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• Aktuell utveckling gällande psykisk ohälsa hos barn och unga

• Tvärprofessionell och skolövergripande samverkan för att förebygga psykisk ohälsa hos eleverna

• Så skapar du en dialog mellan skola, föräldrar, socialtjänst och BUP för att förebygga och hantera  
psykisk ohälsa

• Att skapa en bättre och mer strukturerad skolvardag där eleven själv känner kontroll över situationen och 
de krav som ställs – konkreta och hjälpsamma metoder att applicera i skolan

• Trauma hos barn och unga – hur kan vi bemöta och hantera dessa elever som ofta också har en annan 
bakgrund och kommer från en annan kultur

• Individanpassad lärmiljö för personer med NPF för att förebygga ohälsa och skapa en god lärmiljö

• Hur upptäcker du tidigt tecken på psykisk ohälsa och hur kan du hantera det och arbeta förebyggande  
– exempelvis stress, ångest, oro, självskadebeteende, ätstörningar, suicid
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ONSDAG 18 OKTOBER 2017

08:30 Registrering och morgonkaffe

09:00 Ability Partner inleder och lämnar över ordet till 
konferensens moderator Helena Ekholm

Helena Ekholm 
Skolkurator, Utbildningsförvaltningen 
Stockholms stad

Helena Ekholm arbetar som centralt placerad skolkurator vid  
Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad på en enhet som heter 
Elevhälsans professionsstöd. Hon omvärldsbevakar, utbildar, hand-
leder och arbetar med kvalitetsutveckling för skolkuratorer. Helena 
sitter också med i styrelsen för Sveriges Skolkuratorers Förening, 
som är en nationell, ideell förening som bevakar professionsfrågor. 
Hon har arbetat som skolkurator i Stockholm i cirka 25 år på olika 
skolor i olika skolformer och med elever i alla åldrar. Hon har även 
arbetat vid skolor med kulturell mångfald, vilket bidragit till stort 
engagemang och erfarenhet i dessa hänseenden. 

EXPERTANFÖRANDE
09:10 Aktuell utveckling inom psykisk ohälsa hos barn 
och unga 
• Hur utbredd är den psykiska ohälsan hos barn och unga?
• Vad beror den psykiska ohälsan på – omgivningsfaktorer vs 

ärftliga sårbarheter?
• Vilka barn och unga riskerar att drabbas av psykisk ohälsa  

– finns det vissa grupper som är mer sårbara? 
• Vilka samband finns mellan psykisk ohälsa och skolresultat?
• Vilket ansvar har skolan för den psykiska ohälsan hos barn och 

unga?
• Vilka är de viktigaste utvecklingsområdena i skolan idag för att 

hantera behov som finns och stödja elever med psykisk ohälsa?
• Betydelsen av att samverka mellan olika instanser

Magnus Jägerskog
Generalsekreterare
Bris

Den psykiska ohälsan ökar bland barn och unga i Sverige. I flera 
år har det varit det vanligaste området barn hör av sig till Bris om. 
4 av 10 samtal handlade om psykisk ohälsa under 2016. Bris 
har bestämt sig för att bidra till att bryta trenden. #Psykbryt är en 
föreläsning om forskning om barns psykiska ohälsa, barns egna 
beskrivningar av hur de mår och deras oro för vad som ska hända 
om de söker hjälp. Föreläsningen riktar sig i första hand till politiker 
och beslutsfattare, samt myndigheter med ansvar att tillgodose 
barn och ungas rätt till vård. Föreläsningen utgår från Bris årsrap-
port för 2016 som bygger på forskning kring psykisk ohälsa och på 
barns samtal med Bris på samma tema. Det är den första i en serie 
rapporter från Bris om barns och ungas psykiska ohälsa.

