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 PRIO 2016 
- En inledande beskrivning av länets förutsättningar och förslag på indikatorer 

 

Inledning 
Denna PM är ett resultat av en ambitiös ansats att på mycket begränsad tid inventera datakällor, 

beakta forskningsläge för indikatorer, inhämta information vid behov samt ta hänsyn till särskilda 

grupper, vårdnivåer och olika former av indikatorer. Den tid som har funnits tillgänglig att arbeta 

med detta projekt har dock varit begränsad och resultatet återspeglar i högre utsträckning vad som 

är möjligt att genomföra under tidsperioden än vilka data som finns och vilken information som kan 

samlas in och beaktas. Därför är det viktigt att tidigt påtala att vissa av de moment som förespråkas i 

texten aldrig har varit möjliga att genomföra. När det gäller inventeringen av nationella och lokala 

datakällor finns två problem som gjort att arbetet inte kunnat genomföras fullt ut – dels finns så 

mycket data att det skulle ha varit för tidskrävande att gå igenom alla databaser, detta försvåras yt-

terligare av att det också är mycket skiftande kvalité i dessa datakällor. Arbetet kunde inte bara foku-

sera på datakällor och indikatorer utan behövde beakta kvalité på data samtidigt. Detta har det inte 

funnits tid att göra fullt ut, vissa indikatorer har dock valts bort på grund av deltagare i arbetsgrup-

pens kunskaper kring indikatorns bristande tillförlitlighet och kvalitet.1 

Det andra momentet som inte har hunnits med i någon större omfattning är att knyta indikatorer till 

kunskapsläget. Då tiden varit så begränsad, och därför även resursen för denna första analys, så har 

inte utrymme funnits att knyta kunskapsläge till de indikatorer som valts ut som starka kandidater. 

Det tredje momentet som inte alls har realiserats handlar om moment 7 i listan nedan, att eventuellt 

gå ut med enkät för att samla in information från region eller kommuner där så är behövligt. Det har 

inte funnits tid nog att göra en sådan insamling och detta moment har inte heller betonats i detta 

uppdrag. 

Denna PM kommer att ha en disposition som följer de fokusområden som SKL formulerar snarare än 

de moment som nämnts ovan och som också kommer att beskrivas mer i texten nedan. Detta för att 

momenten är ett stöd i arbetet medan fokusområdena är viktiga att hålla synliga för läsaren. 

Syfte 
Syftet med denna PM är att identifiera och sammanställa relevanta data som underlag för analyser 

av de fem fokusområden som SKL identifierar som viktiga att ta speciell hänsyn till under arbetet 

med handlingsplanen. I samband med denna PM kommer dock ett av dessa fokusområden att bort-

ses från då det kommer att hanteras i ett senare skede i processen. De fyra fokusområden som beak-

tas i detta arbete är därför följande:2 

1. Förebyggande och främjande insatser 

2. Tillgängliga och tidiga resurser 

                                                           
1
 Ett flertal indikatorer från ÖJ beskrivs av deltagare från kommunerna som mycket osäkra. 

2
 Det fokusområde som inte hanteras i denna PM är Ledning, Styrning och Organisation. 
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3. Enskildas delaktighet och rättigheter 

4. Utsatta grupper 

Process 
För att uppnå detta syfte på enklast möjliga steg föreslås arbetet följa en process om åtta olika del-

moment, dessa delmoment är följande: 

1. Identifiera befintliga nationella och lokala datakällor där uppgifter finns som har bäring på 

psykisk hälsa/ohälsa. 

2. Göra urval och sammanställa relevanta indikatorer för respektive fokusområde. 

3. Beakta aktuellt forskningsläge vid urvalet av indikatorer. 

4. Identifiera indikatorer som kan utgöra mätvärden för målen/aktiviteterna i de nu gällande 

handlingsplanerna som togs fram i förra PRIO-satsningen. 

5. Relatera indikatorerna till vårdnivåer/verksamheter. 

6. Göra en sammanställning som fixar jämförande resultat för indikatorerna för respektive 
kommun, för länet samt för riket. 

7. Vid behov även inhämta relevanta uppgifter genom enkäter/förfrågningar till verksamheter 
inom kommuner och regionen. 

8. Göra en analys av resultaten och föreslå förbättringsområden. 

EN DESKRIPTIV BILD AV LÄNETS FÖRUTSÄTTNINGAR 
En tidigare rapport från Samhällsmedicin Gävleborg3 har använts som utgångspunkt för denna inven-

terande bakgrundsbild avseende länets befolkningsstruktur, förekomst av psykisk ohälsa samt vård-

konsumtion. Denna rapport är inte en uppdatering av ovan nämnda rapport men hämtar inspiration 

till fokuspunkter i ett omfattande datamaterial om länets invånare och deras socioekonomiska karak-

täristika. 

UTBILDNINGSNIVÅ I RIKET, LÄNET OCH LÄNETS KOMMUNER 

                                                           
3
 Underlag från Samhällsmedicin till psykiatriutredningen inom Landstinget Gävleborg, 2011-02-10 



  2016-09-13  
 

3 
 

Figurerna ovan visar andelen elever i årskurs 9 som läsåret 2013/2014 var behöriga att söka till gym-

nasiet. Figurerna visar länets andelar i jämförelse med riket och andra län med uppdelning på kön. 

Figurerna inkluderar elever från skolor med kommunal och annan huvudman. Spridningen mellan 

länen i riket är drygt 10 procent för pojkarna och knappt 8 procent för flickorna. För flickorna är Gäv-

leborg det län med lägst andel behöriga flickor till gymnasiet med 85,2 procent. För pojkarna har 

Gävleborgs län den tredje lägsta andelen behöriga med 80,1 procent. Rikets snitt är 85,5 procent 

behöriga niondeklassare för pojkar respektive 88,3 procent behöriga för flickor. Vilket innebär att 

länets pojkar ligger drygt 5 procent under rikssnittet och länets flickor drygt 3 procent under samma 

rikssnitt. Inom länet är det under perioden i snitt tre procent högre andel flickor än pojkar som är 

behöriga till gymnasiet. Om vi beaktar föregående års data är det tydligt att länets pojkar och flickor 

generellt har en lägre behörighetsgrad till gymnasiet i jämförelse med rikssnittet. 

 

Figurerna ovan inkluderar elever från skolor med kommunal och annan huvudman och ger en jämfö-
relse av andel behöriga till gymnasiet läsåret 2013/2014 fördelat på kön i länets tio kommuner. Vari-
ationen inom länet är stor, för pojkarna skiljer det drygt 19 procent mellan Söderhamn som har högst 
andel (86,6 %) behöriga och Hofors som har lägst andel (67,3 %) behöriga till gymnasiet. För flickorna 
skiljer det drygt 13 procentenheter mellan Ljusdal som har högst andel (89,6 %) behöriga och Sandvi-
ken som har lägst andel (76,3 %) behöriga till gymnasiet. För Ockelbo redovisas inga andelar för nå-
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got kön då antalet utan behörighet är för litet för att redovisas, andelen med behörighet beräknas 
istället ligga mellan 86-97 %, för både pojkar och flickor. 

Figuren till vänster visar övergångsfrekvensen till gymnasiet 2013 för länet i jämförelse med andra 

län, samt rikssnitt. Övergångsfrekvensen är uppdelat på: övergång till högskoleförberedande pro-

gram; övergång till yrkesprogram; övergång till introduktionsprogram; samt andel elever som inte 

gick vidare till gymnasiet. I figurerna ingår elever från grundskola med kommunal huvudman, som 

övergår till gymnasium oavsett huvudman. 

Gävleborg har lägst andel övergångar till högskoleförberedande program, 44 procent. Högst andel 

har Stockholms län med 68 procent. Rikssnittet är andelen 54 procent samtidigt har Gävleborg näst 

högst andel övergångar till yrkesprogram, 38 procent. Högst har Norrbottens län med 41 procent. 

Rikssnittet för övergång till yrkesprogram är 33 procent. 

Figuren ovan till höger visar övergångsfrekvensen till gymnasiet inom länet. I länet finns stora variat-

ioner avseende övergångar till de olika gymnasieprogrammen. Högst andel övergångar till högskole-

förberedande program var det i Hudiksvalls kommun med 57 procent Lägst andel övergångar till hög-

skoleförberedande program har Ockelbo med 19 procent Högst andel övergångar till yrkesprogram 

var det i Hofors kommun med 56 procent. Lägst andel övergångar till yrkesprogram var det i Hu-

diksvalls kommun med 27 procent. Nordanstigs kommun har med 35 procent högst andel övergångar 

till introduktionsprogram. 

Figurerna ovan visar övergångsfrekvensen till högre studier för länets tio kommuner läsåret 

2012/2013 för män respektive kvinnor. I Ovanåkers kommun påbörjade knappt 46 procent högre 

studier läsåret 2012/2013 vilket är högst andel i länet till skillnad från Ljusdals kommun där det var 

knappt 17 procent. Även för kvinnorna ligger Ovanåkers kommun i topp med drygt 60 procent. För 

kvinnorna var det lägst andel övergång till högre studier i Nordanstigs kommun med knappt 32 pro-

cent. 
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Överlag är övergångsfrekvensen till högre studier lägre än rikssnittet. Även inom länet är det en klart 

större andel kvinnor än män som går vidare till högre studier. I snitt var det läsåret 2012/2013 knappt 

13 procent fler kvinnor än män i länet som gick vidare till högre studier, vilket är i nivå med rikssnit-

tet. 

Figurerna visar hur utveckling av fördelningen av andel män med förgymnasial-, gymnasial- respek-

tive eftergymnasial utbildning sett ut i riket och länet under åren 2000-2013. När vi ser till utveckling 

av utbildningsnivå över tid är det viktigt att betänka att detta är en tämligen långsam process (SCB, 

2005). I så väl länet som riket minskar andel män som har förgymnasial utbildning som högsta ge-

nomförda utbildning. I länet har andelen minskat från 27 procent år 2000 till 17 procent år 2013. 

Riket har under hela perioden haft lägre andel jämfört med Gävleborg och har minskat från 22 pro-

cent år 2000 till 15 procent år 2013. Andel män med gymnasial utbildning har under perioden ökat i 

länet, från 53 till 57 procent. I riket har andelen varit oförändändrad på 48 procent, det vill säga hela 

tiden lägre än länets andel.  

Bland män är skillnaden mellan länet och rikssnittet störst avseende andel med eftergymnasial ut-

bildning. Länet har under hela perioden en andel som är lägre än rikets. År 2000 hade 19 procent av 

länets män en eftergymnasial utbildning som högst avklarad utbildning, år 2013 hade denna andel 

ökat till 24 procent. Trots denna positiva utveckling har skillnaderna mellan länet och riket över peri-

oden ökat. År 2000 var skillnaden 13 procent, år 2013 hade skillnaden ökat till 21 procent.  
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Utvecklingen bland kvinnor i länet och riket följer i stort samma trend som utvecklingen för männen. 

Skillnaden mellan länet och riket är dock mindre bland kvinnorna än bland männen. I länet och riket 

minskar andel kvinnor med förgymnasial utbildning som högsta genomförda utbildning. I länet har 

andelen minskat från 22 procent år 2000 till 13 procent år 2013. Riket har, jämfört med länet, under 

hela perioden haft lägre andelar kvinnor med förgymnasial utbildning: dessa andelar har minskat från 

19 procent år 2000 till 11 procent år 2013.  

Under perioden har även andel kvinnor med gymnasial utbildning som högsta genomförda utbildning 

minskat. Detta gäller för så väl länet som riket och är en motsatt utveckling jämfört med länets män 

där andel med gymnasial utbildning ökar. Jämfört med rikets kvinnor har andel gymnasieutbildade 

kvinnor under hela perioden varit högre i länet, och andelsminskningen har varit mindre. I länet har 

andelen gått från 52 till 49 procent under perioden 2000-2013, motsvarande utveckling bland rikets 

kvinnor har varit från 48 till 42 procent.  

Motsvarande trend finns avseende andel med eftergymnasial utbildning: riket har under hela peri-

oden en högre andel gymnasieutbildade kvinnor, jämfört med länet, och andelsökningen har under 

perioden varit större i riket än i länet. År 2000 hade 26 procent av länets kvinnor en eftergymnasial 

utbildning som högst avklarad utbildning, år 2013 hade denna andel ökat till nära 38 procent, men 

skillnaderna mellan länet och riket har ökat. År 2000 hade 32 procent av rikets kvinnor en efter-

gymnasial utbildning som högst avklarad utbildning, år 2013 hade denna andel ökat till nära 45 pro-

cent, skillnaderna mellan länet och riket har vuxit från 6,5 procent år 2000 till 8 procent år 2013. 

Som sett av tidigare bilder minskar andelen i rikets befolkning som har förgymnasial utbildning som 

högsta genomgångna utbildning, Gävleborgs län ligger dock bland de fem län där mer än 17 procent 

av den manliga befolkningen har förgymnasial utbildning som högsta genomgångna utbildning, riks-

snittet är strax under 15 procent.  

Det finns viss variation också inom länet. Framförallt är det männen i Hofors, Nordanstig, Ockelbo 

och Ovanåkers kommuner som utmärker sig genom att 20-25 procent av männen, det vill säga var 

femte eller var fjärde man, endast har förgymnasial utbildning som högsta utbildning. Motsvarande 

andel i Gävle kommun är knappt 16 procent. 

Jämfört med männen så är det både i länet och riket en mindre andel kvinnor som har förgymnasial 

utbildning som högsta utbildning. Trenden för Gävleborgs län i förhållande till riket och övriga län är 

dock den samma: länet tillhör de län med högst andel kvinnor med förgymnasial utbildning som 

högsta utbildningsnivå (13 %), rikssnittet är elva procent. Variationen inom länet är mindre bland 

kvinnorna än bland männen. Ockelbo, Hofors, Ovanåkers och Nordanstigs kommuner är, liksom för 
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männen, de kommuner som har högst andel kvinnor med förgymnasial utbildning som högsta ge-

nomgångna utbildning.  

En bidragande orsak till länets, relativt sett, lägre utbildningsnivå kan vara en mer långsam struktur-

omvandling. Historiskt har det varit möjligt att snabbt ta sig in på arbetsmarknaden med liten utbild-

ningsinsats. Till detta hör också att föräldrars utbildningsnivå tenderar att determinera barnens ut-

bildningsval, och en region med relativt låg utbildningsnivå har en tendens att fortsättningsvis också 

återskapa skillnader mellan hög-, och lågutbildade (IFFS, 2008). Ytterligare studier visar också på 

samband mellan barnens utbildningsval och mor-, och farföräldrars utbildningsnivå vilket innebär att 

strukturer av detta slag är mycket trögrörliga (IFFS, 2002; IFAU, 2012). I sammanhanget bör det också 

påminnas om att den formella utbildningsnivån bara är en del av en individs kompetens, och att vali-

dering av kunskaper kan vara ett intressant instrument (exempelvis för grupper som har en hög 

kompetens men relativt låg formell utbildning) som kan öka flexibiliteten och rörligheten i arbetsli-

vet. 

Till kategorin gymnasial utbildning ingår både gymnasial utbildning som är högst två år, och gymnasi-

al utbildning som är tre år. Figurerna till vänster visar andel män 25-64 år som 2013 hade gymnasial 

utbildning som högsta genomgångna utbildningsnivå, fördelat per län respektive kommun. På höger 

sida ses motsvarande andelar för kvinnor.  

Variationen mellan länen är större avseende den gymnasiala utbildningen än tidigare nämnda för-

gymnasiala utbildning. I Stockholms län har mer är 38 procent av den manliga befolkningen gymnasi-

al utbildning som högsta genomgångna utbildningsnivå. Rikssnittet är knappt 48 procent, och Gävle-

borgs län placerar sig bland de fem län med högst andelar, 57 procent eller mer, män med gymnasial 

utbildning som högsta utbildning. Inom länet finns en variation från drygt 51 procent i Gävle kom-

mun till 64 respektive 65 procent i Ljusdals och Hofors kommuner. De flesta av kommunerna ligger i 

nivå med, eller strax över, länssnittet om 57 procent.   
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En lägre andel av kvinnorna än männen, i så väl länet som riket, har gymnasial utbildning som högsta 

genomförda utbildning. I Gävleborgs län har nästan 49 procent av kvinnorna gymnasial utbildning 

som högsta utbildningsnivå. Förhållandet till riket och övriga län är den samma som för män: länet 

tillhör de fem län med högst andel. Rikssnittet är 42 procent. Inom länet varierar andelen kvinnor 

med gymnasial utbildning som högsta utbildningsnivå från 42 procent i Gävle (d.v.s. i nivå med riks-

snittet) till 57 procent i Ljusdals kommun. De flesta av kommunerna ligger på nivåer mellan 52 till 56 

procent. 

