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Varför checklista och för vem?
Som förtroendevald i kommun eller landsting har du ansvar för de verksamheter som 
bedrivs, på övergripande nivå eller med ett specifikt områdesansvar. Du har fått med-
borgarnas förtroende att tillvarata deras intressen och samtidigt driva utvecklingen av 
välfärdstjänster i enlighet med dina politiska prioriteringar. Som tjänsteman eller chef 
har du ansvar att se till att politiska beslut och förändringar omsätts i praktiken och 
att personalen får information, förutsättningar och stöd för att genomföra dem. Du får 
också uppdrag att ta fram underlag inför beslut och följa upp och redovisa om tagna 
beslut har gett önskade resultat.

Den o�entliga sektorns uppdrag blir alltmer komplext samtidigt som kunskapsläget 
förändras. Därmed är du som förtroendevald beroende av att det finns en bra tjänste-
mannaorganisation som kan administrera, utveckla och utföra välfärdstjänsterna.

En av erfarenheterna från utvecklingsarbetet kring barns och ungas psykiska hälsa1 
är att många förtroendevalda och beslutsfattare tycker att detta område

är svårt eftersom det omfattar så många delar av välfärdssystemet. Man efterfrågar 
därför verktyg för att få en helhetsbild som sitt stöd för beslutsfattande.

Denna checklista syftar till att ge dig som förtroendevald och beslutsfattare väg-
ledning både om situationen för barn och unga och om verksamheternas resultat. Ut-
gångspunkten är att e�ektiv styrning kräver:

 En tydlig bild av nuläget.
 En idé om ett önskat läge på kort och längre sikt.
 Fastslagna strategier för att uppnå det önskade läget.

En förhoppning är att denna lista kan främja en helhetssyn på samhällets insatser till 
barn och unga så att uppmärksamhet och resurser kan ledas dit förbättringsbehoven är 
störst. Det ställer i in tur krav på e�ektiv samverkan och aktivt arbete med gemensam 
ledning och styrning över huvudmanna och verksamhetsgränser. En delad vision, ge-
mensamt överenskomna mål och ett språk för att diskutera uppföljning av resultat kan 
vara några viktiga steg på vägen mot en samordnad och synkroniserad o�entlig sektor 
som kan utnyttja samhällets resurser e�ektivt och samtidigt ge våra barn och unga en 
god uppväxt.

K
apitel 1

1 Syftar på det arbete som bedrivits inom ramen för överenskommelser mellan Socialdepartementet och SKL: Modell-
områdesprojektet (2009-2011) samt Psynk – psykisk hälsa barn och unga (2012–2014). Se vidare på www.skl.se/
psynk.
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Ungdomsarbetslöshet och psykisk ohälsa – två angelägna utmaningar
Hög arbetslöshet hos ungdomar lyfts ofta som en av samhällets stora utmaningar. Pro-
blemets omfattning är dels konjunkturberoende, dels råder delade meningar om hur 
rättvisande statistiken är då den innefattar studerande som söker arbete. Dock finns en 
relativt stor grupp unga i åldern 16–25 år som varken arbetar eller studerar (år 2010 var 
det fler än 120 000, motsvarande 9,5 % av populationen, som varit utan sysselsättning 
under minst ett år)2. Ett annat uppmärksammat problem är psykisk ohälsa, inte minst 
bland unga. Ökad andel aktivitetsersättningar på grund av psykisk ohälsa är en signal 
om att den psykiska ohälsan tycks öka bland unga vuxna3. Det exakta sambandet mellan 
dessa två fenomen är inte enkelt, men att frånvaro av sysselsättning är en riskfaktor för 
psykisk ohälsa och vice versa tycks klart liksom att det finns en överlappning mellan 
grupperna, se figur 1.

Den här checklistan tar sin utgångspunkt i dessa två samhällsproblem och fokuserar 
på indikatorer som kommuner och landsting kan använda för att fortlöpande följa de 
faktorer som vi under uppväxten vet (eller misstänker) spelar roll för risken att senare 
hamna i en eller båda av de två kategorierna. Dessutom syftar checklistan till att rikta 
uppmärksamhet mot de insatser som kommuner och landsting vidtar för att stödja 
barn och unga.

Bruksanvisning för checklista
Den här listan är framarbetad av projektet Psynk – psykisk hälsa barn och unga på Sve-
riges Kommuner och Landsting i samarbete med olika referensgrupper. Den är att be-
trakta som ett ”öppet” arbetsmaterial – konstruktiva synpunkter och förbättringsför-
slag mottages gärna.

Checklistan är uppbyggd av övergripande frågeställningar och indikatorer för 
1) arbetsmarknadsdeltagande/skolresultat och 
2) psykisk ohälsa.

I avsnittet Övergripande frågor finns frågor som spänner över samtliga åldrar. Därefter 
följer sex avsnitt med frågor som berör barn och unga indelat per ålderskategori, med 
start i den äldsta kategorin, som står närmast inträde på arbetsmarknaden. I det sista 
avsnittet presenteras några förslag på hur man kan komma vidare efter att ha använt 
checklistan.

Frågorna riktade till förtroendevalda är av mer generell karaktär, tänkta att vara de 
som du som förtroendevald ställer till tjänstemännen. För att besvara dessa frågor ger 
tjänstemännen och verksamheterna svar på de mer detaljerade frågeställningarna.

Det finns många tänkbara indikatorer för att beskriva utvecklingen. De indikatorer 
som listas här kan ses som basen i ett uppföljnings- och utvecklingsarbete som alla an-
svariga kan förhålla sig till. Frågorna kan också fungera som ett underlag för en dialog 
mellan politiker och förvaltning. För de med mer specifikt ansvar och för verksamhe-
ternas egen uppföljning behövs i allmänhet en högre detaljnivå.

