Svensk socialpolitisk förening inbjuder till studiedag

Stödlinjer
– välfärdens komplement
eller välfärdens kapitulation?
Onsdag 19 maj 2021 klockan 13.00 – 16.00
I Sverige finns en rad olika stödlinjer via telefon, chatt eller mejl, som alla
syftar till att hjälpa människor i kris, att erbjuda en röst att samtala med, att
ge råd och stöd.
Det är ofta civilsamhället som genom ideella organisationer t ex
patientföreningar, brukarorganisationer, anhöriggrupper, som står bakom
detta, många gånger utanför ”kontorstid”, under kvällar och nätter.
Stödlinjerna kompenserar för brister i samhällets skyddsnät och bristande
tillgänglighet i svåra situationer. Kanske handlar det också om brist på
tillit till den typ av stöd som sjukvården och socialtjänsten erbjuder – den
som kontaktar en stödlinje kan vara anonym och behöver inte registreras
någonstans.
På 1177 finns en lång lista över stödlinjer och telefonjourer med olika
inriktning, som barn, personer med psykisk ohälsa, beroendeproblematik,
ätstörningar, våld i nära relationer, och på senaste tiden oro för
coronaviruset.
På svarandesidan finns såväl professionella som volontärer och personer
med egen erfarenhet av problematiken. Det finns en politisk tilltro att
stödlinjer ska reducera psykisk ohälsa och andra svårigheter och därmed
avlasta den offentliga sektorn. Inför 2020 avsattes till exempel 50 miljoner
kronor av statliga medel för stödlinjer i arbetet mot psykisk ohälsa.
Men vad vet vi om stödlinjerna och deras roll i dagens socialpolitiska
landskap? Är de ett nödvändigt komplement till den offentligfinansierade
välfärden eller är de ett svar på att den offentliga välfärden har kapitulerat
inför människors stora och små problem och bekymmer i sin vardag?
Vad finns det för erfarenheter hos dem som arbetar med stödlinjerna –
handlar det om avlastning för stunden, är det direkt hjälp, fungerar de
förebyggande? Hur många nås, är det samma personer som återkommer?
Vilken kvalitet håller de många stödlinjerna? Vad säger forskningen? Vad
tycker politikerna? Detta är några av de frågor som Svensk Socialpolitisk
Förening vill belysa vid studiedagen 2021.

Program onsdag 19 maj 2021
13.00

Välkommen!
Josefine Johansson, ordförande i Svensk socialpolitisk förening
Utdelning av 2021 års hederspris.
1. Introduktion och överblick
Vad vet vi om stödlinjer i Sverige – omfattning, inriktning, organisering?
Martin Wohlin, läkare och medicinskt sakkunnig, 1177 Vårdguiden
En nationell stödlinje vid psykisk ohälsa – behövs en sådan?
Karin Liljeberg-Trotzig, utredare och handläggare vid Folkhälsomyndigheten
Kort paus

14.10

2. Erfarenheter
SPES – Riksförbundet för SuicidPrevention och EfterlevandeStöd
Inger Händestam, förbundsordförande, SPES
Mind
Karin Schultz, generalsekreterare, Mind
Bris – Barnens rätt i samhället
Magnus Jägerskog, generalsekreterare, Bris
Stödlinjen för spelare och anhöriga
Claes Rantil, rådgivare
Kort paus

15.15

3. Reflektioner
Vad är civilsamhällets och vad är professionalitetens roll i mellanmänskligt stöd?
Magnus Karlsson, professor i socialt arbete Ersta Sköndal Bräcke högskola
Panelsamtal om stödlinjernas plats i socialpolitiken med:
Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf. socialutskottet
Mats Wiking (S), arbetande ersättare i socialutskottet
Magnus Jägerskog, generalsekreterare, Bris
Alain Topor, docent, Stockholms universitet

16.00

Avslutning

Praktisk information
När, var och hur? Årets studiedag genomförs digitalt, onsdag 19 maj 2021 klockan
13.00–16.00.
Deltagaravgift Ingen avgift vid årets digitala studiedag.
Anmälan Anmäl dig på bit.ly/19maj2021
Några dagar före studiedagen får du en anslutningslänk via mail.
Kom ihåg att ange din mailadress.
Upplysningar Besök gärna vår hemsida: www.socialpolitik.se
Medlemskap Du blir medlem i Svensk socialpolitisk förening genom att gå in på vår
hemsida och klicka på ”Bli medlem”. Årsavgiften är 150 kr och du får då nyhetsbrev
med information om våra arrangemang, som den årliga studiedagen, frukost- och
remisseminarier mm och du betalar en lägre avgift för att delta i arrangemang som är
avgiftsbelagda.

arrangeras av

Box 12800, 112 96 Stockholm
socialpolitik.se

med stöd av

