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NYHETSBREV FRÅN ERICASTIFTELSEN

V
älkommen till Ericastiftelsens nyhetsbrev november
2017!
Här presenterar vi i korthet nyheter och aktualiteter från Ericastiftelsens
verksamhet, utbildningar att söka, nypublicerat, mm. Besök också vår hemsida för
fördjupad information om Ericastiftelsens kliniska verksamhet, utbildningar och
forskning: www.ericastiftelsen.se.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) i SLL, har
beslutat att inte förlänga vårdavtalet med
Ericastiftelsen när det löper ut i december 2018
Bakgrunden till beslutet är en juridisk översyn av samtliga vårdavtal inom
HSF/SLL. Skälet att inte förlänga avtalet vilar endast på avtalsjuridiska grunder.
Några initiativ till att finna lösningar på detta, t ex genom upphandling eller på
andra vägar, har politiker eller tjänstemän hittills inte tagit. Någon
konsekvensanalys av vad beslutet leder till för de ca 350 barn och unga som

årligen behandlas på Ericastiftelsen har inte gjorts. Inte heller har man analyserat
vad det innebär att avyttra den kunskapsresurs som Ericastiftelsen har i uppdrag
att vara till BUP Stockholm.
De barn och unga vi tar emot har omfattande svårigheter och har ofta fått vård
inom BUPs öppenvård, men upplevt det som otillräckligt. Vi fokuserar på
patientgrupper där utbudet av vård är mycket begränsat eller helt saknas inom
BUP, t ex traumatiserade förskolebarn (0-6 år) eller unga vuxna med depression,
ångest och suicidalitet. Vår klinik utgör därmed ett angeläget komplement till
BUP.
Som specialenhet för psykoterapi tar vi emot de mest komplexa fallen och strävar
efter att behandla dem så effektivt som möjligt, ofta med tidsbegränsade
insatser. Vi utvärderar systematiskt resultaten och utvecklar modeller för
behandling. De kliniknära lärdomar vi drar sprider vi sedan vidare ut i BUPs
verksamhet genom konsultation, handledning och utbildningsinsatser - utan extra
kostnader för BUP/SLL.
Ericastiftelsens kliniska verksamhet behöver nu ett brett stöd.
Vi kommunicerar själva med HSF/SLL om värdet av vår verksamhet men det
behövs fler röster. Vi är tacksamma för alla former av påverkan som kan leda till
att Ericastiftelsens verksamhet och bidrag till barn- och ungdomspsykiatrin
synliggörs. Politikerna behöver underlag och påtryckningar för att ta initiativ till
att finna lösningar så att den viktiga behandlingsverksamheten och kompetensen
vi har kan fortleva och gynna barn och unga med psykisk ohälsa. Kontakta gärna
och hör av dig med dina synpunkter till din politiker, media eller andra du tror kan
vara viktiga i sammanhanget. Ansvariga politiker är hälso- och
sjukvårdslandstingsråd anna.starbrink@sll.se, ordförande i psykiatriberedningen
jessica.ericsson@sll.se och oppositionsborgarråd dag.larsson@sll.se
Det är mest effektivt att kontakta samtliga dessa politiker.
Frågor om Ericastiftelsen besvaras av verksamhetschef Anna Norlén
anna.norlen@ericastiftelsen.se och kliniskt ansvarig Malin Kan
malin.kan@ericastiftelsen.se
www.ericastiftelsen.se
Information om avtalet (PDF)

Utbildningar att söka
Barn och trauma (7,5hp)
I samarbete med Karolinska Institutet erbjuder Ericastiftelsen
regelbundet kursen Barn och trauma – en kurs som ger kunskap

om hur barn, unga och deras familjer påverkas av och bör stödjas efter
traumatiserande händelser. Kursen vänder sig till personal inom BUP, elevhälsa,
socialtjänst och liknande. Kursen är ackrediterad som fördjupningskurs inom
specialistutbildningen för psykologer. Kursen startar i februari 2018. För anmälan
till kursen och mer information:
http://admin.kiuppdrag.se/Portal/Public/Ems/CourseTermInfo.aspx?ctid=3092
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