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Samordnad nationell kunskapsstyrning psykisk ohälsa 
 

PM om delprojektet: Struktur för tidiga insatser 

Bakgrund 

I delprojektet1 Tidiga insatser arbetar Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Myndigheten för 

ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 

tillsammans under 2015 för att kartlägga de kunskapsstödjande insatser som redan finns inom området 

förebyggande av psykisk ohälsa bland barn och unga upp till 25 år. Kartläggningen av befintliga 

insatser är tänkt att kunna användas dels för att öka kännedomen om det material som tagits fram på 

nationell nivå kring tidiga insatser för barn och unga, dels för att visa på områden där det saknas 

kunskapsstöd i syfte att kunna lämna förslag på vilka områden som bör prioriteras för nationella 

insatser från 2016 och framåt.  

Ett annat mål i delprojektet är att under hösten 2015 göra kartläggningen tillgänglig och sökbar för 

huvudmän, verksamheter, yrkesverksamma och brukare m.fl. via webben. Fokus för arbetet är att 

framtida kunskapsstödjande insatser ska bygga vidare på redan genomförda nationella insatser (inte 

uppfinna hjulet på nytt) och att undvika dubbelarbete bland myndigheter som har närliggande uppdrag. 

En struktur för kartläggningen av insatser 

Utgångspunkten för kartläggningen har varit den sammanställning av barns utveckling och tidiga 

insatser som togs fram inom ramen för SKL:s Psynk-projekt. Sammanställningen återfinns i en 

plansch som heter Barns utveckling och som beskrivs i skriften Vänta inte! Guide för investeringar i 

tidiga insatser för barn och unga. Planschen (se figur) illustrerar barns utveckling från tiden innan 

födseln till över 18 år och olika insatser på tre nivåer: universella (insatser riktade till alla), selektiva 

(insatser riktade till grupper eller individer med ökad risk för psykisk ohälsa) och indikerade (insatser 

för individer som har en bekräftad problematik). De tre nivåerna är markerade med färgerna grönt, 

gult och rött. Eftersom kartläggningen omfattar området ”tidiga insatser” för att förebygga psykisk 

ohälsa valde arbetsgruppen att fokusera enbart på de insatser som förekommer i det gröna (universella) 

och gula (selektiva) fältet, och på de insatser som påverkar frisk- och riskfaktorer för psykisk ohälsa i 

alla åldrar som beskrivs längs planschens nederkant.  

 
Planschen Barns utveckling framtagen av SKL, senast uppdaterad mars 2015 

 
                                                      
1 Projektet utgör en del av regeringsuppdraget Samordnad nationell kunskapsstyrning psykisk ohälsa som Socialstyrelsen ansvarar för. 
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Arbetssätt och avgränsningar 

Kartläggningen har genomförts av en arbetsgrupp bestående av två representanter från 

Folkhälsomyndigheten, en från Socialstyrelsen, en från MUCF och två från SKL. I de inledande 

diskussionerna kring projektets direktiv och ramar deltog även projektledaren för RU Samordnad 

nationell kunskapsstyrning psykisk ohälsa. 

Under mars-maj har arbetsgruppen träffats regelbundet för att stämma av den gemensamma 

inventeringen och dokumentationen av insatser. Gruppen enades om att kartläggningen ska omfatta 

alla typer av insatser som myndigheterna och SKL gör och gjort kring tidiga insatser till barn och 

unga. Kartläggningen omfattar insatser för att förebygga psykisk ohälsa bland barn och unga t o m 25 

år och endast insatser från 2009 och framåt ingår i kartläggningen. 

 

I ett första steg använde arbetsgruppen planschens indelning av barns utveckling i sex olika 

åldersgrupper och nivåindelningen av insatserna som en övergripande struktur för att inventera och 

dokumentera olika insatser. En bruttolista inkluderande olika former av kunskapsstöd (vägledningar, 

riktlinjer, kunskapssammanställningar), uppföljning och utvärdering, utbildningar, 

implementeringsarbeten, genombrottsprojekt m.m. sammanställdes i Excel. I tabellen med bruttolistan 

är det således möjligt att dela in insatserna efter åldersgrupp, insatsnivå och typ av insats, antingen 

kunskapsstödjande eller statistik/indikatorer. Tabellen innehåller även information om vilken aktör 

som ansvarar för innehållet och en direktlänk till kunskapsmaterialet kopplat till insatsen. 