EXPERTANFÖRANDE
10:00 Orsaker till den ökade förekomsten av ångest, 
depression och sömnproblem bland unga samt  
förebyggande åtgärder
• Ångest, depression och sömnproblem – olika sorter, hur de 

utspelar sig och dess orsak
• Så kan du arbeta förebyggande för att förhindra ångest,  

depression samt sömnproblem hos unga

Sven Bremberg
Docent och barn- och ungdomsläkare
Karolinska Institutet, Folkhälsomyndigheten

Sven Bremberg är barn- och ungdomsläkare och docent i social-
medicin vid Karolinska Institutet. Han är nu verksam vid Folkhälso-
myndigheten. Sven Bremberg har medverkat i arbetet med att 
utveckla en svensk strategi för att minska sociala skillnader i hälsa 
under uppväxten. Han har varit ansvarig för uppdrag från regeringen 
som behandlat stöd till föräldrar, ungdomars psykiska hälsa och 
prevention av självmord. 

10:50 Förmiddagsfika och nätverkande

PRAKTIKFALL
11:20 Att upptäcka och bemöta elever med ätstörningar 
och självskadebeteende
• Så kan du upptäcka och bemöta elever med ätstörningar
• Hur du identifierar självskadebeteende och hur detta kan  

hanteras 
• Så kan du stötta eleven samt skapa en dialog med familjen ur ett 

hälsofrämjande perspektiv 

Weronica Åberg 
HKK lärare/fritidspedagog 
Nyköpings kommun 

Weronica har lång erfarenhet av arbete med ungdomars självskade-
beteende framförallt där det bottnar i ätstörningsproblematik. 
Största erfarenheten har hon dock fått genom att följa sin egen 
dotter i hennes sjukdomsförlopp. Under denna föreläsning delar 
Weronica med sig av sina kunskaper och erfarenheter hon samlat 
på sig genom åren inom området. 

12:10 Lunch och nätverkande

EXPERTANFÖRANDE
13:10 Individanpassad lärmiljö för personer med NPF 
för att förhindra och hantera psykisk ohälsa
•  NPF – en bidragande orsak till psykisk ohälsa? 
• Hur hanterar du elever du misstänker har NPF? Och hur bemöter 

du elever som fått diagnos? 
• Hur kan vi anpassa miljön utifrån individens behov för att öka 

chanserna för lyckade erfarenheter för eleven?
• Vilka svårigheter specifikt kring NPF behöver man ha kunskap 

och planera kring för att minska risken för psykisk ohälsa?
• Så kan du använda en beteendeanalys för att skapa en plan som 

har goda chanser att lyckas!

Johanna Ellström
Handledare och utbildare
MotivationsMentorerna

Johanna har en magisterexamen i socialt behandlingsarbete med 
inriktning på barn och ungdom samt en specialisering i autism, 
utvecklingsstörning och tillämpad beteendeanalys. Johanna har 
arbetat som handledare på ett av Sveriges ledande konsultföretag 
inom KBT och TBA och har erfarenhet av att handleda föräldrar 
och personal på förskola, grundskola, särskola, elevhälsa och inom 
assistans, samt att handleda i tidiga beteendeinriktade insatser 
för små barn diagnosticerade med autism. Tidigare i sin yrkeskar-
riär har Johanna arbetat direkt med barn och ungdomar i förskola, 
skola och fritidsverksamhet samt som socialpedagog på grund-
skola. Nu driver Johanna företaget MotivationsMentorerna som 
erbjuder handledning och utbildning till verksamheter som möter barn 
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och ungdomar med autism och andra neuropsykiatriska funktions-
nedsättningar. Johanna är ordförande i den ideella föreningen Ung 
Autism och sitter även i styrelsen för Autism- och Aspergerföreningen 
i Stockholm. 

