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Allas barn - en konferens om vikten av förebyggande arbete

Datum och tid
22 november kl.09.00-15.30 
Registrering och kaffe från kl.08.30.

Plats
CCC, Tage Erlandergatan 8 i Karlstad

Kostnad
Kostnadsfritt. Plats kan överlåtas till annan 
person. Uteblivet deltagande debiteras 
1000 kr. 

Anmälan
Senast 22 oktober i kalendern på Länssty-
relsen Värmlands webbplats. Antal platser är 
begränsat.

www.lansstyrelsen.se/varmland 

Målgrupp
Till dig som i din profession kommer i kon-
takt med unga till exempel personal inom 
polisen, förskola, skola, fritid, socialtjänst, 
hälso- och sjukvård, idéburen sektor och 
beslutsfattare.  

För frågor kontakta oss: 

Isabel Persson, handläggare Kvinnofrid 
isabel.persson@lansstyrelsen.se  

Maude Johansson 
Samordnare brottsförebyggande arbete 
maude.johansson@lansstyrelsen.se

Som en del i uppmärksamhetsveckan Se mig bjuder Social hållbarhet på Länsstyrelsen i Värmland in till en dag om vikten av 

kunskapsbaserat förebyggande arbete. Utgångspunkter för dagen är teorin om risk- och skyddsfaktorer och jämställdhetsintegre-

ring i det förebyggande arbetet.  Syftet med dagen är att öka kunskapen om förebyggande arbete och inspirera till aktiviteter och 

handling. 

Camilla Pettersson, utvecklingsledare inom välfärd och folkhälsa på Region 
Örebro. Camilla är fil. dr i folkhälsovetenskap och har mångårig erfarenhet av 
praktiknära forskning och utvecklingsarbete för att främja barn och ungas hälsa 
med särskilt fokus på stöd i föräldraskapet.

Mats Berggren, MÄN, projektledare för enheten Jämt Föräldraskap och för Sida-
projektet ”Men in Belarus”. Föreläsare och Utbildare. Arbetat med föräldraskaps-
stöd för män och jämställdhetsfrågor i över 20 år.

Serine Gunnarsson, TRIS, Tjejers Rätt i Samhället. Projektsamordnare på ideella 
organisationen TRIS som arbetar förebyggande och akut mot hedersrelaterat 
förtryck och våld, samt driver en metodutvecklande och kompetenshöjande 
verksamhet.

Dennis Nyström, MÄN, verksamhetsutvecklare inom Arvsfondenprojektet ”En 
kommun fri från våld”. Utbildar och föreläser om våldsprevention och våldsfö-
rebyggande metoder för skolor och andra arenor. Stöttar idag kommuner i att 
utveckla systematisk och strukturerat våldspreventivt arbete. 

Leena Harake, kanslichef på KSAN. KSAN står för Kvinnoorganisationernas Sam-
arbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor.

Fredrik Berg, friluftslivssamordnare på Länsstyrelsen Värmland.
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Program 22 november 

08.30 Registrering och fika 
09.00 Inledning, landshövding Kenneth Johansson 

09.15 Vikten av hälsofrämjande och förebyggande arbete, Camilla Pettersson, Region Örebro

10.30 Paus

11.00 Maskulinitet och Föräldraskap, Mats Berggren, MÄN. Mats föreläser om hur jämställt föräldraskap  

kan påverka barns hälsa och utveckling och vad som kan påverka mäns föräldraskap

12.15 Lunch 

13.15- Parallellseminarier inkl. kaffe

15.30

1. MVP, Mentors in Violence Prevention, (Mentorer i Våldsprevention)
Dennis Nyström, MÄN 
Utbildningsprogrammet Mentorer i våldsprevention vill förebygga genusrelaterat våld och kränkningar genom 
att uppmana elever att agera som förebilder.

2. Hedersrelaterat våld och förtryck bland unga med intellektuell funktionsnedsättning
Serine Gunnarsson, TRIS. 
Seminariet kommer inledningsvis att belysa grundläggande mekanismer inom den hedersrelaterade vär-
degrunden. Därefter kommer fokus att läggas på särskilda sårbarhetsfaktorer bland unga med intellektuell 
funktionsnedsättning som lever i en hederskontext. 

3. Föräldraskap i Sverige - Samhällsorienterande gruppträffar för utrikesfödda föräldrar
Jessica Edbacken, Leg. Psykolog, Stockholms stad.
Föräldraskap i Sverige är ett samhällsorienterat program för utrikesfödda föräldrar framtaget av Stockholms 
stad och Länsstyrelsen i Stockholm. Under workshopen får du information om programmet.

4. Tobaksförebyggande arbete i skolan, ex från länets kommuner. 
Mimmi Adolfson, lokal ANDT-samordnare, Eda kommun, Matias Kivistö, tillsynshandläggare – alkohol och 
tobak och några kommunala exempel.

5. Genderspecifikt förebyggande arbete – Från inspiration till handling
Leena Harake, KSAN. 
Seminariet syftar till att ge kunskap, metodtips och idéer för att motverka våld, mobbning, trakasserier/kränk-
ningar, den aggressiva marknadsföringen av olika preparat till flickor/unga kvinnor med de utmaningar som 
finns idag för framgångsrikt drogförebyggande arbete. 

6. Friluftslivets betydelse för barn och ungas hälsa
Fredrik Berg, friluftslivssamordnare på Länsstyrelsen Värmland beskriver länsstyrelsens uppdrag att leda och 
samordna arbetet med friluftsliv i länet. Enligt regeringens friluftspolitik ska alla ha goda möjligheter att utöva 
friluftsliv och i en tid då barn spenderar allt mer tid vid datorer och mobiltelefoner är frågan: vilken betydelse 
spelar friluftslivet för våra barns välmående?  


