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Sammanfattning 
 

Bakgrund och syfte 
 Detta dokument redogör för den länsgemensamma kartläggningen och analysen 

som har genomförts i Uppsala län inom ramen för arbetet med Stöd till riktade 

insatser inom området psykisk hälsa 2016.  

 Syftet med kartläggningen och analysen är att skapa underlag för en bättre 

förståelse för hur befolkningen i länet mår, deras behov samt vilka insatser inom 

området psykisk hälsa som bör prioriteras i framtiden.  

 Även om kartläggningen ger en god överblick kring situationen avseende psykisk 

hälsa i Uppsala län är det viktigt att ha i åtanke att analyserna i detta dokument på 

intet sätt är uttömmande. Dokumentet bör betraktas som ett första steg i länets 

arbete med ett långsiktigt, sammanhållet arbete på området psykisk hälsa. En 

förutsättning för att detta dokument ska tillföra värde är att ett aktivt 

förbättringsarbete fortsätter även under 2017. 

Metod och genomförande 
 Samtliga fem fokusområden från Överenskommelsen 2016 inkluderas i vår analys. 

Kartläggningen och analysen har genomförts med den övergripande ambitionen att 

identifiera hur befolkningen i länet mår, med hänsyn till bland annat lokala 

skillnader och särskilt utsatta grupper.  

 Ett stort antal aktörer har varit delaktiga i arbetet, exempelvis brukar-, patient- och 

anhörigorganisationer, representanter från skolan, Uppsala universitet, 

Länsstyrelsen i Uppsala län, Regionförbundet, Samordningsförbundet osv. Länets 

samtliga åtta kommuner har deltagit i det länsgemensamma arbetet samt 

Landstinget i Uppsala län (LUL). 

 Både kvalitativ och kvantitativ analys har använts. Bland annat har politiska 

styrdokument, aktuella kartläggningar, nationella indikatorer etc. analyserats. 

Vidare har fördjupade analyser genomförts inom följande sju delområden: barn & 

unga, nyanlända & asylsökande, personer med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar, personer med psykiska funktionsnedsättningar, hälsa och 

inkludering i arbetslivet, riskbruk och substansrelaterade sjukdomar samt personer 

med förhöjd suicidrisk.   

Nulägesanalyser indikerar såväl styrkor som svagheter på området 
psykisk hälsa i Uppsala län 

 Uppsala län placerar sig relativt väl på området psykisk hälsa enligt ett flertal 

nationella indikatorer. Bland annat kan nämnas att länet placerar sig väl avseende 

nationella indikatorer inom psykiatrin (exempelvis för självmord och uppfyllelse av 

vårdgaranti inom BUP) i Öppna Jämförelser samt vad gäller vissa indikatorer 

kopplade till folkhälsa och tidiga insatser (såsom genomförda hälsoundersökningar 

för nyanlända). 
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 Samtidigt finns stora skillnader i länet, både mellan kommunerna men också 

mellan grupper. Analyser visar exempelvis att barn och unga med 

funktionsnedsättningar i länet mår sämre än övriga barn och trivs sämre i skolan. 

Även äldre är en grupp med nedsatt psykiskt välbefinnande och förhöjd suicidrisk. 

Vidare har länet (enligt den egna regionala utvecklingsstrategin) bristande 

inkludering, svaga skolresultat (framför allt bland pojkar), avhopp från 

gymnasieskolan, barnfattigdom och social utsatthet samt en könsuppdelad 

arbetsmarknad.  

Nio länsgemensamma långsiktiga mål har utvecklats i samband med 
analysarbetet 

 Totalt har nio långsiktiga mål utvecklats i samband med analysarbetet. Se figuren 

nedan. Utifrån de långsiktiga målen och analyser kring nuläget har förslag på 

delmål, aktiviteter och indikatorer tagits.  

 

Långsiktiga mål på området psykisk hälsa i Uppsala län 

 

Slutsatser och rekommendationer 
 Det råder samsyn bland berörda aktörer i länet kring vilka utvecklingsområden som 

finns på området psykisk hälsa. Ledning, styrning och organisation är en särskilt 

tydlig utmaning. Samverkan brister ofta och styrning/organisation på området 

psykisk hälsa är inte tydlig. Förbättringspotential finns på alla tre nivåer, 

förebyggande och främjande, tidiga insatser och specialistinsatser.  

 Insatser och arbeten som pågår är i dagsläget inte samordnade och avslutas ibland 

innan de har utvärderats. Det saknas kontinuerlig analys samt uppföljning på 

området psykisk hälsa. Det finns behov av att i större utsträckning kunna ta tillvara 

insikter om brukares behov i arbetet. 

2ARBETSMATERIAL

Mål för PRIO Hälsa

Långsiktiga mål

Barn och unga • Barn och unga har en stark självkänsla och framtidstro samt goda förutsättningar att klara sig 
senare i livet, oavsett bakgrund

Asylsökande och nyanlända • Asylsökande och nyanlända inkluderas i samhällsgemenskapen. Deras eventuella behov avseende 
den fysiska och psykiska hälsan identifieras och tillgodoses. Medarbetare som kommer i kontakt 
med nyanlända och asylsökande har rätt kompetens och kunskap om deras behov, samt deras syn 
på hälso- och sjukvårdsinsatser

Personer med neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning

• Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har en välfungerande vardag med goda 
förutsättningar till studier/arbete/sysselsättning. Insatser samordnas och individanpassas

Personer med psykisk 
funktionsnedsättning

• Personer med psykiska funktionsnedsättningar har en välfungerande vardag med goda 
förutsättningar till studier/arbete/sysselsättning. Insatser samordnas och individanpassas

Personer med förhöjd suicidrisk • Personer med förhöjd suicidrisk identifieras och erbjuds rätt hjälp i rätt tid så att de inte försöker ta 
eller tar sitt liv. Detta sker bland annat genom väl fungerande samverkan och samsyn mellan olika 
aktörer

Personer med riskbruk & 
substansrelaterade sjukdomar

• Personer med riskbruk identifieras och erbjuds förebyggande och tidiga insatser. Personer med 
beroende har individanpassat och samordnat stöd som spänner över de många områden som 
måste fungera, t.ex. en långsiktigt hållbar boendesituation

Hälsa och inkludering i arbetslivet • Utvecklade och hållbara stödsystem ska ge alla personer med behov av insatser från flera 
huvudmän möjlighet att få och behålla ett arbete

Ledning, styrning och organisation • En välfungerande samverkan finns på regional och lokal nivå med tydlig ledning, styrning och 
organisation för kontinuerlig gemensam analys, uppföljning och förbättringsarbete med anknytning 
till lokala processer inom området psykisk hälsa. Berörda aktörer lär löpande av varandra på ett 
strukturerat sätt

Brukarmedverkan • Det finns god förståelse för, och lyhördhet inför, brukarens/patientens behov och insikterna tas 
tillvara för utveckling på alla nivåer
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 Den psykiska hälsan i länet är inte jämlik, och stora skillnader finns mellan 

kommuner och mellan grupper. Den stundande regionaliseringen är sannolikt ett 

bra tillfälle att ta ett omtag kring arbetet med psykisk hälsa och bidra till att ett 

bredare och mer hälsofrämjande arbete drivs. Rekommendationerna har 

inkorporerats i den länsgemensamma handlingsplanen, vilken framgår i ett separat 

dokument. 
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1. Inledning 
 

 

1.1 Syfte och användningsområde 
Syftet med denna kartläggning och analys är att skapa underlag för bättre förståelse för hur 

befolkningen i Uppsala län mår, deras behov samt vilka insatser inom området psykisk hälsa 

som bör prioriteras i framtiden. Detta dokument har använts som faktaunderlag vid 

utformningen av den länsgemensamma handlingsplanen. Till stor del bekräftar kartläggningen 

redan känd kunskap, men genom att samla kunskap från olika områden bidrar den till att uppnå 

samsyn och en gemensam bild av nuläget bland berörda aktörer i länet. 

1.2 Kartläggningen och analysens disposition 
Analysrapporten är indelad i fyra kapitel. I kapitel 2 (Bakgrund) beskrivs kortfattat bakgrunden 

till den nationella överenskommelsen för riktade insatser på området psykisk hälsa, dess 

fokusområden samt den definition av ’psykisk hälsa’ som analysen tar utgångspunkt i. I kapitel 

3 (Metod och genomförande) presenteras metod och genomförande. Redovisning av 

kartläggning och analys görs därefter i kapitel 4 (Redovisning av kartläggning och analys), 

som är indelat i två huvudavsnitt. I avsnitt 4.1 presenteras den kvalitativa kartläggningen samt 

övergripande kvantitativa analyser. I avsnitt 4.2 redovisas ytterligare analyser inom sju 

delområden. Analysrapporten avslutas med några reflektioner. 
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2. Bakgrund 
 

 

2.1 En ny nationell överenskommelse för psykisk hälsa 
gäller under 2016 

Under 2016 har kommuner och landsting beviljats stöd till riktade insatser på området psykisk 

hälsa inom ramen för en ny nationell överenskommelse (Stöd till riktade insatser inom området 

psykisk hälsa 2016), som har fattats mellan SKL och Socialdepartementet. Överenskommelsen 

kan ses som en fortsättning på arbetet med PRIO Psykisk Ohälsa.1 Skillnaden är dock att fokus 

nu är på psykisk hälsa, snarare än psykisk ohälsa. 

 

Syftet med överenskommelsen för psykisk hälsa är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt 

arbete med ett gemensamt ansvarstagande från berörda aktörer. Kommuner och landsting ska 

genomföra analyser och utifrån dessa ta fram eventuella handlingsplaner på området psykisk 

hälsa. Målsättningen är att överenskommelsen 2016 ska följas av överenskommelser under 2017 

och 2018 med en likartad inriktning. 

2.2 Den nationella överenskommelsen har fem 
fokusområden 

Överenskommelsen syftar till att stödja kommuner och landsting att arbeta målinriktat inom 

fem fokusområden som regeringen har bedömt vara prioriterade på området psykisk hälsa 

under de kommande fem åren: 
 

1. Förebyggande och främjande arbete: främja psykisk hälsa samt förebygga ohälsa 

o T.ex. suicidprevention, ökad möjlighet till delaktighet genom meningsfulla 

aktiviteter, god fysisk hälsa etc. 

 

2. Tillgängliga tidiga insatser: ge rätt insatser i rätt tid, såväl vård- som stödinsatser 

o T.ex. möjlighet till självinläggning eller förstärkt öppenvårdsstöd, 

helhetsgrepp om utsatta barn, samordning av olika aktörers insatser etc. 

 

3. Enskildas delaktighet och rättigheter: säkerställa att vård- och 

omsorgssituationen ses som en överenskommelse med ändamålsenlig delaktighet samt 

värnande av rättigheter 

o T.ex. anpassade insatser, boendestöd, stöd till återgång i arbete etc. 

 

4. Utsatta grupper: uppmärksamma att olika grupper och individer har olika behov och 

förutsättningar samt tillgodose detta 

o T.ex. särskild uppmärksamhet på och stöd till särskilt utsatta grupper etc. 

 

5. Ledning, styrning och organisation: engagemang och samordning är en 

förutsättning för fokusområde 1-4 

o T.ex. ledarskap, samarbete mellan profession och brukarorganisationer etc. 

                                                             
1 PRIO psykisk ohälsa står för ”plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa”. 
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2.3 Överenskommelsen innebär att riktade medel delas 
ut för analys och handlingsplan 

Mer konkret innebär överenskommelsen för psykisk hälsa 2016 att 780 MSEK delas ut som 

stimulansmedel, varav 300 MSEK fördelas till landstingen/regionerna, och 200 MSEK fördelas 

till kommunerna. Landstingen och kommunerna ska med dessa medel göra analyser, sätta upp 

mål och utforma handlingsplaner lokalt och regionalt på området psykisk hälsa, samt påbörja 

ett långsiktigt arbete för att utveckla insatserna inom de fem fokusområdena (se avsnitt 2.2). 

Övriga nationella medel (280 MSEK) från överenskommelsen används till bl.a. en satsning på 

ungdomsmottagningar samt att rusta och stimulera nya initiativ för att nå unga. 

 

Beloppen som tilldelas varierar kraftigt i länet. Landstinget i Uppsala (LUL) län får drygt 11 

MSEK i stimulansmedel för analys och handlingsplan. För kommunerna är motsvarande belopp 

1) Håbo 412 tkr, 2) Älvkarleby 188 tkr, 3) Knivsta 342 tkr, 4) Heby 276 tkr, 5) Tierp 427 tkr, 6) 

Uppsala 4 269 tkr, 7) Enköping 849 tkr samt 8) Östhammar 437 tkr. Fördelningen av tilldelade 

medel inom Uppsala län illustreras i Figur 2.1 nedan.  

 

Figur 2.1. Fördelning av medel under 2016 för att göra analyser, sätta upp mål och 

utforma handlingsplaner lokalt och regionalt på området psykisk hälsa i Uppsala län 

 
Källa: SKL. 