Andel män 25-64 år med eftergymnasial utbildning4 var år 2013 högst i Stockholms län, drygt 45 pro-

cent av männen hade sådan utbildning. Rikssnittet är drygt 35 procent. Gävleborgs län är det län med 

lägst andel män med eftergymnasial utbildning: strax över 24 procent. Detta är förstås ett följdriktigt 

förhållande till övriga län då länet, som tidigare presenterats, har de högsta andelarna män med för-

gymnasial och gymnasial utbildning.  

Även bland kvinnorna var andelen med eftergymnasial utbildning år 2013 högst i Stockholms län, 
drygt 52 procent. Rikssnittet är drygt 45 procent, det vill säga tio procent högre än männens genom-
snitt. I Gävleborgs län är könsskillnaderna än större: över 13 procent fler kvinnor än män har efter-
gymnasial utbildning. Gävleborgs län placerar sig dock även för kvinnor bland länen med lägst andel 
eftergymnasialt utbildade (strax över 37 procent).  
 
Även de stora könsskillnaderna i utbildningsnivå är värda att notera. I samtliga regioner finns fler 
högutbildade kvinnor än män. På liknande vis som näringslivsstrukturer och arbetsmarknadsproces-
ser påverkar utbildningsskillnader mellan regioner kan en förklaring till könsskillnader i utbildnings-
nivå vara den kraftiga yrkesmässiga och branschmässiga arbetsmarknadssegmenteringen mellan män 
och kvinnor: kvinnodominerade yrken kräver ofta en högre utbildning än vad många mansdomine-
rade yrken gör (Tillväxtanalys, 2014). 

 

                                                           
4
 Med eftergymnasial utbildning avses utbildning vid högskola, universitet eller annan utbildningsanordnare 

som kräver tidigare genomgången gymnasial utbildning. I kategorin för eftergymnasial utbildningen ingår ut-
bildning som är kortare än tre år; tre år eller mer; samt forskarutbildning. 
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Strukturella bestämningsfaktorer med betydelse för psykisk ohälsa i länets 

befolkning 
Ett sätt att förstå risken för psykisk ohälsa är genom att se på hur flera livsfaktorer samspelar med 

socioekonomiska variabler och i denna del är det utbildning som kommer att användas som ett mått 

på individens ungefärliga sociala position i så mening att utbildning används som likvärdigt med 

klassbegreppet. 

Många mönster visar på att skillnaderna mellan könen mer handlar om omfattning än om unika 

mönster för respektive kön. Värt att notera är dock att kvinnor med en längre utbildning tenderar att 

ha riskabla alkoholvanor i högre utsträckning än män med samma utbildning – här är kvinnornas 

mönster ett helt annat än vad som gäller för männen i så mån att kvinnors riskabla alkoholbruk ten-

derar att öka med utbildning medan det omvända gäller för män. 

I figurerna ovan är männen representerade i den vänstra kolumnen medan kvinnor är represente-

rade i den högra kolumnen. Speciellt intressanta värden för dessa data, som kommer från hälsa på 

lika villkor 2014, är de som kan fungera som mått på risk att drabbas av psykisk ohälsa. I detta fall 

främst riskabla alkoholvanor, lågt socialt deltagande samt saknar kontantmarginal. Osunda levnads-

vanor är också förenade med en ökad risk för psykisk ohälsa och därför har figurer som beskriver 

dessa livsstilsmarkörer också valts ut för att visa hur flera av dessa indikatorer samvarierar med just 

utbildning. 

Den psykiska hälsan hos länets befolkning 
Från den senast undersökningen i Hälsa på lika villkor (data från 2014) är det också möjligt att sam-

manställa mer generella insikter i länsinvånarnas psykiska välmående då ett stort antal variabler kny-

ter an till det psykiska måendet hos deltagarna. Nedan presenteras tre figurer som fångar deltagar-

nas egen syn på sin förmåga till koncentration, sin självkänsla och sitt generella psykiska välmående. 
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Över lag har dessa variabler en subjektiv karaktär som återspeglar enskilda delar i det komplexa be-

grepp som individernas självkänsla och självtillit är exempel på. Nedanstående figurer är tagna från 

Öppna jämförelser, Folkhälsa 2014. 

Vad figuren ovan låter oss se är hur den genomsnittlige Gävleborgaren själv upplever sin hälsa och 

sin livssituation och sitt mående – även om sådana data är subjektiva till sin natur så säger de dock 

någonting om befolkningens hälsa på en aggregerad nivå. Värt att minnas är att 70 procent av alla 

män och kvinnor faktiskt skattar sin hälsa som bra eller mycket bra. Oro och rädsla hos kvinnor samt 

problem med tilliten är dock värda att reflektera över. På en nationell nivå blir det tydligt att tillit till 

såväl andra människor som organisationer inte är någonting statiskt. 
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Hälsa på lika villkor 2014 visar en dyster bild för flera av aktörerna inom den sociala välfärdssektorn i 

och med att de två organisationer som hade minst förtroende bland befolkningen är socialtjänsten 

och försäkringskassan. Och att de följs av Riksdag, Arbetsförmedling och äldreomsorgen talar sitt 

tydliga språk. De senaste årens politik med minskade resurser i dessa områden, bortsett från riksda-

gen, har troligtvis bidragit till att förtroendet för dessa samhällsinstitutioner minskat. 
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Nästa figur har sin utgångspunkt i människors subjektiva upplevelse av sig själva och i relation till 

riket är frekvensen av människor som upplever sig som mer spända än vanligt eller som haft suicid-

tankar relativt låg. Alternativa mått kring suicid och mått på användande av lugnande, ångestdäm-

pande och sömnmedel kommer senare i denna PM. 

Den sista figuren från undersökningen hälsa på lika villkor återspeglar samma form av upplevelser 

som figuren ovan och skiljer sig inte nämnvärt från rikets fördelningar. 

 

Ohälsotalet 
Ohälsotalet är Försäkringskassans mått på frånvarodagar som ersätts från sjukförsäkringen under en 

12-månadersperiod. Antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabilite-

ringspenning samt sjukersättning/ aktivitetsersättning (före år 2003 förtidspension/ sjukbidrag) från 

socialförsäkringen relaterat till antal registrerade försäkrade (befolkningen) 16-64 år. Alla dagar är 

omräknade till nettodagar, t.ex. TVÅ dagar med halv ersättning blir EN dag. 

    2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Samtliga / total Samtliga 28,0 27,3 26,8 27,0 27,7 29,5 

  16-19 år 2,5 2,5 2,3 2,3 2,1 2,0 

  20-29 år 13,9 12,6 11,6 10,9 10,5 10,8 

  30-39 år 17,0 15,6 14,3 13,8 13,5 14,5 

  40-49 år 26,0 25,3 24,6 24,5 24,9 26,7 

  50-59 år 46,0 46,0 46,1 46,8 48,1 50,7 

  60-64 år 68,1 68,8 70,1 72,7 76,2 81,0 

                
Kvinnor / Wo-
men Samtliga 33,8 32,8 32,0 32,0 32,7 34,9 

  16-19 år 2,3 2,1 2,0 2,0 1,9 1,8 

  20-29 år 15,0 13,5 12,3 11,4 10,9 11,3 

  30-39 år 20,9 19,1 17,4 16,6 16,1 17,4 

  40-49 år 33,1 31,8 30,4 30,0 30,2 32,5 
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  50-59 år 55,6 55,1 54,9 55,6 57,0 60,1 

  60-64 år 79,8 80,7 82,2 85,2 89,3 94,7 

                

Män / Men Samtliga 22,4 22,1 21,8 22,1 22,7 24,2 

  16-19 år 2,8 2,8 2,6 2,6 2,4 2,3 

  20-29 år 12,9 11,7 10,9 10,4 10,1 10,3 

  30-39 år 13,2 12,2 11,4 11,1 11,0 11,7 

  40-49 år 19,1 19,0 18,8 19,1 19,6 21,2 

  50-59 år 36,5 37,0 37,4 38,1 39,2 41,5 

  60-64 år 56,3 56,8 57,9 60,0 63,0 67,2 

 

Ohälsotalet kommunvis  

 

2015 2014 2013 2012 2011 2010 

 
31,4 30,7 30,3 30,4 31,1 34,0 

2101 Ockelbo 37,5 36,8 34,4 34,2 34,6 36,3 

2104 Hofors 33,4 33,2 33,2 32,8 32,1 34,2 

2121 Ovanåker 30,9 30,0 30,3 30,9 31,7 33,7 

2132 Nordanstig 37,8 37,0 35,9 36,8 37,6 41,4 

2161 Ljusdal 36,6 36,0 35,5 35,7 37,0 39,7 

2180 Gävle 26,5 25,7 25,3 25,2 25,5 28,3 

2181 Sandviken 28,3 27,3 26,6 26,2 27,2 30,1 

2182 Söderhamn 40,1 39,4 39,9 40,5 41,9 45,4 

2183 Bollnäs 34,5 34,4 33,4 34,5 35,3 37,8 

2184 Hudiksvall 34,8 34,2 33,2 33,1 34,3 37,4 

 

Överst i fetstil är länets genomsnitt, grönmarkerade områden betecknar kommuner som har ett 

värde som understiger genomsnittet medan de röda är lika med eller större än medelvärdet. 

Bestämningsfaktorer för barn och unga 
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Barn och unga är en målgrupp högt prioriterad på folkhälsoarbetets dagordning. Detta beror dels på 

att psykosomatiska symptom (t.ex. oro och nedstämdhet, sömnbesvär, trötthet, och stressrelaterade 

symptom) nationellt sett ökat, framförallt hos flickor men även hos pojkar, under senaste åren. Dels 

på att förhållanden under barn- och ungdomsåren har stor betydelse för både den psykiska och fy-

siska hälsan under hela livet. De ungas livsvillkor har grundläggande betydelse för deras hälsa och 

välbefinnande, både idag och i framtiden (CSDH, 2008; Hogstedt et al. 2003).  

Figuren ovan illustrerar det stora antal förhållanden och livsvillkor som påverkar hälsa hos barn och 

unga, och skapar förutsättningar för hälsa genom livet. En god start i livet, enligt modellen t.ex. ge-

nom goda förutsättningar för att lyckas med sin skolgång, är på så vis en av de viktigaste faktorerna 

för ett långt liv med god hälsa och gott välbefinnande (Hogstedt et al. 2003).  

Tonårsaborter 
Sedan 1983 har tonårsaborter ökat och minskat i vågor med ett snitt på ca 5800 tonårsaborter om 

året mellan 1983 och 2012. För 2014, som är den senast tillgängliga statistiken, ligger antalet aborter 

på 3900 vilket är den lägsta siffran under hela mätperioden där de hösta topparna har legat på 7584 

aborter under 2007 och 7532 under 2006.  

 

Levnadsvanor med betydelse för psykisk ohälsa 
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Andelen barn och ungdomar som använt narkotika under den senaste 12 månadsperioden eller som 

har intensivkonsumerat alkohol någon gång i månaden eller oftare ger en fingervisning om hur stor 

grupp ungdomar som har beteenden som är förknippade med risk för psykisk ohälsa, utanförskap 

och/eller social problematik. Av denna anledning är det viktigt att lyfta fram dessa siffor från senaste 

drogvaneundersökningen från CAN som ett mått på ungdomar med ett riskbeteende. 

Som figurerna ovan ger handen finns generellt en skillnad mellan pojkars och flickors konsumtion av 

såväl alkohol som narkotika – samtidigt är det svårt att se hur läget ser ut i de mindre kommunerna 

då talen på deras nivå blivit för små för att rapportera fördelat på kön. 

Självskattad psykisk ohälsa i Gävleborgs län 

I samband med CANs drogvaneundersökning, vilken senast genomfördes 2014 i länet, ställs också 

frågor om ungdomars generella mående. Som figuren ovan visar så är det 10 procent fler unga kvin-

nor (16-29 år) som rapporterar om ett nedsatt psykiskt välbefinnande i jämförelse med männen i 

samma åldersgrupp. 
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Hälsa och välmående  

Även när det gäller den självskattade hälsan så visar det sig att flickorredan i årskurs 6 har en upplevd 

sämre hälsa än de jämnåriga pojkarna och att det återigen är närmare tio procent fler flickor som 

inte upplever sin hälsa som utmärkt. Denna trend fortsätter även i senare åldrar och i figurerna ne-

dan där den självskattade hälsan är från pojkar och flickor i årskurs 8 kvarstår skillnaderna mellan 

pojkar och flickor. Men det finns också skillnader mellan kommunerna som är större än skillnaderna 

mellan könen vilket visar att kön inte är den enda faktorn som påverkar barn och ungdomars må-

ende. 

En faktor som har stor inverkan på barn och 

ungdomars möjlighet till inkludering och me-

ningsfull fritid är föräldrarnas ekonomiska situ-

ation. Följande figurer ger lite olika perspektiv 

på barn i ekonomiskt utsatta hushåll fördelar 

sig i länet. 

Som figuren till vänster visar så ligger 

länssnittet på runt 14,5 procent med en 

spridning på ca 4 procent mellan lägsta 

och högsta värdet bland länets kommu-

ner. Det är fyra av länets tio kommuner 

som har en lägre andel barn i ekono-

miskt utsatta hem än länssnittet och det 

är Ljusdal, Bollnäs, Ovanåker och Hu-

diksvall. De andra kommunerna ligger 

över länets genomsnitt. Men ekonomin är i hög grad beroende av kön och etnicitet vilket figurerna 

till vänster gör tydligt. 
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Utbildning som bestämningsfaktor för både inträde på arbetsmarknaden 

och för individens hälsa. 
Utbildning är en faktor som har en tydlig koppling till folkhälsa även om mönstren inte alltid är enty-

diga mellan könen eller olika utbildningsgrupper. Det är dock otvetydigt så att det är svårare för indi-

vider med endast grundskola att etablera sig och behålla sin position på arbetsmarknaden, denna 

grupp anger även en generellt sämre fysisk och psykisk hälsa.  

Återigen visar figurerna på det samspel som finns mellan etnicitet, socialt arv och utbildningstradit-

ionen inom en given familj. På en gruppnivå blir det tydligt att svenskfödda flickor med föräldrar som 

har eftergymnasial utbildning är de som troligast skaffar sig en högre utbildning och etablerar sig på 

arbetsmarknaden. Medan pojkar som är utrikes födda av utrikes födda föräldrar är de som mest san-

nolikt får sämre betyg och växer upp i ett ekonomiskt utsatt hushåll. Men variationen inom länet 

innebär också att det finns fler faktorer som spelar in i ekvationen (och definitivt fler än vad som tas 

upp i denna PM).  

För pojkar finns en skillnad om 15 procent mellan länets kommuner och det samvarierar antagligen 

med ovan nämnda faktorer. För flickor är skillnaderna mellan kommunerna ungefär 10 procent. 

 

Sammanfattning av bakgrundsdata 
Individens förutsättningar och hans eller hennes hälsa tycks primärt påverkas av tre faktorer. Perso-

nens utbildningsbakgrund, personens kön och personens etniska bakgrund. Detta är tre faktorer som 

ofta ses som grundfaktorer för ett så kallat intersektionellt perspektiv där grundtanken är att dessa 

faktorer aldrig verkar enskilt. Även om det generellt sett finns en patriarkal struktur i samhället så 

innebär det inte att det alltid är ofördelaktigt att vara kvinna. Att vara svensk välutbildad kvinna in-
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nebär nog en fördel över en utrikesfödd man även om han är man – det är i samspelet som den to-

tala summan av dessa faktorer avgör individens position i samhället. 

Dessa mönster är dock inte så entydiga att det kan sägas vara bättre eller sämre att tillhöra en grupp 

än en annan. Flickor presterar som tidigare nämnt generellt bättre än pojkar i skolan men rapporte-

rar samtidigt i högre utsträckning en sämre fysisk och psykisk hälsa. På samma sätt tycks högre ut-

bildning hänga samman med ett generellt bättre mående och färre sociala problem, utom för kvinnor 

med hög utbildning – de dricker nämligen mer alkohol än kvinnor som har grundskola och gymnasie-

skola som högsta genomförda utbildning. Det som är mer entydigt är att det innebär en ökad risk för 

barn och ungdomar att växa upp i ekonomiskt utsatta hushåll och att det är extra svårt för dessa barn 

och ungdomar om de dessutom är utrikesfödda och har utrikesfödda föräldrar. 

