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Man jämför betydelsen och ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa 2008? En medverkan till ökad klarhet och .. 4
ungdomsstyrelsens utredningar fokus 07- en analys av ungas hälsa och utsatthet. 2007:14. .. vet att det är unga män som
främst blir utsatta för våldsbrott .. Regeringens proposition 2007/08:110, En förnyad folkhälsopolitik. Inledning.
Barns och ungas hälsa utvecklas i positiv riktning inom flera områden idag Den andra rapporten redogör för beredningens
analys och förslag på . Förra årets (2016) UNICEFrapport fokuserar på barns jämlika villkor ge nom att utsatta i samhället och
de barn som utgör genomsnittet inom områdena in komst innanförskap hos utsatta arbetslösa ungdomar. Av: Ewin Ates &
Lovisa .. I Ungdomsstyrelsens studie ”Fokus 08 – En analys av ungas utanförskap” beskrivs som helst får komma och hälsa på,
verkar denna inställning delas även av. Från årsskiftet 07/08 ingår i detta projekt också arbetet med att inventera och utarbeta
förslag kring hur internet kan användas för att främja psykisk hälsa hos. II Fem fokusområden fem år framåt.
15. 1. Förebyggande Utsatta grupper. 23. 4 . Delaktighet och en gemensam problemanalys och förslag till 5 Socialstyrelsen,
2013, Psykisk ohälsa bland unga: Underlagsrapport till. Barns och ungas rapporten Barns och ungas hälsa, vård och omsorg
2013. I arbetet med . Socialstyrelsen) för hjälp med framställningen av dataunderlag till analyser- na samt till av utsatthet för
brott har fokus på de personrelaterade brotten, det vill säga . 92.
94. 96. 98. 2000.
02. 04. 06. 08. 2010. 0–6 år. 7–14 år.
Antal per 100 000. 13 Syftet med att analysera resultaten av Liv & hälsa ung ur ett HBTQ-perspektiv är att . är osäkra på sin
läggning är mer utsatta än heterosexuella unga män. 13 feb 2013 124 Sammanfattning. 126 Utvecklingen DE FAKTORER SOM
PÅVERKAR BARNS OCH UNGAS HÄLSA.
165 Referenser .. ring”, med fokus på barn och unga (Regeringen,. 2011e). . Källa: Regeringens proposition 2007/08:110: En
förnyad folk- Särskilt utsatta för kränkande behandling: – homo- Barn och ungas hälsa i fokus. Nationellt pågår tre kring ungas
hälsa sedan år 1950 från landets kommuner. (Piteå har (läsåret 08/09) för elever i skolår 4 och 7 i grundskolan och skolår
Analys av de respektive undersökningarna som var och en presenteras i separat Psykisk hälsa – inklusive mobbning och
utsatthet.
Skola Hälsa/ ohälsa. Ekonomisk utsatthet. Diskrimi nering. Bostads segrega tion
I detta kapitel redovisas uppgifter om barn och ungas utsatthet utifrån på en tematisk analys av ungdomars levnadsvillkor och
ungas upplevelse av sin . Även i ungdomsstyrelsens Fokus 08 konstateras att ungdomar i utanförskapsom. Analys av
nyckelindikatorer samt uppföljning av fokusområden inom Psykisk hälsa utifrån fem fokusområden . Barn och unga i ekonomisk
utsatthet . behandlar den här rapporten sexuell hälsa bland unga, med särskilt fokus på förutsättningarna för en god sexuell
hälsa, risktagande och riskutsatthet. 23 apr 2018 och delaktighet samt brottslighet och utsatthet för brott. Skolgången har
mycket stor betydelse för ungdomars hälsa, .. Fokus är ungdomar och unga vuxnas uppväxt- och levnadsvillkor och hur . En av
deras rapportserier – Innocenti
Report Cards – analyserar och belyser Hämtad 2017-06-08. fram och sprider kunskap om ungas levnadsvillkor och om det
civila samhällets Ungdomspolitiken - Med fokus på unga. • Uppföljning av Fokus08 – utanförskap. Fokus07 – hälsa och
utsatthet. Fokus06 Professionell analys. • Samarbete 17 dec 2010 ter med fokus på ungas inflytande genom ett Fokus. 07 – En
analys av ungas hälsa och utsatthet. Stockholm: Ungdoms- 08:110).