Många indikatorer återfinns i den nationella statistiken. Några frågeställningar kan 
besvaras utifrån lokala enkäter eller motsvarande undersökningar av det slag som görs 
i de flesta kommuner och landsting. En möjlig utgångspunkt är att utgå ifrån data som 
finns samlad (nationellt, regionalt och lokalt) och göra kompletterande insamlingar 
med mer precisa beskrivningar för de prioriterade områden där underlag saknas eller 
är bristfälligt.

2 Temagruppen Unga i Arbetslivet, 2012 års uppföljning av unga som varken arbetar eller studerar.
3 OECD, Mental Health and Work: Sweden, 2013.
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Ej i arbete

24 år

0 år

Svårigheter att etablera 
sig på arbetsmarknaden 
pga bristande utbildning

Svårigheter att etablera 
sig på arbetsmarknaden 

pga psykiskt mående

Figur 1. Oavsett när ett behov uppstår gäller: Ju tidigare behov möts av 
adekvata stödinsatser, desto mer verkningsfullt blir stödet
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Tips för tolkning av siffror
Titta inte bara på medelvärden, undersök variation
I ett medelvärde för till exempel kommunens skolresultat kan en mängd information 
dölja sig. Ett medelvärde kan ibland vara representativt för situationen för var och en av 
skolorna men ofta är skillnaden stor mellan skolan med bäst respektive sämst resultat. 
Detta syns inte i ett medelvärde utan kräver att man studerar variation. Det finns olika 
statistiska mått för variation, det enklaste är antagligen att titta på skolan med det hög-
sta och det lägsta värdet. Förutom skolor kan det vara relevant att titta på spridningen 
mellan stads- och/eller kommundelar. Att det finns variation behöver förstås inte inne-
bära skillnader i kvalitet, det kan också förklaras av bland annat olika problemtyngd.

Titta på utvecklingen över tid
För att säga något om trender behövs en tidsserie av data, dvs. data över ett antal år. En 
tidsserie som visar variationen över tid mellan olika enheter kan ge en kraftfull signal 
på att olika skolor och verksamhetschefsområden systematiskt uppvisar olika resultat. 
Återkommande skillnader mellan olika enheter eller ihållande försämring av resultat 
kan vara varningssignaler, emedan upprepade mätningar som visar positiv utveckling 
kan bekräfta att vidtagna åtgärder är de rätta.

Det är skillnad på relativa och absoluta mått
Relativa mått - hur man förhåller sig till någon annan (t.ex. i en ranking i Öppna Jäm-
förelser) kan ge en indikation om läget men säger inget om den faktiska utvecklingen 
i den egna verksamheten. Man kan stå still eller försämra sina resultat och ändå stiga 
i en ranking om andra försämras ännu mer. För en analys av sin verksamhet bör man 
därför också titta på absoluta mått. Jämförelsen tjänar sitt huvudsakliga syfte genom 
att åskådliggöra hur bra de bästa exemplen presterar. Det kan ge en referensram för den 
lokala ambitionen, men bör snarast ses som en möjlighet till lärande av andras fram-
gångsrika lösningar.

Sätt måtten i relation till målsättningar
För att följa utvecklingen och kunna se om politiska beslut eller verksamhetsutveckling 
gett önskade resultat behövs mätbara mål. Indikatorer som kan kopplas till mål eller 
delmål blir särskilt viktiga för uppföljningen av allas arbete. De indikatorer som man 
sätter störst vikt vid bör vara de som är kopplade till de politiska prioriteringar som 
gjorts. Därutöver är en viktig fråga vilken förbättringspotential man har – var man kan 
åstadkomma störst förbättring.

8 Checklista för politiker och beslutsfattare
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E�ektiva insatser i rätt tid kräver strukturella förutsättningar på övergri-
pande nivå. Frågorna i följande avsnitt är av övergripande karaktär och 
spänner över både verksamhets- och huvudmannagränser och berör barn 
och unga i samtliga åldrar. Ett gemensamt ansvar fordrar ett gemensamt 
system där detta ansvar kan åskådliggöras och utkrävas.

Har ni en fungerande samverkan?
God samverkan kännetecknas av ett gemensamt ansvarstagande över huvudmanna-
gränser, verksamheter och insatsnivåer. Kommuner och landsting har en ständig utma-
ning i att på bästa sätt samordna samtidiga insatser då flera verksamheter är inblandade 
kring ett barn och dess familj. Då krävs tydlighet kring vilken verksamhet som har an-
svar för vad i vilket skede.

 Finns det politiskt beslutad/beslutade överenskommelse/r om arbetslivsintroduktion 
eller rehabilitering (Samordningsförbund) mellan kommun/ landsting/arbetsförmedling/ 
försäkringskassa och är överenskommelserna tillräckliga och välfungerande?
 Finns det en politiskt beslutad överenskommelse om arbetet med psykisk hälsa för 
barn, unga och unga vuxna?
 Finns det en politiskt beslutad ansvarsfördelning för om arbetet med psykisk hälsa 
för barn, unga och unga vuxna?

Övergripande frågor

Unga Vuxna (20–24 år) Mellan vilka aktörer?

Gymnasieår (16–19 år) Mellan vilka aktörer?

Senare skolår (k 7–9) Mellan vilka aktörer?

Tidiga skolår (åk F–6) Mellan vilka aktörer?

Förskoleåldern (1–5 år) Mellan vilka aktörer?

Innan och första åren efter födsel (–9mån–2 år) Mellan vilka aktörer?

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Kapitel 2 Övergripande frågor
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Hittar ni barn som behöver stöd tillräckligt tidigt?
Kunskapen blir allt större om att tidig upptäckt och tidiga insatser till de barn som be-
höver det är gynnsamt både för individens utveckling och för samhället i stort. Att veta 
vad man ska göra och vart man ska vända sig om man upplever oro för ett barn bör vara 
en självklarhet i alla verksamheter som möter barn och unga.

Finns det system för att ta emot så kallade ”orosanmälningar”?
 Vilka verksamheter ingår?
 Hur ser rutinerna ut?

