
Unga in i Norden 
- psykisk hälsa, arbete och utbildning

20 januari 2017 klockan 9.30-16.00
Radisson Blu Airport Hotel, Oslo, Norge

Vad behöver beslutsfattare i de nordiska länderna investera i för att förbättra 
välfärden för Nordens unga?

Vi har aldrig haft så utbildade och kompetenta unga i Norden som vi har i dag. 
Samtidigt har vi alltfler unga som uppger att de lider av psykisk ohälsa, samt 
unga som på grund av olika faktorer riskerar att hamna i sårbara situationer. 
Den växande psykiska ohälsan bland unga utgör en av de största folkhälsoutma-
ningarna våra nordiska samhällen står inför. 

Välkommen till en viktig dag där vi diskuterar hur dagens unga mår och vad 
samhället måste investera i för att förbättra deras välfärd. Vi presenterar även 
exempel på verksamheter som lyckats bra med att skapa förutsättningar för 
unga att ta ett steg in i samhället genom antingen studier eller arbete.

Anmälan
Anmäl dig på nordicwelfare.org/unga2017
Sista anmälningsdag är 10 januari.

Välkommen!



Program
9.30 – 10.00 

Registrering och välkomstkaffe

10.00 – 10.10 

Välkomstord 

Morten Bakke, Statssekretær, Arbeids- og sosialdepartementet

10.10 – 11.00 

”Når noen må ta regien”

Cecilie Høj Anvik och Ragnhild Holmen Waldahl, Nordlandsforskning
Om unga med psykiska hälsoproblem på Island, Färöarna och i Norge.

11.00 – 11.30 

“Unga in i Norden – psykisk hälsa, arbete och utbildning”

Lidija Kolouh-Söderlund, Nordens välfärdscenter 
Om projektet Unga in i Norden – psykisk hälsa, arbete och utbildning. Projektets 
policyrekommendationer presenteras. 

11.30 – 12.45  

Lunch 
 
Lunchen serveras mellan 11.30 och 12.30 i Toots restaurang

12.45 – 13.00 

Fortsättning: “Unga in i Norden – psykisk hälsa, arbete och utbildning”

Lidija Kolouh-Söderlund, Nordens välfärdscenter 



13.00 – 13.30

”Unge, udenforskab og social forandring – nordiske perspektiver”

Reidun Follesø, Nord universitet
Om en nordisk antologi som fokuserar på ungas svårigheter och potential under 
resan till ett självständigt liv.

13.30 – 14.00 

Headspace – spørg de unge!

Trine Hammershøy, direktør Det Sociale Netværk/Headspace 
Headspace är en hybridorganisation där civilsamfundet og det offentlige utveck-
lar helt nye rammer hvor der er kun er ét eneste fokus: den unge. Det kræver kun, 
at man tør spørge kvalificeret, så rummer den unge selv størstedelen af svaret.

14.00 – 14.30 

Ungdomsverkstäder och Ohjaamo
Matilda Wrede-Jäntti, Helsingfors universitet
Ungdomsverkstäder och Ohjaamo är två verksamheter i Finland som arbetar 
med unga som behöver stöd.

14.30 – 15.00  

Kaffepaus

15.00 – 15.45 

Paneldiskussion med unga från de nordiska länderna (på engelska)
Diskussion om projektets policyrekommendationer. 
Tommi Marjanen (Finland), Adam Werner (Sverige), Magnús Friðrik Guðrúnarson 
(Island), Maylen Alice (Norge) och Sarah Olsen (Danmark).

15.45 – 16.00  

Avslutning