EXPERTANFÖRANDE
14:00 Psykisk ohälsa hos nyanlända och asylsökande  
– hur kan vi bemöta, stötta och hantera dessa elever
• Psykisk ohälsa hos barn och unga som är nyanlända eller  

asylsökande?
• Hur ser kulturchocken ut och hur kan vi stötta barnen för att 

hjälpa till med anpassningen?
• Trauma hos barn och unga – hur kan vi bemöta och hantera 

dessa elever som ofta också har en annan bakgrund och  
kommer från en annan kultur

Marie Balint
Fil. dr, leg psykolog/leg psykoterapeut

Marie Balint är fil. dr, leg psykolog/leg psykoterapeut. Hon har under 
många år arbetat med traumatiserade barn, vuxna och familjer. Hon 
har varit chef på BUP:s specialenhet för barn och familjer i migra-
tion och senare samordnare för vård av ensamkommande på BUP 
i Stockholms län. Hon har i många år utbildat personer som arbetar 
med trauma och migration inom vården och socialtjänsten.  

14:50 Eftermiddagsfika och nätverkande

PRAKTIKFALL
15:20 Att skapa de rätta förutsättningarna för att  
uppnå välmående hos barn och unga som kommer 
från en otrygg familjesituation  
• Hur kan vi bygga upp en relation med blivande föräldrar tidigt för 

att främja framtidens välbefinnande? 
• Hur påverkas barn av olika familjesituationer och hur bemöter vi 

dem på rätt sätt? 
• Vilka stöd finns det att erbjuda föräldrarna om eleven riskerar 

psykisk ohälsa? 
• Hur arbeta förebyggande i skolan med mobbning, självkänsla 

och stress?
• Så samverkar vi i Haparanda Stad utifrån en modell tillsammans 

med socialtjänsten och BUP

Valle Olsson  
Familjeterapeut
Haparanda stad

Mika Liiti
Ungdomssekreterare
Haparanda stad

Familjeterapeut Valle Olsson och ungdomssekreteraren Mika Liiti 
från Haparanda stad delar med sig av goda exempel på förebyg-
gande arbete i en liten kommun. Under föreläsningen kommer de 
att belysa hur man effektiviserar de förebyggande insatserna för 
barn och familjer, vad låg tröskel innebär och hur du bygger på 
styrkorna utan att blunda för svårigheterna.  

ANMÄL DIG IDAG! Telefon 08-694 91 00, fax 08-694 91 04 eller bokning@abilitypartner.se | Besök oss gärna på www.abilitypartner.se!ANMÄL DIG IDAG! www.abilitypartner.se I Telefon 08-694 91 00 I bokning@abilitypartner.se

PRAKTIKFALL
16:10 Så kan du arbeta förebyggande mot problematisk 
skolfrånvaro samt skapa motivation hos eleven att komma 
tillbaka till undervisningen
• Så kan du arbeta förebyggande för att förhindra problematisk 

skolfrånvaro
• Så kan du hjälpa ett barn med långvarig skolfrånvaro ut ur  

utanförskap och isolering
• Hur kan man bemöta dessa barn för att återupprätta deras 

förtroende för vuxna och samhället?
• Så kan skolan funktionera för att öka sannolikheten att barn vill 

komma tillbaka till undervisningen och öka skolnärvaron
• Samverkan mellan insatser – så skapar vi en dialog mellan  

skolan, föräldrar, BUP, och socialtjänst för att förebygga och 
hantera psykisk ohälsa

Matthias Rowe
Kurator
Solna stad

Trots rådande skolplikt är det långt ifrån alla barn i Sverige som 
går i skolan. Långvarig skolfrånvaro kan leda till utanförskap och 
isolering. Hur kan vi motverka detta? Skolkuratorn, eldsjälen och 
initiativtagaren till Sommarkollo4me Matthias Rowe delar med sig av 
sina erfarenheter.