Finns det organiserad verksamhet/er för att upptäcka?
 Finns det särskilt organiserad så kallad nattvandring i kommunen?
 Finns det särskilt organiserad så kallad nätvandring i kommunen (vuxennärvaro på 
nätet)?
 Finns rutiner för att tidigt upptäcka och snabbt agera vid sociala oroligheter eller 
skadegörelse?
 Övrigt?

Finns det tillräckligt stöd för kunskaps- och metodutveckling?
Inom samtliga verksamhetsområden – skola, socialtjänst och hälso- och
sjukvård – sker en stor kunskapsutveckling. Samtidigt finns svårigheter i
att implementera ny kunskap i praktiken och det är välkänt att det behövs
mycket stöd för att lyckas med detta. Därför behöver alla verksamheter
utvecklingsstöd och detta behöver ibland samordnas.

 Vilka forsknings- och utvecklingsmiljöer finns?
n Vilken typ är de?
n Vilka uppdrag har de?

Fördelar ni resurser utifrån behov?
När resurserna är knappa är det än viktigare med en medveten resursfördelning
och resursanvändning. För att göra en e�ektiv resursfördelning krävs
bra underlag, gärna baserat på en inventering av nuläge, uppföljnings- och
utvärderingsresultat.

Exempel på relevanta socioekonomiska faktorer är:
n Antal barn i ekonomiskt utsatta hushåll.
n Antal barn som berörts av vräkningar.
n Föräldrars utbildningsnivå.

 Tar kommunen/landstinget hänsyn till socioekonomiska förutsättningar vid resurs-
fördelning till skola, socialtjänst, och hälso- och sjukvård?
 Tar kommunen hänsyn till elevernas skolresultat vid resursfördelning till skolan?
 Är landstingets modell för resursfördelning anpassad för insatser för psykisk ohälsa?
n Tar den hänsyn till upptagningsområdets socioekonomiska förutsättningar?

När utvärderades  
samverkan senast? 

- Vilka aspekter  
utvärderades?
- Ledde utvärderingen  
till några faktiska  
förändringar?

Hur ser förändringen 
ut över tid, identifierar 
ni fler barn i behov 
av stöd i ett tidigare 
skede nu jämfört med 
förr?
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UNGDOMSARBETSLÖSHET

NULÄGE
 Hur många är öppet arbetslösa?
 Hur många är i arbetsmarknadsåtgärder?
 Hur många har försörjningsstöd?
 Hur många är sjukskrivna?
 Hur många har aktivitetsersättning?
n Hur stor andel av de unga med aktivitetsersättning går eller har gått i särskola?

åtgärder
 Hur många har fått insatser från kommunen under de senaste 12 månaderna?
 Hur många har fått stöd från arbetsförmedlingen under de senaste 12 månaderna?
 Utnyttjar den lokala arbetsförmedlingen respektive försäkringskassan sina tillgäng-
liga medel för den här gruppen? (har de skickat tillbaka pengar till staten?)

Checklista för politiker och beslutsfattare 13
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Hur ser det ut vad gäller ungdoms arbetslöshet 
och  psykisk ohälsa hos unga vuxna i ert  område? 

Skiljer ni er från andra delar av landet?

!

20–24 år:

Unga vuxna
I samhället i stort liksom i många kommuner finns idag två stora utma-
ningar som gäller gruppen unga vuxna. Den ena handlar om ungdomars 
svårigheter att komma in på arbetsmarknaden (ungdomar som varken 
arbetar eller studerar), den andra om ökad psykisk ohälsa. Problemen är 
delvis överlappande. Svårigheterna för enskilda individer kan ofta spåras 
till uppväxtvillkor, vilka går att påverka genom förebyggande och tidiga 
insatser. För äldre ungdomar kan åtgärder från både kommunen, arbets-
förmedling, försäkringskassa och vuxenpsykiatri behövas för att e�ektivt 
komma tillrätta med problemen.
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PSYKISK OHÄLSA

NULÄGE
Läget i befolkningen

 Hur stor andel av unga vuxna i åldrarna 20–24 rapporterar problem med den psykiska 
hälsan?
 Hur stor andel i åldersgruppen 20–24 var sjukskrivna under minst en månad på grund 
av psykiatriska diagnoser under föregående år?
 Hur stor andel av 20–24-åringarna har fått läkemedel utskrivna för psykiatriska diag-
noser?

Vårdsystemet: Första linjen
 Hur många besök har registerats i primärvården för psykiatriska diagnoser? 
n Hur stor andel motsvarar dessa av det totala antalet besök i primärvården?
 Hur många personer har registerats i primärvården för psykiatriska diagnoser?

Vårdsystemet: Specialistnivå
 Hur stor andel av 20–24 åringarna har vårdats på sjukhus:
n För psykiatriska diagnoser?
n För missbruksrelaterade diagnoser?
 Hur många personer i åldrarna 20–24 år har vårdats på sjukhus för självmordsförsök 
eller självtillfogade skador under de senaste tre åren?
 Hur många personer i åldrarna 20–24 år har begått självmord de senaste tre åren? 4

 Hur stor andel av 20–24-åringarna har fått någon behandlingsinsats för självskada/
självtillfogad skada? 5

 Erbjuder kommunens socialtjänst särskilda stödinsatser till personer med psykisk 
ohälsa som är särskilt anpassade till åldersgruppen unga vuxna?
n Hur många personer i åldrarna 20–24 år med allvarlig psykisk sjukdom/funktions-

nedsättning fick insatser under föregående år? 6

 Erbjuder kommunens socialtjänst insatser till personer med missbruk/ riskbruk som 
är särskilt anpassade till åldersgruppen unga vuxna?
n Hur många personer i åldrarna 20–24 år med riskbruk/missbruk fick insatser under 

föregående år?

Brå OCH POLIS

 Hur många i åldersgruppen 20–24 år har under det senaste året lagförts för brott?
 Hur många personer har under föregående år omhändertagits enligt Lagen (1976:511) 
om omhändertagande av berusade personer m.m.

