VÄLKOMMEN TILL EN
DAG OM

Barnen och lagen
Stormötet den 25 oktober kommer att fokusera på de olika lagar som reglerar arbetet med
att förbättra den psykiska hälsan hos barn och ungdomar.
Vad händer med utredningarna om LVU och rätt information i vården? Hur kan
barnkonventionen bli verklighet? Vad betyder elevhälsosekretess? Vilken roll får den nya
myndigheten IVO och hur tacklar vi mobbning på bästa sätt? är några av de
frågeställningar som vi belyser under dagen.
Datum.

25 oktober 2013, kl. 10.00- 16.00

Plats

Ivar-Lo, Saturnus Konferens, Hornsgatan 15. Hela mötet kan ses via webb-TV via denna
länk den aktuella dagen. Därefter nås filmen via denna länk i webbiblioteket.

Målgrupp.

Kommun- och landstingsjurister och personal inom skola, socialtjänst och hälso- och
sjukvård

Kostnad.

Gratis

Anmälan.

Anmälan för de som ska delta på plats via denna länk

PROGRAM
09.30-10.00

Morgonfika

10.00-10.15

Introduktion till dagen
Ing-Marie Wieselgren

10.15-11.45

Pågående utredningar inom socialtjänst- och hälso- och sjukvårdsområdet

10.15-10.50

Översyn av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, m.m. - Hur ska
man stärka rättsäkerheten för barn och unga som tvångsvårdas enligt LVU?
Håkan Ceder – särskild utredare

10.50 – 11.00
11.00- 11.45

Bensträckare
Rätt information i vården – Hur kan vi få en mer sammanhållen och ändamålsenlig
informationshantering inom och mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten?
Patrik Sundström/Maria Jacobsson - sekreterare i utredningen

11.45-13.00
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Lunch

13.00-13.30

Folkrätt för barn – en del av den ordinarie verksamheten i kommuner och landsting
Elizabeth Englund - SKL

13.30-14.00

IVO – Hur ska tillsynen av verksamhet som bedrivs för barn och unga gå till?
Linda Almqvist, jurist på IVO (Inspektionen för vård och omsorg)

14.00-14.45

Elevhälsosekretessen – vad gäller?

14.45-15.15

Staffan Olsson – expert på elevehälsan.se
Fika

15.15.-16.00

Mobbning i skolan – skadestånd, problem och lösningar
Lars Arrhenius, f.d. Barn- och elevombud numera generalsekreterare för Friends
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