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1. Inledning  
Psykisk hälsa är en av våra stora framtidsfrågor och det är hela samhällets ansvar. Psykisk 
hälsa handlar bland annat om att människor upplever sin tillvaro meningsfull, att de kan använda 
sina resurser, vara delaktiga i samhället och uppleva att de har förmåga att hantera livets normala 
motgångar. Psykisk hälsa är mer än frånvaron av psykisk ohälsa, vilket i dag ofta används som en 
övergripande term som täcker både psykiska besvär och psykisk sjukdom.  
 
Psykiska besvär beskriver olika tillstånd då människor visar tecken på psykisk obalans eller 
symtom som oro, ångest, nedstämdhet eller sömnsvårigheter. De psykiska besvären kan, 
beroende på typ och omfattning, i olika grad påverka funktionsförmågan. Symtomen behöver 
inte vara så omfattande att diagnos kan sättas och är ofta normala reaktioner på en påfrestande 
livssituation. Det är vanligt med psykiska besvär bland barn och ungdomar och det är oftast 
övergående. Det är viktigt att inte sjukdomsförklara det som är normala reaktioner i livet 
samtidigt som tidig identifiering av allvarliga tillstånd kan påverka prognosen positivt. Psykiska 
sjukdomar och psykiskt funktionshinder är när symtom eller funktionsnedsättning är av den typ 
eller grad att det kvalificerar till en diagnos.  
 
Socialt utanförskap, arbetslöshet, långtidssjukskrivningar, psykisk sjukdom och missbruk kostar 
samhället betydande summor och de enskilda individerna och deras närstående stort lidande. 
Uppdrag Psykisk Hälsa är resultatet av en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL). Staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har en 
gemensam målsättning om att befolkningen ska erbjudas behovsanpassade och effektiva insatser 
av god kvalitet, såväl vad gäller förebyggande och främjande insatser, som medicinsk behandling 
och sociala insatser. 
 
Syftet med överenskommelsen 2016 – ”Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 
2016” är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete på området psykisk hälsa med ett 
gemensamt ansvarstagande från berörda aktörer. Staten och SKL är eniga om behovet av en 
långsiktig plan för området psykisk hälsa, med gemensamma strukturer för utvecklingsarbete som 
skapar förutsättningar för huvudmännen att erbjuda insatser med utgångspunkt i bästa tillgängliga 
kunskap. Inriktningen i denna överenskommelse ska vara styrande för arbetet de närmaste tre 
åren. Målsättningen är att överenskommelsen 2016 ska följas av överenskommelser under 2017 
och 2018 med en likartad inriktning, förutsatt att det inte bedöms nödvändigt att revidera 
innehållet, samt under förutsättning att riksdagen beviljar medel för ändamålet. 
Staten och SKL är överens om att de 780 000 000 kronor som utgör stimulansmedel till 
kommuner och landsting/regioner ska användas av huvudmännen, enskilt eller i samverkan. Av 
dessa medel fördelas sammanlagt 500 000 000 kr under första kvartalet 2016 för att stimulera 
landstingen/regionerna och kommunerna att göra analyser, sätta upp mål (kort- respektive 
långsiktiga) och utforma handlingsplaner för att utveckla insatserna kring psykisk o/hälsa inom 
fem fokusområden: 

1. Förebyggande och främjande arbete  
2. Tillgängliga tidiga insatser  
3. Utsatta grupper   
4. Delaktighet och rättigheter  
5. Ledning, styrning och organisation  
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Figur 1. Innehållet i fokusområdena är delvis överlappande. Insamlingsverktyget för kommunernas och landstingens 
redogörelse för stimulansmedel kommer utgå ifrån pyramidens nivåindelning. (Källa: SKL Uppdrag Psykisk hälsa) 
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2. Tillvägagångssätt vid analys i Blekinge 
 

2.1 Beskrivning av analysprocessen 
I Blekinge län har Landstinget Blekinge och de fem kommunerna Karlskrona, Karlshamn, 
Ronneby, Sölvesborg och Olofström inlett ett gemensamt analysarbete och upprättat en 
handlingsplan för 2017 inom ramen för överenskommelsen ”Stöd till riktade insatser inom 
området psykisk hälsa 2016”. I arbetet med analys och handlingsplan har, förutom representanter 
från kommuner och landsting, även företrädare för brukarföreningen NSPH medverkat. Målet är 
att skapa hållbara strukturer för brukarinflytande och delaktighet i det systematiska 
utvecklingsarbetet i kommuner och landsting. Detta för att öka patienters, brukares och 
anhörigas egenmakt, kunskap om sina rättigheter och engagemang att vara med och påverka 
verksamheternas utveckling och sin egen situation i samhället.  
 
Representanter i arbetsgruppen 
Kim Iggstedt, Projektledare, Karlskrona kommun  
Karolina Renvaktar, Enhetschef/Projektledare, Ronneby kommun 
Jenny Andersson, ANDT-strateg, Karlshamns kommun 
Lena Wilson-Ericsson, Verksamhetschef, Omsorgsförvaltningen, Sölvesborgs kommun 
Anna Brandholm, IFO-chef, Olofströms kommun 
Stefan Persson, Vårdutvecklare, Psykiatri/Habilitering, Landstinget Blekinge 
Anneli Nilsson, Kurator/Projektledare, Primärvården, Landstinget Blekinge 
Ethel Börjesson, Vårdutvecklare, Psykiatri/Habilitering, Landstinget Blekinge (t.o.m. 160831) 
Maj-Lis Olsson, Hälso- och sjukvårdsstrateg, Landstinget Blekinge (fr.o.m. 160901) 
Malin Hildingsson, Folkhälsostrateg, Landstinget Blekinge (fr.o.m. 160901) 
Anita Sjödahl, Ordförande, NSPH Blekinge 
Gert Månsson, Verksamhetsansvarig, Hjärnkoll Blekinge 
 
Arbetsgruppen har träffats 8 gånger under året. Arbetsprocessen kan beskrivas enligt följande: 

 En gemensam genomgång av indikatorer i de föreslagna statistikdatabaserna gjordes med 
stöd av den länksamling som SKL tagit fram som stöd för länen i deras analys. 

 En inventering genomfördes och sammanställdes över vilka insatser som görs i länet idag 
för de aktuella målgrupperna i överenskommelsen. 

 En gemensam analys skrevs utifrån aktuell statistik och pågående satsningar. 

 En prioritering gjordes av arbetsgruppen dels utifrån statistiken och dels utifrån vilka 
pågående satsningar som redan görs. 

 Samtal har förts kring vilka faktorer som hindrar oss från att arbeta och samverka som vi 
skulle vilja och kreativa diskussioner kring behov av och förslag till förbättringar har förts 
i arbetsgruppen. 

 Därefter gjordes en ny prioritering av vilka aktiviteter och insatser som är viktigast att 
börja med under 2016 och 2017 och vad som bör följa de närmaste åren, med hänsyn 
tagen till nuläget i alla organisationer.  

 Arbetsgruppen har kommunicerat sitt arbete med det formella samverkansorganet för 
vård och omsorg i Blekinge (LSVO). 

 Varje organisation har haft sin lokala interna process för förankring och mandat i arbetet. 
I vissa organisationer har arbetet kommunicerats med nämnder och/eller styrelser på 
politisk nivå. 
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2.2 Analysrapportens disposition 
Blekinge län har valt att genomföra sin analys med utgångspunkt från ett antal behovsgrupper 
enligt följande: 

 Barn 0-17 år 

 Unga vuxna 

 Vuxna  

 Äldre 65+ 

 Funktionsnedsättning 

 Patienter i behov av tvångsvård 

 HBTQ-personer 

 Nyanlända & asylsökande  

 Personer med missbruk & beroende 

Analysrapportens disposition utgår från de fyra första målgrupperna. Under dessa åldersgrupper 
beaktas sedan de övriga fem målgrupperna. De olika avsnitten inleds med en faktabakgrund där 
olika samband mellan indikatorer och psykisk hälsa beskrivs, dels på nationell nivå och dels på 
länsnivå. Faktabakgrunderna är hämtade från Folkhälsomyndigheten, SKL och egna regionala 
och lokala data.  
 
Därpå följer en redogörelse av de insatser som pågår i länet för respektive målgrupp. Dessa tar 
sin utgångspunkt i de prioriterade fokusområdena som den statliga överenskommelsen 
efterfrågar: 

1. Förebyggande och främjande arbete 
2. Tillgängliga tidiga insatser  
3. Utsatta grupper   
4. Delaktighet och rättigheter  
5. Ledning, styrning och organisation  

Det sista avsnittet i analysrapporten utgörs av sammanfattande reflektioner och slutsatser, som i 
sin tur ligger till grund för länets handlingsplan med mål på såväl lång som kort sikt för vårt 
arbete för bättre psykisk hälsa i Blekinge. 
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Regional 
styrgrupp 

Länets strat. 
folkhälsogrupp 

Kartläggning 
barn o ungas 

hälsa 

Förstärkt 
samverkan 
elevhälsa 

LSVO 

FoU E-hälsa 
Sammanhållen 
vård för äldre 

IFO/Psyk/Funk-
tionshinder 

3. Former för länssamverkan i Blekinge idag 
Blekinge är ett litet län med fem kommuner; Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, Olofström och 
Sölvesborg samt Landstinget Blekinge, Region Blekinge och länsstyrelsen som viktiga 
samverkansaktörer tillsammans med frivilliga organisationer och näringsliv. Det finns en struktur 
för samverkan mellan kommunerna och landstinget på tjänstepersonsnivå som kan illustreras 
enligt nedan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regional styrgrupp 
Den regionala styrgruppen utgör ett forum för samverkansfrågor av gemensamt intresse för 
kommunerna, landstinget, regionförbundet och länsstyrelsen. I gruppen sitter regiondirektören 
som sammankallande, länets fem kommundirektörer, landstingsdirektören och länsrådet. Den 
regionala styrgruppen sammanträder ca 6 ggr/år. 
 
Länets strategiska folkhälsogrupp 
År 2014 tog alla kommunerna, Landstinget Blekinge, Region Blekinge och Länsstyrelsen beslut 
om en länsgemensam folkhälsopolicy1 för Blekinge län 2014-2018, där gemensamma mål finns 
överenskomna. I samband med folkhälsopolicyn beslutades även om en regional struktur för 
samverkan kring folkhälsoarbetet i länet och en strategisk folkhälsogrupp som arbetar på uppdrag 
av styrgruppen bildades. Utifrån beslutade gemensamma mål bildas sedan vid behov olika 
arbetsgrupper. I dagsläget finns en grupp med uppdrag att utveckla förutsättningarna för 
indikatoruppföljning av barn och ungas hälsa i länet och en grupp med uppdrag att förstärka 
samverkan med och stödet till kommunernas elevhälsa i länet med anledning av deras förstärkta 
uppdrag att verka hälsofrämjande i större utsträckning än tidigare. Varje år ansvarar också den 
strategiska folkhälsogruppen för att anordna ett folkhälsoseminarium där politiker och tjänstemän 
vars ansvarsområde har betydelse för folkhälsan i länet bjuds in för att konkretisera och följa upp 
den länsgemensamma folkhälsopolicyn. 
 

                                                 
1 Folkhälsopolicy i Blekinge län 2014-2018: http://ltblekinge.se/globalassets/halsa-och-vard/landstingets-
folkhalsoarbete/folkhalsopolicy-text-m-forsattsblad-2014-09-10.pdf 

http://ltblekinge.se/globalassets/halsa-och-vard/landstingets-folkhalsoarbete/folkhalsopolicy-text-m-forsattsblad-2014-09-10.pdf
http://ltblekinge.se/globalassets/halsa-och-vard/landstingets-folkhalsoarbete/folkhalsopolicy-text-m-forsattsblad-2014-09-10.pdf
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Ledningssamverkan vård och omsorg - LSVO 
I dag finns ett stort behov av samverkan inom vård och omsorg, till exempel inom äldrevård, 
individ- och familjeomsorg, funktionshinderområdet och inom psykisk hälsa. Därför finns 
Ledningssamverkan Vård och omsorg (LSVO), som genom en sammanhållen vård och omsorg 
ska verka för en god hälsa för Blekinges invånare. Ledningssamverkan avser vård och omsorg för 
personer som har behov av insatser från båda huvudmännen, oavsett ålder, funktionshinder, 
stöd, insats eller vårdform.  
 
I LSVO samverkas länets alla kommuner och landstinget. I LSVO sker ledningssamverkan på 
tjänstemannanivå och i samverkansorganet sitter förvaltningschefer inom social-, omsorgs-, 
äldreförvaltningar i kommunerna samt förvaltningschefer för primärvård, sjukhus och 
psykiatri/habilitering i landstinget. LSVO etablerades under 2003 och under 2012 så initierade 
man ett utvecklingsarbete då man såg ett behov av en nyordning inom LSVO.  
 
LSVO upprättar årligen handlingsplaner för de strategiska samverkansområdena. 
Utredningsuppdrag ges sedan till särskilt utsedda (fasta eller tillfälliga) arbetsgrupper där 
avrapportering av arbetet sker till LSVO. Idag finns fyra fasta verksamhetsgrupper, dessa är:  

 FoU 

 Äldre/somatik 

 Psykisk hälsa/IFO/funktionshinder 

 E-hälsa 
 
Samverkansavtal 

För att tillgodose den enskildes behov krävs en långtgående samverkan mellan kommunerna och 
Psykiatri- och habiliteringsförvaltningen samt Primärvårdsförvaltningen vid Landstinget Blekinge. 
Samarbetet ska fungera väl, så att alla personer med behov av samhällets stöd kan få det snabbt, 
väl individanpassat och på ett så verkningsfullt sätt som möjligt. Den enskilda människans behov 
ska stå i fokus. Det faktum att kommun och landsting har olika ansvarsområde får inte vara ett 
hinder för ett effektivt omhändertagande. 
 
För att säkerställa samverkan har länets alla kommuner och Landstinget Blekinge sedan några år 
tillbaka samverkansavtal för att tydliggöra kring vad och hur samverkan ska ske. Tidigare fanns 
tre avtal som efter ett beslut 2014 har skrivits samman till ett övergripande samverkansavtal som 
omfattar alla målgrupperna med områdesspecifika avsnitt. De avtal som ersattes av det nya 
avtalet, Länsövergripande samverkansavtal 2017-2020, vid revideringen var: 

 Länsövergripande samverkansavtal för ansvarsfördelning och samordning av insatser till 
barn och ungdomar upp till 18 år som är i behov av samtidiga insatser från olika aktörer 
under huvudmännen, 2014-2015. 

