Psykisk hälsa
Läs det här!
Vägledning för barnhälsovården. Socialstyrelsen 2014. Följande avsnitt:
- Samverkan med socialtjänsten (sidorna 61-63);
- Teamarbete (sidorna 72-73);
- Avsnitten på sidorna 89-96;
- Barn som far illa eller riskerar att fara illa (sidorna 97-103).
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/vagledning/2014-45.pdf
Rikshandboken i barnhälsovård. Hemsida. 2020. Följande avsnitt:
- Barn som riskerar att fara illa:
https://www.rikshandboken-bhv.se/livsvillkor/barn-som-riskerar-att-fara-illa/
- Depression hos nyblivna mammor:
https://www.rikshandboken-bhv.se/livsvillkor/foraldraskap/depression-hos-nyblivna-mammor/
- Screening med EPDS för depression hos nyblivna mammor:
https://www.rikshandboken-bhv.se/metoder--riktlinjer/screening-med-epds/.
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Barnskyddsteamet i Västra Götaland. Hemsida. Västra Götalandsregionen 2020.
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/amnesomraden/barnskyddsteam/
Barn som anhöriga i hälso- och sjukvården. Hemsida. Västra Götalandsregionen 2020.
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/amnesomraden/barn-som-anhoriga/
Förebyggande insatser till barn i familjer med missbruk, psykisk sjukdom och våld. Rapport från
Folkhälsomyndigheten 2016.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/86df15a558d1440998ac97a2615fa0e4/forebyggan
de-insatser-barn-familjer-missbruk-psykisk-sjukdom-vald-16113.pdf
Kunskapsbanken. Kunskapsbank om våld i nära relationer, om både barn och vuxna. Nationellt
centrum för kvinnofrid, Uppsala universitet 2016.
http://nck.uu.se/kunskapsbanken
Projektet Pappa på BVC. Barnhälsovården i Stockholm län 2013-2015. Rapport av Malin Bergström
med flera. Stockholms läns landsting 2016.
https://docplayer.se/33617664-Projektet-pappa-pa-bvc-barnhalsovarden-i-stockholms-lan.html
Våld i nära relationer.se. Hemsida. Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära
relationer (VKV) och Dialoga, Göteborgs Stad 2016.
https://www.valdinararelationer.se/
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Barn som anhöriga. Hemsida. Nationellt kompetenscentrum anhöriga 2016.
http://anhoriga.se/barnsomanhoriga
Barnafrid - Nationellt centrum för kunskap om våld mot barn. Hemsida. Linköpings universitet 2016.

https://liu.se/forskning/barnafrid
Barnkonventionen. Hemsida. Unicef Sverige 2016.
https://unicef.se/barnkonventionen
Barn som anhöriga – Konsekvenser och behov när föräldrar har allvarliga svårigheter, eller avlider.
Rapport. Socialstyrelsen 2013.
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/kunskapsstod/2013-66.pdf
Barn som far illa eller riskerar att fara illa – En vägledning för hälso- och sjukvården samt
tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar. Rapport. Socialstyrelsen 2014.
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/vagledning/2014-104.pdf
Begreppen hälsa och hälsofrämjande – En litteraturstudie. Bok av Jennie Medin och Kristina
Alexanderson. Studentlitteratur 2000.
http://www.bokus.com/bok/9789144015989/halsa-och-halsoframjande/
Depression and distress in Swedish fathers in the postnatal period – Prevalence, correlates,
identification, and support. Doktorsavhandling av Pamela Massoudi. Göteborgs universitet 2013.
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/32509/1/gupea_2077_32509_1.pdf
Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) – översatta och validerade formulär.
Litteraturöversikt. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2011.
http://dok.slso.sll.se/CES/FHG/Psykisk_halsa_och_ohalsa/Rapporter/edinburgh-postnatal- depressionscale.2011.pdf
Emotions and normativity in assessments of children at risk. Vetenskaplig artikel av Veronica Svärd.
Int. J. Work Organisation and Emotion 2014. Abstract tillgängligt via:
https://www.inderscience.com/info/inarticle.php?artid=68039
En hjälp till dig som anar att ett barn far illa. Folder. Bris 2016.
https://www.bris.se/globalassets/pdf/bocker-och-broschyrer/en-hjalp-til-dig-som-anar-att-ett-barn- farilla.pdf
Fathers’ depressive symtoms in the postnatal period: Prevalence and correlates in a population-based
Swedish study. En vetenskaplig artikel av Pamela Massoudi med flera. Scand. Jou. Public Health 2016.
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1403494816661652?url_ver=Z39.882003&rfr_id=ori:rid:
crossref.org&rfr_dat=cr_pub%3dpubmed
From Best Practices to Breakthrough Impacts – A science-based approach to building a more
promising future for young children and families. Forskningsrapport av Centre on the Developing
Child, Harvard University. 2016.
https://46y5eh11fhgw3ve3ytpwxt9r-wpengine.netdna-ssl.com/wpcontent/uploads/2016/05/From_Best_Practices_to_Breakthrough_Impacts-4.pdf
Förebyggande insatser till barn i familjer med missbruk, psykisk sjukdom och våld. Rapport av
Folkhälsomyndigheten, 2016.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/f/forebyggande-insatsertill-barn-i-familjer-med-missbruk-psykisk-sjukdom-och-vald/
Föräldrar spelar roll. Vägledning i lokalt och regionalt föräldrastödsarbete. Rapport av
Folkhälsomyndigheten 2014. Finns inte längre tillgänglig.

Orosanmälan.se. Hemsida. 2016. Finns inte längre tillgänglig.
Pappa på BVC. Slutrapport om enskilda hälsosamtal. Stockholms läns landsting 2016. Finns inte
längre att tillgå.
Rikshandboken i barnhälsovård. Hemsida 2020. Följande avsnitt:
- Barn som riskerar att fara illa:
https://www.rikshandboken-bhv.se/livsvillkor/barn-som-riskerar-att-fara-illa/
- Depression hos nyblivna mammor:
https://www.rikshandboken-bhv.se/livsvillkor/foraldraskap/depression-hos-nyblivna-mammor/
- Screening med EPDS för depression hos nyblivna mammor:
https://www.rikshandboken-bhv.se/metoder--riktlinjer/screening-med-epds/.
- Psykisk hälsa i avsnittet om barnhälsovårdsprogrammet. Finns inte längre tillgängligt.
De startade föräldragrupp för mammor med NPF. Artikel av Tomas Nilsson. Special Nest 2015.
http://www.specialnest.se/liv-hem/de-startade-foraldragrupp-mammor-med-npf
Tidigatecken.nu. Hemsida om att se tecken på barn som far illa. Stiftelsen Allmänna Barnhuset 2016.
Finns inte längre tillgänglig.
Utökat barnhälsovårdsprogram för förstagångsföräldrar – samverkan mellan Rinkeby BVC och
föräldrarådgivare inom Rinkeby-Kista socialtjänst. Utvärdering av Karolinska institutet och
Stockholms läns landsting 2015.
http://dok.slso.sll.se/CES/FHG/Rapport-FHM-utokat-barnhalsovardsprogram.pdf
Barn som anhöriga i hälso- och sjukvården. Hemsida. Västra Götalandsregionen 2016.
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/amnesomraden/barn-som-anhoriga/