2.4 Psykisk hälsa – mer än frånvaron av psykisk ohälsa 
För att kunna kartlägga och analysera området ”psykisk hälsa” är det viktigt med samsyn kring 

vad som egentligen avses. Med psykisk hälsa avser vi i detta arbete mer än frånvaron av psykisk 

ohälsa. Psykisk hälsa innefattar nämligen bland annat att människor upplever sin tillvaro som 

meningsfull, att de kan använda sina resurser och ta kontroll över den egna hälsan, vara 

delaktiga i samhället och uppleva att de har förmåga att hantera livets motgångar (se 

Överenskommelsen 2016 för definition). Givet sin bredd påverkas den psykiska hälsan av ett 

stort antal olika faktorer. Som illustreras i Figur 2.2 kan hälsan (inklusive den psykiska hälsan) 

påverkas av bland annat ålder, kön och arv men även sömnvanor, motion, arbetslöshet och 

utbildning.  
  

LUL
60%

Håbo
2%

Älvkarleby
1%

Knivsta
2%

Heby
2%

Tierp
2%

Uppsala
24%

Enköping
5%

Östhammar
2%
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Figur 2.2 Illustration av ett urval av faktorer som kan påverka (den psykiska) hälsan 
               

 
Källa: Dahlgren, G., Whitehead, M. Policies and stategies to promote social equity in health: Background document to WHO 

– Strategy paper for Europe. Köpenhamn: WHO; 1992. Modifierad av Folkhälsomyndigheten.  

 

 

Arbets-
löshet 

Tobak

Alkohol

Motion



 

9 
 

3. Metod och genomförande 
 

 

3.1 Målbild och vägledande principer 
I arbetet med analys och handlingsplan under 2016 har ett stort antal berörda aktörer hjälpts åt 

att utveckla en övergripande vision och målbild för Uppsala läns arbete med PRIO Psykisk 

Hälsa, se Figur 3.1.  
 

Figur 3.1. Långsiktig länsgemensam målbild för PRIO Psykisk Hälsa och arbetssätt 

 
Anm. Med ”Region Uppsala” avses i bilden hela regionen, även kommunerna. 

 
  

Mål för PRIO Hälsa:

Region Uppsala främjar den psykiska hälsan och förbättrar 
livskvaliteten hos invånarna

Vi arbetar:

…tillsammans i aktiv samverkan med alla relevanta aktörer

…mot en gemensam målbild

…evidens- och faktabaserat

…kontinuerligt med uppföljning av våra resultat

…med att utjämna skillnader mellan grupper

…för en psykisk hälsa som innebär mycket mer än frånvaron av 
psykisk ohälsa
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Utgångspunkten för genomförandet av detta arbete har varit fem vägledande principer. 

Inspiration kom bland annat från medskick som den regionala arbetsgruppen fick under ett 

möte med Uppdrag Psykisk Hälsas projektchef Ing-Marie Wieselgren, se Figur 3.2. 

 

Figur 3.2. Vägledande principer för vårt arbete 

 

3.2 Frågeställningar 
Fokus i den länsgemensamma kartläggningen och analysen av området psykisk hälsa har varit 

att undersöka skillnader i länet, skillnader i förhållande till resten av riket och huruvida det 

finns grupper som sticker ut. Följande frågeställningar har varit vägledande: 

 
1. Hur mår befolkningen (barn, vuxna, äldre, andra särskilt utsatta grupper osv.) 

avseende psykisk hälsa? 
 

2. Hur styrs och samordnas utveckling av området psykisk hälsa i länet lokalt och 
regionalt? 

 
3. På vilket sätt involveras brukare eller brukarorganisationer i utvecklingen på området? 

 

Som komplement till ovan har vi även tagit hänsyn till prioriterade frågeställningar från 

nätverket Nationell Samverkan för Psykisk Ohälsa (NSPH), som tagit fram en tabell över 

prioriterade frågeställningar som medlemsföreningarna arbetar med och vilka områden som de 

lokala föreningarna har enats kring nationellt), se Tabell 3.1. Detta för att få en bättre känsla för 

var eventuella utvecklingsområden kan finnas utifrån ett brukar- och patientperspektiv, där vi 

konstaterade att det utifrån ett brukarperspektiv är särskilt angeläget att beakta information 

och tillgänglighet. Tillsammans med brukare i Uppsala län tog vi dock beslut om att inte utgå 

från enskilda frågeställningar utan vi har mer översiktligt utgått från att undersöka i vilken mån 

brukares kunskap och kompetens tas tillvara på ledningsnivå, verksamhetsnivå och individuell 

nivå. 
  

Långsiktighet

Långsiktiga mål och visioner ska prioriteras; 
arbetet innebär en möjlighet att tänka nytt 

inför framtiden

Relevans
Samtliga analyser och handlings-

planer ska vara relevanta och 
värdeskapande

Realiserbarhet

Eventuella handlingsplaner ska vara 
realiserbara och möjliga att genomföra

Förankring
Att involvera ett stort antal olika 
intressenter har ett egenvärde 

och är viktigt

Samverkan
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Tabell 3.1. NSPH:s matris över relevanta frågeställningar per de fem fokusområdena 

Brukarnas 
förbättrings-
områden 

PRIO-
satsningens 
fokusområden 

Förebyggan
de och 
främjande 
insatser 

Tillgängliga 
och tidiga 
insatser 

Den enskildes 
delaktighet och 
rättigheter 

Utsatta grupper 
Styrning, 
ledning och 
organisation 

Den enskildes syn på 
sig själv och kunskap 
om sin eller sin 
närståendes hälsa 
(stärka integritet, 
trygghet, tillförsikt) 

Vad vet våra 
invånare om tidiga 
tecken på ohälsa? 

Vet våra 
invånare vart 
de ska vända 
sig? 

Vet de som söker stöd 
vilka rättigheter de 
har? Vågar de hävda 
dem? 

Hur ser detta ut 
för dem som 
redan är i en 
utsatt situation? 

Hur ser våra 
brukare på sig 
själva och sin 
hälsa? 

Den enskildes kunskap 
om olika vårdgivare 
och insatser, sina 
rättigheter och 
möjligheter 

Vad vet våra 
invånare? 

Känner 
invånarna till 
alternativen? 

Vet våra patienter att 
de har rätt till ”second 
opinion”? 

Hur ser detta ut 
för dem som 
redan är i en 
utsatt situation? 
Skiljer det sig från 
övriga invånare? 

Vet vi vilken 
kunskap 
brukarna i vårt 
län har? 

Insatsernas kvalitet 
(mer varierat utbud, 
större flexibilitet, 
bättre synkronisering, 
uppföljning och 
kontinuitet) 

Vilken uppfattning 
(falsk eller sann) har 
invånarna om våra 
insatser? 

Känner 
invånarna till 
alternativen?  

Vet våra patienter, 
brukare och anhöriga 
att kommunerna och 
landstinget är skyldiga 
att samordna sina 
insatser? 

Hur upplever 
brukarna att olika 
insatser synkar 
med varandra? 

Vad menar vi 
med hög 
kvalitet? Vem 
bestämmer vad 
som är 
”flexibelt”? 

Insatsernas 
tillgänglighet (lättare 
att nå fram och få ta 
del av) 

Vilken uppfattning 
(falsk eller sann) har 
invånarna om vår 
kvalitet? 

Finns hjälpen 
där när man 
behöver 
den? 

Hur många känner till 
och törs hävda sina 
rättigheter när det 
gäller tillgänglighet? 

Hur ser detta ut 
för dem som 
redan är i en 
utsatt situation? 
Skiljer det sig från 
övriga invånare? 

Hur mäter vi 
tillgänglighet? 
Vem avgör om 
något är 
tillräckligt 
tillgängligt? 

Verksamhetens 
förmåga att ta initiativ 
(att se den enskildes 
behov, skaffa rätt stöd, 
lotsa vidare och lotsa 
rätt) 

Vilken uppfattning 
(falsk eller sann) har 
invånarna om vårt 
vårdsystem? 

Hur upplever 
den som 
söder stöd 
att man blir 
hjälpt? 

Får man tidigt korrekt 
kunskap om vad man 
har rätt till eller kan 
förvänta sig? 

Hur ser detta ut 
för dem som 
redan är i en 
utsatt situation? 
Skiljer det sig från 
övriga invånare? 

Hur mäter vi 
det? 

Attityderna kring 
psykisk ohälsa 
(samhällets syn, 
stigmatisering, 
diskriminering, socialt 
utanförskap) 

Hur är attityderna i 
vårt län, hos 
allmänheten? 

Hur är 
attityderna 
bland vår 
personal? 

Hur ser brukarna på sig 
själva? 

Hur är invånarnas 
och personalens 
attityder 
gentemot de mest 
utsatta 
grupperna? 

Vems attityder 
påverkar våra 
möjligheter att 
bedriva god 
vård? Vilka 
skulle vi kunna 
påverka? 

3.3 Projektorganisation och förankringsarbete 

Projektorganisation 
Länets samtliga åtta kommuner och landstinget har deltagit i, och bidragit till, arbetet. Se Figur 

3.3 för arbetets projektorganisation. En mindre arbetsgrupp har drivit det dagliga arbetet, men 

med stor hjälp och engagemang från andra berörda aktörer. Projektorganisationen inklusive 

arbetsgruppen utformades utifrån en redan existerande struktur/organisation från tidigare 

satsningar. Det har inte varit möjligt att till fullo anpassa denna nya breda satsning utifrån 

befintlig samverkansstruktur. Under arbetet har framförts synpunkter att 

projektorganisationen eventuellt borde ha kompletterats med ett bredare perspektiv, 

exempelvis vad gäller representation från skolan. Detta är viktiga synpunkter inför framtiden. 
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Figur 3.3. Projektorganisation 

  

Samverkan och förankring 
Som tidigare nämnts syftar arbetet med Överenskommelsen 2016 till att möjliggöra ett 

långsiktigt arbete med berörda aktörer samt att skapa ett länsgemensamt samarbete och 

samverkan. Samverkan är dock ett ord som ibland används vidlyftigt utan att samsyn 

nödvändigtvis finns kring innebörden. Socialstyrelsen har i sin nationella ”Strategi för 

samverkan” definierat samverkan som något som sker när ”… någon eller några tillför sina 

specifika resurser, kompetenser och/eller kunskaper till en uppgift som man gemensamt har 

att utföra”. Eftersom psykisk hälsa, som konstaterades i avsnitt 2.4, påverkas av ett stort antal 

faktorer är det särskilt viktigt att olika kunskaper och resurser tillförs just detta arbete. Det är 

inte möjligt att skapa god psykisk hälsa genom att arbeta enbart på ett område eller en nivå i 

länet, och det är grundläggande att kommuner och landsting (samt andra berörda aktörer) 

samverkar aktivt och tillför sina respektive kunskaper samt möjligheter för att främja psykisk 

hälsa bland länets invånare.  

 

För att kunna föreslå och avfärda idéer kring nuläget har förankring och avstämningar skett de 

som har kunskap. Vi vill med detta analysdokument, samt med det arbete som vi har drivit, 

skapa en gemensam förståelse tvärs roller, nivåer, verksamheter för att verkligen kunna möta 

befolkningens olika grupper på ett samlat sätt i kommande arbete. I Figur 3.4 illustreras ett 

urval av olika avstämningar, möten och förankringar som har genomförts i arbetet. 
  

• Representant(er) från landsting (LUL)

• Representant från kommun (Uppsala kommun)

• Stöd av Health Navigator (HN)

Samt med den utökade arbetsgruppen:

• Länsnätverket (LN)

• Kontaktperson för respektive kommun (om ej samma 
som LN)

Arbetsgrupp (AG)

Styrgrupp (SG)

• Styrgrupp för projekt utsedda av TKL (med 
representanter från Norra, Mellersta och Södra
länsdelen, Hälsa och habilitering samt Akademiska). 
Adjungerade medlemmar vid behov

Beslutsägare (BÄ)

• Tjänstemannaberedningen för kommuner och 
landsting (TKL)

Referensfunktioner (RF)

• RAFF

• Regionförbundet

• Länsstyrelsen

• Samordningsförbundet

• Brukarföreningarna

• etc.

• …

• …

• …

• Referensfunktioner (RF) är 
de instanser som 
arbetsgruppen löpande 
förankrar med och 
återkommande inhämtar 
synpunkter från. RF bidrar 
med expertkunskap och 
kvalitetssäkring samt 
möjliggör att fånga fler 
perspektiv

• Styrgruppen (SG) tar ställning till 
bl.a. övergripande inriktning för 
arbetet, vägledande frågor samt 
projektets önskade utformning

• Beslutsägare (BÄ) fattar bl.a. beslut 
vid ev. förslag om handlingsplaner

• Arbetsgruppen (AG) träffas på 
veckovisa möten och diskuterar 
det löpande arbetet samt tar 
ställning till olika frågor om hur 
arbetet drivs på en mer 
detaljerad och operativ nivå. AG 
utökas även vid behov/i perioder
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Figur 3.4. Exempel på mötes- och förankringsplan 

 

3.4 Arbetets upplägg och analysramverk 
Arbetet har genomförts i tre faser enligt SKL:s föreslagna upplägg från Uppdrag Psykisk Hälsas 

hemsida, se Figur 3.5. Inom varje fas har vi arbetat efter ett antal delmål, och varje fas har också 

varit förknippad med förankring och beslut av arbetets styrgrupp. 

