Ledningskonferens för Elevhälsan 2018 arrangeras av Svenska Skolläkarföreningen i
samarbete med Riksföreningens för Skolsköterskor och Specialpedagogiska Skolmyndigheten
(SPSM).
Årets program vänder sig till alla med ledningsfunktioner inom elevhälsan:
verksamhets/elevhälsochefer, skolledare/rektorer, skolpsykologer, specialpedagoger
skolkuratorer samt skolsköterskor och skolläkare. Konferensen startar 9.00 den 26/9 och
avslutas 15.30 den 27/9.
26.9 - inriktning mot lärande och verksamhetsutveckling
Framgångsfaktorer och utmaningar i dagens skola. Gymnasieminister Anna Ekström
Hur tänker myndigheter och beslutsfattare kring framtidens elevhälsa?
SPSMs generaldirektör Fredrik Malmberg, Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell och
Skolverkets avdelningschef Kjell Hedwall blickar framåt
Att skapa incitament för lärande – vad vet vi från aktuell hjärnforskning
Professor Fredrik Ullén, hjärnforskare och internationell konsertpianist förklarar hur man
skapar glädje i lärandet och hur hjärnan kopplar ihop kreativitet, känsla och engagemang
De osynliga flickorna - autism ur ett genusperspektiv. Lina Liman författare och journalist
som lever med autism och Heléne Stern specialist i neuropsykologi ger en fördjupad bild av
flickor och kvinnor med autism och hur de autistiska svårigheterna skiljer sig från
pojkars/mäns. Många flickor med autism har ett "fasad" som gör att de ofta upptäcks
senare. Att upprätthålla denna ”fasad” leder ofta till psykisk ohälsa såsom ångest och
depression. Vilka områden som är svåra för den enskilde kan variera, föreläsningen tar upp
bl.a. perceptionskänslighet, stress och kravkänslighet.
Elevhälsan - en naturlig del av skolans arbete för att stödja elevernas utveckling mot
målen. Malin Öhman, specialist i pedagogisk psykologi, visar en arbetsmodell för hur man
kan integrera elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete i skolans systematiska
kvalitetsarbete. Föreläsningen ger också konkreta råd hur elevhälsan kan bistå pedagogerna

med material för anpassningar och skapa lärmiljöer som främjar måluppfyllelse och
skolnärvaro.
Kunskapslyft och samverkan i elevhälsan. Utbildningar för kompetenshöjning och
tvärprofessionell samverkan presenteras av Sarah Neuman och Erica Sjöberg från SPSM samt
Lars Cernerud Skolläkarföreningen
27.9 inriktning mot förebyggande/hälsofrämjandearbete och lagstiftning
Vad skolor kan göra för att främja psykisk hälsa. Antalet unga som mår psykiskt dåligt ökar
och ökningen är mest markant hos flickor på högstadiet. Karin Sonnby barnpsykiater och
skolöverläkare visar hur man kan utveckla lokala program som tidigt fångar upp och hjälper
unga som mår dåligt.
Nytt om vacciner och vaccinföreskrifter från Folkhälsomyndigheten. Ann Lindstrand
enhetschef på Folkhälsomyndigheten tar upp högaktuella vaccinfrågor som kommande HPV
vaccination av pojkar kompletteringsvaccination mot hepatit B och hur man kan förebygga
utbrott av bl. mässling.
Vad innebär EU:s dataskyddsförordning (GDPR) för elevhälsan? Denna förordning träder i
kraft 25 maj 2018 och har konsekvenser för vilken information som får finnas i skolans
elevakter. Karin Jensen verksamhetschef Academedia lotsar oss igenom förordningens
paragrafer.
Ny lagstiftning som påverkar elevhälsan. Antalet lagar som berör elevhälsans arbete ökar
och många är inte lätta att tolka. Ulrika Sanden universitetslektor i rättsvetenskap och en av
landetsfrämsta experter på sekretesslagstiftning, tolkar ur ett skolperspektiv sekretessregler,
de nya föreskrifterna om vårdskador, (HLSFS 2017:40+41) regleringen rörande remisser samt
det nya klagomålssystemet.
Sociala medier som ryktesspridare om livsstil och hälsa - vad kan skolan göra? Många
föräldrar oroas av obekräftade rapporter om hälsorisker och lita på myndigheter och
experter. I sökandet efter alternativa fakta på nätet kan man bli vilseledd av rykten och
konspirationsteorier. Obevisade biverkningslarm har ökat tveksamheten mot barnvacciner
och bidragit till farliga utbrott av sjukdomar som mässling och polio. Journalisten Amanda
Duregård sammanfattar hur man på ett effektivt men respektfullt sätt kan bemöta och
informerar familjer som påverkats av vinklad information.

För mer information och anmälan se http://www.trippus.net/ledningskonf2627sept
Konferensavgift 3 795 kr. Early bird innan 10 juni 3 395 kr
1-dagars konferensavgift 2 795 kr. Samtliga priser är exkl. 25 % moms
I kursavgiften ingår : För och eftermiddagsfika och lunch varje kursdag. Mingel
med förfriskningar och snittar dag 1 .