Det är dock av vikt att inte blanda samman en generell bild som denna med de enskilda individer som 

tillsammans skapar dylika grupper. Förhållanden är dessa faktorer gör bara saker mer eller mindre 

troliga eller sannolika – men ska på intet sätt uppfattas som deterministiska. 

Tidigare arbeten som berör denna överenskommelse 
En analys med syfte att lägga grunden för en ny överenskommelse bör rimligtvis sättas i en kontext 

och i detta fall finns flera dokument att ta hänsyn till. I texten nedan är ambitionen att kortfattat 

sammanfatta dokumentets syfte och lyfta fram särskilt intressant information för denna PM.  

PRIO överenskommelse 2015-2016 
En naturlig startpunkt att ta avstamp i är den överenskommelse som i skivande stund gäller för sam-

arbetet kring personer med psykisk funktionsnedsättning i Gävleborgs län.5 Denna överenskommelse 

utgår från den nationella psykiatrisamordningens rapport då målgruppen för samarbete definieras.6 

Fokus i denna överenskommelse är att klargöra gränsdragningen mellan de två huvudmännen samti-

digt som respektive parts ansvar också tydliggörs. En rutin för Samordnad Individuell Plan (SIP) finns 

också med i överenskommelsen 

Några specifika målgrupper lyfts fram i denna överenskommelse, vilka kan vara viktiga att nämna i 

klartext då SKL speciellt lyfter fram utsatta grupper som ett fokusområde inför den kommande över-

enskommelsen. 

Personer med psykisk störning och samtidigt missbruk 

Barn och unga med psykiska och sociala problem samtidigt 

Vuxna med psykiska och sociala problem samtidigt 

Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

Äldre med psykiska funktionsnedsättningar 

SKL positionspapper kring barn och ungas hälsa 
Ett annat viktigt dokument att ta med in i detta arbete är SKLs positionspapper kring barn och ungas 

psykiska hälsa.7 De utgår från ett perspektiv om att orsaker till psykisk ohälsa kan förklaras som en 

                                                           
5
 Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning, reviderad 2015-09-10 

6
 Vad är psykiskt funktionshinder? Nationell psykiatrisamordning ger sin definition av begreppet psykiskt funkt-

ionshinder, SOU 2006:5 
7
 Psykisk hälsa, barn och unga, Sveriges kommuner och landsting, positionspapper, 2016 
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kombination av såväl biologiska som psykosociala faktorer där de skyddsfaktorer som finns inte räck-

er till för att motverka olika riskfaktorer. Exempel på riskfaktorer som SKL nämner i detta papper är 

ensamhet, negativa attityder och kränkande behandling. Socioekonomiska riskfaktorer handlar ex-

empelvis om att vara ekonomiskt utsatt, missförhållanden i hemmet eller brister i föräldrarnas för-

äldraförmåga. Psykisk ohälsa samt missbruksproblematik i hemmet är ytterligare två riskfaktorer som 

lyfts fram i positionspapperet. Sexuella övergrepp och exploatering tas upp som ett problem som 

primärt drabbar många flickor medan våld i hemmet inte är lika knutet till barnets kön. 

Förutom alla dessa riskfaktorer så tas även samhällets krav på prestationer i skolområdet och normer 

kring livsstilsval (som t ex sexualitet) som potentiella orsaker till psykisk ohälsa hos barn och unga. 

Dessutom kommer många ensamkommande barn till Sverige med erfarenheter av våld, övergrepp 

och andra traumatiska händelser som naturligtvis kan leda till psykisk ohälsa. 

Här skrivs specifika områden för samverkan fram, vilka kan vara bra att ha med sig in i detta arbete. 

Tvärsektoriell samordning och samverkan är en förutsättning för det hälsofrämjande 

och förebyggande arbetet. 

Samverkan mellan skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård, kultur, fritid och idrott be-

höver stärkas för hälsofrämjande satsningar. 

Det bör finnas gemensamma överenskommelser som konkretiseras i årliga handlings-

planer med långsiktiga och uppföljningsbara mål och gemensam ledning och styrning 

som omfattar såväl skola, socialtjänst som hälso- och sjukvård. 

Att skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård som jämbördiga parter ska ta ansvar för 

att samordna insatserna, till exempel med hjälp av samordnad individuell plan (SIP) 

Att alla verksamheter ska ha former för att erbjuda barn och unga en reell möjlighet 

att vara delaktiga och påverka den vård och omsorg de erhåller. 

Att alla verksamheter behöver utveckla kompetenshöjande åtgärder om interkultu-

rella möten 

Att det behöver finnas en gemensam kunskapsbas kring trauma och bemötande av 

barn och unga som själva eller som anhöriga, som befinner sig i utsatta situationer. 

Förutom att tydligt peka ut områden för samverkan lyfts även frågan om vad SKL anser att kommu-

ner, regionen och landsting bör göra på en mer konkret nivå. I positionspappret går det att läsa att 

SKL anser att; 

”goda resultat är beroende av en helhetssyn på barns och ungas livssituation och att 

system för styrning och uppföljning över verksamhets- och huvudmannagränser ger 

förutsättningar för att åstadkomma en sådan helhetssyn.” (SKL, 2016) 

De slår sedan fast några konkreta viljeyttringar i samband med ovanstående positionering angående 

huvudmännens gemensamma ansvar. 

Att hälsofrämjande och förebyggande arbete ska prioriteras i verksamheten hos kom-

muner, landsting och regioner. 
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Att det är viktigt att utforma hälsofrämjande, förebyggande och tidiga insatser som 

svarar mot definierade behov och vars mänskliga och samhällsekonomiska effekter ut-

värderas. 

Att bevisat hälsofrämjande, förebyggande och tidiga insatser är en god investering 

som bör implementeras och spridas för att användas av fler. 

Att det ska finnas lättillgänglig information, råd och stöd utan behovsprövning som kan 

sökas av barn, föräldrar och närstående och barn som anhöriga. 

Att barn och unga utifrån olika förutsättningar och behov ska ges likvärdiga möjlighet-

er att nå kunskapsmålen i skolan. 

Att kommuner, landsting, regioner och civilsamhällets organisationer ska arbeta för att 

fler och bredare grupper av barn och unga ska ha tillgång till ett rikt och meningsfullt 

kultur-, fritids- och idrottsliv. 

Att det förebyggande arbetet mot diskriminering, kränkningar, nätmobbing, sexuella 

övergrepp, sexuell exploatering och våld ska stärkas och utvecklas. 

Att kommuner, landsting och regioner som arbetsgivare har en viktig roll i att bereda 

unga människor inträde på arbetsmarknaden. 

Tidiga insatser 
Tidig upptäckt och tidiga insatser pekas ut som en nyckel för ett framgångsrikt arbete med barn och 

unga då det kan förebygga ett ökat vårdbehov eller en psykiatrisk problematik senare i livet. Elevhäl-

san pekas ut som en viktig part som skulle kunna samla socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård, 

dock påpekas att elevhälsan idag inte har detta uppdrag i lagstiftningen. Vad som behövs är dock en 

tydlig första linje för barn och unga som kan erbjuda kartläggning och bedömning av behov samt 

lätta och tillgängliga stöd- och behandlingsinsatser. Denna första linje bör också kunna lotsa vidare 

till specialiserad vård där så är tillämpligt. Kravet på att upprätta en samordnad individuell plan (SIP) 

belyses också och SKL föreslår i detta sammanhang att försäkringskassa och arbetsförmedling bjuds 

in om så är lämpligt, även om inte lagen föreskriver det. Även här kommer SKL med ett antal kon-

kreta förslag; 

Att kommuner, landsting och regioner i samverkan inrättar en första linje för att er-

bjuda kartläggning och bedömning av behov samt tidiga och lättillgängliga stöd- och 

behandlingsinsatser. 

Att riktat och anpassat stöd ska kunna erbjudas till alla föräldrar och vårdnadshavare 

för att stödja en positiv utveckling för barn och unga med någon typ av psykiska pro-

blem. 

Att kommuner, landsting och regioner bör vara organiserade på ett sätt som möjliggör 

individanpassade insatser från ett helhetsperspektiv. 

Specialistvårdens roll i förebyggandet 
Vad som primärt förs fram under rubriken är behovet av att organisera sig internt inom kommun, 

region och landsting och samtidigt också organisera sitt samarbete så att samtliga parter har en tyd-
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lig och gemensam bild av sina egna och varandras ansvarsområden. SKL framhåller även vikten av att 

specialistvården kopplas in där så är nödvändigt, dels i samband med komplexa fall av psykisk ohälsa 

med annan samtidig problematik men också för att öka kunskap hos andra aktörer kring områden 

som självskadebeteende, suicid mm. 

Länsinventering psykisk hälsa 
SKLs delrapport Länsinventering psykisk hälsa som ingår i Ny infrastruktur för psykisk hälsa är ett 

tredje dokument som bör ligga till grund för det fortsatta arbetet i PRIO satsningen.8 Rapportens 

underrubrik är dessutom Strukturer till stöd för kunskapsstyrning och förbättringsarbete i Sveriges län 

– vilket än mer understryker rapportens relevans. 

Rapporten fokuserar på att kartlägga sex olika områden, vilka är; 

1. Styrning och mandat inom politik och förvaltning 

2. Aktörer med länsövergripande utvecklingsansvar 

3. Geografi och täckning 

4. Förutsättningar för samarbete 

5. Kapacitet och kompetens för utvecklingsstöd i länet 

6. Kvalitetssäkring på länsövergripande nivå 

Rapporten är väldigt omfattande och spänner över ett mycket vitt område, men några initiala iaktta-

gelser som sammanfattas i rapporten är att de flesta län har länsövergripande strukturer för ledning, 

styrning och kunskapsutveckling men att samordningen dem emellan kan förbättras. Arbetssättet 

medför ofta ställtider på år i och med att parterna skall ta hem överenskommelser och ta beslut i 

respektive organisation. Arbetet med evidensbaserad praktik har i många fall bidragit till regional 

samverkan men har också ofta lett fram till avgränsat stuprörsarbete. 

Skola, sysselsättning och folkhälsa har sällan integrerats i ovan nämnda system och utgör därför pa-

rallella spår i de flesta landsting och regioner.  

Det finns små utvecklingsresurser på länsövergripande nivå vilket lägger stor börda på representan-

ter från linjen då det är de som driver olika utvecklingsfrågor. Samtidigt synliggörs att länsövergri-

pande utvecklingsresurser ofta kopplas till nationella satsningar (ex psykiatri, barn och unga, miss-

bruk) men att dessa resurser inte upprätthålls av huvudmännen när medel fasas ut. 

I de flesta läns saknas dessutom länsövergripande utvecklingsresurser som täcker in hela området -

psykisk hälsa, frågor som rör skola, arbete och sysselsättning mm ryms ofta inte idag. Folkhälsoarbe-

tet fungerar för det mesta bra i länen men det saknar koppling till det regionala utvecklingsarbetet. 

Många län saknar uttalade strategier att kompensera regionala skillnader då flertalet små kommuner 

saknar såväl medel som kapacitet att arbeta med utvecklingsarbete och omvärldsbevakning. Dessu-

tom är det de mindre kommunerna som generellt har ett större behov av regionala resurser i och 

med att större kommuner generellt har bättre förutsättningar att driva eget utvecklingsarbete. Detta 

leder ofta till en obalans mellan små och stora kommuners delaktighet i utvecklingsarbetet, de frågor 

som berör små kommuners förutsättningar och problem med utvecklingsarbete blir på så sätt ofta 

inte uppmärksammade på länsnivå. 

                                                           
8
 Uppdrag psykisk hälsa: Aktion 2016, Länsinventering psykisk hälsa – strukturer till stöd för kunskapsstyrning 

och förbättringsarbete i Sveriges län (SKL, DNR 15/06292) 
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De flesta länsövergripande arbeten hindras av att det är svårt att utnyttja existerande resurser på 

övergripande nivå – här är det främst huvudmannaskap som utgör hinder för resursutnyttjande. Svå-

righeterna att överblicka de regionala utvecklingsresurserna påverkar kvaliteten i arbetet med att ta 

fram gemensamma regionala strategier och planer som bygger på gemensamma analyser, priorite-

ringar och mål. 

De flesta län bedömer att tillgängliga resurser och kompetenser på länsnivå ofta är otillräckliga i för-

hållande till behovet och att möjligheterna att utnyttja dem samordnat på ett effektivt och övergri-

pande plan är en stor utmaning. Anledningen till denna svårighet ligger oftast i avgränsade uppdrag 

och organisation. FoU enheter kommer t ex sällan det länsövergripande arbetet till nytta. 

De flesta län har mål som används som prioriterings- och inriktningsstöd men används mer sällan för 

att bedöma hur arbetet leder till förbättringar i verksamheterna eller för relevanta målgrupper – det 

saknas dessutom i de flesta län gemensamma resultat- och processindikatorer för att följa resultatet 

av gemensamt prioriterade arbeten i länet. 

Det lyfts också fram att arbetsformer och kapacitet för analys och jämförelser av länsövergripande 

data behöver förstärkas och detta resulterar i att de flesta län därför saknar system för kontinuerliga 

uppföljningar av hur länets sammansatta utvecklingsstöd fungerar, kopplat till länets samlade behov 

och prioriterade frågor. 

Behov och förväntningar på en infrastruktur för psykisk hälsa är den avslutande delen och för Gävle-

borgs län är det specifikt två behovsområden som är värda att betona. Dels är det behovet av sam-

ordnat, lättillgängligt och verksamhetsnära stöd – en stödstruktur som kan förmedla kunskap om 

evidensbaserade metoder, ge stöd för att implementera dem och dessutom ge stöd kring analys. 

Det andra behovet som lyfts är ett mer samordnat system för kunskapsstyrning för att undvika stup-

rörssatsningar, även om det stora behovet ligger på nationell nivå så föreligger det även på länsöver-

gripande nivå. 

Inventeringsrapport 2015 
Gävle kommun gjorde under 2015 en ytterligare inventering av personer med psykisk funktionsned-

sättning i Gävle kommun tillsammans med region Gävleborg som en fortsättning på den länsövergri-

pande inventering som alla kommuner genomförde året innan. Rapporten, som är framtagen i nära 

samarbete med psykiatrin, täcker en mängd områden i brukarnas liv men kan ändå sammanfattas i 

termer av att följa ett nationellt mönster där individer med svår problematik har det svårare än andra 

grupper att få sina behov tillfredsställda. De lever ensamma i större utsträckning än andra och de har 

i takt med att problemen ökar i omfång ett allt mindre socialt skyddsnät kring sig i form av vänner 

och släktingar som kan utgöra stöd och hjälp. Rapporten visar att av de 427 personer som hade kon-

takt med minst två huvudmän hade endast 31 % en samordnad individuell plan (SIP).9 Rapporten 

pekar också på att 56 % av de inventerade personerna i inventeringen saknade någon form av arbete 

eller sysselsättning. 

                                                           
9
 SIP är dock frivillig och en person har rätt att avböja insatsen. 
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Handlingsplaner på kommunal nivå 
Nedan kommer de kommunala handlingsplanerna att sammanfattas för att ge en bild av det arbete 

som har bedrivits sedan starten av PRIO satsningar och som bedrivs idag. Dessa sammanfattningar 

nedan är mycket schematiska sammanfattningar med syfte att synliggöra vidden i de mål och strate-

gier som skrivits på lokal nivå.10 

Även om det förekommer lokala skillnader i de lokala handlingsplanerna så finns genomgående te-

mata som kan sammanfattas i några övergripande gemensamma aktiviteter och strategier. En sådan 

gemensam strategi är satsningen på kompetensutveckling i personalstyrkan och speciellt med fokus 

på SIP-rutinen, ESL, CM och delaktighetsmodellen. En annan aktivitet som är genomgående är sats-

ningen på ökad eller förbättrad sysselsättning eller arbete hos olika grupper i kommunen (äldre och 

de med psykiska funktionsnedsättningar). Boende och sysselsättning är också ett genomgående 

tema. 