 

Figur 3.5. Övergripande projekt- och tidsplan för arbetet 

 

 

Vi har genomfört kartläggningen och analysen efter SKL:s analysramverk, se Figur 3.6. Som kan 

ses i figuren kan man för olika nivåer analysera vilka insatser (främjande/förebyggande, tidiga 

och specialiserade) som finns i länet och hur de svarar mot invånarnas behov. Utöver de tre 

nivåerna i pyramiden så tillkommer fokusområdena ”ledning, styrning och organisation”, 

”utsatta grupper” samt ”enskildas delaktighet och rättigheter”. Dessa fokusområden kan sägas 

vara mer eller mindre relevanta beroende på nivån i pyramiden. Exempelvis är delaktighet och 

rättigheter mycket relevanta vad gäller specialiserade insatser (när t.ex. en patient vill utöva 

Brukar-, patient-
och anhörigorg.

Nätverk

Styrgrupp

juli

Arbetsgrupp

30/622/6

augusti september oktober

28/7 15/8

1/6 15/6

Myndigheter
& andra 
organisationer

22/6

21/9 5/10 21/10

15/6 29/6

17/8

30/9

Obs. Fler aktörer ingår, 
t.ex. Röda Korset och 

Stadsmissionen

Politiken

31/9

6/9

7/9

16/8

27/6

6/9 27/9 11/10

13/9

31/8

29/8

6/10

16/9

24/8 29/8 5/9 16/9

1/9

4 – 5. Fortsatt arbete 

sep sep-okt

Givet nuläget, vad är ett 
önskat läge på kort och 
lång sikt? När kan vi se 
resultat?

För vem behöver vi 
göra vad för att det ska 
ge resultat?

Milstolpar

Frågeställning

Beslut 
prioritering 
delområden 

(6/9)

Beslut mål-
sättningar 
delområde

(27/9)

Beslut 
aktiviteter & 

handlings-
plan

(11/10)

Beslut
tänkbara 

delområden
(17/8)

juni-aug

Hur ser situationen ut 
och varför? Vilka 
delområden ska vi 
fokusera på?

2. Besluta mål och 
resultat

1. Beskriva nuläge

2016 2017-2018

Målsättningen är att 
överenskommelsen 2016 ska 
följas av överenskommelser 
under 2017 och 2018 med en 
likartad inriktning. En mer 
detaljerad projektplan för 
detta arbete kommer senare. 
I denna del av arbetet är 
fokus således på fas 1-3.

3. Ta fram handlingsplan
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inflytande över sin vård), medan det är särskilt relevant att identifiera riskgrupper som kan 

behöva främjande/förebyggande eller tidiga insatser osv. 

 

Figur 3.6. Analysramverk för kartläggning och analys 

 

Källa: SKL, Uppdrag Psykisk Hälsa. 

En kombination av kvalitativ och kvantitativ metod har använts  
För att genomföra analysen har en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod använts. 

Analyser och kartläggning har genomförts i två steg. Först genomfördes en mer översiktlig 

kartläggning och analys. Efter att slutsatser dragits och diskussioner och förankring skett med 

relevanta aktörer genomfördes fördjupade analyser. När analysen fördjupades upprepades vissa 

analysmoment (som att titta på redan kända utvecklingsområden och tidigare kartläggningar 

på området), fast mer detaljerat och ingående. Vårt förslag på delområden för närmare analys 

lämnades efter kartläggning av och hänsyn till ett antal faktorer: 

1. Övergripande nulägesanalys med hjälp av tillgängliga indikatorer 

2. Politiska prioriteringar regionalt och kommunalt och tidigare kända PRIO-områden 

3. Redan kända utvecklingsområden 

4. Pågående initiativ och insatser samt indikatorer och verksamhetsmål som redan följs 

upp 

5. Brukare och närståendes prioriterade behov 

 

Kommuner och landsting har löpande skickat in dokument till kartläggningen, se Figur 3.7 för 

ett urval. Vi har bland annat mottagit dokument för tidigare handlingsplaner, kartläggningar, 

kommunernas tidigare inventeringar i samband med föregående PRIO-satsning, dokument och 

analyser från andra instanser såsom Länsstyrelsen, politiska styrdokument från landsting och 

kommuner osv. Arbetsgruppen har gått igenom insamlade dokument och fått en uppfattning av 

nuläge, utvecklingsområden och prioriterade områden. Vi har ansett det mer prioriterat att dra 

slutsatser och syntetisera snarare än att redovisa sammanfattningar per respektive dokument. 

Specialiserade insatser

Tidiga insatser

Främjande/förebyggande

Riskgrupper

Komplicerad eller 
allvarlig problematik

Ledning, styrning 
och organisation

Delaktighet och 
rättigheter
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Dessutom var ett önskemål att kartläggningen och analysen skulle vara (relativt) kortfattad och 

lättillgänglig. 

 

Figur 3.7 Exempel på urval av insamlade dokument som har ingått i kartläggningen 

 

Sju delområden har prioriterats för fördjupad analys 
Efter den översiktliga inventeringen av tillgängliga indikatorer (samt den kvalitativa 

kartläggningen) var det möjligt att konstatera förekomsten av ett stort antal relevanta 

utvecklingsområden med bäring för den psykiska hälsan i länet. Utifrån en sammanvägning av 

bland annat brukares önskemål, resultaten från de övergripande analyserna, prioriterade 

områden från politiker och politiska styrdokument tog arbetets styrgrupp beslut om att 

fördjupade analyser skulle ske inom sju delområden. De sju delområden som prioriterades för 

fördjupade analyser presenteras nedan. Siffrorna inom parentes ger exempel på de av 

överenskommelsens fokusområden som behandlas särskilt i analyserna.   

1. Barn och unga (t.ex. 1 & 4) 

2. Asylsökande och nyanlända (t.ex. 2, 3 & 4) 

3. Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (t.ex. 3 & 5) 

4. Personer med psykiska funktionsnedsättningar (t.ex. 2 & 4) 

5. Personer med förhöjd suicidrisk (t.ex. 5) 

6. Riskbruk och substansrelaterade sjukdomar (t.ex. 4) 

7. Hälsa och inkludering i arbetslivet (t.ex. 1 & 2) 

 

Vi fick hjälp av SKL:s projektchef Ing-Marie Wieselgren gällande hur man med fördel skulle 

kunna angripa de fördjupade analyserna. Vi konstaterade att i stället för att endast gå vidare 

med t.ex. skolresultat så fanns ett behov av individfokus och att utifrån olika grupper höra sig 

för vilka delar av ”vårdkedjan” som var särskilt prioriterade, dvs. att titta på t.ex. tidiga, 

specialiserade eller förebyggande insatser per olika grupper och erhålla en helhetsbild. Tvärs 

alla analyser tas hänsyn till bl.a. utsatta grupper samt ledning och styrning. Som utgångspunkt 

i de fördjupade analyserna användes både indikatorer från nationella register samt lokala data, 

men även intervjuer och samtal med brukare, anhöriga och professionella från olika områden. 
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Analyserna nedan är dock på intet uttömmande och det finns, som redan har nämnts, ett stort 

antal analyser som skulle vara prioriterade att undersöka närmare. 

 

När beslut om delområdena tagits genomfördes bred förankring kring vilka analyser som borde 

göras per de olika delområdena. Till berörda och relevanta aktörer, såsom 

brukarorganisationer, ställdes frågan ”vilka områden är viktiga att analysera vidare?”. Ett 

stort antal möten genomfördes för att diskutera prioriteringar inom de respektive delområdena, 

och till slut nåddes ett konkret förslag, se Figur 3.8. Observera dock att figuren nedan inte 

inkluderar samtliga efterfrågade analyser.  
 

Figur 3.8. Prioriterade fördjupningsområden inom våra delområden 

 
 

De kommande avsnitten besvarar, åtminstone delvis, flera av de prioriterade frågeställningarna. 

Dessvärre har data inte kunnat erhållas för att besvara samtliga frågeställningar, och det har 

inte för alla frågeställningar varit möjligt att analysera, förankra samt förstå nuläget före 

inrapportering till SKL den 31/10. Detta gäller både de frågor som är med i figuren ovan och 

andra frågeställningar som vi har fått med oss från informanter i det löpande arbetet. 

Exempelvis har Forum för Brukarinflytande framfört att det vore meningsfullt att analysera 

”hur många personer som blir utförsäkrade/nolltaxade på grund av att de inte blir sjukskrivna 

på grund av att de själva inte inser sin problematik/inte orkar ta tag i problem” samt ”hur många 

som hamnar hos kronofogden för att de är sjuka?” inom ramen för delområdet hälsa och 

inkludering i arbetslivet. 

3.5 Avgränsningar och begränsningar 
En avvägning har varit att på ett bra sätt prioritera utifrån ett aktörsperspektiv, eftersom att 

vissa analyser och förbättringsområden framför allt rör landstinget, medan andra framför allt 

rör kommunerna. I analysen har utgångspunkten varit länets invånare och deras psykiska hälsa, 

oavsett vem som är huvudman för det som eventuellt kan eller bör göras i framtiden. 

 

En begränsning i analysen är tillförlitligheten i tillgängliga data, såväl indikatorer från 

nationella register som data från enskilda kommuner. På lokal nivå finns en utmaning i att 

Barn och unga Nyanlända (och asylsökande)
Personer med neuropsykiatrisk    
funktionsnedsättning

• Hur mår barn och unga - vilka mår sämre 
respektive bättre (kopplat till t.ex. 
ojämlikhet/socioekonomi, NPF, familjesituation, 
på gräns men ingen diagnos osv.)?

• Hur ser skolresultaten ut och vad beror skillnader 
på, t.ex. socioekonomi/NPF-diagnoser, på gräns 
men ingen diagnos osv.?

• Vilka förutsättningar har barn och unga att trivas
i skolan och på fritiden?

• Vilka barn och unga har hög skolfrånvaro, varför, 
och vad är deras behov/förutsättningar?

• …Ålder förstföderskor?

• Hur ser demografin ut bland de 
asylsökande/nyanlända (t.ex. 
åldersfördelning och utbildningsnivå)?

• Hur mår asylsökande (och nyanlända) 
enligt hälsoundersökningarna?

• …Hur hög är sysselsättningen el. 
etableringsgraden bland nyanlända 
och asylsökande? Om sysselsatta, med 
vad?

• …Förutsättningar hantera följd av t.ex. 
kusingifte?

• Hur mår de med NPF-diagnos, vilka ev. andra 
diagnoser har de?

• Varför skiljer sig läkemedelsförskrivningen för t.ex. 
ADHD/sertralin mellan länets kommuner?

• Vilken psykisk funktionsnivå bland de med NPF?
• Hur klarar vuxna med NPF arbetslivet?
• Hur mår föräldrar till t.ex. NPF-barn och hur ser 

deras sjukskrivningar ut?

• …Förskrivning av neuroleptika till personer med 
utvecklingsstörning?

Personer med psykisk 
funktionsnedsättning

Hälsa i arbetslivet Personer med förhöjd suicidrisk
Riskbruk &  substans-
relaterade sjukdomar

• Vilka diagnoser/åldrar?
• Hur väl fungerar 

SIP/Vårdplan/genom-
förandeplan?

• Vilka har/har inte 
arbete/sysselsättning?

• Vilka har/har inte 
boende/boendestöd? Av 
dessa, hur många har eget 
boende?

• Vilka är långtidssjukskrivna?
• Utveckling av och nuläge sjukfall 

pga. psyk. diagnoser?
• Hur klarar sig ungdomar som får 

aktivitetsersättning?
• Vilka är de unga vuxna (ca 18-29) 

som har ”fastnat” utan 
sysselsättning, varför, och vad är 
deras behov/förutsättningar?

• Hur mycket psykiatri hanterar 
primärvården?

• Vilka har förhöjd suicidrisk, dvs. vilka 
genomför suicidförsök resp. tar livet av 
sig? 

• Hur många av de som försökt 
begå/begått självmord har haft en 
psykisk diagnos och i så fall vilken?

• Hur stor andel av de som försökt 
begå/begått självmord har haft kontakt 
med hälso- och sjukvården/psykiatrin
innan?

• Finns en handlingsplan för 
suicidprevention?

• Hur många och vilka risk-
/missbrukar? Vad används? 
När börjar det?

• Samband med andra 
diagnoser? Hur många får 
samtidig hjälp?

• Ökar hemlösheten och vilka 
målgrupper hamnar utanför?

1 2 3

4 5 6 7
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kommuner ibland redovisar olika och att data som till en början kan verka vara jämförbara 

faktiskt inte går att jämföra. Vid flera tillfällen har det också visat sig att data och indikatorer 

från t.ex. Öppna Jämförelser inte stämmer med kommunernas egen bild av nuläget. Vidare 

finns ytterligare utmaningar med självrapporterad enkätdata. (t.ex. att förekomst av riskbruk 

ibland underskattas vid självrapportering osv.). 

