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Kommuner och landstings behov av kunskaps- och 
stödmaterial för tidiga insatser vid risk för psykisk ohälsa hos 
barn och unga 
Med anledning av Socialstyrelsens kunskapsstyrningsuppdrag har representanter från 

Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och SKL under 2015 ingått i en arbetsgrupp för att 

kartlägga nationella stöd- och kunskapsinsatser inom området tidiga insatser till barn och 

unga. Arbetet har utgått från den översikt som Psynk tagit fram kring barns utveckling. Det 

arbetet har begränsats till ”Tecken på risk” och exkluderat ”Bekräftad problematik”. 

I anslutning har gruppen också gjort särskild inventering utifrån prioriterade behov i 

kommuner och landsting utifrån en lista sammanställd av Uppdrag Psykisk Hälsa. I det här 

dokumentet presenteras resultatet. I relation till behoven har definitionen av ”tidiga insatser” i 

vissa delar utvidgats till att inkludera tidiga insatser för lätt till måttlig psykisk ohälsa. 

Inventeringen inkluderar därmed också visst material gällande bekräftad problematik. 

Behoven är listade ungefär i den ordning som de brukar nämnas av kommuner och landsting. 

Efter en beskrivning av behovet presenteras det befintligt respektive planerat material från 

Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och SKL samt känt material från andra aktörer. I 

slutet av varje avsnitt ges en sammanfattade analys. 
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Elevhälsan (1) 

Stödmaterial för elevhälsan som mer detaljerat beskriver vad en elevhälsa bör göra för att 

främja psykisk hälsa, hur risk- och skyddsfaktorer kan stärkas, hur ohälsa identifieras och 

kartläggs, och vilka tillstånd elevhälsan skulle kunna intervenera vid – samt behandla (om 

man tolkar skollagen brett.) 

På de tre internat som Socialdepartementet deltog i (24-25 augusti 2015) efterfrågades en 

metodbok för elevhälsan av liknande typ som den som finns för barnhälsovård. 

Elevhälsopersonal efterlyser ofta mer stöd än det den aktuella vägledningen kring elevhälsan 

ger och vill ha mer praktiknära råd.  

Kunskaps- och stödmaterial i dagsläget 

Från Socialstyrelsen 

- Ledsna barn (2010) 

- Barn som utmanar (ADHD och andra beteendeproblem) (2010) 

- Barn som utsätts för fysiska övergrepp (2010) 

- Blyga och ängsliga barn (2010) 

- Barn som tänker annorlunda (Autism, Asperger och andra autismspektrumtillstånd) 

(2010) 

- Samverka för barns bästa – en vägledning om barns behov av insatser från flera 

aktörer (2013)  

- Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd – ett kunskapsstöd (2014) 

- Vägledning för elevhälsan – reviderad version 2014 (2014) 

- Barn som anhöriga – stöd till barn i förskola och skola som har svårigheter hemma 

(2014). 

Från SKL 

- Material riktat till elevhälsan om hur man kan möta självskadebeteende (2014), 

www.uppdragpsykiskhalsa.se 

- Vänd frånvaro till närvaro – Guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner 

(2013). 

- Vänersborgs grundskolas elevhälsa och Psynkprojektet tagit fram en informationsfilm 

om hälsobesök för nyanlända, www.uppdrapsykiskhalsa.se 

Planerat kunskaps- och stödmaterial  

Från Folkhälsomyndigheten 

- Folkhälsomyndigheten har inget aktuellt kunskapsstöd på detta område men 

myndigheten är med i dialog på denna fråga. Bland annat är ett möte inbokat med 

SKL, Socialstyrelsen och skolsköterskeföreningen.  

Från Socialstyrelsen 

- Revidering av vägledningen för elevhälsan (klar 2016) 

 

 Befintligt kunskaps- och stödmaterial ger inte tillräcklig vägledning i hur 

elevhälsan ska arbeta främjande, förebyggande respektive behandlande för 

att öka den psykiska hälsan och minska den psykiska ohälsan 
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 Ingen organisation har i dagsläget några utvecklade planer på att ta fram 

något material som svarar mot elevhälsans behov inom området psykisk o-

/hälsa  
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Första linjen (2) 

Det efterfrågas ofta riktlinjer kring innehållet i första linjen. Tydliggörande behövs om vad 

som kan ges i första linjen utifrån olika lagstiftningar (HSL, SoL, Skollag). Hur ser 

gränsdragningen ut kring vad som bör vara specialistnivå och vad som kan vara i 

primärvård/första linje, BUP eller annan specialistverksamhet, socialtjänstens råd och stöd 

kontra biståndsbedömda insatser?  