4 Se Dödsorsaksregistret
5 Se PAR-registret
6 För att besvaras måste en lokal inventering ha genomförts. Inventeringen kan innehålla fler och olika mått.

Kapitel 2 Övergripande frågor
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åtgärder
Befolkning
Har kommunen något/några preventionsprogram för att förhindra missbruk?

Vårdsystemet: Första linjen
 Finns det psykologer eller socionomer på alla vårdcentraler?
n Hur många per 1000 invånare?
n Regleras tillgången i vårdavtalet?

Vårdsystemet: Specialistnivå
 är tillgängligheten till specialistvård tillfredställande, eller finns brister inom någon del?

Nyinsjuknade i psykos?

Ätstörningar?

Missbruk/beroende?

Så kallade dubbeldiagnoser (dvs. personer som samtidigt har 
psykiatriska problem och missbruksproblematik)?

Neuropsykiatri

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Finns ett särskilt team för:

Är väntetiden lång till något av ovanstående team?

 Hur många så kallande samordnade individuella planer (SIP) (utifrån lagstiftningen 
2010) gjordes för åldergruppen under föregående år?

Kapitel 2 Övergripande frågor
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7 Motverka studieavbrott – gymnasieskolans utmaning att få alla elever att fullfölja sin utbildning (SKL, 2012)
8 Pressmeddelande från SCB, 2007-12-07 09:30 Nr 2007:333
9 Barns och ungdomars psykiska hälsa i Sverige. En systematisk litteraturöversikt med tonvikt på 

förändringar över tid (Kungliga Vetenskapsakademien, 2010)
10 Synligt lärande (SKL, 2011)

Hur det ut med skolresultaten och den psykiska 
ohälsan för unga 16–19 år i ert område, skiljer ni 
er från närliggande områden och/eller från resten 
av landet?

!

16–19 år:
Gymnasieskolåren
En fullföljd gymnasieutbildning är idag inte enbart en förutsättning för 
fortsatta studier utan i de flesta fall även ett minimikrav för en anställ-
ning på den öppna arbetsmarknaden. Omkring en �ärdedel av de som 
påbörjar gymnasieskolan avbryter sina gymnasiestudier utan att erhålla 
slutbetyg7, och fysisk eller psykisk sjukdom uppges vara huvudorsaken8. 
Forskning bekräftar att dagens ungdomar jämfört med tidigare genera-
tioner upplever mer stress och stressrelaterade tillstånd såsom ångest och 
depression9. Samtidigt tycks majoriteten av de faktorer som påverkar hur 
elever lyckas i skolan bero på faktorer inom skolan10.

För att gymnasieskolan ska kunna uppfylla sitt uppdrag på bästa sätt 
krävs ett välfungerande samarbete med socialtjänst och hälso- och sjuk-
vård, så att de ungdomar som behöver det kan ges rätt stöd i ett tidigt 
skede och därmed ha större chans att fullfölja en gymnasieutbildning.

16 Checklista för politiker och beslutsfattare
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UTBILDNING

NULÄGE
 Skolprestation Hur stor andel har en avslutad gymnasieexamen/fullföljd gymnasie-
utbildning?
 Hur stor andel har fullföljt gymnasieutbildning inom fyra år, inklusive introduktions-
programmet?
 Resultat på nationella prov; i engelska, svenska och matematik?
 Genomsnittlig betygspoäng?

Trivsel
 Hur stor andel av eleverna på gymnasiet trivs med sin skolsituation?11

Riskgrupper
 Vilka är de viktigaste riskgrupperna ni har identifierat i denna åldersgrupp?
 Andel i introduktionsprogram vid nuvarande termins början?
 Hur stor andel av eleverna på gymnasieskolan har åtgärdsprogram?
 Andel som avbrutit studier under första läsåret?
 Andel som har fått studiebidraget indraget på grund av frånvaro eller avbrott?
 Andel som varken studerar eller arbetar?
 Hur många elever är nyanlända till Sverige?

åtgärder
Skolprestation:
Andel lärare med behörighet

 Finns speciella åtgärder för att höja den genomsnittliga betygspoängen?
 Finns speciella åtgärder för att höja andelen som klarar gymnasiet (inom fyra år)?
 Finns speciella åtgärder för att fler elever ska trivas bättre med sin skolsituation?

Riskgrupper
 Finns åtgärder för att förhindra hög frånvaro?
 Hur arbetar kommunen med det kommunala informationsansvaret?
 Vilka åtgärder vidtas för gruppen 16–19 som varken studerar eller arbetar?
 Vilka metoder har ni för att upptäcka elever som riskerar att avbryta sin gymnasieut-
bildning?

PSYKISK OHÄLSA
 
NULÄGE
Läget i befolkningen

11 Vad visar kommunens enkät till elever i gymnasieskolan och trivel/trygghet?

Kapitel 2 Övergripande frågor
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 Hur stor andel av eleverna genomför ett elevhälsosamtal?
 Hur stor andel av ungdomar i åldrarna 16–19 rapporterar problem med den psykiska 
hälsan?
 Hur stor andel av 16–19-åringarna har fått läkemedel utskrivna för psykiatriska diag-
noser?

Vårdsystemet: Första linjen
 Hur stor andel ungdomar är gravida i åldersgruppen 16–19 år?
 Hur stor andel i åldersgruppen 16–19 år var borta från gymnasieskolan eller från 
annan utbildning/sysselsättning under minst en månad på grund av psykiatriska di-
agnoser under föregående år?
 Hur många besök har registerats i primärvården för psykiatriska diagnoser?

Vårdsystemet:Specialistnivå
 Hur många personer i åldrarna 16–19 år har vårdats på sjukhus för självmordsförsök 
eller självtillfogade skador under de senaste tre åren? 12

 Hur många personer i åldrarna 16–19 år har begått självmord de senaste tre åren? 13

 Hur stor andel av 16–19-åringarna har fått någon behandlingsinsats för självskada/
självtillfogad skada? 14

 Hur stor andel av 16–19-åringarna har vårdats på sjukhus:
n För psykiatriska diagnoser?
n För missbruksrelaterade diagnoser?
 Hur stor andel av 16–19-åringarna har omhändertagits enligt LVU:
n ”För eget beteende”?
n På grund av miljön
 Hur stor andel av 16–19-åringarna har föräldrar som vårdats på sjukhus:
n För psykiatriska diagnoser?
n För missbruksdiagnoser?

