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Barnafrid
E na onellt centrum för kunskap om våld mot barn.
Barnafrid är e na onellt kunskapscentrum med uppdrag a samla och sprida
kunskap om våld och andra övergrepp mot barn. Det är e regeringsuppdrag
som lldelades Linköpings universitet under 2015 och llhör Ins tu onen för
biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV) på Medicinska fakulteten,
Campus US, i Linköping.
Barnafrid, kunskap om våld mot barn klicka här för a komma ll länken

Föräldraskapsstöd
Lä llgänglig och samlad informa on ska få ﬂer a söka föräldraskapsstöd
Fler föräldrar som söker föräldraskapsstöd ger ﬂer barn möjlighet ll en bä re
uppväxt – vilket på sikt kan öka jämlikheten i länet.
Därför samlas lä llgänglig informa on om föräldraskapsstöd på en ny sida på
1177.se. Och under mars månad marknadsförs den nya sidan via sociala
medier och bussreklam.
Föräldraskapsstöd 1177

Prata med barn om kriget
Många barn kan känna sig rädda och oroliga över den situa on som råder i
Ukraina.
Rädda barnen och krisinforma on .se med ﬂera ger råd om hur man kan
bemöta barnen när de ställer frågor om krig. Klicka på grönmarkerad text för
a komma ll önskad länk

Rädda barnen: Prata med barn om kriget i Ukraina
Krisinforma on: frågor och svar ll barn om kriget
Skolverket: a prata med barn om krig och kriser
Svt:
sa-pratar-du-med-dina-barn-om-krig

BUP bjuder in ll dialog med skolpsykologer onsdag
30/3 13.00-14.30
Vi bjuder in ll dialog och frågestund runt BUP-starts arbetet och övrig
verksamhet inom BUP Västmanland.
Målgrupp: Skolpsykologer från samtliga kommuner i Västmanland.
Sprid gärna de a ll era skolpsykologer!
Välkomna
Cecilia Peimen leg psykolog BUP Köping Fagersta
Anna Österberg enhetschef BUP Västerås och BUP start
Dialog BUP för skolpsykologer klicka här för a komma ll länken

Utbildning Suicid-preven on
En online-utbildning ”Suicidpreven on i Svensk Sjukvård (SPiSS)” ﬁnns a llgå
i regionens kompetensportal för regionanställda men även för er som arbetar i
någon av länets kommuner.
Målgrupp: Alla medarbetare som vill öka kunskapen om suicidpreven on och
som möter människor med suicidtankar.
Innehåll: Denna utbildning ger en introduk on ll suicidologi. Den omfa ar
tre delar som ger grundläggande kunskap om suicid och suicidpreven on
(fakta kring suicidologi, sta s k och informa on om den sk. Suicidala
processen).
Utbildningens delar är:
Suicidologi
Risk och skyddsfaktorer
Fördjupningsdel med inriktning för de som arbetar inom psykiatrin
Varje del tar cirka 20-45 minuter och avslutas med e test. Du kan
närsomhelst avbryta för a återgå senare.
När man klickar sig vidare ll utbildningen så ﬁnns även informa on om
lägesbild för Västmanland. Utbildningen ligger öppen via kompetensplatsen
för alla a llgå, även kommunala aktörer kommer kunna gå utbildningen via
kompetensplatsen som ﬁnns för externa aktörer. Sprid gärna vidare och gå
utbildningen själva (de två första föreläsningarna är riktat ll alla).
suicidutbildning regionanställd
suicidutbildning kommunalt anställd

Kommande möten och utbildningsdagar
MLA-träﬀar:
24 maj fysiskt möte
Skolläkarträﬀar:
5 april 13.15-16.00 Teams
17 maj 13.15-16.00 Teams
Utbildningsdagar för skolsköterskor och skolläkare:
28 april alterna vt 5 maj Stadshotellet Västerås
Inbjudan med agenda kommer inom kort via mail

Kontaktuppgifter
Samordnande skolläkare Chris na Lockley
Chris na.lockley@regionvastmanland.se
Regional elevhälsosamordnare Amie Kangro
amie.kangro@regionvastmanland.se
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