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Förebyggande och främjande 

Alkoholkonsumtion 

För att minska de alkoholrelaterade sjukdoms- och dödlighetstalen behöver det 

förebyggande arbetet utvecklas både när det gäller unga och vuxna inom 

kommunerna och landstinget samt i samverkan. 

Att i större utsträckning använda Audit1 för att identifiera personer med riskfylld 

eller skadlig alkoholkonsumtion möjliggör också tidigare insatser. Detta görs till 

exempel inom mödrahälsovården och i viss mån på länets Hälsocentraler men 

behöver utökas. Ytterligare aktörer som har möjlighet att upptäcka riskbruk är 

t.ex. företagshälsovård såsom landstings- och kommunhälsan, försörjningsstöd 

samt inom äldre- och LSS-verksamhet. Inom psykiatrisk öppenvård är alkohol- 

och narkotikascreening viktigt för ändamålsenlig bedömning av behandling. 

Självmord 

Under 2015 påbörjades ett arbete med att utbilda personal i Mental Health 

First Aid (MHFA), avsikten är att de här utbildningarna fortsätter både inom 

kommunerna och landstinget.  

Under 2016 togs ett handlingsprogram fram ”Handlingsprogram för 

självmordsförebyggande åtgärder” som Länsgemensam ledning i samverkan 

beslutade att följa. Ett långsiktigt mål är att minska antalet självmord med 50 % 

inom alla åldersgrupper till år 2025. För att nå dit har fyra delmål definierats 

som är planerade under kommande år med start 2017. Även en handlingsplan 

för suicidprevention som riktar sig till offentlig och privat sektor har tagits fram 

med syfte att öka samverkan mellan olika samhällsaktörer. Arbetet med 

självmordsprevention fortsätter enligt det beslutade handlingsprogrammet. 

Psykiatriförvaltningen har under 2016 infört e-lärandesystemet SPISS 

(Suicidprevention i svensk sjukvård). Samtliga medarbetare ska genomföra 

utbildningen och uppföljning av det sker av närmaste chef på samtliga enheter.  

Barn och unga 

Sedan tidigare finns två överenskommelser mellan kommun och landsting. De 

beskriver former för ansvarsfördelning socialtjänst och BUP samt skola och 

BUP. I och med det påbörjade samarbetet mellan socialtjänst, landsting och 

skola kommer dessa överenskommelser revideras alternativt slås samman, 

samt att en ny plan för implementering tas fram. Syftet med 

överenskommelserna är att tillsammans verka för att ge goda förutsättningar 

för god psykisk hälsa för barn och unga. 

 

 

                                                 
1 Alcohol Use Disorders Identification Test 
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Sjukskrivningstal 

Ett långsiktigt mål ur vårdgivarperspektiv, är att minska sjukskrivningstalen 

inom landstinget och kommunerna.  Arbetsgivaransvaret tillhör respektive 

organisation och det kan vara svårt att skapa en gemensam process. Nya 

föreskrifter om social och organisatorisk arbetsmiljö (AFS 2015:4) trädde i kraft 

under 2016 som kan få effekter på den psykiska ohälsan och 

sjukskrivningstalen. 

 

Tillgängliga och tidiga insatser 

Alkoholkonsumtion 

För att erbjuda tidiga insatser för personer med risk- eller missbruk av alkohol 

är det viktigt att tydliggöra vårdkedja och ansvarsfördelning för målgruppen. 

Detta görs i en samverkansöverenskommelse mellan kommunerna i Kalmar län 

och Landstinget i Kalmar län kring personer med riskbruk, missbruk och 

beroende. Det finns även lokala samverkansöverenskommelser i varje 

kommun. Överenskommelsen ska revideras under 2017 vilket ger möjlighet att 

ytterligare tydliggöra detta. 

Sysselsättning 

Ett kortsiktigt mål är att de projekt som genomförs inom 

Samordningsförbundet kommuniceras för att ge möjlighet till spridning av goda 

exempel samt att Samordningsförbundet genomför aktiviteter i enlighet med 

handlingsplanen KUR II. Dessa aktiviteter påbörjas under 2017. Regelbundna 

träffar mellan ansvariga för utvecklingsområdet psykisk hälsa inom 

Länsgemensam ledning och ansvariga från Samordningsförbundet kommer 

också att ge ökade samverkansmöjligheter. 

 

Utsatta grupper 

Barn och unga  

Forskningen visar tydligt att barn som placeras utanför sitt hem har sämre 

hälsa. Sedan januari 2016 har landstinget och kommunerna i länet en 

överenskommelse om hälso- och munundersökningar i samband med att ett 

barn placeras i familjehem eller på ett HVB (Hem för Vård eller Boende). Arbete 

pågår med att förtydliga de praktiska anvisningarna i samband med 

undersökningarna. 

