
Medverkande i Första Linjekonferensens

B A S A R

Barnafrid
Barnafrid är ett nationellt kunskapscentrum med uppdrag att samla och sprida kunskap om 
våld och andra övergrepp mot barn. Vi riktar oss till yrkesverksamma som träffar utsatta barn. 
”Trauma på kartan” är ett regeringsuppdrag där vi ska utveckla kompetensen om traumavård för 
personal inom Första linjen och BUP. 

Hos oss hittar du våra populära skrifter ”Värt att veta…”, kunskapsöversikter och rapporter, 
samt en övningsbok som riktar sig till barn och ungdomar som går i behandling i TF-KBT. Mer 
material finns i vår kunskapsbank på www.barnafrid.se. Följ oss gärna på Facebook och Twitter. 
Du är också välkommen till Barnafridskonferensen 2020, www.barnafridskonferensen.se !

BiP Erita
Barninternetprojektet (BiP) Erita är en terapeutledd internetbehandling för ungdomar 
i åldrarna 13-17 med upprepat självskadebeteende. Behandlingen är utvecklad utifrån 
Emotion Regulation Group Therapy (ERGT) och har som övergripande mål att öka 
känsloregleringsfärdigheter. Under behandlingen får både ungdomar och vårdnadshavare 
möjlighet att lära sig nya sätt att hantera känslor och tankar på - sätt som har visat sig vara 
effektiva i flera vetenskapliga studier. Ungdomar från hela Sverige kan delta i forskningsstudien.

I montern finns även information om Nationella Självskadeprojektet – ett projekt som  
samordnar nationella insatser inom psykisk hälsa-området. Projektet syftar till att personer med 
självskadebeteende ska få ett gott bemötande, adekvat vård och rätt insatser oavsett var man 
söker vård. Projektet ligger under Uppdrag Psykisk Hälsa vid SKR.

Bris
Barnens rätt i samhället (Bris) är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som varje dag 
kämpar för ett bättre samhälle för barn. Med barnkonventionen som grund stöttar Bris barn i 
utsatta situationer, mobiliserar samhället och påverkar beslutsfattare för ett samhälle där varje 
barn känner till sina rättigheter och där barnets rättigheter tillgodoses.

Bris erbjuder barn och unga i utsatta livssituationer olika former av 
gruppstöd. I Bris monter kan du få mer information om gruppstöd för barn 
och unga, samt utbildningar för professionella som möter barn och familjer. 

Folkhälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. 
Deras uppgift är att främja en god och jämlik hälsa, förebygga sjukdomar och skador samt verka 
för ett effektivt smittskydd och skydd från olika former av hälsohot. Inom psykisk hälsa-området 
är deras uppdrag att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja psykisk hälsa och 
förebygga psykisk ohälsa och suicid. Detta gör dem genom att följa utvecklingen inom området 
och bidra med kunskap om hur samhället kan främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa 
och suicid i alla åldersgrupper. Folkhälsomyndigheten har även i uppdrag att samordna det 
suicidförebyggande arbetet på nationell nivå och att bygga upp och utveckla den nationella 
samordningen inom området psykisk hälsa.
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Lunds universitet
WorldDiagnostics är ett beslutsstöd för diagnostisering och uppföljning av psykisk 
ohälsa inom primärvård och psykiatri.

I WordDiagnostics beslutsstöd beskriver patienten fritt sitt mående med egna 
ord, vilket sedan värderas med en AI-baserad algoritm. Metoden är resultatet av 
forskning vid Lunds universitet i samarbete med primärvård, psykiatri och nationella 
intresseorganisationer. Beslutsstödet underlättar diagnostiseringen och ger vägledning 
om hur man på bästa sätt tar vårdprocessen framåt. 

Mariestads kommun
Nära stöd och vård barn och unga är ett samverkansprojekt med kommunerna Mariestad, 
Töreboda, Gullspång och Västra Götalandsregionen. Projektet drivs av Östra Hälso- och 
sjukvårdsnämnden i Västra Götalandsregionen. Målet är att erbjuda tidigt och samordnat stöd 
till barn som behöver insatser från flera olika verksamheter. 

I Mariestad har elevhälsan, familjebehandling, vårdcentral och Närhälsans rehabmottagning 
utvecklat ett nära samarbete i ett multiprofessionellt team som kan hjälpa familjen med ett 
samordnat stöd. I vår monter finns deltagare från teamet som kan berätta om vår arbetsmodell 
och hur samarbetet fungerar i praktiken. 

Nationellt Centrum för Suicidforskning och 
Prevention
Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP) vid Stockholms läns 
sjukvårdsområde och Karolinska Institutet är Region Stockholms och statens expertorgan för 
suicidprevention. NASP har ett övergripande uppdrag att verka för den av riksdagen 2008 och 
av Stockholms läns landsting 2006 antagna Nollvisionen för självmord. Utöver uppdraget som 
statens och Region Stockholms expertenhet inom det suicidpreventiva området är NASP ett 
Collaborating Centre för WHO:s centrala kontor i Genève.

Verksamheten vid NASP arbetar med forskning och metodutveckling, analys och uppföljning 
av epidemiologiska data, information, samt utbildning. I montern finns information om 
utbildningsinsatser inom Aktion livräddning, MHFA Första hjälpen till psykisk hälsa, samt akut 
omhändertagande av självmordsnära person (AOSP).

Region Gotland
Region Gotlands Första linjemottagning för barn och ungas psykiska hälsa har ett integrerat 
team bestående av socialtjänst och BUP. De tar emot barn och unga mellan 6-17 år, samt föräldrar 
som är oroliga för sina barn. På den integrerade mottagningen går det bland annat att få hjälp 
om man är mer ledsen än vanligt, har svårt att hantera stress och oro eller aggression och ilska, 
har drabbats av dödsfall eller kris. De som arbetar på mottagningen har bred kompetens när det 
gäller barn och ungas psykiska hälsa. Besökare får hjälp av behandlare från hälso- och sjukvård 
såväl som från socialtjänst.   