Det efterfrågas vilka instrument och skattningsskalor som passar att använda i första linjen. 

Vidare efterfrågas metodstöd kring behandling av lindriga ångest, depression, 

sömnstörningar, ätstörningar, smärta. 

Behov finns också av stöd kring hur första linjen ska ge insatser vid samtidiga psykiska- och 

missbruksproblem, samt hur gränsdragning ska se ut gentemot specialist. 

Kunskaps- och stödmaterial i dagsläget 

Från Socialstyrelsen 

- Ledsna barn (2010) 

- Barn som utmanar (ADHD och andra beteendeproblem) (2010) 

- Barn som utsätts för fysiska övergrepp (2010) 

- Blyga och ängsliga barn (2010) 

- Barn som tänker annorlunda (Autism, Asperger och andra autismspektrumtillstånd) 

(2010) 

- Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2010 (2010) 

- Kunskapsstöd för mödrahälsovården (2014) 

- Vägledning för barnhälsovården (2014) 

- Upptäcka utvecklingsavvikelser hos barn och ungdomar – En sammanställning av 

systematiska kunskapsöversikter (2013) 

- Vägledning för elevhälsan – reviderad version 2014 (2014) 

Från SKL 

- Rätt insatser på rätt nivå för barn och ungdomar med psykisk ohälsa – en 

kunskapssammanställning (2009). 

- Vänd dig hit! Guide för kommuner och landsting att kartlägga och utveckla sin 

första linjeverksamhet för psykisk hälsa hos barn och unga (2012) 

Från andra aktörer 

- Rikshandboken barnhälsovård, http://www.rikshandboken-bhv.se/ 

 

Planerat kunskaps- och stödmaterial  

Från Socialstyrelsen 

- Revidering av nationella riktlinjer för depression och ångest (remissversion 2016) 

Från SKL 

- Uppdrag Psykisk Hälsa (SKL) tar fram ett dokument, ”Första linjen för barn och 

unga vid psykisk ohälsa - Ansvarsfördelning, målgrupp och insatser”. 

http://www.rikshandboken-bhv.se/


 

5 

 

Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten har ombetts att bilda en expertgrupp för 

att kommentera på dokumentet (2015). 

 

 Befintliga dokument är inte tillräckligt precisa kring vad en första linje ska 

leverera och om och hur olika verksamheter kan uppfylla hela eller delar av 

ett sådant uppdrag enligt rådande lagstiftning. 

 För att skapa ett kunskaps- och stödunderlag som tillgodoser både behoven 

på lednings- och verksamhetsnivå behöver företrädare för kommuner och 

landsting och berörda myndigheter samarbeta. SKL har tagit fram ett 

arbetsdokument som kan utgöra startpunkten för ett gemensamt arbete. 

 I samband med att riktlinjerna kring depression och ångest revideras bör 

särskilt beröras hur första linjen kan förebygga och behandla depression och 

ångest, och i relation till specialistnivån. 

 Stödmaterial saknas kring hur första linjen ska ge insatser vid samtidiga 

psykiska problem och missbruk, och i relation till specialistnivån 
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Självskadebeteende (3) 

Det efterfrågas ett material gällande unga som omfattar dels vad som kan göras för att tidigt 

motverka självskadebeteende respektive vad kan ges till alla (generella insatser). Kommuner 

och landsting vill man ha hjälp kring bemötande, vad man gör vid misstanke om 

självskadebeteende, vad olika verksamheter/personalkategorier ska känna till och klara av 

(lärare, elevhälsopersonal, socialtjänst, akutsjukvård, somatik, polis osv). Dessutom 

efterfrågas sammanställd kunskap kring vad som ska erbjudas i specialistvården; vad ska 

specialiserad BUP kunna göra, vad ligger på kommunens ansvar (HVB, SiS). Handledning till 

HVB och socialtjänst har efterfrågats. Mer material om sex som självskadebeteende. 

Kunskaps- och stödmaterial i dagsläget 

Från Socialstyrelsen 

- Socialstyrelsen har en del material kring självskadebeteende, men eftersom det är 

över 10 år gammalt tas det inte upp här.  

