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Vad är Nidoterapi?
Susanne Bejerot
överläkare, professor, Örebro universitet

uppfinnaren
Professor Peter Tyrer
Head of Department of
Psychological Medicine in the
Division of Neuroscience and
Psychological Medicine at
Imperial College, London

en terapiform som går ut på att skapa
ett ”eget näste” utifrån patientens önskemål
låta omgivningen göra det terapeutiska arbetet

uppgiften
För den färdigbehandlade patienten
Försöka tolka miljön utifrån patientens
perspektiv och prioriteringar
 Inte för att behandla!
 Nidoterapi kan ges på ett formaliserat
sätt



◦ vanligtvis fler än 10 sessioner
◦ pågår vanligen längre än 6 månader

Workshop Stockholm 2012

Diplomerade nidohandledare 2014

1

Nidoterapi susanne.bejerot@oru.se

Principer för nidoterapi


Ömsedigt samarbete
◦ patientens synvinkel




Realistiska och tydliga mål
Förbättring av social funktion

Integrering med omgivningen
Syftet med nidoterapi är att ordna så att
omgivingnen är anpassad till personen
 Inte i ett isolat - även andras behov måste
beaktas


◦ om t.ex. patienten spelar hög musik för att
överrösta sina hörselhallucinationer men stör
grannarna är detta kontraproduktivt

◦ sker per automatik


Anpassning och kontroll
◦ patienten har huvudansvaret för programmet



Förhandling om att ge/ta
◦ involvera andra i nätverket

”Gemensam utblick”
Se med patientens ögon & stå både vid
sidan av och i hennes skor
 Undvik all from av paternalism
 Förkasta inget av patientens alternativ


◦ Undersök noggrant först – kan vara viktigare
än man tror
◦ Vikta mot betydelsen det har för patienten


Olika utgångspunkter kan leda till att
terapeut och patient är oense om behoven
 Nidoterapeutens uppgift är matcha målen så
att de är acceptabla för både patient och
nidohandledare.


Formulera realistiska miljömål
Utifrån omgivningsanalys görs en
prioriteringslista
 Slå samman patientens och
nidohandledarens syn på klientens behov
 Realitetsanpassa


Andras uppfattningar
◦ arbetsgivare eller närståendes t.ex.

Kan skattningsskalor underlätta
nidoterapi?


Kan vara användbart för omgivningsanalysen
◦ Systematisk strukturering av behov:
 Personlig, Fysisk och Social miljö



Mäta sånt som definieras som god social
funktion i nidoterapin:
◦ Förmåga att klara uppgifter utan allt för mycket
stress.
◦ Ordnad ekonomi
◦ Trygga relationer med vänner, närstående och
samhället i stort
◦ Möjlighet att njuta av fri tid

BOS skalan
Frågorna är framtagna tillsammans med
personer från arbetsförmedlingen,
boenden och dagliga verksamheter
 Ett självskattnings och/eller
intervjuformulär för att undersöka:


◦ Är arbete på öppna arbetsmarknaden rimligt?
◦ Skiljer sig klient och omgivningens motiv och
uppfattning?
◦ och skapa underlag för diskussion för
fruktbart samarbete
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BOS skalan




PERSONLIGHETSDRAG

BOS frågar om

◦ PERSONLIGHETSDRAG
◦ LIVET TILL VARDAGS
◦ PSYKISK HÄLSA

◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

14 frågor
10 frågor
5 frågor

Specificerar

◦ Omfattning av problemet graderas 0-9
◦ Problem, i så fall för vem?
 (klient; andra; både och; vet inte)

◦ Hur långvarigt har problemet varit?
 nytt problem; >3 mån eller mer; mångårigt;
växlar

PSYKISK HÄLSA

LIVET TILL VARDAGS











Umgänge
Be om hjälp
Entusiasm
Noggrannhet
Tillit till andra
Organisationsförmåga
Självtillit
Igångsättning
Rutinbunden
Energitillgång
Sinnen
Stress
Tidsuppfattning
Lättstördhet

Hygien
Hälsa
Dygnsrytm
Motion
Kost
Ekonomi
Nätverk
Sysselsättning
Intressen
Myndighetskontakter

Alkohol, droger och spelberoende
Nedstämdhet
 Fobier och rädsla
 Sömn
 Ritualer



BOS skalan- kan laddas ned på
www.memogen.se

Förbättring i social funktion med
nidoterapi

!