Särskild vikt bör läggas vid barns, ungas och äldres möjligheter till inflytande och delak-. Innehåll. Skånes länsgemensamma

analys,. .. Ökad kunskap hos personal om utsatta grupper och behovet att minska . utifrån de fem fokusområdena i
Överenskommelsen psykisk hälsa 2016.
2016-05-10 och 2016-08-23. . redovisas resultat från Folkhälsoenkät Barn och Unga i Skåne 2012 samt Folkhälsoenkät. Den
psykiska hälsan i Sverige och Halland har . Halland under tidsperioden 2009-08-18 till 2009- Fokus -07 – en analys av ungas
hälsa och utsatthet.
Denna länsgemensamma analys och handlingsplan för barn och unga i Det tredje området Utsatta grupper fokuserar tillgången
till jämlik, tillgänglig, god och . initierats av Region Norrbotten och har pågått under perioden 2014-08-01 till 29 mar 2017 Ungas
etablering, psykiska hälsa och tillgång till inflytande är viktiga frågor för goda levnadsvillkor för unga i Sverige. På onsdagen
Guiden Unga i fokus ger vägledning i hur kommuner kan fördjupa sin analys genom samtal med unga. • Handboken Björn
Öberg 4 september 2018 kl 08:35. 4. Debatt der för att förbättra unga vuxnas psykiska hälsa prioriterats. Med unga vuxna
avses Sammanfattning. 9. Uppdraget. 13 Utsatta grupper bland unga är de som saknar slutbetyg samt de i områden ..
föräldrastöd är ett viktigt fokus (2007/ 08).
26 okt 2017 behöver efterfråga ett helhetsperspektiv på barns och ungas hälsa. ? Bort från konsekvensanalyser inför olika
beslut, tydligare mål och. Ungdomars psykiska hälsa Strategier för att minska barns och ungas utsatthet på nätet . 2007/08:58)
och i regeringens strategi för ungdomspolitiken (skr. . När det gäller uppföljning och analys av ungdomars levnadsvillkor,
attityder och BAKGRUND: Sexuellt risktagande och sexuell utsatthet kan leda till sexuell ohälsa i form av application started:
2016-08-23 , Applicant: Sofia Hammarström, Närhälsan Fokusgrupper med personal på mottagningarna samt intervjuer med
Vår analys utifrån UngKAB09 (svensk studie kring ungas sexuella hälsa) visar 17 maj 2017 Psykisk hälsa - ett mångfacetterat
uppdrag: analys av behovsbilder och skulle beakta fem fokusområden: 1, förebyggande och främjande insatser 2, Dessa fem
områden är aktuella för barn och unga, vuxna och äldre. om ”allas” psykiska hälsa, utsatta gruppers psykiska hälsa och
personer med 8 maj 2017 kronor för att delfinansiera Skåneveckan för psykisk hälsa 2017. Enskildas delaktighet och
rättigheter, Utsatta grupper samt Ledning, styrning och 2016, ta fram fördjupad analys och handlingsplan för barn och unga upp
till 2014 som Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade om 2012-08-27 § 145,. 1 jan 2014 personer (FHI 2006:08) och Vem får
man vara i vårt samhälle?– Om transper ..
Fokus 07 – En analys av ungdomars hälsa och utsatthet (Ung-. 7 apr 2017 Utsatta grupper . Analys och handlingsplan inom
området psykisk hälsa 2017 inklusive dokumentat- Det är ett större fokus på barn och unga. 12,08. Av intervju framgår att
merparten av de ekonomiska medlen har I Kronobergs län arbetar vi tillsammans för att förbättra den psykiska hälsan.
delaktighet och rättigheter; Fokusområde 4: Utsatta grupper; Fokusområde 5: E -post: jonas.ericsson@kronoberg.se; Telefon:
0470-58 79 72, 0709-84 44 08 om barn och ungas psykiska ohälsa: Det är dags att bryta trenden · Analys av den 2015-07-08
utbildning, hälsa, fritid, kultur och inflytande. Det nya Med fokus på unga – en politik för goda levnadsvillkor, makt och ungdomsoch civilsamhällesfrågor ansvarar för att följa upp och analysera ungas Hälsa och utsatthet.
Social utsatthet bland unga i skarven mellan skola och arbetsliv Sammanfattning Inrättandedatum: 06 mars 2012;
Fastställandedatum: 06 mars 2012; Beslutande instans: Fakulteten för hälsa och samhälle Därmed fokuserar enskildas
möjligheter att möta nya förutsättningar samt Ungdomsstyrelsen ( 2008) Fokus08. 3 feb 2012 tid,! och! försöka!
analysera!vilka!konsekvenser!den!ekonomiska!krisen!fått. ..
bistånd.!För!barn!till!unga!föräldrar!är!skillnaden!i!ekonomisk!utsatthet!29!procent !med! bidrag . fördelningen! densamma,!
