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Ca 30% av alla som söker regionernas och kommunernas primärvård gör det 
på grund av besvär med psykisk ohälsa. Hur människor får stöd i sitt dagliga 
liv och sin vardag att bättre ta hand om sin psykiska hälsa kräver samverkan 
mellan många olika aktörer, det är inte något som hälso- och sjukvården kan
lösa på egen hand. 

På senare tid har insatser från civila samhället och föreningslivet uppmärk- 
sammats alltmer, inte minst som samverkanspartner till kommuner och 
regioner i arbete med att stärka den psykisk hälsan. 

Under dagen berättar Anna Nergårdh om de förslag som utredningen God och nära 
vård la fram inom området i betänkandet God och nära vård – Rätt stöd till psykisk 
hälsa. Du får en översikt inom området och de förslag som är aktuella vad gäller ny 
lagstiftning och den nationella nivån för regioner och kommuner. Vi får också höra 
ett antal goda exempel från verksamheter runt om i landet som aktivt arbetat med 
samverkan mellan hälso- och sjukvårdens huvudmän och det lokala föreningslivet. 
Exempel som är valda så de är enkelt tillämpbara för alla i deras egen verksamhet 
och hemmiljö.
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till en dag där vi diskuterar former för samverkan!



Politiker och tjänstepersoner inom kommunen, företrädesvis socialnämnd/ 
socialtjänst och hälso- och sjukvård, men också fritidsnämnd/förvaltning samt 
andar personer som arbetar med frågan

Motsvarande hos regioner

Företrädare för föreningslivet/civilsamhället 

Psykisk ohälsa är en av de största samhällsutmaningarna sett till såväl 
mänskligt lidande för den drabbade och närstående, som utifrån ekonomiska 
perspektiv (sjukskrivningskostnader, inkomstbortfall, strukturella kostnader 
för vård och omsorg). 

Dessa kostnader, liksom medborgarnas förväntningar inte minst på politiken inom 
det här området, gör att allt som handlar om psykisk ohälsa och tänkbara åtgärder 
är högintressant för hälso- och sjukvårdens huvudmän, på såväl politisk nivå som 
för tjänstemännen. 

Samtidigt kommer allt fler rapporter om civila samhällets möjligheter att bidra till 
förbättrad psykisk hälsa för medborgarna, och i olika sammanhang lyfts just 
samverkan mellan offentlig sektor och föreningslivet som ett bidrag till lösning på 
olika samhällsproblem. 

Målgrupp

Välkommen den 6 oktober på plats eller digitalt!

BAKGRUND



Anna Nergårdh, f.d.regeringens särskilda utredare. Anna
har sedan länge arbetat med och brunnit för hur hälso- och
sjukvården kan göras bättre för patienterna. Hon ledde
utredningen "Samordnad utveckling för god och nära vård"
2017-2021.

Maria Sundström, verksamhetschef för NSPH, nationell
samverkan för psykisk hälsa och Riksförbundet Hjärnkoll.
Maria har närmare 20 års erfarenhet inom ideell sektor
varav 15 år som chef inom civilsamhället. 

MEDVERKANDE
Willy Silberstein, har arbetat som journalist under lång tid,
främst med inrikespolitik eller från Bryssel med EU i fokus.
Willy Silberstein är en av de mest anlitade moderatorerna i
Almedalen men också för andra nationella och
internationella event. 

Nicolina Fransson, barn- och familjeterapeut. Nicolina har
över tjugo års erfarenhet av praktiskt och strategiskt arbete
med mental ohälsa hos barn och unga. 2018 grundade hon
"Om Mej", en tjänst som skapar en brygga mellan barn och
ungas behov och vuxenvärldens vilja att hjälpa dem. 



Daniel Burman, folkhälsosamordnare Storumans
kommun, arbetar bland annat med suicidprevention i
gruppen B4 (Before). Daniel är för närvarande även
engagerad i ett arbetsmarknadsprojekt, SIKT 2.0.

Per-Daniel Liljeberg, samordnare för suicidprevention i
Region Västerbotten. Med sin långa erfarenhet av skola, 
 utbildning och forskning är han idag ett regionalt stöd till
lokal utveckling och initiativtagare till den s.k. Han är även
skolhuvudman i Storumans kommun.

Therese Rosenkvist, leg. arbetsterapeut inom
Socialpsykiatrin i Sjöbo kommun. Therese blev utsedd till
Årets Arbetsterapeut 2020 för sitt arbete med "Häng med
oss ut" där hon också är författare till metodboken
”Friluftsliv för bättre psykisk hälsa – Häng med oss ut”. 