 Länsövergripande samverkansavtal mellan Socialtjänsten i Blekinges kommuner och 
Landstinget Blekinge rörande personer med riskbruk, missbruks- och 
beroendeproblematik i Blekinge, 2013-2015. 

 Länsövergripande samverkansavtal rörande vuxna personer från 18 års ålder med 
psykiska funktionsnedsättningar och som är i behov av insatser från båda huvudmännen 
samtidigt, 2014-2015. 
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4. Målgrupper 
 

4.1 Barn och unga 0-17 år 
 
4.1.1 Faktabakgrund - Nationell nivå 
Förhållanden under barn- och ungdomsåren har stor betydelse för både den psykiska och fysiska 
hälsan under hela livet. En ökning av psykosomatiska symptom som oro och nedstämdhet, 
sömnbesvär, trötthet och huvudvärk bland unga i skolåldern, stressrelaterade symptom bland 
framförallt flickor och ökat antal unga som vårdas på sjukhus för depression och ångest är några 
exempel på den oroande utvecklingen. Vissa delar kan kopplas samman med bl.a. ekonomi där 
självrapporterade besvär som huvudvärk, sömnsvårigheter och nedstämdhet är vanligare bland 
tonåringar som uppger att de lever i familjer med dålig eller genomsnittlig ekonomi. Detta 
jämfört med tonåringar som uppger att de lever i familjer med bra ekonomi. 
 
Barn med funktionsnedsättning har sämre hälsa än andra. Oavsett hur svår deras 
funktionsnedsättning är, har de oftare ont i magen, ont i huvudet, svårt att sova och dålig aptit. 
Sett till typen av funktionsnedsättning är det främst barn med huvudsakligen fysiska eller 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som har dessa besvär. Även föräldrarna till barn med 
funktionsnedsättningar har en sämre självupplevd hälsa, vilket påverkar barnen. Familjer med 
barn som har funktionsnedsättning lever också under knappare ekonomiska förhållanden. 
 
Vart femte till sjätte barn i Sverige beräknas växa upp i familjer där det finns problem med 
missbruk eller psykisk ohälsa. Ungefär vart tionde barn beräknas ha upplevt våld i familjen. 
Allvarliga problem i familjen under uppväxten behöver inte betyda att barnen får egna problem 
senare i livet, men risken för att de själva ska utveckla psykisk eller fysisk ohälsa i framtiden är 
förhöjd, och svåra uppväxtförhållanden kan ha en negativ påverkan på barnens skolresultat.  
 
För att barn och unga ska få rätt hjälp, på rätt nivå i rätt tid måste skola, socialtjänst och hälso- 
och sjukvård samarbeta. Detta ställer stora krav på gemensam ledning och styrning. Även tidiga 
insatser är av stor betydelse, både för att minimera lidande för individen och för att minimera 
senare kostnader för samhället. 
 
4.1.2 Faktabakgrund - Blekinge 
 
Upplevd hälsa 
I Folkhälsorapport Blekinge från 20142 kan vi se att det i Blekinge är 26 % av 16–25-åringarna 
som har nedsatt psykiskt välbefinnande. Det ligger i nivå med övriga riket. Det verkar vara en 
något större andel kvinnor än män som har nedsatt psykiskt välbefinnande. 
  
Andelen barn och unga, 16-25 år, som haft besvär av ängslan, oro eller ångest är samma i 
Blekinge som i övriga riket, men siffran är hög. Hela 43 % av personerna i denna åldersgrupp har 
haft besvär med ängslan, oro eller ångest vilket är en betydligt högre andel än i de äldre 
åldersgrupperna som ligger mellan 28-30 % i Blekinge.  
 
I Blekinge uppger signifikant fler personer mellan 16-25 år att de är mycket stressade jämfört med 
andra åldersgrupper. Här är det framförallt yngre kvinnor som i hög grad uppger att de är mycket 
stressade. 

                                                 
2 Folkhälsorapport Blekinge 2014: http://ltblekinge.se/globalassets/halsa-och-vard/landstingets-
folkhalsoarbete/folkhalsorapport_blekinge_2014_till-tryck.pdf 

http://ltblekinge.se/globalassets/halsa-och-vard/landstingets-folkhalsoarbete/folkhalsorapport_blekinge_2014_till-tryck.pdf
http://ltblekinge.se/globalassets/halsa-och-vard/landstingets-folkhalsoarbete/folkhalsorapport_blekinge_2014_till-tryck.pdf
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I den senaste Folkhälsorapport Blekinge 20143 kunde vi läsa om att HBTQ-personer upplever en 
avsevärt sämre hälsa än övriga. Hela 37,8 % har ständigt känt sig nedstämda och olyckliga de 
senaste veckorna jämfört med 12,7 % (heterosexuella).  
 
Skola 
Blekinge län har de sista fem åren legat under riksgenomsnittet avseende elever som uppnått 
kunskapskraven i alla ämnen. År 2015 hade resultaten närmat sig varandra då Blekinge successivt 
hade förbättrat sina resultat samtidigt som rikets resultat hade sjunkit (2015: Blekinge ca 75,0 % 
och riket ca 75,5 %). Vi kan emellertid se relativt stora skillnader inom länet, där Karlskrona hade 
uppnått högsta resultatet (ca 80 %) medan Karlshamn låg lägst (ca 69 %).  
 
I det sammanvägda resultatet i grundskolan, kommunala skolor, ligger Karlshamn på plats 224, 
Karlskrona på plats 225, Ronneby på plats 238, Sölvesborg på plats 111 och Olofström på plats 
85 av landets 290 kommuner. Räknar man kommunala skolor och friskolor tillsammans så ligger 
Karlshamn på plats 230, Karlskrona på plats 117, Ronneby på plats 223, Sölvesborg på plats 120 
och Olofström på plats 85 av landets 290 kommuner. 
 
I Blekinge ligger den årliga kostnaden för en elev i grundskolan på 97 500 kronor jämfört med 
100 000 kronor/elev för alla kommuner i landet. Lägsta kostnaderna finner vi i Ronneby och 
Karlskrona.  
 
I Blekinges förskolor är antalet barn/årsarbetare i förskolan 5,3 jämfört med det nationella 
genomsnittet på 5,4 barn. 
 
Ekonomi 
Andelen barn i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd (år 2014) låg i Blekinge på 3,5 % 
jämfört med 2,7 % i riket. I riket berördes 24 av 100 000 barn av vräkning under år 2014, i 
Blekinge berördes 30 av 100 000 barn. I Olofström och Ronneby finns en större andel barn som 
bor i familjer med låg inkomststandard.  I Blekinge finns en större andel barnfattigdom bland 
barn med utländsk bakgrund, 0-17 år, 35,9 % jämfört med rikets 28,4 %. 
 
I Blekinge återfinns den högsta andelen barn i ekonomiskt utsatta hushåll i Ronneby kommun, 
som dock ligger på riksgenomsnittet på 12 procent. Karlshamns och Sölvesborgs kommun har 
den lägsta andelen i länet på 10 procent. Länet som helhet ligger under riksgenomsnittet enligt 
statistik från 2012. 
 
Nyanlända 
Antal ensamkommande barn boende i Migrationsverkets mottagningssystem var 2016-10-01 
totalt 523st i Blekinge län. Fördelningen över kommunerna såg ut enligt följande: Karlskrona 
172st, Ronneby 145st, Karlshamn 81st, Sölvesborg 83st och Olofström 42st. 
 
Enligt Psykiatri och habiliteringsförvaltningens statistik så har antalet nybesök från asylsökande 
barn i barn- och ungdomspsykiatrins öppenvård ökat de senaste åren. 2010 var det 10 besök, 
2013 var det 31 besök och 2016 var det 66 besök under perioderna januari-maj. 
 
Vårdkonsumtion 
Sett till diagnoser (F00-F99) i öppen vård så har antal patienter/100 000 invånare mellan 0-19 år 
ökat mer i Blekinge än i övriga riket de senaste åren. I Blekinge ses en ökning med 158 % för 

                                                 
3 Folkhälsorapport Blekinge 2014: http://ltblekinge.se/globalassets/halsa-och-vard/landstingets-
folkhalsoarbete/folkhalsorapport_blekinge_2014_till-tryck.pdf  

http://ltblekinge.se/globalassets/halsa-och-vard/landstingets-folkhalsoarbete/folkhalsorapport_blekinge_2014_till-tryck.pdf
http://ltblekinge.se/globalassets/halsa-och-vard/landstingets-folkhalsoarbete/folkhalsorapport_blekinge_2014_till-tryck.pdf
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män och 137 % för kvinnor jämfört med i övriga riket på 65 % för män och 54 % för kvinnor 
mellan åren 2010 och 2014. 
 
Andelen SIP:ar har enligt SIP-kollen minskat i Blekinge med 11,1 % under perioden augusti 2015 
- juli 2016. 
 
Missbruk och beroende 
I Blekinge för åldrarna 0-19 år så är det fler patienter bland män och färre patienter bland 
kvinnor jämfört med övriga riket som har alkoholrelaterade diagnoser under 2014. Likaså är det 
fler män i Blekinge än i övriga riket och färre kvinnor i Blekinge än i övriga riket som har 
drogrelaterade diagnoser i sluten vård i åldrarna 0-19 år 2014. 
 
4.1.3 Pågående insatser i Blekinge  
 
Förebyggande och främjande arbete 
I den länsgemensamma folkhälsopolicyn för 2014-2018 utgör barn och unga en av de högst 
prioriterade målgrupperna, både avseende psykisk och fysisk hälsa. För att uppnå våra 
gemensamma mål krävs fokus på de bestämningsfaktorer som påverkar barn och ungas hälsa. 
För att kunna sätta in rätt åtgärder behöver vi en bild av hur dessa faktorer är fördelade i länet. I 
Blekinge saknar vi en befolkningsenkät som speglar barn och ungas hälsa, livsvillkor och hälsa, 
såsom många andra län arbetar med framför allt skolenkäter. Detta är ett prioriterat och pågående 
utvecklingsarbete i länet och från och med 2020 är målet att vi ska genomföra skolenkäter i 
grund- och gymnasieskola.  
 
Parallellt pågår också ett utvecklingsarbete för att stärka samverkan mellan kommunernas 
elevhälsa och landstingets verksamheter i syfte att hitta flöden och erfarenhetsutbyte dem 
emellan.  
 
Under 2015-2016 har länsstyrelsen och landstinget tillsammans besökt alla länets kommuner för 
dialoger kring föräldrastöd. Vid kommundialogerna framkom flera positiva lokala förutsättningar 
och många av dem återkom vid varje kommundialog. Det finns ett politiskt stöd på kommunal 
nivå. Mycket föräldrastöd pågår redan och det finns i kommunerna en vilja att engagera 
föräldrarna mer. Samtidigt finns vissa utmaningar såsom brist på resurser, svårighet att nå 
föräldrar, behov att målgruppsanpassa föräldrastödet, förtydliga vägen till föräldrastöd, utökad 
samverkan med frivilliga organisationer, förbättrad samplanering, kartlägga vilket föräldrastöd 
som föräldrar efterfrågar samt behov av att följa upp och utvärdera det föräldrastöd som erbjuds 
idag. Under flera av kommundialogerna framfördes önskemålet att utveckla första linjens vård 
för barn och unga. Under 2016 kommer uppföljande dialoger att genomföras i syfte att 
vidareutveckla frågor som lyftes under 2015 års dialoger.  
 
2015 inrättade landstingsstyrelsen i Blekinge en fond för sociala investeringar som särskilt 
fokuserar på tidiga hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser bland barn och unga, där 
politikerna försöker stimulera till samverkan mellan landstinget och övriga samhällsaktörer. 
 
Under 2016 har en länsgemensam ANDT (alkohol, narkotika, doping och tobak) -strategi tagits 
fram för Blekinge. Strategin är ett samarbete mellan Länsstyrelsen, alla kommunerna, landstinget 
och Polisen. Strategin följer den nationella strategins mål och tydliggör vilka utmaningar och 
styrkor som finns för arbetet i Blekinge, samt vilka aktörer som gör vad i arbetet och hur vi kan 
samverka. Barn och unga är en viktig målgrupp i strategin. Bl.a. ingår mål om att tillgången till 
dessa preparat ska minska, att antalet som börjar använda preparaten eller debuterar tidigt ska 
minska, att antalet som utvecklar ett skadligt bruk ska minska, samt att antalet som skadas av sitt 
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eget eller andras bruk av dessa preparat ska minska. Strategin kommer årligen att kompletteras 
med en handlingsplan. 
 
Hösten 2016 har arbetet med en kommission för jämlik hälsa i Blekinge initierats, med syftet att 
samla in, föreslå och pröva förslag till åtgärder som kan bidra till minskade hälsoklyftor. 
Kommissionen sätter särskilt fokus på skillnader i hälsa mellan kön och socioekonomiska 
grupper I december år 2017 ska de presentera sina förslag på åtgärder. 
 
Karlskrona Kommun startade under 2014 en kommission med fokus Barn och ungas 
uppväxtvillkor med namn ”Karlskronakommissionen”. Målet med arbetet är att ge Karlskronas 
barn och unga de bästa förutsättningarna för en bra start i livet. Arbetet ska hållas på en 
strukturell nivå med generella insatser för att ge så många barn och unga som möjligt, en bra start 
i livet. Det är ett långsiktigt arbete med sikte på år 2030. Etapp 1 som nu är påbörjad är på två år.  
Under den här tiden ska en långsiktig strategi för en bättre jämlik social omsorg i kommunen 
arbetas fram. Arbetet leds av en politisk styrgrupp där samtliga partier är representerade och det 
finns en arbetsgrupp där flertalet av kommunens förvaltningar plus Polisen och landstinget är 
representerade. 
 
Tillgängliga tidiga insatser 
Ett länsgemensamt arbete drivs kring våld i nära relationer och samordnas av Länsstyrelsen i 
Blekinge. Våld i nära relation orsakar stor psykisk ohälsa. Landstinget Blekinge har en lokal 
arbetsgrupp också som har utvecklat rutiner i hälso- och sjukvården för identifiering och 
omhändertagande av personer som utsatts för våld i nära relation och deras barn.  
 
För barn och ungdomar upp till 18 år som är i behov av insatser från olika aktörer samtidigt finns 
samverkansavtal mellan länets alla kommuner och Landstinget Blekinge. Avtalet finns beskrivet 
under kapittel 3. 
 
I Kallinge pågår projektet Första linjens mottagning för barn och ungas psykiska hälsa. Det är 
primärvården som ansvarar för projektet som är tänkt att vara en tidig tillgänglig insats för barn 
och unga 0-17 år med lättare eller medelsvår psykisk ohälsa så att man inte ska behöva 
specialiserad vård på t.ex. BUP. 
 
