
  

 

 

 

World Mental Health Day 2013 – 10 oktober i Stockholm 

Med fokus på barn och ungas psykiska hälsa 

Syftet med dagen är att uppmärksamma barns och ungas psykiska hälsa. Vi möts för att 

diskutera viktiga utmaningar, behovet av utveckling och inspirera till nytänkande. 

 

Världsdagen för psykisk hälsa torsdag den 10 oktober på Rival 

TID RUBRIK MEDVERKANDE 

09.30 – 10.00 Kaffe och inregistrering  

10.00 – 10.15 Välkomsthälsning och presentation  

Moderatorer: Magnus Lindblom 
och Susanne Rolfner Suvanto, 
(H)järnkoll 

10.15 – 10.40 
Barn och ungas psykiska hälsa – en 
utmaning för alla 

Peter Salmi, utredare 
Socialstyrelsen 

10.40 – 11.05 
Ett friskare arbetsliv med hjälp av 
psykiska förbandslådan 

Selenen Cortez, (H)järnkoll-
ambassadör, repr. från Swedbank 
och Rickard Bracken, 
projektledare Hjärnkoll 

11.05 – 11.15 Paus  

11.15 – 11.45 
Kan man mäta psykisk hälsa – en 
undersökning om tänkbara index 

Cecilia Modig, ordförande och 
Carl von Essen, 
generalsekreterare för Mind 
(Föreningen Psykisk Hälsa) 

11.45 – 13.00 Lunch med manifestation på Mariatorget  

13.00 – 13.25 De ungas röst Elever på ESS-gymnasiet  

13.25 – 13.45 Från ord till handling 
Ing-Marie Wieselgren, 
psykiatriansvarig på SKL 

13.45 – 14.20 Utdrag ur pjäsen ”I morgon ska du 
bestiga Mount Everest” 

Hanna Jokela och Marielle 
Gröndahl, Teaterkaos1 

14.20 – 14.30 Bensträckare  

14.30 – 15.20 Reflektioner från dagen Representanter för arrangörerna  

15.20 – 15.25 Avslutning  

 



  

Fakta om konferensen 

Tid 
Torsdag 10 oktober 2013 kl 10-16, registrering från kl 09:30. 
 
Lokal 

Rival, Mariatorget 3 på Södermalm i Stockholm. Tunnelbanans röda linje station Mariatorget. 

Utställning och bokbord 
Samverkansorganisationer visar sina publikationer. 
 
Anmälan senast den 23/9 
Seminariet är öppet för alla intresserade och administreras av NSPH. Anmälan görs på NSPH:s 
hemsida www.nsph.se. Anmäl dig senast den 23/9. Det är också sista betalningsdag. 
 
Konferensavgift 
Avgiften är 300 kronor och inkluderar lunch och kaffe. Betalning görs mot utsänd faktura. 
Betalningsdag framgår av fakturan.  
 
Bekräftelse 
Fakturan är din bekräftelse på att vi mottagit din anmälan. Vid inregistrering prickas du av mot 
en deltagarförteckning. Ingen ytterligare bekräftelse kommer att sändas ut. Antalet platser är 
begränsat, så betala i god tid för att vara säker på att kunna delta! 
 
Frågor 
Besvaras av Marie-Louise Armand på NSPH:s kansli, e-post info@nsph.se eller 08-120 488 40. 

Arrangörer 
NSPH, Hjärnkoll, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Socialdepartementets PRIO-
samordning, Mind (Föreningen Psykisk Hälsa) och Socialstyrelsen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programmet uppdaterades den 22/8 2013 

 

mailto:info@nsph.se