 

Avslutningsvis kan tilläggas att vi med detta arbete, när kartläggningen och analysen laddas upp 

på SKL:s inmatningsverktyg i oktober 2016, inte är klara med arbetet. Flera områden kommer 

att behöva analyseras vidare, och mål och handlingsplaner (samt ägarskapet för vilka som ska 

förvalta olika mål och indikatorer) bör ses som levande dokument med möjlighet till 

uppdatering. I dokumentet redovisas en översikt kring den psykiska hälsan i länet med hjälp av 

lokala och nationella data, men endast i ett fåtal fall ”värderas” analyserna och i texten framgår 

endast i förekommande fall ”förklaringar”. 
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4. Redovisning av kartläggning 
och analys 

4.1 Övergripande kartläggning och analys av psykisk hälsa 
i länet 

Som beskrevs i föregående kapitel genomfördes kartläggning och analys i två steg. Först 

genomfördes en översiktlig analys för att få en överblick av nuläget, därefter genomfördes 

fördjupade analyser inom ett antal prioriterade delområden.  

 

I detta avsnitt presenteras dels ett urval vad som redan är känt om psykisk hälsa i Uppsala län 

utifrån tidigare dokument och kartläggningar, dels presenteras ett urval av nya analyser. 

4.1.1 Tidigare kartläggningar och redan kända 

utvecklingsområden 

Det finns ingen tidigare kartläggning av, eller länsgemensam plan för, 
psykisk hälsa i länet 
Det finns ett stort antal tidigare dokument och kartläggningar som på ett eller annat sätt kan 

relateras till psykisk hälsa (t.ex. kring ANDT, folkhälsa, psykiatri osv.) i Uppsala län, men det 

finns ingen tidigare länsgemensam kartläggning eller handlingsplan som specifikt avser psykisk 

hälsa. 

Uppsala län har flera viktiga styrkor, men också svagheter 
Det är möjligt att få en första övergripande bild kring förutsättningarna och nuläget avseende 

psykisk hälsa genom att se till de bakgrundsbeskrivningar för styrkor och svagheter som 

återfinns i såväl politiska dokument som tjänstemannaskrivelser på regional och kommunal 

nivå. Medan dessa inte specifikt beskriver situationen avseende psykisk hälsa, ger de en viss 

förståelse för länets förutsättningar och utmaningar för att kunna främja en god psykisk hälsa 

bland invånarna. 

 

I den nya regionala utvecklingsstrategin för Uppsala län (Regionförbundet Uppsala Län, 2016) 

beskrivs som styrkor bland annat att länet har ung befolkning, låg arbetslöshet, god hälsa, hög 

utbildningsnivå, växande befolkning, brett utbud av utbildningar av god kvalitet, stark lokal 

identitet och stolthet över kultur och historia samt stark tillit mellan människor. Befolkningen i 

Uppsala län mår i genomsnitt bättre än i resten av landet, och medellivslängden är bland de 

högsta i landet.  

 

Som svagheter nämns i den regionala utvecklingsstrategin att Uppsala län har en låg 

sysselsättningsgrad bland flera grupper samt regionala och könsmässiga skillnader i hälsa, 

utbildningsnivå, arbetslöshet och övergångar till högre utbildning. Vidare har länet bristande 
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inkludering, svaga skolresultat (framför allt bland pojkar), avhopp från gymnasieskolan, 

barnfattigdom och social utsatthet samt en könsuppdelad arbetsmarknad.  

 

Dessa styrkor respektive svagheter har sannolikt bäring för den psykiska hälsan i länet. 

Exempelvis påverkar enligt aktuell forskning hög utbildningsnivå, god hälsa och låg 

arbetslöshet den psykiska hälsan positivt, medan psykisk ohälsa är starkt korrelerad med bland 

annat social utsatthet och ojämlikhet.  

Det finns ett stort antal förbättringsområden för psykisk hälsa i länet 
I insamlade dokument, regionala som kommunala, belyses ett stort antal utmaningar och 

förslag på förbättringsåtgärder som direkt och/eller indirekt relaterar till psykisk hälsa i 

Uppsala län. Att så många utvecklingsområden är relevanta att beakta i analysarbetet beror på 

att psykisk hälsa spänner över många områden.  

 

Antalet identifierade utvecklingsområden och förbättringsförslag är därför för många till antalet 

för att på ett rättvisande sätt kunna redogöras för i detalj. Till exempel kan nämnas att en 

pågående kartläggning av barn och unga samt tidiga insatser bland annat konstaterar att det 

inte finns någon tydlig och samlad information för vårdsökande barn och unga med psykisk 

ohälsa, samt att det är svårt att hitta information angående vart man kan vända sig, att 

väntetider behöver bli kortare. För ett någorlunda väl definierat område (tidiga insatser inom 

gruppen barn och unga) finns alltså ett mycket stort antal vidare områden där förslag på 

utveckling och förbättring existerar.  

 

Liknande önskemål på förbättringsåtgärder kan skönjas när dokument avseende rehabilitering, 

folkhälsoområdet etc. analyseras närmare. Exempelvis framgår i analyserade dokument att 

patient- och brukarorganisationer samt professionsföreträdare vittnar om att det är svårt för 

patienter (inte minst med psykisk ohälsa) att såväl hitta som hamna rätt i vården.  

 

I länet finns således redan stor (men inte fullständig) kännedom om utvecklingsområden 

kopplade till psykisk hälsa. Det utmanande i denna kvalitativa kartläggning är således inte att 

hitta områden där det anses finnas brister och utmaningar (vi har observerat i alla fall ett 

hundratal ”önskemål” kring förbättringsområden). Det utmanande är snarare att utifrån 

gällande utvecklingsområden prioritera för att kunna nå den mer långsiktiga målbilden och 

visionen för psykisk hälsa samt att hitta gemensamma beröringspunkter tvärs aktörer att 

samverka kring. 

Utmaningar finns inom överenskommelsens samtliga fokusområden 
Som nämndes ovan har ett stort antal utmaningar och förbättringsområden kunnat observeras 

i dokumenten som har erhållits. I korthet kan nämnas att det finns utmaningar i länet inom 

överenskommelsens samtliga fokusområden.  

 

För att exemplifiera bredden i existerande utvecklingsområden kan nämnas en workshop som 

hölls i slutet av 2015 (med representanter från kommuner, landsting och brukare i Uppsala län) 

om samverkan kring personer med psykiska funktionsnedsättningar. Deltagarna lyfte bland 

annat följande utvecklingsområden och/eller områden att arbeta vidare med: 

 Rättspsykiatriska patienter har ofta svårt att hitta en boendelösning vid utskrivning 

och blir kvar längre än nödvändigt i sjukvården 
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 Det finns behov av att tydliggöra rutiner för placeringar utanför det egna hemmet 

 Behandling för vuxna med missbruk och/eller beroende bör samordnas 

 Tydlig satsning på närstående önskas 

 Vissa specifika och särskilt utsatta grupper bör belysas närmare, etnicitet, äldre, 

genusperspektivet, våld i nära relationer, barn och ungdom, de i målgruppen som 

befinner sig inom försörjningsstödet (en dold grupp där bättre och utvecklat samarbete 

behövs mellan kommun och landsting) 

 Information till landstingspersonal om hur särskilda boenden fungerar och arbeta 

för ökad förståelse mellan brukare, kommun och landsting 

Ledning och styrning framträder som ett särskilt viktigt 
utvecklingsområde 
Även om utmaningar och potential för förbättring observeras för överenskommelsens samtliga 

fokusområden kan noteras att fokusområde 5 gällande ledning, styrning och organisation 

särskilt tydligt framträder i tidigare skrifter och analyser. Detta är kanske inte så förvånande 

med tanke på att välfungerande ledning, styrning och organisation är en förutsättning för 

fokusområde 1-4. Det faktum att ledning och styrning är prioriterat har även framkommit i 

många intervjuer och avstämningar, där Figur 4.1 sammanfattar viktiga synpunkter från både 

tjänstemän och brukare gällande ledning, styrning och organisation. 

 

Figur 4.1. Sammanfattning av vanliga synpunkter i intervjuer, förankringsmöten och 

avstämningar 

 

 

Ett problem som vid flera tillfällen diskuterats under arbetet med PRIO Psykisk Hälsa är att 

strukturer ofta saknas för att kunna driva arbete för psykisk hälsa, där det upplevs utmanande 

att få till stånd den bredd som krävs för att arbetet ska utgå från perspektivet hälsa snarare än 

”ohälsa”. 

 

Ledning, styrning och organisation är alltså ett återkommande tema i de dokument som har 

studerats och kartlagts. I en aktuell utredning från landstingets ledningskontor (Landstinget i 

Uppsala län, 2015) av Ann-Charlotte Norman om psykisk ohälsa beskrivs exempelvis flera 

utvecklingsområden med koppling till ledning, styrning och organisation: 

 Landstingets system för psykisk ohälsa är splittrat med många olika vårdgivare där 

samordning inte främjas. 

 Landstinget har inte prioriterat psykisk ohälsa rent resursmässigt 

 Ett stärkt vårdkedjearbete mellan specialistvård och primärvård behöver stärkas för att 

tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet 

”Förstärk det som redan görs och 
öka kännedomen om detta”

”Hitta inte på nya modeller och 
projekt”

”Det är så många som springer på 
samma bollar”

”Ledning och styrning är det mest 
prioriterade. Vi når inte vår fulla 

potential”
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 Psykisk ohälsa som kunskapsområde behöver stärkas i landstinget för att kunna 

tillämpa nationella riktlinjer och förtydliga de olika vårdgivarnas roller i vårdkedjan 

 Organisationen kring ”vem-som-gör-vad” behöver utvecklas; vårdgivarna behöver stöd 

för gränsdragning mellan primärvård och specialistvård på en övergripande nivå 

 Styrning kring information om ”vem-som-gör-vad” behöver utvecklas; olika 

patientgrupper behöver bättre praktisk information om vården 

 Behov av tidiga insatser bör prioriteras, där primärvård/närvård får ett utökat uppdrag 

att bedöma och prioritera vilka personer med NPF som ska vidare till specialistnivån 

osv.  

 

Behovet av mer ändamålsenlig styrning och organisation känns också igen från andra 

utredningar och kartläggningar, inte bara med koppling direkt till psykisk (o)hälsa utan även 

med koppling till angränsade områden. Exempelvis skriver Länsstyrelsen i Uppsala län på temat 

föräldrastöd att ”gemensamt för de kartläggningar som har gjorts av både Länsstyrelsen och 

landstinget är att alla aktörer bättre behöver känna till vad andra gör, så att föräldrar kan 

hänvisas till rätt instans oavsett var de först söker stöd”. Avseende föräldrastöd konstaterar 

även Länsstyrelsen att ”samarbetet behöver stärkas inom aktörers egna verksamheter mellan 

socialtjänst- och utbildningsförvaltningar) mellan aktörer samt att en struktur för samverkan 

även behövs på regional nivå”. Detta är en återkommande slutsats för många områden, där 

problemet just tycks vara att ändamålsenliga strukturer saknas. 

Vissa utmaningar har varit välkända under lång tid, men arbetet tar tid 
Som redan har framgått finns, åtminstone på en övergripande nivå, god kännedom om vilka 

utmaningar på området psykisk hälsa som existerar i länet. Vissa utvecklingsområden är 

välkända sedan länge, men förändringsarbetet går trögt. I vissa äldre dokument framhålls 

ibland mer eller mindre samma utmaningar och brister som i mer aktuella dokument. 

Exempelvis identifierade en revision av folkhälsoarbetet år 2009 (Landstinget i Uppsala län, 

2016) ett antal förbättringsområden, varav flera ej hade åtgärdats när en ny granskning och 

uppföljning skedde under 2015. Landstingets revisorer fann att det förebyggande arbetet ökat 

sedan den föregående granskningen och att rollfördelningen avseende folkhälsoinsatser 

förtydligats – men trots detta konstaterades att den övergripande styrningen och ledningen av 

folkhälsoarbetet inom landstinget fortfarande ”är svag och behöver förstärkas”.2  

Brukarnas synpunkter kring eftersatta områden överensstämmer relativt 
väl med synen bland andra berörda aktörer 
Brukarnas synpunkter presenteras mer ingående i kommande avsnitt och har löpande 

inkorporerats i analysarbetet. I korthet kan nämnas att flera av de önskemål som inkommit 

avseende förbättringsområden stämt relativt väl överens med tidigare kartläggningar samt 

aktuella prioriteringar. Brukarorganisationer i länet har bland annat blivit ombedda att lämna 

förslag på särskilt prioriterade områden, och i valet av prioriterade analysområden togs hänsyn 

till dessa inspel. Nedan beskrivs några av de områden som har lyfts som prioriterade 

utvecklingsområden: 

1. Mer tillgänglig psykiatri  

                                                             
2 Bland annat har önskemål hörts om att det strategiska folkhälsoarbetet i länet behöver stärkas genom att 
landstinget tar ett större ansvar, samt att folkhälsans olika perspektiv behöver samordnas i ökad utsträckning 
inför den planerade regionbildningen år 2017. 
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a. Fast vårdkontakt 

b. Telefonrådgivning, besök 

c. Bättre samordning av vården och mer tillgänglig information 

d. Större tillgång till evidensbaserad behandling 

e. Kunna kontakta via sms, e-post och webb 

f. Många upplever telefonsvarare (t.ex. BUP) som ett stort hinder 

g. Psykiatrijournalen ska kunna läsas på nätet 

2. Inga köer till NPF-utredning och behandling 

a. Utredningen ska vara igång inom 3 månader; behandling starta inom 3 

månader efter diagnos 

3. Multimodala behandlingar för alla, enbart medicin räcker inte 

a. T.ex. arbetsterapi, kontinuitet mycket viktigt 

4. Stöd till anhöriga, särskilt minderåriga syskon 

a. Kvalificerat stöd till anhöriga personer med NPF, men även andra 

psykiatriska tillstånd 

b. Syskongrupper och material finns på habilitering, det behövs även på BUP 

c. Anhörigstöd finns, men stöd till syskon till barn med NPF är eftersatt 

5. Inga köer till IPS-verksamheten 

6. ”Själverfarna” ska delta i vård och stöd/anställas som en resurs 

7. Synliggöra psykisk hälsa/ohälsa genom information till allmänheten och i skolorna 

osv. 

