Välkommen till Psykisk ohälsa - samhällets barn & unga
8-9 februari 2012
City Conference Center, Stockholm
Föreläsningarna är gratis. För information och anmälan kontakta
0708-973502 eller Michaela Wall, michaela.wall@expomedica.se, 0708-593718.
Varmt välkommen till viktigaste mötesplats den 8-9 februari för dig som arbetar med och för
samhällets barn och unga. Under dessa två dagar ger vi dig möjlighet att fylla på med aktuell kunskap
och att bredda ditt nätverk, både inom din egen yrkesroll som med närliggande professioner.Detta är
konferensen som helt och fullt fokuserar på samhällets barn och unga som har eller riskerar att
drabbas av problem till följd av psykisk ohälsa. Under två fullspäckade dagar kan du välja mellan fem
parallella spår per dag och sätta ihop ditt eget konferensprogram utifrån vad som är mest intressant
för dig och dina kollegor.
www.psykiskohalsa.se

Ett axplock från programmet: Hela programmet hittar du på www.psykiskohalsa.se
"Det du inte såg" med Patrik Sjöberg, fd höjdhoppare
Moderator: Maria Akraka, projektledare inom sport och hälsa
90 miljoner och tre år - vad får man för det? Modellområdesprojektet - barn och ungas psykiska
hälsa Ing-Marie Wieselgren, projektchef SKL, överläkare Akademiska sjukhuset
"Kommuner måste utveckla psykosocialt stöd till barn med missbrukande föräldrar"
Gerhard Larsson, regeringens särskilde utredare

Hemmasittande barn och ungdomar och psykisk ohälsa
Malin Gren Landell, leg. psykolog, PhD, Instutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet.

"Vikten av tidiga insatser till barn och ungdomar som riskerar att utveckla allvarlig psykisk
sjukdom och/eller psykiska funktionshinder"
Lena Eidevall, FOUU koordinator, psykiatri Skåne, specialist i barn -och ungdomspsykiatri

BUP;s bemötande och behandling av barn med kronisk sjukdom och/eller
funktionsnedsättning Maria Celsing, socionom, leg.psykoterapeut, tf enhetschef BUP Kastanjen
Varför vräks barn fortfarande - och vad kan vi göra?
Pia Kjellbom, lärare och doktorand vid institutionen för socialt arbete vid socialhögskolan i Stockholm

Att möta unga/unga vuxna som lider av ångest och depression.
Karin Enqvist, socionom, leg psykoterapeut

Vad kan den växande psykosomatiska ohälsan hos unga bero på?
Frank Lindblad, barn och ungdomspsykiater, forskare vid Instutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet och
författare till boken "Välfärdslandet gåta"

Behandling och stöd av barn och unga vid Trauma och PTSD ur ett interkulturellt perspektiv.
Marie Balint, fil dr, leg psykolog, leg psykoterapeut, "specialenhet för barn och familjer i migration"

Låt barn och unga tala till punkt Gunnar Elvin, projektledare kommunikation, Barnombudsmannen
Varför diagnosticera neuropsykiatriska funktionsnedsättningar?
Hanna R Jakobsson, leg.psykolog/KBT, Cereb AB

Unga och Internet, tryggt eller farligt? Johnny Lindqvist, digital chef MEC
Vad kan vi åstadkomma nu när vi upptäcker ADHD och bipolär sjukdom mycket tidigare?
Henrik Pelling, överläkare vid neuropsykiatriska behandlingsenheten BUP, Akademiska

Ung idag - himmel eller helvetet - hur kan man stödja en självmordsnära ung person
Britta Alin Åkerman, professor emerita
Arrangör är Expo Medica. Detta i samarbete med Statens Folhälsoinstitut, Sveriges Kommuner och Landsting,
Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa

