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Inlärningssvårigheter, beteendeproblem och psykosociala svårigheter bland barn och ungdomar har under de
senaste åren fått allt större utrymme i hälsodiskussionen. Epidemiologiska undersökningar som har gjorts de
senaste decennierna visar en hög frekvens av psykiska problem som utgör ett lidande för såväl barnen och
ungdomarna som för deras omgivning. I Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar ges en introduktion till de
vanligaste psykiska hälsoproblemen som kan ses hos barn från spädbarnsålder till sena tonår. Boken inleds
med en genomgång av barnets utveckling från foster till vuxen, varpå författaren beskriver de psykiska
problem som kan uppstå under utvecklingen. Språk- och kommunikationsstörningar, sociala
beteendestörningar, psykosomatiska störningar och problem i samband med missbruk av alkohol och droger är
några av de områden som behandlas. Förebyggande insatser för att förhindra psykisk ohälsa finns också
beskrivna. För att illustrera de olika psykiska hälsoproblemen innehåller boken ett stort antal
fallbeskrivningar. Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar är en tvärprofessionell bok som i första hand vänder
sig till yrkesversamma inom socialtjänsten, skolhälsovården och andra yrkesgrupper som möter barn och
ungdomar i sin vardag. Boken kan med fördel även läsas av föräldrar och andra som är intresserade av ämnet.
För barn och ungdomar som idrottar är det extra viktigt att fylla på med rätt typ och rätt mängd näring. För
att vi ska kunna hjälpa våra barn och unga som lever i utsatta livssituationer och som lider av psykisk ohälsa
behöver vi utveckla behandlingsformer där nyttoeffekterna överstiger skadeeffekterna. Forte, Vetenskapsrådet

och Vinnova öppnar i mars 2018 en gemensam utlysning för forskning om psykisk hälsa hos barn och
ungdomar inom utsatta grupper. En sammanställning av resultat och kvalitetsenkäten för läsåret 2016/2017
Skolfam är en förebyggande arbetsmodell för barn som är placerade i. 'Att må dåligt' - psykisk ohälsa hos
barn och unga. Barn far illa när de utsätts för en psykisk eller fysisk kränkning, eller när brister i deras
omgivning gör att de riskerar att inte få växa och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Nka samlar
kunskap och information om anhöriga och psykisk ohälsa Personer med psykisk ohälsa ska ha tillgång till en
jämlik, kunskapsbaserad och säker vård och omsorg av god kvalitet. 1 Barn som är okoncentrerade och
bråkiga riskerar i högre utsträckning 4 BAKGRUND Utagerande problembeteenden är bland den vanligaste
och mest varaktiga formen av anpass-ningsproblem hos barn. Nka samlar kunskap och information om
anhöriga och psykisk ohälsa Personer med psykisk ohälsa ska ha tillgång till en jämlik, kunskapsbaserad och
säker vård och omsorg av god kvalitet. Här hittar du fakta och information om vart du vänder dig. Forte,
Vetenskapsrådet och Vinnova öppnar i mars 2018 en gemensam utlysning för forskning om psykisk hälsa hos
barn och ungdomar inom utsatta grupper.
Forte, Vetenskapsrådet och Vinnova öppnar i mars 2018 en gemensam utlysning för forskning om psykisk
hälsa hos barn och ungdomar inom utsatta grupper. Mat för idrottande barn och ungdomar. Digitala
läromedel och kurslitteratur. 4 BAKGRUND Utagerande problembeteenden är bland den vanligaste och mest
varaktiga formen av anpass-ningsproblem hos barn. SSIL.
se - läkemedelsinformation för vårdpersonal, patienter och veterinärer SVT Vetenskap var här och pratade om
skärmar och psykisk ohälsa. Här hittar du fakta och information om vart du vänder dig. Maten har många
viktiga funktioner för allas vår hälsa.