 

Några exempel på andra prioriterade områden kan nämnas: 

 Möjligheterna att få boendestöd ska öka. Stopp på nerdragningar. Stödet måste 

fungera 

 Bättre kontakt och samordning mellan landsting/kommun/AF/FK 

 Bättre kontakt mellan verksamheter och brukarföreningar 

 Sprida kunskap om vårdens gång i landsting och kommuner 

 Sprida kunskap om psykiska sjukdomar 

 Synliggöra psykisk hälsa/ohälsa. Info till allmänheten och i skolorna 

Ett län – men många olika (lokala) utmaningar och stora skillnader 
En avslutande observation från tidigare dokument och analyser är att det finns stora lokala 

skillnader runtom i länet, samt att de lokala förutsättningarna för att driva ett arbete för god 

psykisk hälsa tenderar att variera både inom och mellan länets kommuner. Exempelvis skriver 

Länsstyrelsen i Uppsala län i rapporten ”Uppföljning av åtgärdsprogram alkohol, narkotika, 

dopning och tobak, Uppsala län, 2013-2015” angående ANDT-arbetet att förutsättningarna för 

ett långsiktigt hållbart arbete ser väldigt olika ut i länet.3 Detta är inte bara talande för ANDT 

utan även för ett flertal andra områden. 

                                                             
3 Med en uppmuntran om att länet behöver verka just för bättre styrning och samordning inom ANDT-

området samt att länet behöver se över insatserna och hur man kan gå från kortsiktiga lösningar till mer 

hållbara strategier. 
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4.1.2 Politiska prioriteringar regionalt och kommunalt 
Lika viktigt som det är att blicka bakåt genom att analysera vad vi redan känner till om nuläget 

(se avsnitt 4.1.1) är det att blicka framåt genom att undersöka vad politiken i länet har för 

ambitioner och mål på området psykisk hälsa.  

 

Representanterna för respektive kommun och landstinget har därför blivit ombedda att samla 

och delge viktiga politiska styrdokument (t.ex. den regionala utvecklingsstrategin och 

budgetdokument). Vi har även utgått från kommunernas hemsidor för att undersöka nyckelord 

och prioriteringar. Figur 4.2. sammanfattar särskilt viktiga nyckelord och teman som har 

observerats avseende vägledande prioriteringar, där några även känns igen från 

tjänstemannadokumenten och de tidigare diskuterade kartläggningarna. Dessa områden anses 

särskilt prioriterade att arbeta med framgent. 
 

Figur 4.2. Sammanfattning av vägledande nyckelord och prioriteringar 

 

Källa: Sammanställning av politiska styrdokument och andra politiska dokument/viljeinriktningar. 

 

Jämlikhet och jämställdhet är mycket prioriterat av politiken i såväl landstinget som i 

kommunerna. Det anses prioriterat att minska skillnader i hälsa och utbildning. Vidare har 

noterats att psykisk ohälsa på flera politiska arenor lyfts fram som ett särskilt prioriterat 

område, inte minst på grund av ökningen i psykiatriska diagnoser och sjukfall med koppling till 

psykisk ohälsa/psykiatri osv.4  

 

I politiska styrdokument framgår även att länets kommuner och landsting ska arbeta 

förebyggande och att diverse insatser ska vara tillgängliga för invånarna (se t.ex. Regionplan 

2017-2019). Barn och unga samt personer med psykiska funktionsnedsättningar tycks också 

vara prioriterade grupper i politiken. I den regionala utvecklingsstrategin (Regionförbundet 

Uppsala Län 2016, s. 11-12) framgår att ”skolan ska utjämna ojämlikheter och stärka alla barns 

unika förmågor. Barn med särskilda behov ska få stöd och hjälp utifrån sina behov och 

förutsättningar. Det måste därför vara högprioriterat att de nationella målen, om att alla 

barn ska klara målen i grundskolan, uppfylls. Dessutom måste fler klara gymnasieskolan 

inom fyra år och vara redo att antingen läsa vidare eller arbeta.” Andra nyckelord och teman 

som återkommer i de studerade politiska styrdokumenten är social hållbarhet, samordning och 

befolkningsnärhet. Dessa mål och ambitioner som återkommer i många insamlade dokument 

                                                             
4 I LUL:s Regionplan och budget 2017-2019 framgår att psykisk ohälsa står för över en tredjedel av all 

sjukfrånvaro och att den fortsätter att öka i hela landet, speciellt bland kvinnor.  Dubbelt så många kvinnor 

som män får en psykisk diagnos, och den vanligaste diagnosen för kvinnor inom psykiska besvär är reaktion 

på svår stress. För män är den vanligaste diagnosen depressiv period (Landstinget i Uppsala län, Regionplan 

och budget 2017-2019). 

Jämlikhet Hållbarhet Befolkningsinriktad

TillgänglighetDelaktighetJämställdhet

Psykisk ohälsa Förebyggande Samordning
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är i linje med Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) som fastslår att målet är en god hälsa och 

vård på lika villkor för hela befolkningen. 
 

Möten med kommun- och landstingspolitiker har också genomförts i samband med 

kartläggningen. Detta för att säkerställa diskussion och samsyn kring det gemensamma arbetet 

mellan kommuner respektive landsting. En diskussion anordnades på Psykiatrins hus i Uppsala 

den 7 september 2016. I detta möte träffades två landstingsråd och tre kommunalråd/politiker. 

Den norra, mellersta och södra länsdelen fick utse varsin (eller flera) representant(er). 

Telefonavstämningar har också genomförts.  

4.1.3 Pågående initiativ och insatser 

Svag styrning och samordning av psykisk hälsa i länet lokalt och regionalt 
Det finns i dag flera forum och nätverk med bäring för psykisk hälsa i Uppsala län. Det finns 

dock ingen tydlig länk som binder ihop dessa. Initiativ och insatser sker ofta, enligt flera 

tjänstemän som har tillfrågats, i ”stuprör och avskilda från varandra”. Tendenser till 

personbundenhet finns också, där pågående arbeten av informanter beskrivs vara starkt 

kopplade till enskilda medarbetare. Detta indikerar att strukturerna för styrning i dagsläget är 

relativt sköra.  

 

Som bekant utgår överenskommelsen 2016 från att arbetet kring psykisk hälsa är ett åtagande 

för många samhällsaktörer. Ett lyckat arbete på detta område kräver effektiva former för 

gemensam ledning och styrning över huvudmanna- och verksamhetsgränser i aktiv och hållbar 

samverkan med brukare och anhöriga och deras organisationer samt andra samhällsaktörer. 

Från och med 2017 går Uppsala län över till att bli en region (Region Uppsala). I samband med 

regionaliseringen kommer flera större organisatoriska förändringar att ske, men i skrivande 

stund är dessa ännu inte beslutade om. Att få ihop de olika samverkansstrukturerna nästa år är 

prioriterat. 

Brukardeltagande och enskildas rättigheter kan förbättras 
Flera brukare har i samband med kartläggningsarbetet tagit upp att de är positiva till 

möjligheterna till involvering i jämförelse med andra län, även om stora utmaningar kvarstår 

även i Uppsala län. I länet finns t.ex. Brukarnärverket Beroende, lokala NSPH-nätverk 

(Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) samt Forum för Brukarinflytande.  

 

Ett antal olika utmaningar avseende brukarmedverkan har framhållits i avstämningar med 

tjänstemän och brukarrepresentanter. Bland annat har det lyfts att det inte finns tillräckligt med 

resurser eller möjlighet till arvoderat arbete, samt att det inte finns tillräckligt många 

brukarrepresentanter som är delaktiga. En viktig utmaning, som även har att göra med 

styrningen vilket har beskrivits ovan, är återigen att mycket deltagande tycks vara personbundet 

och avhängigt personligt engagemang och driv. Det finns en brukarrevision, Brukarnas 

revisionsbyrå, sedan några år i Uppsala län, men framtiden är oviss då den ekonomiska 

situationen är osäker.  
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Ett antal relevanta handlingsplaner samt aktiviteter med bäring för 
psykisk hälsa existerar redan 
Ett flertal relevanta arbeten är på gång i länet (lokalt och regionalt) och det finns redan 

målsättningar/handlingsplaner på flera områden med bäring för psykisk hälsa, såsom folkhälsa 

och rehabilitering. Flera pågående arbeten i länet har en uttalad ambition att främja psykisk 

hälsa. I Länsstyrelsen i Uppsala läns handlingsplan för utökat föräldrastöd5 framgår bland annat 

att ett motiv bakom fokus på föräldrastöd är just ”de senaste två decenniernas negativa 

utveckling av barn och ungdomars psykiska hälsa”.  

 

I dokument som ”Närvårdssamverkan Uppsala 2016” återfinns prioriteringar från respektive 

nämnd/styrelse som underlag kring prioriterade samverkansområden 2016, med olika förslag 

per exempelvis äldrenämnden, utbildningsnämnden, socialnämnden, 

arbetsmarknadsnämnden, omsorgsnämnden, landstinget osv. På grund av det stora antalet 

insatser och aktiviteter redogör vi, som sagt, inte för dessa här. Däremot finns en 

sammanfattning av ett urval av insatser och pågående arbeten sorterade per de fem 

fokusområdena i slutet av detta dokument, se Appendix. Som exempel på pågående lokala 

arbeten kan bland annat nämnas insatser för samordnad insats med behovsanpassat 

arbetslivsinriktad stöd, utveckling av boendestöd och utveckling av daglig verksamhet.  

 

Gällande handlingsplaner kan nämnas att vi har försökt beakta såväl vad aktörer såsom 

Länsstyrelsen gör kring ANDT och föräldrastöd, som att beakta vilka handlingsplaner som finns 

för t.ex. rehabilitering och psykisk ohälsa. På grund av vårt breda fokus där vi är intresserade av 

psykisk hälsa snarare än psykisk ohälsa blir ett mycket stort antal olika områden relevanta, 

bland annat följande pågående handlingsplaner: 

 Handlingsplan för en tobaksfri skoltid i Uppsala län år 2016-2019 

 Handlingsplan för ökad fysisk aktivitet på jämlika villkor år 2016-2019 

 Handlingsplan för ett utvecklat föräldrastöd i Uppsala län 2016-2019 

 

Arbeten pågår också för att kartlägga och ta fram ny kunskap samt analysera identifierade 

utvecklingsområden närmare. I handlingsplanen med syfte att utveckla arbetet med psykisk 

ohälsa i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen6 framgår exempelvis att ett av målen just 

är att vidare analysera Enköping kommuns ökande ohälsotal inom psykisk ohälsa utifrån att 

Enköpings kommun stuckit ut avseende hög sjukfrånvarostatistik. Som exempel på 

målområden för vad länet ska uppnå kan bland annat följande punkter för handlingsplanen 

nämnas (från nyligen nämnd handlingsplan): 

 åstadkomma en mer effektivt arbetslivsinriktad rehabilitering för patienter inom 

psykiatrin där det finns arbetsförmåga att ta tillvara 

 åstadkomma en aktiv, effektiv och jämställd sjukskrivning för målgruppen patienter 

med psykisk ohälsa, 

 främja samverkan i reguljär verksamhet för målgruppen psykisk ohälsa så att 

patienter ges möjlighet att med stöd och rehabilitering kunna börja arbeta trots 

psykisk ohälsa 

 göra ett omtag när det gäller rehabiliteringskoordinatorer inom psykiatrin  

 osv. 

                                                             
5 Samverkansinsats: Handlingsplan för ett utvecklat föräldrastöd i Uppsala län 2016-2019. 
6 Plan 4 – Psykisk ohälsa i Handlingsplan med syfte att utveckla arbetet med psykisk ohälsa i sjukskrivnings- 

och rehabiliteringsprocessen enligt villkor för 2014, återrapportering av 2014 års plan.  
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Som redan har konstaterats pågår ett antal olika initiativ och kartläggningar som bidrar till att 

lägga pusslet kring hur länets befolkning mår. Vi har redan nämnt ett antal tidigare eller 

pågående kartläggningar avseende psykisk ohälsa, folkhälsoarbetet, barn och unga och tidiga 

insatser etc., men det finns även ytterligare kartläggningar som inte närmare belyses här. 