Från SKL/Självskadeprojektet 

- Material riktat till elevhälsan om hur man kan möta självskadebeteende (2014), 

www.uppdragpsykiskhalsa.se 

- Utbildning om självskadebeteende, basmodul (2014) 

www.nationellasjalvskadeprojektet.se  

Från SBU 

- Skolbaserade program för att förebygga självskadebeteende inklusive suicidförsök. 

En systematisk litteraturöversikt (2015). 

- Erfarenheter och upplevelser av bemötande och hjälp bland personer med 

självskadebeteende (2015) 

Från andra aktörer 

- Utbildningen Första hjälpen för psykisk hälsa, ungdomsversionen (MHFA, Unga) 

som pilotstuderats av Nationellt centrum för Suicidforskning och prevention av 

psykisk ohälsa (NASP). 

- Ibland finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar 

(2013) från projektet Ego Nova, SHEDO. 

http://www.egonova.se/projektverktyg/boken/laddaner/ 

Planerat kunskaps- och stödmaterial  

 

 Det nationella självskadeprojektet och informationsprojektet Ego Nova har 

bidragit till att nytt kunskaps- och utbildningsmaterial om 

självskadebeteende tagits fram. 

 För att öka spridning och implementering behöver material anpassas till 

olika verksamheter och professioner. 

 För att öka trovärdigheten och kontinuiteten kan nationella myndigheter ges 

en tydligare roll i arbetet. (Exempelvis kan Socialstyrelsen officiella 
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”godkännande” ha ett högt signalvärde gällande material som producerats 

inom Nationella självskadeprojektet, även om myndigheten sitter i 

projektets styrgrupp). 
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Självmord (4) 

Det efterfrågas handfasta råd kring självmord, t ex när ska man se att självskadebeteende kan 

vara risk för självmord, vem som ska göra vad, och om hur bör samhället organisera sig för att 

förhindra självmord. 

Kunskaps- och stödmaterial i dagsläget 

Från Socialstyrelsen 

- Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2010 (2010) 

Från andra aktörer 

- Utbildningen Första hjälpen för psykisk hälsa, ungdomsversionen (MHFA, Unga) 

som pilotstuderats av Nationellt centrum för Suicidforskning och prevention av 

psykisk ohälsa (NASP). 

Planerat kunskaps- och stödmaterial  

Från Folkhälsomyndigheten 

- Folkhälsomyndigheten har i uppdrag av regeringen att utveckla samordningen 

mellan statliga myndigheter och andra aktörer som arbetar med suicidprevention. 

Som en del i samordningsuppdraget planerar myndigheten att ta fram en 

kartläggande litteraturöversikt om suicidpreventiva insatser som kommer att 

publiceras på myndighetens hemsida under hösten 2015. 

- Inom ramen av statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa håller vi på 

att ta fram ett stödmaterial gällande händelseanalyser efter självmord hos unga. 

Materialet som inkluderar en skrift och en kort film vänder sig till chefer och 

beslutsfattare inom de kommunala verksamheter som har barn och unga i fokus. 

Materialet kommer att lanseras i januari 2016. 

Från Socialstyrelsen 

- Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2010 (2010) 

- Socialstyrelsen i samverkan med FOHM – självmordspreventivt arbete (klart 2015) 

- Socialstyrelsen i samverkan med FOHM – ta fram förslag till struktur för 

händelseanalyser vid självmord (klart 2015)  

 

 De nya riktlinjer som tas fram för vård vid depression och ångest bör 

adressera frågan om självmord, inklusive risktecken och strategier för att 

förhindra det. 

 För att ge någon konkret effekt är det viktigt av regeringsuppdragen om 

samordning, suicidpreventiva insatser och händelseanalys vid självmord 

utmynnar i handfasta stödmaterial som tillgodoser ovan nämnda behov på 

verksamhets- respektive ledningsnivå.  

 För att öka spridning och implementering behöver material anpassas till 

olika verksamheter och professioner (t ex inom skola, fritid och föreningsliv, 

socialtjänst och hälso- och sjukvård). 
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Missbruk (5) 

Det efterfrågas material kring tidigt stöd för att förhindra missbruk av alla sorter. Dels droger 

och alkohol men också spelmissbruk och datorberoende.  

Samsjuklighet med missbruk och psykisk sjukdom – hur upptäcker vi det tidigt. 

