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SAMARBETSPARTNERS
Svensk förening för folkhälsoarbete
Svensk förening för folkhälsoarbete (SFFF) är en riksomfattande sammanslutning för personer som
är yrkesmässigt verksamma eller allmänt intresserade av förebyggande folkhälsoarbete. Föreningen
bildades 1990 genom sammangående av två föreningar med ungefär samma syfte och målgrupper.
SFFF jobbar för dig som jobbar med folkhälsa.
Nätverk för beteendevetare
Vad är Nätverket för beteendevetare? Vårt mål i nätverket är att fylla kunskapsluckan som vi anser
råder i dagens samhälle gällande beteendevetarens roll. Nätverket strävar efter att sprida kunskap
och ge tillträde till kontakter för beteendevetare både mot andra beteendevetare såväl som mot
arbetsgivare och övriga samhället. Det skapar värde för både studenter och yrkesverksamma samt
andra aktörer.
Akademikerförbundet SSR
Akademikerförbundet SSR är det ledande fackliga yrkesförbundet för beteendevetare,
folkhälsovetare, personalvetare, ekonomer, socionomer och andra samhällsvetare. Vi driver frågorna
som är viktiga för dig – från utbildning och forskning till arbetsmarknad och anställningsvillkor.
Varmt välkommen som medlem i Sveriges ledande samhällsvetarförbund, för dig som är chef eller
specialist. Våra medlemmar finns inom såväl privat som offentlig sektor. Välkommen att höra av dig
om du har frågor om Akademikerförbundet SSR, vår verksamhet eller villkoren för ett medlemskap.
Offentliga Affärer
Med fokus på upphandlingsfrågor, juridik, ekonomi, ledarskap och de goda affärerna är Offentliga
Affärer en tidning som lockar till läsning och leder till handling. Att spara tid åt våra läsare och bidra
till en effektivare och roligare marknads- och omvärldsbevakning är ett av våra uppdrag. Vår uppgift
är också att informera om områden som kan vara helt nya för många beslutsfattare i den offentliga
sektorn.

VÄLKOMMEN
ÄNTLIGEN FÅR LANDETS FOLKHÄLSOVETARE &
BETEENDEVETARE EN EGEN ÅRLIG MÖTESPLATS!
Beteende & Folkhälsa är mötesplatsen och
konferensen för dig som jobbar inom folkhälsa
eller för dig som är beteendevetare samt
yrkesverksam inom social omsorg. Här utvecklas
du inom ditt yrkesområde och lyssnar till
sakkunniga talare, knyter kontakter med nya
och gamla branschkollegor. Du får ny kunskap,
arbetsglädje och inspiration under två glädjefyllda
och utvecklande dagar!
Vi arrangerar mötesplatsen tillsammans med
Akademikerförbundet SSR, Svensk förening för
folkhälsa och Nätverket för beteendevetare som
också har ingått i vårt programråd för att du som
deltagare skall få ett så relevant och aktuellt
program som möjligt. Stort tack till alla våra
medverkande!
Vi kommer att dela ut pris till ”Årets
folkhälsokommun 2017” samt till ”Årets
beteendevetare 2017”, Kanske blir det du eller din
organisation?

Vi vill att du som besökare skall få ta del av
senaste nytt på flera områden från källor du
kan lita på. En årlig mötesplats skall kunna
erbjuda dig alla de redskap du behöver för att
kunna utföra ditt arbete på ett inkluderande och
värdeskapande sätt.
Hur kommunicerar jag med människor i utsatta
situationer? Hur bygger vi upp ett psykologiskt
immunförsvar? Hur jobbar regeringen för att
förbättra psykisk ohälsa? Ja, dessa och många
andra frågor förtjänar enligt oss en egen konferens
och mötesplats.
Det behövs en årlig tillställning där du kan träffa
dina kollegor med liknande uppdrag för att utbyta
erfarenheter, ta del av nyheterna på området,
utvecklas i din yrkesroll och ytterligare stärka
din kompetens. För att möta behoven finns nu
Beteende & Folkhälsa!

Varmt välkommen till oss!

