
 

Visa Vägar till ökat inflytande den 7 maj 2019 
Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH, bjuder in till konferensen Visa Vägar - om hur engagemang 
och egen erfarenhet av psykisk ohälsa kan bli utgångspunkt för utveckling av organisationer och bidra till 
förändring för enskilda människor. 

Konferensen vänder sig till alla som är intresserad av det utvecklingsarbete som pågår för att förbättra 
vård- och stödverksamheter inom psykiatrin. 

Plats: ABF huset, Sveavägen 41, Stockholm 
Datum och tid: Tisdagen den 7 maj kl. 9-16 
 
Preliminärt program 

TID SAMTALSÄMNE MEDVERKANDE 

NSPH:s samlingskonferens Visa Vägar – 7 maj 2019  

09.00-09.30 Kaffe och inregistrering  

09.30-09.45 Välkomsthälsning och introduktion till dagen 
Publiken engageras via Menti 

Anki Sandberg, NSPH 

Maria Kindefält Trygg, Hjärnkoll 

09.40-10.10 God och nära vård – varför och hur? Anna Nergårdh, enskild utredare 
Samordnad utveckling för god och 
nära vård 

10.10-10.40 Från mottagare till medskapare  Kajsa Westling, utredare, 
Myndigheten för vård- och 
omsorgsanalys 

10.40-10.50 Bensträckare  

10.50-11.35 Föreställningen ”Jag vill vara normal” Eric Donell, föreläsare 

11.30- 12.45 Lunchpaus 
Lunchen ingår ej utan intas på egen 
bekostnad 

12.45-13.35 

 

Delseminarier a – c  
Du deltar i ett av tre parallella seminarier 

 

Z-salen a) Ta mig på allvar - ungas röster om vård 
och stöd 

Karin Engberg, projektledare för 
Växa och må bra, samt 
medverkande från projektet 

Sandlersalen b) Psykisk ohälsa har ingen ålder Medverkande från Hjärnkolls och 
NSPH:s äldre-satsningar 

Katasalen c) Peer support – så kan vård och omsorg 
förbättras med hjälp av egenerfarna 
stödpersoner 

Peer supportrar samt 
representanter från verksamheter  

13.35-13.45 Bensträckare  

13.35-14.45 Delseminarier d – f 
Du deltar i ett av tre parallella seminarier 

 



Z-salen d) Personliga berättelser om mötet med 
psykiatrin i ett nytt land 

Irene Oryema, 
Hjärnkollambassadör och Caroline 
Lindström, från projektet Den egna 
berättelsen 

Sandlersalen e) Patientforum - meningsfulla samarbeten 
mellan vård och brukare  

Michelle Nilsson, NSPH Skåne och 
Mårten Jansson, utvecklingsledare 
NSPH 

Katasalen f) Vägen tillbaka med Återhämtnings-guiden 
som verktyg 

Conny Allaskog och Jessica 
Andersson, NSPH Skåne 

14.45-15.15 Kaffe serveras i foajén  

15.15 – 16.00 

Z-salen 

Hur går vi vidare? Initiativ för en bättre 
psykiatri 

Ett panelsamtal om brukarinflytande, 
kvalitetsutveckling och synen på psykiatrin 

Panelsamtalet leds av Anki 
Sandberg, ordförande NSPH 

Anna Bessö, 
Folkhälsomyndigheten 

Jonas Bergström, Socialstyrelsen 

Ing-Marie Wieselgren, SKL 

Politiker Sofia Nilsson, 
riksdagsledamot (s) 

Acko Ankarberg Johansson, 
riksdagsledamot (kd) 

xx, riksdagsledamot (s) 

Martin Björklind, 
Psykologförbundet 

 
Information om Visa vägar 

Ta chansen och anmäl dig via länken nedan nu! 

Anmälningslänk Visa vägar 

Sista anmälningsdatum till konferensen är den 28 april. 

Konferensavgifter 
Konferensavgiften är 600 kr. Medlemmar i NSPH-organisationerna betalar 300 kr. I avgiften ingår för- och 
eftermiddagskaffe. Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas på en annan person.  

Bokbord 
Passa på att titta på våra bokbord med intressant material om våra aktiviteter och verktyg.  

Lunch 
Lunchen ingår ej utan intas på egen bekostnad. Det finns gott om restauranger i omgivande kvarter. 

Arrangörer 
Konferensen arrangeras av NSPH i samarbete med Hjärnkoll, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 

 

 

http://machform.nsph.se/view.php?id=44787
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