
 
 

 

 

Fredagar för folkhälsa 
- främjande och förebyggande arbete för barn och unga 

 
Under hösten 2021 erbjuder Länsstyrelsen Östergötland fem korta 
digitala föreläsningar med fokus på främjande och förebyggande arbete 
för barn och unga. Föreläsarna är representanter från bland annat 
universitet, andra myndigheter och civila samhället. Målgruppen 
varierar beroende på tema för föreläsningen. Vi välkomnar även 
deltagare från andra län! 
 
Du kan delta i en föreläsning eller flera. Du anmäler dig via respektive 
länk i presentationerna nedan, du får sedan en deltagarlänk via e-post 
kort innan arrangemanget.  
 
PLATS: Digitalt via Skype 

 
OSA: Anmälan senast tre dagar innan respektive föreläsning 
 
Välkommen med din anmälan! 
 
 

Länsstyrelsen Östergötland, enheten för social hållbarhet, driver ett 
utvecklingsarbete med fokus på att främja barns och ungas 
uppväxtvillkor; Preventionspaketet Östergötland – främjande av goda 
och jämlika uppväxtvillkor. Målet med arbetet är att bli mer 
samordnade i kontakterna med kommunerna och att utgå från 
kommunernas behov och önskemål. Målet är också ökad gemensam 
kunskap och gemensam kompetens.  

 



 
 

 

 

 

 

Tryggare skola  
1 oktober klockan 09.30 – 10.15  Klicka för anmälan 
 
I Blekinge implementerades konceptet Tryggare skola i fem skolor under 2019–2020. 
Konceptet går ut på att kartlägga, analysera och implementera insatser i skolmiljön enligt 
Stiftelsen Tryggare Sveriges modell. Under denna föreläsning får vi ta del av Länsstyrelsen 
Blekinges erfarenheter av konceptet och utvärderingsresultat av implementeringen, höra hur 
arbetet fungerat på skolorna och om brottsligheten minskat och tryggheten ökat på de fem 
skolor som deltagit i projektet. 
 
Föreläsare: Annie Lees, brottsförebyggande samordnare, Länsstyrelsen Blekinge 
 
Målgrupp: Brottsförebyggande samordnare, Polisen, skolpersonal med flera. 

Vad tänker ungdomar i Östergötland om Coronapandemin och framtiden? 
22 oktober 09.30 – 10.15   Klicka för anmälan 
 
I ungdomsenkäten Om mig 2020 fick ungdomar i Östergötland möjlighet att svara på om 
Coronapandemin påverkat dem och även beskriva på vilket sätt de påverkats. Denna fredag 
kommer ungdomsenkätens samordnare berätta vad ungdomarna svarade om pandemin. Du 
kommer även att få ta del av vad ungdomarna gör på sin fritid och hur de tänker om framtiden 
samt kort information om själva enkäten.  
 
Föreläsare: Hanna Henriksson, verksamhetsutvecklare och samordnare för 
ungdomsenkäten, Region Östergötland 
 
Målgrupp: ANDTS-samordnare, folkhälsostrateger, skolpersonal, fritidsledare, 
fältsekreterare, civila samhället med flera. 

https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/om-oss/kalender/kalenderhandelser---ostergotland/2021-06-30-fredagar-for-folkhalsa---tryggare-skola.html
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/om-oss/kalender/kalenderhandelser---ostergotland/2021-06-30-fredagar-for-folkhalsa---vad-tanker-ungdomar-i-ostergotland-om-pandemin-och-framtiden.html


 
 

 

 

  

Tobaksbarn 
26 november 09.30 – 10.15   Klicka för anmälan 
 
A Non Smoking Generation arbetar för att färre unga ska börja använda tobak. Föreläsningen 
ger bland annat kunskap och information om hur skolan kan arbeta med tobaksfrågan ur ett 
globalt hållbarhetsperspektiv.  
 
Föreläsare: A Non Smoking Generation  
 
Målgrupp: ANDTS-samordnare, folkhälsostrateger, skolpersonal, fritidsledare, 
fältsekreterare, civila samhället med flera. 

ANDTS och föräldrar 
29 oktober 09.30 – 10.15  Klicka för anmälan 
 
Vad finns det för material att använda för mig som möter vårdnadshavare i det förebyggande 
arbetet? Denna fredag kommer Länsstyrelsen i Västernorrland berätta om ett nytt material 
som kan användas i mötet med vårdnadshavare i syfte att förebygga användning av alkohol, 
tobak och cannabis bland barn och unga. Du kommer även få lyssna till IQ som berättar om 
erfarenheter från kampanjen ”Hitta hem till pappa” som syftade till att få pappor att ta 
alkoholsnacket med sina tonåringar. Vårt mål är att du som deltar ska känna att du får 
inspiration och praktiska tips för att själv kunna genomföra insatser som stöttar 
vårdnadshavare där du bor. 
 
Föreläsare: Anna Karlsson, ANDTS-samordnare samt folkhälsoutvecklare, Länsstyrelsen i 
Västernorrland och Karin Wallby Nici, projektledare, IQ 
 
Målgrupp: ANDTS-samordnare, folkhälsostrateger, skolpersonal, fritidsledare, 
fältsekreterare, civila samhället med flera. 

https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/om-oss/kalender/kalenderhandelser---ostergotland/2021-06-30-fredagar-for-folkhalsa---tobaksbarn.html
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/om-oss/kalender/kalenderhandelser---ostergotland/2021-06-30-fredagar-for-folkhalsa---andts-och-foraldrar.html


 
 

 

 

 
 
 

Det hälsoekonomiska värdet av tidiga insatser för barn och unga  
– fokus föräldraskapsstöd 
17 december klockan 09.30 – 10.15 Klicka för anmälan 
 
Föräldraskapsstöd har i forskning visat sig vara en väldigt effektiv metod för att både 
förebygga och minska beteendeproblem bland barn, förbättra föräldrars välmående och 
föräldrarelaterad stress. Men vad säger forskningen om de ekonomiska konsekvenserna?  
Kan vi underbygga våra argument för att satsa på tidiga insatser genom att visa att de är 
ekonomiskt lönsamma? Vi kommer i denna föreläsning presentera resultat från forskning 
inom området. 
 
Föreläsare: Camilla Nystrand, associerad forskare, Uppsala universitet 
 
Målgrupp: Beslutsfattare, chefer, samordnare och strateger 

https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/om-oss/kalender/kalenderhandelser---ostergotland/2021-06-30-fredagar-for-folkhalsa---det-halsoekonomiska-vardet-av-tidiga-insatser-for-barn-och-unga.html

