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Missa inte brukarenkäten i prestationsmål
SIP!
SKL och Socialdepartementet fortsätter i år satsningen om stöd
till riktade insatser för att förbättra vården och omsorgen för
barn och unga med psykisk ohälsa och personer med
omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik.
630 miljoner fördelas vid årets slut bland de kommuner och
landsting som klarar grundkrav och prestationsmål.
En del av prestationsmålet innebär att 70 procent av barn och
unga som har fått en samordnad individuell plan, SIP, upprättad
under 1 mars15 oktober ska ha fått möjlighet att svara på en
brukarenkät. SKL har tagit fram en brukarenkät som kan
användas om man inte har ngt eget alternativ.
› Information till personal, barn och unga och själva enkäten
finns här.

Psykisk ohälsa hos asylsökande och
nyanlända migranter
Nytt kunskapsunderlag som är tänkt att vara ett stöd för
personalen inom primärvården att uppmärksamma,
diagnostisera och behandla psykisk ohälsa hos asylsökande
flyktingar och andra migranter som kan ha upplevt krig, våld
och övergrepp.
› Läs mer och hämta kunskapsunderlaget

Elevhälsan granskad
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har genomförde under
2014 en tillsyn av elevhälsan i sju län med syfte att bedöma
kvalitet och patientsäkerhet.
Några slutsatser är att samverkan mellan elevhälsan och andra
aktörer behöver stärkas och tydliggöras. Elevhälsan måste också
ges bättre förutsättningar att arbeta med mer generellt
förebyggande insatser.
I rapporten redogörs för den aktuella tillsynens iakttagelser 
särskilt i de avseenden där IVO har noterat att det finns
förbättringsbehov.
› Läs mer och hämta rapporten här

https://www.anpdm.com/newsletter/2621293/494A5D437944455943

Mångfaldslabbet 
normkritisk innovation
2015
Utlysningen vänder sig till er
som är intresserade av att
använda befintliga metoder,
verktyg och processer eller vill
prova och utveckla metoder,
verktyg och processer för
normkritisk innovation.
Projekten ska drivas utifrån
identifierade
innovationsbehov och
genomföras med en
normkritisk metod eller ett
normkritiskt angrepssätt,
kopplat till någon eller några
av de skyddade
diskrimineringsgrunderna.
› Länk till ansökningsidan hos
Vinnova
Ny intervjurapport med
barn och unga
Maskrosbarn är en ideell
förening som arbetar med att
förbättra uppväxtvillkoren för
ungdomar som lever med
föräldrar som missbrukar eller
föräldrar som är psykiskt
sjuka. I en ny rapport vill
man lyfta fram barnens och
ungdomarnas egna röster,
idéer och förändringsförslag
och öka professionellas
kunskap om barns och
ungdomars egna behov och
åsikter. Målet är att rapporten
ska bidra till att barns och
ungdomars delaktighet i
frågor som berör dem ökar.
Rapporten bygger bland annat
på kvalitativa intervjuer med
50 ungdomar mellan 1419
år som lever i familjer med
missbruk och psykisk
sjukdom.
› Hämta eller läs rapporten
här
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Knas hemma
Knas hemma är ett unikt
projekt som arbetar med att
sprida kunskap om barnets
rättigheter. Vi är ett nationellt
projekt med både
organiserade
ungdomsgrupper och enskilda
ungdomar som drivs av
Barnombudsmannen i
Uppsala (en ideell förening)
och är sponsrat av Allmänna
Arvsfonden.
› Läs mer hos Knas hemma

När livet känns fel – ungas upplevelser
kring psykisk ohälsa
När livet känns fel är en kartläggning av Myndigheten för
ungdoms och civilsamhällesfrågor (MUCF) om hur unga med
självupplevd psykisk ohälsa uppfattar sina svårigheter, vilka sätt
de använder för att hantera dessa samt vilka resurser som de
upplever kan ge dem stöd.
› Direkt till informationssidan hos MUCF

Fokus på barn i fosterhem
Forskning visar att både barn som lever i familjehem och vuxna
som i ungdomen levt i familjehem på flera sätt har sämre
livskvalitet än andra barn och vuxna. I dag finns en hel del
kunskap om hur man kan förbättra fosterbarnens situation.
Detta är en av rapporterna i projektet "Nordens Barn  Fokus på
barn i fosterhem".

Mobbning i barndomen ger
senare psykiska
konsekvenser
En ny undersökning från
Storbritannien visar nya fakta
om konsekvenserna av
mobbning i skolan och
misshandel i hemmet.
› Läs mer hos Läkartidningen
Filmbibliotek
Du vet väl att du hittar
intressanta webbsändningar i
våra filmbibliotek?
› Filmbibliotek barn och unga
› Psykisk hälsas filmbibliotek

› Läs mer hos Nordens välfärdscenter

Kunskapsutbyte om BCFPI
BCFPI är en strukturerad och datoriserad telefonintervju som
används inom barn och ungdomspsykiatrin (BUP) i Sverige
(bland annat i Halland, Skåne, Kronoberg och Örebro).
Den 28 april arrangerades ett webbTVsänt kunskapsutbyte om
hur BCFPI används i Sverige.
› Se webbtvsändningen här:

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
https://www.anpdm.com/newsletter/2621293/494A5D437944455943
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med varandra.
› Här finns Barnhälsoindex
› Här finns Psykdok

Sveriges Kommuner och Landsting
118 82 Stockholm
Besöksadress: Hornsgatan 20
Ansvarig utgivare: Lotta Jernström
› Besök SKL.se
› Prenumerera på fler nyhetsbrev från SKL

https://www.anpdm.com/newsletter/2621293/494A5D437944455943
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