Olika former av samverkan är det sista gemensamma temat som återkommer och där är det främst 

en fortsatt samverkan med brukarråd, anhöriga och användare av tjänster som betonas. Samverkan 

kring SIP och MYSAM förekommer också ofta, men inte hos alla kommuner. 

Datakällor 
De datakällor som inventerats är främst offentlig statistik som knyter an till kommunal och regional 

omvårdnad och omsorg. En viktig databas är naturligtvis Kolada11 där mycket verksamhetsstatistik 

samlas på ett och samma ställe. SKL har också sammanställt datakällor för analys och handlingspla-

ner på en hemsida.12 Förutom dessa data har även deltagare i arbetsgruppen bidragit med data i 

analysen. 

Barn och Unga 
Hur framställningen av statistik än görs så finns en risk att någon grupp eller aspekt inte synliggörs så 

tydligt som den skulle kunna framställas. För att försöka presentera en så sammanhållen bild av ett 

mycket vitt och komplext material kommer några specifika grupper att presenteras var och en för sig. 

Nedan följer en analys av barn och ungas villkor, vårdkonsumtion och förskrivning av receptbelagd 

medicin för psykiska besvär. 

Barnhälsoindex 
Exakt vilka värden som ligger bakom index är omöjligt att gå in på i löpande text då det skulle kräva 

omotiverat mycket utrymme och därför kommer jag att kommentera länets värden utifrån de värden 

som anges i barnhälsoindex.13 Under temaområde socioekonomi ingår barnfattigdom och gymnasie-

behörighet och på det stora hela ligger länet endast ett fåtal enheter under rikssnittet. Nordanstig 

sticker dock ut genom att ha ett lågt index på båda dessa variabler. För barnfattigdom har Nordanstig 

81 då riket ligger på 87 och när det gäller gymnasiebehörigheten ligger Nordanstig på 71 i jämförelse 

med 88 för riket. 

                                                           
10

 Underlag till kapitlet är samtliga handlingsplaner på kommunal nivå i Gävleborgs län. 
11

 http://www.kolada.se 
12

 http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/om-uppdraget/om-uppdrag-psykisk-halsa/analysstod/statistik-for-
analys-och-handlingsplan/ 
13

 http://www.barnhalsoindex.se 
 

http://www.kolada.se/
http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/om-uppdraget/om-uppdrag-psykisk-halsa/analysstod/statistik-for-analys-och-handlingsplan/
http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/om-uppdraget/om-uppdrag-psykisk-halsa/analysstod/statistik-for-analys-och-handlingsplan/
http://www.barnhalsoindex.se/
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När det gäller hälsotillstånd ligger länet som helhet på samma värden som riket och de fluktuationer 

som förekommer på kommunal nivå handlar om fåtal enheter i relation till riks- och länssnitt. Det-

samma gäller på det stora hela för riskfaktorer bortsett från att Hofors har ett väsentligt lägre värde 

för tobaksexponering i fosterlivet där såväl riket som de andra kommunerna i länet ligger mellan 86 

och 93 medan Hofors ligger på 79 – rikssnittet för denna variabel är 93. 

I relation till friskfaktorerna, amning till 4 månader och vaccination mot MPR ligger länets kommuner 

och riket relativt jämnt bortsett från Hofors som sticker ut genom att ha ett index på 93 för amning 

upp till fyra månader där riket och länet ligger runt 71. 

Ung idag 
Ung idag är också en sammansatt databas i så mån att den samlar många olika data som på ett eller 

annat sätt berör ungas (13-25 år) position och situation i samhället. Dessa data är på riksnivå men 

trots det tas de med då de på ett väldigt samlat sätt ger en bild av ungas livsförutsättningar. 
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Arbete och boende Killar  Tjejer 

Arbetar eller studerar efter program med aktivitetsstöd 53,8 % 52,7 % 

Arbetslösa i mer än tre månader 5,8 % 4 % 

Bor kvar i föräldrahemmet 43,4 % 32,5 % 

Driver företag 3,1 % 1,6 % 

Inflytande i arbetet 41,6 % 16,9 % 

Inskrivna arbetslösa 15,5 % 10,6 % 

Mediantid i arbetslöshet 142 143 

Otrygga i bostadsområdet 5 % 29 % 

Varken arbetar eller studerar 7,7 % 7,4 % 

Ekonomisk och social utsatthet Killar Tjejer 

Betalningsföreläggande 26 707 20 741 

Dygnsvårdats enligt SoL och LVU 24,6/1000 19,5/1000 

Ekonomiskt bistånd 7,6 % 6,9 % 

Lagförda för brott 31 789 6 350 

Låg ekonomisk standard 29,8% 28,4% 

Sjukpenning och eller aktivitetsersättning 44,8/1000 52,8/1000 

Skulder för indrivning 15 232 7 941 

Utsatta för dödligt våld 1,9/100 000 0,4/100 000 

Hotade av vräkning 283 173 

Vräkta 114 43 

Fysisk och psykisk hälsa Killar Tjejer 

Använder narkotika 11,8 % 10 % 

Begått självmord 17,3/100 000 7,3/100 000 

BMI på 30 eller över 5,6 % 6,3 % 

Klamydia 15,4/1000 27,5/1000 

Kränkta på grund av diskriminering 7,9 % 13,9% 

Mår bra 87,2 % 80,7 % 

Riskkonsument av alkohol 22,2 % 21,2 % 

Röker dagligen 5,4 % 11,1 % 

Snusar dagligen 13,6 % 3,6 % 

Stillasittande fritid 12,1 % 13,2 % 

Vårdade efter självmordsförsök 107,7/100 000 252,7/100 000 

Utbildning Killar Tjejer 

Behandlas jämställt i skolan 74 % 86 % 

Behöriga till gymnasiet 83,9 % 87,3 % 

Behöriga till högskola/universitet 62,9 % 79,7 % 

Mobbas av elever 3 % 3 % 

Mobbas av lärare 5 % 3 % 

Studerar utomlands 10 % 11 % 

Studerar vid universitet/högskola 17,3 % 24,7 % 

Trygga i skolan 97 % 95 % 

Utan gymnasieutbildning 8,2 % 5,9 % 

Inflytande och representation Killar Tjejer 

Avgångna ledamöter kommunfullmäktige 44,1 % 47 % 

Avgångna ledamöter landstingsfullmäktige 25 % 44,4 % 

Deltagit i demonstrationer 6 % 9,4 % 

Deltagit i politiska möten 6,9 % 5 % 

Medlemskap i organisation 7,8 % 9 % 

Stödja åsikt på internet 50,7 % 61,9 % 

Debattera på internet 24,9 % 17,4 % 
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Vården i siffror 
På vården i siffror finns också mycket data som är intressanta att ta i beaktande i samband med 

denna analys och för barn och unga finns speciellt två parametrar som är av intresse.14 När det gäller 

besök inom 90 dagar i specialiserad vård Barn och Ungdomspsykiatri så ligger Gävleborg på en grad 

om 99,2% medan riket låg strax under på 98,6%. När det gäller åtgärd och behandling inom 30 dagar 

inom barn och ungdomspsykiatri ligger Gävleborg under riket med sina 55,3% i jämförelse med riks-

snittet om 71,3%.  

Väntetider i vården 
På väntetider i vårdens hemsida finns delvis andra kompletterande uppgifter.15 Där framkommer att 

Gävleborgs län genomförde 88 % av alla första bedömningar av barn och unga med psykisk ohälsa 

inom 30 dagar och att de tog emot 120 barn och unga totalt under 2015. När det gäller påbörjad 

fördjupad utredning/behandling inom 30 dagar så var genomförandegraden 75 %. 

Socialstyrelsens statistikdatabas för läkemedel 
På socialstyrelsens hemsida finns statistikdatabasen för läkemedel, nedan kommer uppgifter om 

gruppen 0 till 24 år avseende receptbelagda mediciner mot ADHD, ångest, sömnproblem, depression 

och behandling av beroendetillstånd.16 I samtliga diagram under denna rubrik är måttet antal patien-

ter per tusen invånare fördelat på kön för riket och Gävleborg under tidsperioden 2006 till 2015. 

 

 

Figur 1 visar på den ökade förskrivningen av ADHD medicin i såväl riket som i Gävleborgs län fördelat på kön. Figuren är 

baserad på data för pojkar och flickor 0-24 år och uttryckt som antal patienter per tusen invånare.  

Det är tydligt att förskrivningen av ADHD medicin har ökat årligen i Gävleborg såväl som i riket, ök-

ningen i länet är dock under varje år större i Gävleborgs län än rikssnittet. Här finns en begynnande 

könsskillnad sett över tid där pojkars och unga mäns förskrivning under 2015 tenderar att vara dub-

belt så hög som flickors och unga kvinnors förskrivning.  

                                                           
14

 https://vardenisiffror.se/   
15

 http://www.vantetider.se/Kontaktkort/Sveriges/BUPDetalj/  
16

 http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/  

https://vardenisiffror.se/indicatorfilter/keyword?HeadKeywordType=sjukdomstillstand
http://www.vantetider.se/Kontaktkort/Sveriges/BUPDetalj/
http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/diagnoserioppenvard
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Figur 2 visar på den ökade förskrivningen av antidepressiv medicin i såväl riket som i Gävleborgs län fördelat på kön. Figu-

ren är baserad på data för pojkar och flickor 0-24 år och uttryckt som antal patienter per tusen invånare. 

I relation till figur 2 är det tydligt att också förskrivningen av antidepressiv medicin till gruppen unga 

0-24 år ökar, om än inte lika dramatiskt som förskrivningen av ADHD medicin. Även i detta fall ligger 

Gävleborg över rikssnittet men inte lika högt över som i fallet med ADHD utan skillnaden är i detta 

fall mindre iögonfallande. Värt att notera är den nästan dubbelt höga förskrivningen till flickor och 

unga kvinnor jämfört med pojkar och unga män. 

 

 
Figur 3 visar på den ökade förskrivningen av lugnande och ångestdämpande medicin i såväl riket som i Gävleborgs län 

fördelat på kön. Figuren är baserad på data för pojkar och flickor 0-24 år och uttryckt som antal patienter per tusen invå-

nare. 

När det gäller förskrivning av lugnande och ångestdämpande mediciner så ligger Gävleborg väldigt 

nära rikssnittet med ytterst små avvikelser från detta snitt. Trenden med en ökande förskrivning och 

en skillnad mellan könen gäller dock även här.  
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Figur 4 visar på den ökade förskrivningen av neuroleptika i såväl riket som i Gävleborgs län fördelat på kön. Figuren är 

baserad på data för pojkar och flickor 0-24 år och uttryckt som antal patienter per tusen invånare. 

Trenden med en ökad förskrivning håller i sig men är inte lika tydlig som i relation till andra preparat, 

det är dock så att Gävleborgs län även här ligger över rikssnittet även om denna ökade förskrivning 

inte på något sätt är dramatisk. 

 

 

Figur 5 visar på den ökade förskrivningen av SSRI preparat i såväl riket som i Gävleborgs län fördelat på kön. Figuren är 

baserad på data för pojkar och flickor 0-24 år och uttryckt som antal patienter per tusen invånare. 

Trenden med en ökad förskrivning håller i sig men är inte lika tydlig som i relation till andra preparat, 

det är dock så att Gävleborgs län även här ligger över rikssnittet även om denna ökade förskrivning 

inte på något sätt är dramatisk. Här kan istället den tydliga skillnaden mellan pojkar och flickor vara 
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mer värd att observera snarare än länets relation till rikssnittet. Länets flickor och unga kvinnor har i 

stort sett en dubbelt så stor förskrivning av SSRI preparat som pojkar och unga män. 

 
Figur 6 visar på den ökade förskrivningen av sömnmedel och lugnande medel i såväl riket som i Gävleborgs län fördelat på 

kön. Figuren är baserad på data för pojkar och flickor 0-24 år och uttryckt som antal patienter per tusen invånare. 

Trenden med en ökad förskrivning håller i sig i relation till sömnmedel och lugnande medel men är 

inte lika tydlig som i relation till andra preparat, det är dock så att Gävleborgs län även här ligger över 

rikssnittet även om denna ökade förskrivning inte på något sätt är dramatisk. Även här finns en skill-

nad mellan pojkar och flickor även om denna skillnad inte är lika stor som i relation till antidepres-

siva, lugnande och ångestdämpande mediciner samt SSRI preparat. 

Om psykiatrisk tvångsvård istället ställs i fokus så går Gävleborgs län tvärt emot rikets trend för grup-

pen 0-24 år vårdade genom LPT.17 När rikets trend är ökande, trots smärre fluktuationer över tid, så 

är Gävleborgs läns trend fallande – det skulle dock behövas en mer omfattande tidsserie för att sä-

kerställa att dessa kortsiktiga trender inte i sig utgör normala fluktuationer. 

Mått Region  Kön  2011  2012  2013  2014  

Antal patienter/100 000 inv. Riket Män 61,80 63,61 67,06 74,70 

Antal patienter/100 000 inv. Riket Kvinnor 66,28 68,39 65,91 75,71 

Antal patienter/100 000 inv. Gävleborg Män 64,82 42,32 57,13 51,96 

Antal patienter/100 000 inv. Gävleborg Kvinnor 53,10 71,80 52,96 36,95 

Antal vårdtillfällen/100 000 inv. Riket Män 92,32 97,44 106,30 119,16 

Antal vårdtillfällen/100 000 inv. Riket Kvinnor 106,46 121,96 115,50 138,98 

Antal vårdtillfällen/100 000 inv. Gävleborg Män 79,78 67,22 81,97 66,81 

Antal vårdtillfällen/100 000 inv. Gävleborg Kvinnor 98,23 180,82 74,14 55,42 

Figur 7 visar på utvecklingen för psykiatrisk tvångsvård enligt LPT under perioden 2011-2014 för riket och Gävleborgs län 

fördelat på kön. 

                                                           
17

 http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/psykiatrisktvangsvard  

javascript:__doPostBack('ctl00$ph1$GridView1','Sort$Mått')
javascript:__doPostBack('ctl00$ph1$GridView1','Sort$Region')
javascript:__doPostBack('ctl00$ph1$GridView1','Sort$Kön')
javascript:__doPostBack('ctl00$ph1$GridView1','Sort$2011')
javascript:__doPostBack('ctl00$ph1$GridView1','Sort$2012')
javascript:__doPostBack('ctl00$ph1$GridView1','Sort$2013')
javascript:__doPostBack('ctl00$ph1$GridView1','Sort$2014')
http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/psykiatrisktvangsvard
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Missbruk och beroende 
För att skapa en så tydlig bild som möjligt är volymdata en bra start just därför att den säger någon-

ting om hur stora eller små volymer länets kommuner hanterar kring missbruk. Den första indikatorn 

att presenteras är antal beviljade vårddygn i frivillig institutionsvård under året och anges som antal 

per 100 000 invånare.18 

Figur 8 visar på utvecklingen för antal beviljade vårddygn i frivillig institutionsvård under året under perioden 2013-2015 

för riket, Gävleborgs län och länets kommuner. 

Rikets snitt har legat stabilt under den treårsperiod som tabellen visar medan länets samlade frivilliga 

institutionsvård har minskat i omfattning. Statistiken vittnar om stundtals stora fluktuationer i volym 

vilket måste undersökas vidare för att utröna om statistiken visar på en reell förändring eller om det 

finns någon systematisk förklaring till variationen. 

Figur 9 visar på utvecklingen för antal boendedygn i bistånd som avser boende under året under perioden 2013-2015 för 

riket, Gävleborgs län och länets kommuner.
19

 

I relation till ovanstående variabel är det tydligt att Gävleborgs län följer rikets snitt på ett mycket 

tydligare sätt avseende denna variabel och återigen finns stora fluktuationer som gissningsvis av-

speglar någonting annat än en förändring i verksamheten eller antal missbrukare i vård under året – 

detta gäller specifikt Gävle kommun som går från 166 227 dygn till 19 004 dygn året efter. 

                                                           
18

 http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/vuxnamedmissbrukochberoende  
19

 Tidsmått för individuellt behovsprövat boende utan vård eller behandling. Kommentar: Exempel på boendeformer där 

boendedygn räknas är inackorderingshem, jourlägenhet och korttidshem. 