Kunskaps- och stödmaterial i dagsläget 

Från Folkhälsomyndigheten 

- Alkohol, graviditet och barns utveckling (2009). Rapporten sammanställer kunskap 

om den måttliga alkoholkonsumtionens (det riskbrukets) potentiella skadeeffekter 

under graviditet. 

- Alkoholfri graviditet. Kvalitetssäkring av arbetet inom mödrahälsovården (2010). 

Foldern är till för att kvalitetssäkra det alkoholförebyggande arbetet i 

mödrahälsovården. Den beskriver vilka verktyg som indikerar ett riskbruk av 

alkohol, arbetsprocess samt struktur och mål för arbetet. 

- Barnmorskans guide till samtal om alkohol (2009). Guiden ger råd hur barnmorska 

inom barnhälsovården kan samtala med blivande föräldrar om alkohol och 

innehåller förklaringar till varför arbetet med alkoholprevention är viktigt och ger 

praktiska tips, bilder och formulär att ha i samtalen.  

- En bra start – att välja en alkoholfri graviditet (2009). Vänder sig till blivande 

föräldrar. 

- Studenter och hög alkoholkonsumtion - implementering av alkoholscreening och 

kort rådgivning på studenthälsomottagningar (2014). Rapporten redovisar resultat 

från en studie där man undersökt möjligheter och begränsningar med 

alkoholscreening och kort rådgivning på studenthälsomottagningar. Rapporten 

vänder sig till verksamma inom universitet och högskolor, främst till personal i 

ledningen och personal på studenthälsomottagningarna.  

- Ett annat sätt att tänka på alkohol (2009, uppdaterad 2012) är en folder som tar upp 

exempel och förklarar vad som räknas som riskabel alkoholkonsumtion. Den 

innehåller också frågor som varje individ kan ställa till sig för att reflektera över sina 

alkoholvanor och dess konsekvenser. Foldern används inom Studenthälsan.  

- Materialet ”Tänk efter i vilket sällskap du berusar dig. Folder till föräldrar med 

barn som är ett år eller äldre” är framtaget för barnavårdscentraler. Sjuksköterskor 

inom barnhälsovården ska kunna använda materialet i samband med samtalet om 

alkohol med föräldrar. Som stöd för att genomföra samtalet finns den här 

handledningen.  

- Alkonacka (2014) är en liten bok om alkoholkonsumtion och används bland annat av 

Studenthälsan.  

- Tobaksfri graviditet (2009). Den här foldern vänder sig till blivande föräldrar och 

ger korta råd om tobaksavvänjning och berättar om hur fostret på verkas av 

tobaksbruk. Foldern delas ut på mödrahälsovården. 

- I foldern ”Cannabis - låt fakta styra dina beslut.” (2015) beskrivs vad cannabis och 

syntetiska cannabinoider är, deras ruseffekter, hur de påverkar oss människor på 
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kort och lång sikt och vilka risker det kan innebära. Skriften är avsedd för 

studenthälsomottagningar vid universitet och högskolor.  

- I ”Snabbguide för drogförebyggande arbete” (2015) ges vägledning och praktiska 

råd i hur man bedriver ett drogförebyggande arbete på ett kvalitetssäkrat sätt. 

Snabbguiden riktar sig framför allt till samordnare inom området alkohol, narkotika, 

dopning och tobak (ANDT) på lokal och regional nivå. Den kan bland annat fungera 

som ett kvalitetsstöd och komplement till organisationers lokala projektmallar. 

Förutom till projektverksamhet kan snabbguiden även användas till ordinarie 

förebyggande arbete som behöver kvalitetssäkras. 

- Narkotikan i Sverige, metoder för förebyggande arbete - en kunskapsöversikt 

(2008). Denna bok försöker besvara frågan om hur man ska förhindra att människor 

utvecklar narkotikaproblem. Målgruppen för boken är i första hand beslutsfattare 

och tjänstemän på lokal, regional och nationell nivå, men också 

preventionspraktiker, exempelvis hälsoplanerare och ungdomsledare, studerande 

samt massmedia. 

- Broschyren ”Spel om pengar - ett folkhälsoproblem” (2015) handlar om spel om 

pengar och hur man märker om en person har spelproblem eller är spelberoende. 

