Program
08.45 – 09.30

Registrering och frukostfralla

09.30 – 09.40

Välkomnande och introduktion
Anki Sandberg, ordförande, NSPH

09.40 – 10.10

Inledningsanförande
Annika Strandhäll, riksdagsledamot (s) och
talesperson i jämställdhetsfrågor

10.10 – 10.40

Hjärnkollambassadör egen erfarenhet
Malin Emanuelsdotter, Riksförbundet Hjärnkoll

10.40 – 10.50

Bensträckare

10.50 – 11.20

Anhörigas möte med den psykiatriska vården
Mats Ewertzon, forskare/möjliggörare, Nka

11.20 – 12.00

Anhöriga – de omöjliga?
Åsa Moberg, författare och debattör

12.00 – 13.00

Lunch

13.00 – 13.40

Vi kan och vill förbättra – exempel Gävle
Maria Berglin och Sofi Hult, anhörigkonsulenter i Gävle

13.40 – 14.10

Att äntligen bli sedd och lyssnad på
Jenny Kindgren verksamhetsutvecklare anhörigstöd, Riksförbundet Attention

14.10 – 14.30

Nationell anhörigstrategi
Karin Gavelin, Socialstyrelsen

14.30 – 15.00

Eftermiddagsfika

15.00 – 15.40

Panelsamtal – hur går vi vidare?
Anki Sandberg, NSPH, samtalsledare, Ingrid Lindholm, Nka, Zophia Mellgren,
SKR och Fredrik Sjöberg, Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala län

15.45

Avslutning

DELTA UNDER
DAGEN VIA MENTI
menti.com
Kod: 62 54 63

Annika Strandhäll, riksdagsledamot (s)
och talesperson i jämställdhetsfrågor.
Tidigare suttit som socialminister
(2017-2019) respektive socialförsäkringsminister (2014-2017).

Malin Emanuelsdotter, Hjärnkollsambassadör.
Sjuksköterska med egen erfarenhet av psykisk
ohälsa samt som anhörig. Även aktiv inom
Shedo och sitter i styrelsen för NSPH Halland.

Mats Ewertzon, forskare/möjligörare vid Nka
och affilierad forskare vid Ersta Sköndal
Bräcke högskola. Har genomfört flera undersökningar rörande anhöriga till personer med
psykisk ohälsa, deras livssituation och
erfarenheter av kontakt med psykiatrin.

Åsa Moberg, författare och samhällsdebattör. Har skrivit 23 böcker, varav den
senaste i våras: ”De omöjliga – från psykiatrireform till dyr och dålig vård”, skriven
i samarbete med Anna Fredriksson.

Maria Berglin och Sofi Hult, arbetar
som anhörigkonsulenter på
Anhörigcenter i Gävle sedan 2012.
Båda möter anhöriga som har
närstående med psykisk ohälsa och ger
stöd bland annat genom föreläsningar,
informationstillfällen, enskilda samtal
och anhöriggrupper.

Jenny Kindgren, beteendevetare, arbetar
som verksamhetsutvecklare anhörigstöd
vid Riksförbundet Attention, har tidigare
arbetat som anhörigkonsulent med inriktning mot NPF och psykiatri.

Karin Gavelin, fil dr i statsvetenskap och
utredare vid Socialstyrelsens analysavdelning,
projektleder regeringsuppdraget att ta fram
underlag till en nationell strategi för anhöriga.