Region 2013 2014 2015

Antal beviljade vårddygn i frivillig institutionsvård under året Riket 10 804,87 10 500,50 10 324,90

Antal beviljade vårddygn i frivillig institutionsvård under året Gävleborgs län 19 803,74 18 190,40 16 723,31

Antal beviljade vårddygn i frivillig institutionsvård under året Ockelbo 5 728,67 33 377,10 30 904,79

Antal beviljade vårddygn i frivillig institutionsvård under året Hofors 13 647,83 15 942,24 10 006,10

Antal beviljade vårddygn i frivillig institutionsvård under året Ovanåker 0,00 0,00 245,06

Antal beviljade vårddygn i frivillig institutionsvård under året Nordanstig 20 067,88 12 907,03 21 886,43

Antal beviljade vårddygn i frivillig institutionsvård under året Ljusdal 10 726,57 15 956,73 20 047,96

Antal beviljade vårddygn i frivillig institutionsvård under året Gävle 20 788,23 16 766,71 14 251,11

Antal beviljade vårddygn i frivillig institutionsvård under året Sandviken 31 901,43 31 328,12 35 732,14

Antal beviljade vårddygn i frivillig institutionsvård under året Söderhamn 22 990,64 26 235,96 7 953,48

Antal beviljade vårddygn i frivillig institutionsvård under året Bollnäs 12 810,58 7 864,21 13 286,14

Antal beviljade vårddygn i frivillig institutionsvård under året Hudiksvall 22 115,79 16 557,21 13 887,92

Antal boendedygn i bistånd som avser boende under året Riket 32 175,08 30 920,70 29 455,66

Antal boendedygn i bistånd som avser boende under året Gävleborgs län 33 515,38 30 562,79 30 235,04

Antal boendedygn i bistånd som avser boende under året Ockelbo 166 227,23 19 004,42 41 048,79

Antal boendedygn i bistånd som avser boende under året Hofors 44,50 -- 2 196,46

Antal boendedygn i bistånd som avser boende under året Ovanåker 25 346,02 24 539,80 23 670,29

Antal boendedygn i bistånd som avser boende under året Nordanstig 0,00 1 311,33 1 477,16

Antal boendedygn i bistånd som avser boende under året Ljusdal 51 838,84 12 935,47 14 853,59

Antal boendedygn i bistånd som avser boende under året Gävle 42 330,37 46 011,63 46 222,95

Antal boendedygn i bistånd som avser boende under året Sandviken 46 361,56 45 212,05 46 520,80

Antal boendedygn i bistånd som avser boende under året Söderhamn 33 725,45 34 243,39 34 313,29

Antal boendedygn i bistånd som avser boende under året Bollnäs 0,00 0,00 0,00

Antal boendedygn i bistånd som avser boende under året Hudiksvall 10 040,84 15 365,58 13 310,71

http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/vuxnamedmissbrukochberoende
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Figur 9 visar på utvecklingen för antal dygn i frivillig familjehemsvård under året under perioden 2013-2015 för riket, 

Gävleborgs län och länets kommuner. 

Trenden för denna variabel är svår att uttala sig om då den skiftar i volym både på en nationell, reg-

ional och kommunal nivå – jämförs dock Gävleborgs län med riket så blir det tydligt att då riket ten-

derar att sjunka så tenderar länet att öka i placeringar under 2014. Inom enstaka kommuner är bil-

den dock inte lika tydlig. Gävle och Hudiksvall har i detta avseende en större volym än riket vilket kan 

vara intressant att notera.20 

Figur 10 visar på utvecklingen antal alkoholrelaterade och drogrelaterade diagnoser inom primärvården per 100 000 

invånare fördelade på ålder (10-19 år) i Riket och Gävleborg under perioden 2010-2014. 

Enligt data från Socialstyrelsens databas över diagnoser i öppenvården ligger Gävleborgs län för det 

mesta strax under rikssnittet när det gäller alkoholrelaterade diagnoser i gruppen unga 10 till 19 år.21 

När det gäller drogrelaterade diagnoser ligger Gävleborgs län tydligt under rikssnittet. 

                                                           
20 Vad dessa volymer de facto står för är svårt att utläsa från statistiken och kräver en mer detaljerad granskning om en 

djupare förståelse önskas. 

21
 http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/diagnoserioppenvard  

Antal dygn i frivillig familjehemsvård under året Riket 993,25 1 024,21 860,58

Antal dygn i frivillig familjehemsvård under året Gävleborgs län 1 465,92 1 522,94 2 029,45

Antal dygn i frivillig familjehemsvård under året Ockelbo 0,00 0,00 365,36

Antal dygn i frivillig familjehemsvård under året Hofors 0,00 0,00 0,00

Antal dygn i frivillig familjehemsvård under året Ovanåker 0,00 0,00 0,00

Antal dygn i frivillig familjehemsvård under året Nordanstig 0,00 0,00 2 263,18

Antal dygn i frivillig familjehemsvård under året Ljusdal 0,00 432,67 0,00

Antal dygn i frivillig familjehemsvård under året Gävle 1 493,42 2 322,10 2 297,11

Antal dygn i frivillig familjehemsvård under året Sandviken 0,00 0,00 2 240,70

Antal dygn i frivillig familjehemsvård under året Söderhamn 0,00 0,00 1 885,67

Antal dygn i frivillig familjehemsvård under året Bollnäs 828,22 716,39 67,89

Antal dygn i frivillig familjehemsvård under året Hudiksvall 6 552,68 4 648,51 5 047,93

10-14 år 15-19 år 

Radetiketter 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

Antal patienter/100 000 inv 87,66 75,22 112,03 117,35 53,41 1426,91 1255,8 1508,22 1599,37 1429,23

Alkoholrelaterade diagnoser 74,19 62,13 76,67 92,38 26,06 950,02 876,26 874,54 831,87 663,42

Gävleborgs län 28,6 30,04 43,05 56,77 0 530,2 452,65 432,17 453,71 268,1

Riket 45,59 32,09 33,62 35,61 26,06 419,82 423,61 442,37 378,16 395,32

Drogrelaterade diagnoser 13,47 13,09 35,36 24,97 27,35 476,89 379,54 633,68 767,5 765,81

Gävleborgs län 0 0 15,05 0 0 197,56 77,32 235,6 260,97 203,08

Riket 13,47 13,09 20,31 24,97 27,35 279,33 302,22 398,08 506,53 562,73

40-44 år 45-49 år 

Radetiketter 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

Antal patienter/100 000 inv 1756,14 1661,28 1560,6 1700,14 1557,33 2019,55 2009,34 1932,31 1955,14 1848,47

Alkoholrelaterade diagnoser 1098,84 925,94 916,94 917,57 806,39 1316,94 1300,59 1267,52 1245,67 1169,39

Gävleborgs län 446,25 281,01 288,81 304,3 191,33 412,71 404,87 382,76 390,83 299,16

Riket 652,59 644,93 628,13 613,27 615,06 904,23 895,72 884,76 854,84 870,23

Drogrelaterade diagnoser 657,3 735,34 643,66 782,57 750,94 702,61 708,75 664,79 709,47 679,08

Gävleborgs län 225,02 281,01 198,82 304,3 247,24 243,65 229,21 193,8 251,5 226,23

Riket 432,28 454,33 444,84 478,27 503,7 458,96 479,54 470,99 457,97 452,85

http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/diagnoserioppenvard
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Figur 11 visar på utvecklingen antal alkoholrelaterade och drogrelaterade diagnoser inom primärvården per 100 000 

invånare fördelade på ålder (20-49 år) i Riket och Gävleborg under perioden 2010-2014. 

20-24 år 25-29 år 

Radetiketter 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

Antal patienter/100 000 inv 2405,45 2266,63 2402,24 2507,37 2578,57 2149,18 1846,53 2033,25 2166,96 2386,24

Alkoholrelaterade diagnoser 1254,24 1210,39 1240,75 1045,76 1118,87 842,87 781,3 695,45 863,26 841,84

Gävleborgs län 710,21 617,06 599,1 422,55 522,85 462,68 355,56 238,36 370,77 340,94

Riket 544,03 593,33 641,65 623,21 596,02 380,19 425,74 457,09 492,49 500,9

Drogrelaterade diagnoser 1151,21 1056,24 1161,49 1461,61 1459,7 1306,31 1065,23 1337,8 1303,7 1544,4

Gävleborgs län 495,39 389,07 470,28 685,76 554,32 607,61 369,26 585,46 509,43 667,45

Riket 655,82 667,17 691,21 775,85 905,38 698,7 695,97 752,34 794,27 876,95

30-34 år 35-39 år 

Radetiketter 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

Antal patienter/100 000 inv 1813,26 1868,38 1918,57 2050,83 2136,4 1439,56 1549,1 1532,13 1740,21 1979,28

Alkoholrelaterade diagnoser 643 657,49 717,78 805,11 770,06 640,9 706,65 671,44 705,02 817,48

Gävleborgs län 247,33 218,07 276,96 359,98 293,39 210,9 252,93 200,45 234,61 283,46

Riket 395,67 439,42 440,82 445,13 476,67 430 453,72 470,99 470,41 534,02

Drogrelaterade diagnoser 1170,26 1210,89 1200,79 1245,72 1366,34 798,66 842,45 860,69 1035,19 1161,8

Gävleborgs län 532,36 525,17 466,39 515,68 551,87 340,95 362,08 338,8 429,78 485,85

Riket 637,9 685,72 734,4 730,04 814,47 457,71 480,37 521,89 605,41 675,95
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Mellan 20 och 29 år följer Gävleborg rikssnittet i relation till alkoholrelaterade diagnoser men mins-

kar sedan i ålderskategorin 30 till 34 år för att ligga markant under rikssnittet i åldersgruppen 35 till 

39 år. När det gäller drogrelaterade diagnoser är bilden en delvis annan då Gävleborg ligger under 

rikssnittet i gruppen 20 till 24 år för att sedan i följande ålderskategori 25 till 29 närma sig rikets snitt. 

Gruppen 30 till 39 ligger sedan nära rikssnittet men i gruppen 40 till 49 faller sedan länets siffror un-

der riket igen. 

Figur 12 visar på utvecklingen antal alkoholrelaterade och drogrelaterade diagnoser inom primärvården per 100 000 

invånare fördelade på ålder i Riket och Gävleborg under perioden 2010-2014. 

I spannet mellan 50 och 85+ år ligger Gävleborgs alkohol- och narkotikarelaterade diagnoser under 

riket inom nästan alla ålderskategorier och år i tidsserien med endast några få mättillfällen som bry-

ter trenden. 

60-64 år 65-69 år 

Radetiketter 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

Antal patienter/100 000 inv 1408,04 1533,95 1524,69 1555,73 1608,46 1177,49 1186,78 1263,8 1348,48 1357,96

Alkoholrelaterade diagnoser 1237,06 1325,79 1258,82 1285,88 1309,11 1101,91 1050,79 1121,9 1216,83 1233,93

Gävleborgs län 405,2 437,17 333,77 345,6 323,03 384,51 309,53 365,47 433,26 414,53

Riket 831,86 888,62 925,05 940,28 986,08 717,4 741,26 756,43 783,57 819,4

Drogrelaterade diagnoser 170,98 208,16 265,87 269,85 299,35 75,58 135,99 141,9 131,65 124,03

Gävleborgs län 47,33 58,87 91,35 84,51 96,4 11,15 41,54 49,55 28,89 19,22

Riket 123,65 149,29 174,52 185,34 202,95 64,43 94,45 92,35 102,76 104,81

70-74 år 75-79 år 

Radetiketter 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

Antal patienter/100 000 inv 702,45 726,27 905,76 923,51 1073,11 361,73 379,14 330,75 466,28 523,39

Alkoholrelaterade diagnoser 642,87 646,23 819,98 848,91 940,27 337,25 342,13 286,38 393,77 477,62

Gävleborgs län 215,63 177,58 302,37 302,07 321,69 99,51 99,5 57,85 109,65 146,85

Riket 427,24 468,65 517,61 546,84 618,58 237,74 242,63 228,53 284,12 330,77

Drogrelaterade diagnoser 59,58 80,04 85,78 74,6 132,84 24,48 37,01 44,37 72,51 45,77

Gävleborgs län 15,85 29,74 27,94 13,88 63,66 0 0 0 19,82 0

Riket 43,73 50,3 57,84 60,72 69,18 24,48 37,01 44,37 52,69 45,77

80-84 år 85+ 

Radetiketter 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

Antal patienter/100 000 inv 214,69 209,55 225,64 235,34 281,99 72 67,72 133,8 135,31 175,15

Alkoholrelaterade diagnoser 194,67 169,48 176,87 211,16 214,36 54,56 52,86 75,42 114,05 52,52

Gävleborgs län 82,8 67,64 47,59 89,41 76,21 18,4 18,41 35,94 71,4 18,39

Riket 111,87 101,84 129,28 121,75 138,15 36,16 34,45 39,48 42,65 34,13

Drogrelaterade diagnoser 20,02 40,07 48,77 24,18 67,63 17,44 14,86 58,38 21,26 122,63

Gävleborgs län 0 20,07 20,22 0 41,93 0 0 35,94 0 88,86

Riket 20,02 20 28,55 24,18 25,7 17,44 14,86 22,44 21,26 33,77

50-54 år 55-59 år 

Radetiketter 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

Antal patienter/100 000 inv 2123,42 2182,25 2162,85 2221 2358,46 1843,38 1991,96 1851,6 2005,83 2279,29

Alkoholrelaterade diagnoser 1582,81 1600,48 1550,21 1574,77 1646,44 1484,81 1550,1 1429,73 1583,91 1738,15

Gävleborgs län 541,96 560,63 505,35 511,48 535,62 473,91 465,13 369,88 494,83 645,14

Riket 1040,85 1039,85 1044,86 1063,29 1110,82 1010,9 1084,97 1059,85 1089,08 1093,01

Drogrelaterade diagnoser 540,61 581,77 612,64 646,23 712,02 358,57 441,86 421,87 421,92 541,14

Gävleborgs län 144,36 145,84 168,2 189,15 218,08 107,76 140,26 120,15 88,05 188,72

Riket 396,25 435,93 444,44 457,08 493,94 250,81 301,6 301,72 333,87 352,42
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Om antalet psykiska störningar och beteendestörningar som orsakats av psykoaktiva substanser tas i 

beaktande framkommer en delvis annan bild än den som framträder ovan i relation till diagnoser 

som ställs som relaterade till alkohol eller droger. 

 

 

Figur 13 visar på antal psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av psykoaktiva substanser inom primärvår-

den per 100 000 invånare fördelade på ålder (10-39 år) i Riket och Gävleborg under perioden 2010-2014 

Även om mätvärdena varierar så tenderar antalet diagnosticerade psykiska störningar och beteende-

störningar orsakade av psykoaktiva substanser i Gävleborgs län följa riket på det stora hela och hålla 

sig strax under rikssnittet för gruppen mellan 10 och 29 år. I gruppen 30 till 39 år börjar länets siffror 

att ligga stabilt under rikets nivå. 

Figur 14 visar på antal psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av psykoaktiva substanser inom primärvår-

den per 100 000 invånare fördelade på ålder i Riket och Gävleborg under perioden 2010-2014. 

Från 55 år och uppåt ligger Gävleborg markant under riket när det gäller antalet diagnosticerade 

psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av psykoaktiva substanser i öppenvården. 