17:00 Moderatorn sammanfattar konferensens första 
dag

17:10 Konferensen första dag avslutas

TORSDAG 19 OKTOBER 2017

08:30 Registrering och morgonkaffe

09:00 Ability Partner inleder och lämnar över ordet till 
konferensens moderator Helena Ekholm

PRAKTIKFALL
09:10 Skolövergripande hälsofrämjande projekt i  
positivt beteendestöd för att främja elevers  
välbefinnande och måluppfyllelse
• Alla, några, få – bemötande som bygger på evidens och  

beprövad erfarenhet
• Teori blir metod – så upptäcker du vad du gör som har bevis för 

ett förebyggande och hälsofrämjande arbete 
• Så går processen till mot en hälsofrämjande skolutveckling

Malin Bruhn
Leg. psykolog, psykologisk verksamhetschef
AcadeMedias grundskolor

Anita Wåhlin
Samordnande specialpedagog
AcadeMedias grundskolor

Malin Bruhn och Anita Wåhlin kommer från den centrala elevhälsan 
för AcadeMedias grundskolor. Deras fokus är främst hälsofrämjande 
och förebyggande genom kvalitetssäkring, kompetensutveckling, rikt-
linjer, yrkesspecifika träffar och stöd till deras grundskolor. De är en del 
av Skolverkets satsning inom hälsofrämjande skolutveckling. Insatsen 
ska bidra till att öka elevers välbefinnande och måluppfyllelse. 
Projektet kallar de ”praktisk värdegrund”, vilket är en svensk  
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anpassning av det som i forskning kallas Schoolwide Positive  
Behavior Support vilket har gett lovande resultat för en utav  
AcedeMedias grundskolor. 

10:00 Förmiddagskaffe och nätverkande

EXPERTANFÖRANDE
10:30 Så påverkar dagens livsstil och samhällets  
digitalisering ungas psykiska hälsa
• Sociala medier – så påverkas barn och ungas psykiska hälsa
• Våldsamma tv-spel - forskningsläget angående tv-spelande och 

dess konsekvenser
• Hur kan skolan arbeta hälsofrämjande och förebyggande med 

problem som uppstår på grund av digitalisering?

Malena Ivarsson
Fil. dr, Lektor i psykologi
Södertörns högskola

Malena Ivarsson undervisar i psykologi på Södertörns högskola. 
Hennes forskningsområde är inriktat på sambandet mellan  
psykologiska processer och fysiologiska reaktioner. I maj 2014  
disputerade hon med sin avhandling Psycho-physiological reactions 
to violent video gaming: Experimental studies of heart rate variability, 
cortisol, sleep and emotional reactions in teenage boys på Stockholm 
universitet.

EXPERTANFÖRANDE
11:20 Att upptäcka tecken på skadligt bruk/beroende 
av alkohol och andra droger i ett tidigt skede för att 
förebygga drogrelaterade problem
• Hur påverkar droger barn och ungas psykiska hälsa?
• Tidig upptäckt för att förebygga framtida drogrelaterade problem 

– vad kan skolan göra?
• Skolans viktiga roll i samverkan kring ungdomarna – vad har varit 

framgångsrikt?

Helena von Schewen
Sektionschef Maria Ungdom, Beroendecentrum 
Stockholms Läns Sjukvårdsområde

Maria Ungdom arbetar över hela Stockholms län med ungdomar/
unga vuxna med skadligt bruk av alkohol och andra droger samt 
deras familjer och närstående. Maria Ungdom består av en hel 
vårdkedja från akutmottagning med heldygnsvård till lokal öppen-
vård, så kallade Mini-Marior samt specialiserad öppenvård för unga 
med större vårdbehov och Livsstilsmottagningen för unga vuxna 
mellan 18-25 år samt en sex- och samlevnadsmottagning.

12:10 Lunch och nätverkande

EXPERTANFÖRANDE
13:10 Så kan man arbeta hälsofrämjande i skolmiljön 
för att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga
• Så kan du förebygga psykisk ohälsa hos elever – metoder att 

arbeta utefter i klassrummet
• Stödinsatser att applicera i skolan för ökat välmående hos  

eleverna  
• Påverkan på elevernas välbefinnande och inlärning av sömn, 

skärmtid, kost och motion – så ser sambanden ut? 

