PSYNK:s KONFERENS

Recept för att säkra
framtidens välfärd
Effektivare resursanvändning med samordnade
och tidiga insatser
Projektet Psynk – psykisk hälsa barn och unga
bjuder in till en dag där de senaste resultaten från
utvecklingsarbetet för barns och ungas psykiska
hälsa diskuteras i anknytning till centrala
frågeställningar kring utbildning, arbetslöshet och
välfärdens effektivisering och finansiering.

Datum

20 februari 2014, kl 10.00-16.00
(morgonfika 09:30)

Plats

Musikaliska konferens och event,
Nybrokajen 11, Stockholm
Konferensen kan också ses via webb-TV
på denna länk den aktuella dagen.
Därefter nås filmen via denna länk till
webbiblioteket.

På programmet:
Målgrupp Politiker och beslutsfattare på nationell,
regional och lokal nivå.
 Nationella och internationella exempel
Kostnad
Gratis. Resor bekostas för deltagande
kring tillgänglighet, tidiga insatser (första
områden på intensiv nivå i
linjen) och sociala investeringar.
Psynkprojektet. Kontakta i första hand din
 Om samordning av välfärdens aktörer och
temaledare för bokning av resor och i
andra hand sofie.johansson@skl.se.
offentliga resurser
 Resultat från projekt som medför förbättrad Anmälan Klicka på länken. Vid frågor om anmälan,
kontakta sofie.johansson@skl.se
tillgång till insatser, effektivare
resursanvändning och förbättrade utfall för
barn och unga.
 Genomgång av den senaste kunskapsutvecklingen med fokus på resultat som är
tillämpbara i konkret verksamhet
 Juridiska aspekter: vad kommer pågående utredningar och eventuella kommande
lagändringar att kunna innebära?
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PRELIMINÄRT PROGRAM

Uppdaterat program och ytterligare information publiceras på: www.skl.se/psynk
09.30-10.00

Kaffe, registrering och monterutställning

10.00-10.15

Inledning
Hans Karlsson, avdelningschef för Vård och omsorg, SKL

10.15-11.15

Resultat och preliminära slutresultat av Psynkprojektet
Ing-Marie Wieselgren, projektchef för Psynk, med kommentarer från
Lena Furmark, Statssekreterare hos Göran Hägglund, Socialdepartementet
Ulrika Stuart Hamilton, Statssekreterare hos Maria Arnholm, Utbildningsdepartementet

11.15-12.15

Mental Health and Wellbeing - Current and Future Challenges
David McDaid, Senior Research Fellow in Health Policy and Health Economics, London
School of Economics, Internationellt/Europeiskt perspektiv

12.15-13.15

Lunch

13.15-13.45

Utmaningar för offentlig sektor - nordiska välfärdsmodellen
Gunnar Wetterberg om resursanvändning, samordning/sektorisering m.m.

13.45-14.15

Mental Health Commission Australia
Videohälsning från Georgie Harman, Acting CEO, National Mental Health Commission,
Australien (om kommissionens uppdrag och hur de åstadkommer förändring för psykisk
hälsa).
Reflektion ur svenskt perspektiv från Anders Printz, nationell psykiatrisamordnare på
Socialdepartementet.

14.15-14.45

Fika och monterutställning

14.45-15.30

Panel och frågor
Annika Wallenskog, chefsekonom på SKL
Anna Ekström, generaldirektör för Skolverket
Anders Ekholm, vice VD för Institutet för framtidsstudier
Moderator: Ing-Marie Wieselgren

15.30-16.00

Avslutning
Nationell företrädare

16.00
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Mingel