Via plattformen Stöd och behandling som har utvecklats av 1177 Vårdguiden testar man nu att 
på ett säkert sätt via webben ge stöd och behandling som ett komplement till traditionell 
behandling. En av de förstudier som genomförs gäller Samordnad individuell plan (SIP) via nätet. 
I Blekinge kommer BUP vara involverade där man tillsammans med kommunerna ska testa att 
göra SIP:ar via plattformen på nätet. 
 
Elevhälsan i alla kommuner tillsammans med Ungdomsmottagningarna kommer i november 
2016 gå utbildningen SOTIS (Samtal om tobak i skolan) tillsammans. SOTIS är en samtalsmodell 
som fungerar som ett praktiskt och hanterbart verktyg för att samtala om tobak med elever i 
högstadiet och gymnasiet. Detta som ett led i att förbättra det tobaksförebyggande arbetet och 
för att kunna erbjuda tillgängliga tidiga insatser för barn och unga som använder tobak. 
 
Utsatta grupper 
Barn i risk och barn som anhöriga är särskilt viktiga att beakta. Ett samarbete mellan landstinget 
(barnhälsovård, tandvård, BUP, barnkliniken, habiliteringen) och länets kommuner kring 
orosanmälan har vidareutvecklats de senaste åren, där riktlinjer tagits fram och implementerats 
bland landstingets medarbetare. Landstinget har också genomfört ett förbättringsarbete kring 
barn som anhöriga under 2015 där bl.a. akutkliniken och psykiatri/habilitering medverkade. Det 
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pågår under 2016 ett forskningsprojekt vid Blekinge Kompetenscentrum kring barn med psykiskt 
sjuka föräldrar ” Att växa upp med en mamma som har en psykisk utvecklingsstörning”. 
 
Barn och unga med funktionshinder är en viktig målgrupp. Kommunerna och landstinget 
samverkar kring målgruppen bl.a. genom en gemensam utbildning om beteendeanalys för barn 
med funktionsnedsättning samt att man samverkar kring utredningsprocessen.  
 
2012-2014 genomfördes ett länsgemensamt projekt kring förstärkt barn- och föräldraperspektiv 
inom missbruks- och beroendevården med mål att verksamheterna inom socialtjänst och hälso- 
och sjukvård tidigt skulle uppmärksamma föräldrar inom missbruks- och beroendevården och 
deras barn. Verksamheterna utvecklade rutiner och handlingsstrategier för hur personalen skulle 
kunna tillgodose föräldrars och barns behov av information och stöd samt tillvägagångssätt vid 
misstanke om att barn far illa. Målet var också att öka kunskapen om och tillgodose behovet av 
föräldrastöd till föräldrar i missbruks- och beroendevården.  
 
Olika aktiviteter har genomförts i länet för att främja en större acceptans och tolerans för 
olikheter i sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, t.ex. en Pride-festival i Karlskrona 
kommun och HBTQ-certifieringar av elevhälsan i Karlshamns kommun samt elevhälsan på 
Karlskronas gymnasieskolor och äldreomsorgens kulturombud år 2015. Karlshamns Kommun, 
Karlskrona kommun samt Olofströms kommun har beviljats medel av Socialstyrelsen för att öka 
kunskapen om homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation. Syftet är att främja 
HBTQ-personers rättigheter och möjligheter i kontakten med kommuner och landsting. 2016 
genomförs en gemensam satsning på HBTQ utbildning för samtliga chefer och ledande politiker 
i Karlshamn, Karlskrona och Olofström. Sammantaget ca 400 personer genomgår utbildningen i 
november som syftar till att öka medvetenheten och kunskapen i verksamheterna. För 
landstingets del så är ungdomsmottagningarna i länet är sedan tidigare HBT-diplomerade. 
 
I september startade ett nytt pilotprojekt i Karlskrona kommun, i samverkan med Rädda Barnen 
och Landstinget Blekinge (BVC) i syfte att skapa bättre förutsättningar för en god hälsa och 
livskvalitet för nyanlända barn och deras föräldrar. Detta finansieras av landstingets sociala 
investeringsfond. Även i övriga kommuner pågår arbete för nyanlända barn och unga, bland 
annat genom att alla kommuner har en integrationssamordnare och genom det arbete som 
bedrivs inom ramen för SFI och skola. Det finns även mottagningscenter så som Start Ronneby 
för nyanlända familjer med barn från 1-18 år som har stor betydelse för hälsoutvecklingen i 
denna målgrupp. 
 
Delaktighet och rättigheter 
Det pågående arbetet med att stärka elevhälsans roll och att systematisera och följa upp de 
lagstadgade elevhälsosamtalen skulle skapa nya möjligheter till riktade insatser utifrån behov och 
att involvera eleverna i arbetet för en bättre hälsa. Goda exempel från bland annat Region 
Jönköping har inspirerat till att starta detta utvecklingsarbete i Blekinge. 
 
Kommunerna och landstinget arbetar också aktivt med barn och ungas rättigheter med 
barnkonventionen som ledstjärna. Landstinget Blekinge har ett, av landstingsfullmäktige utsett, 
barn- och ungdomsråd med uppdrag att bevaka och värna om barn och ungas rätt. På 
tjänstemannanivå finns också ett barnkonventionsråd med representanter från landstingets alla 
förvaltningar och en särskilt finansierad barnrättsstrategfunktion på 50 %. I samband med 
införandet av den nya patientlagen lyftes också barnens perspektiv fram som ett särskilt område i 
dialog med landstingets verksamheter. 
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Modellen SAMSPEL som man länge har arbetar med för äldre utvecklas nu även för barn och 
unga. Modellen finns beskriven under kapitel 4.5.3.  
 
Användningen av samordnad individuell plan (SIP) som verktyg när barnet är i behov av insatser 
från båda huvudmännen i vård, behandling och omsorg öppnar upp för barn och deras anhöriga 
att vara en aktiv part i arbetet för sin hälsa. 
 
Ledning, styrning och organisation 
Finns beskriven under kapitel 3. Skolan saknas för närvarande i samverkansorganet LSVO men 
det är för närvarande uppe för diskussion. 
 
4.1.4 Sammanvägd analys 

I nationella mätningar av psykisk hälsa hos barn och unga ligger Blekinge ungefär på 
riksgenomsnittet. Vi kan trots detta konstatera att konsumtionen av vårdinsatser för ett flertal 
psykiska diagnoser har ökat lavinartat i länet de senaste fem åren. Samtidigt upplever hela 43 % 
av personerna i denna åldersgrupp att de har haft besvär med ängslan, oro eller ångest, vilket är 
en betydligt högre andel än i de äldre åldersgrupperna. 
 
Insatser mot barn och unga är i alla organisationer och i alla styrdokument en prioriterad fråga då 
vi vet att tidiga insatser ger stora vinster på sikt, både för individen och för samhället. För att 
kunna göra dessa tidiga insatser är hur vi hittar och fångar upp barn tidigt som är i behov av 
samtida insatser en viktig del att jobba vidare med. 
 
Med utgångspunkt i vår länsgemensamma folkhälsopolicy är ett viktigt fortsatt arbete också att 
stärka arbetet mot diskriminering och utanförskap samt prioritera insatser för att stärka den 
psykiska hälsan särskilt hos barn och unga och olika utsatta grupper, t.ex. HBTQ-personer. 
 
SKL-rapporten ”Länsinventering psykisk hälsa – Strukturer till stöd för kunskapsstyrning och 
förbättringsarbete i Sveriges län (SKL Dnr 16/06292) bekräftar det vi ser i Blekinge, nämligen att 
strukturer för tvärsektoriell samverkan mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård finns, men att 
skola, arbete och sysselsättning och folkhälsa utgör parallella spår. Det pågår diskussioner inom 
länets samverkansorgan LSVO om skolan också ska utgöra en part. Ledning och styrning samt 
samordning av arbetet kring barn och unga är därför en viktig del att arbeta vidare med. 
 
  
 
 
  



 
 

 

Psykisk o/hälsa i Blekinge – Länsgemensam analys och handlingsplan, Blekinge läns kommuner och landstinget, oktober 2016.  
15 

4.2 Unga vuxna 
 
4.2.1 Faktabakgrund - Nationell nivå 
Utbildning är en avgörande faktor för att få arbete, och både utbildning och arbete är betydande 
faktorer för den psykiska hälsan. Bland unga vuxna med låg utbildningsnivå är dessutom psykisk 
ohälsa relativt vanligt, något som ytterligare kan försvåra etablering på arbetsmarknaden. Slutförd 
gymnasieutbildning underlättar etablering på arbetsmarknaden och förbättrar förutsättningarna 
för god hälsa. Det finns också ett starkt samband mellan låga betygsresultat i årskurs 9 och 
ofullständiga gymnasiestudier. Svaga betygsprestationer i årskurs 9 tycks dessutom öka risken för 
nedsatt hälsa i vuxen ålder.  
 
Ungdomar i åldern 16-24 år har svårare att få arbete än de äldre och arbetslösheten i denna 
målgrupp är hög, även om den minskat något den senaste tiden. Det finns inga signifikanta 
könsskillnader bland ungdomar. 
 
Under de senaste 15 åren har självmordstalet i Sverige minskat med cirka 20 procent. 
Internationellt sett ligger Sveriges självmordstal omkring EU-genomsnittet. Den positiva trenden 
i Sverige gäller dock inte ungdomar och unga vuxna i åldersgruppen 15-24 år, där självmorden 
legat på samma nivå under en längre tid. Bland unga flickor har suicidförsöken ökat.  
 
4.2.2 Faktabakgrund - Blekinge län 
 
Upplevd hälsa 
I Folkhälsorapport Blekinge från 20143 kan vi se att det i Blekinge är 26 % av 16–25-åringarna 
som har nedsatt psykiskt välbefinnande. Det ligger i nivå med övriga riket. Det verkar vara en 
något större andel kvinnor än män som har nedsatt psykiskt välbefinnande. 
  
Andelen barn och unga, 16-25 år, som haft besvär av ängslan, oro eller ångest är samma i 
Blekinge som i övriga riket, men siffran är hög. Hela 43 % av personerna i denna åldersgrupp har 
haft besvär med ängslan, oro eller ångest vilket är en betydligt högre andel än i de äldre 
åldersgrupperna som ligger mellan 28-30 % i Blekinge.  
 
I Blekinge uppger signifikant fler personer mellan 16-25 år att de är mycket stressade jämfört med 
andra åldersgrupper. Här är det framförallt yngre kvinnor som i hög grad uppger att de är mycket 
stressade. 
 
I den senaste Folkhälsorapport Blekinge 20144 kunde vi läsa om att HBTQ-personer upplever en 
avsevärt sämre hälsa än övriga. Hela 37,8 % har ständigt känt sig nedstämda och olyckliga de 
senaste veckorna jämfört med 12,7 % (heterosexuella). 
 
Utbildning 
I Blekinge är andelen medborgare med eftergymnasial utbildning lägre i alla åldersgrupper (16-84 
år) jämfört med riket. Förekomsten av eftergymnasial utbildning varierar mellan de olika 
kommunerna i Blekinge, där Karlskrona har högst andel högutbildade medan Olofströms 
kommun har lägst andel.  
 
I Blekinges grundskolor finns en obalans mellan könen där 17 % av pojkarna och 12 % av 
flickorna saknar behörighet till gymnasiet. Andra grupper som är utsatta för obalanser är 

                                                 
4 Folkhälsorapport Blekinge 2014: http://ltblekinge.se/globalassets/halsa-och-vard/landstingets-
folkhalsoarbete/folkhalsorapport_blekinge_2014_till-tryck.pdf  

http://ltblekinge.se/globalassets/halsa-och-vard/landstingets-folkhalsoarbete/folkhalsorapport_blekinge_2014_till-tryck.pdf
http://ltblekinge.se/globalassets/halsa-och-vard/landstingets-folkhalsoarbete/folkhalsorapport_blekinge_2014_till-tryck.pdf
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nyinvandrade, utrikes födda och funktionshindrade. Föräldrarnas utbildningsnivå påverkar också 
skolresultaten.  
 
Sysselsättning 
Blekinge har svårigheter att erbjuda förutsättningar för sina unga att ta sig från skolan till 
arbetsmarknaden. I Blekinge är arbetslösheten högre än i övriga riket bland unga vuxna i åldern 
16-24 år. Siffrorna i augusti 2016 visar att Blekinge har 20,1 % arbetslösa ungdomar medan 
siffran för riket i övrigt är 11,5 %. Arbetslösheten bland unga i Bleking har dock sjunkit något det 
senaste året. 
 
Under 2015 genomförde Region Blekinge en kartläggning av arbetsmarknaden för unga i länet i 
samarbete med länets kommuner och Arbetsförmedlingen. Kartläggningen visar att 
arbetslösheten bland Blekinges registerbaserade arbetskraft i åldern 16-24 år uppgick till 23,9 % i 
september 2015, vilket var den högsta i riket. Blekinge har sedan september 2013 kraftsamlat för 
att hantera ungdomsarbetslösheten. Målet har varit en sänkning av ungdomsarbetslösheten med 
50 % för kvinnor och 50 % för män fram till september 2017.  
 
Från september 2013 till juni 2015 var ungdomsarbetslösheten inne i en tydligt fallande trend. 
Utfallet för september 2015 avviker dock kraftigt från denna trend. Utgångsläget för männen var 
sämre än för kvinnorna och utvecklingen har gått mot en ytterligare kraftig förstärkning av den 
initiala obalansen mellan könen med negativ utveckling för männen i samtliga kommuner. 
Orsaker till rekylen i septembersiffrorna kan finnas i att utrikes födda har ökat kraftigt och 
långtidsarbetslösheten ökar. Utrikes födda är överrepresenterade i denna grupp och kommer att 
fortsätta öka. Det finns en eftersläpning i statistiken eftersom vi inte ser i statistiken de som idag 
strömmar in till Blekinge förrän de registrerats hos Arbetsförmedlingen. Ronneby har landets 
högsta arbetslöshet. Nyanlända är överrepresenterade i gruppen arbetslösa i Ronneby. 
 
Ekonomi 
Andelen unga vuxna med låg ekonomisk standard är högre i Blekinge än i övriga riket. Detta har 
mätts i andel unga, med och utan barn, boende i egna hushåll med en disponibel inkomst per 
konsumtionsenhet som är mindre än 60 procent av medianinkomsten för samtliga, 20-24 år, 
2011-2014.  
 
