
 

Till alla IHF:are, 

Tiden flyger fram och det känns som det var nyligen det förra nyhetsbrevet 

skickades ut. Det har äntligen blivit sommar och förhoppningsvis har ni alla en 

härlig ledighet framför er! Inför sommarens soliga dagar vill vi skicka en liten 

uppdatering på vad som händer och vad som är på gång framöver. 

Hemsidan: Fler och fler användare har anmält sig och fått inlogg vilket är roligt! Om 

det fortfarande finns personer som inte har inlogg så kan ni hör av er för att bli 

registrerade. Det ni behöver göra då är att maila namn på era medarbetare samt 

deras mailadress till ihf@humana.se så kommer ni att få inloggningsuppgifter. Vi 

försöker att lägga upp nyheter och tips så gott vi kan och vill påminna om att ni 

gärna får ge era synpunkter, tips eller idéer till oss. Vi har en förhoppning och 

önskan om att hemsidan ska bli mer levande och en sida där man kan hämta 

inspiration och kunskap. 

 

IHF i Sverige: Vi ser ett fortsatt intresse för IHF runtom i landet och nu senast har 

Umeå kommun bestämt sig för att implementera IHF vilket är väldigt roligt! 

Nationell IHF-dag: Vi vill passa på att påminna om den nationella IHF-dagen som 

kommer att hållas i Linköping den 20/9. Om ni inte har anmält er vill vi uppmana er 

att göra det nu. Det blir ett spännande program med lite extra fokus på mindre barn. 

Programmet bifogas detta brev samt kommer att läggas ut på hemsidan på de 

inloggade sidorna. 

IHF-utbildningen: Teamutbildningen kommer till hösten att hållas i Stockholm 3-

5/10. Många har visat intresse för höstens utbildning och vi kommer att behöva sätta 

ett maxtak för antal deltagare så passa på att anmäla via hemsidan medan plats finns! 

Metodarbete: Arbetet med modulen ”IHF – små barn” har kommit en bit på väg och 

väntas blir klar i början på hösten. Tack till alla som skickat in svar på frågorna om 

detta, det har varit till hjälp! Det har varit roligt och spännande att ta del av era 

erfarenheter och extra roligt är att höra att så många av er är förväntansfulla och ser 

positivt på att arbetet med mindre barn formaliseras i manualen. Vår förhoppning är 

att modulen ska tydliggöra hur man kan arbeta med mindre barn inom IHF, något 

som många enheter redan har gjort men på lite olika sätt. 

Forskning: Studien som tidigare nämnts är i full gång i samarbete med Martin 

Bergström på Lunds Universitet. Mer information kommer längre fram. 
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Certifiering/ re-certifiering: Vår certifieringsgrupp kommer även fortsatt bestå av 

Tryggve Balldin, Carina Hedenborg, Liv Nilhede, och Anne-Lie Wikström. Vi ser ett behov 

av att ytterligare förtydliga certifieringsprocessen. Detta kommer vi arbeta med 

framåt och förtydliga ut på enheterna så att ni vet vad som förväntas av er inför 

certifiering och re-certifieringar. Om det finns osäkerheter kring vad som gäller nu, 

vad som ska skickas in och hur vi önskar få materialet kan ni gå in på hemsidan (de 

inloggade sidorna) där ni på första sidan under ”Inför certifiering re-certifiering” 

hittar den information ni behöver. Observera att nästa tillfälle att certifiera/re-

certifiera kommer att vara den 1 september. För er som står inför certifiering/re-

certifiering, kom ihåg att skicka in materialet i god tid innan detta datum! 

 

Våra grupp av IHF-handledare/implementeringsstödjare kommer till hösten att vara: 

Carina Hedenborg, Anna Marshall, Liv Nilhede, Eva Thalén och Anne-Lie Wikström.  Alla 

fortsätter att erhålla “handledning på handledning” av metodens upphovsman 

Tryggve Balldin. Visst administrativt stöd hjälper vår utbildningssamordnare Lilli 

Serpoushan oss med. 

 

Att jobba i IHF kräver mycket av engagemang, tid och tillgänglighet, något vi vet att 

ni ger de familjer ni träffar. Vi pratar ofta om och lär ut till våra familjer vikten av 

återhämtning men ibland är det lätt att glömma att det även gäller oss själva. Därför 

hoppas vi att ni under sommaren tar vara på möjligheter att rå om er själva, era nära 

och kära och att njuta riktigt mycket. Vi önskar er alla en riktigt skön sommar och ser 

fram emot en spännande höst! 

 

/ Liv Nilhede & Anne-Lie Wikström  

 

 

 

 

 

  

 


