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VÄLKOMMEN TILL EN 

UTBILDNINGSDAG OM 

Systematisk användning av 
validerade formulär för 
självskattning 
Under våren 2018 genomför Uppdrag Psykisk Hälsa på Sveriges Kommuner och Landsting en nationell 

kompetenssatsning inom området psykisk hälsa, riktad till primärvården. Inom ramen för denna satsning 

bjuder Uppdrag Psykisk Hälsa in till en utbildningsdag om systematisk användning av validerade formulär för 

självskattning. 

 

Under utbildningsdagen tar vi bland annat upp detta:  

 Hur kan man jobba systematiskt med självskattning i primärvården för behandling av psykisk 

ohälsa?  

 Hur inför man rutiner för användning och dokumentation? 

 Vilka instrument och metoder finns för självskattning och bedömning?  

 

För att uppnå bästa spridningseffekt sker utbildningarna enligt konceptet ”utbilda utbildare”. Det innebär att 

deltagarna får de kunskaper och verktyg som behövs för att sprida utbildningsmaterialet vidare till relevanta 

målgrupper inom sin egen organisation. Utbildningsdagarna och föreläsningarna spelas in med professionell 

videoutrustning och finns tillgängliga att titta och lyssna på i efterhand (ej direktsändning). Vi tillhandahåller 

också filmer och presentationsmaterial som deltagarna behöver för att sprida kunskaperna vidare på 

hemmaplan. 

 

Datum 15 maj kl. 10.00 -16.00 

Plats Piperska Muren, Scheelegatan 14, Stockholm 

Lokal Bankettsalen 

Målgrupp Personal i primärvården som använder eller vill börja använda sig systematiskt av 
självskattningsformulär eller standardiserade bedömningsmetoder 

Kostnad Utbildningen är kostnadsfri för utbildare inom primärvården 

Anmälan  Anmälan sker via denna länk 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

https://www.delegia.com/app/attendee/new_registration.asp?PROJECTID=12257&CLEAR=yes&REGLINENO=1&REGLINEID=61485&EDIT=off&REGLINEPAGENO=1&LANGUAGEID=1
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PROGRAM 

09.00 – 10.00 Kaffe och registrering 

10.00 – 10.10 Nationell kompetenssatsning om psykisk hälsa i primärvården 

Henrik Tunér, projektledare SKL 

10.10 – 12.00 Självskattningsinstrument för psykisk ohälsa 

Medarbetare från Hagfors vårdcentral i Värmland berättar om varför de har valt att 
arbeta med självskattningsinstrument och hur det har utvecklat verksamheten. 

Bakgrund till vårt förändringsarbete – Annette Jansson, enhetschef 

Självskattningsinstrument, FIT (Feedback Informed Treatment) ORS (Outcome Rating 
Scale) och SRS (session Rating Scale) – Ulf Hjelm, psykolog 

Hur blev det? Behandlarna berättar – Idah Storm, kurator; Marie Igelström, 
beteendevetare; Susanne Peters, läkare. 

12.00 – 13.00 LUNCH 

13.00 – 14.00 Att välja instrument för att bedöma psykisk hälsa 
Natalie Durbeej, Uppsala Universitet 

14.00 – 14.30 Fikapaus 

14.30 – 15.15 Mer om skattningsskalor och bedömningsinstrument 

Vad är ORS och SRS? Så säger Socialstyrelsen om bedömningsinstrument. 
Maria Nyström Agback, SKL 

15.15 – 15.45 Att utbilda kollegorna på hemmaplan 

Henrik Tunér, projektledare, SKL 
 

 