Namn:!

!

!

! !

!

Födelsenummer:!!

!

Datum:!

!

BOS!!

Denna!självskattning!berör!tre!olika!områden,!Personlighetsdrag,!Livet0till0vardags!och!
Psykisk0hälsa.!I!BOS!finns!sammanlagt!29!frågor!där!du!kan!beskriva!dig!själv.!!
Varje!fråga!innehåller!tre!delfrågor,!a),!b)!och!c).!Du!kan!också!kommentera!och!ge!
exempel!om!du!vill.!Har!du!problem!som!inte!tas!upp!i!denna!skala!kan!du!skriva!dem!på!
ett!separat!papper,!eller!längst!ned!på!sista!sidan.!!



Ingen strävan att ändra patienten genom att ändra
på miljön



Social förmåga är ett mått på anpassningen mellan
individen och hennes omgivning

!

PERSONLIGHETSDRAG!
10
Umgänge0
a)!Är!du!intresserad!av!att!umgås!med!
andra!människor,!utöver!dina!närmaste?!

b)0
0
0
0

!
1!!!!!!!!2!!!!!!!!3!!!!!!!!4!!!!!!!!5!!!!!!!!6!!!!!!!!7!!!!!!!!8!!!!!!!!9!!!!!!!! c)0
Mycket!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!varken!eller!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Inte!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!alls!0

◦ men kan ske sekundärt

!Detta!är!inget!problem!för!mig!eller!
andra!(gå!vidare!till!fråga!2)!
Det!är!ett!problem!för!
mig!!!!!!!!andra!!!!!!båda!!!!!!!!vet!inte!!
Detta!problem!är!!
nytt!mer!än!3mån!mångårigt!växlar!

Kommentar:!
0
0

20

Be0om0hjälp0

b)0
0
a)!Kan!du!(eller!vill!du)!be!om!hjälp!när!du!
0
behöver,!t.ex.!från!närstående,!socialtjänst!
0
eller!vårdpersonal?!

!Detta!är!inget!problem!för!mig!eller!
andra!(gå!vidare!till!fråga!3)!

c)0
!
1!!!!!!!!2!!!!!!!!3!!!!!!!!4!!!!!!!!5!!!!!!!!6!!!!!!!!7!!!!!!!!8!!!!!!!!9!!!!!!!!

Detta!problem!är!!

Ja!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!varken!eller!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Inte!!
absolut!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!alls0

0

nytt!mer!än!3mån!mångårigt!växlar!



0

30

Entusiasm0
a)!Har!du!lätt!eller!svårt!för!att!känna!dig!
engagerad,!t.ex.!av!arbetsuppgifter,!
intressen!eller!samhällsfrågor?!!

b)0
0
0
0

c)0
!
1!!!!!!!!2!!!!!!!!3!!!!!!!!4!!!!!!!!5!!!!!!!!6!!!!!!!!7!!!!!!!!8!!!!!!!!9!!!!!!!!
Mycket!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!varken!eller!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Mycket!
lätt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!svårt0

!Detta!är!inget!problem!för!mig!eller!
andra!(gå!vidare!till!fråga!4)!
Det!är!ett!problem!för!!
mig!!!!!!!!andra!!!!!!båda!!!!!!!!vet!inte!
Detta!problem!är!!
nytt!mer!än!3mån!mångårigt!växlar!

Kommentar:!
0
0

40

Noggrannhet0
a)!Är!du!mycket!noggrann!och!gör!väldigt!
sällan!slarvfel?!

b)0
0
0
0

!
1!!!!!!!!2!!!!!!!!3!!!!!!!!4!!!!!!!!5!!!!!!!!6!!!!!!!!7!!!!!!!!8!!!!!!!!9!!!!!!!! c)0
Stämmer!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!någon!mån!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Inte!
helt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!alls0

!Detta!är!inget!problem!för!mig!eller!
andra!(gå!vidare!till!fråga!5)!