Frida Ekholm, socionom och arbetar inom elevhälsa på
gymnasienivå. Med sitt perspektiv både från dansgolvet
med ungdomar och sin roll som kurator föreläser och
handleder Frida organisationer som startar "Dans för
Hälsa" runt om i Sverige.



09.30–10.00  
Registrering med kaffe

10.00–10.10 
Inledning
– Willy Silberstein, moderator.

10.10–10.40 
Psykisk hälsa – vad händer på nationell nivå? 
Baserat på betänkandet Rätt stöd till psykisk hälsa (SOU 2021:6) ger Anna Nergårdh en
genomgång av förslagen med fokus på de delar som gäller samverkan region/kommun
och civila samhället och vad som är aktuellt gällande ny lagstiftning och den nationella
nivån för regioner och kommuner. 
– Anna Nergårdh, f.d regeringens särskilda utredare. 

10.40–10.50 
Frågestund

10.50–11.20 
Nyttan med NSPH för kommuner och regioner         
Hör mer om organisationens strategiska samverkan och goda exempel med särskilt
fokus på brukarinflytande.
– Maria Sundström, verksamhetschef NSPH.

11.20–11.30 
Frågestund

PROGRAM



11.30–12.00 
Ett digitalt verktyg som hjälper barn och vuxna 
Psykiska ohälsa hos barn och unga ökar stadigt och för att skapa en hållbar,
motståndskraftig ung generation vet vi att olika samhällsaktörer behöver identifiera
risker tidigt, arbeta förebyggande och agera samordnat. Men hur organiserar vi oss
och hur sätter vi igång? En del kommuner har hittat lösningen med en app! 
– Nicolina Fransson, barn- och familjeterapeut. 

12.00–12.10
Frågestund

12.10–12.50
Lunch

12.50–13.15 
B4 främjar psykisk hälsa och förebygger självmord
B4 utgår från forskning och är anpassad till glesbygd. Det unika samarbetet som
involverar ett flertal förvaltningar, polis, vårdcentral, psykiatri, frivilligorganisationer
m.fl fick SKR:s Psynkpris 2020 i kategorin samverkan. 
– Daniel Burman, folkhälsosamordnare och Per-Daniel Liljeberg, samordnare för
suicidprevention.

13.15–13.25
Frågestund 

13.25–13.50 
Häng med oss ut – en livsviktig vändpunkt för många
Friluftsfrämjandet har tillsammans med flera skånska kommuners socialpsykiatri drivit
friluftsprojektet Häng med oss ut. Vi lär oss mer om hur metoden kan användas för
samverkan mellan kommunal/regional verksamhet och civilsamhälle. 2020 mottog
projektet hedersomnämnande från Dagens Medicin i kategorin Årets Brobyggare och
projektet har lyfts som ett gott exempel i Statens offentliga utredning 2021:6.
– Therese Rosenkvist, leg. arbetsterapeut. 

13.50-14.00
Frågestund  



14.00–14.25
Dans för Hälsa – en forskningsbaserad metod
En forskningsstudie visar att regelbunden dans ger hälsoeffekter för tonårsflickor med
stressrelaterade kroppsliga och emotionella besvär och ett flertal kommuner har valt
att erbjuda metoden som en del i elevhälsans utbud. Hör mer om erfarenheter och
resultat, och inte minst hur man startar Dans för Hälsa i sin egen kommun.
– Frida Ekholm, socionom. 

14.25–14.35
Frågestund
 
       
14.35–15.00
Sammanfattning
Frågor m.m. 

15.00
Avslutning för dagen

Jag var avskärmad från 

omvärlden och ingen 

märkte att jag drog 

mig tillbaka...
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Pris
På plats: 3 100 kr (fm-fika och lunch ingår)
Digitalt: 2 800 kr 
Pris per deltagare, exkl moms och faktureras efter anmälan.

Anmälan
Anmäl dig här senast den 8 september 2022. Därefter i mån av plats. 
Anmälan är bindande men vid förhinder kan plats överlåtas på annan.

Plats
Livesänt via Pikus digitala plattform. 
Länk skickas ut dagen före sändning.
Clarion Hotel Sign, 
Östra Järnvägsgatan 35, Stockholm. 
Tel: 08-676 98 00

Tid
6 oktober 2022, kl 09.00-15.00

Information
För frågor mm kontakta Ingrid Haraldsson, ingrid.haraldsson@piku.se, 0733-530094.
Varmt välkommen!
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https://www.piku.se/utbildningar/ingen-halsa-utan-psykisk-halsa-konferens/
mailto:ingrid.haraldsson@piku.se

