
GÖR SMÅ SAKER MED STOR KÄRLEK
EN KOSTNADSFRI KOMPETENSUTVECKLINGSDAG OM UNGA OCH PSYKISK HÄLSA  

Att den psykiska ohälsan ökar bland unga visar både forskningsrapporter och medierapportering. 
Vad beror det på och hur kan vi vända utvecklingen? I Kronoberg samverkar vi för att erbjuda dig 
som jobbar med eller har fritidsengagemang som rör unga, en unik kompetensutvecklingsdag. En 
dag som vill bidra till att unga i vårt län får rätt stöd och gott bemötande. 

Ur programmet:
Under förmiddagen hålls tre gemensamma föreläsningar:
• Vad händer när samhället sviker?
• En dålig dag eller en svår livssituation?
• Framgångsrika satsningar som görs på ungas psykiska hälsa i Norden. 
 
Under eftermiddagen väljer du bland seminarier som exempelvis hälsofrämjande satsningar,  
förebyggande arbete, behandlingsinsatser, alkohol- och narkotikaproblem, och existentiell oro.
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08.00-08.30 Registrering i N-huset, Linnéuniversitet i Växjö

08.30-08.45 Inledning

08.45-09.30 Ohälsa så in i Norden - Framgångsrika  
satsningar på ungas psykiska hälsa från  
nordiska länder  

  Lidiya Koloh-Söderlund, filosofie doktor. Projektle-
dare på Forte med tidigare erfarenheter från Nordens 
välfärdscenter och Myndigheten för ungdoms- och civil- 
samhällesfrågor (MUCF)

09.30-10.00 Fika

10.00-11.00  En dålig dag eller en svår livssituation?  
med Linda Hiltunen, sociolog vid Linnéuniversitetet,

 Ingrid Edvardsson Aurin och Emma Johansson,   
folkhälsoutvecklare, Region Kronoberg  
Sedan 2003 har ungdomars hälsa och levnads-
vanor följts i länet. Över tid syns en negativ ut-
veckling av psykiska och fysiska besvär. Men vad 
står egentligen dessa besvär för? Vad lägger unga 
själva för betydelse i begreppet psykisk ohälsa 
och vilka konsekvenser kan det få i ungas vardag? 
Vad efterfrågar unga själva för stöd?  

11.00-11.05 Paus

11.05-12.15 När samhället sviker söker unga det  
destruktiva

  med Föreningen Tilia 
Sedan 2012 finns föreningen Tilia tillgänglig 
för  unga med psykisk ohälsa 365 dagar om året.
Under det här seminariet får vi ta del av den 
komplexa bilden av ungas psykiska (o)hälsa,  
kompletterat med en personlig historia. Vad säger 
unga själva om sin egna hälsa och hur kan vi vara 
med och stärka ungas hälsa? 

12.15-13.15 Lunch (på egen hand)

13.15-14.45 SEMINARIEPASS 1 - SE NEDAN 
Välj ett mellan A-F (begränsat antal platser)

14.45-15.15 Fika

15.15-16.45 SEMINARIEPASS 2  - SE NEDAN
 Välj ett mellan A-F (begränsat antal platser)

16.45 Avslut på dagen

PROGRAM 21 ELLER 22 APRIL
SEM A PSYKISK OHÄLSA HOS UNGA  

MED ALKOHOL- OCH NARKOTIKA-
PROBLEM 

 (FÖR)FALLET – IDENTITET: UTANFÖRSKAP
 med Sebastian Glamberg, 34 år 

Hur sjuk kan en person bli när hoppet om livet tar 
slut? Hur pass snävt går tankarna när man bara ser 
en väg ut? Sebastian kommer att ge oss en inblick 
i hur hopplösheten känns, men framförallt om 
vägen tillbaka till livet.

 PSYKISK OHÄLSA HOS UNGDOMAR  
OCH UNGA VUXNA PÅ MARIA- 
MOTTAGNINGAR  
med Mats Anderberg, lektor vid IKM, Linnéuniversitetet 

 Andelen unga i Sverige som använder alkohol 
har minskat kraftigt de senaste 20 åren, samtidigt 
har andelen som använder narkotika legat relativt 
stabilt och lågt i ett internationellt perspektiv. 
Parallellt har den psykiska ohälsan ökat kraftigt 
hos ungdomar och unga vuxna. Mats redogör för 
resultat från genomförda och pågående studier om 
psykisk ohälsa hos ungdomar och unga vuxna på 
Mariamottagningar, och hur det förändrats över 
tid.