Sandra Johannesson

Sandra Johannesson, Programansvarig Beetende &
Folkhälsa samt utbildningsansvarig, Hexanova Academy,

ARRANGÖR

MEDIAPARTNER
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HÖJDPUNKTER & MÅSTEN
ÅRETS MODERATOR
JAN BYLUND
Jan Bylund är fenomenal på att göra stor humor
av vardagens små absurditeter. Att han korades till
Sveriges roligaste person av Expressens läsare är
inte förvånande. Jan är en varm människa och med
självdistans iakttar han vår omvärld. Hans humor,
funderingar och träffsäkerhet lyckas gång på gång
locka oss till skratt, och dessutom få oss att tänka
efter lite extra. Med värme och glädje kommer Jan att
tryggt leda oss genom Beteende & Folkhälsa 2017 .
Med honom vid rodret kan man lugnt luta sig tillbaka
och njuta av vad som komma skall!

KONSTEN ATT GE
BEMÖTANDE I VÄRLDSKLASS
Här får du ta del av hjärnforskning som blir
praktiskt användbar i dina dagliga möten. När vi
kommunicerar utifrån hjärnans förutsättningar
blir det bra möten helt enkelt. Du får konkreta
verktyg för att kunna ge riktigt bra bemötande
både i vardagliga situationer, när det är upprörda
känslor och för att kunna hantera svåra situationer
med respekt. Lena Skogholm är beteendevetare
och författare till succéboken Bemötandekoden.
Hennes föreläsningar kännetecknas av ahaupplevelser och konkreta verktyg som ges med
värme i en mix av allvar och humor.
Lena Skogholm, Beteendevetare
och författare
4

FRÅN DET SVÅRA TILL DET STORA
-Utveckling av statens inriktning på området psykisk (o)hälsa

Kerstin Evelius är regeringens samordnare på området
psykisk hälsa sedan 2015. Föredraget handlar om
övergången från ett smalt fokus på en liten specialitet
inom hälso- och sjukvården till ett folkhälsoperspektiv.
Staten har under 20 års tid fokuserat på problematiken
för personer med svår psykisk sjukdom, men har sedan
2015 lagt om inriktningen till att också hantera den
folkhälsoutmaning som psykisk ohälsa utgör. Det är i
linje med den internationella utvecklingen, men den
skapar nya utmaningar. Hur ska de som ägnat åratal åt
en begränsad målgrupp kunna skifta fokus till ett brett
spektrum? Hur kan vi få specialister att
kroka arm med folkhälsovetare? Hur
kan folkhälsovetare hantera inkrökta
specialister? Hur kan vi använda
brukarrörelsen i det nya arbetet?
Kerstin Evelius, Samordnare psykisk
hälsa, Regeringskansliet

I HUVUDET PÅ EN NORMALSTÖRD - ATT BLI SEDD,
BEHÖVD OCH TAGEN I ANSPRÅK.
Trots massivt motstånd från omgivningen startade Pär Johansson 1996
Glada Hudik-teatern. Att hjälpa människor att utvecklas är det mest
spännande av alla arbeten, menar Pär. Det må gälla vem som helst och
var som helst, människor med funktionshinder likväl som multinationella
företag. Pär är flerfaldigt belönad både som ledare och talare. Han drivs
av en stark passion för det han gör, en del skulle kalla det galenskap. Pär
bjuder på både skratt och gråt, han ger oss ett kvitto på vad som kan ske
om man tänjer på gränserna, trotsar fördomar, tror på människor och ger
dem en chans att utvecklas.
Pär Johansson, Grundare, Glada Hudik-teatern

STÖDJANDE KULTUR OCH UTVECKLANDE
KOMMUNIKATION
Vi vill alla göra ett bra jobb, både enskilt och tillsammans.
Utöver gemensamma värderingar och tydliga mål, så behöver vi även
utvecklande kommunikation. Det är då som nya vägar och värden kan
utvecklas. Med stödjande feedbackkultur minskar också risken att
människor som brinner, slutar som utbrända. Lasse Gustavson delar med sig
av konkreta verktyg och insiktsfulla erfarenheter.
Lasse Gustavson, Föreläsare, brandman & inspiratör