◦ felvalda mål?
◦ förändringar i omgivningen som gör dem mindre
ändamålsenliga?

Detta!problem!är!!
nytt!mer!än!3mån!mångårigt!växlar!

!
Bejerots!Observationsskala!–!Självskattning!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!version!101204!
!

Om nidoterapin inte leder till en förbättrad social
funktion skall tillvaromålen ses över:

Det!är!ett!problem!för!
mig!!!!!!!!andra!!!!!!båda!!!!!!!!vet!inte!

Kommentar:!

!

◦ en anpassning leder till bättre social förmåga oavsett
vad man gör av patientens psykiska svårigheter

Det!är!ett!problem!för!!
mig!!!!!!!!andra!!!!!!båda!!!!!!!!vet!inte!

Kommentar:!
0

!

(Remington & Tyrer, 1979; Weissman & Bothwell, 1979)

1!

!
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Anledning till att ge patienten
kontroll


Exempel på önskemål hos patienten
En person med psykisk
utvecklingsstörning vill ha en viss vårdare
och slippa en annan vårdare
 En person som gjort flera sexuella
övergrepp önskar att blir placerad på en
institution
 En person med kontrolleringstvång vill ha
installerat kontrollampa som lyser grönt
när spis och lampor är avstängda


För att förhindra nedlåtande och
auktoritära beslut
◦ Undvika temat ”att vi vet bäst”
◦ Genom att ständigt gå tillbaka till planen som
har satt patienten i centrum

Förändringar i miljön blir mer bestående
efter behandlingen
 Undvika att de professionella tar kontroll
över det som berör patientens privatliv


Nidoterapi består av 5 faser:
1.

Fas I: Identifiera avgränsningen för terapin
Patienten som har utsatts för allehanda
behandlingsförsök under lång tid men där
behandlingsresultaten inte infunnit sig
 Ständig kamp mellan behandlare som vill se
en förändring och patient, som ändå inte
förändrar sig
 Välkomnas av patienten därför att:

Identifiera gränsen för nidoterapin



dvs. gränsen mellan patientens förändring
om omgivningens
2.
3.
4.
5.

Gör en fullständig omgivningsanalys
Implementering en gemensam nidoväg
Övervaka utvecklingen
Om behov föreligger: omformulera
”nidovägen”, och fullfölj

◦ inga förändringskrav
◦ funktionsnedsättningen accepteras som sådan
◦ ses som en bekräftelse av patientens upplevelser



Mindre risk för konflikt - mer möjlighet till
konstruktivt samarbete
(Tasman et al, 2000).

Fas 2: omgivningsanalys
Etablera en tillitsfull relation till patienten där
patienten vill att ni ska träffas
 Bestäm vilka av patientens problem är
kopplade till omgivningsfaktorer
 Analysera omgivningsbehoven (ex s. 68)
 Bedöm nödvändiga förändringar som
behöver göras för att uppfylla behoven
 Bedöm omfattning och innehåll av behoven


Forts. Fas 2: omgivningsanalys


Alla patientens önskningar noteras




Träffa patienten varhelst det passar
Inga förhastade slutsatser får dras



Patientens uppfattning av omgivningsfaktorer
ses som en viktig informations men
handledarens omgivningsanalys kan göras
oberoende av patientens uppfattning

◦ även de omöjliga

◦ En man med paranoia klagade över att han hörde allt
som pågick i grannlägenheten

◦ troligen inte en fullständig återspegling av patientens
analys

S 67-70



Räkna med att fas 2 tar tid att genomföra!
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Fas 2 kartläggningsområden


Fysisk miljö

Kartläggningen s. 28


◦ bostad, ljudmiljö, möblemang, mattor, städning,
kommunikationer, inomhusklimat, ljus, luft etc.


Social miljö
◦ partner, barn, grannar, vänner, egen tid, släkt,
myndigheter, vårdgivare, husdjur



Personlig miljö

◦ Ja/nej


Vad är problemet, vad vill patienten?