Anna Nygren
Livsstilspedagog och föreläsare
Ung Livsstil
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Anna Nygren är livsstilspedagog, föreläsare samt författare av  
böckerna Så funkar det! sömn, stress och lite annat samt  
Hjärnskolan – inlärning, fokus, minne och motivation. Hon har en 
bakgrund som lärare i både grund- och gymnasieskolan. Anna 
Nygren är grundare av Ung Livsstil, en sajt som förmedlar kunskap 
om och verktyg för hållbar livsstil för barn och unga.

EXPERTANFÖRANDE
14:00 Så kan personalen på skolan bidra till att stärka 
elevers psykiska hälsa genom hälsofrämjande och 
förebyggande metoder 
• Mindfulness, Dansa utan krav, Vem är jag, Freja, och DISA  

– hälsofrämjande metoder att använda i skolan 
• Så kan man förebygga stress och psykisk ohälsa – en generell 

preventiv metod som hjälper eleven att skapa en mer  
strukturerad skolvardag 

• Så kan du minska elevens stress och oro för att göra det lättare 
för dem att känna kontroll över situationen och de krav som ställs

Anne Wilderoth  
Folkhälsoutvecklare och instruktör
Region Jönköpings län

Håkan Karlsson
Undersköterska och instruktör
Region Jönköpings län 

Skolorna i Region Jönköpings län genomför hälsosamtal med elever 
i skolan och utifrån dessa resultat erbjuds olika åtgärder. Sektion 
folkhälsa har en ”meny” av metoder att erbjuda skolpersonal inom 
psykisk hälsa och under denna föreläsning presenteras alla berörda 
metoderna kort. Föreläsningen kommer sedan mer omfattande gå 
in på två specifika metoder vilka är Mindfulness och DISA. 

15:10 Eftermiddagsfika och nätverkande

PRAKTIKFALL
15:40 Att upptäcka och bemöta barn och unga med 
självmordstankar
• Fakta och myter om självmord i Sverige 
• Att möta självmordsnära med medmänskligt stöd – hur kan 

skolan ta ansvar när unga mår dåligt? 
• Verktyg för dig som möter människor med denna problematik i 

ditt arbete
• Do’s and don’ts – vad kan jag säga och vad kan trigga?

Selene Cortes
Utbildningsansvarig och projektledare
Mind

Mind arbetar med kunskapsspridning och opinionsbildning kring 
psykisk ohälsa och driver Självmordslinjen som årligen tar emot 
21000 samtal med medmänskligt stöd. Under denna föreläsning 
kommer Selene att berätta om hur de arbetar och hur man i skolan 
kan arbeta med barn och unga som har självmordstankar. 

16:30 Moderatorn sammanfattar konferensen

16:40 Konferensen avslutas 
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Goda skäl att delta på konferensen

• Ta del av aktuell utveckling gällande psykisk ohälsa hos barn och unga

• Få insikt i hur processen mot en hälsofrämjande skolutveckling kan se ut!

• Få kunskap om hur man kan skapa en dialog mellan skola, föräldrar, socialtjänst och BUP för att förebygga  
 och hantera psykisk ohälsa

• Lyssna till hur skolpersonalen arbetar för att hjälpa elever som upplever stress att skapa en bättre och mer  
 strukturerad skolvardag där eleven själv känner kontroll över situationen och de krav som ställs

• Få nya metoder kring hur du arbetar förebyggande mot problematisk skolfrånvaro samt motiverar eleven att  
 återvända till skolan

• Lyssna till hur du kan bemöta och hantera nyanlända och asylsökande barn och unga

• Öka din kunskap om hur du kan individanpassa lärmiljön för personer med NPF för att förebygga ohälsa och  
 skapa en god lärmiljö

