
                                          
 

Geðheilsa og vellíðan barna og unglinga: 
Stefna og framtíðarsýn á Norðurlöndum 

 

Ráðstefna um geðrækt og forvarnir á sviði geðheilsu 

 

8. október 2014 á Nauthól, Reykjavík 

 

Ráðstefnan fjallar um geðheilsu og vellíðan barna og unglinga á Norðurlöndum og hvernig 
nýta má norrænt samstarf og sérþekkingu til eflingar á geðræktarstarfi og forvörnum á sviði 
geðheilsu. Ráðstefnan verður haldin í Nauthóli þann 8. október frá kl. 9:00 til 16:00.  

 

DAGSKRÁ 
 

08.30 - 09.00  Skráning  

09.00 - 09.10 Ávarp Eygló Harðardóttir, húsnæðis- og félagsmálaráðherra  

09.10 – 09.20  Geðheilsa ungmenna og velferð þjóða   

Geir Gunnlaugsson, landlæknir  

09.20 - 10.10  Aðalfyrirlestur: Hvernig eflum við geðheilsu og forvarnir gegn geðrænum 
vanda meðal ungs fólks og stuðlum að bættum efnahag samfélagsins?  

Arne Holte, aðstoðarframkvæmdastjóri norsku Lýðheilsustofnunarinnar 
(Folkehelseinstituttet; FHI) og prófessor í heilsusálfræði við Óslóarháskóla 

10.00 - 10.30  Fá börnin okkar þá hjálp sem þau þurfa? Aðgengi barna að 
geðheilbrigðisþjónustu í nærumhverfi 

Ingibjörg Sveinsdóttir, sálfræðingur hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins og 
sérfræðingur í klínískri sálfræði og hagnýtri atferlisgreiningu  

10.30 - 11.00  Kaffihlé  

11.00 – 11.20 Farsælt samstarf stofnana til að efla geðheilsu barna í Finnlandi 
Päivi Santalahti, sérfræðingur í barnageðlækningum, deildarstjóri 
geðheilbrigðismála barna og unglinga hjá finnsku heilbrigðisstofnuninni 
(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos; THL) og dósent við barnageðlækningadeild 
Turku háskóla 

  



                                          
 

11.20 – 11.40  Geðheilsa ungs fólks í Danmörku: Tíðni geðraskana og þróun yfir tíma  

Pernille Due, yfirmaður heilsufarsrannsókna barna og unglinga hjá dönsku 
Lýðheilsustofnuninni (Statens Institute for Folkesundhed) 

11.40 - 12.00  Geðheilsa barna og ungmenna í Svíþjóð: Þróun og forvarnir 

Johanna Ahnquist, deildarstjóri geðheilbrigðismála barna og ungmenna á 
Þekkingarþróunarsviði sænsku Lýðheilsustofnunarinnar (Folkhälsamyndigheten) 

12.00 – 13.00  Hádegisverður   

13.00 – 13.40 Aðalfyrirlestur:  Lýðgeðheilsa: Tækifæri til innleiðinga 

Jonathan Campion, geðlæknir og yfirmaður lýðgeðheilsu hjá UCL Partners og 
South London and Maudsley NHS Foundation Trust í Bretlandi 

13.40 - 14.00  Geðheilbrigðisstefna á Íslandi  

Guðrún Sigurjónsdóttir, sérfræðingur, staðgengill skrifstofustjóra, skrifstofa 
heilbrigðisþjónustu, Velferðarráðuneytið 

14.00 - 14.20  Hvernig búum við til samfélag þar sem börnin okkar geta blómstrað?  

Dóra Guðrún Guðmundsdóttir, sviðstjóri Áhrifaþátta heilbrigðis hjá Embætti 
landlæknis 

14.30 - 15.00  Kaffihlé   

15.00 – 15.50 Pallborðsumræður   

15.50 – 16:00 Samantekt og ráðstefnuslit  

 

 

Ráðstefnan er hluti af viðburðaröð velferðarráðuneytisins á sviði félags- og heilbrigðismála 
vegna formennsku Íslands í Norrænu ráðherranefndinni á árinu 2014. 

 

Ráðstefnan er öllum opin og gjaldfrjáls, en skráningar er krafist 
á:   http://registration.yourhost.is/forms/saoc2014/skraning.php 

 

Erindi á ráðstefnunni eru á ensku. 

 

Bein útsending verður frá ráðstefnunni á vef Velferðarráðuneytisins: www.vel.is. 

http://registration.yourhost.is/forms/saoc2014/skraning.php
http://www.vel.is/

