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Sammanfattning
Behovet av insatser för att möta och förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga är större än
hälso- och sjukvårdens kapacitet. Informationsteknologi kan användas till att öka
tillgänglighet och kvalitet. Symposiet har fokus på förväntningar på e-hälsotjänster inom
barn- och ungdomspsykiatri, och hur de kan möta de ungas behov.
Elin Breivik beskriver EU-projektet “e-Hälsotjänster inom Barn- och Ungdomspsykiatrin”
(eBUP) - ett internationellt projekt som utvecklar e-hälsotjänster för att förbättra tillgänglighet
till psykiatrisk vård för barn och unga. Målet är att erbjuda tidiga insatser med hög kvalitet
närmare patientens hem, bland annat genom att använda videokonferens och elektroniska
kartläggningsverktyg.
Eirin Rødseth och Erlend Bønes berättar om hur barn- och ungdomspsykiatrisk behandling
gjorts mer tillgänglig i Nord-Norge genom användandet av Skype for business. Patienten kan
vara på en lokal hälsostation, på skolan eller i hemmet. Vid behandling av tvångssyndrom
används enbart denna tjänst, vilken både patienter och behandlare är mycket nöjda med.
Eva Lindgren och Catrine Kostenius presenterar preliminära resultat från studier ur personals
och ungdomars perspektiv. Med utgångspunkt i ungas upplevelser och visionära idéer om att
förebygga psykisk ohälsa och samtidigt främja psykisk hälsa, diskuteras tidiga interventioner
och hur forskning och utveckling kan utformas för att möta ungas behov.
Symposiets mål (100 ord)
Syftet med symposiet är att belysa och problematisera e-hälsotjänster som ett verktyg för att
möta barn och ungas behov relaterade till psykisk ohälsa.

