
2018-04-20 
 

Växa och må bra 
 
 
 
Låt oss coacha till förbättringar!  
Välkommen att delta i ett projekt för ökad delaktighet och bättre 
bemötande för barn och unga i skolan, socialtjänsten och i kontakter 
med psykiatrin. 
 
NSPH:s Arvsfondsprojekt ”Växa och må bra” som startade 1 september 2016 pågår i tre år. 
Inom projektet utbildar och handleder NSPH verksamheter i metoder som konkret kan förbättra 
mötet med barn och unga och göra dem mer delaktiga. Vintern 2016/2017 utbildade vi 4 team inom 
psykosvården, beroendevården, socialtjänsten och skolan. Hösten 2018 startar vi ytterligare en 
utbildning och söker samarbete med verksamheter för barn och unga. Välkommen att anmäla 
intresse för att delta med er verksamhet! 
 
Under projektets gång arbetar vi med att testa och utveckla metoder som gör barn och unga 
delaktiga tar vi också fram informationsmaterial till stöd för barns och ungas psykiska hälsa. 
  
Vi samarbetar med olika 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. Utbildningen sträcker sig över 8 månader teamen deltar på fem hela utbildningsdagar, 
coachträffar och får även coachning på hemmaplan. Utbildningen bygger på ett gemensamt lärande 
där barn och unga är delaktiga i utvecklingsprocessen från början till slut. Vi coachar teamen att 
genomföra konkreta förbättringar i sina respektive verksamheter, och de får verktyg för att lyssna på 
ungdomar för att tillvara deras tankar och idéer och omsätta dem i handling. 
 
För bästa möjliga start med oss: Ta kontakt redan under våren och boka ett möte där vi presenterar 
upplägget!   
  
Syftet 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. 
 
De deltagande verksamheterna under projektår 1: 

• Psykosmottagningen på Serafen, Stockholm 
• Beroendecentrum Maria Ungdom, Stockholm 
• Socialförvaltningen i Uppsala 
• Jämtlands gymnasium Wargentin i Östersund  
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Här hittar du filmer och exempel på olika förbättringar:  
http://www.nsph.se/vaxa under fliken förbattringar 
 
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 

 
 
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 
  
 
 
Projektledare 
Karin Engberg 
karin.engberg@nsph.se 
073-940 97 40 
 

Följ oss på:  
instagram.com/vaxaochmabra  
facebook.com/vaxaochmabra 
nsph.se/vaxa 
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