åtgärder

Har antalet insatser förändrats jämfört med  
föregående år? Har antalet barn som söker hjälp 
förändrats  jämfört med föregående år?  

!

Insatser för alla
 Har kommunen något/några preventionsprogram för att förhindra missbruk som foku-
serar gymnasieåldern?
 Har gymnasieskolan ett utvecklat program för tidig upptäckt av psykisk ohälsa?

12 Se PAR-registret
13 Se Dödsorsaksregistret
14 Se PAR-registret

Kapitel 2 Övergripande frågor
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 Vilka preventionsprogram mot psykisk ohälsa eller för att främja psykisk hälsa ge-
nomförs?
n I alla skolor
n I vissa skolor
 I vilken åldersgrupp och med vilken metodik genomförs hälsosamtal i gymnasieål-
dern?
 Hur många elevhälsopersonal av respektive kompetens finns, t ex per 1000 elever?
n Är tillgången likvärdig mellan skolor?

Insatser för några
n Vilka aktörer ansvarar för första linjens insatser för åldrarna 16-19 år?
n Motsvarar utbudet behovet?
 Finns det psykologer eller socionomer för 16-åringar på alla vårdcentraler, ung-
domsmottagningar eller liknande verksamheter?
n Hur många per 1000 invånare?
n Regleras tillgången i vårdavtalet?

Insatser för få
 Tillgodoses behovet av heldygnsvård inom psykiatrisk specialistverksamhet?
 Finns särskilda stödinsatser för ungdomar i gymnasieåldern som har föräldrar som 
vårdats på sjukhus för psykiatriska diagnoser eller missbruksdiagnoser?
 Hur många anmälningar har gjorts till socialtjänsten som gäller unga 16–18 år?
n Från BUP?
n Från primärvården eller motsvarande?
n Från gymnasieskola?
n Från polisen?
 Hur många så kallade samordnade individuella planer (SIP) (utifrån lagstiftningen 
2010) gjordes för åldersgruppen under föregående år?

Kapitel 2 Övergripande frågor



UTBILDNING

NULÄGE
 Hur många barn går i grundskolan och hur många i särskolan?
 Hur stor andel går i någon friskola?

Skolprestation
 Andel med behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram?
 Andel som nått kunskapskraven i alla ämnen?
 Genomsnittlig meritpoäng?
 Resultat på nationella prov; i engelska, svenska och matematik?
 Vilka skillnader finns i skolresultat mellan olika skolor, delar av kommunen m.m?

Kapitel 2 Övergripande frågor

15 Kartläggning av psykisk hälsa bland barn och unga. Resultat från den nationella totalundersökningen i
årskurs 6 och 9 hösten 2009 (FHI).
16 Social rapport (Socialstyrelsen, 2010)

Hur ser det ut vad gäller skolresultat och psykisk 
ohälsa hos unga 13–15 år i ert område? Skiljer ni 
er från andra delar av landet?

!

13-15 år:

Högstadieåldern
Högstadietiden ska förbereda eleverna för gymnasiestudier. De senaste 
åren har cirka 88 procent av elever som går ut nian gymnasiebehörig-
het, med en relativt stor variation mellan kommuner (67–100 procent; 
och följaktligen ännu större mellan enskilda skolor). Flera studier har 
visat på en tydlig koppling mellan skolprestation och psykisk hälsa. To-
talundersökningen i årskurs 6 och 9 visar att elever som uppgett att de 
inte har det bra i skolan, inte gjorde bra ifrån sig i skolan, inte kunde vara 
uppmärksamma i skolan och inte kom överens med sina lärare löper två 
till tre gånger större risk att också rapportera två eller fler psykosoma-
tiska symtom15. Låga eller ofullständiga betyg från årskurs 9 ökar också 
risken för framtida psykosociala problem, oberoende av socioekonomisk 
grupp16.

20 Checklista för politiker och beslutsfattare
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Trivsel
 Hur stor andel av eleverna på högstadiet trivs med sin skolsituation? 17

Riskgrupper
 Hur många elever har hög frånvaro?
n Giltig?
n Ogiltig?
 Hur många är hemmasittare?
 Hur många elever är placerade av socialtjänsten (dvs. bor i familjehem eller på insti-
tution)?
 Hur många elever har identifierats som varandes i en riskgrupp utifrån elevhälso-
samtalet?
 Hur många elever är nyanlända till Sverige?

åtgärder
 Finns dokumenterade rutiner för att minska frånvaro?
 Finns system för att upptäcka behov av extra stöd, t ex svag läsförmåga?
 Finns program för att stärka placerade barns skolutveckling?
 Finns insatser för att stödja nyanlända elever?
 Finns tillräcklig tillgång till specialpedagogiska resurser?
n Finns tillräcklig tillgång till hjälpmedel/verktyg/IT-stöd?
 Finns rutiner och insatser för att fånga upp elever som riskerar att inte bli behöriga 
till gymnasiets yrkesprogram?
 Finns särskilda program för att förbättra skolresultaten?
 Finns rutiner för att upptäcka och åtgärda kränkande behandling?

 Har skolresultaten förändrats över tid för den här åldersgruppen?
 Hur har verksamheternas följsamhet till fastställda rutiner förändrats över tid?

PSYKISK OHÄLSA

NULÄGE
Läget i befolkningen

 Hur stor andel av eleverna genomför ett elevhälsosamtal?
 Hur många elever har rapporterat psykisk ohälsa i elevhälsosamtalet?
 Hur stor andel av ungdomar i åldrarna 12–15 rapporterar problem med den psykiska 
hälsan?
 Hur stor andel av ungdomar mellan 12–15 år har fått läkemedel utskrivna för psykia-
triska diagnoser?

