20150710

Psykisk hälsa nummer 6  juni 2015

Nyhetsbrev från SKL om Psykisk hälsa/ohälsa

Om nyhetsbrevet ser konstigt ut i din epostklient.Klicka här .

Psykisk hälsa
Nummer 6, 11 juni 2015

› Tipsa en kollega | › Avsluta prenumeration | › Starta prenumeration

Nu startar internetbehandling brett
Efter att flera landsting testat den nya behandlingsplattformen i
ett antal piloter öppnas nu möjligheterna till att kunna erbjuda
invånarna behandlingsalternativ och stöd via nätet.
Idag finns ett 30tal behandlingsprogram på svenska som
används i reguljär verksamhet. Och det finns både erfarenhet
och forskning bakom programmen.
Under året planerar tolv landsting och regioner att påbörja
anslutningen till den nya behandlingsplattformen på internet.
Under 2016 påbörjar ytterligare sex sitt arbete med att erbjuda
sina invånare stöd och behandling via nätet.
› Se filmen om internetbaserat stöd och behandling och läs mer
här

Bergwallkommissionens rapport
överlämnad
Bergwallkommissionen har haft i uppdrag att utreda och
redovisa rättsväsendets och vårdens agerande i samband med
de brottmålsprocesser som ledde till att Sture Bergwall dömdes
för åtta mord.
Några av komissionens slutsater är att möjligheten att inrätta
ett system för att kvalitetssäkra sakkunnigutlåtanden som
åberopas i domstol bör utredas. Staten och landstingen behöver
ägna ökad uppmärksamhet åt rättspsykiatrin och den
psykiatriska tvångsvården. Den rättspsykiatriska forskningen i
Sverige bör ses över utifrån ett internationellt perspektiv.
Slutligen behövs en översyn av på vilka områden inom
rättspsykiatrin som det finns behov av systematiska
kunskapsöversikter.
› Läs mer hos regeringen

Konferens om
suicidprevention 2930
september
Nu finns programmet för
höstens nationella konferens i
Örebro om suicidprevention
2930 september tillgängligt.
› Mer info och anmälan
Nya webbplatser för lager
och data
Två nya webbplatser har sett
dagens ljus.
www.psykdok.se ska fungera
som digitalt arkiv för olika
dokument inom området
psykisk hälsa, psykisk ohälsa.
Barnhälsoindex är 13
indikatorer för barns hälsa där
man se hur en specifik
kommun ligger till. Du kan
också jämföra kommuner
med varandra.
› Här finns Barnhälsoindex
› Här finns Psykdok
Filmbibliotek
Du vet väl att du hittar
intressanta webbsändningar i
våra filmbibliotek?
› Filmbibliotek barn och unga
› Psykisk hälsas filmbibliotek

Nya kortfilmer om unga i familjer med
psykisk ohälsa
Nu lanseras de första tre kortfilmerna i serien "Victors Bok".
Filmerna handlar om att växa upp med en förälder som har en
psykisk sjukdom och det är ungdomar och föräldrar med egna
erfarenheter som delar med sig av sin verklighet. De
dokumentära berättelserna samspelar men filmens fiktiva
historia.
Filmerna är gratis och finns att se på youtube under namnet
"Victors Bok".
De sista två filmerna i serien "Victors Bok" lanseras i september.
Se filmerna här
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