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PSYKISKA HÄLSA

PSYKISK HÄLSA I SKOLAN 
ELEVHÄLSANS MEDICINSKA, PSYKOLOGISKA OCH PSYKOSOCIALA INSATSER

Vill du stärka skolans insatser för psykisk hälsa?
Behöver du praktiska verktyg som fungerar? Kom
och lyssna på prisbelönta forskare och 
sakkunniga från civilsamhället som ger de senaste 
forskningsresultaten i en högaktuell fråga. Ta del 
av framgångsrika metoder och evidensbaserade 
modeller för elevhälsans hälsofrämjande arbete med 
psykisk hälsa.

- Trender för ungas psykiska hälsa, så kan elevhälsan skapa
 effektiva insatser!
- Stärk ungas psykosociala hälsa med relationella insatser.

- Varför uppstår den psykiska ohälsan hos unga? Ta del av 
ungas egna berättelser om vilka insatser som skapat 
hållbara resultat!
- Ta del av fungerande metoder och evidensbaserade 
modeller
- Hur påverkar sömn och livsstil elevers psykiska hälsa?

- Utveckla ert hälsoarbete möt skollagens krav inom 
främjande arbete för psykisk hälsa!

FÖRELÄSARE
- Anette Wickström - 
Biträdande professor, 
Linköpings Universitet

- Lou Rehnlund - 
 Samordnare, Hjärnkoll 

- Eva Randell - 
Forskare, Högskolan Dalarna

- Johanna Nordin - 
 Ansvarig stödverksamhet, Mind

- Gita Hedin - 
 Forskare, Högskolan Kristianstad 

- Joel Crawford - 
Nationell skolsamordnare, 

Reacta

BOKA TIDIGT   
  GÅ 4 FÖR 3



PROGRAM

GODA SKÄL ATT DELTA
UTVECKLA HÄLSOARBETET, MÖT SKOLAGENS KRAV INOM 
FRÄMJANDE ARBETE FÖR PSYKISK HÄLSA. 

TA DEL AV FUNGERANDE METODER OCH EVIDENSBASERADE 
MODELLER.

LYSSNA TILL INNOVATIVA PROJEKT OCH PROVA KONKRETA ÖVNINGAR

TA DEL AV PRAKTISKA VERKTYG SOM GÅR ATT APPLICERA 
DIREKT I VERKSAMHETEN

08:30 Hälsorådsmodellen, så systematiserar ni skolans 
hälsofrämjande arbete

Reacta har i samarbete med elevhälsa, forskare och elever tagit
fram en evidensbaserad modell för ett ökat hälsofrämjande
arbete i skolan. Modellen utgår ifrån det systematiska
kvalitetsarbetet och ger enkla, konkreta verktyg för att skapa en 
struktur för elevers lärande, utveckling och hälsa.

- Enkla evidensbaserade verktyg som skapar ett salutogent och 
hälsofrämjande arbete på skolan!
- Så kan elevhälsan få stöd av Reacta att samordna det
hälsofrämjande arbetet!

Joel Crawford är skolsamordnare på Reacta och har bred 
erfarenhet av att arbeta mot skolan utifrån ett barn och
ungdomsperspektiv. Joel har utvecklat en modell där det 
främjande arbetet systematiseras genom metoderna ungas 
organisering och empowerment. Modellen används idag av 
hundratals skolor över hela Sverige. 

09.30  Paus och nätverkande

09.50 Dags att låta skärmarna sova

Hur påverkar skärmtid och mediavanor elevers sömn och fysiska 
aktivitet? Vilka resurser finns i elevers vardag för att hantera dessa 
utmaningar? Gita Hedin presenterar sin forskning om relationen 
mellan mediavanor, sömnlängd och minskad fysisk aktivitet. 
Under föreläsningen får vi konkreta tips och verktyg hur ni kan 
skapa resurser för ett hälsofrämjande arbete för att möta dessa 
utmaningar. 

- Hur påverkar skärmtid elevers sömn och välbefinnande?
- Vilka insatser för minskad skärmtid är hållbara enligt eleverna 
själva?

Gita Hedin är doktorand i Folkhälsovetenskap vid högskolan i 
Kristianstad och utbildad Folkhälsopedagog. Gitas forskning 
handlar om relationen mellan sömn och mediavanor samt hur 
detta kan kopplas till minskad fysisk aktivitet. 

11.00 Stanna kvar i skolan – En satsning för unga i riskzonen för 
psykisk ohälsa!

Ungas psykiska hälsa är en av de främsta anledningarna till
avhopp från skolan, men var ska unga som mår dåligt vända sig? 
Lou Rehnlund, Regional samordnare vid Hjärnkoll Stockholm 
berättar om framgångsmetoderna i projektet Stanna kvar i skolan. 
Under presentation får vi också möta ungdomar vilka själva vänt 
en ohälsa till en positiv psykisk och fysisk hälsa.

- Varför uppstår den psykiska ohälsan hos unga? Unga berättar om 
vilka insatser som fungerat för dem. 
- Så kan ni få praktiskt stöd på er skola.

Lou Rehnlund är samordnare på Hjärnkoll Stockholm. Hjärnkoll 
arbetar för att motverka fördomar och sprida kunskap om psykisk 
ohälsa genom den egna berättelsen.