Prioritetsnivå?
◦ låg, mellan, hög

◦ stöd, känsla av krav, avsaknad av egen tid

Att skapa en överenskommelse



Återvändsgränd
En medlare
◦ godtas av båda parter
◦ medlarens beslut skall gälla

Behöver ändras?

Fas 3: Implementering av en
gemensam väg



De olika stegen beskrivs och planeras
Varje åtgärd planeras i detalj
◦ tex. om personen behöver flytta, byta
sysselsättning etc.



Tidsplaneringen för genomförandet
◦ för att förhindra besvikelser, otydlighet

Fas 4: Övervaka utvecklingen


Inte så betungande fas
◦ men det tar tid att nå målen

Tydliga mål och transparens i processen
Ge feedback, betona att målen inte har
glömts bort och bidra med användbara idéer
 Osannolikt att alla mål uppnås



◦ Men om man ska göra ytterligare ansträngningar
för att nå målen beror på patienten, hur mycket
hon har förbättrats och vilken social funktionsnivå
som uppnåtts

Fas 5: Om behov föreligger:
omformulera nidovägen, och fullfölj
Ursprungliga mål som sågs som lämpliga
och uppnåbara visar sig vara omöjliga att
uppnå
 Här måste man revidera målen


◦ patientens samtycke måste vara äkta
◦ man väljer vanligen mindre ambitiösa mål
 (men någon gång mer ambitiösa)
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Miljö
områden

Patientens

värme

Inget drag och bättre
värme

Extremt svår bostad Flytta till en mindre modern
att värma upp
lägenhet

Ha tillräckligt med
pengar varje dag för
behoven

Dålig koll på vart
pengar tar vägen:
vänner lånar utan
att betala tillbaka
och utnyttjar
honom

Teamet förser honom med
pengar 2gr/v och har lite
reserv

Nära vänner och
kaféer som är öppna
nattetid

Hans vänner har
dåligt inflytande så
detta ses inte som
ett angeläget mål

Flyttar närmare sitt nätverk
men uppmuntras till andra
dagsaktiviteter

Känna sig säker
hemma

Är känslig och
oförmögen att
hantera potentiella
konflikter

Extra lås på ytterdörr

Ingen åsikt:
Förefaller ha gott
självförtroende

Medel söks från annat håll
och man införskaffar bättre
standard på möblemanget än
som är förväntat

ekonomi

fritid

säkerhet

Teamets

Överenskomna

omgivningsanalys
omgivningsanalys kompromisser
Forts.
Omgivningsanalys
och överenskomna kompromisser

Status:
Leva bland personer
självsom tar honom på
förtroende allvar; vänner, familj,
professionella

Mäta områden som berör personens
tillvaro - uppnådd procent (0-100)
varannan månad


Självförtroende
Trygghetskänsla



Fritid



Ekonomi



Komfort



◦ där man bor
◦ innhåll
◦ räcker pengarna

Framsteg i målområden: 12 månaders uppföljning

◦ i hemmet

Hur funkar nidoterapi tillsammans
med annan behandling?


Nidoterapi berör omgivningsfaktorer
◦ en samtidig läkemedelsbehandling/psykoterapi
kolliderar inte med nidoterapin

Annan behandling kan dock medföra att
målen förändras pga nya prioriteringar
 Nidohandledaren måste jobba tillsammans
med nätverket


Vem är lämplig som nidoterapeut?


Flera olika yrkeskategorier
Från patientperspektivet



Att föredra



◦ neutral person
◦ Jobbar inte i patientens behandlingsteam men
i nära samarbete med teamet
◦ Som patientens företrädare, men samtidigt
lyhörd för omgivningens synpunkter

Önskvärda personlighetsdrag
Nyfiken
Mänsklig
 Charmig
 Övertygande
 Uthållig
 Tålmodig



s. 53
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Bodil Malmsten
"Han var socialläkare i Hägesrsten, jag var asocial. Nervös,
nervlugnad, överviktig, onödig, själmördad, sjukskriven.Van vid
psykologiskt bemötande, Rorschackplumpar och deltagande hmm
fran andra sidan receptblocket. Nisse tog inte fram receptblocket.
Sa inte hmm.Verkade inte tycka att jag var ett ynkligt offer som
måste bemötas psykologiskt. Frågade mig om det var något jag
ville göra.Ville? Jag? Göra? Jag förstod inte frågan.Vad hade "ville"
"jag" och "göra" för samband med en som jag?