Exempelvis pågår för närvarande en kartläggning som är finansierad av Samordningsförbundet 

i Uppsala län, och syftet med denna kartläggning är att göra en kartläggning av målgruppen med 

allvarlig psykisk funktionsnedsättning.7  

Flera insatser för främjad samverkan pågår redan 
I detta analysunderlag framhålls vid flera tillfällen att det finns stor potential för förbättrad 

samverkan. Det bör dock understrykas att flera värdefulla arbeten för ökad samverkan mellan 

berörda aktörer redan pågår. De flesta kommuner i länet och landstinget samverkar t.ex. inom 

organisationen för närvård. Närvården har lokala politiska styrgrupper, 

tjänstemannastyrgrupper och arbetsgrupper med representation från respektive kommun och 

landstinget. Arbetsgrupperna har ofta indelningen barn – unga, vuxna och äldre. Inom 

närvården behandlas politiska beslut, nationella satsningar och identifierade 

utvecklingsområden. Den nationella satsningen ”Stöd till riktade insatser inom området 

psykisk hälsa” är ett exempel på vad som hanteras inom närvården i de flesta kommunerna. 

 

Ett arbete pågår också t.ex. i länet med samverkanskoordinatorer. Det finns minst en 

samverkanskoordinator i varje kommun. Syftet är att underlätta samverkan mellan 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget i Uppsala län och Uppsala kommun. 

Samverkanskoordinatorns uppdrag innebär bland annat att vara ett stöd till medarbetare och 

chefer, att fungera som en länk mellan myndigheterna och medarbetarna samt att identifiera 

behov av och påkalla samverkan. Basen i det långsiktiga samverkansarbetet utgörs av lokala 

utvecklingsgrupper (LOKUS-grupper). LOKUS-gruppen är styrgrupp för det 

myndighetsöverskridande samverkansarbetet och tar årligen fram en plan för samverkan på 

lokal nivå. Samverkanskoordinatorn fungerar som ett stöd till LOKUS-gruppen. 

Samverkanskoordinatorerna träffas regelbundet i ett nätverk för att tillsammans skapa ett 

länsperspektiv och ett gemensamt lärande. 

 

Nyligen antogs en ny viljeinriktning och handlingsplan för psykisk hälsa 
inom landstinget 
Som konstaterades i inledningen av detta kapitel finns det inte någon övergripande, 

länsgemensam viljeinriktning avseende psykisk hälsa, men nyligen tog landstinget beslut om 

en ny viljeinriktning och handlingsplan ”för att säkra en trygg hälso- och sjukvård för personer 

med psykisk ohälsa, oavsett ålder.” Hälso- och sjukvårdsstyrelsen antog den 15 december (dnr 

HSS2015-0026) en övergripande viljeinriktning samt sju huvudsakliga förändringsområden för 

en handlingsplan för att uppnå tidiga, tillgängliga, samordnade och prioriterade insatser: 

 Anpassa befintligt vårdval för psykoterapi 

                                                             
7 Under en ettårsperiod har en särskilt utsedd handläggare haft i uppgift att granska journalanteckningar samt 

använda de systemstöd som finns. I kartläggningen undersöks bland annat hur många av psykiatrins patienter 

som befinner sig i sysselsättningsåtgärder bland kommunerna. I en sammanställning av journalgranskningen 

framgår bl.a. att cirka hälften av de sjukskrivna hade anställning/studerade. 
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 Stärka kompetens för psykisk ohälsa på vårdcentralen 

 Utveckla internetbaserade behandlingsformer 

 Starta självhjälpsgrupper tillsammans med brukarföreningar 

 Utveckla kunskapsstyrning och processtöd för vårdgivarna 

 Ta stöd av befintligt utvecklingsarbete för samordnade insatser 

 Fortsätta utreda barn- och ungdomars psykiska ohälsa med särskilt fokus på 

beroende/missbruk samt ett länsövergripande omhändertagande av personer med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

 

Denna viljeinriktning och handlingsplan, liksom ett flertal andra, har tagits i beaktan i detta 

arbete och gett en god grund för vad landstinget/regionen skulle arbeta med i framtiden. 

4.1.4 Översiktliga dataanalyser avseende nuläget 
Nedan presenteras ett urval av dataanalyser kring nuläget avseende psykisk hälsa i Uppsala län. 

Data från bland annat Kolada, Öppna Jämförelser, Psykiatrikompassen etc. har använts för att 

(på SKL:s inrådan) få en ”snabb” översyn kring nuläget och hur Uppsala län ligger till i 

förhållande till andra kommuner och landsting. 

 

Eftersom de fem fokusområdena överlappar har vi inte grupperat analyserna efter 

fokusområdena, men fokusområdena har varit starkt vägledande för vilka indikatorer som 

undersökts. Bland annat har vi undersökt indikatorer för god fysisk hälsa och suicidtal (1. 

Förebyggande och främjande arbete) samt indikatorer för samordning och möjlighet till 

helhetsgrepp om socialt utsatta (2. Tillgängliga tidiga insatser) osv.  

Befolkningen i Uppsala län mår relativt bra, men det psykiska 
välbefinnandet kan förbättras 
Figur 4.1.3 illustrerar andelen i befolkningen i Sveriges samtliga län som har bra eller mycket 

bra hälsa (under 2012-2015). Som kan ses i diagrammet tycks befolkningen i Uppsala län vara 

vid relativt god hälsa, där 74 procent av de svarande uppgivit att de har bra eller mycket bra 

hälsa. Uppsala ligger således väl till i en nationell jämförelse, även om skillnaderna mellan länen 

i detta avseende är liten. Samtidigt är det en högre andel av invånarna i Uppsala som har ett 

nedsatt psykiskt välbefinnande än i övriga riket, se Figur 4.1.4. En relativt hög andel av 

invånarna i länet har alltså bra eller mycket bra hälsa, samtidigt som en relativt hög andel av 

befolkningen i Uppsala län har nedsatt psykiskt välbefinnande. 

 

Figur 4.1.3. Andel (%) av befolkningen med bra eller mycket bra hälsa, 2012-2015 
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Figur 4.1.4. Andel (%) av befolkningen med nedsatt psykiskt välbefinnande, 2012-2015 

Anm. Bygger på självrapporterad data.  
Källa: Folkhälsomyndigheten, Nationella folkhälsoenkäten.  

Sett till andra övergripande indikatorer för psykisk hälsa kan nämnas att Uppsala län i regel 

varken placerar sig i toppen eller i botten. I Figur 4.1.5-4.7 redovisas andelen av befolkningen 

som är stressade, har sömnbesvär eller har ångest. En relativt låg andel av invånarna i Uppsala 

län har sömnbesvär jämfört med andra län, men gällande andelen som är stressade eller har 

ångest har Uppsala län en mer genomsnittlig placering. 

 

Figur 4.1.5. Andel (%) av befolkningen som har sömnbesvär el. svåra sömnbesvär, 
2012-2015 

 
 

Figur 4.1.6. Andel (%) av befolkningen som är stressade eller mycket stressade, 2012-
2015 
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Figur 4.1.7. Andel (%) av befolkningen med ångest eller svår ångest, 2012-2015 

Anm. Bygger på självrapporterad data.  
Källa: Folkhälsomyndigheten, Nationella folkhälsoenkäten.  

När data analyseras på kommunnivå observeras betydande lokala 
skillnader i psykisk hälsa 
När data analyseras närmare och bryts ner på lokal nivå går det att observera stora skillnader 

mellan länets kommuner. I Figur 4.1.8-4.1.11 redovisas ett urval av analyserade indikatorer 

relaterade till psykisk hälsa, redovisat på kommunnivå. Som kan ses i diagrammen finns stora 

skillnader mellan länets kommuner. Uppsala är den av kommunerna i länet där störst andel av 

invånarna har nedsatt psykiskt välbefinnande, 19 procent (vilket även är över rikssnittet). I 

Älvkarleby och Tierp är det flest äldre som besväras av ensamhet och i Tierp är det även flest i 

befolkningen i länet med regelbunden behandling med sömn-/lugnande medel. 

 

 

 

 

 
Anm. Bygger på självrapporterad data.  
Källa: Folkhälsomyndigheten, Nationella folkhälsoenkäten.  
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Figur 4.1.8. Invånare 16-84 år med 
nedsatt psykiskt välbefinnande (2012-
2015), andel (%) 

Figur 4.1.9. Regelbunden behandling 
med sömn-/lugnande medel (2012-
2015), antal personer/1000 inv. 

Figur 4.1.10. Brukarbedömning 
hemtjänst äldreomsorg - besväras av 
ensamhet (2012-2015), andel (%) 

Figur 4.1.11. Invånare 16-84 år med 
avsaknad av tillit till andra (2012-2015), 
andel (%) 
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Det finns också andra stora lokala skillnader med bäring för den psykiska 
hälsan, t.ex. avseende socioekonomi och folkhälsa 
Det är inte bara utfall direkt kopplade till ”hälsa” som har analyserats, utan även ett stort antal 

indikatorer för exempelvis socioekonomi och folkhälsa, vilka ju också påverkar den psykiska 

hälsan. Figur 4.1.12-4.1.15 redovisar indikatorer avseende fysisk hälsa och fetma. Som kan ses i 

Figur 4.1.12-4.1.15 har alla kommuner utom en (Älvkarleby) i Uppsala län färre deltagartillfällen 

i idrottsföreningar (antal/inv. 13-20 år) än rikssnittet för åldersgruppen 13-20 år. Bilden ser 

dock något annorlunda ut upp i åldrarna. När analyser görs över antalet invånare 16-84 år som 

är fysiskt aktiva minst 30 min/dag ligger Knivsta och Uppsala i topp bland länets kommuner 

med sina 71 respektive 69 procent, medan Älvkarleby ligger hela 13 procentenheter bakom. 

Vidare är också Älvkarleby den kommun där störst andel av befolkningen lider av fetma, se 

Figur 4.1.15.  

 

 

 
Källa: Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada). 

Skillnaderna är också betydande kopplat till invånarnas ekonomiska förutsättningar. Figur 

4.1.16-4.1.17 redovisar ett par indikatorer för invånarnas ekonomiska situation.. Som kan ses i 

diagrammen har Knivsta lägst långtidsarbetslöshet, endast 1 procent, medan Älvkarleby har 

högst långtidsarbetslöshet med 4,4 procent. Som illustreras i Figur 4.1.17 är andelen vuxna 

biståndstagare med långvarigt ekonomiskt bistånd dock relativt låg i förhållande till resten av 

riket i de flesta av länets kommuner, endast i Uppsala är andelen högre än rikssnittet. 
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Figur 4.1.12. Deltagartillfällen i 

idrottsföreningar, antal/inv. 13-20 år, 

år 2015 

Figur 4.1.13. Invånare 16-84 år med en 

stillasittande fritid kommun, andel (%), 

år 2015 

 

personer/1000 inv. 

Figur 4.1.14. Invånare 16-84 år som 
är fysiskt aktiva minst 30 min/dag, 
andel (%), år 2015 

 

 

 

 

  

Figur 4.1.15. Invånare 16-84 år med 

fetma, andel (%), år 2015 
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Figur 4.1.16. Långtidsarbetslöshet 25-64 år i kommunen, andel (%),   
år 2015 

 
Figur 4.1.17. Andel vuxna biståndstagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel 
(%), år 2015 

 
Källa: Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada). 

Det finns också påtagliga skillnader mellan olika grupper, exempelvis 
mellan män och kvinnor 
Som har konstaterats ovan finns det betydande skillnader mellan länsdelar och kommuner. I 

analyserade data är det också tydligt att det finns påtagliga skillnader mellan olika grupper, inte 

minst mellan män och kvinnor. Figur 4.1.18 nedan illustrerar data för psykiskt välbefinnande 

uppdelat på kön och kommuntillhörighet. Som kan ses i diagrammet har kvinnor i större 

utsträckning nedsatt psykiskt välbefinnande än vad män har (Östhammar undantaget). Störst 

är skillnaden mellan män och kvinnor i psykiskt välbefinnande i Älvkarleby, med en skillnad på 

9 procentenheter. Sämst tycks kvinnorna i Uppsala kommun må, där 22 procent av de svarande 

kvinnorna hade nedsatt psykiskt välbefinnande.  
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Figur 4.1.18. Nedsatt psykiskt välbefinnande i Uppsala län, kommunvis och uppdelat 
på kön, andel (%), år 2012 

 
Källa: Liv och Hälsa – Hälsa på lika villkor, 2012. 

 

Stora skillnader mellan män och kvinnor finns även i resten av riket. Figur 4.1.19 och 4.1.20 

illustrerar andelen män respektive kvinnor som uppger att de blivit utsatta för kränkande 

behandling eller att de är rädda att gå ut ensamma. I båda diagrammen placerar sig Uppsala 

kring genomsnittet, men i samtliga län/regioner har kvinnor i större utsträckning uppgivit att 

de varit utsatta för kränkande behandling samt att de är rädda för att gå ut själva. I ytterligare 

analyser som har genomförts (men där diagram ej redovisas) framgår dock att män i större 

utsträckning har ”ett lågt socialt deltagande”, och att män i större utsträckning saknar nära 

relationer samt emotionellt och praktiskt stöd än vad kvinnor gör. 