Unga som uppbär ekonomiskt bistånd utgör en stor grupp i Blekinge. I de kommuner där 
försörjningsstödet inte är placerat inom den kommunala arbetsmarknadsavdelningen behöver 
samverkan med socialförvaltningen fördjupas. (Källa: Kartläggning av läget på arbetsmarknaden 
för unga, Region Blekinge) 
 
HBTQ 
Det är fler homo- och bisexuella (19 %) mellan 16-25 år som uppger att de utsatts för fysiskt våld 
av någon närstående, vilket är dubbelt så många som bland unga heterosexuella. Siffrorna är för 
riket då underlaget i Blekinge är för litet. Många unga homo- och bisexuella personer har även 
upplevt kränkande bemötande, för riket 65 % av kvinnorna och 48 % av männen. Underlaget i 
Blekinge är för litet för att kunna dra slutsatser av. Likaså har många unga homosexuella, 
bisexuella och transpersoner lågt förtroende för skola, sjukvård, polis, socialtjänst och 
arbetsförmedling på grund av att de känner sig diskriminerade i mötet med personalen. 
 
Nyanlända 
Antalet asylsökande per 1000 invånare är i Blekinges alla kommuner högre än riksgenomsnittet. I 
genomsnitt för riket tar man emot 18,7 personer per 1000 invånare. I Blekinge ser statistiken ut 
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enligt följande i kommunerna: Karlshamn 22,9, Karlskrona 22,5 Olofström 47,7, Ronneby 30,8 
och Sölvesborg 23,9 personer per 1000 invånare. 
 
Missbruk och beroende 
Sett till individer i heldygnsvård p.g.a. alkoholrelaterade diagnoser så har antalet flickor/unga 
kvinnor i Blekinge minskat mellan 2011-2014 medan utvecklingen för pojkar/unga män är tvärt 
om och man kan se en ökning under dessa år. Likadan ser utvecklingen ut för invånare i 
heldygnsvård p.g.a. narkotikarelaterade diagnoser för personer mellan 10-24 år, antal flickor/unga 
kvinnor har minskat och antal pojkar/unga män har ökat mellan åren 2011-2014. 
 
Jämfört med riket så är antal patienter i åldrarna 20-29 år i Blekinge med alkoholrelaterade 
diagnoser i sluten vård fler när det gäller män i och färre när det gäller kvinnor. För 
drogrelaterade diagnoser så är det fler män i Blekinge jämfört med riket och samma som i övriga 
riket för kvinnor i åldrarna 20-29 år. 
 
Vårdkonsumtion 
Antal patienter/100 000 invånare i öppen vård som har psykiska sjukdomar och syndrom samt 
beteendestörningar är i Blekinge högre, gällande både kvinnor och män, än i övriga riket i 
åldrarna 20-29 år. Likaså har vi fler besök/100 000 invånare i Blekinge gällande dessa diagnoser i 
samma åldrar. I slutenvården är medelvårdstiden för patienter med psykiska sjukdomar och 
syndrom samt beteendestörningar i åldrarna 20-29 år lägre för män i Blekinge jämfört med män i 
riket och högre för kvinnor i Blekinge jämfört med kvinnor i riket. Antal vårdtillfällen/100 000 
invånare är däremot fler för män i Blekinge jämfört med män i övriga riket och lägre för kvinnor i 
Blekinge än för kvinnor i övriga riket. Detta för 20-29 åringar i sluten vård. 
 
Suicid 
Det är en högre andel unga, 16-25 år, som under de senaste 12 månaderna allvarligt har övervägt 
att ta sitt liv jämfört med äldre åldersgrupper i Blekinge. Likadant ser det ut i övriga riket. Bland 
HBTQ-personer så är det en större andel som uppger att de försökt ta sitt liv. T.ex. så uppger 
hela 25 % av unga homo- och bisexuella kvinnor att de har försökt ta livet av sig. Siffrorna är för 
riket då underlaget i Blekinge är för litet. 
 
4.2.3 Pågående insatser i Blekinge 
 
Förebyggande och främjande arbete 
Hösten 2016 har arbetet med en kommission för jämlik hälsa i Blekinge initierats, med syftet att 
samla in, föreslå och pröva förslag till åtgärder som kan bidra till minskade hälsoklyftor. 
Kommissionen sätter särskilt fokus på skillnader i hälsa mellan kön och socioekonomiska 
grupper I december år 2017 ska de presentera sina förslag på åtgärder. 
 
Ett stort treårigt projekt ”Kultur och Hälsa”5 genomfördes åren 2013-2015 med syftet att: 

 Ge personer med långvariga psykiska funktionsnedsättningar en möjlighet till 
återhämtning och förbättrad upplevd hälsa och livskvalitet, samt komma närmare arbete 
och sysselsättning genom att delta i gruppbaserade kulturella aktiviteter. 

 Ge personalen som arbetar med målgruppen inspiration och öka deras kunskap om 
sambandet mellan kultur och hälsa. Detta förväntades också leda till en positiv syn på 
personer med psykiska funktionsnedsättningar. 

                                                 
5 Slutrapport för projektet Kultur och Hälsa: http://ltblekinge.se/globalassets/forskning-och-utveckling/blekinge-
kompetenscentrum/projekt/kultur-och-halsa/rapport-kulturochhalsa2016.2.pdf  

http://ltblekinge.se/globalassets/forskning-och-utveckling/blekinge-kompetenscentrum/projekt/kultur-och-halsa/rapport-kulturochhalsa2016.2.pdf
http://ltblekinge.se/globalassets/forskning-och-utveckling/blekinge-kompetenscentrum/projekt/kultur-och-halsa/rapport-kulturochhalsa2016.2.pdf
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 Öka tillgängligheten och utbudet av kulturella aktiviteter för personer med långvariga 
psykiska funktionsnedsättningar. 

 
Projektet resulterade i förbättrad självupplevd psykisk hälsa och minskad ångest och depression 
hos deltagarna. Brukarmedverkan har varit genomgående i projektet och deltagare och personal 
fick en mer jämbördig relation med de nya arbetssätten. Studieförbunden har övertagit delar av 
de aktiviteter som initierades inom projektets ramar. Nya vägar för samarbete har etablerats. 
 
Under 2016 har man tagit fram en länsgemensam ANDT (alkohol, narkotika, doping och tobak) 
-strategi i Blekinge. I strategin är unga vuxna en viktig målgrupp. Arbetet med strategin finns 
beskrivet under kapitlet 4.1.3. 
 
Landstinget Blekinge undersöker i dagsläget möjligheterna till en webutbildning i 
suicidprevention för både den egna personalen och om möjligt också för medarbetare i 
kommunerna, polisen och andra relevanta organisationer. 
 
Tillgängliga tidiga insatser 
Projektet Blekinges unga lyfter är en samverkan mellan länets alla kommuner, Landstinget 
Blekinge, Arbetsförmedlingen och Region Blekinge som syftar till att få in unga på 
arbetsmarknaden. Målet är en halverad arbetslöshet bland de unga i länet. Den ena insatsen är en 
stärkt satsning på de Navigatorcentrum som finns i varje kommun. Här får unga vuxna bl.a. 
coachning, kontakt med arbetsgivare samt stöd och vägledning utifrån sina behov och önskamål. 
Den andra delen i projektet är utbildningen Liv i livet som är till för unga vuxna mellan 15-24 år 
och som syftar till att ge unga personer som är sjukskrivna eller arbetssökande den kunskap och 
verktyg de behöver för att skapa en förändring i sina liv. Här får de stöd av en handledare, 
genomföra övningar och föreläsningar som bl.a. ska öka självförtroende och självkänsla. 
Utbildningen ges både i östra och västra Blekinge. 
 
I Karlskrona arbetar man bl.a. med Finsamprojektet Bron. Syftet med projektet är att erbjuda 
professionellt samordnad förberedande arbetslivsinriktad rehabilitering till personer över 18 år 
som är i behov av samordnad rehabilitering. Prioritering görs av de yngre i målgruppen, 18-30 år. 
De som remitteras till projektet ska stå i behov av att närma sig arbetsmarknaden men som har 
behov av samordnande rehabiliteringsinsatser innan personen kan anses stå till arbetsmarknadens 
förfogande. 
 
För unga som är i behov av insatser från olika aktörer samtidigt finns samverkansavtal mellan 
länets alla kommuner och Landstinget Blekinge. Avtalet finns beskrivet under kapittel 3. 
 
Utsatta grupper 
HBTQ är en viktig målgrupp då man ser hur hälsan skiljer sig negativt i denna grupp. Pågående 
arbete för denna målgrupp är samma som finns beskrivet under 4.1.3. 
 
Likaså är arbete med nyanlända unga vuxna viktigt. Även detta arbete är samma som det som 
finns beskrivet under 4.1.3. 
 
Delaktighet och rättigheter 
Landstinget Blekinge arbetar med utvecklandet av e-hälsa, som kan bidra till att förbättra 
människors hälsa, delaktighet och självständighet i enlighet med patientlagen. Dessutom kan 
digitaliseringen bidra till lösningar som underlättar för vårdpersonalen, genom att dessa får 
tillgång till information och beslutstöd vid rätt tidpunkt oberoende av plats. Ett av de områden 
som har utvecklats under 2016 är att medborgarna nu har tillgång till sin patientjournal via nätet. 
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NSPH och andra brukarorganisationer arbetar för enskildas delaktighet och rättigheter. Bland 
annat genom att driva och finnas som stöd i olika frågor samt genom att ordna gemensamma 
mötesplatser. Detta kan vara t.ex. genom aktiviteter så som studiecirklar och andra 
kompetenshöjande insatser. 
 
Landstinget ger föreningsbidrag för att stödja bl.a. funktionshinderföreningar, patientföreningar, 
pensionärsföreningar och idrottsrörelsen. Detta för att främja folkhälsan i länet och för att främja 
föreningarnas arbete för enskildas delaktigheter och rättigheter. 
 
Modellen SAMSPEL som man länge har arbetar med för äldre utvecklas nu även för övriga 
målgrupper. Modellen finns beskriven under kapitel 4.5.3.  
 
Användningen av samordnad individuell plan (SIP) som verktyg när individer är i behov av 
insatser från båda huvudmännen i vård, behandling och omsorg öppnar upp för unga vuxna och 
deras anhöriga att vara en aktiv part i arbetet för sin hälsa. 
 
Ledning, styrning och organisation  
Finns beskriven under kapitel 3. 
 
4.2.4 Sammanvägd analys 
Unga vuxna i är en grupp som upplever mer besvär av ängslan, oro eller ångest än andra 
åldersgrupper. I Blekinge uppger även signifikant fler personer mellan 16-25 år att de är mycket 
stressade jämfört med andra åldersgrupper. Samtidigt kan vi se hur konsumtionen av vårdinsatser 
för ett flertal psykiska diagnoser är högre i Blekinge, gällande både kvinnor och män, än i övriga 
riket för åldrarna 20-29 år. 
 
Ytterligare fokus på tidiga insatser och framför allt slutförd gymnasieutbildning för att underlätta 
etablering på arbetsmarknaden är ett viktigt arbete för att förbättra förutsättningarna för god och 
jämlik hälsa. Att kunna följa de ungas upplevda hälsa och livskvalitet under gymnasietiden ger 
information som underlättar planering och åtgärder. Detta utvecklingsarbete pågår i länet i form 
av en befolkningsenkät som bl.a. kommer att involvera elever i årskurs 2 på gymnasiet. 
 
En stor utmaning för målgruppen unga vuxna i Blekinge är sysselsättning. Blekinge hade i augusti 
2016 hela 20,1 % arbetslösa ungdomar medan siffran för riket i övrigt är 11,5 %. Dock har siffran 
sjunkit något det senaste året. Samordnade insatser för att stödja unga in på arbetsmarknaden är 
en viktig del och här pågår det mycket arbete idag som visar på framgångsrika resultat. 
 
Viktiga delar framöver att fokusera på är att nå utsatta grupper, att samordna och hitta 
synergieffekter mellan de många goda insatser som görs samt att stärka tillgängligheten till 
information och behandling då så många unga vuxna i Blekinge är stressade och har psykiska 
diagnoser. 
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4.3 Vuxna  
 
4.3.1 Faktabakgrund - Nationell nivå 

Den nationella folkhälsoenkäten visar att det gradvis skett en förbättring av det allmänna 
hälsotillståndet under det senaste decenniet. 2015 skattade 73 procent av befolkningen sin hälsa 
som bra eller mycket bra, till skillnad från 67 procent 2004. Enligt den nationella 
folkhälsoenkäten är män under 45 år den grupp som oftast uppger att de har bra eller mycket bra 
hälsotillstånd, följt av unga kvinnor i åldern 16–29 år.  
 
Personer med eftergymnasial utbildning uppger oftare att de har ett bättre hälsotillstånd jämfört 
med personer med gymnasial eller förgymnasial utbildning. I relation till personer som är 
yrkesverksamma eller studerande uppger färre arbetslösa att de har en god eller mycket god hälsa. 
 
Resultatet för 2015 visar att 17 procent av befolkningen anger ett nedsatt psykiskt välbefinnande 
och vanligast är detta bland kvinnor i åldern 16–29 år. Även fler kvinnor än män rapporterar 
lättare besvär av ångest/oro/ängslan, trötthet, sömnbesvär och huvudvärk. Fler arbetslösa (29 
procent) än yrkesarbetande (14 procent) uppger nedsatt psykiskt välbefinnande och 
yrkesarbetande har även haft ett bättre och mer konstant hälsoläge än arbetslösa det senaste 
decenniet. 
 
Ohälsotalet ökade under de första åren av 2000-talet och nådde sin topp år 2003, då det i riket 
ersattes 43 dagar från sjukförsäkringen per registrerad försäkrad i åldrarna 16-64 år. Sedan dess 
har den ersatta sjukfrånvaron minskat och år 2010 var ohälsotalet i riket 29 dagar. Under hela 
tidsperioden har ohälsotalet varit högre för kvinnor än för män. 
 
Kvinnor är sysselsatta i något lägre omfattning än män. Andelen långtidsarbetslösa är störst i 
åldersgruppen 55–64 år. Bland kvinnor finns ett starkt samband mellan arbetslöshet och låg 
självskattad hälsa, medan detta inte gäller för män. För män ökar arbetslöshet däremot risken för 
hög alkoholkonsumtion. Att gå från en osäker position på arbetsmarknaden till en mer varaktig 
anställningsform var hälsofrämjande för både män och kvinnor. 
 
Att ha en låg ekonomisk standard har blivit vanligare i Sverige. De flesta lever i ett hushåll med 
delad ekonomi och har olika försörjningsbörda beroende på hushållets sammansättning. 
Åldersgruppen 30–59 har de högsta marknadsinkomsterna, men närmar sig de övriga grupperna 
när det gäller justerad disponibel inkomst eftersom gruppen ofta består av barnfamiljer med en 
större försörjningsbörda. Personer i åldern 60–64 år har höga inkomster men sällan barn hemma, 
vilket ger en hög justerad disponibel inkomst. Kvinnors disponibla inkomst är generellt lägre än 
mäns disponibla inkomster än män, och kvinnornas inkomster tycks inte närma sig männens. 
Sjuka, arbetslösa, förtidspensionerade och ensamstående med barn är grupper som oftare än 
andra har en låg ekonomisk standard.  
 