Från Socialstyrelsen 

- Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende – Stöd för styrning 

och ledning (2015) 

- MUMIN-Projektet - Utvärdering av tidiga insatser mot ungdomars 

narkotikamissbruk (2008) 

Från andra aktörer 

- Läkemedelsverket har tagit fram en del kunskapsmaterial och information riktad till 

allmänheten om köp av läkemedel på internet, 

https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Allmanhet/Att-kopa-lakemedel/ 

Planerat kunskaps- och stödmaterial  

Från Socialstyrelsen 

- ? 

Från Folkhälsomyndigheten 

- Folkhälsomyndigheten har tagit fram flera kunskapsstöd kring alkohol och tobak. 

Eftersom flera har några år på nacken håller på myndigheten med en genomgång av 

skrifterna för att ta ställning till om de ska revideras och tryckas på nytt. 

 

 Det finns en lång tradition av att ta fram stöd- och kunskapsmaterial kring 

alkohol- och drogbruk, främst från Folkhälsomyndigheten. 

 Ytterligare kunskaps- och stödmaterial riktat till verksamhets- respektive 

ledningsnivå behövs på områden som spelmissbruk, sexmissbruk och 

datorberoende.  
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Nyanlända och ensamkommande barn (6)  

Hur kan hälsoundersökningar och hälsosamtal liksom nivåbedömning för skola göras bättre? 

Hur kan vi effektivisera insatserna? Om traumafokuserade insatser. Hur förebygga att de 

svåra upplevelserna blir trauma som ger ökad psykisk ohälsa. 

Vidare behövs informations- och stödmaterial på svenska och översatt riktat direkt till 

nyanlända/ensamkommande, samt svenskt och översatt material som kan fungera som stöd i 

kommunikationen mellan den nyanlända/ensamkommande och flerspråkig personal. 

Kunskaps- och stödmaterial i dagsläget 

Från Folkhälsomyndigheten 

- Folkhälsomyndigeten har tagit fram en vägledning inför hälsoundersökningar för 

migranter ”Möten om hälsa” (2014) som handlar om möten mellan asylsökande och 

tjänstemän vid myndigheter samt inom hälso- och sjukvården. Vägledningen tar upp 

centrala teman och frågor som är aktuella vid dessa möten, som samverkan och 

kommunikation. 

Från Socialstyrelsen 

- Psykisk ohälsa hos asylsökande och nyanlända migranter – ett kunskapsunderlag 

för primärvården (2015) 

- Ensamkommande barns och ungas behov – en kartläggning (2013) 

Från andra aktörer 

- ”Hälsoundersökning av nyanlända flyktingbarn”, Rikshandboken barnhälsovård, 

http://www.rikshandboken-bhv.se/ 

- Transkulturell psykiatri av Sofie Bäärnhielm (Natur & Kultur, 2014), enhetschef 

och överläkare i psykiatri vid Transkulturellt centrum, Stockholms läns landsting 

(SLL)  

 

Planerat kunskaps- och stödmaterial  

Från Folkhälsomyndigheten 

- Folkhälsomyndigheten leder ett arbete med att samordna detta område men än så 

länge finns inte några konkreta projekt. 

 

Från SKL 

Inom ramen för SKL och regeringens gemensamma satsning för nyanlända1 (regeringsbeslut 

2015-10-08) finns planer på att publicera följande stödmaterial: 

- Guide och utbildningsmaterial om hälsoskolor för nyanlända  

- Stödmaterial om gruppverksamheter för nyanlända och ensamkommande barn 

                                                 
1 ”Förstudie för att möta ohälsa hos nyanlända och asylsökande” 
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- Stödmaterial för screening för psykisk ohälsa i samband med hälsoundersökningar 

för nyanlända 

- Material om traumabehandling för specialiserad nivå 

 

 I nuläget finns mycket lite stödmaterial kring nyanlända och 

ensamkommande barn 

 Befintligt material fokuserar ofta en problembeskrivning än ger handfasta 

råd för hur kommuner, landsting och andra aktörer kan genomföra effektiva 

och humana mottagnings- och integrationsprocesser tillsammans och var för 

sig.  

 Med anledning av den pågående flyktingkrisen behöver nytt stödmaterial tas 

fram skyndsamt, i synnerhet i relation till mottagningsprocessen.  

 Ur långsiktigt perspektiv behövs kunskaps- och stödmaterial för att skapa 

hållbara lösningar för trygga hem- och boendeförhållanden (inkl. anpassat 

föräldra-stöd/utbildning), studier och arbete. 
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Autismspektrumstörningar (7) 

Man efterfrågar praktiska råd till alla verksamheter som möter barn som är annorlunda. 