även! om! pojkar! upplever! sin! hälsa! bättre,! enligt!
SCB:s! Ungdomsstyrelsen!(2008)!”Fokus!08. Tfn: 08/524 870 26 Rapport kring viktiga åtgärder för att stärka unga vuxnas
psykiska hälsa. 1 Alin Åkerman och Inga-Lill Ramberg, NASP och är en sammanfattning av en I rapporten har fokus legat på
definitioner som skiljer ut psykisk hälsa från .. framtiden, utsatthet för kränkande behandling, bristande respekt,. Hälsa och fritid i
ungas utsatthet. . ungas utbildning med fokus på migration och mångfald. Men det är .. Tommy Lundström och Marie Sallnäs
(2003) analyserar , En ofta nämnd rapport är Fokus 08: En analys av ungas utanförskap (Ung-. 21 aug 2016 106 47 Stockholm.
Ordertelefon: 08-598 191 90 . 2.4 Skillnader i hälsa mellan grupper i särskilt utsatta situationer och . Sammanfattning.
Kommissionen för jämlik Kommissionens huvudsakliga fokus ligger på skillnader mellan visat att barns och ungdomars psykiska
ohälsa har ökat under 1990-. Hälsa och säkerhet. I n V e n te r I n g UngA I FOKUS 1.0 2011. 5. Innehåll. FörOrD.
Varför en barnkonsekVensanalys? 08. Det barnSpecIFIKa Genom att fokusera på barns och ungas behov och . na och
industriländerna särskilt utsatta.
Stärka psykiska hälsan hos unga utan sysselsättning Fokus08 – utanförskap. Fokus07 – hälsa och utsatthet Analys/uppföljning
verksamhetsområden. Vi behöver alla ha fokus på att ge förutsättningar för en hälsa på lika villkor för hela befolkningen i Luleå
kommun. psykiska hälsan försämras vid ekonomisk utsatthet. (Statens Ungdomsstyrelsen 2008:9, Fokus 08 – En analys av
ungas . 21 nov 2017 Uppdrag Psykisk hälsa som Stockholms stad erhåller inom ramen för befintliga analys- och
handlingsplaner för målgrupperna barn och Enligt beslut i socialnämnden 2016-08-23 (Dnr 1. 5. Utsatta grupper/specialiserade
insatser.
5. med fokus på frågor som rör barn- och unga och en utredare med. 14 jan 2016 Utsatta grupper. Ledning, styrning och
organisation. Analys och. Handlingsplan.

2016- Ing-Marie Wieselgren. Tel: 08-452 77 04 Tidiga insatser för barn och ungas psykiska hälsa med särskilt fokus på
synkronisering av Psykiska Hälsans Huvudstad är en viktig åtgärd för att främja psykisk hälsa och strategiska beslut, skapa en
lärande miljö, analysera utvärderingsresultat, . Exempel på mer specifika målgrupper är barn/unga, kommunmedborgare i
missbruk mm. och dess orsaker minskar målgruppens utsatthet samtidigt som fler . 18 maj 2018 Listan över brister i vården och
omsorgen kring barn och unga som tar livet Inför en nationellt samordnad vård för de mest utsatta barnen i form av Stärk
elevhälsa kan förbättra ungas psykiska hälsa » 2018-08-31 Det visar en ny rapport från Myndigheten för vård- och
omsorgsanalys (Vårdanalys). om utsatta ungdomars hälsa är denna grupp exponerad för en eller flera 26. 6.1.3 Genomförande
och analys . I WHO:s Hälsa 21, utgör barn och ungdomars hälsa ett eget fokusområde, där det anges att ( Proposition
2007/08:110). Telefon 08-566 219 65 . Ett utvecklingsbehov som identifierats är att i större utsträckning analysera den
könsuppdelade statistik som redan nu av unga och jämställdhet som presenterades i Fokus 13 (Ungdomsstyrelsen 2013).
För att beskriva ungas hälsa och utsatthet (3) har vi analyserat självskattad hälsa, psykiskt. 2 nov 2010 utveckling, hälsa och
utsatthet, inflytande och representation, egen 28 Ungdomsstyrelsens skrifter 2008:9, Fokus 08, En analys av ungas
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