Den nationella folkhälsoenkäten visar att kvinnor oftare än män saknar kontantmarginal, men att 
andelarna har minskat hos båda könen mellan 2004 och 2012. Minskningen är dock större hos 
män än hos kvinnor vilket innebär att klyftan ökat sedan 2009. När det gäller avsaknad av 
kontantmarginal ser vi en stor skillnad mellan personer födda i Sverige och födda utanför Sverige. 
Varannan kvinna född utanför Europa saknar kontantmarginal jämfört med lite mindre än var 
tionde man född i Sverige. 
 
Under de senaste 15 åren har självmordstalet i Sverige minskat med cirka 20 procent. 
Internationellt sett ligger Sveriges självmordstal omkring EU-genomsnittet. År 2014 dog 1 531 
personer av suicid i Sverige. För män i åldern 15–44 år är suicid den vanligaste dödsorsaken, och 
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för kvinnor i samma åldersgrupp är suicid den näst vanligaste dödsorsaken. I Sverige är det mer 
än dubbelt så många män som kvinnor som begår självmord. Andra överrepresenterade grupper i 
Sverige är HBTQ-personer och utlandsfödda. 
 
4.3.2 Faktabakgrund - Blekinge län 
 
Självupplevd hälsa 
Självupplevd hälsa är en viktig prediktor för framtida hälsoläge. På frågan ”hur bedömer du ditt 
allmänna hälsotillstånd?” angav cirka 73,5 procent av svenskarna att de upplevde sitt 
hälsotillstånd som bra eller mycket bra år 2014. Motsvarande andel i Blekinge var (i åldern 16-84 
år) 71,4 procent. Enligt resultatet 2014 är inte hälsan jämställd i Blekinge. 66,7 procent av 
kvinnorna och 75,9 procent av männen uppger ett bra hälsotillstånd. Denna skillnad är större än 
riket som helhet där 71,2 procent av kvinnorna och 75,7 procent av männen uppger ett bra 
allmänt hälsotillstånd. Vid en jämförelse mellan olika åldersgrupper finner vi att dem mellan 26-
40 år i högre utsträckning upplever en god hälsa. 
 
I Blekinge uppger 68,9 procent av männen och 56,2 procent av kvinnorna att de har en god 
psykisk hälsa, vilket i sin tur innebär att en betydande andel av vår befolkning inte anser sig ha en 
god psykisk hälsa. Utifrån Hälsa på lika villkor där frågeinstrumentet GHQ12 används så kan 
man se att 17 procent av Blekinges invånare har nedsatt psykiskt välbefinnande och det verkar 
vara vanligare bland kvinnor. Siffrorna är i nivå med övriga riket.  
 
Beträffande upplevd stress är det 15 procent av kvinnorna och 12 procent av männen som 
känner sig ganska eller mycket stressade. Sömnsvårigheter är också kopplat till ett psykiskt 
välbefinnande. 31 procent av den vuxna befolkningen, 26-65 år, i Blekinge uppger att de har 
besvär av sömnsvårigheter. Detta är i nivå med övriga riket. 
 
Om man ställer den psykiska hälsan i relation till inkomstnivå finner man att av dem med låg  
inkomst (under 60 procent av medianinkomsten) anger 56 procent ett gott psykiskt hälsotillstånd. 
När det gäller gruppen som anger att de har haft ekonomiska svårigheter det senaste året 
upplever 37 procent att de har ett gott psykiskt hälsotillstånd jämfört med dem som inte har haft 
dessa svårigheter, vilket är 66 procent. Kvinnor har ett sämre psykiskt hälsotillstånd än män i alla 
redovisade inkomstnivåer.  
 
Inom gruppen homo- och bisexuella i Blekinge i åldern 16-84 år uppger 37,8 procent att man 
ständigt känt sig nedstämd och olycklig de senaste veckorna. Motsvarande siffra för 
heterosexuella är 12,7 procent. Detta resultat baseras på relativt få svarande, men skillnaden i 
hälsa är ändå betydande mellan heterosexuella och homo- och bisexuella och behöver 
uppmärksammas. Vid en jämförelse med riket ser man att andelen homo- och bisexuella som 
ständigt känt sig nedstämda och olyckliga de senaste veckorna är lägre (27,4 procent) medan de 
heterosexuella ligger på exakt samma resultat (12,7 procent). 
 
Levnadsvanor 
Våra levnadsvanor har stor betydelse för vår psykiska hälsa. Sett till fysisk aktivitet så är det 66% 
av Blekingeborna som når upp till rekommendationerna om 30 minuters fysisk aktivitet per dag i 
på måttlig nivå och andelen invånare som har en stillasittande fritid är högre i Blekinge än i övriga 
riket, både sett till kvinnor och män. Det är en större andel invånare i Blekinge med övervikt och 
fetma än i övriga riket. Det är få personer i Blekinge som når upp till målet att äta frukt och grönt 
5 gånger per dag, endast 8 %, men det ligger i nivå med övriga riket. Det är ca 10-11 % av 
invånarna i Blekinge som röker dagligen, men det minskar över tid och är i nivå med övriga riket. 
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Sett till alkohol så är det en lägre andel i Blekinge än i övriga riket som har en riskkonsumtion av 
alkohol. 
 
Utbildning 
I Blekinge skiljer sig utbildningsnivåerna åt mellan kommunerna. Antalet invånare som har 
eftergymnasialutbildning ligger i Karlskrona högre än riksgenomsnittet, medans Olofström ligger 
lägre än riket i övrigt. I Olofström ligger man istället högre än riksgenomsnittet med invånare 
som har endast har förgymnasial eller gymnasial utbildning, där ligger Karlskrona lägre än 
riksgensomsnittet. 
 
Arbete 
I Blekinge är 10,1 % av den vuxna befolkningen arbetslösa, detta kan jämföras mot rikets 7,5 %.  
Alla kommunerna ligger över riksgenomsnittet, men det skiljer sig något åt mellan kommunerna: 
Karlshamn 9,7 %, Olofström 11,9 %, Sölvesborg 9,3 %, Ronneby 13,1 % och Karlskrona 8,8 %. 
Arbetslösheten har dock minskat från föregående år.  
 
 Riket 2016  (2015) Blekinge 2016 (2015) 

Fått arbete 38 001  (38 081) 675  (658) 
Arbetslösa och inskrivna i program 7,4 %  

354 876  
(7,7 %) 
(367 132) 

10,1 %  
 7 376  

(10,7 %) 
(7 875) 

Nya lediga platser 97 454  (76 269) 859  (695) 
Arbetslösa ungdomar 11,5 %  

60 526  
(13,4 %) 
(72 668) 

20,1 %  
1 647  

(23,8 %) 
(2 011) 

Varsel 1 863  (2 230)  14  (28) 

 
Sett till frånvaro från arbete eller sysselsättning så motsvarar andelen psykiska sjukdomar 37 % av 
alla sjukfall i Blekinge år 2014. Detta är i nivå med riket i övrigt. Andelen sjukskrivna p.g.a. 
psykiska diagnoser ökar dock. I hela riket så fanns vid utgången av 2014 drygt 71 000 pågående 
sjukfall i psykiska diagnoser, motsvarande siffra 2012 var cirka 48 000 vilket motsvarar en ökning 
på 48 procent. Den vanligaste diagnosen är akut stressreaktion. 
 
Ekonomi 
Resultaten från Hälsa på lika villkor 2014 visar att den genomsnittliga disponibla inkomsten i 
Blekinge är 198 112 kronor per år. Motsvarande siffra för riket är 220 432 kronor per år. Lägst 
disponibel inkomst återfinns i Sölvesborgs kommun och den högsta i Karlskrona kommun. En 
betydande skillnad ser vi när vi jämför kvinnor och mäns disponibla inkomst. Kvinnor i Blekinge 
har en genomsnittlig disponibel inkomst på 173 971 kronor och män motsvarande 221 597 
kronor. 
 
9,9 procent av männen och 12,2 procent av kvinnorna anger att de vid ett eller flera tillfällen 
har haft svårigheter att klara sina löpande utgifter de senaste 12 månaderna. 2011 var 
motsvarande siffra för männen 15,5 procent och för kvinnorna 18,4 procent. 
 
Tre av länets kommuner har överenskommelser om samverkan mellan ekonomiskt bistånd och 
psykiatrin, dessa är Sölvesborg, Karlskrona och Olofström. Likaså har tre kommuner en rutin för 
information vid samordnad individuell plan (SIP) inom ekonomiskt bistånd, dessa kommuner är 
då Karlskrona, Ronneby och Sölvesborg. 
 
Nyanlända 
Antalet asylsökande per 1000 invånare är i Blekinges alla kommuner högre än riksgenomsnittet. I 
genomsnitt för riket tar man emot 18,7 personer per 1000 invånare. I Blekinge ser statistiken ut 
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enligt följande i kommunerna: Karlshamn 22,9, Karlskrona 22,5 Olofström 47,7, Ronneby 30,8 
och Sölvesborg 23,9 personer per 1000 invånare. 
 
Läkemedel 
Sett till läkemedel så finns det skillnader mellan män och kvinnor. Nästan dubbelt så många 
pojkar/män som kvinnor får läkemedel utskrivna för ADHD. Och dubbelt så många kvinnor 
som män får utskrivet antidepressiva, SSRI, lugnande medel och sömnmedel. 
 
Missbruk och beroende 
I Blekinge så är den alkoholrelaterade dödligheten högre än i övriga riket bland både män och 
kvinnor. Skillnaden är dock störst bland män, 47,6/100 000 invånare i Blekinge jämfört med 
30,6/100 00 invånare i riket. För drogrelaterad dödlighet så är även den högre bland män i 
Blekinge jämfört med övriga riket men för kvinnor är den något lägre än i övriga riket. 
 
Vårdkonsumtion 
I Blekinge är andelen patienter med bipolär sjukdom som deltar i patientutbildningar lägre än i 
riket i övrigt. I länet är också andelen patienter inom Svenskt Beroende Register (SBR) som har 
en aktuell vårdplan vid uppföljning mycket lägre än i övriga riket. 
 
Sett till antal patienter som vårdas enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) per 1000 
invånare hade Blekinge år 2013 något högre siffor för män (1,23) än för män i övriga riket (1,13) 
och för kvinnor i Blekinge något lägre (0,89) än riket i övrigt (1,09). 
 
Suicid 
I Blekinge har 6 % av den vuxna befolkningen minst en gång under det senaste året någon gång 
allvarligt övervägt att ta sitt liv. Detta ligger i nivå med siffrorna för riket. Det verkar som att fler 
kvinnor än män har övervägt detta, men det går inte att säkerställa statistiskt.  
 
4.3.3 Pågående insatser i Blekinge 
 
Förebyggande och främjande arbete 
I den länsgemensamma folkhälsopolicyn för 2014-2018 finns fyra strategiska områden; Goda 
livsvillkor Psykisk hälsa, ANDT och Hälsofrämjande miljöer och levnadsvanor. Under dessa 
områden finns många insatsområden gentemot den vuxna befolkningen i länet. Extra fokus riktas 
här mot utsatta grupper som i större utsträckning riskerar ohälsa. 
 
Under 2016 har man tagit fram en länsgemensam ANDT (alkohol, narkotika, doping och tobak) 
-strategi i Blekinge. I strategin är vuxna en viktig målgrupp. Arbetet med strategin finns beskrivet 
under kapitlet 4.1.3 om pågående insatser i Blekinge för barn och unga. 
 
Med jämna mellanrum genomförs folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor” med ett utökat urval i 
Blekinge. Detta för att kunna följa trender och utvecklingen i befolkningens hälsa och utifrån 
behoven som finns kunna prioritera och sätta in rätt åtgärder. Undersökningen blir på så sätt en 
viktig del i det förebyggande och främjande arbetet. 
 
Varje år anordnas psykiatriveckan i Blekinge av bl.a. Studieförbundet Vuxenskolan, NSPH, 
Hjärnkoll samt psykiatrin i landstinget och kommunerna. Syftet är att med bl.a. föreläsningar, 
kulturarrangemang och öppet hus öka kunskapen, förståelsen och öppenheten kring psykisk 
ohälsa. 
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Blekinge Kompetenscentrum arbetar med att utbilda coacher i hållbar personlig utveckling. 
Coacherna är sedan tänkta att kunna arbeta för att främja den psykiska hälsan. 
 
I kommunerna så arbetar framförallt kultur- och fritidsförvaltningarna med mötesplatser för 
medborgarna. Dessa mötesplatser ger både möjlighet till att nå ut med information och att 
bedriva aktiviteter i. T.ex. så finns bibliotek, idrottsplatser, konsthallar och teaterhus. 
 
Tillgängliga tidiga insatser 
Landstinget arbetar med att förbättra befolkningens levnadsvanor, dels för att främja hälsa samt 
för att förebygga ohälsa. För den psykiska hälsan är detta ett viktigt arbete då hälsosamma 
levnadsvanor kan förebygga psykisk ohälsa samt fungera som återhämtning och behandling vid 
lindrigare psykisk ohälsa. Landstinget Blekinge arbetar här utefter ett vårdprogram för att 
säkerställa att alla patienter ska bli tillfrågade och få insatser för förbättrade levnadsvanor. 
Landstinget har också öppnat en levnadsvanemottagning dit patienter med komplex och svår 
levnadsvaneproblematik kan remitteras som ett stöd för landstingets övriga verksamhet. 
 
Landstinget Blekinge och länets alla kommuner har under flera år arbetet med en mängd olika 
projekt under namnet Blekingeparaplyet, som alla haft fokus på psykisk hälsa. Ett av dessa 
projekt var Kultur och hälsa som framgångsrikt använde sig av olika kulturverksamheter och 
fysisk träning som en del i återhämtningen efter psykisk ohälsa. Detta arbete finns beskrivet 
under 4.2.3.  
 
För unga som är i behov av insatser från olika aktörer samtidigt finns samverkansavtal mellan 
länets alla kommuner och Landstinget Blekinge. Avtalet finns beskrivet under kapittel 3. 
 
Via plattformen Stöd och behandling som har utvecklats av 1177 Vårdguiden testar man nu att 
på ett säkert sätt via webben ge stöd och behandling som ett komplement till traditionell 
behandling. Detta arbete pågår även i Blekinge och blir ytterligare ett sätt att säkra tidiga 
tillgängliga insatser för invånarna. 
 
