
   
   
   
    

 
 
Aktiviteter under februari och mars 2023 

 
 
 
 

 

 

 
Webbinarier:  
 
Effektiva insatser för långtidsarbetslösa och andra som står långt ifrån arbetsmarknaden med Anders Forslund.  
9 februari 9-10:30. Digitalt via Teams.  
Presentationen går igenom vilka insatser som enligt tillgänglig forskning kan bidra till att hjälpa personer som av olika 
anledningar står långt ifrån arbetsmarknaden. Anders Forslund är professor emeritus i nationalekonomi vid Uppsala 
universitet och arbetsmarknadsforskare vid IFAU.  
Vill du delta? Följ länken: https://simplesignup.se/event/200147 
 
Migration och psykisk ohälsa med Röda Korsets behandlingscenter  
8 mars kl 9-10:30. Digitalt via Teams  
Människor som lämnat sitt land och bosatt sig i Sverige är en heterogen grupp med olika bakgrunder och 
erfarenheter. Många har dock erfarit svåra, stressande upplevelser i sitt hemland, på flykt hit och under tiden i 
Sverige. Upplevelser som kan ha satt spår och lett till psykisk ohälsa.  
Lina Vågbratt, legitimerad psykolog på Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Uppsala 
berättar i det här webbseminariet mer om PTSD, traumatisering och annan migrationsrelaterad stress.  
Vill du delta? Följ länken: https://simplesignup.se/event/200886 
 
Ojämlikhet i hälsa med Achraf Daryani, forskare PhD, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala 
universitet. 15 mars kl 9-11 Digitalt via Teams 
Ojämlikhet i hälsa uppkommer genom att de förhållanden, villkor och miljöer (resurser) som människor lever i skiljer 
sig påtagligt åt för människor i olika sociala positioner. Skillnader i hälsostatus mellan olika samhällsgrupper är idag 
en viktig punkt på dagordningen.  
Flera hälsofrämjande interventioner bedrivs i samarbete med olika regioner, kommuner och myndigheter för att 
angripa ojämlikhet i hälsa. Flera projekt är riktade mot socialt och ekonomiskt utsatta grupper, exempelvis 
utlandsfödda, arbetslösa och/eller långtidssjukskrivna, hemlösa, asylsökande etc. Målen för samtliga 
hälsointerventioner är att reducera ojämlikheten i hälsa genom att man har riktat insatserna mot de sämst ställda.  
Vill du delta? Följ länken: https://simplesignup.se/event/200887 
 
Övriga aktiviteter:  
 
Måndag den 13 februari kl. 15-16. Forum Unga, ett digitalt nätverksforum för alla som arbetar nära unga med 
psykisk ohälsa. Ett tillfälle att få och ge kraft och inspiration samt dela med sig av kunskap. Anmäl till 
katarina.akerblom@finsamuppsala.se 
 
Fredagen den 3 mars 2023. Dags för idéverkstad! Här får du möjlighet att träffa andra som arbetar inom 
någon av förbundets parter för att tillsammans diskutera vilka utmaningar och behov som finns i länet och vad 
vi tillsammans kan göra för att finna lösningar. Vill du delta? Följ länken: 
https://simplesignup.se/event/200750 
 
Torsdag den 9 mars kl. 9-10.30. Implementeringsgruppen för rutin för flerpartsmöten. Digitalt 
möte. För mer information kontakta katarina.akerblom@finsamuppsala.se 
 
Fredag den 10 mars kl. 9-12.00. Workshop 3 med fokus på UVAS-unga som varken arbetar eller 
studerar, tillsammans med MUCF. För mer info kontakta annika.sagstrom@finsamuppsala.se               
 
 

        www.finsamuppsala.se 

https://simplesignup.se/event/200147
https://simplesignup.se/event/200886
https://simplesignup.se/event/200887
mailto:katarina.akerblom@finsamuppsala.se
mailto:katarina.akerblom@finsamuppsala.se
https://simplesignup.se/event/200750
mailto:katarina.akerblom@finsamuppsala.se
mailto:annika.sagstrom@finsamuppsala.se
http://www.finsamuppsala.se/

