
Injudan - onlineseminarium
Suicid och suicidprevention

ur ett existensiellt perspektiv

Välkommen till ett seminarium där vi bjuder in till 
samtal om suicid och suicidprevention - betraktat 
ur ett existensiellt perspektiv. 

Utgångspunkten i vårt arbetssätt är att ohälsa är 
kommet ur att människan är oförmögen att bejaka sitt 
existensiella varande. Existentialism kan i korta or-
dalag beskrivas som utforskandet av den man är, det 
som skapar liv i en själv, ens egna inre drivkrafter och 
vad det egna livssyftet är. Varje enskild människa är 
skapad ur ett system och föds in i ett system. De bio-
logiska förutsättningar vi har vid födseln kommer att 
forma den vi kommer att bli från första stund. Redan 
när vi föds så är grunden i våra livsramar satta, och 
under uppväxten, i familjen, så skapas roller, ansvar 
och förväntningar runt det lilla barnet. Allt det som 
finns runt oss, och hur det blir för oss, minskar utrym-
met för det existensiella utforskandet. Desto starkare 
krafterna i familjesystemet är, desto mindre utrymme 
finns för barnet att se och möta sina egna behov. 
 
Vi har under våra år inom arbete med behandling 
mött klienter som har återfått livslust och livskraft, då 
de ser att livet inte är det de tror att det behöver vara. 
Under seminariet beskriver vi vårt betraktelsesätt 
och sammanfattar våra erfarenheter inom området. 
Vi kommer också bjuda in till samtal och dialog runt 
centrala och viktiga frågor.

Kostnad
Seminariet är kostnadsfritt

Målgrupp
För dig som jobbar i yrken där mötet med människan 
är centralt, till exempel psyikatri, HR, företagshälso-
vård, sjukvård, skola, socialtjänst, krisstödsgrupper 
etc.

Anmälan
Anmälan sker genom ett mail till info@mals.se.  
Länkinformation får du i bokningsbekräftelsen.

Föreläsare

Camilla Palmér
Camilla har bred utbildning inom mänsk-
liga beteenden och har ägnat stora delar 
av sin professionella karriär åt att använda 
sina kunskaper i beteendeförändrings-
projekt. Camilla har bland annat jobbat 
kommunalt med psykisk ohälsa och sui-
cidprevention.

Thomas Ahnér
Thomas har jobbat med behandling 
utifrån systemtraumaläran i över 15 år 
och är den som tagit fram gunderna i den 
behandlingsmetod som Motus Animi 
använder. han kommer prata om existen-
sialism som en del av behandlingen och 
systemtraumaläran.

Datum
• 19 september kl. 10-11.30
• 5 oktober kl. 10-11.30
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