TT
A
B
E
LD
E
N
PA
VÄLFÄRD OCH JÄMLIK HÄLSA, MEN HUR?
Samhällets utmaningar är många och förväntningarna på svensk välfärd
är hög, samtidigt ökar inkomstklyftorna, strömmen av migranter från vår
omvärld förväntas kvarstå på höga nivåer och arbetslösheten bland unga
och nyanlända är fortsatt på hög nivå. Den psykiska hälsan hos delar av
medborgarna är oroväckande låg. Hur kan samhället möta utmaningarna
i strävan mot jämlik hälsa? Vad krävs av de som hanterar de sociala
frågorna i landets kommuner och välfärdssektorn?Vilket stöd och vilken
hjälp i arbetet kan vi förvänta oss från regeringen? Ta del av ett högaktuellt
panelsamtal med inriktning på jämlik hälsa och bibehållen välfärd för alla.
I panelen deltar: Jan Linde, Ordförande, Svensk Förening för
folkhälsoarbete, Heike Erkers, Förbundsordförande, Akademikerförbundet
SSR, Kerstin Evelius, Samordnare psykisk hälsa, Regeringskanseliet, m.fl.
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PROGRAMÖVERSIKT

09.30-10.00
10.00-10.10

ONSDAG 10 MAJ 2017

Registrering och fika
bland utställarna
Registrering
Moderator Jan Bylund öppnar Beteende & Folkhälsa 2017

10.10-10.40

Utveckling av statens inriktning på området psykisk (o)hälsa
- Kerstin Evelius

10.40-11.20

PANELSAMTAL: Välfärd och jämlik hälsa, men hur?
- Jan Linde, Heike Erkers, Kerstin Evelius, Per-Olof Östergren, mfl.

11.30-12.20

I huvudet på en normalstörd - Att bli sedd, behövd och tagen i anspråk
- Pär Johansson

12.20-13.20

13.20-14:05

14.15-15.00
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LUNCH

Därför är politik förutsättning
för jämlik hälsa - Jan Linde

Barn och ungas psykiska hälsa
- Sven Bremberg

Öckerömetoden
- En sann framgång
- Håkan Fransson

Neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar
- Michael Rangne

15.00-15.30

FIKA OCH NÄTVERKANDE

15.30-16.10

Konsten att gå från beslut till handling - Michael Rangne

16.10-17.00

Bemötande i världsklass - Lena Skogholm

17.00-17.10

Moderator Jan Bylund avslutar dagen

19.00-19.30

Mingel och nätverkande

19.30-23:00

Bankett och prisutdelning

PROGRAMÖVERSIKT

TORSDAG 11 MAJ 2017

08.30-09.00

Registrering och fika
bland utställarna
Registrering

09.00-09.10

Moderator Jan Bylund välkomnar oss till dag två

09.10-09.50

Transpersoners Situation i samhället igår, idag och i morgon
- Alfie Martins

09.50-10.30

Från kokainlangare till social entreprenör - Alexander Larsson

10.30-11.00

FIKA OCH NÄTVERKANDE

11.00-11.30

Hoten mot den svenska
narkotikapolitiken
- Pierre Andersson

11.30-12.20

PRAKTIKFALL: Vinnaren av
Sveriges Folhälsokommun 2016
- om framgångsrikt folkhälsoarbete

12.20-13.20

Att se sårbarhet ur ett
värdighetsperspektiv
- Osman Aytar

Beröm eller Jante?
- Keith Sivenbring

LUNCH

13.20-14.00

Från riskzon till friskzon - Mia Börjesson

14.00-14.50

Motiverade medarbetarae genom stödjande kultur & utvecklande
kommunikation - Lasse Gustavson

14.50-15.00

Moderatorn Jan Bylund avslutar årets Beteende & Folkhälsa

PLENUM
- Pelarsalen

FOLKHÄLSA
- Pelarsalen

BETEENDEVETARE
- Rum 351
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ONSDAG
10JANUARI
MAJ FÖRMIDDAG
TISDAG 24
FÖRMIDDAG
09.30-10.00

Registrering och kaffeservering

10.00-10.10

Moderator Jan Bylund öppnar Beteende & Folkhälsa 2017

10.10-10.40

Så skapas en offentlig sektor som tjänar medborgarna bäst
Syftet med regeringens tillitsdelegation är att skapa ett bra kunskapsunderlag för hur man styr offentlig sektor
mer baserat på tillit. I uppdraget ingår att genomföra projekt som främjar idé- och verksamhetsutveckling i hela
styrkedjan - från nationell nivå till genomförandet i kommuner och landsting. Hur påverkar regeringens planer
för ökad tillit dig? Vad förväntas du bidra med och vilka verktyg kan du erbjudas i ditt arbete? Representant från
regeringen