 

Figur 4.1.19. Andel som uppger att de varit utsatta för kränkande behandling, andel 
(%), år 2012-2015 

 
Figur 4.1.20. Andel som uppger att de är rädda att gå ut ensamma, andel (%), år 2012-
2015 

 
Anm. Bygger på självrapporterad data.  
Källa: Folkhälsomyndigheten, Nationella folkhälsoenkäten. 
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De yngsta i länet mår sämst, och de yngre ålderspensionärerna bäst 
Det finns även stora skillnader avseende psykisk hälsa mellan olika åldersgrupper i länet. I 

undersökningen Liv och Hälsa – Hälsa på Lika Villkor framgår att andelen personer med 

nedsatt psykiskt välbefinnande minskar fram till 79 års ålder för att sedan öka något. Det är de 

yngre ålderspensionärerna, 65-79 år, som har befolkningens bästa psykiska hälsa. Bland de 

yngsta (16-34 år) är det nästan dubbelt så stor andel kvinnor som har nedsatt psykiskt 

välbefinnande jämfört med männen. Skillnaden mellan män och kvinnor minskar med stigande 

ålder, se Figur 4.1.21.  

 

Figur 4.1.21. Andel med nedsatt psykiskt välbefinnande, kommunvis och efter ålder, 
andel (%), år 2012 

 
Källa: Liv och Hälsa – Hälsa på lika villkor, 2012. 

 

Det finns flera möjliga orsaker till varför kvinnor mår sämre (och är mer sjuka) än män. 

Nationella studier visar att förutom de sjukdomar som uppstår i samband med barnafödande 

så drabbas kvinnor även i högre grad av bland annat reumatiska sjukdomar, multipel skleros, 

depression, ångestsjukdomar, benskörhet och kroniska smärttillstånd, såsom stresshuvudvärk 

och migrän. Skador, trafikolyckor, övervikt och högt blodtryck är exempel på diagnoser där män 

är överrepresenterade (Socialförsäkringsrapport 2015:7).  

Skillnader mellan kön och mellan åldersgrupper ses även för andra 
indikatorer 
Stora skillnader med hänsyn till ålder, kön osv. finns även avseende fysisk aktivitet, se Figur 

4.1.22. Den nationella rekommendationen för fysisk aktivitet är minst 30 minuter per dag. Två 

tredjedelar av den vuxna befolkningen i Uppsala län når denna nivå av fysisk aktivitet. Andelen 

varierar något med åldern. Personer med lång utbildning motionerar i större utsträckning än 

personer med kort utbildning.  
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Figur 4.1.22. Andel med fysisk aktivitet minst 30 min per dag, 16 – 85+ år, Uppsala län, 
andel (%), år 2012 

 
Källa: Liv och Hälsa – Hälsa på Lika Villkor, 2012. 

För vissa områden ligger Uppsala län relativt väl till avseende folkhälsa och olika indikatorer. 

Exempelvis har Uppsala län i jämförelse med resten av riket en lägre andel som röker dagligen, 

bland både män och kvinnor. Andelen dagligrökare var år 2012 lägst (9 procent) i Knivsta och 

högst (15 procent) i Heby och Tierp. Det är framför allt i åldern 50-64 år som länets rökare finns, 

se Figur 4.1.23. Personer med kort utbildning röker i större utsträckning än personer med lång 

utbildning. 

 
Figur 4.1.23. Andel som röker dagligen, uppdelat på ålder, 16-85+ år och kön, Uppsala 
län, andel (%), år 2012 

 

Källa: Liv och Hälsa – Hälsa på lika villkor, 2012. 

De lokala skillnaderna är också korrelerade med andra 
förklaringsfaktorer 
Genom att analysera ”samma sak” ur flera vinklar kan ytterligare intressant information 

utvinnas. Vi har redan nämnt förekomsten av de stora skillnaderna i psykiskt välbefinnande 

mellan länets kommuners invånare, men det går också att analysera psykiskt välbefinnande 

utifrån bland annat utbildningsnivå. I Tabell 4.1.1 framgår att det framför allt är högutbildade i 

Uppsala län som har nedsatt psykiskt välbefinnande. År 2014 var det hela 20 procent i gruppen 

med eftergymnasial utbildning med nedsatt psykiskt välbefinnande, att jämföra med 

motsvarande andel i gruppen med endast gymnasial utbildning (14 procent). Uppsala läns 

värden avseende nedsatt psykiskt välbefinnande för denna utbildningsnivå hör till den ”sämsta” 

tredjedelen i landet. 
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Tabell 4.1.1. Andel med nedsatt psykiskt välbefinnande per utbildningsnivå, år 2014 

 2014 Förklaring 

Invånare 16-84 år med nedsatt psykiskt välbefinnande 16 % 

 Invånare 16-84 år med förgymnasial utbildning med nedsatt 

psykiskt välbefinnande 
15 % 

Invånare 16-84 år med gymnasial utbildning med nedsatt 

psykiskt välbefinnande 
14 % 

Invånare 16-84 år med eftergymnasial utbildning med nedsatt 

psykiskt välbefinnande 
20 % 

Anm. Procenttalet anger värdet för respektive grupp. Färgsättningen anger i vilken tredjedel av landets samtliga 
län/regioner som Uppsala län placerar sig.   
Källa: Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada). 

Kommunernas förutsättningar, behov och utmaningar varierar kraftigt 
vilket ställer olika krav 
Förutsättningarna, behoven och utmaningarna ser mycket olika ut i länets kommuner. Detta 

kommer att påverka både tolkning av situationen kring den psykiska hälsan, men även 

förutsättningarna att arbeta på området psykisk hälsa. Exempelvis kan nämnas att antalet 

placeringar av barn och unga utanför det egna hemmet skiljer sig kraftigt åt mellan 

kommunerna, se Figur 4.1.24. I diagrammet framgår att det är relativt många placerade barn 

och unga i Älvkarleby, som har nästan dubbla antalet gentemot Heby och Tierp med näst högsta 

antalet. Lägst antal har Knivsta.  

 

Figur 4.1.24. Invånare 0-20 år placerade på institution eller i familjehem, antal/1 000 
invånare 0-20 år  

 
Källa: Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada). 

Den psykiatriska slutenvården kan förbättras enligt brukarna 
Hittills har fokus i den övergripande analysen kretsat kring lokala och regionala skillnader i 

länet samt folkhälsa/social omsorg. Detta för att verkligen belysa att vi arbetar efter det breda 

begreppet ”psykisk hälsa”, som inte är begränsat till ”psykisk ohälsa”. Men, hur tycks det då stå 

till med kvaliteten i den vård som de facto ges? Tabell 4.1.2 redovisar Uppsala läns rangordning 

i förhållande till samtliga landsting avseende patientupplevd kvalitet (PUK) på ett antal 

områden inom öppen- respektive slutenvården för psykiatrin. Som kan ses i tabellen faller 

Uppsala län relativt väl ut avseende den psykiatriska öppenvården, medan utfallen är betydligt 

sämre för den psykiatriska slutenvården. En invändning mot denna typ av data brukar vara att 

relativt få respondenter har besvarat enkäten, men detta bör kanske framför allt tolkas som ett 

förbättringsområde där det är viktigt att ännu bättre kunna följa upp denna typ av parametrar 

snarare än att ”skylla på” att undersökningarna inte ger en rättvisande bild. 
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Tabell 4.1.2. Uppsala läns rangordning i förhållande till samtliga landsting avseende 
patientupplevd kvalitet (PUK) för ett antal områden inom psykiatrin, 2014 

Kvalitet 
Psykiatrisk öppenvård 

PUK 
Psykiatrisk slutenvård 

PUK 
Förklaring 

Bemötande 87 70 

 Delaktighet 74 54 

Förtroende 71 66 

Helhetsintryck 67 53 

Information 73 61 

Rekommendation 78 64 

Tillgänglighet 61 61 

Upplevd nytta 77 61 
Anm. Procenttalet anger värdet för respektive kategori. Färgsättningen anger i vilken tredjedel av landets samtliga 
län/regioner som Uppsala län placerar sig.  
Källa: Patientupplevd kvalitet (PUK), Kolada. 

Tillgängligheten i vården kan förbättras 
Vårdgarantin innebär att man ska få vård inom en viss tid. Det är en lagstadgad rättighet som 

anger inom vilka tidsgränser vård ska erbjudas, efter att beslut om vård har fattats. SKL förvaltar 

en nationell väntetidsdatabas, Väntetider i vården, med landstingens rapporterade väntetider 

inom primärvård och specialiserad vård. Alla patienter ska få ett förstabesök i den specialiserade 

vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. I Tabell 4.1.3. nedan redovisas hur 

stor andel av väntande patienter i Uppsala län i allmän psykiatri som har väntat 90 dagar eller 

kortare på ett förstabesök under den aktuella mätperioden (augusti 2016). I genomsnitt i länet 

ligger Uppsala län på 64 procent, till skillnad mot i riket där genomsnittet är 81 procent. 

 

Tabell 4.1.3. Måluppfyllelse av vårdgaranti, allmän psykiatri, specialiserade vården, 
augusti 2017 

 
Anm. Alla patienter ska få ett förstabesök i den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. 
Här visas måluppfyllelsen, dvs. andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på ett förstabesök under 
den aktuella mätperioden. 
Källa: SKL, Väntetidsdatabasen. 

Väntande totalt

(exkl PVV)

Uppsala 64% 517 420 270 19

Affektiva mottagningen för vuxna, Uppsala 47% 252 196 92 22

Beroendemedicinska mottagningen, Uppsala 67% 30 30 20 0

Bålsta psykiatrimottagning 100% 11 11 11 0

Enheten för transkulturell psykiatri, Uppsala 88% 8 8 7 0

Enköpings psykiatriska öppenvårdsmottagning 84% 25 25 21 0

Gimo närpsykiatriska mottagning 100% 7 7 7 0

LARO-mottagningen, Uppsala % 0 0 0 0

Neuropsykiatriska mottagningen för vuxna, 

Uppsala 64% 86 50 32 42

Psykiatrimottagning för unga vuxna, Uppsala 88% 49 49 43 0

Psykosmottagningen för vuxna, Uppsala 50% 2 2 1 0

Psykosvårdens mottagning för nyinsjuknade, 

Uppsala 100% 1 1 1 0

Skutskär närpsykiatriska mottagning 100% 3 3 3 0

Specialistmott för psykiskt sjuka missbrukare, 

Uppsala % 0 0 0 0

Tierp närpsykiatriska mottagning 94% 19 16 15 16

Tärnsjö närpsykiatriska mottagning 100% 7 6 6 14

Äldrepsykiatrins mobila team, Uppsala 50% 2 2 1 0

Äldrepsykiatriska mottagningen, Uppsala 71% 15 14 10 7

Riket 81% 7939 7514 6110 5

Landsting / region Måluppfyllelse vårdgarantin Väntande totalt Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV

Bästa 33% 

Mellersta 33% 

Sämsta 33% 
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Svårt att dra långtgående slutsatser om psykiatrins kvalitet utifrån 
nationella indikatorer 
Vi har försökt undersöka vårdens kvalitet med hjälp av bland annat uppföljning av mål från 

Psykiatrikompassen. Stora problem med tillförlitligheten i data tycks dock existera, där flera 

utfall inte har överensstämt med lokala värden. Som illustreras i Tabell 4.1.4 tycks det 

övergripande finnas områden där länet både ligger sämre och bättre till än övriga riket, så det 

är svårt att dra generella slutsatser, även om data hade varit helt tillförlitlig. Ett av de största 

bekymren med Psykiatrikompassen, är att data bygger på uppgifter i nationellt kvalitetsregister, 

som i dagsläget har mycket ojämn täckning av förmodad patientpopulation. Data är helt enkelt 

osäkert. 

 
För vidare analyser på detta område rekommenderas Öppna Jämförelser. 

 

Tabell 4.1.4. Måluppfyllelse från Psykiatrikompassen, 2015 (kvartal 2) 

PsykosR LUL Riket Förklaring 

Läkemedelsuppföljning 83 % 91 %  

Hälsosamtal 73 % 72 % 

Remissionsskattning 19 % 13 % 

 

BipoläR LUL Riket Förklaring 

Litium 53 % 65 % 
 

Återfall i skov 63 % 57 % 

 

BUSA LUL Riket Förklaring 

Multimodal behandling 27 % 33 % 
 

Behandlingsuppföljda 32 % 17% 

 

SBR LUL Riket Förklaring 

Vårdplan 67 % 39 % 

 

 

ECT LUL Riket Förklaring 

Etablerad indikation 85 % 81 % 
 

Symtomskattning vid depression 53 % 52 % 

 
  

Mål uppfyllt 

Mål nästan uppfyllt 

Mål ej uppfyllt 

Mål uppfyllt 

Mål nästan uppfyllt 

Mål ej uppfyllt 

Mål uppfyllt 

Mål nästan uppfyllt 

Mål ej uppfyllt 

Mål uppfyllt 

Mål nästan uppfyllt 

Mål ej uppfyllt 

Mål uppfyllt 

Mål nästan uppfyllt 

Mål ej uppfyllt 
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Rättspsyk LUL Riket Förklaring 

Fetma 27 % 41 % 
 

Brottslig handling under pågående vård 19 % 13 % 

Anm. Procenttalet anger värdet för respektive kategori. Färgsättningen anger i vilken tredjedel av landets samtliga 
län/regioner som Uppsala län placerar sig.  
Källa: Psykiatrikompassen. 

