
Till alla IHF:are, 

Mars månad är redan förbi, vi har kommit en bra bit inpå terminen och börjar se tecken på att 
våren är på ingång, en tid av ljus och spirande grönska. På IHF-fronten är det också vår och vi 
vill i detta brev dela med oss en del av det som händer och vad som är att vänta framöver. 
  
Hemsidan: Är i gång och uppdateras regelbundet. Vi saknar dock  
fortfarande många av er som användare och vill därför påminna om  
att ni som inte redan gjort det, att ni hör av er för att bli registrerade. 
Det ni behöver göra för att kunna bli registrerade som användare  
är att maila namn på era medarbetare samt deras mailadress  
till ihf@humana.se så kommer ni att få inloggningsuppgifter.  
På hemsidan kan ni få tillgång till manualen, artiklar,  
nyheter, tips och inspiration mm. Eftersom hemsidan  
är under uppbyggnad tar vi gärna emot åsikter/ 
tankar/tips om den och om innehållet. 
 
Nationell IHF-dag: Den återkommande IHF-dagen  
kommer att gå av stapeln den 20 september i Linköping, så  
boka in det datumet redan nu! Mer info om kommer att komma  
längre fram och har ni önskemål om vad ni önskar få ut av dagen tas dessa önskemål  
tacksamt emot av oss.  
 
Utbildningar: Teamutbildningen går som vanligt av stapeln även denna termin, faktiskt  
just denna vecka i Lund. Det är alltid lika roligt att få träffa nya ”IHF:are” på dessa 
utbildningar! 
 
I förra nyhetsbrevet nämndes Evidenskonferensen som var planerad i maj. Tyvärr blev  
den inställd pga. få anmälda men vi hoppas att den kommer att bli av längre fram. Vi  
hade planer på att ev hålla en pre-konferens i samband med denna men även den  
kommer att bli inställd. 
 
Metodarbete: Vi har förstått att alla inte fick det förra nyhetsbrevet så vi vill återigen 
informera om att metodgarantrollen sedan årsskiftet har utökats med Anne-Lie  
Wikström som finns på Humanas Stockholmskontor. Anledningen till detta är att det har 
behövts förstärkning för att kunna förvalta och också utveckla IHF. Anne-Lie och Liv har 
sedan tidigare samarbetat nära i metodarbete och har nu fördelat alla olika ansvars- 
områden mellan sig. Ni kan kontakta oss båda, vi kommer se till att ni hamnar rätt. 
 
Vi har länge pratat om att vi skulle behöva anpassa manualen/skapa moduler utifrån några 
specifika målgrupper och nu är vi äntligen i startgroparna att utarbeta lite tydligare hur man 
kan jobba med mindre barn. Anledningen är att vi vet att en del enheter redan arbetar med 
mindre barn medan andra gärna skulle vilja men inte riktigt vet hur. I manualen finns väldigt 
lite skrivet om detta och här ser vi ett behov att fylla på med kunskap. Vi ser också att det 
skulle vara mycket värdefullt att kunna arbeta mer med mindre barn inom IHF och att hjälpa 
föräldrar att få ett fungerande samspel så tidigt som möjligt i barnens liv. 
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Arbetet med att skapa denna modul kommer att ledas av Anne-Lie men vi vill gärna ha hjälp 
från er som har mycket erfarenhet av att arbeta med små barn och gärna inom IHF. Vi är 
därför oerhört tacksamma om ni (varje enhet) vill fylla i bifogat dokument och maila till Anne-
Lie: Anne-Lie.Wikstrom@humana.se Det är väldigt värdefullt att få denna input från er då vi, 
förutom aktuell forskning, även vill bygga det vi utformar på den beprövade erfarenhet som 
finns på enheterna. Under arbetets gång kan det komma att bli aktuellt att vi behöver 
diskutera mer med er som har mycket erfarenhet av att arbeta med små barn och även hjälp 
med att få synpunkter på det vi arbetar fram. Säg gärna till om det finns intresse av att vara 
lite mer delaktig så vet vi vilka vi kan kontakta. Vi kommer även längre fram att höra av oss 
gällande era erfarenheter av att arbeta med andra målgrupper, de vi har tänkt på och hört 
önskemål om är hemmasittare och missbruk, men det är ännu inget klart bestämt om dessa 
moduler.  
 
Certifieringar kommer att fortsätta att hanteras av vår certifieringsgrupp bestående  
av Tryggve Balldin, Liv Nilhede, Carina Hedenborg och Anne-Lie Wikström. Observera att nästa 
tillfälle att certifiera/re-certifiera kommer att vara den 14 juni. För er som står inför 
certifiering/re-certifiering, kom ihåg att skicka in materialet i god tid innan detta datum! 
 
Våra IHF-handledare/implementeringsstödjare är även denna termin: Anna Marshall, Anne-
Lie Wikström, Carina Hedenborg, Erik Hugosson, Eva Thalén, Liv Nilhede och Susan Hanshoff.  
Alla erhåller “handledning på handledning” av metodens upphovsman Tryggve Balldin. Visst 
administrativt stöd hjälper vår utbildningssamordnare Lilli Serpoushan oss med. 
 
Vi vill slutligen säga att vi är så stolta när vi hör om allt det goda behandlingsarbete som görs 
av er runtom på enheterna, det är så roligt att se hur väl metoden fungerar! Att det också 
finns intresse från nya kommuner att starta IHF-team talar för att det är en metod som vi 
behöver fortsätta värna om och utveckla. 
 
Ha en riktigt skön vår! 
 
/Liv & Anne-Lie 
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