10.40-11.20

PANELSAMTAL: Välfärd och jämlik hälsa, men hur?
Samhällets utmaningar är många och förväntningarna på svensk välfärd är hög, samtidigt ökar inkomstklyftorna,
strömmen av migranter från vår omvärld förväntas kvarstå på höga nivåer och arbetslösheten bland unga och
nyanlända är fortsatt på hög nivå. Den psykiska hälsan hos delar av medborgarna är oroväckande låg. Hur kan
samhället möta utmaningarna i strävan mot jämlik hälsa? Vad krävs av de som hanterar de sociala frågorna i
landets kommuner och välfärdssektorn? Vilket stöd och vilken hjälp i arbetet kan vi förvänta oss från regeringen?
Ta del av ett högaktuellt panelsamtal med inriktning på jämlik hälsa och bibehållen välfärd för alla. Jan Linde,
Ordförande, Svensk Förening, Heike Erkers, Förbundsordsförande, Akademikerförbundet SSR, Kerstin Evelius,
Samordnare psykisk hälsa, Regeringskansliet, Per-Olof Östergren, Professor Socialmedicin och Global hälsa, mfl.

11.30-12.20

I huvudet på en normalstörd
Trots massivt motstånd från omgivningen startade Pär Johansson 1996 Glada Hudik-teatern. Att hjälpa människor
att utvecklas är det mest spännande av alla arbeten, menar Pär. Det må gälla vem som helst och var som helst,
människor med funktionshinder likväl som multinationella företag. Pär är flerfaldigt belönad både som ledare
och talare. Han drivs av en stark passion för det han gör, en del skulle kalla det galenskap. Pär bjuder på både
skratt och gråt, han ger oss ett kvitto på vad som kan ske om man tänjer på gränserna, trotsar fördomar, tror på
människor och ger dem en chans att utvecklas. Pär Johansson, Grundare, Glada Hudik-teatern

12.20-13.20

LUNCH
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Jan Linde

ONSDAG 10 MAJ EFTERMIDDAG
13.20-13.50

SEMINARIEPASS FOLKHÄLSA

Från det svåra till det stora - Utveckling av statens inriktning på
området psykisk (o)hälsa.

13.20-13.50

SEMINARIEPASS BETEENDE

Öckerömetoden - En sann framgång

14.00-14.30

SEMINARIEPASS FOLKHÄLSA

Därför är politik förutsättning för jämlig hälsa

13.50-15.00

SEMINARIEPASS BETEENDE

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

SEMINARIEPASS FOLKHÄLSA

Barn och ungas psykiska hälsa

14.30-15.00

15.00-15.30
15.30-16.10

FIKA OCH NÄTVERKANDE
Konsten att gå från beslut till handling
Att kunna leda sig själv är en förutsättning för att komma åt det mesta av värde i livet. Och för att kunna leda andra.
Självdisciplin, energi och målmedvetenhet skiljer agnarna från vetet. Det är en värld mellan att filosofera och att
fatta ett beslut. Beslut som följs upp i handling förändrar ens liv och ibland världen. Att fundera och reflektera är
en utmärkt början, men vill man påverka måste man komma vidare till handling om det inte i slutänden ska bli
”business as usual”. Michael Rangne, Överläkare och specialist i psykiatri, Norra Stockholms psykiatri

16.10-17.00

Konsten att ge bemötande i världsklass
Här får du ta del av hjärnforskning som blir praktiskt användbar i dina dagliga möten. När vi kommunicerar
utifrån hjärnans förutsättningar blir det bra möten helt enkelt. Du får konkreta verktyg för att kunna ge riktigt bra
bemötande både i vardagliga situationer, när det är upprörda känslor och för att kunna hantera svåra situationer
med respekt. Lena Skogholm, Beteendevetare och författare

17.00 – 17.10

Moderator Jan Bylund avslutar dagen

19.00-19.30

Mingel

19.30-01.00

Bankett och prisutdelning
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Sven Bremberg