Lönar sig nidoterapi?


Vad visar forskningen?

Pinad fick jag till slut ur mig att jag skulle vilja skriva men att....
Bejerot bad om det jag skrivit, sände det till en litteraturkritiker,
som sa att man inget kunde säga. Utom att jag var en ung
människa som skrev. Punkt. Och punkt för mig som patient, det
är det som är miraklet i Hägesrsten. Att Nisse trodde mig om att
ha en vilja, att dold någonstans i min späcksjäl fanns en vilja som
var min. Att Nisse trodde på den. "

INTEGRATION OF NIDOTHERAPY INTO THE MANAGEMENT OF
MENTAL ILLNESS AND ANTISOCIAL PERSONALITY:
A QUALITATIVE STUDY

Läsa mer!

SARAH-JANE SPENCER, DEBORAH RUTTER & PETER TYRER
ABSTRACT
Background: Nidotherapy is a new treatment aimed at the systematic alteration
of the environment in order to make a better fit for a person with chronic mental
health difficulties. Preliminary work has suggested that it might have particular
value in those with antisocial personality disorder.
Aims: To examine the views of patients with mental illness combined with antisocial
personality features about the acceptability and value of nidotherapy when given
over a six-month period as an adjunct to conventional care.
Method: A two-phase study was used. First, a set of key informant interviews
was carried out to determine how nidotherapy was perceived in order to identify
potentially important themes. Specific topic guides derived from these themes
were drawn up for use in the second stage of the study, involving semi-structured
interviews with a sample of patients, members of their care teams and their
nidotherapists. Nine patients were purposively selected to ensure that a range of
demographic and clinical factors was covered.
Results: Analysis of the results showed that the common threads of the perception of nidotherapy were that it was both feasible and acceptable to those
with antisocial personality disturbance and that the nidotherapists were felt to be
valuable allies in what was otherwise seen as a hostile world. It was also seen to
improve adherence to other therapies. It was much less valuable when the staff on
the clinical teams were not able to embrace the collaborative approach necessary
with this therapy.
Conclusion: Nidotherapy is an acceptable form of management and was perceived in this study to have largely positive results for both patients and clinical
teams as it offered intervention beyond that provided by conventional teams. It was
felt to require more than six months of treatment and was less successful when
there was inadequate communication between the nidotherapist and clinical teams
and when the philosophy of care was not congruent.

CONCLUSION: Nidotherapy is an acceptable form of
management and was perceived in this study to have largely
positive results for both patients and clinical teams as it
offered intervention beyond that provided by conventional
teams. It was felt to require more than six months of
treatment and was less successful when there was
inadequate communication between the nidotherapist and
clinical teams and when the philosophy of care was not
congruent.
INTRODUCTION
Nidotherapy (named after the Latin nidus (nest)) is a new treatment approach for chronic mental
illness and personality disorder that involves ‘the systematic assessment and modification of
International Journal of Social Psychiatry. © The Author(s), 2010. Reprints and permissions:
http://www.sagepub.co.uk/journalsPermissions.nav Vol 56(1): 50–59 DOI: 10.1177/0020764008095934

Nidoterapi – Att anpassa
omgivningen
till patienten
Peter Tyrer Studentlitteratur, 2013

Originaltitel: Nidotherapy. Harmonising the
environment with the patient
Peter Tyrer, RCPsych Publications, London,
2009

http://www.nidotherapy.com/
https://nidotherapy.com/

Downloaded from isp.sagepub.com at Karolinska Institutets Universitetsbibliotek on December 1, 2010

hemsida


https://nidotherapy.com/

22-24 februari 2017 i England
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INTEGRATION OF NIDOTHERAPY INTO THE MANAGEMENT OF
MENTAL ILLNESS AND ANTISOCIAL PERSONALITY:
A QUALITATIVE STUDY