Vårdsystemet: Första linjen
 Hur stor andel i åldersgruppen 12–15 år var borta från högstadiet eller från annan 
utbildning/sysselsättning under minst en månad på grund av psykiatriska diagnoser 
under föregående år?

Kapitel 2 Övergripande frågor

17 Vad visar kommunens enkät till elever i gymnasieskolan om trivsel/trygghet?
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 Hur många besök har registerats i primärvården för psykiatriska diagnoser? Vård-
systemet: Specialistnivå
 Hur många personer i åldrarna 12–15 år har vårdats på sjukhus för självmordsförsök 
eller självtillfogade skador under de senaste 3 åren?
 Hur stor andel av 12–15-åringarna har vårdats på sjukhus:
n för psykiatriska diagnoser?
n för missbruksrelaterade diagnoser?
 Hur stor andel av 12–15-åringarna har omhändertagits enligt LVU:
n  ”för eget beteende”?
n på grund av miljön?
 Hur stor andel av ungdomarna i åldrarna 12–15 år har föräldrar som vårdats på sjukhus:
n För psykiatriska diagnoser?
n För missbruksdiagnoser?

 

åtgärder
Insatser för alla

 Finns preventionsprogram mot psykisk ohälsa eller för att främja psykisk hälsa?
n I alla skolor?
n I vissa skolor?
 Finns rutiner för upptäckt av psykisk ohälsa?
 Hur många elevhälsopersonal av respektive kompetens finns, t ex per 1000 elever?
n Är tillgången likvärdig mellan skolor?
 I vilken åldersgrupp och med vilken metodik genomförs hälsosamtal för åldern 12–
15 år?

Insatser för några
 Vilka aktörer ansvarar för första linjens insatser för åldrarna 12–15 år?
n Motsvarar utbudet behovet?
 Finns det psykologer eller socionomer för 12–15-åringar på alla vårdcentraler, ung-
domsmottagningar eller liknande verksamheter?
n Hur många per 1000 invånare?
n Regleras tillgången i vårdavtalet?
 Har kommunen något/några preventionsprogram för att förhindra missbruk som fo-
kuserar på högstadieåldern?

Insatser för få
 Tillgodoses behovet av heldygnsvård inom psykiatrisk specialistverksamhet?
 Finns särskilda stödinsatser för ungdomar i högstadieåldern som har föräldrar som 
vårdats på sjukhus för psykiatriska diagnoser eller missbruksdiagnoser?
 Hur många anmälningar har gjorts till socialtjänsten som gäller unga 12–15 år?
n Från BUP?
n Från primärvården eller motsvarande?
n Från gymnasieskola?
n Från polisen?
 Hur många så kallande samordnade individuella planer (SIP) (utifrån lagstiftningen 
2010) gjordes för åldersgruppen under föregående år?
 Har antalet insatser förändrats jämfört med föregående år? Har antalet barn som 
söker hjälp förändrats jämfört med föregående år?
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wUTBILDNING

NULÄGE
 Hur många elever finns i grundskolan och i särskolan?
 Hur stor andel går i friskolor?
 Skiljer sig måluppfyllelsen och resultat på nationella prov mellan olika områden?

Skolprestationer
 Resultat på nationella prov åk 3 och 6?

Trivsel
 Hur stor andel av eleverna trivs med sin skolsituation? 19

Riskgrupper
 Hur många elever har hög frånvaro?
n Giltig?
n Ogiltig?

18 School, Learning and Mental Health. A Systematic Review (Kungliga Vetenskapsakademien, 2010)
19 Vad visar kommunens enkät till elever om trivsel/trygghet?

Kapitel 2 Övergripande frågor

Hur ser det ut vad gäller skolresultat och psykisk 
ohälsa hos barn 7–12 år i ert område? Skiljer ni er 
från andra delar av landet?

!

7–12 år:

Låg- och mellan stadieåldern
Under de första skolåren utvecklas barns förmåga att läsa, skriva och räkna. Att 
erövra dessa färdigheter är avgörande för barns fortsatta utveckling. Tidiga svå-
righeter i skolan och i synnerhet läs- och skrivsvårigheter orsakar psykiska problem 
( både inåtvända och utåtriktade uttryck) och dessa tenderar att vara stabila över 
tid18. Barnen i denna ålder lär sig också att följa regler och utvecklar sina sociala 
färdigheter. Under denna period bör det finnas en stor beredskap för att upptäcka 
och ge kompensatoriska insatser till de barn som har svårigheter i skolan eller i 
samspelet med andra (och/eller familjer). Det är inte minst viktigt i familjer med 
särskilda utmaningar och/eller i socialt utsatta områden.

Checklista för politiker och beslutsfattare 23
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 Hur många elever har identifierats som varandes i en riskgrupp utifrån elevhälso-
samtalet?
 Hur många elever är nyanlända till Sverige?

åtgärder
 Finns dokumenterade rutiner för att minska frånvaro?
 Finns system för att upptäcka behov av extra stöd, t ex svag läsförmåga?
 Finns program för att stärka placerade barns skolutveckling?
 Finns insatser för att stödja nyanlända elever?
 Finns rutiner för att upptäcka och åtgärda kränkande behandling?
 Är det kö eller väntetider till utredningar inom skolan, t ex hos psykolog eller speci-
alpedagog?
 Finns något screeningprogram för läs- och skrivsvårigheter (t ex dyslexi) för åld-
rarna 6–12 år?
 I vilken åldersgrupp och med vilken metodik genomförs hälsosamtal för åldern 6–12 
år?

 Har skolresultaten förändrats över tid för den här åldersgruppen?
 Hur har verksamheternas följsamhet till fastställda rutiner förändrats över tid?

