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Visa vägar  olikhet ger utveckling
Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH, bjuder in till en
konferens den 28 maj i Stockholm om hur engagemang och
egen erfarenhet av psykisk ohälsa och funktionsnedsättning kan
bli utgångspunkt för utveckling av individer och organisationer.
› Läs mer om konferensen hos NSPH

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 arrangeras ett webbTVsänt kunskapsutbyte om
hur BCFPI används i Sverige.
› Se webbtvsändningen här:

Ny webbutbildning för CGAS
En ny webbutbildning där du tränas på att skatta enligt CGAS
skalan finns nu tillgänglig för dig som arbetar professionellt med
barn och ungas psykiska hälsa. Utbildningen är producerad av
Barn och ungdomspsykiatrin,
Stockholm läns landsting i samarbete med projektet Psynk –
psykisk hälsa barn och unga på Sveriges Kommuner och
Landsting.
› Gå till utbildningssidan här

Nya böcker om barn med ojämna
förmågor
Skolkompassen är ett pedagogiskt kartläggningsmaterial för dig
som möter elever som har svårt att navigera i skolan.
Vardagskompassen är ett pedagogiskt kartläggningsmaterial för
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Barns rättigheter i
psykiatrisk tvångsvård
Vilka rättigheter har barn och
unga i psykiatrisk
tvångsvård? Hur når vi ut
med information om detta?
› Länk till webbtv från 7 april
Webbsida för barn som
utsatts för brott
Informationen är riktad så att
brottsutsatta barn och
ungdomar får möjlighet att
själva söka information om
sin situation och var de kan få
hjälp.
› Länk till sidan hos
Brottsoffermyndigheten
Information om Sverige
nu uppdaterad
Webbportalen
www.informationsverige.se
har funnits sedan 2010.
Portalen har kommit till för
att göra det lättare för
nyanlända i Sverige. Här finns
samhällsinformation och svar
på frågor om hur det fungerar
i Sverige med bostad,
sjukvård och utbildning. Även
information om rättigheter
och om de myndigheter man
kommer i kontakt med under
sin första tid i Sverige.
Det finns också material för
dig som arbetar med
nyanlända. Webbportalen
www.informationsverige.se
har nu kompletterats med
sidor som ger viktig
samhällsinformation till
nyanlända barn och
ungdomar med särskilt fokus
på ensamkommande barn.
Webbplatsens information
finns översatt till flera språk.
› Gå till Informationsverige
här
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dig som möter barn och ungdomar som har svårt att navigera i
vardagen.
› Direkt till informationssidan hos Gothia förlag

Filmbibliotek
Du vet väl att du hittar
intressanta webbsändningar i
våra filmbibliotek?
› Filmbibliotek barn och unga
› Psykisk hälsas filmbibliotek

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

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