Ett långsiktigt mål är att få en bättre bild av andelen barn som anhöriga och hur 

deras behov tillgodoses inom våra olika verksamheter. Arbetet med att öka 

samverkan mellan landsting, kommun och skola och att ta fram 

överenskommelser kring detta är ett viktigt led mot detta mål. 
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Nyanlända 

Ett långsiktigt mål är att förbättra omhändertagandet av nyanlända med 

psykisk ohälsa i alla åldrar och att öka samverkan kring dessa. Behov av 

kompetensutveckling på alla nivåer från förebyggande till specialistnivå är 

tydligt i analysen. Kompetenshöjande insatser pågår redan nu men behöver 

fortsätta och utvecklas. Det behöver även tydliggöras olika verksamheters 

uppdrag och ansvar för att underlätta samverkan och övergångar mellan 

vårdgivare. 

Regionförbundet i Kalmar län, Länsstyrelsen, Landstinget och delar av länets 

kommuner gör en gemensam satsning för att förbättra integrationen i länet. 

ESF2-projektet EKO3 innebär kompetenshöjande insatser för offentliga och 

ideella aktörer som bidrar till ett mer framgångsrikt integrationsarbete i Kalmar 

län. Projektet har tre fokusområden; hälsa, skola och sysselsättning. Som en del 

i detta ska olika yrkesgrupper som möter utlandsfödda få utbildning och stöd 

under tre år. De yrkesgrupper som berörs är bl.a. lärare och skolledare, 

socialsekreterare, bibliotekspersonal, elevhälsoteam, fritidsledare, 

arbetsmarknads- och näringslivshandläggare. Även Arbetsförmedlingen, 

Migrationsverket, Försäkringskassan samt studieförbund, trossamfund och 

idrottsorganisationer kommer att bjudas in till delar av 

utbildningsaktiviteterna. Mellan september 2016- februari 2017 pågår 

projektets mobiliseringsfas därefter kommer genomförandefasen att starta och 

projektet avslutas i augusti 2019.   

Enskildas delaktighet och rättigheter 

Under 2015 har ett arbete pågått med att starta upp ett Utvecklingsråd kopplat 

till den Länsgemensamma ledningsgruppen. I Utvecklingsrådet sitter personer 

med erfarenhet av att vara brukare, patient eller närstående inom socialtjänst 

och/eller hälso- och sjukvård. Utvecklingsrådet kommer vara representerat i 

Länsgemensam ledning och på beställning av dem få uppdrag med syfte att öka 

brukares, patienters och närståendes delaktighet, medverkan och inflytande. 
 

Ledning, styrning och organisation 

Avvikelsehantering 

Avtalet kring avvikelsehanteringssystemet LISA kommer under 2017 ses över 

för en utökad användning inom fler av kommunernas verksamheter. 

 

 

                                                 
2 Europeiska SocialFonden 
3 Etablering och Integration, Kompetens och Organisation i Kalmar län 
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Samverkansöverenskommelse 

Den samverkansöverenskommelse som finns mellan länets kommuner och 

landstinget kring personer med psykisk funktionsnedsättning ska under 2017 

revideras och behöver även kommuniceras ut till verksamheter på ett tydligare 

sätt. 

Fortsatt arbete 

Flera av de områden som framkommit i analysen behöver ytterligare klarläggas 
avseende långsiktiga och kortsiktiga mål samt aktiviteter. Områdena är: 

 Våld i Nära Relationer 

 Homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner 

 Kompetensinsatser kring psykisk ohälsa och missbruk hos äldre 

 Anhörigstöd 

 Barn som anhöriga 

 Mötesplatser, social samvaro och aktiviteter 

 Integration 

 Fortsatt utredning kring insatsen Case Management 

 Resultat från regional enkät för psykisk hälsa 

 
Ett mål 2017 är att göra en långsiktig plan för länets prioriteringar. I detta 
arbete behöver brukare och patienters synpunkter särskilt tas i beaktande. Ett 
förslag är att tillsätta en arbetsgrupp som arbetar vidare med prioriteringar 
utifrån analys och handlingsplan.  

Fortsatt arbete behöver även innefatta en ökad samverkan med andra aktörer 
med ansvar för insatser som berör psykisk ohälsa. Länsstyrelsen ansvarar för 
samordning och stöd inom till exempel Våld i Nära relationer, generellt 
föräldrastöd och förebyggande ANDT-arbete. 

De behov som framkommit i analysen och där aktiviteterna är mer specifika för 
respektive huvudman, kommer till viss del att särredovisas i 
inmatningsverktyget för handlingsplan. 