Ett annat perspektiv på omfattningen av missbruk och beroende fås genom att studera mängden 

läkemedel som skrivs ut mot alkohol- och opioidberoende i Riket och Gävleborgs län.22 

                                                           
22

 http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/lakemedel  

55-59 år 60-64 år 65-69 år 

Radetiketter 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014

Antal patienter/100 000 inv 1593,75 1743,62 1898,16 1275,55 1277,16 1355,56 961,4 1039,08 1072,82

F10-F19 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av psykoaktiva substanser 1593,75 1743,62 1898,16 1275,55 1277,16 1355,56 961,4 1039,08 1072,82

Gävleborgs län 369,88 472,74 555,8 303,55 294,04 269,04 246,89 317,69 269,84

Riket 1223,87 1270,88 1342,36 972 983,12 1086,52 714,51 721,39 802,98

70-74 år 75-79 år 80-84 år

Radetiketter 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014

Antal patienter/100 000 inv 663,77 619,25 782,78 258,93 369,44 392,35 216,05 215,12 263,83

F10-F19 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av psykoaktiva substanser 663,77 619,25 782,78 258,93 369,44 392,35 216,05 215,12 263,83

Gävleborgs län 215,34 151,73 218,04 40,79 109,65 92,46 67,81 89,41 118,14

Riket 448,43 467,52 564,74 218,14 259,79 299,89 148,24 125,71 145,69

40-44 år 45-49 år 50-54 år 

Radetiketter 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014

Antal patienter/100 000 inv 1484,59 1623,52 1483,36 1755,25 1746,14 1708,78 1895,94 1983,56 2080,34

F10-F19 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av psykoaktiva substanser 1484,59 1623,52 1483,36 1755,25 1746,14 1708,78 1895,94 1983,56 2080,34

Gävleborgs län 476,66 597,46 416,2 485,83 522,13 463,55 527,64 589,81 589,54

Riket 1007,93 1026,06 1067,16 1269,42 1224,01 1245,23 1368,3 1393,75 1490,8

10-14 år  15-19 år 20-24 år 

Radetiketter 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014

Antal patienter/100 000 inv 102,64 106,52 46,4 1394,3 1508,13 1330,56 2209,6 2285,32 2396,8

F10-F19 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av psykoaktiva substanser 102,64 106,52 46,4 1394,3 1508,13 1330,56 2209,6 2285,32 2396,8

Gävleborgs län 58,09 56,77 0 619,18 676,87 420,68 958,73 977,8 981,44

Riket 44,55 49,75 46,4 775,12 831,26 909,88 1250,87 1307,52 1415,36

25-29 år 30-34 år 35-39 år 

Radetiketter 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014

Antal patienter/100 000 inv 1890,2 2024,35 2257,41 1808,08 1935,53 2003,37 1424,46 1634,46 1864,86

F10-F19 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av psykoaktiva substanser 1890,2 2024,35 2257,41 1808,08 1935,53 2003,37 1424,46 1634,46 1864,86

Gävleborgs län 750,83 825,84 958,61 700,27 832,53 788,35 488,94 625,37 715,28

Riket 1139,37 1198,51 1298,8 1107,81 1103 1215,02 935,52 1009,09 1149,58

http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/lakemedel
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Figur 15 visar på antal recept per 1000 invånare som förskrivits för alkohol- och opioidberoende i Riket och Gävleborg 

under perioden 2006-2015. 

När det gäller recept på medel vid alkoholberoende så tycks Gävleborgs län på det stora hela taget 

följa rikets snitt. Men om istället medel mot opioidberoende studeras så framgår det tydligt att för-

skrivningen är väsentligt lägre i Gävleborgs län än den är i riket. 

Fi-

gur 16 visar på antal alkoholrelaterade- och drogrelaterade diagnoser per 100 000 invånare i Riket och Gävleborg under 

perioden 2010-2014. 

I figuren ovan framgår det att Gävleborgs län tydligt ligger under riket i volymmåtten kring antal pati-

enter/100 000 invånare, vårdtid i dagar/100 000 invånare samt vårdtillfällen/100 000 invånare för 

både alkoholrelaterade diagnoser och drogrelaterade diagnoser. 

  

Recept/1000 invånare 

Medel vid alkoholberoende Medel vid opioidberoende

Radetiketter Gävleborgs län Riket Gävleborgs län Riket

2006 4,74 7,32 2,01 7,72

2007 6,06 7,95 2,78 9,25

2008 6,49 8,48 4,9 10,41

2009 7,57 8,47 7,08 11,42

2010 9,03 8,53 4,58 12,13

2011 9,9 8,88 3,73 12,39

2012 10,14 9,27 3,67 10,78

2013 9,62 8,92 3,4 10,79

2014 9,35 8,96 2,99 10,26

2015 9,64 9,1 3,63 10,19

Diagnoser i sluten vård 2010 2011 2012 2013 2014 

Alkoholrelaterade diagnoser 3290,36 3052,94 3028,45 2880,24 2690,32

Antal patienter/100 000 inv 393,23 388,5 375,72 350,13 317,09

Gävleborgs län 178,47 171,44 161,92 148,3 126,69

Riket 214,76 217,06 213,8 201,83 190,4

Vårdtid i dagar/100 000 inv 2261,6 2022,17 2012,89 1916,55 1833,98

Gävleborgs län 799,69 674,87 672,71 623,41 609,4

Riket 1461,91 1347,3 1340,18 1293,14 1224,58

Vårdtillfällen/100 000 inv 635,53 642,27 639,84 613,56 539,25

Gävleborgs län 263,07 238,81 225,31 224,46 178,01

Riket 372,46 403,46 414,53 389,1 361,24

Drogrelaterade diagnoser 1943,69 1792,23 2009,82 2235,95 2320,86

Antal patienter/100 000 inv 167,52 176,83 197,21 209,78 229,35

Gävleborgs län 73,72 78,26 94,08 100,34 108,25

Riket 93,8 98,57 103,13 109,44 121,1

Vårdtid i dagar/100 000 inv 1526,15 1347,64 1507,5 1676,53 1705,11

Gävleborgs län 559,18 361,03 492,62 616,15 633,05

Riket 966,97 986,61 1014,88 1060,38 1072,06

Vårdtillfällen/100 000 inv 250,02 267,76 305,11 349,64 386,4

Gävleborgs län 99,11 101,65 121,54 148,3 149,54

Riket 150,91 166,11 183,57 201,34 236,86
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Brukares medverkan 
Ett fokus för SKLs satsning på en gemensam handlingsplan för psykisk hälsa i länet var just brukares 

möjlighet att påverka vården och de välfärdstjänster som de erbjuds av respektive huvudman. Nedan 

presenteras resultatet för brukares inflytande på kommunal nivå under perioden 2012-2014.23 

Tyvärr förekommer en viss osäkerhet när det gäller siffror från öppna jämförelser, vilket arbetsgrup-

pen är medveten om. Det kan exempelvis handla om att personen som fyller i enkäten inte har till-

räcklig kunskap om alla de områden som Öppna Jämförelser mäter. Det är exempelvis mindre sanno-

likt att Bollnäs kommun har tagit bort sin rutin för samordning med våld i nära relationer inom soci-

alpsykiatri (även om så kan vara fallet) än att personen som fyllt i enkäten varit omedveten om ruti-

nen vilket medför att den ser ut att ha försvunnit året efter att den kom till. 

Det är också så att samma fenomen ibland återspeglar effekten av att ett projekt initieras och sedan 

dör ut när medel inte längre finns tillgängliga. Detta gör det svårt att skilja felkällor från reliabla åter-

speglingar av verksamhetens omfång. 

    2012  2013   2014 

Figur 17 En tabell som visar Bollnäs kommuns arbete med att erbjuda brukarinflytande och samverkan för sina brukare 

inom området psykisk hälsa. 

I Bollnäs ser mönstret ut att gå mot ett allt mer systematiskt arbete med 12 röda celler av 30 under 

2014. De två områden där kommunen eventuellt har tappat mark inom området mellan 2013 och 

2014 är kontinuerlig ärendehantering av handläggare inom specialpsykiatrin samt rutinen för sam-

ordning med våld i nära relationer inom socialpsykiatri. Huruvida detta återspeglar en representativ 

bild av kommunens arbete, om den fångar personalomsättning och projektavslut eller om det är en 
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 http://www.kolada.se/index.php?fp=1&_p=workspace/nt  

 Bollnäs  Brukarinflytes-samordnare (Bisam) för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0). - 0 0

 Brukarrevision för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0). - 0 0

 Brukarundersökningar för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0). - 1 1

 Information via annonser i massmedia för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0). - 0 1

 Information via informationsblad för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0). - 1 1

 Information via informationsguide för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0). - 1 1

 Information via kommunens w ebbplats för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0). - 0 1

 Kommunen erbjuder arbetslivsinriktad rehabilitering, (Ja=1, Nej=0) 0 0

 Kommunen erbjuder hemlösa personer med psykisk funktionsnedsättning &quot;bostad först&quot;, (Ja=1, Nej=0) 0 0

 Kommunen erbjuder social färdighetsträning till personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0) . - 1 1

 Kommunen erbjuder socialt kooperativ/Fontänhus för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0) . - 0 0

 Kommunen erbjuder strukturerad sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0) . - 1 1

 Kommunen erbjuder stöd i föräldraskapet till personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0) . - 1 1

 Kommunen erbjuder öppen verksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0) . - 1 1

 Kommunen har samlad plan för personalens kompetensutveckling för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0)  . 1 1

 Kontinuerlig ärendehandledning av handläggare inom spcialpsykologi, (Ja=1, Nej=0) 1 0

 Personer har gått från sysselsättningsinsats till förvärvsarbete inom socialpsykiatrin, (Ja=1, Nej=0) 0

 Personer har gått från sysselsättningsinsats till skyddat arbete inom socialpsykiatrin, (Ja=1, Nej=0) 0

 Personligt ombud inom socialpsykiatri, (Ja=1, Nej=0) 1 1

 Rutin för samordning med barn & unga inom socialpsykiatri, (Ja=1, Nej=0). 0 1

 Rutin för samordning med ekonomiskt bistånd inom socialpsykiatri, (Ja=1, Nej=0). 0 0

 Rutin för samordning med LSS inom socialpsykiatri, (Ja=1, Nej=0). 0 1

 Rutin för samordning med missbruk inom socialpsykiatri, (Ja=1, Nej=0). 0 1

 Rutin för samordning med våld i nära relationer inom socialpsykiatri, (Ja=1, Nej=0). 1 0

 Rutin för samordning med äldreomsorg inom socialpsykiatri, (Ja=1, Nej=0). 0 1

 Råd för funktionshinderfrågor för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0). - 1 1

 Uppföljningssystem för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0). 1 1

 Uppsökande verksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0). - 1 1

 Överenskommelser för samverkan med Arbetsförmedlingen inom socialpsykiatri, (Ja=1, Nej=0). 0 0

 Överenskommelser för samverkan med Försäkringskassan inom socialpsykiatri, (Ja=1, Nej=0). 0 0

http://www.kolada.se/index.php?fp=1&_p=workspace/nt
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felkälla är svårt att avgöra – men det är viktigt att vara medveten om att dessa mått har vissa kända 

felkällor. 

           

    2012  2013  2014 

Figur 18 En tabell som visar Gävle kommuns arbete med att erbjuda brukarinflytande och samverkan för sina brukare 

inom området psykisk hälsa. 

Gävle kommun faller väl ut i och med att de endast har 9 röda celler av 30 möjliga samtidigt som 

mönstret är att de stärker upp områden istället för att tappa områden. Det tre området som Gävle 

tappar på är precis som i Bollnäs kontinuerlig ärendehantering inom specialpsykiatrin dessutom tap-

par de på erbjudandet av social färdighetsträning till personer med psykisk funktionsnedsättning 

samt Brukarinflytandesamordnare (bisam) för personer med psykisk funktionsnedsättning. Återigen 

med reservation för eventuella felkällor i datamaterialet. 

 

 

 

 

 

 

 

 Gävle  Brukarinflytes-samordnare (Bisam) för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0). 1 0 0

 Brukarrevision för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0). 0 0 0

 Brukarundersökningar för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0). 1 1 1

 Information via annonser i massmedia för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0). 0 0 1

 Information via informationsblad för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0). 0 1 1

 Information via informationsguide för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0). 0 0 0

 Information via kommunens w ebbplats för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0). 0 1 1

 Kommunen erbjuder arbetslivsinriktad rehabilitering, (Ja=1, Nej=0) 0 0

 Kommunen erbjuder hemlösa personer med psykisk funktionsnedsättning &quot;bostad först&quot;, (Ja=1, Nej=0) 0 0

 Kommunen erbjuder social färdighetsträning till personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0) . 1 1 0

 Kommunen erbjuder socialt kooperativ/Fontänhus för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0) . 0 0 0

 Kommunen erbjuder strukturerad sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0) . 0 0 0

 Kommunen erbjuder stöd i föräldraskapet till personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0) . 1 1 1

 Kommunen erbjuder öppen verksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0) . 1 1 1

 Kommunen har samlad plan för personalens kompetensutveckling för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0)  . 0 1

 Kontinuerlig ärendehandledning av handläggare inom spcialpsykologi, (Ja=1, Nej=0) 1 0

 Personer har gått från sysselsättningsinsats till förvärvsarbete inom socialpsykiatrin, (Ja=1, Nej=0) 1

 Personer har gått från sysselsättningsinsats till skyddat arbete inom socialpsykiatrin, (Ja=1, Nej=0) 1

 Personligt ombud inom socialpsykiatri, (Ja=1, Nej=0) 1 1

 Rutin för samordning med barn & unga inom socialpsykiatri, (Ja=1, Nej=0). 1 1

 Rutin för samordning med ekonomiskt bistånd inom socialpsykiatri, (Ja=1, Nej=0). 1 1

 Rutin för samordning med LSS inom socialpsykiatri, (Ja=1, Nej=0). 1 1

 Rutin för samordning med missbruk inom socialpsykiatri, (Ja=1, Nej=0). 1 1

 Rutin för samordning med våld i nära relationer inom socialpsykiatri, (Ja=1, Nej=0). 1 1

 Rutin för samordning med äldreomsorg inom socialpsykiatri, (Ja=1, Nej=0). 1 1

 Råd för funktionshinderfrågor för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0). 1 1 1

 Uppföljningssystem för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0). 1 1

 Uppsökande verksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0). 1 1 1

 Överenskommelser för samverkan med Arbetsförmedlingen inom socialpsykiatri, (Ja=1, Nej=0). 1 1

 Överenskommelser för samverkan med Försäkringskassan inom socialpsykiatri, (Ja=1, Nej=0). 1 1
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          2012   2013   2014

Figur 19 En tabell som visar Hofors kommuns arbete med att erbjuda brukarinflytande och samverkan för sina brukare 

inom området psykisk hälsa. 

Hofors har 18 röda celler av 30 möjliga men har ett mönster av att stärka upp år för år med bara ett tappat område och det 

handlar om att de uppger att de inte längre erbjuder stöd i föräldraskapet till personer med psykisk funktionsnedsättning. 

Precis som i fallet med de andra kommunerna är analysen  

 Hofors  Brukarinflytes-samordnare (Bisam) för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0). 0 0 0

 Brukarrevision för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0). 0 0 0

 Brukarundersökningar för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0). 0 0 0

 Information via annonser i massmedia för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0). 0 0 0

 Information via informationsblad för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0). 1 1 1

 Information via informationsguide för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0). 0 0 0

 Information via kommunens w ebbplats för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0). 1 1 1

 Kommunen erbjuder arbetslivsinriktad rehabilitering, (Ja=1, Nej=0) 0 0

 Kommunen erbjuder hemlösa personer med psykisk funktionsnedsättning &quot;bostad först&quot;, (Ja=1, Nej=0) 0 1

 Kommunen erbjuder social färdighetsträning till personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0) . 0 0 0

 Kommunen erbjuder socialt kooperativ/Fontänhus för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0) . 1 1 1

 Kommunen erbjuder strukturerad sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0) . 1 1 1

 Kommunen erbjuder stöd i föräldraskapet till personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0) . 0 1 0

 Kommunen erbjuder öppen verksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0) . 0 0 1

 Kommunen har samlad plan för personalens kompetensutveckling för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0)  . 0 0

 Kontinuerlig ärendehandledning av handläggare inom spcialpsykologi, (Ja=1, Nej=0) 1 1

 Personer har gått från sysselsättningsinsats till förvärvsarbete inom socialpsykiatrin, (Ja=1, Nej=0) 0

 Personer har gått från sysselsättningsinsats till skyddat arbete inom socialpsykiatrin, (Ja=1, Nej=0) 0

 Personligt ombud inom socialpsykiatri, (Ja=1, Nej=0) 1 1

 Rutin för samordning med barn & unga inom socialpsykiatri, (Ja=1, Nej=0). 0 0

 Rutin för samordning med ekonomiskt bistånd inom socialpsykiatri, (Ja=1, Nej=0). 0 0

 Rutin för samordning med LSS inom socialpsykiatri, (Ja=1, Nej=0). 1 1

 Rutin för samordning med missbruk inom socialpsykiatri, (Ja=1, Nej=0). 0 0

 Rutin för samordning med våld i nära relationer inom socialpsykiatri, (Ja=1, Nej=0). 0 0

 Rutin för samordning med äldreomsorg inom socialpsykiatri, (Ja=1, Nej=0). 0 0

 Råd för funktionshinderfrågor för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0). 1 1 1

 Uppföljningssystem för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0). 1 1

 Uppsökande verksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0). 0 0 1

 Överenskommelser för samverkan med Arbetsförmedlingen inom socialpsykiatri, (Ja=1, Nej=0). 0 0

 Överenskommelser för samverkan med Försäkringskassan inom socialpsykiatri, (Ja=1, Nej=0). 0 0
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     2012   2013   2014 

Figur 20 En tabell som visar Ljusdals kommuns arbete med att erbjuda brukarinflytande och samverkan för sina brukare 

inom området psykisk hälsa. 