 

SEM B EXISTENTIELL ORO

 SLUTA GRÅTA, DU ÄR MAN
 med Tarek Arnaout, 20 år, grundare för den ideella 

organisationen Covus som jobbar med att engagera unga till 
att vilja berätta om sin psykiska ohälsa.

 Varför skäms vi och varför bör vi prata om det? 
Lyssna på Tarek för att få en insikt i hur sam- 
hällets förväntningar påverkar ungdomar och var-
för sårbarhet är livsviktigt för vårt välbefinnande. 

 MÖTA OCH STÖDJA UNGA VUXNA MED 
EXISTENTIELL ORO 
med Maria Lundvall, distriktssköterska och  
doktorand på Högskolan i Borås

 Maria genomför kvalitativa studier utifrån en 
fenomenologisk ansats för att belysa unga vuxnas 
egna upplevelser av olika symtom som stress, 
ångest, nedstämdhet och utbrändhet som bottnar 
i existentiella oro för vem jag är, vad jag vill osv. 
Maria vill bidra till förståelse för dessa ungdomars 
situation, hur man kan se dem och hur man kan 
hjälpa dem tidigare. 

 
SEM C FRÄMJA BARN OCH UNGAS  

UTBILDNING OCH SYSSELSÄTTNING 

 TILLGÄNGLIGA LÄRMILJÖER 
Viveca Evertsson och Annika Sandberg, Utbildnings- 
förvaltningen Växjö kommun

 Tillgängliga lärmiljöer är en kompetens- 
utvecklingsinsats som riktar sig till förskolor och 
skolor i Växjö kommun. Syftet är att ge personalen 



SEM D 

ökad kompetens kring utvecklingsrelaterade 
svårigheter pga exempelvis neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning samt om hur man 
anpassar den fysiska, sociala och pedagogiska 
lärmiljön för att främja trygghet, hälsa och 
lärande. Seminariet ger konkreta verktyg för 
hur man kan skapa en förskola/skola som är 
tillgänglig för alla.  

NÄRVAROTEAMET I ALVESTA KOMMUN 
med Oskar Knutsson, familjebehandlare 
Närvaroteamet arbetar med elever som har 
problematisk skolfrånvaro i grundskolan och 
består av olika professioner från skolan och 
socialtjänsten. Styrkan i Närvaroteamet är det 
gemensamma arbetet för att se barnets hela  
situation och att arbeta med barnet i fokus 
både i hem, skola och på dess fritid.

ALLA ÄR OLIKA, OLIKA ÄR BRA  
med Daniel Hosmann och Jenny Dahlqvist,  
UNGSAM
Hur vi har använt våra olikheter till att nå fram-
gång för en heterogen målgrupp. UNGSAM 
är ett 2-årigt projekt för ungdomar som varken 
arbetar eller studerar och som finansieras av 
Sunnerbo samordningsförbund. Projektet drivs 
av tre kommuner, Ljungby, Markaryd och  
Älmhult i samverkan med Arbetsförmedlingen. 

FÖREBYGGANDE ARBETE MED 
BARN OCH UNGA

VAD SÄGER FORSKNINGEN OM FÖRE-
BYGGANDE ARBETE OCH VAD SKILJER 
OLIKA FORMER AV PREVENTIVT 
ARBETE ÅT?
med Torbjörn Forkby, professor i socialt arbete, 
Linnéuniversitetet 
Att kunna förhindra en problemutveckling är 
naturligtvis mycket bättre än att agera senare i 
utvecklingen. Men ett preventivt arbete är inte 
alltid funktionellt- det finns många utmaningar!
Under seminariet berättar Torbjörn om såväl 
lovande satsningar som sådana som inte riktigt 
fungerat.

EN VÄG IN OCH FÖREBYGGANDE- 
TEAMET 
med Jessica Roström, Lisa Kraska och Monika Vencel, 
Familjehälsan, Region Kronoberg 
Presentation av den nystartade enheten ”En väg 
in” som riktar sig till alla barn och unga 6-17 
år med psykisk ohälsa. Målsättning är att barn 
och unga med lätt, måttlig eller allvarlig psykisk 
ohälsa ska erbjudas en likvärdig strukturerad 
bedömning för att få rätt  vård i regionen. 
Även Förebyggandeteamet är en nystartad 
verksamhet. De ger utbildning, konsultation och 
handledning i skola och primärvård för att främ-
ja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa.

