
Fullföljda studier
– för liv och framtid!

Strävan efter goda förutsättningar för en positiv uppväxt för barn och unga är en 
framtidsfråga som berör hela Västra Götaland och såväl regionen, kommunerna, 
akademin och idéburen sektor. 
Beredningen för folkhälsa och social hållbarhet välkomnar politiker och 
tjänstepersoner regionalt och lokalt, representanter från idéburen sektor med flera till 
2019 års konferens kring Kraftsamling Fullföljda studier. Liksom tidigare år har vi ett 
brett perspektiv på utmaningen fullföljda studier med kunskapspåfyllnad och exempel 
från bland annat skola och socialtjänst, regionutveckling, hälso- och sjukvård och 
civilsamhället.

Tid och plats
• Tisdag 26 februari 2019
• Klockan 9:30-16:00 med fika/registrering från 9:00
• Radisson Blu Scandinavia Hotel, Göteborg
•  Deltagandet är kostnadsfritt

Anmälan
Anmäl dig senast den 6 februari via LÄNK
Mer information om konferensen, innehåll och anmälan: 
www.vgregion.se/konferensfullfoljdastudier 

Välkommen!
Beredningen för folkhälsa och social hållbarhet & 
Regional utveckling folkhälsa Västra Götalandsregionen

https://www.trippus.se/web/registration/Registration.aspx?view=registration&idcategory=AB0ILBCv5a3qfWlHfVgNK5KB3-XqYUH1NdTcjv1YiKMTDJMlHv1YHiomDUQIfKcBvpAVVwCo8l14&ln=swe
http://www.vgregion.se/konferensfullfoljdastudier


Program

9:00 Fika och registrering

9:30 Välkomna!
Charlotte Nordström (M) ordf. beredningen för folkhälsa och social hållbarhet
Elisabeth Rahmberg, folkhälsochef  Västra Götalandsregionen

9:45 Fullföljda studier – avgörande för social hållbarhet i Västra 
Götaland
Ann-Sofie Lodin, regiondirektör Västra Götalandsregionen

9:55  Barn och ungas läsning – ett ansvar för hela samhället 
Katti Hoflin, kulturchef  Västra Götalandsregionen, ordf. regeringens Läsdelegation

10:20 Kaffe/te, mingel och utställningar

10:50 Psykisk ohälsa bland barn och unga - trender, förklaringar och 
åtgärder 
Sven Bremberg, barn- och ungdomsläkare, docent socialmedicin, Karolinska Institutet

11:45 Valbara seminarier A

12:30 Lunch

13:30 Valbara seminarier B

14:25 Fika och mingel

14:50 Språk, makt och identitet 
Jonas Hassen Khemiri, författare, debattör och Augustpristagare

15:50 - 16:00 Avslutning
Jan Alexandersson (V) vice ordf. beredningen för folkhälsa och social hållbarhet



Föreläsare i plenum

Ann-Sofie Lodin
Regiondirektör VGR
Ann-Sofie Lodin är Västra Götalandsregionens högsta 
tjänsteperson och ansvarar för samordning av VGRs samtliga 
verksamheter. 
När det handlar om barn och ungas förutsättningar för att 
fullfölja sina studier så ser Lodin det som en av våra viktigaste 
hållbarhetsprocesser.

Katti Hoflin
Kulturchef  VGR, ordf. regeringens Läsdelegation
Med mångårig historia som bland annat barnprogramledare, 
författare, verksamhetschef  på Dunkers kulturhus i Helsingborg 
och chef  för Stockholms Stadsbiblioteket blev Katti Hoflin för 
något år sedan Västra Götalandsregionens kulturchef.
När Hoflin tillsattes som ordförande för regeringens 
Läsdelegation beskrev hon att läsning är en grundforskning i 
konsten att vara människa och att ett rikt språk är en förutsättning 
för att kunna navigera i en komplex värld. 

Sven Bremberg
Barn- och ungdomsläkare, docent socialmedicin, Karolinska institutet
Sven Brembergs forskningsfokus är ungas psykiska hälsa och han 
har bland annat bidragit till en nationell strategi för att hantera 
social ojämlikhet i hälsa och även ansvarat för statliga uppdrag 
inom föräldrastöd, mentala störningar hos unga människor och att 
förebygga självmord.

Jonas Hassen Khemiri
Författare, debattör och Augustpristagare 
Jonas Hassen Khemiri har bland annat skrivit romanerna Ett öga 
rött, Allt jag inte minns och Pappaklausulen samt samlingsboken 
Invasion! med pjäser och noveller. 
Khemiri är översatt till fler än tjugofem språk och har bland annat 
tilldelats Sveriges Radios romanpris, Tidningen Vi:s litteraturpris, 
Augustpriset och en Village Voice Obie Award.
Språk, makt, mångfalld och identitet är centralt i Khemiris böcker, 
texter och föreläsningar.



Valbara seminarier 
Beskrivningar och förteckning över medverkande för respektive       
seminarium finns på www.vgregion.se/konferensfullfoljdastudier 

Förmiddag 11:45 - 12:30
A1:  Språkstörning hos barn - vad är det och vad får det för konsekvenser?
A2:  Gränslös samverkan - hinder och guldkorn
A3:  Ungas livsvillkor & hälsa och betydelsen av fysisk aktivitet för inlärning
A4:  Bättre folkhälsa genom skolframgång - digitalt verktyg som stöd i   
 elevhälsoarbetet
A5:  Alla får vara med – att leda och organisera samverkan som gör    
 skillnad för barnen
A6:  Hur kan vi identifiera psykisk ohälsa bland migranter?
A7:  Ungas psykiska hälsa - VGR växlar upp för att möta en av vår tids   
 största utmaningar

Eftermiddag 13:30 - 14:25
B1:  YAM – att utveckla färdigheter för att möta livets utmaningar
B2:  En annan chans till fullföljda studier och jobb
B3:  Åt samma håll – skola och föräldrar i ett positivt samarbete
B4:  Tidiga insatser för fullföljda studier – att gå från nulägesanalys till   
 positiva resultat
B5:  Språkbaserat jämlikhetsarbete i förskolan 
B6:  Vägen till framtiden med migrationsbakgrund i bagaget
B7:  Vår gemensamma framtid - vart är vi på väg?

http://www.vgregion.se/konferensfullfoljdastudier

