
BILAGA 3 

 

Samlade länkar 
 

 

1. (sid 6) Information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider, i samband med covid-19.  

material på webben  

2. (sid 8) Kraftsamling psykisk hälsa delarenor .SKR:s webb.  

3. (sid 9) Begrepp psykisk hälsa.  gemensamt dokument  

4. (sid 11) Orosanmälningarna till socialtjänsten rörande barn och unga har ökat under 2020. 

fram ett stödmaterial.  

5. (sid 12) Elevhälsobaserade modeller - forskningsrapport samt litteraturstudie som Karolinska 

institutet genomfört via Folkhälsomyndigheten presenterad 

6. (sid 12) kartläggning av första linjen för barn och unga 

7. (sid 13) Lärande samtal om barnets rättigheter stödmaterial. 
8. (sid 13) Kartläggning barn- och ungdomsmottagningar kartläggning 

9. (sid 15) En väg in barn- och unga en kontaktväg 

10. (sid 16) Samtliga fem vård- och insatsprogram finns publicerade på www.vardochinsats.se.  

11. (sid 17) plattformen genombrott.nu för systematiskt förbättringsarbete 

12. (sid 17) kvalitetsregistren  www.psykreg.se 

13. (sid 18)  kartläggning av den specialistpsykiatriska vården avseende år 2019.  

14. (sid 19) stödmaterial för SIP 
15. (sid 19) Materialet består av nio filmer Stödmaterial SIP 

16. (sid 20) supportfunktionen ”Fråga Viveca” som finns tillgänglig en dag/vecka med syfte att 

svara på frågor om SIP och som även kan bokas in för att medverka via länk vid lokala 

utbildningstillfällen.  

17. (sid 20) Ofta förekommande frågor och svar publiceras löpande på SKR:s webb.  

18. (sid 20)  SIP i Säkra videomöten. Tjänsten säkerställer att videomöten kan ske mellan individ, 

kommun och region på ett säkert sätt samt 

19. (sid 20) Samordningen i kristid (se handslaget). En checklista för suicidprevention i kristid.   

20. (sid 21) Fokusområde suicidprevention stödlistan.  

21. (sid 21) Traumastödet 

22. (sid 22) Rapport om social investeringar rapport  
23. (sid 22) Med framtiden för sig en ESO-rapport om sociala investeringar 2020:1,   
24. (sid 23) Ungdomskriminalitet affisch  referensmaterial  
25. (sid 23) Förebygga och förkorta sjukskrivning UPH:s webb.  

26. (sid 24) Förebygga och förkorta sjukskrivning stödlistan med en särskild flik som riktar sig till 

HR och chefer.  

27. (sid 24) Kartläggning Stöd och behandling (SoB) finns på denna länk. 

28. (sid 25) Utredning inom digital psykisk hälsa. 

29. (sid 25) webbsändning med titeln ”Digitala verktyg för psykisk hälsa”  

30. (sid 25) UPH har tillsammans med NOD (Nationellt organ för dialog och samråd mellan 

regeringen och det civila samhället) gjort en utredning kring stödlinjer för psykisk hälsa. 

31. (sid 26) FamiljehemSverige  hemsidan  

32. (sid 26) FamiljehemSverige har under året också tagit fram ett antal nya filmer  
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