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VÄLKOMMEN PÅ KONFERENS 

Kraftsamling för psykisk hälsa för 
alla barn i Skåne – med fokus på 
tidiga insatser 
Välkomna till en dag där vi tillsammans fokuserar på barn och ungas psykiska hälsa med 

utgångspunkt i tidiga insatser. 

Under dagen kommer vi att få inspiration och föra dialoger för att kunna arbeta med Kraftsamling 

för barn och ungas psykiska hälsa tillsammans i Skåne. 

 

Vi kommer få lyssna till beskrivningar av utvecklingsarbetet med elevhälsobaserade modeller för 

tidiga insatser, där en viktig utgångspunkt är att ge alla barn och unga möjlighet att söka hjälp 

själva. Att ge tidiga insatser med skolan som arena innebär att barn och unga inte behöver flytta 

sig från skolan. Den kompetens de och deras familjer är i behov ska istället finnas i skolan. 

 

Vi får ta del av korta presentationer från skånska aktörer som på olika sätt arbetar med 

utvecklingsarbete för tidiga insatser och även ta del av erfarenheter ur ett nationellt perspektiv. 

 

Beslutsfattare från regionen och flera skånska kommuner kommer föra framåtsyftande samtal 

tillsammans med Ing-Marie Wieselgren, projektchef SKL, om samhällsutmaningen, psykisk 

hälsa/ohälsa samt hur vi kan arbeta gemensamt för ett långsiktigt arbete i Skåne. 

 

 

Datum 10 december 2019, kl. 09.00 – 16.00 

 

Plats Malmö Live, Malmö. Länk till karta 

 

Målgrupp 

Chefer och medarbetare inom skola/elevhälsa, socialtjänst, Första linjen och BUP samt politiker och 
tjänstemän med ansvar att fatta beslut som påverkar barn och ungas psykiska hälsa och utveckling. 

 

Arrangör  

Konferensen arrangeras av de Skånska kommuner som arbetar tillsammans med BUP Skånes Första 
linje med utveckling av elevhälsobaserade modeller för tidiga insatser. Arrangemanget sker i 
samverkan med Uppdrag Psykisk Hälsa, Sveriges Kommuner och Landsting. 

 

Kostnad 

Kostnadsfritt 

 

 

   

 

 

 

https://www.google.com/maps/place/Malmö+Live+Konserthus/@55.6077768,12.9915309,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4653a3ff159ad8fb:0xba550f2c03fccf3f!8m2!3d55.6077738!4d12.9937196
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Anmälan senast 29 november och sker via denna länk. 

 

Information Programmet kan komma att ändras. 

 

Program 
9.00–9.20 Kaffe och registrering 

 
9.30 Nationell Kraftsamling för psykisk hälsa 
Ing-Marie Wieselgren, projektchef Uppdrag psykisk hälsa, SKL 
 

10.00 – 11.15 Tre områden beskriver pilotarbetet med elevhälsobaserad modell med tidiga 
insatser för psykisk hälsa  

Presentationer och reflektioner. 
Sjöbo Jarkko Bäckwall socionom Första linjen Ystad, Marie Andersson projktledare 

Hässleholm och Klippan. 
 

11.20 – 11.55 Vård- och insatsprogram ADHD för vård, socialtjänst och skola/elevhälsa 
Gunilla Granholm, Specialistpsykolog BUP Malmö 

 

12.00 – 13.00 Lunch 

 
13.00 – 13.15 Erfarenheter ur ett nationellt perspektiv. Tio kommuners pilotarbete. 
Anna Jonsson, processledare SKL och verksamhetsutvecklare BUP Region Skåne 
Linda Rydberg, projektledare SKL och Region Stockholm 

 

13.15 – 14.20 Fler initiativ i Skåne för tidiga insatser för psykisk hälsa 

Presentationer och reflektioner. 

Hela barnet hela dagen. Dennis Hjelmström (med flera) skolchef Ystad kommun  
Öppen konsultation på gymnasiet. Carl Magnus Östblad, psykolog gymnasieförvaltningen Malmö stad, 
gymnasieförvaltningen Malmö stad  

Fortes arbete med forskning om förebyggande insatser, Theresia Weinberg forskningssekreterare  

Med flera 
 

14.25 – 14.45 Kaffe  

 

14.50 – 15.20 Vad är det som saknas och vad behöver bli annorlunda? Att bidra. 
Fördjupning Kraftsamling 

Reflektioner i grupper 

Ing-Marie Wieselgren 

 

15.25 Kraftsamling för psykisk hälsa i Skåne – Panelsamtal 

Katarina Hartman förvaltningschef, Psykiatri och Habilitering och hjälpmedel 

Per Einarsson (KD) ordförande psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnd  

Linda Welin, verksamhetschef BUP öppenvård Skåne 

Maria Winberg (L) Nordström kommunalråd i Helsingborg och ordförande för barn och 
utbildningsnämnden  

Kristian Seger (M) Barn- och utbildningsnämnden, Klippans kommun 

Sus Lantz, förvaltningschef Socialförvaltningen, Hässleholms kommun 
Med flera 

Sara Wettergren (L) Kommunalråd för skola och utbildning, Malmö stad 
 

 
15.55 Avslutning 

 

Läs gärna om Kraftsamling för psykisk hälsa 

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/kraftsamling/ 

 

https://app.emarketeer.com/ext/form/entry.php?m=308238a8959a4f04c3b9d4c2d949eb44a7aeb02&Origin=Direct
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/kraftsamling/
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Vid frågor om dagen kontaktas Anna Jonsson, processledare Uppdrag psykisk hälsa, SKL 

anna.jonsson@skl.se 
 

 