12.20 Lunch på egen hand

13.30 Nyanserad förståelse av ungas psykiska ohälsa

Rapporter och media lyfter bilden att ungas psykiska ohälsa 
ökar. Ungdomarnas tolkning av besvären som efterfrågas 
representerar dock inte alltid psykisk ohälsa utan inkluderar 
ofta besvär kopplade till vardagliga utmaningar. Detta kan leda 
till en missvisande rapportering och att insatser med syfte att 
främja psykisk hälsa riskerar att hamna snett. Anette Wickström 
presenterar sitt forskningsprojekt om ungas perspektiv på psykisk 
hälsa. Forskningen studerar enkäten Skolbarns hälsovanor 
och visar på svårigheter att mäta elevers välbefinnande utifrån 
symptomfrekvens och behovet att skilja djupgående problem från 
problem av mer vardaglig karaktär.  

- Vilka är riskerna när vardagliga problem riskerar att 
medikaliseras. 
- Därför kan ungas besvär vara rimliga reaktioner på orimliga 
omständigheter. 

Anette Wickström är Biträdande professor i tema Barn vid 
Linköpings universitet. Anette har en bakgrund som lärare och 
socialantropolog. Hennes forskning handlar om relationen mellan 
kropp, hälsa och samhälle med specifik inriktning på vad som sker 
i praktiken när förebyggande insatser och mätningar av barn och 
ungas hälsa genomförs.

NYHET!



Reacta är en ideell riksorganisation som ger kunskap och stöd till
hälsofrämjande arbete - för att stoppa psykisk och fysisk ohälsa hos unga.

Kontakt
elevhalsa@reacta.se  

08-940 410

BOKA TIDIGT   
  GÅ 4 FÖR 3

SAGT OM KURSEN
”EN INSPIRERANDE DAG PÅ ALLA SÄTT, INTE 

OFTA MAN ÄR PÅ EN KONFERENS OCH ÄR NÖJD 
MED HELA INNEHÅLLET.”

”OERHÖRT BRA OCH INSPIRERANDE. 
FANTASTISKT NÄR METODER ÄR 

EVIDENSBASERADE!”

”SAMTLIGA FÖRELÄSARE VAR KANONBRA OCH 
JAG ÖNSKAR ATT HELA MIN SKOLAS PERSONAL 

KUNNAT FÅ HÖRA DETTA. 
 

NYHET!14.40 Självmord hos unga - ett samtal kan rädda liv

Ett medmänskligt samtal kan ge utrymme för en annan 
människa att få dela sin berättelse. När vuxna vågar se och 
bekräfta en ung människas lidande kan du hjälpa till att förstärka 
skälen att leva tillsammans och hitta hållbara lösningar på ungas 
psykiska ohälsa.

- Så stöttar Mind unga med psykisk ohälsa
- Så kan ni få praktiskt stöd på er skola

Johanna Nordin är ansvarig för stödverksamheter på Mind. 
Mind är en ideell förening som arbetar för att uppmärksamma 
och förebygga psykisk ohälsa genom att erbjuda medmänskligt 
stöd, kunskap och opinionsbildning.

15.40 Fika och nätverkande

16:00 Tonårspojkars psykiska hälsa – att hantera känslor,
maskuliniteter och subjektiv social status

Det finns lite forskning gällande hur tonårspojkar uppfattar
och upplever hälsa och vad som bidrar till hälsa. Eva Randell
har via sin avhandling om tonårspojkars hälsa genomfört tre
delstudier om vad tonårspojkar ser som viktigt i att uppnå
hälsa och välbefinnande. Av forskningsresultaten framkommer
att sambanden mellan subjektiv social status i skolan,
socioekonomisk status och självskattad hälsa är viktiga delar och
hälsa som begrepp både tar holistiska och separata uttryck.

- Vilket värde har känslomässiga och relationella aspekter för
hälsan?
- Hur ser relationen mellan psykisk och fysisk hälsa ut för unga
tonårspojkar och hur påverkar normer och värderingar hälsan

Eva Randell är universitetslektor i socialt arbete vid Högskolan i
Dalarna. Eva har en mångårig bakgrund inom socialtjänsten och 
skolan med fokus på ungdomar. 2016 släppte Eva avhandlingen 
Tonårspojkars hälsa - att hantera emotioner, maskuliniteter och 
subjektiv social status.

17.00 Dagen avslutas

FÖRELÄSARE
- Anette Wickström - 
Biträdande professor, 
Linköpings Universitet

- Lou Rehnlund - 
 Samordnare, Hjärnkoll 

- Eva Randell - 
Forskare, Högskolan Dalarna

- Johanna Nordin - 
 Ansvarig stödverksamhet, Mind

- Gita Hedin - 
 Forskare, Högskolan Kristianstad 

- Joel Crawford - 
Nationell skolsamordnare, 

Reacta
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GÅ 

GRATIS 
  MED KOMPETENSSTÖD

Kursavgift
3500 kr eller gratis med kompetensstöd

Boka tidigt
Gå 4 för 3! Boka senast 3 oktober

Ingår
Fika & dokumentation

Plats
Allaktivitetshuset i Sundbyberg

Datum
24 oktober

Målgrupp
För dig som arbetar i grundskolan eller i 
gymnasiet som skolsköterska, lärare, kura-
tor, idrottslärare, skolledare, skolpsykolog, 
specialpedagog m.fl. 

PSYKISK HÄLSA I SKOLAN 
ELEVHÄLSANS MEDICINSKA, PSYKOLOGISKA OCH PSYKOSOCIALA INSATSER

BLI STÖDMEDLEM                     
√ Kostnadsfria nätverksträffar

√ Kostnadsfria samordnarutbildningar

√ Samla kompetensstöd och betala

    • kursavgifter

    • resor

    • logi

√ Rabatt på inspirationsdagar

√ Rabatt på handledning 

√ Söka hälsoprojekt

Bli stödmedlem - få 2000 kr i kompetensstöd. 
Läs mer på reacta.se

INFORMATION                     


