
 
 
 
 
Hjälpt på rätt sätt 
 

Nytt projekt för ökad delaktighet och bättre bemötande för barn och 
unga i skolan, inom socialtjänsten och i kontakter med psykiatrin. 
 
Behöver ni ett bollplank för att förbättra mötet med barn och unga och göra dem mer delaktiga? Har 
ni mål för att öka delaktighet och tillgänglighet, men undrar hur det egentligen ska gå till? Kontakta 
oss på NSPH så berättar vi med om det planerade Arvsfondsprojektet ”Hjälpt på rätt sätt” med start 
hösten 2016. 
  
NSPH söker kontakt med verksamheter för barn och unga 
Under våren 2016 söker vi kontakt med verksamheter för barn och unga inom skolan, socialtjänsten 
och psykiatrin som vill arbeta aktivt tillsammans med oss i projektet för att öka barns och ungas 
inflytande och delaktighet. Tanken är att vi ska arbeta med förbättringsarbete i skola, socialtjänst och 
psykiatri i kommuner och landsting i ett 3-årigt projekt. Ju tidigare NSPH får kontakt med er 
verksamhet desto mer kan vi förverkliga idéer och utvecklas tillsammans! Det har vi goda 
erfarenheter av från ett tidigare projekt med vuxna.  
  
Start för samarbete hösten 2016 
Vi vill att barn och unga ska få ökad delaktighet och bättre bemötande i skolan, inom socialtjänsten 
och i kontakter med psykiatrin. 
  
Syftet med projektet är att använda och vidareutveckla metoder för ökad delaktighet och inflytande 
bland barn och unga i samverkan med lokala aktörer. Användandet av metoderna ska leda till ökad 
delaktighet och bättre kvalitet i insatserna. 
  
Målet är att öka och sprida kunskap om hur barn och unga kan göras mer delaktiga i det stöd eller 
den vård som de får. Projektet ska leda till att evidensbaserade metoder används i verksamheterna 
och att barn och unga i högre grad blir lyssnade till och aktiva som medskapande aktörer. Metoderna 
kan till exempel vara förbättringar i team, kvalitetsmätningar och andra metoder. 
 
 
Kort om målgruppen som omfattas 
 

• Barn och unga 13-25 år, där viktiga undergrupper är:  
• Barn och unga med psykisk ohälsa 
• Barn till föräldrar med psykisk ohälsa och/eller beroendeproblematik 
• Barn och unga som bor/vårdas utanför hemmet 
• Barn som inte fullföljer grundskolan (= riskfaktor för psykisk ohälsa) 

 
Andra grupper eller fler grupper kan komma att identifieras under projektets gång 
 



Följande experter har tackat ja till att engagera sig i projektet: 

•         Sven Bölte, professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap, Karolinska Institutet 
•         Clara Hellner Gumpert, Avdelningen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet 
•         Stefan Persson, Centrum för forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa, 

Karlstads universitet  
•         Josef Milerad, skolöverläkare i Lidingö stad och vetenskaplig sekreterare i 

skolläkarföreningen  
•         Thomas Ahlstrand, samordnare för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten 
•         Rikard Tordön, Rikard Tordön, Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Nationell samordnare 

Skolfam 

•         Agneta Schröder, Psykiatriskt Forskningscenter, Örebro 
•         David Brunt, Linnéuniversitet Växjö 

 
 
 
Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH,  
är ett nätverk med 12 medlemsorganisationer.  Nätverket består av patient-, brukar- och 
anhörigorganisationer inom det psykiatriska området.  
 
Vi arbetar för: 
• att patienter, brukare och anhöriga blir mer delaktiga i vård och stöd och har större inflytande på 
alla nivåer i samhället 
• att den psykiatriska vården ska vara tillgänglig, demokratisk och rättssäker 
• att psykiatriska vård- och stödverksamheter ska ha god kvalitet och vara baserade på vetenskap 
och beprövad erfarenhet 
  
  
Kontaktperson 
Karin Engberg 
karin.engberg@nsph.se 
Projektledare NSPH  
073-940 97 40 
 