Representanter för länets IFO-verksamheter har tillsammans med Blekinge Kompetenscenter, 
utifrån kommunernas avtal med dem, gjort analyser för att få en bild över hur det ser ut i de olika 
kommunerna och i länet som helhet. 
 
Utsatta grupper 
Blekinge Idrottsförbund har nyligen startat projektet "Hälsa för alla - idrott, kultur och 
integration" där totalt 250 nyanlända vuxna som har samhällsorientering på schemat skall 
genomgå ett träningsschema under tio veckor. Under första och sista passet kommer 
kroppssammansättning och den fysiska kapaciteten att mätas medan de övriga passen förläggs i 
respektive kommun. Under de 10 veckorna kommer också information om Blekinges kultur och 
historia samt föreningskunskap och kunskap om svensk idrott att finnas med. Bakom projektet 
står även BIU, Blekinge Museum och Länsstyrelsen. Projektet föregicks av ett pilotprojekt med 
namnet ”Idrott på schemat”.  
 
Karlskrona kommun har sedan 2012 arbetat med IPS (Individual placement and support) som är 
en metod för arbetsrehabilitering för personer med psykiska funktionshinder. Metoden bygger 
bl.a. på att arbete är målet, personens vilja styr, integration i det psykiatriska behandlingsarbetet, 
belysning av den ekonomiska situationen, tät kontakt med arbetsgivare samt icke tidsbegränsat 
stöd efter behov. En utvärdering har visat hög följsamhet samt det bästa resultatet av samtliga 
granskade kommuner. Statistiken visade att cirka 50 % av deltagarna kom ut i anställning och 
övriga i praktik eller studier. Antalet deltagare som valde att avsluta IPS stödet var få. 



 
 

 

Psykisk o/hälsa i Blekinge – Länsgemensam analys och handlingsplan, Blekinge läns kommuner och landstinget, oktober 2016.  
25 

 
HBTQ är en viktig målgrupp då man ser hur hälsan skiljer sig negativt i denna grupp. Pågående 
arbete mot denna målgrupp är samma som finns beskrivet under 4.1.3. 
 
Landstinget Blekinge driver Beroendeenheten som tar emot patienter som mår akut dåligt på 
grund av sitt beroende. Vården består av planerad tillnyktring, abstinensbehandling och 
utredning. Intagningen sker i huvudsak dagtid i samverkan med kommunernas missbruk- och 
beroendevård. Avdelningen är öppen dygnet runt. Den genomsnittliga vårdtiden är ungefär fem 
dagar men undantagsvis kan längre vårdtider förekomma. 
 
I Blekinge finns rutiner och samverkan inom vissa kommuner avseende att förebygga och arbeta 
med hemlöshet. Bland annat finns hos några av kommunerna rutiner för samordning och 
förebyggande av hemlöshet mellan olika förvaltningar, uppsökande verksamhet (både 
förebyggande och till akut hemlösa), överenskommelser med bostadsföretag/hyresvärdar och 
överenskommelser med frivilligorganisationer. 
 
Delaktighet och rättigheter 
Landstinget Blekinge arbetar med utvecklandet av e-hälsa, som kan bidra till att förbättra 
människors hälsa, delaktighet och självständighet i enlighet med patientlagen. Dessutom kan 
digitaliseringen bidra till lösningar som underlättar för vårdpersonalen, genom att dessa får 
tillgång till information och beslutstöd vid rätt tidpunkt oberoende av plats. Ett av de områden 
som har utvecklats under 2016 är att medborgarna nu har tillgång till sin patientjournal via nätet. 
 
NSPH och andra brukarorganisationer arbetar för enskildas delaktighet och rättigheter. Bland 
annat genom att driva och finnas som stöd i olika frågor samt genom att ordna gemensamma 
mötesplatser. Detta kan vara t.ex. genom aktiviteter så som studiecirklar och andra 
kompetenshöjande insatser. 
 
Landstinget ger föreningsbidrag för att stödja bl.a. funktionshinderföreningar, patientföreningar, 
pensionärsföreningar och idrottsrörelsen. Detta för att främja folkhälsan i länet och för att främja 
föreningarnas arbete för enskildas delaktigheter och rättigheter. 
 
Modellen SAMSPEL som man länge har arbetar med för äldre utvecklas nu även för övriga 
målgrupper. Modellen finns beskriven under kapitel 4.5.3.  
 
Användningen av samordnad individuell plan (SIP) som verktyg när individer är i behov av 
insatser från båda huvudmännen i vård, behandling och omsorg öppnar upp för vuxna personer 
och deras anhöriga att vara en aktiv part i arbetet för sin hälsa. 
 
Ledning, styrning och organisation 
Finns beskriven under kapitel 3. 
 
4.3.4 Sammanvägd analys 
Den självupplevda psykiska hälsan i befolkningen är generellt sett låg. Det är dessutom stor 
skillnad mellan män och kvinnor. T.ex. så upplevet endast ca 50 % av våra kvinnor sin hälsa som 
god. Detta är en utmaning för oss att möta. Utbildningsnivå och sysselsättning är starka 
påverkansfaktorer på den psykiska hälsan och i Blekinge har vi låga siffror på båda dessa faktorer.  
 
Det pågår mycket insatser för den vuxna befolkningen idag. Detta ska tas tillvara på så att man 
kan dra nytta av de insatser som görs över hela länet. Det kan dock behövas tydliggörande om 
vem som gör vad och när det ska göras, så att det blir en bra samordning mellan olika insatser 
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och pågående arbeten. Samordningen och en tydliggörande av vem som gör vad blir även viktigt 
ur ett medborgarperspektiv så man vet vart man ska vända sig om man behöver stöd och hjälp. 
 
En av utmaningarna för arbetet med gruppen vuxna är hur vi når socioekonomiskt svaga grupper 
och hur vi kan få det mer jämställt mellan kvinnor och män. Detta då vi kan se hur skillnaderna i 
hälsa ökar mellan olika grupper.  
 
Ytterligare en viktig del är att få bort fördomar om psykisk ohälsa, så att fler kan känna sig 
inkluderade i samhället. Frågor som bl.a. tillgänglighet till information och delaktighet i de 
mötesplatser vi har blir viktiga att beakta i det här arbetet.  
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4.4 Äldre 65+ 
 
4.4.1 Faktabakgrund - Nationell nivå 
Psykisk (o)hälsa är utbredd bland äldre personer. Samtidigt visar uppföljningar att målgruppen 
inte alltid får rätt stöd och behandling. Åldrandet i sig innebär en ökad risk för både fysiska och 
psykiska sjukdomar. Depression är det vanligaste psykiska hälsoproblemet hos äldre personer. 
Social gemenskap, fysisk aktivitet och bra matvanor är några faktorer som är viktiga för att 
förebygga psykisk ohälsa hos äldre personer. Gruppen äldre med psykisk ohälsa växer och det är 
av stor vikt att stimulera och stödja huvudmännens arbete med att utveckla och tillgängliggöra 
adekvata insatser. 
 
Äldre är en grupp som har lägre ekonomisk standard mätt i en disponibel inkomst under 60 
procent av medianen för befolkningen än andra grupper. Den ekonomiskt mest utsatta gruppen 
bland ålderspensionärerna är ensamstående kvinnor. I början av 1990-talet hade drygt 20 procent 
av de ensamstående kvinnorna över 65 år en disponibel inkomst under 60 procent av medianen 
för befolkningen. Andelen minskade sedan kraftigt under decenniet och var som lägst cirka 7 
procent. Därefter ökade andelen, och vid millennieskiftet var den lika hög som i början på 1990-
talet. År 2008 hade andelen ensamstående kvinnor med lägre än 60 procent av befolkningens 
medianinkomst ökat till knappt 30 procent. 
 
Bland kvinnor med funktionsnedsättning i åldern 65–84 år är cirka hälften låginkomsttagare, 
vilket är en betydligt högre andel jämfört med både kvinnor utan funktionsnedsättning och män 
med och utan funktionsnedsättning i samma åldersgrupp. 
 
4.4.2 Faktabakgrund - Blekinge län 
 
Självupplevd hälsa 
Sett till nedsatt psykiskt välbefinnande så har äldre personer, 65+, den lägsta andelen personer 
som upplever sig ha nedsatt psyksikt välbefinnande jämfört med övriga åldersgrupper. Det ser 
ungefär samma ut för de äldre i Blekinge som för de äldre i övriga riket. Äldre personer upplever 
mindre besvär av ängslan, oro eller ångest än unga personer, 16-25 år och ungefär samma nivåer 
som 26–65-åringar samt samma som äldre personer i riket i övrigt. 
 
Det är en signifikant skillnad mellan äldre och övriga åldersgrupper gällande sömnsvårigheter. 43 
% av Blekinges äldre har sömnsvårigheter. Siffrorna är likande i övriga riket. Det är fler kvinnor 
än män som har besvär av sömnsvårigheter. I gruppen äldre 65+ är det endast 5 % som upplever 
att de är mycket stressade. Det finns signifikanta skillnader mot de yngre åldersgrupperna. 
 
I Blekinge så är andelen äldre som har besvär av trötthet signifikant större än i övriga riket. I 
Blekinge är det 51 % och i övriga riket 45 %. Det går också att se signifikanta skillnader mellan 
äldre kvinnor i Blekinge och äldre kvinnor i övriga riket, där kvinnorna i Blekinge besväras mer 
av trötthet. Likaså finns det en signifikant skillnad mellan äldre kvinnor och äldre män i Blekinge, 
där äldre kvinnor i större utsträckning än män upplever besvär av trötthet. 
 
Andel boende inom äldreomsorgen som har svåra besvär med ängslan, oro eller ångest är högre 
än i riket i övrigt bland kvinnor i Karlshamn samt män i Olofström och Sölvesborg. Ängslan, oro 
och ångest är även vanligare bland kvinnor i Karlshamn, Olofström och Ronneby än hos kvinnor 
i övriga riket bland de som har hemtjänst. 
 
Inom gruppen homo- och bisexuella i Blekinge i åldern 16-84 år uppger 37,8 procent att man 
ständigt känt sig nedstämd och olycklig de senaste veckorna. Motsvarande siffra för 
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heterosexuella är 12,7 procent. Detta resultat baseras på relativt få svarande, men skillnaden i 
hälsa är ändå betydande mellan heterosexuella och homo- och bisexuella och behöver 
uppmärksammas. Vid en jämförelse med riket ser man att andelen homo- och bisexuella som 
ständigt känt sig nedstämda och olyckliga de senaste veckorna är lägre (27,4 procent) medan de 
heterosexuella ligger på exakt samma resultat (12,7 procent). 
 
Sociala relationer 
Avseende sociala relationer så ligger Blekinge något lägre (8,5 poäng) än riket (8,8 poäng) och har 
så gjort under de tre tidigare mätningarna 2005, 2008 och 2011 (alla svarande i åldern 16-84 år). I 
Sölvesborg och Olofström är siffrorna som lägst i länet, 8 poäng respektive 8,3 poäng. I enkäten 
svarar 69,4 procent i Blekinge och 73 procent i riket, att de tycker att de kan lita på de flesta 
människor. 
 
Ekonomi 
Om man ställer den psykiska hälsan i relation till inkomstnivå finner man att av dem med låg  
inkomst (under 60 procent av medianinkomsten) anger 56 procent ett gott psykiskt hälsotillstånd. 
När det gäller gruppen som anger att de har haft ekonomiska svårigheter det senaste året 
upplever 37 procent att de har ett gott psykiskt hälsotillstånd jämfört med dem som inte har haft 
dessa svårigheter, vilket är 66 procent. Kvinnor har ett sämre psykiskt hälsotillstånd än män i alla 
redovisade inkomstnivåer.  
 
Andelen äldre som är ekonomsikt utsatta skiljer sig åt mellan kommunerna. År 2014 såg 
statistiken ut enligt följande: Karlskrona 11 %, Ronneby 14,2 %, Karlshamn 14,8 %, Olofström 
14,9 % och Sölvesborg 15,9 %. 
 
Läkemedels- och vårdkonsumtion 
Enligt Kolada, nyckeltal, vård och omsorg om äldre kan vi konstatera att det i flera kommuner i 
Blekinge finns en högre andel än riksgenomsnittet av äldre 75+ (i särskilt boende eller med 
hemtjänst) som har tre eller fler läkemedel i form av psykofarmaka eller antipsykotiska läkemedel. 
Karlshamns och Karlskrona kommun har högst andelar. I Folkhälsorapport Blekinge 2014 
uppger kvinnorna att de använder läkemedel i högre utsträckning än män genom hela livet. 
 
Vi ser mer psykiatrisk slutenvård för män i Blekinge jämfört med riket, med reservation för att 
det rör ett fåtal individer. 
 
Suicid 
I gruppen äldre 65+ ses en ökning av suicidfall från gruppen 65-74 år till gruppen 75 år och 
uppåt. 
 
4.4.3 Pågående insatser i Blekinge 

 
Förebyggande och främjande arbete 
I den länsgemensamma folkhälsopolicyn för 2014-2018 finns fyra strategiska områden; Goda 
livsvillkor Psykisk hälsa, ANDT och Hälsofrämjande miljöer och levnadsvanor. Under dessa 
områden finns flera insatsområden gentemot den äldre befolkningen i länet. Bland annat mot att 
öka brukarinflytande i omsorgen, att skapa förutsättningar för socialt deltagande och 
tillhandahålla bra mat för äldre inom vård och omsorg. 
 
Med jämna mellanrum genomförs folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor” med ett utökat urval i 
Blekinge. Detta för att kunna följa trender och utvecklingen i befolkningens hälsa och utifrån 
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behoven som finns kunna prioritera och sätta in rätt åtgärder. Undersökningen blir på så sätt en 
viktig del i det förebyggande och främjande arbetet. 
 
I kommunerna så arbetar framförallt kultur- och fritidsförvaltningarna med mötesplatser för 
medborgarna. Dessa mötesplatser ger både möjlighet till att nå ut med information och att 
bedriva aktiviteter i. T.ex. så finns bibliotek, idrottsplatser, konsthallar och teaterhus. Detta blir 
extra viktigt för målgruppen äldre där många riskerar att hamna utanför sociala sammanhang. 
 
Tillgängliga tidiga insatser 
Sedan ett flertal år finns ledningssamverkan inom vård och omsorg (LSVO) etablerad i Blekinge.  
LSVO har tagit beslut om SAMSPEL, en länsgemensam modell där utgångspunkten är den äldres 
perspektiv med ett gemensamt ansvar för planering och informationsöverföring av vård och 
omsorg. SAMSPEL omfattar i nuläget samordnad individuell plan (SIP), beslutsstöd och säker 
utskrivning.  
 