Många föräldrar upplever sig missförstådda. Vad bör erbjudas i form av extra stöd? 

Kunskaps- och stödmaterial i dagsläget 

Från Socialstyrelsen 

- Upptäcka utvecklingsavvikelser hos barn och ungdomar – En sammanställning av 

systematiska kunskapsöversikter (2013) 

- Vägledning för elevhälsan – reviderad version 2014 (2014) 

- Barn som tänker annorlunda - Barn med autism, Aspergers syndrom och andra 

autismspektrumtillstånd (2010) 

- Samverka för barns bästa – en vägledning om barns behov av insatser från flera 

aktörer (2013) 

Från SKL 

- Rätt insatser på rätt nivå för barn och ungdomar med psykisk ohälsa – en 

kunskapssammanställning (2009). 

Från SPSM 

En mängd material har tagits fram riktat till skolan om bland annat pedagogik och 

förhållningssätt, http://www.spsm.se/sv/Stod-i-

skolan/Funktionsnedsattningar/Neuropsykiatriska-funktionsnedsattningar/ 

Planerat kunskaps- och stödmaterial  

- ? 

 

 Socialstyrelsen och SPSM har tagit fram bra material om barn med 

autismspektrumstörningar, främst riktat till skolan. 

 Befintligt material behöver paketeras på olika sätt för att passa fler 

verksamheter, till exempel hälso- och sjukvård, socialtjänst, 

fritidsverksamheter och föreningsliv.   
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Mobbing och kränkande behandling (8) 

Vilka insatser/program går att rekommendera? 

Kunskaps- och stödmaterial i dagsläget 

Från Socialstyrelsen 

- ? 

Från Folkhälsomyndigheten 

- ? 

Från SKL 

- ? 

Från Skolverket 

- Skolverkets allmänna råd. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling 

(2012) 

- Utvärdering av metoder mot mobbning. Rapport 353. (2011) 

Planerat kunskaps- och stödmaterial  

- ? 

 

 Skolverket har tagit fram stöd- och kunskapsmaterial om diskriminering och 

kränkande behandling riktat till skolan. 

 Stöd- och kunskapsmaterial riktat till hälso- och sjukvård och socialtjänst 

om effektiva insatser vid mobbning och insatser i samverkan med skolan 

saknas.  

 Stöd- och kunskapsmaterial riktat till fritid och föreningsliv saknas.  
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Föräldrastöd (9) 

Vad bör alla kommuner och landsting erbjuda som minimum? Vad är bra ansvarsfördelning? 

Hur kan habiliteringen bidra med sin kunskap till fler föräldrar?  

Kunskaps- och stödmaterial i dagsläget 

Från Folkhälsomyndigheten 

Folkhälsomyndigheten har haft uppdrag arbeta kring frågor om föräldrastöd men detta 

uppdrag har övergått till myndigheten för internationella adoptionsfrågor (MIA) från 1 

september 2015. MIA ska ansvara för nationell samordning och kunskapsframtagande 

framöver.  

Folkhälsomyndigheten har tagit fram följande kunskapsstöd kring föräldrastöd: 

- Vägledningen ”Föräldrar spelar roll – vägledning i regionalt- och lokalt 

föräldrastödsarbete” (2014) ger kunskap om hur man lyckas med 

föräldrastödsarbete. Den ger samlad bild om aktuell forskning och olika former av 

föräldrastöd och hur man kommer igång med ett framgångsrikt föräldrastödsarbete. 

Vägledningen vänder sig till beslutsfattare, tjänsteman och praktiker på lokal och 

regional nivå som vill påbörja eller vidareutveckla föräldrastödsarbete.  

- Två korta filmer om föräldrastöd: ”Föräldrastöd lönar sig” (2013) och ”Föräldrar 

spelar roll” (2014) om föräldrarnas betydelse och om samhällets stöd till föräldrar. 

Filmerna finns tillgängliga på Folkhälsomyndighetens webbplats.  

- ”Att växa som föräldragruppsledare. Ett handledningsmaterial” (2009). Skriften till 

personal som möter föräldrar eller blivande föräldrar i grupp.  

- Broschyren ”När föräldrarna inte mår bra påverkar det barnen” (2014) beskriver 

18 utvecklingsprojekt som myndigheten stödjer för att utveckla kunskapen om stöd 

till barn i familjer med missbruk, psykisk ohälsa eller där våld förekommer.  

