
ONSDAGEN DEN 27 MARS KL. 10:00 - 15:30 PÅ RÖDA KVARN BIOGRAF 

TORGGATAN 8 LIDKÖPING

 

FRI ENTRÉ: OBS! BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER.

FÖRANMÄLAN GENOM LÄNKEN ELLER SMS TILL 0708936877

 

För mer info. kontakta Måla för Hälsan, Petra 0708 93 68 77

www.malaforhalsan.se

Välkommen till ett heldagsseminarium om resursstärkande 
bildterapeutiska metoder som ett sätt att hitta sig själv, se nya 
möjligheter, nå självkännedom och läkning för den som drabbats av 
stress och utmattning. Seminariet vänder sig till deltagare i projektet 
Måla för Hälsan. Till fackfolk inom företagshälsovård, 
Försäkringskassan, rehabilitering, socialtjänst, vård & omsorg samt till 
övriga intresserade.                                                                 

P
rogram

Projektet drivs genom 
Studiefrämjandet Lidköping - 

Skarabygden med finansiering av 
Svenska Postkodstiftelsen

http://malaforhalsan.se
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBp9LazvHH2zxJBBlOLs4ftCfjHp0WZk_NWctQ3TOCY8OmMg/viewform


Program                                                   

09:15  Öppnar
09:30 Vi bjuder på kaffe/te och enkelt tilltugg
 
10:00 Måla för Hälsan - Syfte och upplägg av dagen
Hur projektet kom till och varför. Petra Gunnarsson 
 
 
 
 

10:30 Bildterapi för vem? Historik, bas & metod. Lena Herö 
 
11:00 Workshop; Resursstärkande bildskapande
Lena Herö och Petra Gunnarsson

12:15 Lunch  75 min

   13:30 - 15:00 Föreläsning; Resursaktivering och bildterapi kopplat till hjärnans utveckling och funktion 
   Anna Gerge

15:00 - 15:30 Frågor, feedback och eftersnack

Medverkande

Lena Herö, Handledare och samarbete metodutveckling för Måla för Hälsan.
Co-direktor, lärare och handledare. Leg psykoterapeut och handledare steg-3 UHÄ. Master; 
clinical Art Therapy (USA), Auktoriserad Bildpsykoterapeut. Hedersmedlem i SRBt. Svenska 
Riksförbundet för Bildterapeuter. Utbildningsledare och grundare till Bildterapi Institutet Niarte 
(1997) och dess bildterapeututbildning i Brevens Bruk (YH). Lena Herö är en av Sveriges 
aktiva pionjärer inom den bildterapeutiska sektorn och var t.ex. delaktig i uppstartandet av 
SRBt (Svenska Riksförbundet för Bildterapeuter) 2006 med delat ordförandeskap i styrelsen 
under ett flertal år. Idag är Lena verksam främst med handledning, undervisning, 
personalkurser och som gästföreläsare

Petra Gunnarsson, initiativtagare och skapare till Måla för Hälsan samt projektledare och 
kursledare för projektet. Cert. Bildterapeut med grundläggande psykoterapeutkompetens steg- 1.
Fil. Kand. Jungiansk psykologi och konstnär med lång erfarenhet av att arbeta med grupper och 
individuellt med människor och skapande processer, projektledning och pedagogiska uppdrag.
Ansluten till KRO, Konstnärernas Riksorganisation och SRBt, Svenska riksförbundet för 
bildterapeuter.

Anna Gerge, föreläser om hur bildterapi kan bidra till resursaktivering för hjärnan.
PhD, leg. psykoterapeut, uttryckande konstterapeut, EMDR-handledare, handledare och lärare i 
psykoterapeutiskt arbete. Anna har en lång erfarenhet av att vara lärare och psykoterapeut och 
handleder inom flera landsting och regioner på psykoterapeutiskt arbete med inriktning på 
komplex psykisk traumatisering och dissociation. Hon är författare eller redaktör till 16 
fackböcker inom psykoterapeutiskt behandlingsarbete med fokus på bearbetning av psykisk 
traumatisering samt tre böcker om kreativitet och meditation, bland annat Kreativt gestaltande 
psykoterapi (2010) (med M. Ranch and G. Rudstam).