 

Steg två i arbetet har inneburit att urskilja eventuella luckor i förhållande till planschens innehåll på en 

mer detaljerad nivå. De enskilda punkterna vid respektive åldersgrupp och insatsnivå i planschen 

fördes in i ytterligare en Exceltabell varpå befintligt kunskapsmaterial matchades mot punkterna i 

planschen för att upptäcka områden (punkter) där kunskapsstödjande insatser förefaller saknas. Nedan 

följer en övergripande sammanställning av resultaten för varje åldersgrupp.  

 

Områden där det saknas kunskapsstödjande insatser och indikatorer för uppföljning 
 

Innan födseln upp till 2 år 

När det gäller tidiga insatser riktade till den allra yngsta åldersgruppen (-9 månader till 2 år) 

koncentreras dessa till insatser riktade till mödra- och barnhälsovården med särskild fokus på det lilla 

barnets utveckling och betydelsen av anknytning. Det förefaller saknas kunskapsmaterial om specifika 

tidiga tecken att vara uppmärksam på som t.ex. ”för tidigt födda”, ”liten viktuppgång”, ”motoriska 

problem”, ”utvecklingsförsening”, ”tal- och språkförsenig” och ”sömnproblem” samt 

”anknytningsproblem”. Samtidigt saknas kunskapsmaterial kring specifika insatser på universell och 

selektiv nivå för att åtgärda dessa problem och andra förebyggande insatser som exempelvis 

”universella preventionsprogram för förlossningsdepression” och ”riktad prevention till mödrar i 

högrisksituationer”. Områdena berörs dock på ett övergripande plan i såväl Kunskapsstöd för 

mödravården som Vägledning för barnhälsovården. 

 

För att följa upp insatser riktade till den allra yngsta åldersgruppen finns det inte många specifika 

indikatorer utöver låg födelsevikt och andel för tidigt födda barn. ”Aktuell rutin när barn misstänks 

fara illa” och ” screening för riskbruk av alkohol under graviditet” följs genom Öppna jämförelser men 

det saknas uppföljning av flera andra områden såsom samhällsinsatser som ” stödjer anknytning 

mellan barn och förälder”, ”erbjuder pappa- och mammagrupper”, ”erbjuder universella 

preventionsprogram för förlossningsdepression” och ”erbjuder screening för depression bland 

nyblivna mammor”. På selektiv nivå saknas uppföljning för t.ex. ”riktad prevention till mödrar i 
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högrisksituationer”, ”förstärkta hembesök”, samt ”anknytningsfokuserad psykoterapi” och ”insatser 

mot sömnsvårigheter”.   

 

2-6 år 

Tidiga insatser för åldersgruppen 2-6 år riktar sig främst till föräldrar, barnhälsovårds- och 

förskolepersonal. Här finns kunskapsstöd i form av vägledning i kommunalt föräldrastöd och även 

material till såväl personal i socialtjänst och förskola som hälso- och sjukvårdspersonal om bl.a. tidiga 

risktecken att vara uppmärksam på. Däremot har kartläggningen inte kunnat identifiera kunskapsstöd 

som specifikt berör förskolans roll i det förebyggande arbetet och vikten av en förskola som t.ex. 

utmärks av: ”ömsesidig uppmärksamhet i aktiviteter initierade av barn och av personal”, ” stöd till 

tidig språkinlärning”, och ”socialt och emotionellt lärande och träning i konfliktlösning”. På selektiv 

nivå saknas samtidigt kunskapsstöd kring ”bristande engagemang för barnets utveckling i förskolan”, 

” svag utveckling i förskolan”, ”skallskador” och ”otillräcklig sömn”. 

 

När det gäller uppföljning av åldersgruppen 2-6 år finns det flera luckor avseende indikatorer för att 

följa dels barnens utveckling, dels olika förebyggande insatser. Barns deltagande i 

förskoleverksamhet, ”att föräldrar erbjuds stöd i sitt föräldraskap” och att ”vårdnadshavare med 

schizofreni eller liknande tillstånd har tillgång till stöd i föräldraskapet” är i stort sett de ända 

indikatorerna på området och dessa återfinns i Öppna jämförelser. I övrigt saknas uppföljning av 

exempelvis förskolans arbete med ”utveckling av hjärnans exekutiva funktioner” och ”stöd till tidig 

språkinlärning” samt ”socialt och emotionellt lärande och träning i konfliktlösning”. Vidare saknas 

indikatorer för selektiva insatser som ”stöd till föräldrar med särskilda behov” och för tidiga tecken på 

risk att vara uppmärksam på som t.ex. ”låg begåvning”, ” tal- och språkförsening”, ”svag utveckling i 

förskolan”, ”skallskador” och ”otillräcklig sömn”. 