Region Halland
Brief Child and Family Phone Interview (BCFPI) är ett bedömningsinstrument som screenar för 
vanliga symtomområden, barnets och familjen fungerande samt riskfaktorer för psykisk ohälsa, 
såsom exempelvis föräldradepression och våldsutsatthet.  BCFPI används då familjen först 
kommer i kontakt med vården för att på ett snabbt och tillförlitligt sätt triagera familjen till rätt 
vårdnivå eller lämplig insats utanför vården.

I montern får du uppdaterad information om BCFPI, ett informationsmaterial, samt en poster 
med ett exempel på hur BCFPI kan användas som en del i ett standardiserat vårdförlopp.
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Region Jönköpings Län
Lärcafé är en pedagogisk modell som syftar till att närstående ska få ökad kunskap om att hantera 
olika livssituationer för att kunna bidra till att deras barn får de bästa möjliga förutsättningarna. 
En av modellerna är Lärcafé obesitas. Denna modell innebär att Första linjen och BUP bjuder in 
vårdnadshavare till barn med obesitas på fyra lärcafétillfällen. Vårdnadshavare får styra innehåll 
och ange vilka professioner de önskar bjuda in, exempelvis dietister, psykologer, kuratorer eller 
fysioterapeuter. Pedagogiken bygger på ett samspel och ömsesidigt kunskapsutbyte mellan 
personer med tidigare erfarenhet, närstående, samt personal inom Första linjen och BUP. 

Välkomna!

Region Skåne
Första linjen är i Region Skåne organiserad inom BUP. I Region Skånes monter finns information 
om följande projekt:

•   Läkare på distans 
       Första Linjen i Skåne har en läkare som ger konsultationer, deltar på team- och 

behandlingskonferenser samt gör patientbesök på distans via videomöten. Läkaren arbetar för 
hela geografiska regionen.

•   Blå Appen 
       Ett digitalt verktyg för skattnings- och frågeformulär, vilket minskar administration ”från 

2 veckor till 2 minuter”, stödjer standardiserade vårdprocesser och är ett modernt verktyg 
för kommunikation med patienter. Blå Appen används idag vid samtliga vårdprocesser och 
vårdnivåer, Första Linjen och Specialist BUP.

Specialpedagogiska skolmyndigheten 
Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) är Sveriges största kunskapsbank inom 
specialpedagogik. Myndigheten ska verka för att alla barn, elever och vuxenstuderande med 
funktionsnedsättning får tillgång till en likvärdig utbildning av god kvalitet i en trygg miljö.

Forskning visar att det finns ett starkt dubbelriktat samband mellan studieresultat och hälsa. 
Goda resultat leder till bättre hälsa samtidigt som god hälsa ger bättre förutsättningar att nå 
kunskapsmålen. För att bidra till att förskolor, skolor och vuxenutbildningar ger en utbildning 
som möter barns, ungas och vuxnas behov, oavsett funktionsförmåga, erbjuder vi kostnadsfritt 
stöd i form av kunskap och kompetensutveckling över hela Sverige.

I montern kan du få rådgivning, information om läromedel, digitala verktyg, specialpedagogiskt 
stöd, samt metodstöd för elevhälsa, tillgänglig utbildning, samt delaktighet.

Stiftelsen Allmänna Barnahuset
Stiftelsen Allmänna Barnhuset är en statlig stiftelse vars arbete fokuserar på att öka 
kompetensen hos professionella som möter barn, genom att utveckla och sprida 
kunskap från forskning och praktik. De driver bland annat utvecklingsprojekt, 
anordnar konferenser och seminarier samt ger ut böcker i aktuella frågor. I denna 
monter presenteras nationella och kommunala projekt, utbildningar och böcker som 
syftar till att förbättra livsvillkoren för barn som utsatts för våld och sexuella, barn som 
anhöriga, barn i familjehem, samt barn i separationer och vårdnadstvister.
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Studentlitteratur
Studentlitteratur grundades 1963 och är idag Sveriges ledande utbildningsförlag. Med läromedel, 
kurslitteratur, facklitteratur, utbildningar och digitala informationstjänster i utbudet, finns 
Studentlitteratur med längs hela kunskapsresan. Oavsett form och förpackning är grundidén 
dock alltid densamma. Allt vi erbjuder bygger på vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och 
målgruppsanpassade pedagogiska upplägg. Vi har ett mycket stort nätverk av välmeriterade 
författare som vi är stolta över. De kommer från så gott som alla lärosäten i Sverige och bland dem 
finns även internationellt verksamma författare. I vår monter hittar ni vår nya bok Första linjen 
för barn och unga – psykologisk behandling på primärvårdsnivå samt andra relevanta böcker 
inom psykologi. 

Sveriges Kommuner och Regioner
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samlar in data om hälso- och sjukvårdens 
tillgänglighet från Sveriges samtliga regioner, bland annat rörande Första linjen för 
barn och unga med psykisk ohälsa. Data sammanställs i SKR:s väntetidsdatabas och 
resultaten publiceras på väntetider.se. I montern kommer du kunna se väntetiderna till 
Första linjen för din region och jämföra med övriga regioner.

Du får också information om hur insamlingen av väntetider inom Första linjen kommer 
att förändras från årsskiftet. Dessutom kan du ta del av rapporten ”Kontaktcenter för 
barn och ungas psykiska hälsa” som beskriver hur regionerna ska mäta väntetider för 
sina kontaktcenter. 

Karta över

OSCARSSALEN
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