• Ta del av hur du upptäcker tidigt tecken på psykisk ohälsa och hur kan du hantera det och arbeta  
 förebyggande – exempelvis stress, ångest, oro, självskadebeteende, ätstörningar, suicid

• Nätverka och utbyt erfarenheter med branschkollegor från hela landet 
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Om Ability Partner
Ability Partners vision är att förbättra individers och organisationers förmåga att hantera 
förändring, växa och uppnå goda resultat. Genom att lära känna dig och din organisations 
behov kan vi kontinuerligt erbjuda utbildningar, seminarier, konferenser, events, nätverk 
och konsultativa tjänster som hjälper dig i det dagliga arbetet och stärker konkurrens-
kraften. Ability Partner verkar på den nordiska marknaden utifrån ambitionen att erbjuda 
evenemang som ger mest värde för pengarna samt att ha 100 % nöjda och återkom-
mande kunder. För mer information om Ability Partner eller detta evenemang, kontakta 
oss via telefon 08-694 91 00.

Intresserad av en utställningsplats?
Ability Partner erbjuder ditt företag unika möjligheter att stärka varumärket och bygga 
relationer med en väl avgränsad målgrupp såväl under som efter evenemanget. Vi  
skräddarsyr upplägget utifrån dina behov och önskemål. Kontakta oss så berättar vi mer!

Janne Huttunen  
Tel: 08-694 91 00 | Mobil: 070-495 73 50 
E-post: janne.huttunen@abilitypartner.se
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Konferenskod: OFF1438

ANMÄLAN

Avsändare:
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm
 

PSYKISK OHÄLSA HOS BARN OCH UNGA 

Tid 
Konferens 18-19 oktober 2017

Plats 
Piperska Muren
Scheelegatan 14
Stockholm
Tel: 08-545 538 30

Fyra sätt att anmäla sig 
Webb:  www.abilitypartner.se

Mail:  bokning@abilitypartner.se

Tel:  08-694 91 00 

Post: Ability Partner 
 Telegrafgränd 5 
 111 30 Stockholm

Betalningsvillkor
Betalning sker mot faktura med 30 dagars betalningsvillkor. Vid betalning 
efter förfallodagen utgår dröjsmålsränta med 10%.

Avbokningsvillkor
Anmälan är bindande men deltagarplatsen kan alltid överlåtas till en kollega. 
Vid skriftlig avbokning senast 4 veckor innan konferensen återbetalas full av-
gift. Vid avbokning 2-4 veckor innan konferenstillfället erhålls ett värdebevis 
som kan användas som betalning på någon annan av Ability Partners  
konferenser. Därefter utgår ingen ersättning vid avbokning. Vid avbokning 
tas en administrativ avgift på 500 kr.

99%
av våra kunder  

rekommenderar oss  

– testa du också!

Boende i Stockholm
Vi samarbetar med nedanstående hotell. Ange koden ”Ability Partner” när 
du bokar dig så erhåller du rabatt.
Mornington Hotel, Nybrogatan 53. Tel: 08-507 330 00
Freys Hotel, Bryggargatan 12. Tel: 08-506 214 00
Scandic Hasselbacken, Hazeliusbacken 20. Tel: 08-517 517 00 
Uppge koden D000028081 vid bokning på Scandic Hasselbacken. 

 Nationell konferens 18-19 oktober 2017 

Förnamn Efternamn  E-post

Befattning Avdelning   

Telefon Fax 

Företag / organisation Adress   

Post nr Ort

Tel växel Bransch Antal anställda

Pris
I konferenspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation. Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden. Alla priser är exkl. moms.

PRISER / PERSON Boka senast 1 september Boka senast 8 oktober Ordinarie pris

NATIONELL KONFERENS 6.490 kr 6.990 kr 7.490 kr

Mängdrabatt vid minst 3 bokningar
Anmäl 3 personer eller fler från samma organisation samtidigt så betalar ni endast 5.990 kr exkl. moms per person.

1.000 kr rabatt
500 kr rabatt