 

6-12 år 

För barn 6-12 år återfinns merparten av de tidiga insatserna inom skolans och elevhälsans 

verksamhetsområden. När det gäller kunskapsmaterial finns det således en stor mängd riktat till 

rektorer, pedagoger och elevhälsopersonal. Det saknas dock kunskapsstöd kring selektiva insatser 

såsom ”stöd till föräldrar med särskilda behov”, ”gruppbaserad KBT för föräldrar” och 

”stresshantering”. När det gäller tidiga tecken att vara uppmärksam på har kartläggningen inte funnit 

kunskapsmaterial kring exempelvis ”bristande samspel mellan barn och föräldrar”, ”otydlig 

uppfostran”, ”föräldrars bristande engagemang för barnens skolgång”, och ”begränsad 

problemlösningsförmåga hos barnet” samt ”skallskador”. 

 

Uppföljning, liksom insatserna, som rör barn i åldersgruppen 6-12 år, koncentreras till skolan, men 

faktorer i hemmiljön är också viktiga att följa upp, tillsammans med tidiga risktecken att vara 

uppmärksam på. Öppna jämförelser inkluderar några indikatorer på området och Skolbarns hälsovanor 

följer 11-åringar på nationell nivå. Men det saknas indikatorer på universell nivå gällande exempelvis 

”arbete för att förebygga utagerande beteende enligt etablerade metoder”, ”ett systematiskt arbete i 

skolan mot diskriminering och kränkande behandling” och ”byggande av starka relationer mellan 

skola och föräldrar” samt ”socialt och emotionellt lärande och träning i konfliktlösning” och 

”fritidsaktiviteter med gott stöd av utbildade vuxna”. På selektiv nivå saknas uppföljning kring ”stöd 

till föräldrar med särskilda behov”, ”stöd till barn med föräldrar med psykisk sjukdom eller missbruk”, 

”gruppbaserad KBT för föräldrar”, ”stresshantering” och användningen av ”skolbaserade 

preventionsprogram”. 

 

12-16 år 

Tidiga insatser för åldersgruppen 12-16 år är inriktade framför allt till personal i skola, elevhälsa och 

ungdomsmottagningar och olika beslutsfattare såväl på tjänstemannanivå som politiker. Insatserna på 
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universell nivå kan exempelvis handla om insatser som genom tydlighet och struktur förbättrar 

elevernas lärmiljö, uppmärksammar skolnärvaro eller förbättrar skolmiljö för hbtq-ungdomar. 

Kunskapsmaterial på universal nivå saknas bl.a. för en skola med hög kvalitet som utmärks av att den: 

”ger barn möjligheter att forma sin identitet och erbjuder positiva sociala normer”, ”hjälper barnen att 

utveckla en realistisk bedömning av egna kontrollmöjligheter och förmåga”, ”ger barnen möjlighet att 

få känna sig behövda och efterfrågade” och ”erbjuder fritidsaktiviteter med gott stöd av utbildade 

vuxna”. Kunskapsstöd om tidiga risktecken saknas bl.a. för ”svagt stöd till barnets utveckling”, 

”bristande engagemang i barnens skolgång”, och ”förälder med svagt nätverk”. 

 

Skolbarns hälsovanor och Nationell kartläggning av barns och ungas hälsa (2009) är exempel på 

datakällor som används i uppföljningen av insatserna och tidiga tecken i åldersgruppen. Uppföljning 

av insatsområdena saknas bl.a. när det gäller punkterna ”tydlighet och struktur”, ”uppmärksamhet på 

närvaro”, ”ett systematiskt arbete och etablerade metoder för att förebygga psykisk ohälsa”, 

”säkerställa skolnärvaro”, ”måluppfyllelse i skolan”, och ”stresshantering”.  

 

16-18 år 

Jämfört med de yngre åldersgrupperna finns förhållandevis mycket kunskapsmaterial för 

åldersgruppen 16-18 år, såväl på universell och selektiv nivå och om tidiga tecken som bör 

uppmärksammas. Insatserna är riktade till stor del till skol- och elevhälsopersonal, vårdpersonal och 

beslutsfattare på olika nivåer och kan exempelvis handla om skolnärvaro, stress- och 

problemhantering och metoder för att förebygga psykisk ohälsa. Det finns dock insatsområden för 

åldersgruppen där det saknas kunskapsmaterial som exempelvis insatser som erbjuder ”stöd att 

utforska egna intressen i utbildning och ger introduktion till arbetsmarknaden”, ”stöd för att bygga 

relationer med andra vuxna”, ”samarbete och delaktighet” och ” stöd till genomförd 

gymnasieutbildning“.  

