“Every Child has the Right to…”
2nd International Young Carers Conference
”The 2nd International Young Carers Conference” kommer att inbjuda världssamfundet till att
diskutera frågor om barn som anhöriga och unga omsorgsgivare. Syftet är att hjälpa och
stödja samhället i att ta ansvar för och aktualisera FN-konventionen om barnets rättigheter, i
synnerhet när ett barn har en familjemedlem som är allvarligt sjuk, har ett missbruk eller
psykisk sjukdom eller när familjen är drabbad av sorg.
Vårt mål med denna konferens är att stärka samarbetet mellan länder och olika intressenter
genom att inspirera till samverkande politik, forskning, praktik och utvecklingsarbete. Det
övergripande målet är att maximera barns hälsa, välbefinnande, utveckling och utbildning.

Datum för konferensen är den 29-31 maj 2017 i Malmö
Konferensen kommer att hållas den 29-31 maj 2017 i Malmö, och arrangörer är
Linnéuniversitetet, Nka (Nationellt kompetenscentrum anhöriga), BarnsBeste (Nasjonalt
kompetansenettverk Norge), Helsedirektoratet Norge, FORTE (Forskningsrådet för hälsa,
arbetsliv och välfärd),
Socialstyrelsen Sverige och Socialstyrelsen Danmark i samarbete med Eurocarers, Region
Skåne och Malmö stad.

Lyssna till barnen!
Vi vill samarbeta med barn och ungdomar för att få en bättre förståelse för hur vi bäst kan
hjälpa barn som anhöriga och unga omsorgsgivare och säkerställa ett effektivt stöd för dem.
Under konferensen kommer barn och ungdomar att aktivt medverka i presentationer,
interaktiva workshops och seminarier.

Barn som anhöriga och unga omsorgsgivare – huvudteman för
konferensen:
•

•
•
•
•
•
•
•

Främja hälsa och välbefinnande, ur ett socialt, socioekonomiskt och
folkhälsoperspektiv
Resiliens - återhämtning – barns styrka och resurser
Livets möjligheter: utbildning och sysselsättning
Mångfald och jämställdhet, migration
Evidensbaserat stöd; systematisk uppföljning och utvärdering
Innovation och teknik inom vård och stöd
Ett rättsbaserat perspektiv, juridiska och etiska aspekter på barn som anhöriga och
ungas omsorgsgivande
Hälso- och sjukvårds- och socialtjänstsystem, samverkan

Plenarpresentatörer kommer att publiceras kontinuerligt på webbsidan www.anhoriga.se

Konferensen vänder sig till








Internationella och europeiska institutioner och organisationer
Departement och myndigheter inom hälsa, social omsorg, utbildning och arbete
Vårdgivare, social omsorg, utbildning och arbete
Politiker och beslutsfattare
Forskare
Sjuksköterskor, läkare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, socionomer, lärare och andra
intresserade praktiker
Idéburna organisationer, anhörigorganisationer och andra intresserade

Om du är en strategisk beslutsfattare, praktiker, politiker, forskare, vård- och omsorgsgivare,
teknikleverantör eller idéburen organisation – alla med ett intresse för barns bästa – då är
denna konferens för dig. Föreläsarna kommer att vara av världsklass med
plenarföreläsningar och seminarier från hela världen. Konferensen kommer att ge dig
möjlighet att utbyta erfarenheter och kunskap, utforska innovationer och söka lösningar och
svar på frågor som rör barn som anhöriga och unga omsorgsgivare.

Utställning och sponsorer
Det kommer att finnas ett brett utbud av utställare i utställningshallen under de tre
konferensdagarna.
Det erbjuds många möjligheter att vara synlig för konferenspubliken; antingen du önskar
marknadsföra ditt varumärke och logotype, dina medarbetare eller din vara. Seminarier,
konferensmiddag och mottagningar, registreringsdisk och skyltar erbjuder möjligheter till att
sprida ditt varumärke.
Om du är intresserad av att visa upp din organisation eller ditt arbete för konferenspubliken
kontakta Annica Larsson Skoglund
e-post: annica.larsson-skoglund@anhoriga.se
tel: +46480418020

Call for abstract
Abstract kan presenteras och skickas in på både engelska och svenska.
För mer information och för att skicka in abstract se www.anhoriga.se

Information och registrering
För frågor om konferensen, var vänlig och kontakta:
Annica Larsson Skoglund, Linnéuniversitetet och Nka
e-mail: annica.larsson-skoglund@anhoriga.se, tel: +46 480 41 80 20
För mer information och för att anmäla intresse se www.anhoriga.se
Nka, Nationellt kompetenscentrum anhöriga
Linnéuniversitetet
391 82 Kalmar
Tel: +46 480 41 80 20
www.anhoriga.se