När det gäller Ljusdals kommun så är läget ett delvis annat. Ljusdals kommun har tio gröna celler av trettio möjliga och har 

ett mönster av att ha tappat flera områden. Brukarundersökning för personer med psykisk funktionsnedsättning tycks ha 

upphört under 2012 samtidigt som information via annonser i massmedia för personer med psykisk funktionsnedsättning 

endast fungerade ett av de tre åren. 

På samma sätt tycks information via informationsguide för personer med psykisk funktionsnedsättning ha upphört och 

likaså erbjudandet av hemlösa personer med psykisk funktionsnedsättning bostad först samt den öppna verksamheten för 

personer med psykisk funktionsnedsättning. 

 

 Ljusdal  Brukarinflytes-samordnare (Bisam) för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0). 0 0 0

 Brukarrevision för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0). 0 0 0

 Brukarundersökningar för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0). 1 0 0

 Information via annonser i massmedia för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0). 0 1 0

 Information via informationsblad för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0). 1 1 1

 Information via informationsguide för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0). 1 1 0

 Information via kommunens w ebbplats för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0). 1 1 1

 Kommunen erbjuder arbetslivsinriktad rehabilitering, (Ja=1, Nej=0) 0 0

 Kommunen erbjuder hemlösa personer med psykisk funktionsnedsättning &quot;bostad först&quot;, (Ja=1, Nej=0) 1 0

 Kommunen erbjuder social färdighetsträning till personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0) . 1 1 1

 Kommunen erbjuder socialt kooperativ/Fontänhus för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0) . 0 0 0

 Kommunen erbjuder strukturerad sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0) . 0 1 1

 Kommunen erbjuder stöd i föräldraskapet till personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0) . 0 0 1

 Kommunen erbjuder öppen verksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0) . 1 0 0

 Kommunen har samlad plan för personalens kompetensutveckling för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0)  . 0 0

 Kontinuerlig ärendehandledning av handläggare inom spcialpsykologi, (Ja=1, Nej=0) 1 1

 Personer har gått från sysselsättningsinsats till förvärvsarbete inom socialpsykiatrin, (Ja=1, Nej=0) 0

 Personer har gått från sysselsättningsinsats till skyddat arbete inom socialpsykiatrin, (Ja=1, Nej=0) 1

 Personligt ombud inom socialpsykiatri, (Ja=1, Nej=0) 1 1

 Rutin för samordning med barn & unga inom socialpsykiatri, (Ja=1, Nej=0). 0 0

 Rutin för samordning med ekonomiskt bistånd inom socialpsykiatri, (Ja=1, Nej=0). 0 0

 Rutin för samordning med LSS inom socialpsykiatri, (Ja=1, Nej=0). 0 0

 Rutin för samordning med missbruk inom socialpsykiatri, (Ja=1, Nej=0). 0 0

 Rutin för samordning med våld i nära relationer inom socialpsykiatri, (Ja=1, Nej=0). 0 0

 Rutin för samordning med äldreomsorg inom socialpsykiatri, (Ja=1, Nej=0). 0 0

 Råd för funktionshinderfrågor för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0). 1 1 1

 Uppföljningssystem för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0). 1 1

 Uppsökande verksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0). 0 0 0

 Överenskommelser för samverkan med Arbetsförmedlingen inom socialpsykiatri, (Ja=1, Nej=0). 0 0

 Överenskommelser för samverkan med Försäkringskassan inom socialpsykiatri, (Ja=1, Nej=0). 0 0
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      2012   2013  2014 

Figur 21 En tabell som visar Nordanstigs kommuns arbete med att erbjuda brukarinflytande och samverkan för sina bru-

kare inom området psykisk hälsa.   

Nordanstigs kommun har 9 gröna celler av 30 möjliga och framstår som en kommun som har tappat på ett flertal områden 

mellan 2013 och 2014 i jämförelse med länets andra kommuner. Bland de stöd som inte längre anges finnas från och med 

2014 finns bland annat brukarundersökningar för personer med psykisk funktionsnedsättning, information via informations-

guide till personer med psykisk funktionsnedsättning, erbjudande om stöd i föräldraskapet till personer med psykisk funkt-

ionsnedsättning, rutin för samordning med barn och unga inom socialpsykiatrin, rutin för samordning med LSS inom soci-

alpsykiatri samt rutin för samordning med missbruk inom socialpsykiatri. 

      2012   2013  2014 

Figur 22 En tabell som visar Ockelbo kommuns arbete med att erbjuda brukarinflytande och samverkan för sina brukare 

inom området psykisk hälsa. 

 Nordanstig  Brukarinflytes-samordnare (Bisam) för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0). 0 0 0

 Brukarrevision för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0). 0 0 0

 Brukarundersökningar för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0). 0 1 0

 Information via annonser i massmedia för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0). 0 0 1

 Information via informationsblad för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0). 0 0 1

 Information via informationsguide för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0). 0 1 0

 Information via kommunens w ebbplats för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0). 0 1 1

 Kommunen erbjuder arbetslivsinriktad rehabilitering, (Ja=1, Nej=0) 0 0

 Kommunen erbjuder hemlösa personer med psykisk funktionsnedsättning &quot;bostad först&quot;, (Ja=1, Nej=0) 0 0

 Kommunen erbjuder social färdighetsträning till personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0) . 1 1 1

 Kommunen erbjuder socialt kooperativ/Fontänhus för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0) . 0 1 1

 Kommunen erbjuder strukturerad sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0) . 1 1 1

 Kommunen erbjuder stöd i föräldraskapet till personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0) . 0 1 0

 Kommunen erbjuder öppen verksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0) . 0 0 0

 Kommunen har samlad plan för personalens kompetensutveckling för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0)  . 0 0

 Kontinuerlig ärendehandledning av handläggare inom spcialpsykologi, (Ja=1, Nej=0) 0 0

 Personer har gått från sysselsättningsinsats till förvärvsarbete inom socialpsykiatrin, (Ja=1, Nej=0) 0

 Personer har gått från sysselsättningsinsats till skyddat arbete inom socialpsykiatrin, (Ja=1, Nej=0) 0

 Personligt ombud inom socialpsykiatri, (Ja=1, Nej=0) 1 1

 Rutin för samordning med barn & unga inom socialpsykiatri, (Ja=1, Nej=0). 1 0

 Rutin för samordning med ekonomiskt bistånd inom socialpsykiatri, (Ja=1, Nej=0). 0 0

 Rutin för samordning med LSS inom socialpsykiatri, (Ja=1, Nej=0). 1 0

 Rutin för samordning med missbruk inom socialpsykiatri, (Ja=1, Nej=0). 1 0

 Rutin för samordning med våld i nära relationer inom socialpsykiatri, (Ja=1, Nej=0). 0 0

 Rutin för samordning med äldreomsorg inom socialpsykiatri, (Ja=1, Nej=0). 0 0

 Råd för funktionshinderfrågor för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0). 1 1 1

 Uppföljningssystem för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0). 1 1

 Uppsökande verksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0). 0 0 0

 Överenskommelser för samverkan med Arbetsförmedlingen inom socialpsykiatri, (Ja=1, Nej=0). 0 0

 Överenskommelser för samverkan med Försäkringskassan inom socialpsykiatri, (Ja=1, Nej=0). 0 0

 Ockelbo  Brukarinflytes-samordnare (Bisam) för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0). 0 0 0

 Brukarrevision för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0). 1 0 0

 Brukarundersökningar för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0). 0 1 0

 Information via annonser i massmedia för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0). 0 0 0

 Information via informationsblad för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0). 0 0 1

 Information via informationsguide för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0). 0 0 1

 Information via kommunens w ebbplats för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0). 1 1 1

 Kommunen erbjuder arbetslivsinriktad rehabilitering, (Ja=1, Nej=0) 0 0

 Kommunen erbjuder hemlösa personer med psykisk funktionsnedsättning &quot;bostad först&quot;, (Ja=1, Nej=0) 1 0

 Kommunen erbjuder social färdighetsträning till personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0) . 0 0 0

 Kommunen erbjuder socialt kooperativ/Fontänhus för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0) . 0 0 0

 Kommunen erbjuder strukturerad sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0) . 1 1 1

 Kommunen erbjuder stöd i föräldraskapet till personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0) . 1 1 1

 Kommunen erbjuder öppen verksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0) . 0 0 1

 Kommunen har samlad plan för personalens kompetensutveckling för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0)  . 0 0

 Kontinuerlig ärendehandledning av handläggare inom spcialpsykologi, (Ja=1, Nej=0) 0 0

 Personer har gått från sysselsättningsinsats till förvärvsarbete inom socialpsykiatrin, (Ja=1, Nej=0) 0

 Personer har gått från sysselsättningsinsats till skyddat arbete inom socialpsykiatrin, (Ja=1, Nej=0) 0

 Personligt ombud inom socialpsykiatri, (Ja=1, Nej=0) 1 1

 Rutin för samordning med barn & unga inom socialpsykiatri, (Ja=1, Nej=0). 0 1

 Rutin för samordning med ekonomiskt bistånd inom socialpsykiatri, (Ja=1, Nej=0). 0 1

 Rutin för samordning med LSS inom socialpsykiatri, (Ja=1, Nej=0). 0 1

 Rutin för samordning med missbruk inom socialpsykiatri, (Ja=1, Nej=0). 0 1

 Rutin för samordning med våld i nära relationer inom socialpsykiatri, (Ja=1, Nej=0). 0 1

 Rutin för samordning med äldreomsorg inom socialpsykiatri, (Ja=1, Nej=0). 0 0

 Råd för funktionshinderfrågor för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0). 1 1 1

 Uppföljningssystem för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0). 1 1

 Uppsökande verksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0). 0 1 1

 Överenskommelser för samverkan med Arbetsförmedlingen inom socialpsykiatri, (Ja=1, Nej=0). 0 0

 Överenskommelser för samverkan med Försäkringskassan inom socialpsykiatri, (Ja=1, Nej=0). 0 0
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 Ovanåker  Brukarinflytes-samordnare (Bisam) för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0). 0 0 0

 Brukarrevision för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0). 0 0 0

 Brukarundersökningar för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0). 1 0 0

 Information via annonser i massmedia för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0). 1 0 0

 Information via informationsblad för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0). 0 0 0

 Information via informationsguide för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0). 1 0 0

 Information via kommunens w ebbplats för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0). 1 0 1

 Kommunen erbjuder arbetslivsinriktad rehabilitering, (Ja=1, Nej=0) 0 0

 Kommunen erbjuder hemlösa personer med psykisk funktionsnedsättning &quot;bostad först&quot;, (Ja=1, Nej=0) 0 0

 Kommunen erbjuder social färdighetsträning till personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0) . 1 1 1

 Kommunen erbjuder socialt kooperativ/Fontänhus för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0) . 0 0 0

 Kommunen erbjuder strukturerad sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0) . 0 1 1

 Kommunen erbjuder stöd i föräldraskapet till personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0) . 1 1 1

 Kommunen erbjuder öppen verksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0) . 0 1 1

 Kommunen har samlad plan för personalens kompetensutveckling för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0)  . 0 0

 Kontinuerlig ärendehandledning av handläggare inom spcialpsykologi, (Ja=1, Nej=0) 0 1

 Personer har gått från sysselsättningsinsats till förvärvsarbete inom socialpsykiatrin, (Ja=1, Nej=0) 0

 Personer har gått från sysselsättningsinsats till skyddat arbete inom socialpsykiatrin, (Ja=1, Nej=0) 0

 Personligt ombud inom socialpsykiatri, (Ja=1, Nej=0) 1 1

 Rutin för samordning med barn & unga inom socialpsykiatri, (Ja=1, Nej=0). 0 1

 Rutin för samordning med ekonomiskt bistånd inom socialpsykiatri, (Ja=1, Nej=0). 1 1

 Rutin för samordning med LSS inom socialpsykiatri, (Ja=1, Nej=0). 0 1

 Rutin för samordning med missbruk inom socialpsykiatri, (Ja=1, Nej=0). 1 1

 Rutin för samordning med våld i nära relationer inom socialpsykiatri, (Ja=1, Nej=0). 1 1

 Rutin för samordning med äldreomsorg inom socialpsykiatri, (Ja=1, Nej=0). 0 0

 Råd för funktionshinderfrågor för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0). 1 1 1

 Uppföljningssystem för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0). 1 1

 Uppsökande verksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0). 1 1 1

 Överenskommelser för samverkan med Arbetsförmedlingen inom socialpsykiatri, (Ja=1, Nej=0). 1 0

 Överenskommelser för samverkan med Försäkringskassan inom socialpsykiatri, (Ja=1, Nej=0). 0 0

Ockelbo kommun har ett mönster som vittnar om en årlig förstärkning av kommunens resurser och tjänster till personer 

med psykiska funktionshinder och har endast tappat på tre områden. Kommunen har femton gröna celler av trettio möjliga 

och framstår ha tappat positionen kring brukarrevision för personer med psykisk funktionsnedsättning och brukarundersök-

ningar för personer med psykisk funktionsnedsättning. Det tredje och sista området kommunen tappat mark på är erbju-

dandet om bostad först till hemlösa med psykisk funktionsnedsättning.  

      2012  2013  2014  

Figur 23 En tabell som visar Ovanåker kommuns arbete med att erbjuda brukarinflytande och samverkan för sina brukare 

inom området psykisk hälsa  

Ovanåkers kommun har precis som Ockelbo femton gröna celler av trettio möjliga. De har också ett 

mönster som pekar mot att deras tjänster utvecklas och breddas på en årlig basis samtidigt som 

kommunen tappat mark på tre områden. Brukarrevision för personer med psykisk funktionsnedsätt-

ning har försvunnit enligt tillgängliga data och det har även brukarundersökningar för personer med 

psykisk funktionsnedsättning ha gjort. Det tredje området som kommunen tappat mark på handlar 

om att erbjuda hemlösa personer med psykisk funktionsnedsättning bostad först. Över lag tycks Ock-

elbo och Ovanåkers kommun likna varandra i utbud och omfattning av stöd och välfärdsinsatser. 
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      2012  2013  2014        

Figur 24 En tabell som visar Sandvikens kommuns arbete med att erbjuda brukarinflytande och samverkan för sina bru-

kare inom området psykisk hälsa. 

Översikten visar att Sandvikens kommun har tolv röda celler av 30 möjliga och att det totala antalet 

samordningsfunktioner och välfärdstjänster har legat konstant mellan 2013 och 2014 även om kom-

munen har tappat områden under 2014. Bland annat tycks kommunen inte längre erbjuda arbetslivs-

inriktad rehabilitering. Den samlade planen för kompetensutveckling för personer med psykisk funkt-

ionsnedsättning saknas också vid undersökningen 2014 och detsamma gäller kommunens uppsö-

kande verksamhet för personer med psykiska funktionsnedsättningar. 

       2012  2013   2014 

Figur 25 En tabell som visar Söderhamns kommuns arbete med att erbjuda brukarinflytande och samverkan för sina bru-

kare inom området psykisk hälsa. 

Söderhamn har tio röda celler av trettio möjliga och har ett stabilt mönster när det gäller att bevara 

bredden i sina brukarsamverkan och välfärdstjänster till personer med psykisk funktionsnedsättning. 

I Söderhamn är det två områden som har försvunnit – dels handlar det om att information via in-

formationsguide för personer med psykisk funktionsnedsättning har upphört och dels handlar det om 

att den strukturerade sysselsättningen för personer med psykisk funktionsnedsättning inte längre 

finns kvar i mätningen för 2014. 