SARAH-JANE SPENCER, DEBORAH RUTTER & PETER TYRER
ABSTRACT
Background: Nidotherapy is a new treatment aimed at the systematic alteration
of the environment in order to make a better fit for a person with chronic mental
health difficulties. Preliminary work has suggested that it might have particular
value in those with antisocial personality disorder.
Aims: To examine the views of patients with mental illness combined with antisocial
personality features about the acceptability and value of nidotherapy when given
over a six-month period as an adjunct to conventional care.
Method: A two-phase study was used. First, a set of key informant interviews
was carried out to determine how nidotherapy was perceived in order to identify
potentially important themes. Specific topic guides derived from these themes
were drawn up for use in the second stage of the study, involving semi-structured
interviews with a sample of patients, members of their care teams and their
nidotherapists. Nine patients were purposively selected to ensure that a range of
demographic and clinical factors was covered.
Results: Analysis of the results showed that the common threads of the perception of nidotherapy were that it was both feasible and acceptable to those
with antisocial personality disturbance and that the nidotherapists were felt to be
valuable allies in what was otherwise seen as a hostile world. It was also seen to
improve adherence to other therapies. It was much less valuable when the staff on
the clinical teams were not able to embrace the collaborative approach necessary
with this therapy.
Conclusion: Nidotherapy is an acceptable form of management and was perceived in this study to have largely positive results for both patients and clinical
teams as it offered intervention beyond that provided by conventional teams. It was
felt to require more than six months of treatment and was less successful when
there was inadequate communication between the nidotherapist and clinical teams
and when the philosophy of care was not congruent.

INTRODUCTION
Nidotherapy (named after the Latin nidus (nest)) is a new treatment approach for chronic mental
illness and personality disorder that involves ‘the systematic assessment and modification of
International Journal of Social Psychiatry. © The Author(s), 2010. Reprints and permissions:
http://www.sagepub.co.uk/journalsPermissions.nav Vol 56(1): 50–59 DOI: 10.1177/0020764008095934

Downloaded from isp.sagepub.com at Karolinska Institutets Universitetsbibliotek on December 1, 2010

Nidotherapy in the treatment of substance misuse,
psychosis and personality disorder: secondary analysis of
a controlled trial










Nidotherapy in the treatment of substance misuse, psychosis and
personality disorder: secondary analysis of a controlled trial, The
Psychiatrist 2011 v. 35, p. 9-14
Peter Tyrer, Katarina Miloseska, Craig Whittington, Maja Ranger, Ibrahim Khaleel,
Mike Crawford, Bernard North, and Barbara Barrett
Abstract:
Aims and method To examine the clinical outcome and bed usage in patients
with comorbid substance misuse and psychosis. The patients were randomised
to ordinary assertive outreach team care or to enhanced assertive outreach
with nidotherapy. Ratings of clinical symptoms, social function, engagement with
services, bed usage (primary outcome after 1 year) and economic costs were
assessed at baseline and at 6 and 12 months after randomisation.
Results Patients referred to nidotherapy had similar reduction in symptoms and
engagement, with marginal superiority in social function (P = 0.045). There was a
110% reduction in hospital bed use after 1 year compared with control assertive
care (P = 0.03). The mean cost savings for each patient allocated to nidotherapy
was £14 705 per year, mainly as a consequence of reduced psychiatric bed use.
Clinical implications Nidotherapy shows promise in the treatment of
substance misuse and psychosis and may reduce hospital bed usage.



http://nidotherapy.wordpress.com/media/

Kollegieutbildning, augusti
2013- mars 2014
Circa 10-12 deltagare
38 tillfällen

handledning på handledning smat
föreläsningar
 handleda tre problem, varje problem 3-5
gånger
 inspelning minst ett fall
 Medlyssning



Är du intresserad – mejla till
ann.lindgren@sll.se
 vi vill veta:
 Tidigare utbildning och yrke
 Tid i yrket
 Vilka kognuskurser har du gått
 Kontaktuppgifter, hur når vi dig?
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