Landstinget arbetar med att förbättra befolkningens levnadsvanor, dels för att främja hälsa samt 
för att förebygga ohälsa. För den psykiska hälsan är detta ett viktigt arbete då hälsosamma 
levnadsvanor kan förebygga psykisk ohälsa samt fungera som återhämtning och behandling vid 
lindrigare psykisk ohälsa. Landstinget Blekinge arbetar här utefter ett vårdprogram för att 
säkerställa att alla patienter ska bli tillfrågade och få insatser för förbättrade levnadsvanor. 
Landstinget har också öppnat en levnadsvanemottagning dit patienter med komplex och svår 
levnadsvaneproblematik kan remitteras som ett stöd för landstingets övriga verksamhet. 
 
Patientsäkerhetsarbetet är viktigt inom vården. Om det brister kan det leda till allvarliga 
konsekvenser för både patienter och medarbetare. För att mäta patientsäkerheten har ett 
patientsäkerhetsindex som avser Landstinget Blekinges verksamhet utarbetats. I indexet mäts bl.a. 
andelen äldre över 75 år med olämpliga läkemedel. Detta följs regelbundet upp inom psykiatri 
och habiliteringsförvaltningen. 
 
Utsatta grupper 
Under 2015 så HBTQ-certifierades alla kulturombud inom äldreförvaltningen i Karlskrona 
kommun. Detta gjordes som en del i en större satsning där även elevhälsan i både Karlshamn och 
Karlskrona certifierades. 
 
Delaktighet och rättigheter 
Landstinget Blekinge arbetar med att införa personcentrerad vård i alla sina verksamheter. Det är 
en evidensbaserad modell som nu ska införas för att förstärka det arbete som redan pågår med 
bl.a. patientlagen där personcentrerad vård är en central del. Detta innebär att det ska råda ett 
jämlikt partnerskap mellan patienten och vårdgivaren att vården ska utgår från patientens egen 
berättelse om sitt tillstånd. Detta arbete är betydande framförallt för äldre personer då många 
äldre har kontakt med vården på något sätt. 
 
Arbetet som bedrivs av ideella föreningar, ofta i samspel med kommun och landsting, är viktigt 
för många äldre personer. Det handlar t.ex. om det arbete som PRO, patientföreningar och 
studieförbund bedriver. Här sker mycket förebyggande arbete då dessa arenor utgör ett socialt 
sammanhang för många äldre, men det är också ett sätt att skapa delaktighet och lyfta individers 
och gruppers rättigheter genom bl.a. opinionsbildning och utbildning. Landstinget ger 
föreningsbidrag för att stödja bl.a. pensionärsorganisationer vilket finns beskrivet under kapitlet 
4.3.3. 
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Ledning, styrning och organisation 
Finns beskriven under kapitel 3. 
 
4.4.4 Sammanvägd analys 

Bland äldre personer, 65+, i Blekinge är det mindre andel som upplever sig ha nedsatt psyksikt 
välbefinnande jämfört med övriga åldersgrupper i länet. I Blekinge har äldre personer 65+ 
svagare sociala relationer och deltar mindre i sociala sammanhang än i övriga riket. En viktig 
fråga att jobba vidare med för äldre personer är därför tillgänglighet till och delaktighet i sociala 
sammanhang. 
 
Inom äldreområdet har det sedan länge pågått mycket samarbete och samverkan. Bland annat så 
grundandes de formella strukturerna för samverkan (LSVO) mycket med äldres behov som 
utgångspunkt. Även den nationella satsningen Äldres Bästa har stimulerat till flera 
förbättringsarbeten i samverkan för att få flöden mellan kommunal och landstingsverksamhet att 
fungera bättre ur patientens/medborgarens perspektiv. Detta arbete är viktigt att fortsätta och 
stärka så att vi når alla och arbetet blir hållbart på sikt. 
 
Då mycket arbete görs blir det också viktigt att koppla ihop aktiviteter och skapa gemensamma 
arenor för vårt arbete. Detta för att det ska vara enklare vart man ska vända sig som invånare för 
att få ett samlat stöd. Lika så blir tillgänglig information om vart man kan få stöd viktigt att arbeta 
med och att man beaktar tillgängligheten ur äldres perspektiv. 
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5. Sammanfattande analys och slutsatser 
 

5.1 Förebyggande och främjande arbete 
Utifrån ovan beskrivna mål- och behovsgrupper kan vi konstatera att det redan idag pågår väldigt 
många förebyggande och främjande insatser i länet för många av målgrupperna. Flera politiska 
satsningar har gjorts riktade till hälsofrämjande och förebyggande insatser, där samverkan 
formaliseras allt mer i länet. Mycket arbete är också på gång. Bland annat den nyligen startade 
kommissionen för jämlik hälsa i Blekinge som ska resultera i en rapport med åtgärder för att 
ytterligare förstärka insatser med fokus på att utjämna hälsoskillnader som beror på kön och 
socioekonomi.  
 
Sett till hur den psyksiska hälsan ser ut i länet där framförallt många unga upplever nedsatt 
psykiskt välbefinnande kommer det förebyggande och främjande arbetet bli av vikt framöver, 
särskilt för barn och unga där man kan skapa goda förutsättningar för hela livet. Att ha fokus på 
psykisk hälsa snarare än ohälsa och stärka friskfaktorer blir viktiga delar. Förebyggande arbete så 
som arbete med hälsosamma levnadsvanor är också viktigt då det kan bidra till psykisk hälsa. För 
att lyckas med detta krävs att medborgarna har tillgång till information så att de kan stärkas i att 
fatta hälsofrämjande beslut själva. Likriktad information från samtliga aktörer kan då underlätta.  
 
5.1.1 Vidareutveckling av det förebyggande och främjande arbetet 

Här lyfts några pågående satsningar och områden för vidareutveckling som vi ser är extra viktiga 
för att skapa förutsättningar för psykisk hälsa i Blekinge på kort och lång sikt: 

 Möjligheterna att kartlägga barn och ungas självupplevda hälsa som kan återkopplas 
direkt till skolor och kommuner är viktigt att skapa.  

 Fortsatt samarbete och utvecklat stöd till elevhälsan mellan landstinget och länets alla 
kommuner är viktigt för att förebygga psykisk ohälsa.  

 Ett fortsatt samarbete för att vidareutveckla föräldrastödet i länet, efter de genomförda 
föräldrastödsdialogerna och de förbättringsområden som identifierats där. 

 Familjecentraler är ett ämne för diskussion i Blekinge län, som ännu inte har någon sådan. 

 Arbetet med att förbättra befolkningens levnadsvanor är fortsatt viktigt. 

 Att alla medborgare har tillgång till adekvat information rörande deras hälsa på ett 
lättillgängligt sätt. 

 

5.2 Tillgängliga tidiga insatser 
Då antalet patienter med psykiska diagnoser ökar i länet så är tidiga och tillgängliga insatser en 
väldigt viktig fråga att arbeta med för att kunna vända denna utveckling. Bland annat så blir en väl 
fungerande första linjen för psykisk ohälsa, i synnerhet bland barn och unga, oerhört viktig att 
definiera. Den är avgörande för att de rätta tidiga insatserna ska komma till stånd i rätt tid. Även 
att samordning sker på ett tidigt plan mellan olika aktörer så att personer med psykisk ohälsa 
tidigt kan tas om hand på bästa sätt blir viktigt. 
 
Arbetet inom LSVO har vidareutvecklats mycket de sista åren, uppdraget har vidgats till att 
omfatta fler målgrupper och frågor och ett ledningssystem har arbetats fram för att ytterligare 
tydliggöra formerna för samverkan. Att ledning och styrning samordnas på detta sätt är en viktig 
förutsättning för att tidiga samordnade insatser ska kunna genomföras. 
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5.2.1 Vidareutveckling av arbetet med tillgängliga tidiga insatser 
Här lyfts några pågående satsningar och områden för vidareutveckling som vi ser är extra viktiga 
för att skapa förutsättningar för psykisk hälsa i Blekinge på kort och lång sikt: 

 Allmänheten ska ha tillgänglig information om psykisk ohälsa för en ökad förståelse och 
acceptans, så att man också vågar söka hjälp i ett tidigt skede av psykisk ohälsa. 

 Information om vart man kan vända sig om man behöver information, råd eller 
behandling måste vara tillgängligt och tydligt för olika målgrupper. 

 Mer samsyn och koordination i vårt samarbete inom och mellan kommuner och landsting 
i länet behövs för att tydliggöra vem som ska göra vad när samt när vi ska samverka och 
hur samverkan ska ske så att insatser kan göras i rätt tid och tidigt. 

 En väl fungerande första linjen för psykisk ohälsa hos barn och unga.  
 

5.3 Utsatta grupper 
Sett till hälsoläget i länet så har vi en utmaning i att stärka insatserna för olika utsatt grupper då vi 
ser hur den psykiska hälsan är sämre där. Grupper som har sämre psykisk hälsa eller har sämre 
förutsättningar för psykisk hälsa är bland annat personer med funktionsnedsättning, HBTQ-
personer, nyanlända och asylsökande samt personer som har ett missbruk eller beroende.  
 
Vi vet idag rätt tydligt vilka de utsatta grupperna är samt hur hälsoläget i dem ser ut och för att få 
till en mer jämlik hälsa behöver vi göra riktade insatser mot dessa grupper. Här behövs ett 
tydligare arbete kring vilka anpassade insatser som behövs mot olika utsatta grupper. En viktig 
del i detta arbete är den nystartade kommissionen för jämlik hälsa i Blekinge som ska samla in, 
föreslå och pröva förslag till åtgärder som kan bidra till minskade hälsoklyftor. I december år 
2017 ska de presentera sina förslag på åtgärder. 
 
5.3.1 Vidareutveckling av arbetet med utsatta grupper 

Här lyfts några pågående satsningar och områden för vidareutveckling som vi ser är extra viktiga 
för att skapa förutsättningar för psykisk hälsa i Blekinge på kort och lång sikt: 

 Riktade informationsinsatser för dessa grupper behövs så att informationen är tillgänglig. 

 En fortsatt strävan efter och arbete för ökad acceptans och minskad diskriminering i 
samhället för utsatta grupper är viktigt. 

 Beslutsfattare och medarbetare inom offentlig verksamhet bör få ökad kunskap och ökad 
medvetenhet om skillnader i utsatta gruppers hälsa och vad som påverkar deras hälsa. 

 Mer arbete kring vilka riktade insatser som behövs för olika utsatta grupper samt 
genomförande av dessa riktade insatser behövs för att få en mer jämlik hälsa. 

 Utifrån hälsoläget samt redan pågående arbeten ses i Blekinge ett extra behov av att 
arbeta mer med vuxna personer som har psykiska funktionsnedsättningar samt med 
personer som har ett missbruk eller beroende. 
 

5.4 Delaktighet och rättigheter 
Delaktighet och rättigheter är ett område som hela tiden behöver utvecklas för att anpassas efter 
behovsgrupperna. Nya lagar, såsom patientlagen och snart troligen också en Barnkonvention som 
övergår i lag, kommer att sätta ytterligare press på offentligt styrda organisationer att finna nya 
och mer effektiva former för patient- och brukarmedverkan liksom möjligheter för befolkningen 
att delta i beslut som påverkar deras hälsa. Viktigt arbete framöver blir bl.a. att fokusera på hur vi 
kan göra medborgare, brukare och patienter mer delaktiga, i allt från samhällsfrågor till 
behandling. 
 
Idag finns många bra arbeten som syftar till att få samordnade och väl koordinerade insatser, från 
både landsting och kommun, för individer som behöver insatser från olika verksamheter. Ett 
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exempel på detta är arbetet med SAMSPEL och SIP. Denna typ av arbeten behöver stärkas och 
vidareutvecklas då de är framgångsrika metoder. 
 
5.4.1 Vidareutveckling av arbetet med delaktighet och rättigheter 

Här lyfts några pågående satsningar och områden för vidareutveckling som vi ser är extra viktiga 
för att skapa förutsättningar för psykisk hälsa i Blekinge på kort och lång sikt: 

 Personcentrerad vård implementeras i landstingets verksamheter. 

 Brukarorganisationernas arbete med att informera om psykisk ohälsa och lyfta 
delaktighetsperspektivet för brukare, anhöriga och personal inom olika verksamheter. 

 Fler mötesplatser behövs, dels för medborgare så att delaktigheten i samhället stärks. Men 
även fler gemensamma arenor för verksamheter som jobbar för medborgarna, så att 
samverkan stärks och tydliggörs. 

 Fortsatt utveckling av modellen SAMSPEL, dels inom området äldre där den sedan 
tidigare används men även till övriga åldersgrupper. 

 Vidareutveckling av arbetet med SIP behövs för att skapa samsyn kring arbetssätt, rutiner, 
riktlinjer, utbildningsbehov, samordning och uppföljning.  

 Fortsatt samverkan med patient- och brukarorganisationer i vårt fortsatta länssamarbete 
kring psykisk ohälsa men även inom övriga områden. 

 
 

5.5 Ledning, styrning och organisation 
Ledning och styrning är en avgörande faktor för om framgång ska nås inom de övriga 
fokusområdena. Det finns idag former för länssamverkan i Blekinge bl.a. genom den regionala 
styrgruppen, länets strategiska folkhälsogrupp, LSVO och dess verksamhetsgrupper samt de 
samverkansavtal som finns. Detta arbete behöver framöver fortsätta att utvecklas och stärkas för 
att möjliggöra samverkan och resultat i arbetet med en förbättrad psykisk hälsa. Här bli bl.a. 
samsyn på hur vi ska använda de lednings- och styrningsorgan som finns och vilka frågor som 
ska hanteras där viktigt. 
 
5.5.1 Vidareutveckling av ledning, styrning och organisation 

Här lyfts några pågående satsningar och områden för vidareutveckling som vi ser är extra viktiga 
för att skapa förutsättningar för psykisk hälsa i Blekinge på kort och lång sikt: 

 En politisk styrgrupp över den regionala styrgruppen där direktörerna sitter har 
efterfrågats av tjänstepersonerna och kan bidra att skapa en mer sammanhållen och 
förankrad ledning och styrning. 

 Vidareutveckling av det länsgemensamma ledningssystemarbetet inom ramen för LSVO. 
Bland annat så behöver skolan involveras som en part i LSVO. 

 Samverkansavtalet mellan kommunerna och landstinget är viktiga för att skapa 
förutsättningar för samverkan och tydlighet i arbetet. Även kopplingar mellan detta avtal 
och övriga arbeten och frågor där kommunerna och landstinget samverkar behövs. 