SEM E STÖD OCH BEHANDLING AV UNGA 
VUXNA 

PERSPEKTIV PÅ PSYKOLOGISK  
BEHANDLING AV UNGA VUXNA
med psykologerna Martin Glosax och Axel Vilhelmsson, 
Vuxenpsykiatrin, Region Kronoberg
Detta är ett seminarium som lyfter vikten av att 
normalisera känslor och lidande, och hur dessa 
perspektiv kan användas i behandling av psykisk 
ohälsa. Under seminariet demonstrerar föreläsar-
na hur behandling går till med hjälp av rollspel 
samt hur framtidens förmedling av psykologisk 
behandling kan komma att se ut.

PRESENTATION AV INTEGRERAD  
BEROENDEMOTTAGNING OCH  
PRIMÄRVÅRDENS HÄLSOENHET 
med Tinna Stoij, verksmahetsledare, Integrerad mottag-
ning och Louise Lyster, avdelningschef, Hälsoenheten, 
Region Kronoberg 

SEM F HÄLSOFRÄMJANDE SATSNINGAR 
I LÄNET

YOUTH AWARE OF MENTAL HEALTH 
(YAM) 
med Maria Tjelander, kurator, Ungdomsmottagningen, 
Region Kronoberg
Ett hälsofrämjande och preventivt skol- 
program med fokus på psykisk hälsa och att 
utveckla färdigheter för att möta livets utma-
ningar.
Programmet består av tre träffar och bygger på 
en forskningsstudie bland drygt 11 000 skol-
elever i 10 europeiska länder. Studien visade att 
depressioner såväl om suicidförsök och suicid-
tankar minskade markant bland de som deltagit 
i YAM.

DANS FÖR HÄLSA 
med Jasna Kadric, kurator, Ellen Wikerstål, kurator,  
Familjehälsan, Region Kronoberg
Dans för hälsa är metodiken bakom en studie 
som visare att regelbunden dans ger hälsoeffek-
ter för tonårstjejer med stressrelaterade besvär. 
Region Kronoberg använder denna i sitt före-
byggande arbete kring psykisk ohälsa hos barn 
och ungdomar. Under seminariepasset får du 
både prova på metodiken och få kunskap om 
resultat och implementering. 



INFORMATION
Tid och plats
21 eller 22 april 2020 kl 08.30-17.00 
Uppstart i IKEA-salen, Linnéuniversitetet, Hus N, 
Georg Lückligs väg 3, Växjö - Vägbeskrivning 

Målgrupp
Alla i Kronobergs län som möter unga personer (13-30 år) 
med psykisk ohälsa; såväl yrkesverksamma som förtroende- 
valda och ideella ledare.

Kostnad
Kompetensutvecklingsdagen är kostnadsfri. (lunch ingår inte)

Anmälan och bekräftelse
Anmälan om deltagande görs via anmälningslänken nedan. 
Först till kvarn gäller. Anmälan ska vara oss tillhanda senast 
2020-03-20. Efteranmälan i mån av plats.

Avanmälan
Avanmälan är avgiftsfri fram till sista anmälningsdatum. 
Avanmäler du dig senare eller inte närvarar, tas en  
administrativ avgift ut på 500 kr.  
Avanmälan görs skriftligt till kurs@kronoberg.se.  
Utse gärna ersättare vid förhinder.

ANMÄL DIG HÄR

Övrigt
Kurslokalen är tillgänglighetsanspassad i möjligaste mån. 
Ytterligare åtgärder vidtas vid behov. Vänligen kontakta  
Region Kronobergs kurskansli, kurs@kronoberg.se  
tfn 0470-58 34 00.

Hos Region Kronoberg är Regionstyrelsen personuppgiftsansvarig för de 
personuppgifter som du som kund lämnar till oss. De personuppgifter 
du anger vid anmälan hamnar i vårt Utbildningsregister. Utbildnings-
registret och dess information används enbart av Region Kronobergs 
kurskansli, och det säljs eller överlåts inte till någon annan. Dina 
personuppgifter kommer att behandlas i syfte att upprätthålla kund- 
relationen. Uppgiften behålls så länge verksamheten bedrivs.  
Du kan genom att kontakta oss via e-post: kurs@kronoberg.se,  
begära att personuppgifter rättas eller tas bort efter kursen genomförande.

VÄLKOMMEN!
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