Lena Skogholm

TORSDAG 11 MAJ FÖRMIDDAG
08.30 – 09.00

Registrering och kaffeservering

09.00 - 09.10

Moderator Jan Bylund välkomnar till dag två

09.10 – 09.50

Transpersoners Situation i samhället igår, idag och i morgon
1 december 2016 tillsattes en ny utredning för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för
transpersoner: ”De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla utan någon åtskillnad.
Transpersoners rättigheter är en självklar del av arbetet med de mänskliga rättigheterna och
de svårigheter transpersoner möter aktualiserar viktiga frågor kring samhällets ansvar för
implementeringen av de mänskliga rättigheterna och skyddet mot diskriminering”. Bemötande är
troligen den största och alltid aktuella frågan för oss och vi vill visa hur vår situation ser ut igår, idag
och i framtiden. Alfie Martins, Ordförande för Transföreningen FPES & Sara Bystam, Styrelseledamot för
Transföreningen FPES.

09.50 – 10.30

Från kokainlangare till social entreprenör - En osannolik historia
Alexander Larsson, fd kriminell som har startat företaget Ung Invest där han hjälper ungdomar att ta sig ur
kriminalitet och missbruk delar med sig av sin unika resa. ”Det här är min historia om vägen in i grov kriminalitet.
Men även om att hitta tillbaka till livet och vända det destruktiva till lycka, kärlek och ödmjukhet. På vägen
utvecklades en ofattbar glöd till att hjälpa och få ge tillbaka till samhället. Det här är min osannolika historia.”
Alexander Larsson, vd Ung Invest

10.30 – 11.00

FIKA OCH NÄTVERKANDE

11.00-11.30

SEMINARIEPASS FOLKHÄLSA

Hoten mot den svenska narkotikapolitiken

11.00-11.30

SEMINARIEPASS BETEENDE

Att se sårbarhet ur ett värdighetsperspektiv.

11.30-12.20

SEMINARIEPASS FOLKHÄLSA

PRAKTIKFALL - Vinnaren av Sveriges Folkhälsokommun 2016
talar om sitt framgångsrika folkhälsoarbete

11.30-12.20

SEMINARIEPASS BETEENDE

Beröm eller Jante?
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TORSDAG 11 MAJ EFTERMIDDAG
12.20-13.20

13.20-14.00

LUNCH

Från riskzon till friskzon – hur vi bygger ett psykologiskt immunförsvar
Att bygga psykisk hälsa, om hur friskfaktorer, skyddsfaktorer och problemlösningsmodeller kan bidra till ett
starkt psykologiskt immunförsvar. Från riskzon till friskzon, hur vi arbetar praktiskt med att skapa upplevelse av
sammanhang för barn och unga. Samtal med fokus på tillit till sig själv och andra, verktygslåda för självledning
och samarbete är något av det mest centrala. Mia Börjesson, som föredragshållare, handledare samt författare

14.00-14.50

Motiverade medarbetare genom stödjande kultur & utvecklande kommunikation

14.50-15.00

Moderatorn Jan Bylund avslutar årets Beteende & Folkhälsa

Vi vill alla göra ett bra jobb, både enskilt och tillsammans. Utöver gemensamma värderingar och tydliga mål, så
behöver vi även utvecklande kommunikation. Det är då som nya vägar och värden kan utvecklas. Med stödjande
feedbackkultur minskar oxå risken att människor som brinner, slutar som utbrända.
Lasse Gustavson delar med sig av konkreta verktyg och insiktsfulla erfarenheter. Lasse Gustavson, Föreläsare,
brandman & inspiratör

2017

Beteende &
Folkhälsa

11
Michael Rangne

Mia Börjesson

Lasse Gustavson

SEMINARIESPÅR FOLKHÄLSA
Från det svåra till det stora - Utveckling av statens inriktning på området
psykisk (o)hälsa.
Kerstin Evelius är regeringens samordnare på området psykisk hälsa sedan 2015
Föredraget handlar om övergången från ett smalt fokus på en liten specialitet inom
hälso- och sjukvården till ett folkhälsoperspektiv. Staten har under 20 års tid fokuserat
på problematiken för personer med svår psykisk sjukdom, men har sedan 2015 lagt om
inriktningen till att också hantera den folkhälsoutmaning som psykisk ohälsa utgör. Det är
i linje med den internationella utvecklingen, men den skapar nya utmaningar. Hur ska de
som ägnat åratal åt en begränsad målgrupp kunna skifta fokus till ett brett spektrum? Hur
kan vi få specialister att kroka arm med folkhälsovetare? Hur kan folkhälsovetare hantera
inkrökta specialister? Hur kan vi använda brukarrörelsen i det nya arbetet?
Kerstin Evelius, Samordnare psykisk hälsa, Regeringskansliet