 Bemanning i det fortsatta arbetet kring nationell överenskommelse om Psykisk o/hälsa. 
Både i samordnarroller och i en övergripande analysgrupp med ansvar för analys och 
framtagande av nya handlingsplaner, men också i mer specifika arbetsgrupper utefter 
behov och aktuella satsningar.  

 Gemensamma utbildningsinsatser för kommun och landsting för att skapa samsyn i 
samverkansfrågor. 

 Behov av samfinansiering kring olika frågor behöver klargöras. 

 Bidrag från kommunerna till brukarorganisationer kan bidra till att växla upp det 
gemensamma arbete som görs därigenom. 
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5.6 Sammanfattande förslag till gemensamma åtgärder 
Utifrån den analys som har gjorts av nationell, regional och lokal data, av intervjuer och 
kartläggning om pågående arbete samt genom arbetsgruppens och LSVO:s prioriteringar så har 
man arbetat fram ett antal områden att satsa extra på under kommande år. Områdena som har 
prioriterats är: 
 

1. Att den enskilde individen ska ha tillgång till adekvat information om vård och insatser på 
ett lättillgängligt sätt. Detta kommer bl.a. göras genom att kartlägga befintligt arbete och 
planer samt ta fram förslag om hur den enskilde har tillgång till adekvat information om 
psykisk o/hälsa på ett lättillgängligt sätt. 
 

2. Att allmänheten ska ha tillgång till information om psykisk o/hälsa. Detta kommer bl.a. 
göras genom att utveckla Psykiatriveckan som är en uppmärksamhetsvecka för psykisk 
o/hälsa. 

 
3. Att samverkan mellan kommun och landsting kring grupperna vuxna med psykisk 

funktionsnedsättning och personer med missbruk och beroende ska fungera bra samt att 
de ska erbjudas rätt vård i gemensamma arbetsformer. Detta kommer bl.a. göras genom 
kartläggning över landstings- och kommunala verksamheter för att eventuellt utveckla 
ytterligare gemensamma arbetsformer. 

 
4. Att brukare, anhöriga och personal ska ha tillgång till information om psykisk o/hälsa 

samt att den enskildes rätt till och behov av samordning ska tillgodoses. Detta kommer 
bl.a. göras genom studiecirklar och genom ett stärkt arbete kring SAMSPEL och SIP. 

 
5. Att det i Blekinge finns en analysgrupp bemannad med representanter från landsting, 

kommuner och brukarorganisation för ett fortsatt kontinuerligt arbete med analys och 
framtagande av kommande handlingsplaner. 

 
För dessa prioriteringar kommer det årligen att tas fram kortsiktiga mål på ett år för att uppfylla 
de långsiktiga målen.  
 
Vissa områden har i analysen bedömts som viktiga men inte prioriterats inom ramen för detta 
arbete då man har sett i kartläggningen av pågående arbete att det redan görs framgångsrika 
satsningar inom området. 
 
Dessa prioriteringar är en komplettering till och en förstärkning av det arbete som redan görs, 
både den verksamhet som pågår inom ramen för respektive organisations grunduppdrag samt till 
de gemensamma satsningar och arbeten som pågår idag 
 
Det fortsatta arbetet kommer att kopplas till LSVO som är det samverkansorgan mellan 
kommunerna och landstinget som finns i Blekinge. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Gemensam handlingsplan  
psykisk o/hälsa i Blekinge 

  
SKL:s överenskommelse om  

”Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016” 

 
Ett samarbete mellan Landstinget Blekinge, Karlshamn, Karlskrona, Olofström,  
Ronneby och Sölvesborg kommuner samt den lokala brukarföreningen NSPH. 

 
Oktober 2016 
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Bilaga 1. Gemensam handlingsplan i Blekinge 

1. Fokusområde: Förebyggande och främjande arbete – INFORMATION 
 
Långsiktiga mål (5 år)  Kortsiktiga mål (1 år) Indikator Aktiviteter Ansvarig Uppskattad kostnad 

för Blekinge län 
Den enskilde har 
tillgång till adekvat 
information om vård 
och insatser avseende 
psykisk o/hälsa på ett 
lättillgängligt sätt.  

31/5 2017 har 
landsting och kommun 
tillsammans med 
representant för 
brukarorganisationerna 
kartlagt befintligt 
arbete och planer för 
vård och insatser 
avseende psykisk 
o/hälsa.  

Finns projektledare? 
                                                                                                                                 
                            
Finns arbetsgrupp? 
                                             
 
 
Finns inventering?  

Landstinget tillsätter 
och bekostar 
projektledare                      
 
Landsting och 
kommuner utser 
representanter till 
arbetsgrupp                    
 
Inventera befintliga 
hemsidor 
 
Inventera befintliga 
planer  
 
Värdera struktur för 
information på 
hemsidor, till exempel 
information som 
länkas mellan olika 
verksamheter.  
 
Ta fram förslag till 
åtgärder för 
information om vård 
och insatser avseende 

Förvaltningschef 
Psykiatri och 
habiliterings-
förvaltningen 
                           
Förvaltningschefer i 
kommuner, psykiatri 
och habiliterings- och 
Primärvårdsförvaltning
en. 
 
Projektledare 
                                 
 
Projektledare 
                                  
 
Projektledare 
 
 
 
 
 
 
Projektledare 

938 000 kr 
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psykisk o/hälsa. 
 

 30/6 2017 finns 
framtagna förslag om 
hur den enskilde har 
tillgång till adekvat 
information om 
psykisk o/hälsa på ett 
lättillgängligt sätt. 
 

Finns förslag till 
åtgärder inför 2018? 

Bedöma om ytterligare 
behov finns och då 
lägga förslag om plan 
för 2018. 
 

Projektledare  
 

 

 30/9 2017 finns beslut 
om plan för 2018 

Har beslut fattats om 
plan för 2018? 

Beslut om åtgärder för 
information om vård 
och insatser avseende 
psykisk o/hälsa tas i 
kommun och 
landsting.  
 
 
Rapporteras i LSVO 
under september 2017 

Chef med ansvar för 
statsbidraget i 
respektive verksamhet 
                                      
 
 
 
 
Ordförande i LSVO 
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2. Fokusområde: Tillgängliga tidiga insatser – GEMENSAMMA ARENOR 
  
Långsiktiga mål (5 år)  Kortsiktiga mål (1år) Indikator Aktiviteter Ansvarig Uppskattad kostnad 

för Blekinge län 

Allmänheten har 
tillgång till information 
om psykisk o/hälsa. 

31/10 2017 är den 
årliga psykiatriveckan 
genomförd. 

Är psykiatrivecka 
planerad och 
genomförd 2017? 

Den så kallade 
”psykiatriveckan” 
genomförs i 
samverkan mellan 
brukarorganisation, 
landsting, kommun 
och andra berörda 
myndigheter.  
 

Brukarorganisation  i 
samverkan med 
kommuner och 
landsting 

300 000 kr 
                      

 
30/9 2017 finns beslut 
om plan för 2018 

Har beslut fattats om 
plan för 2018? 

Beslut tas i kommun 
och landsting om 
medel till 
psykiatrivecka 2018. 
Rapporteras i LSVO 
under september 2017 

Chef med ansvar för 
statsbidraget i 
respektive verksamhet. 
                   
Ordförande i LSVO 
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3. Fokusområde: Utsatta grupper – INTEGRERAD VÅRD (redovisas till SKL under specialiserad vård) 

 
Långsiktiga mål (5 år) Kortsiktiga mål (1 år) Indikator Aktiviteter Ansvarig Uppskattad kostnad 

för Blekinge län 
Fungerande 
samverkan mellan 
kommun och 
landsting kring 
enskilda vuxna med 
psykiska funktions-
nedsättningar. 

30/4 2017 finns en 
kartläggning över 
landstings- och 
kommunala verksam-
heter för vuxna med 
psykisk funktions-
nedsättning för att 
eventuellt utveckla 
ytterligare 
gemensamma 
arbetsformer. 
 

Finns kartläggning 
gjord? 

Utse vårdutvecklare. 
 
 
 
 
Tillsätta arbetsgrupp. 
 
 
 
Genomföra 
kartläggning. 

Förvaltningschef 
psykiatri och 
habiliterings-
förvaltning 
 
Ansvarig chef i 
kommun och 
landsting 
 
Vårdutvecklare 

218 500 kr 

 30/9 2017 finns beslut 
om plan för 2018 
avseende samverkan 
mellan kommun och 
landsting kring 
enskilda vuxna med 
psykiska funktions-
nedsättningar. 

Finns beslut om plan 
för fortsatt gemensamt 
arbete 2018? 

Beslut tas i kommun 
och landsting 
avseende samverkan 
mellan kommun och 
landsting kring 
enskilda vuxna med 
psykiska funktions-
nedsättningar. 
 
Rapporteras i LSVO 
under september 2017. 
 
 
 
 

Chef med ansvar för 
statsbidraget i 
respektive verksamhet 
 
 
 
 
Ordförande i LSVO 
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Personer med 
missbruk och 
beroende erbjuds rätt 
vård i gemensamma 
arbetsformer. 

31/12 2017 finns 
förslag till nya 
gemensamma 
arbetsformer mellan 
psykiatri, primärvård 
och socialtjänst. 
 

Finns förslag till 
gemensamma 
arbetsformer? 

Utse vårdutvecklare. 
75% tjänst 
 
 
 
Tillsätta arbetsgrupp. 
 
 
 
Omvärldsbevakning. 
 
 
Ta fram förslag till nya 
gemensamma 
arbetsformer mellan 
psykiatri, primärvård 
och socialtjänst. 
  

Förvaltningschef 
psykiatri och 
habiliterings-
förvaltning 
 
Ansvarig chef i 
kommun och 
landsting 
 
Vårdutvecklare 
 
 
Vårdutvecklare 

600 250 kr 
 

 30/9 2017 finns beslut 
om plan för 2018 
avseende nya 
gemensamma 
arbetsformer mellan 
psykiatri, primärvård 
och socialtjänst. 

Finns beslut om plan 
för fortsatt gemensamt 
arbete 2018? 

Beslut tas i kommun 
och landsting om nya 
gemensamma 
arbetsformer mellan 
psykiatri, primärvård 
och socialtjänst. 
 
Rapporteras i LSVO 
under september 2017. 

Chef med ansvar för 
statsbidraget i 
respektive verksamhet 
 
 
 
Ordförande i LSVO 
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4. Fokusområde: Delaktighet och rättigheter – INFORMATION OCH SAMORDNING (redovisas till SKL under tidiga insatser) 

 
Långsiktiga mål (5 år) 
Delaktighet och 
rättighet 

Kortsiktiga mål (1 år) Indikator Aktiviteter Ansvarig Uppskattad kostnad 
för Blekinge län 

Brukare, anhöriga och 
personal har tillgång till 
information om 
psykisk o/hälsa. 
 

1/9 2017 är erbjudande 
om studiecirklar 
utlämnade. 

Är studiecirklar 
genomförda eller 
planerade? 

Minst två studiecirklar 
per år på temat ”Vi vill 
och kan förbättra” 
med cirkelledare  
från brukar-
organisationerna. 
Deltagare är brukare, 
anhöriga och personal.  
 
Cirkelledare 
Lokal och litteratur 
Personalkostnader x2 
(4x5 timmar)  
 

Brukar-
organisationerna i 
samverkan med 
kommuner och 
landsting  

70 000 kr 
 
 
 

Den enskildes rätt till 
och behov av 
samordning 
tillgodoses. 

31/12 2017 finns en 
gemensam organisation 
kring arbetet med 
samordnad individuell 
plan mellan landsting, 
kommun och 
brukarorganisationer.  
 

Finns samordnare 
anställd?  

Tillsätta en resurs som 
SIP samordnare.  
Samordnaren stödjer 
befintligt arbete med 
SIP samt är 
sammankallande i 
arbetsgruppen. 
 

Förvaltningschef 
Psykiatri och 
habiliterings-
förvaltningen 

500 000 kr 

  Finns arbetsgrupp 
etablerad? 

Skapa arbetsgrupp med 
representanter från 5 
kommuner och 2 
landstingsverksamheter 
samt 1 från brukar-

Chefer i respektive 
verksamhet. 
 

558 000 kr 
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organisationerna.   
 

 30/9 2017 finns en 
upprättad 
utbildningsplan för 
2018 avseende arbete 
med SIP 
 

Finns beslut om 
utbildningsplan för 
SIP? 
 
 
 

Inventera befintliga 
utbildningar 
Ta fram 
utbildningsplan med 
innehåll och tidsplan 
för 2018 
 

SIP samordnaren 
 
 
 
 

 

  Har beslut fattats om 
plan för 2018? 

Beslut tas i kommun 
och landsting om 
utbildningsplan 2018 
avseende SIP.  
 
 
Rapporteras i LSVO 
under september 2017 

Chef med ansvar för 
statsbidraget i 
respektive verksamhet 
                                     
Ordförande i  LSVO 
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5. Fokusområde: Ledning och styrning – FORTSATT ANALYSARBETE 
 
Långsiktiga mål (5 år)  Kortsiktiga mål (1 år) Indikator Aktiviteter Ansvarig Uppskattad kostnad för 

Blekinge län 
I Blekinge finns 
etablerade arbetsformer 
för gemensamt 
analysarbete.  

28/2 2017 finns en 
etablerad 
länsgemensam 
analysgrupp. 
 
                                              

Finns tillsatt 
samordnare? 
 
 
 
Finns beslut om 
bemanning?                                                           
                                         
 
Finns beslutad 
uppdragsbeskrivning?   
 
Finns en tillsatt 
analysgrupp?     
 

Tillsätta samordnare  
 
 
 
 
Besluta om bemanning 
i analysgrupp 
 
 
Lämna uppdrag att ta 
fram 
uppdragsbeskrivning 
 
Utse representant till 
analysgrupp  
 

Förvaltnings-chef 
psykiatri och 
habiliterings-
förvaltningen 
 
LSVO 
 
 
 
LSVO                                           
                            
 
Chef i respektive 
verksamhet  

963 000 kr 

 30/9 2017 finns en 
genomförd analys och 
handlingsplan med 
uppsatta mål för 2018                                                                   

Finns en genomförd 
analys? 
 
Finns en handlingsplan 
med mål för 2018?                   

Genomföra 
analysarbete i 
regelbundna möten 
under året. 
Ta fram en handlings-
plan för 2018. 

Samordnare 
analysgruppen                          
 
 
 
 

 

 30/9 2017 finns beslut 
om plan för 2018 

Har beslut fattats om 
plan för fortsatt 
gemensamt analys-
arbete avseende 2018? 
 

Beslut tas i kommun 
och landsting.  
 
Rapporteras i LSVO 
under september. 

Chef i respektive 
verksamhet 
 
Ordförande i LSVO 

 


