
KONFERENS

PROGRAM

PLATS ANMÄLAN

GÅR DET ATT PRATA SIG TILL BÄTTRE PSYKISK HÄLSA?

12 MARS 
STOCKHOLM

Du som möter unga inbjuds till en dag med riktigt bra föreläsningar och workshops om 
Suntprats ämnen; beroenden och vikten av att prata om svåra saker. 

Immanuelskyrkan, Stockholm
T-bana: Rådmansgatan

Kungstensgatan 17

suntprat.se/konferens
Anmäl dig senast tisdag 3 mars.

Konferensen är kostnadsfri  
och vi bjuder på lunch!

  9.00 — Mingel och fika
  9.30 — Välkommen
 Föreläsningar, ungdomspanel  
12.30 — Lunch 
13.30 — Seminarier och workshops,
 föreläsningar och paus för fika
16.30 — Slut

suntprat.se/konferens

INFORMATION, PROGRAM OCH ANMÄLAN:
suntprat.se/konferens



Kan något så enkelt – och så svårt – som att prata göra skillnad och före-
bygga beroende och främja psykisk hälsa? Suntprat vill få fler unga och 
vuxna att prata om alkohol, droger, sociala medier, gaming och nätporr. 
Öppna och trygga samtal kan vara en hjälp att som tonåring göra bra och 
hållbara val för att må bra i livet.

Du som möter unga inbjuds därför till en dag med riktigt bra föreläsningar 
och workshops om Suntprats ämnen. Läs mer på suntprat.se/konferens

MALTE HALLQUIST- Konferencier
Malte Hallquist är en komiker och föreläsare 
som lockar till skratt och eftertanke. På Suntprats 
konferens kommer han att hålla ihop dagen som 
konferencier.

HARRY SKÄRLUND
Harry är föreläser om porr och han har även 
medverkat i Suntprats utbildningsfilmer.

JENS MARKLUND 
Jens kan det mesta om gaming och lär dig 
grunderna i vad gaming är, populäraste spelen 
och om fördelar och fallgropar.

MARIA SABER OCH SUSSI DAHL
Maria och Sussi är dramapedagoger och håller  
i workshop om forumspel. Det är ett verktyg för att 
jobba med konflikter och är ett bra sätt att arbeta 
med situationer som kan uppstå i tonåringars  
vardag.

ANNA-CARIN ABRAHAMSSON

MOA MANNHEIMER -leg. Psykolog
Moa är leg. psykolog och kommer att guida oss 
igenom hur man börjar prata om svåra saker och 
hon finns även med som expert i Suntprats  
utbildningsfilmer. 

MAGNUS JÄGERSKOG 
-Generalsekreterare BRIS
Magnus inleder dagen med att tala  
om hur tonåringar mår idag.

Sofie Hallberg och Ida Höckerstrand
-Ångestpodden
Ida och Sofie driver den populära Ångestpodden. 
De kommer att prata om ”Livet bakom skärmen”.

CARIN DERNULF
-Generalsekreterare Equmenia
Carin kommer att prata om att vi kan göra skillnad 
för unga och skicka med pepp och hopp inför  
framtiden!

Medverkar gör också en ungdomspanel och Suntprat- 
medarbetarna Amelie Roolf och Anna Karin Herngren Wirdheim.  
Studieförbundet Bilda är medarrangörer.

MEDVERKANDE

Anna-Carin möter många studenter i sitt jobb 
och utifrån sina erfarenheter kommer hon att 
prata om existentiell hälsa. 