PSYKISK OHÄLSA

NULÄGE
Läget i befolkningen

 Hur stor andel av eleverna genomför ett elevhälsosamtal?
 Hur stor andel barn i åldrarna 6–12 år rapporterar problem med den psykiska häl-
san?
 Hur stor andel av 6–12-åringarna har fått läkemedel utskrivna för psykiatriska diag-
noser?
n I primärvård
n I vuxenpsykiatri

Vårdsystemet: Första linjen
 Hur många besök har registerats i primärvården för psykiatriska diagnoser i ålders-
gruppen 6–12 år?
 Hur stor andel i åldersgruppen 6–12 år var borta från grundskolan under en månad 
eller längre tid på grund av psykiatriska diagnoser under föregående år?

Vårdsystemet: Specialistnivå
 Hur stor andel av barnen i åldrarna 6–12 år har fått en psykiatrisk diagnos?
n Typ av diagnos?
 Hur stor andel av 6–12-åringarna har vårdats på sjukhus:
n  För psykiatriska diagnoser?
 Hur stor andel av 6–12-åringar har omhändertagits enligt LVU:
n ”För eget beteende”?
n På grund av miljön

Kapitel 2 Övergripande frågor
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 Hur stor andel av barn i åldrarna 6–12 år har föräldrar som vårdats på sjukhus:
n För psykiatriska diagnoser?
n För missbruksdiagnoser?

åtgärder
Insatser för alla

 Hur många elevhälsopersonal av respektive kompetens finns, t ex per 1000 elever?
n Är tillgången likvärdig mellan skolor?
 I vilken åldersgrupp och med vilken metodik genomförs hälsosamtal för åldrarna 
6–12 år?
 Finns program mot psykisk ohälsa eller för att främja psykisk hälsa för åldrarna 6–12 
år?
n I alla skolor?
n  I vissa skolor?
 Finns något screeningprogram för dyslexi för åldrarna 6–12 år?
 I vilken åldersgrupp och med vilken metodik genomförs hälsosamtal för åldrarna 
6–12 år?

Insatser till några
 Vilka aktörer ansvarar för första linjens insatser för åldrarna 6–12 år?
n Motsvarar utbudet behovet?
 Finns det psykologer eller socionomer för 6–12-åringar på alla vårdcentraler,

ungdomsmottagningar eller liknande verksamheter?
n Hur många per 1000 invånare?
n Regleras tillgången i vårdavtalet?

Insatser till få
 Vilka aktörer har ansvar för att ge stöd åt barn med misstänkt eller konstaterad 
ADHD? Hur lång är väntetiden för:
n Upptäckt?
n Utredning?
n Behandling?
n Andra stödinsatser?

 Hur lång är väntetiden på dyslexiutredning?
 Finns särskilda stödinsatser för barn 6–12 år som har föräldrar som vårdats på sjuk-
hus för psykiatriska diagnoser eller för missbruksdiagnos?
 Tillgodoses behovet av heldygnsvård inom psykiatrisk specialistverksamhet?
 Hur många anmälningar har gjorts till socialtjänsten som gäller unga 6–12 år?
n Från BUP?
n Från primärvården eller motsvarande?
n Från gymnasieskola?
n Från polisen?
 Hur många så kallade samordnade individuella planer (SIP) (utifrån lagstiftningen 
2010) gjordes för åldersgruppen under föregående år?

 Har antalet insatser förändrats jämfört med tidigare år?
 Har antalet barn som söker hjälp förändrats jämfört med tidigare år?
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LÄRANDE

NULÄGE
Läget i befolkningen

 Andel barn i olika åldrar som år inskrivna i förskolan?
n Skillnader mellan olika områden?
 Antal barn som inte deltagit i förskolans verksamhet?
n Orsaker?

Lärande
 Andel som kan läsa vid sex års ålder?20

Kapitel 2 Övergripande frågor

20 Om test för detta används i kommunen
21 Vad visar kommunens enkät till förskoleföräldrar angående trivsel/trygghet?

Hur ser det ut vad gäller lärande och psykisk 
ohälsa hos barn i förskoleåldern i ert område?
Skiljer ni er från andra delar av landet?

!

1–6 år:

Förskoleåldern
En viktig princip i förskolan är att barns behov av särskilt stöd ska till-
godoses i den ordinarie verksamheten hellre än genom särlösningar. För 
många barn är en generellt god kvalitet den viktigaste insatsen. Försko-
lans läroplan anger att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt 
och systematiskt ska dokumenteras för att ge möjlighet att utvärdera hur 
förskolan tillgodoser barnets utvecklingspotential. Därmed tydliggörs 
barnets lärande för både barn, föräldrar och pedagoger. Det blir även möj-
ligt att upptäcka barn som behöver stödinsatser, tillfälligt eller varaktigt. 
Särskilda behov hos barn i förskoleålder kan också upptäckas i samband 
med de hälsokontroller som görs i t ex barnhälsovård eller av skolan i för-
skoleklass. God samverkan mellan dessa aktörer, genom handledning eller 
konsultation, gör att det ofta går att hitta bra lösningar i barnets vardag.
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Trivsel
 Hur trivs barnen i förskolan? 21

Riskgrupper
 Hur stor andel av barnen bedöms ha behov av särskilt stöd i förskolan?
 Hur många barn har förskolan ansökt om tilläggsbelopp för?

åtgärder
 Andel barn 1–6 år som är inskrivna i förskolan?
 Andel personal i förskolan med pedagogisk utbildning?
 Hur stor andel av barngrupperna har fler än 15 barn?
 Hur stor andel av förskolorna har barn/lärarkvot > 5?
n I åldrarna t.o.m 3 år?
n I åldrarna 4–6 år?
 Finns rutiner för samverkan mellan barnhälsovård och förskola, t ex angående barn 
i behov av särskilt stöd, rutiner vid utredning och handledning för personal?

PSYKISK OHÄLSA

NULÄGE
 Hur stor andel av barnen i förskoleåldern genomgår hela barnhälsovårdens screen-
ingprogram?
 Hos hur stor andel av de som genomgår språktest i barnhälsovården uppmärksam-
mas något avvikande som behöver åtgärd?