Därför är politik förutsättning för jämlik hälsa
Jan Linde är ordförande i Svensk Förening För Folkhälsoarbete och ägnar sig mest åt att
utbilda andra politiker i projektet Folkhälsa är politik. Social hållbarhet och behovet av en
mera jämlikt fördelad hälsa dominerar dagens folkhälsodebatt. Vill du lära mera om hur
folkhälsa blir en del av den politiska verkligheten då får du veta detta i denna föreläsning.
Jan Linde, Ordförande för Svensk Förening för Folkhälsoarbete .

Barn och ungas psykiska hälsa.
Sven Bremberg är barn- och ungdomsläkare och docent i socialmedicin vid Karolinska
Institutet och är nu verksam vid Folkhälsomyndigheten. Han har varit ansvarig för
uppdrag från regeringen som behandlat stöd till föräldrar, ungdomars psykiska hälsa
och prevention av självmord. Ungdomars ökade psykisk ohälsa har diskuterats länge.
Sven Bremberg kommer att ge en bild av de viktigaste förklaringarna till ökningen och ge
några förslag till åtgärder. Sven Bremberg, Barn- och ungdomsläkare samt verksam vid
Folkhälsomyndigheten

Hoten mot den svenska narkotikapolitiken.
Svensk narkotikapolitik i framtiden- vad kan vi lära av legaliseringen i USA?
Pierre Andersson arbetar med alkohol- och narkotikapolitik inom IOGT-NTOrörelsens internationella verksamhet. Han kommer att prata om erfarenheterna av
cannabislegaliseringen i Colorado och om vanliga myter i debatten. Pierre Andersson,
Alkohol- och narkotikapolitik, IOGT-NTO-rörelsens internationella verksamhet

PRAKTIKFALL: Vinnaren av Sveriges Folhälsokommun 2016
Vinnaren av Sveriges Folhälsokommun 2017 delar med sig av hur de nått framgångar och
förbättringar i sitt folkhälsoarbete.
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SEMINARIESPÅR

BETEENDEVETARE

Öckerömetoden - En sann framgång
Håkan Fransson har i drygt tio år bedrivit ett framgångsrikt arbete enligt den så kallade
Öckerömetoden. Den går ut på att bland föräldrar och andra vuxna skapa nolltolerans mot
alkohol och droger. I Öckerö har man de senaste tio åren lyckats halvera ungdomsfylleriet
och skjutit upp debutåldern för unga som dricker. Ta del av Håkan och Öckerömetodens
framgångsrecept! Håkan Fransson, Drogförebyggare Öckerö kommun

Neuropsykiatri
Fånigt samlingsnamn för avvikelser från det ”normala” beträffande uppmärksamhet,
impulskontroll, social förmåga och en del andra psykiska funktioner. Alla psykiska
sjukdomar och avvikelser har naturligtvis ett biologiskt/kemiskt/neuronalt underlag.
Den som tror att medvetandet är oberoende av hjärnan kan pröva en rejäl grogg och se
vad som händer. Michael Rangne, Överläkare och specialist i psykiatri,Norra Stockholms
psykiatri

Att se sårbarhet ur ett värdighetsperspektiv.
Vad kan vi göra att gå vidare i livet som präglas av sårbarhet? Är sårbarhet en svaghet
eller en styrka? Finns det osårbara människor, grupper och samhällen? Genom sin
forskning och sina personliga erfarenheter berättar Osman Aytar, docent i socialt arbete,
hur det är möjligt att våga vara sårbar och kunna gå vidare i livet, även om när det kan
bli för mycket i vardagen, såväl i det privata livet som i yrkeslivet. Osman Aytar, Docent i
socialt arbete, Mälardalens högskola

