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Förebyggande enheten har glädjen att erbjuda en 
lärorik dag med forskaren Sabina Kapetanovic från 
Högskolan Väst! Fokus under dagen kommer vara 
ungdomars vardag och hälsa under coronapandemin 
samt risk- och skyddsfaktorer i ungdomars utveckling.

Du kan välja att antingen vara med på plats på City 
Konferenscenter eller digitalt, via länk. Självklart  
följer vi de rekommendationer som finns vad gäller  
att arrangera möten under den pågående pandemin.

Du kan delta  
digitalt eller  

på plats i City 
Konferenscenter
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Att vara ung idag – om ungdomars 
beteende, relationer och hälsa
Ungdomstid är en spännande och speciell tid. Inte minst för att  
ungdomstiden präglas av olika förändringar, på gott och på ont. Att 
dessutom vara ung under tiden av pandemi och kris är ännu en utma-
ning som de ställs inför. Under dagen kommer Sabina Kapetanovic att 
berätta om resultat från aktuella studier som fokuserar på dagens unga.

Begränsat antal platser på City Konferens. Alla föreläsningar är kostnadsfria.

Föreläsare
Sabina Kapetanovic, PhD/Assistant Professor, Högskolan Väst, Trollhättan

Plats
Föreläsningarna sker i lokal Rex på City Konferenscenter, Klostergatan 23 i Örebro.
Du kan också delta digitalt, via länk som skickas till dig några dagar innan föreläsningen.

Anmälan
Anmäl dig senast 6 november via det här formuläret: 
https://new.memlin.com/view/5f6b10d59e38a9

Program

Kl. 9.15–12 inklusive paus på 30 minuter.

Kl. 13.15–16 inklusive paus på 30 minuter.

Arrangör och frågor
Förebyggande enheten arbetar för att motverka psykisk och social ohälsa  
hos barn och unga. Här ingår Föräldrastöd, Fältgruppen, Sputnik,  
Stödcentrum för unga brottsutsatta och Medlingsverksamheten
Har du frågor om programmet eller vår verksamhet är du välkommen att  
kontakta oss: anna.rolf.bjorklund@orebro.se, 019-21 10 00 (Servicecenter).
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