Psynk WebTV-sändning

Mot en nationell
elevhälsodatabas
- här står vi
Projektet Psynk – psykisk hälsa barn och unga (2012-2014) prövar under projekttiden att driva
frågan om en nationell elevhälsodatabas för data insamlad i samband med skolsköterskans
elevhälsosamtal i åk F, 4, 7/8 och gymnasiet åk 1. Under våren är projektet i färd med att
upphandla en databaslösning som ska kunna ta emot elevhälsouppgifter från de landsting som
väljer att ansluta sig till systemet. Syftet med databasen är att möjliggöra jämförelser i elevers
psykisk mående, över tid och mellan geografiska områden. Underlaget ska på sikt vara möjligt att
använda vid förbättringsarbete på nationell och lokal nivå.
Den 13 juni berättar projektet var man står i upphandlingen, hur databasen är tänkt att testas under
hösten 2013, juridiska förutsättningar för datainsamling samt om exempel på lokal datainsamling
och hur landsting och kommun arbetat tillsammans för att nyttja data på ett sätt som gör skillnad
för barn och unga. Frågor som mailas in under sändningen till helena.orrevad@skl.se besvaras i
slutet av dagen.
Datum.

13 juni 2013, kl 13.00 – 16.00

Ange plats.

Titta via din dator, i direktsändning eller i efterhand. WebTV-länk.

Målgrupp.

Skolsköterskor och andra som vill hålla sig uppdaterade inom elevhälsoområdet

Kostnad.

Gratis

Anmälan.

Ingen anmälan krävs. Möjlighet att maila in frågor under direktsändning till
helena.orrevad@skl.se

Frågor

Frågor om dagens innehåll besvaras av helena.orrevad@skl.se, 08-452 78 46
Frågor om WebTV-tekniken besvaras av anni.lindblad@skl.se, 08-452 79 55

Post: 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00
www.skl.se

PROGRAM
13.00 – 13.30

Varför databas?
Ing-Marie Wieselgren, projektchef i Psynk

13.30 – 13.50

Från upphandling till stapeldiagram
Helena Orrevad, projektkansli Psynk

13.50 – 14.00

Bensträckare

14.00 – 14.30

Hej personuppgift! Juridiska förutsättningar för datahantering
Hampus Allerstrand, jurist, SKL

14.30 – 14.50

Så gör man i Norrland

14.50 – 15.10

Så gör man i Jönköping

15.10 – 15.30

Så gör vi tillsammans: gemensamma enkätfrågor

15.30 – 16.00

Frågestund
Maila in frågor under hela sändningen till helena.orrevad@skl.se. Frågorna besvaras i
direktsändning.
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