Beröm eller Jante?
Men inte kan väl jag? Äsch, det där var väl ingenting, jag gör ju bara mitt jobb! Du ska
minsann inte tro att du är något, utan inrätta dig i ledet! En föreläsning om kraften i att se
och bekräfta varandra och bygga upp goda relationer genom att visa att vi vill varandra
väl. Keith Sivenbring, Konsult i kommunikation och ledarskap vid Arnqvist & Sivenbring AB.
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PRISER & INFORMATION
PLATS OCH TID
Beteende & Folkhälsa arrangeras på:
Norra Latin, Drottninggatan 71B, 111 36 Stockholm
Onsdag 10 maj kl. 10.00 - 17.10
Registreringen öppnar kl. 09.30
Torsdag 11 maj kl. 09.00- 15.00
Registreringen öppnar kl. 08.30
Banketten på onsdag öppnar kl. 19.00 för anmälda

beteendeochfolkhalsa.hexanovaacademy.se
KOMMUNIKATIONER

BOENDE

Det är enkelt att hitta till Norra Latin. Vi ligger
500 meter från Centralstationen dit tåg,
flygbussar, Arlanda Express och pendeltåg
ankommer.

Rekommenderade hotell i
närheten av Norra Latin:

Närmaste tunnelbanestation är T-centralen,
uppgång mot Vasagatan, eller Hötorget,
uppgång mot Olof Palmes gata. Från
Centralstationen/T-centralen är det cirka sju
minuters promenad, och från Hötorget är det
cirka fyra minuters promenad.

Wallingatan 15, 111 24, Stockholm,
Ange rabattkod ”D000037776” och få 8% i
rabatt.

Scandic Norra Bantorget

Clarion Hotel Sign
Östra Järnvägsgatan 35, 101 26 Stockholm

Best Western Hotel Bentleys
Drottninggatan 77, 111 60 Stockholm
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PRISER & INFORMATION
ANMÄLAN

PRIS
Deltagarbiljetten innefattar hela konferensprogrammet med
seminarier, luncher, fika, mingel och nätverkande. Dessutom ingår
banketten med underhållning och prisutdelning.

Besök Beteendeochfolkhalsa.
hexanovaacademy.se för anmälan. Vid
större grupper eller frågor vänligen kontakta
Sandra Johanesson på telefon: 076 186
44 09 eller via mail: sandra.johannesson@
hexanova.se. Anmälan är bindande men
kan överlåtas till någon annan.

ERBJUDANDEN
PARTNERRABATT
Du som blivit inbjuden av någon av våra partners erhåller en rabattkod som ger dig 1200 kronor i rabatt. För att ta del av
partnerrabatten anger du koden i rutan ”Eventuell rabattkod” vid anmälan. Partnerrabatten går inte att kombinera med
andra rabatter.

GRUPPRABATT
Boka fem deltagare men betala endast för fyra. Erbjudandet går inte att kombinera med andra rabatter utan gäller vid
ordinarie pris. Vid större grupper vänligen kontakta Sandra Johannesson, 0761 864 409, alt. sandra.johannesson@hexanova.se

SMART BIRD

4990KR
VID ANMÄLAN TILL BÅDA DAGARNA
FRAM TILL 5/3 2017

EARLY BIRD

5490KR
VID ANMÄLAN TILL BÅDA DAGARNA
FRÅN 1/3 2017 FRAM TILL 31/3 2017

JUST A BIRD

5990KR
VID ANMÄLAN TILL BÅDA DAGARNA
FRÅN 1/4 2017

beteendeochfolkhalsa.hexanovaacademy.se
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BETEENDE & FOLKHÄLSA PRESENTS

A Night of
Entertainment
Avsluta den första dagen av Beteende och Folkhälsa 2017
med en utsökt trerättersmiddag som avnjuts tillsammans
med nya och gamla kollegor. Sprudlande skratt och goda
chanser till nya bekantskaper utlovas i Pelarsalen på Norra
Latin. En kväll som bjuder på storslagen underhållning
och dans inpå småtimmarna. Under kvällen kommer även
utmärkelsen för Sveriges Folkhälsokommun 2016 och
Årets Beteendevetare 2016, att delas ut.

Are you ready to
join the show?