 

Flera myndigheter som exempelvis Skolverket, SCB, BRÅ, MUCF, Socialstyrelsen, 

Arbetsförmedlingen och Kronofogdemyndigheten har datakällor och produkter som följer delar av 

insatser som ges till målgruppen. Exempelvis följer Skolverket andelen elever med slutbetyg från 

gymnasieskolan som ger grundläggande behörighet till högskolestudier. Exempel på tidiga insatser där 

uppföljningen saknas är ”stöd att utforska egna intressen i utbildning och ger introduktion till 

arbetsmarknaden”, ”samarbete och delaktighet”, ”skolbaserade preventionsinsatser” och ”begränsad 

problemlösningsförmåga”. 

 

18-25 år 

Kunskapsstödet om tidiga insatser för åldersgruppen 18-24 år är relativt omfattande och avser bl.a 

välfungerande samspel mellan utbildning och arbetsmarknad som främjar övergången mellan skola, 

högre utbildning och arbetsmarknad och riktade insatser för att motverka studieavbrott. Dessa insatser 

riktar sig främst till beslutsfattare och tjänstemän på lokal och regional nivå, personal inom 

socialtjänst, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Kunskapsstödet för åldersgruppen 18-24 

omfattar också flera screening instrument för risk- och missbruk av droger och adekvat intervention 

och är inriktade på personal inom socialtjänst, hälso- och sjukvård och kriminalvård och 

studenthälsomottagningar. Trauma och negativa livhändelser, suicidtankar och antisocialt beteende är 

exempel på ytterligare insatsområden där det finns kunskapsmaterial för åldersgruppen.  

Insatsområden där det saknas kunskapsstöd är bl.a. ”stöd till genomförd gymnasieutbildning” och 

”minskat socialt stöd”. 

 

Liksom för åldersgruppen 16-18 år finns flera myndigheter exempelvis Skolverket, SCB, BRÅ, 

MUCF, Socialstyrelsen, Arbetsförmedlingen och Kronofogdemyndigheten som har datakällor och 

produkter som följer delar av insatser som ges till målgruppen. Uppföljning saknas dock för 
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samhällsinsatser för ”välfungerande samspel mellan utbildning och arbetsmarknad som främjar 

övergången mellan skola, högre utbildning och arbetsmarknad”, ”stöd till genomförd 

gymnasieutbildning” samt ”riktade insatser för att motverka studieavbrott”. 

 

En huvudsaklig slutsats kring kunskaps-/och stödmaterial är att det finns många luckor, särskilt 

gällande yngre barn. De vägledande dokument som tagits fram riktade till olika verksamheter kanske 

inte heller fullt ut svarar mot planschen, men en sådan värdering kräver närmare kvalitetsgranskning. 

Gällande uppföljning står det klart att finns få indikatorer gällande tidiga insatser. 

 

Det fortsatta arbetet med kartläggningen 
 

Tabellerna i Excel bör i nuläget betraktas som ett arbetsmaterial. Det kvarstår arbete med att ”städa” 

och kvalitetssäkra innehållet. Det har dessutom inte gjorts någon genomgående bedömning av de olika 

kunskapsstödjande insatsernas kvalitet.  

 

Att det förekommer områden i kartläggningen där det saknas kunskapsstöd från nationella 

myndigheter kan bero på flera anledningar. Den främsta är att det återstår att inhämta underlag från 

andra centrala myndigheter med uppdrag som berör området tidiga insatser. Framförallt Skolverket, 

SPSM och Skolinspektionen har identifierats som myndigheter som kan ha kunskapsstöd som kan 

kopplas till punkterna i planschen. Andra myndigheter såsom Barnombudsmannen och Myndigheten 

för delaktighet skulle också kunna inkluderas för att få en heltäckande översikt av olika 

kunskapsmaterial på området. Först därefter kan en bedömning av vilka områden som saknar 

kunskapsstöd göras. Och dessa i sin tur bör bedömas i förehållande till andra prioriteringsgrunder inför 

beslut om framtida insatser. 

 

Till sist bör beslut fattas om utformning och presentation av tabellernas innehåll så att det blir 

lättillgängligt och sökbart för relevanta målgrupper. 

 

 

 