åtgärder
Insatser till alla

 Finns rutiner i förskolan för tidig upptäckt av psykisk ohälsa?
 Finns tillgång till logoped?
n Hur lång väntetid är det till utredning?
n Hur lång väntetid är det till insats?
 Hur är hälsovården organiserad för förskoleåldern?
n Hur många heltidstjänster av varje kompetens ska serva barn i förskoleålder?
 Genomförs preventionsprogram eller annat förebyggande arbete mot psykisk ohälsa 
eller för att främja psykisk hälsa i förskolan?
n  I alla förskolor?
n  I vissa förskolor?

Insatser till några
 Vilka aktörer ansvarar för första linjens insatser för barn i förskoleålder?
n Motsvarar utbudet behovet?

Kapitel 2 Övergripande frågor



28 Checklista för politiker och beslutsfattare

 Finns det psykologer eller socionomer för barn i förskoleålder på alla vårdcentraler 
eller liknande verksamheter?
n Hur många per 1000 barn?
n  Regleras tillgången i vårdavtalet?

Insatser till få
 Vilka aktörer har ansvar för att ge stöd åt barn med misstänkt eller konstaterad neu-
ropsykiatrisk problematik?
n Upptäckt?
n Utredning?
n Behandling?
n Andra stödinsatser?
 Hur lång är väntetiden på utredning?
 Finns särskilda stödinsatser för barn i förskoleålder som har föräldrar som

vårdats på sjukhus
n För psykiatriska diagnoser?
n För missbruksdiagnos?
 Hur löser BUP om behov av inneliggande sjukhusvård konstateras?
 Hur ser statistiken kring anmälningar till socialtjänsten ut för barn i förskoleålder?
n Från BUP?
n Från primärvården?
n Från förskola, förskoleklass?
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NULÄGE
Graviditetsperioden

 Hur många gravida kvinnor har identifierad psykisk ohälsa eller missbruk?
 Hur många blivande föräldrar har identifierad psykisk ohälsa, missbruk eller något 
annat som ökar behovet av stöd i föräldraskapet?
 Hur stor andel av föräldrarna missar upprepade gånger MVC-besök?

Första åren
 Hur många barn har en inadekvat längd- och viktuppgång?
 Hur stor andel av föräldrarna kommer inte på BVC-besök trots upprepade kallelser?
 Hur många barn omhändertas omedelbart vid födseln på grund av omsorgssvikt?
 Hur många barn placeras under de första levnadsåren?
 åtgärder

– 9 mån–2 år:

Före och under de två  
första åren
Att ge blivande föräldrar stöd och hjälp är bästa sättet att hjälpa deras 
barn – både ofödda och nyfödda. Gravida kvinnor med missbruksproble-
matik, som är utsatta för våld och hot, har psykisk sjukdom eller skörhet 
eller har en utvecklingsstörning är exempel på grupper i behov av extra 
stöd under sin graviditet och efter förlossningen. Samverkan mellan möd-
rahälsovård, specialistmödravård, missbruksvård, psykiatri, socialtjänst, 
barnhälsovård m.fl. blir då nödvändig. Under de första åren sker en snabb 
utveckling där barnet lär nytt och utvecklas, såväl kroppsligt som kogni-
tivt. De barn som försenas i sin utveckling har på gruppnivå en ökad risk 
att senare få svårigheter i skolan och även att etablera sig i arbetslivet. 
Detta gäller även barn med olika former av sjukdomstillstånd.

Kapitel 2 Övergripande frågor

Hur mår de minsta barnen i vårt område? Jämfört 
med andra delar av landet?!
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åtgärder

Insatser för alla
 Finns något program för att upptäcka och avhjälpa risk- och missbruk som fokuse-
rar på:
n Gravida?
n  Nyblivna föräldrar?
 Finns rutiner för tidig upptäckt av psykisk ohälsa hos:
n Gravida?
n Nyblivna föräldrar?

Insatser för några
 Finns särskilda samverkansinsatser mellan t ex MVC, BVC och socialtjänst för  
gravida eller nyblivna föräldrar i behov av extra stöd?

Insatser för få
 Vilka insatser finns för att upptäcka och avhjälpa:
n  Postpartum-depression?
n  Postpartum-psykos?
n  Missbruk
 Vilka insatser finns för att upptäcka och avhjälpa:
n Anknytningsproblem?
 Finns rutiner för att tidigt upptäcka och utreda avvikelser i utvecklingen

Har antalet insatser förändrats jämfört med  
tidigare år? Har antalet föräldrar som söker hjälp 
förändrats jämfört med tidigare år?

!



Summering
Har ni tillräcklig information för att kunna avgöra hur väl era insatser 
motsvarar barns, ungdomars och familjers behov? Checklistan är ett verk-
tyg för att få svar på hur ett aktuellt områdes insatser till barn och unga 
är utformade, hur väl helheten fungerar och hur de olika delarna/ verk-
samheterna fungerar.

Efter arbete med hela eller delar av checklistan kan följande frågor ställas:

 Har ni en tydlig bild av nuläget för barn och unga i ert område?
n Finns det ytterligare information som ni skulle behöva?

 Vilken bedömning gör ni av ert insatsutbud?
n Ges insatser till alla barn och unga som behöver dem?
n Är utbudet av insatser väl matchat mot de behov som finns hos barn, unga och 

familjer?
n Ger insatser till barn och unga ett förväntat och önskvärt resultat?
n Fungerar koordineringen när individer samtidigt eller sekventiellt får insatser 

från flera verksamheter?

 Vilket läge önskar ni på kort och längre sikt?
n Vilka strategier tillämpar ni för att uppnå det önskade läget?
n Vilka omprioriteringar eller kompletteringar behövs för att uppnå det önskade läget?

Stöd för ert fortsatta arbete kan hittas på många håll, till exempel inom ramen för pro-
jektet Psynk – psykisk hälsa barn och unga som bedrivs i samarbete mellan SKL och 
Socialdepartementet. Läs mer på www.skl.se/psynk.
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Kapitel 3 Slutord
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