- ”Magasin föräldrastöd” vänder sig till personal som arbetar med utveckling av 

föräldrastöd lokalt och regionalt eller som är intresserad av frågan.  

Från Socialstyrelsen 

- Effekter av föräldrastöd – redovisning av en nationell utvärdering på uppdrag av 

Socialstyrelsen (2013) 

- Kunskapsstöd för mödrahälsovården (2014) 

- Vägledning för barnhälsovården (2014) 

Från andra aktörer 

- Nordens barn. Tidiga insatser för barn och familjer. Resultat från projektet Tidiga 

insatser för familjer (2012) från Nordens Välfärdscenter 

 

Planerat kunskaps- och stödmaterial  

Från Folkhälsomyndigheten 

Folkhälsomyndigheten håller på att ta fram ett kunskapsstöd inom ramen för 

regeringsuppdraget om att stödja kunskaps- och kvalitetsutveckling vad gäller stöd till 

familjer med missbruk, psykisk ohälsa eller där våld förekommer. I uppdraget har medel till 

lokala utvecklingsprojekt fördelats och en systematisk litteraturöversikt om 
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familjeinterventioner utarbetats. Under 2015 har projekten avslutats och återrapportering har 

skett till myndigheten. Folkhälsomyndigheten har: 1) färdigställt en systematisk 

litteraturöversikt om effektiva familjeinterventioner och 2) utarbetat en slutrapport som 

sammanfattar och analyserar resultaten från hela regeringsuppdraget (utvecklingsprojekten 

och litteraturöversikten). 

 

 Det finns relativt omfattande stöd- och kunskapsmaterial för att 

marknadsföra konceptet föräldrastöd till kommuner och landsting liksom en 

nyligen genomförd utvärdering av föräldrastödets effekter vid indikerad 

problematik.  

 Det saknas rådgivande material kring vad alla kommuner och landsting bör 

erbjuda i form av föräldrastöd på miniminivå.  

 Det saknas vägledande material om hur kommuner och landsting var för sig 

och tillsammans kan erbjuda föräldrastöd på universell, selektiv och 

indikerad nivå på ett effektivt sätt. 
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Hur vi kan rusta barn och unga (10) 

Hur rustar vi våra barn och unga för att klara vårt informationssamhälle, dagens arbetsliv osv? 

Hur ska vi vaccinera dem mot utbrändhet? 

Kunskaps- och stödmaterial i dagsläget 

- ? 

Planerat kunskaps- och stödmaterial  

Från Folkhälsomyndigheten 

Inom Folkhälsomyndigheten pågår arbete för att få ökad kunskap om utvecklingen av den 

psykiska ohälsan bland barn och unga och en sammanfattande bild av dess orsaker2. 

Seminarier med fem olika tema arrangeras under 2015-2016 där aktuell kunskap och 

forskning presenteras och diskuteras av en kunnig panel: 

- Har den psykiska ohälsan ökat bland barn och unga i Sverige?  

- Hur påverkar barns och ungas medieanvändning deras psykiska hälsa?  

- Spelar barns och ungas socioekonomiska villkor någon roll för deras psykiska 

hälsa? 

- Vilken betydelse har skolan för barns och ungas psykiska hälsa?  

- Utbildning, arbete och framtidstro – hur påverkar dessa ungas psykiska hälsa?  

Ett sammanfattat resultat kommer att spridas via en endagskonferens i anslutning till ett 

HBSC-symposium om barns och ungas hälsa (14 juni 2016). Arbetet avslutas med en tematisk 

rapport som visar utvecklingen över tid och går igenom, sammanfattar och analyserar de 

viktigaste orsakerna (publicering beräknad 2017). 

 

 Det finns inget stöd- eller kunskapsmaterial som omfattar någon 

övergripande strategi eller arbetssätt för hur kommuner och landsting och 

samhället i stort kan arbeta förbyggande och främjande för barn- och ungas 

psykiska hälsa. 

 Planerade material från Folkhälsomyndigheten kommer att behandla 

orsakerna bakom den psykiska ohälsan hos barn och unga. Enligt uppdraget 

kommer myndigheten inte gå in på möjliga åtgärder.  

 

 

                                                 
2 ”Fördjupad kunskap om utvecklingen av psykisk hälsa bland barn och unga”. 