Vårdvolymer och ranking i länet avseende svårare psykiatriska tillstånd 
Psykiatrikompassen rankar landsting och regioner utifrån hur de uppfyller nationella mål avseende 

behandling av svårare psykiatriska tillstånd.24 Vad som följer är en snabb översikt över hur länet pre-

                                                           
24

 http://www.psykiatrikompassen.se/#/start  

 Sandviken  Brukarinflytes-samordnare (Bisam) för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0). 0 0 0

 Brukarrevision för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0). 0 0 0

 Brukarundersökningar för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0). 0 1 1

 Information via annonser i massmedia för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0). 0 0 1

 Information via informationsblad för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0). 1 1 1

 Information via informationsguide för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0). 0 1 1

 Information via kommunens w ebbplats för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0). 1 1 1

 Kommunen erbjuder arbetslivsinriktad rehabilitering, (Ja=1, Nej=0) 1 0

 Kommunen erbjuder hemlösa personer med psykisk funktionsnedsättning &quot;bostad först&quot;, (Ja=1, Nej=0) 0 0

 Kommunen erbjuder social färdighetsträning till personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0) . 1 0 1

 Kommunen erbjuder socialt kooperativ/Fontänhus för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0) . 0 0 0

 Kommunen erbjuder strukturerad sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0) . 1 1 1

 Kommunen erbjuder stöd i föräldraskapet till personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0) . 0 1 1

 Kommunen erbjuder öppen verksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0) . 1 1 1

 Kommunen har samlad plan för personalens kompetensutveckling för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0)  . 1 0

 Kontinuerlig ärendehandledning av handläggare inom spcialpsykologi, (Ja=1, Nej=0) 1 1

 Personer har gått från sysselsättningsinsats till förvärvsarbete inom socialpsykiatrin, (Ja=1, Nej=0) 1

 Personer har gått från sysselsättningsinsats till skyddat arbete inom socialpsykiatrin, (Ja=1, Nej=0) 0

 Personligt ombud inom socialpsykiatri, (Ja=1, Nej=0) 1 1

 Rutin för samordning med barn & unga inom socialpsykiatri, (Ja=1, Nej=0). 1 1

 Rutin för samordning med ekonomiskt bistånd inom socialpsykiatri, (Ja=1, Nej=0). 0 0

 Rutin för samordning med LSS inom socialpsykiatri, (Ja=1, Nej=0). 1 1

 Rutin för samordning med missbruk inom socialpsykiatri, (Ja=1, Nej=0). 1 1

 Rutin för samordning med våld i nära relationer inom socialpsykiatri, (Ja=1, Nej=0). 0 0

 Rutin för samordning med äldreomsorg inom socialpsykiatri, (Ja=1, Nej=0). 0 1

 Råd för funktionshinderfrågor för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0). 1 1 1

 Uppföljningssystem för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0). 1 1

 Uppsökande verksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0). 0 1 0

 Överenskommelser för samverkan med Arbetsförmedlingen inom socialpsykiatri, (Ja=1, Nej=0). 0 0

 Överenskommelser för samverkan med Försäkringskassan inom socialpsykiatri, (Ja=1, Nej=0). 0 0

 Söderhamn  Brukarinflytes-samordnare (Bisam) för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0). 0 0 0

 Brukarrevision för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0). 0 0 0

 Brukarundersökningar för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0). 1 1 1

 Information via annonser i massmedia för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0). 1 0 1

 Information via informationsblad för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0). 1 1 1

 Information via informationsguide för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0). 1 0 0

 Information via kommunens w ebbplats för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0). 1 1 1

 Kommunen erbjuder arbetslivsinriktad rehabilitering, (Ja=1, Nej=0) 1 1

 Kommunen erbjuder hemlösa personer med psykisk funktionsnedsättning &quot;bostad först&quot;, (Ja=1, Nej=0) 0 0

 Kommunen erbjuder social färdighetsträning till personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0) . 1 1 1

 Kommunen erbjuder socialt kooperativ/Fontänhus för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0) . 0 0 0

 Kommunen erbjuder strukturerad sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0) . 1 1 0

 Kommunen erbjuder stöd i föräldraskapet till personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0) . 0 1 1

 Kommunen erbjuder öppen verksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0) . 0 0 1

 Kommunen har samlad plan för personalens kompetensutveckling för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0)  . 0 1

 Kontinuerlig ärendehandledning av handläggare inom spcialpsykologi, (Ja=1, Nej=0) 1 1

 Personer har gått från sysselsättningsinsats till förvärvsarbete inom socialpsykiatrin, (Ja=1, Nej=0) 0

 Personer har gått från sysselsättningsinsats till skyddat arbete inom socialpsykiatrin, (Ja=1, Nej=0) 0

 Personligt ombud inom socialpsykiatri, (Ja=1, Nej=0) 1 1

 Rutin för samordning med barn & unga inom socialpsykiatri, (Ja=1, Nej=0). 1 1

 Rutin för samordning med ekonomiskt bistånd inom socialpsykiatri, (Ja=1, Nej=0). 1 1

 Rutin för samordning med LSS inom socialpsykiatri, (Ja=1, Nej=0). 1 1

 Rutin för samordning med missbruk inom socialpsykiatri, (Ja=1, Nej=0). 1 1

 Rutin för samordning med våld i nära relationer inom socialpsykiatri, (Ja=1, Nej=0). 1 1

 Rutin för samordning med äldreomsorg inom socialpsykiatri, (Ja=1, Nej=0). 1 1

 Råd för funktionshinderfrågor för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0). 1 1 1

 Uppföljningssystem för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0). 1 1

 Uppsökande verksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0). 1 1 1

 Överenskommelser för samverkan med Arbetsförmedlingen inom socialpsykiatri, (Ja=1, Nej=0). 0 0

 Överenskommelser för samverkan med Försäkringskassan inom socialpsykiatri, (Ja=1, Nej=0). 0 0

http://www.psykiatrikompassen.se/#/start
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sterar i relation till andra län och riket under den senaste årsperioden (2015-04-01-2016-03-31) på 

ett antal parametrar. 

Bipolär störning [BipoläR] 
För litiumbehandling av bipolär störning ligger riket strax under det nationella målvärdet med 65 % 

där det nationella målvärdet är 70 %. Region Gävleborg rankas nästan ha uppfyllt målet med 62 % i 

länsjämförelsen. Under samma period är det nationella målet för återfall i skov 40 % eller mindre – 

rikets snitt ligger på 56 % och region Gävleborg på 62 %. 

ADHD behandling [BUSA] 
Målet på nationell nivå handlar om s.k. multimodal behandling men på denna parameter saknas vär-

den för region Gävleborg. 

ECT behandling mot depression [ECT] 
Det nationella målet är att 90 % av dem som möter en specifik indikation ska behandlas med ECT 

behandling – rikets snitt är 82 % och region Gävleborg 80 %. Det uppföljande måttet symtomskatt-

ning vid depression har ett nationellt mål om 60 % medan rikets snitt ligger på 52 % och region Gäv-

leborg ligger på 57 %. 

Psykosvård [PsykosR] 
För läkemedelsuppföljning är målet att 90 % eller fler ska ha en genomgång av läkemedel inom ett år, 

både rikssnittet och region Gävleborgs värde är 89 %.  

Avseende målet om att hälsosamtal ska genomföras med 60 % eller fler når alla regioner och lands-

ting målet utom region Kronoberg. 

Det sista måttet handlar om remissionsskattning med två specificerade verktyg och där ligger det 

nationella målet på 30 % - Rikets snitt är 10 % och region Gävleborg ligger på 12 %. 

Ätstörningar [Riksät] 
Avseende volymer som blivit av med anorektisk undervikt så saknas värden på många landsting och 

regioner och detta gäller även region Gävleborg. Det nationella målet är satt till 65 % eller över. 

Huruvida de är diagnosfria vid uppföljning så är det nationella målet 40 % eller fler och värdet för 

riket ligger på 34 % och region Gävleborg ligger på 9 %. 

Rättspsykiatrisk vård [RättspsyK] 
Det första målet handlar om att reducera antalet inskrivna inom rättspsykiatrisk vård med fetma och 

nå en målbild om 28 % eller färre med fetma. Rikets snitt är 43 % och region Gävleborg ligger på 33 

%. 

Nästa målvärde handlar om brottslig gärning under pågående vård och där är det nationella målvär-

det max 10 %. Riket klarar detta mål men för region Gävleborg saknas uppgifter på punkten. 

Beroendevård [SBR] 
Måttet som satts upp är huruvida en vårdplan har genomförts och det nationella målet är att så ska 

ske i minst 80 % av fallen. Rikets snitt är 56 % och för region Gävleborg ligger värdet på 42 %. 
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Diagnoser i sluten vård - Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar 

Ett sätt att ytterligare komplettera bilden av vårdvolymer inom den slutna psykiatriska vården är att 

se till socialstyrelsens mått på tre områden.25 Dels handlar det om att jämföra antal patienter per 

100 000 invånare samt vårdtid i dagar per 100 000 invånare och vårdtillfällen per 100 000 invånare. 

En översiktlig sammanfattning lyder att region Gävleborg, som förväntat, följer rikets volymer med 

små marginaler över och under rikets snitt. Inga mått i figuren nedan (figur 26) påvisar ett behov av 

att fördjupa sig i data för att utröna vad som har orsakat dessa volymer – det är helt enkelt volymer 

som överensstämmer med nationella incidensmått. 

 

 
Figur 26 En tabell som visar vårdvolymer inom den slutna psykiatriska våren för gruppen 20-85+ inom region Gävleborg 

och riket fördelat på åren 2010-2014. 

                                                           
25

 http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/diagnoserislutenvard  

2010 2011 2012 2013 2014 

Antal patienter/100 000 inv 2808,11 2928,64 2866,49 2814,05 2802,63

Gävleborgs län 1286,05 1402,72 1334,88 1289,83 1298,56

Kvinnor 616,78 676,16 637 604,14 617,35

Män 669,27 726,56 697,88 685,69 681,21

Riket 1522,06 1525,92 1531,61 1524,22 1504,07

Kvinnor 706,3 704,17 710,26 708,72 692,57

Män 815,76 821,75 821,35 815,5 811,5

Vårdtid i dagar/100 000 inv 72544,47 66528,05 78056,23 77435,11 66575,54

Gävleborgs län 33526,92 28959,14 38252,96 38584,62 29577,34

Kvinnor 15809,49 14954,59 16685,66 12459,05 17175,98

Män 17717,43 14004,55 21567,3 26125,57 12401,36

Riket 39017,55 37568,91 39803,27 38850,49 36998,2

Kvinnor 18032,86 17779,55 18449,9 17745,99 17435,49

Män 20984,69 19789,36 21353,37 21104,5 19562,71

Vårdtillfällen/100 000 inv 4899,08 5239,61 5168,94 5126,46 5127,27

Gävleborgs län 2200,12 2377,21 2223,58 2206,84 2209,47

Kvinnor 1093,43 1157,56 1101,03 1040,61 1107,78

Män 1106,69 1219,65 1122,55 1166,23 1101,69

Riket 2698,96 2862,4 2945,36 2919,62 2917,8

Kvinnor 1213,39 1287,74 1319,32 1305,33 1294,65

Män 1485,57 1574,66 1626,04 1614,29 1623,15

Totalsumma 80251,66 74696,3 86091,66 85375,62 74505,44

http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/diagnoserislutenvard
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Indikatorer att följa upp 

 

En utgångspunkt 
Befolkningens hälsotillstånd och fördelningen av hälsa i en befolkning påverkas av hälsans sociala 
bestämningsfaktorer. Dessa bestämningsfaktorer definieras som ”de förhållanden under vilka männi-
skor växer upp, lever, arbetar och åldras samt de system som finns för att hantera ohälsa”.  
Hälsans bestämningsfaktorer delas ofta in i fyra olika nivåer (se figur ovan) (CSDH, WHO, 2008). Den 
yttersta nivån står för övergripande strukturella faktorer som är svåra för individen att själv påverka, 
men som starkt påverkar individen och hens hälsa. Exempel på strukturella faktorer som påverkar 
hälsonivån och fördelning av hälsa i en befolkning är utbildningssystem och inkomstspridning.  
Nästa nivå är livsvillkor. Exempel på livsvillkor som påverkar befolkningens och individens hälsa är 
arbetsvillkor och boende. Nivåerna längst in i halvcirkeln är levnadsvanor (tobaks- och sömnvanor 
exempelvis), samt sociala nätverk och relationer samt (exempelvis relationen mellan förälder och 
barn under uppväxten).  

 
Trots en generellt sett positiv hälsoutveckling i Sverige och världen är denna utveckling ojämnt förde-
lad i befolkningen. Skillnader i hälsa har därför uppmärksammats både nationellt och internationellt 
senaste åren. Skillnader i hälsa mellan grupper skiljer sig från skillnader i hälsa mellan individer. Att 
nivån av hälsa kan variera mellan individer, eller över tid, är något som kan ses som acceptabelt och 
behöver inte upplevas som orättvist eller orättfärdigt. Att nivån av hälsa varierar mellan olika befolk-
ningsgrupper kan däremot indikera att det finns sociala strukturer och/eller processer som skapar 
olika förutsättningar för hälsa för olika grupper av befolkningen. Detta kallas systematiska skillnader i 
hälsa. Systematiska skillnader i hälsa finns mellan olika befolkningsgrupper, definierade socialt, eko-
nomiskt, geografiskt eller efter kön.
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Om perspektivet ovan ses som användbart är det viktigt att ett arbete kring samverkan kring såväl 

förebyggande och tidiga insatser som vården och omsorgen om de med psykiska funktionshinder 

sätts i en kontext där förståelsen för hur olika nivåer och faktorer relaterar till varandra – det behövs 

med andra ord föras en strategisk dialog för att identifiera insatser och mål där respektive huvud-

mans agerande kan stärka upp eller underlätta för en andra huvudman. Från denna strategi behöver 

det sedan göras ett ytterligare arbete med att identifiera eller skapa indikatorer för att följa satsning-

ens effekter. Effektmått är tyvärr väldigt sällsynta (och det har naturligtvis sina orsaker) inom detta 

område. 

Diskussion kring mätpunkter 
Ett problem som behöver aktualiseras i detta sammanhang är användningen av data från öppna jäm-

förelser då det primärt är sådana data som svarar mot kommunernas huvudmannaskap. Dessa data 

är idag inte särdeles tillförlitliga och saknar i metodologiska termer både validitet och reliabilitet vil-

ket med andra ord innebär att de inte alltid mäter vad de avser att mäta eller gör det på ett säker-

ställt sätt. På samma sätt finns ett antal fler register med varierande kvalité eller med varierande 

användande/rapporteringsfrekvens hos olika användare.  

SIP har vilket de flesta antagligen vet sina begränsningar och skulle, för att kunna fylla ett behov, 

centraliseras i en gemensam databas – först då skulle det kunna fungera som ASI gör. Fram till dess 

kan inte registreringar och rapporteringar säkerställas samtidigt som det finns en överhängande risk 

att flera registreringar rör ett och samma ärende men registreras i två eller fler organisationer. 

Som det också framgår av materialet ovan så finns det registerdata som inte kan brytas ner på kom-

munal nivå vilket gör det svårt att fullt ut följa vissa satsningar och strategier – detta leder till even-

tuella behov att var och en sammanställa statistik för vissa områden och sedan i ett andra led sam-

manställa dem då de anonymiserats – ett sådant arbetssätt är möjligt men kräver med största sanno-

likhet en förmedlande part som kan sköta sammanställningen åt respektive huvudman. Här saknas 

idag en etablerad struktur hos respektive huvudman för gemensamma insatser att följa upp strate-

gier och överenskommelser på en lägre verksamhetsnära nivå.  

Det kan låta dystert att framställa dataunderlaget på detta sätt, men det enda alternativ som finns är 

annars att använda data med en låg trovärdighet och hoppas att effekter av gemensamma överens-

kommelser och strategier lyser igenom och på så sätt blir synliga i en eventuell uppföljning. 

För att hantera detta problem med data så har vår strategi istället varit att ta fram ett omfattande 

material att föra diskussioner kring. Det är också möjligt att koppla på denna grupp eller SMG Gävle-

borg i ett senare skede när målen är satta för att då försöka finna indikatorer som matchar målen. 

Förutom att kvalité på data är problematisk i vissa sammanhang är det andra problemet att det finns 

över 1200 indikatorer kring området att gå igenom – vilka indikatorer som är bra är svårt att säga 

innan de kan kopplas till mål, strategier eller åtaganden. 
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Denna PM är skriven av 

Utredare vid Samhällsmedicin Gävleborg med hjälp och stöd av verksamhetsutvecklare vid division 

Medicin-Psykiatri och verksamhetsutvecklare vid Gävle, Ovanåker och Hudiksvall kommun. 