Förutsättningarna för ändamålsenlig ledning, styrning och organisation 
ser olika ut i länets kommuner 
I analyserna i detta avsnitt har flera av överenskommelsens fokusområden berörts, bland annat 

utsatta grupper. Det är även relevant att översiktligt analysera fokusområde 5 (Ledning, 

styrning och organisation) för att få förståelse för hur länets kommuner är organiserade och 

förstå vilka förutsättningar som finns för samverkan. Som för många andra områden är data 

bristfällig. Utfallen beror, enligt flera företrädare i länets kommuner, till stor del på vem som 

har rapporterat in uppgifterna och enskilda handläggares tolkning av frågor. För tre av länets 

kommuner saknas för 2016 dessutom helt och hållet svar (för en av kommunerna har uppgifter 

inkommit i efterhand – ska uppdateras). Tabellerna bör därmed tolkas med viss försiktighet.  

 

Som kan noteras i Tabell 4.1.5-4.1.6 är det dock inte någon självklarhet i länets kommuner att 

det finns broar mellan olika verksamheter. Många områden där kommunerna i dag svarar 

”NEJ” skulle sannolikt med fördel kunna utvecklas under 2017. Det är som sagt svårt att dra 

några större växlar av dessa tabeller, men översiktligt kan i alla fall konstateras att det finns 

många områden som inte tycks vara optimalt utformade för att skapa förutsättningar till god 

psykisk hälsa. Bland annat sär det möjligt att tänka sig att brukarrevision skulle behöva 

utvecklas och systematisk samordning mellan olika verksamheter. 

 

Tabell 4.1.5. Kommunernas organisation, samverkan och styrning (2016) 
 ENK HEB ÖST  KNI UPS ÖVR 

Aktuell överenskommelse om samverkan mellan 
socialpsykiatri och Arbetsförmedlingen 

NEJ NEJ JA NEJ NEJ - 

Aktuell överenskommelse om samverkan mellan 
socialpsykiatri och Försäkringskassan 

NEJ NEJ JA NEJ NEJ - 

Anpassat stöd i föräldraskap till föräldrar med psykisk 
funktionsnedsättning 

NEJ JA JA JA NEJ - 

Boendeinsatsen Vårdkedja till personer med 
missbruk eller beroende, psykisk sjukdom eller 
hemlösa 

NEJ NEJ JA NEJ JA - 

Brukarinflytandesamordnare (BISAM) placerad på 
ledningsnivå inom socialpsykiatri 

NEJ NEJ JA NEJ JA - 

Brukarstyrd brukarrevision av verksamheter inom 
socialpsykiatri 

NEJ NEJ JA NEJ NEJ - 

Brukarstyrd brukarrevision för att utveckla 
verksamheter inom socialpsykiatri 

NEJ NEJ JA NEJ NEJ - 

Case management i form av integrerade team till 
personer med psykisk sjukdom 

NEJ NEJ NEJ JA JA - 

Deltagit i daglig verksamhet socialpsykiatri och fått 
arbete på den reguljära arbetsmarknaden 

NEJ NEJ JA JA JA - 

Mål uppfyllt 

Mål nästan uppfyllt 

Mål ej uppfyllt 
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Deltagit i daglig verksamhet socialpsykiatri och fått 
skyddat arbete 

NEJ NEJ JA JA NEJ - 

Erbjuder Bostad först till hemlösa personer med 
missbruk eller beroende och/eller psykisk sjukdom 

NEJ NEJ JA NEJ NEJ - 

Individuellt anpassade insatser med meningsfull 
sysselsättning till personer med psykiska 
funktionsnedsättningar 

JA JA JA JA JA - 

Information på kommunens webbplats på lättläst 
svenska för socialpsykiatri 

NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ - 

Personligt ombud (PO) till personer med psykiska 
funktionsnedsättningar 

JA NEJ JA NEJ JA - 

Rutin för information om kopia på journal/akt inom 
socialpsykiatri 

JA NEJ JA NEJ NEJ - 

Rutin för information om samordnad individuell plan 
inom socialpsykiatri 

JA NEJ JA JA JA - 

Social färdighetsträning i forma av ESL-modellen (ett 
självständigt liv) för personer med psykiska 
funktionsnedsättningar 

NEJ NEJ NEJ JA JA - 

Socialjour tillgänglig utanför kontorstid JA JA JA JA JA - 

Talad information på kommunens webbplats för 
socialpsykiatri 

NEJ JA JA NEJ JA - 

Uppsökande verksamhet riktad till personer med 
psykiska funktionsnedsättningar 

NEJ NEJ JA NEJ JA - 

Öppen verksamhet till personer med psykiska 
funktionsnedsättningar 

JA NEJ NEJ JA JA - 

Anm. ENK = Enköping, HEB = Heby, ÖST = Östhammar, KNI = Knivsta, UPS = Uppsala, ÖVR = Älvkarleby, Håbo och Tierp för 
vilka data saknades. Tierp har inkommit med svar senare och dessa finns tillgängliga, om än inte i särredovisat i detta 
dokument. 
Källa: Öppna Jämförelser – Stöd till personer med psykiska funktionsnedsättningar. 

Tabell 4.1.6. Aktuell rutin för samordning mellan socialpsykiatri och andra områden i 
Uppsala läns kommuner, 2016 

 Enköping  Heby  Östhammar  Knivsta  Uppsala 
Älvkarleby, 
Håbo & Tierp 

Barn och unga NEJ NEJ JA NEJ NEJ - 

Ekonomiskt 
bistånd 

NEJ NEJ JA JA NEJ - 

Familjerätt NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ - 

Hemlöshet NEJ NEJ JA NEJ NEJ - 

LSS JA NEJ JA NEJ JA - 

Missbruk NEJ NEJ JA JA JA - 

Våld i nära 
relationer 

NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ - 

Äldreomsorg NEJ NEJ JA NEJ NEJ - 
Källa: Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada)/Öppna Jämförelser. 

4.2 Fördjupade analyser av prioriterade delområden 
 

Som beskrevs i metodavsnittet (se avsnitt 3.4) har sju delområden prioriterats för närmare 

analys, nämligen: 
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 Barn och unga 

 Asylsökande och nyanlända 

 Personer med psykiska funktionsnedsättningar 

 Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

 Personer med förhöjd suicidrisk 

 Riskbruk och substansrelaterade sjukdomar 

 Hälsa och inkludering i arbetslivet 

 

En närmare redogörelse för situationen avseende psykisk hälsa per de ovanstående områdena 

lämnas i avsnitten nedan. Som redan har konstaterats har det tyvärr inte varit möjligt att 

genomföra alla efterfrågade och potentiellt intressanta analyser. Nedan presenteras de analyser 

som har varit möjliga att göra givet prioriterade frågeställningar samt tillgängliga data under en 

begränsad tidsperiod. Strukturen i avsnitten är något spretig beroende på att analyserna till stor 

del har varit efterfrågestyrda och ibland oberoende från varandra. Varje avsnitt inleds med en 

kort redogörelse för avsnittet samt exempel på synpunkter från de brukarrepresentanter som vi 

har fört dialog med. 

4.2.1 Barn och unga 
 

I detta avsnitt beskrivs bland annat resultat från Liv och Hälsa Ung och SDQ-skattningar kring 

hur barn och unga i länet mår. Detta för att kunna tillgodose önskemål om analyser av bland 

annat skillnader mellan grupper och utveckling av skolresultat. Sammanfattningsvis mår barn 

och unga i länet ganska bra, men det finns stora skillnader lokalt och mellan grupper och dessa 

skillnader cementeras sannolikt tidigt för att sedan bli större över tid. Flickor har mer 

emotionella problem och pojkar har mer ofta hyperaktivitet/beteendeproblem. Det finns 

sannolikt barn och unga som riskerar att falla mellan stolarna. Förebyggande, tillgängliga och 

tidiga insatser framstår som angelägna. 

Inledande exempel på synpunkter från brukarrepresentanter 
Under arbetet har vi fått betydelsefulla synpunkter gällande ett stort antal områden som rör 

delområdet barn och unga, där många brukarrepresentanter oavsett organisation har framhållit 

vikten av att börja tidigt och att främja positiva beteenden samt att arbeta hälsofrämjande. 

Brukare som vi har pratat med har bland annat tryckt på att det är särskilt prioriterat att arbeta 

aktivt för att stärka barn och ungas självkänsla samt den ”inre kompassen”, för att kunna 

förebygga t.ex. ätstörningar och missbruk. Vikten att belysa och stötta utsatta barn som lever i 

hem med missbruk eller fattigdom samt barn som riskerar att ”falla mellan stolarna” har också 

poängterats, exempelvis att ge stöd till syskon till barn med NPF samt barn som är ”på gränsen 

att få en diagnos”. Några frågor som har lyfts särskilt avseende dagens insatsers möjlighet att 

svara mot behoven, givet analyserna ovan, har bland annat kretsat kring den om bemanning 

med lärare, skolpsykologer och kuratorer. Vidare har informanter beskrivit det som viktigt att 

arbeta vidare med att stärka gruppdynamiken i skolan samt att vidareutbilda skolpersonal. 

Mobbning/kränkningar i skolan bedöms också vara mycket viktigt att arbeta vidare med. 
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Lokala skillnader i psykisk hälsa kan observeras tidigt 
Inledningsvis kan konstateras att barn och unga i Uppsala län mår relativt bra, men att det 

existerar utmaningar och lokala skillnader på området psykisk hälsa redan tidigt i åldrarna. I 

Figur 4.2.1 redovisas resultatet från SDQ-skattningar av 3-4-5-åringar från 2015. SDQ är en 

bedömningsmetod som används för att mäta barns och ungdomars psykiska hälsa. Formuläret 

bygger på erfarenheter från två andra etablerade och internationellt väl spridda instrument, 

Rutters formulär och Child Behavior Checklist (CBCL). Den första delen av SDQ består av 25 

frågor som bildar fem olika delskalor och en total svårighetspoäng (0-40 poäng) som är en 

summering av fyra delskalor.  

 

1. Emotionella symptom (0-10 poäng) 

2. Uppförandeproblem (0-10 poäng) 

3. Hyperaktivitet (0-10 poäng) 

4. Kamratproblem (0-10 poäng) 

 

Ju högre poäng, desto mer problem har respondenten beskrivit.8 I Figur 4.2.1 har svaren fyllts i 

av antingen barnens föräldrar eller förskollärare (frågeformulären kan fyllas i av barnet själv 

om hen är 11 år eller äldre). Bland de barn som förskollärare skattade hamnade 11,6 procent 

barn över gränsvärdet, den poängnivå som indikerar att svårigheterna är så pass stora att de 

stör vardagen. Bland de barn som skattats av föräldrar låg 11,1 procent över gränsen för vad som 

anses problematiskt. Strecket som skär tvärs diagrammen indikerar det genomsnittliga 

länsvärdet. I Uppsala kommun var det signifikant färre barn över gränsvärdet än förväntat i 

jämförelse med övriga länet (Älvkarleby ej signifikant, för få individer i gruppen). Föräldrarna i 

Tierp skattade signifikant fler barn över gränsvärdet än övriga föräldrar i länet. 

 

Figur 4.2.1 Andel över gränsvärdet för 3-, 4- och 5-åringar, skattade av lärare och 
föräldrar (SDQ-skattning) 

 

                                                             
8 Delskalan för prosocialt beteende ingår ej i den totala svårighetspoängen, utan utgör ett positivt mått på 

barnets benägenhet att visa hänsyn, dela med sig, vara hjälpsam etc. Här innebär höga poäng således något 

positivt dvs. avsaknad av svårigheter inom området. 
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Källa: Anna Sarkadi/Uppsala universitet. 

Bakgrund, familjesituation och funktionsnedsättningar påverkar 
välmåendet 
Från tidig ålder kan skillnader i välbefinnande observeras utifrån bl. a. socioekonomisk 

bakgrund. Även om barn och unga i länet, överlag, exempelvis ser relativt ljust på sin egen 

framtid så finns skillnader utifrån bakgrund. Figur 4.2.2 presenterar resultat från Liv och Hälsa 

Ung 2015. Diagrammen presenterar hur barn och unga ser på sin framtid, men är sorterade 

efter barn och unga som har svarat ja respektive nej på frågan huruvida ”det finns något som de 

skulle vilja göra på sin fritid men som de inte har råd med”. Som kan konstateras i grafen har 

barnen från ekonomiskt svagare familjer mindre ljus syn på framtiden och ser mer mörkt på sin 

framtid än de övriga barnen. Även om de flesta barnen i båda grupperna ser mycket ljust eller 

ganska ljust på sin framtid är det anmärkningsvärt att omkring sex procent av barnen i den mer 

socioekonomiskt svaga gruppen till och med svarar att de ser ”mycket mörkt” på framtiden. 
 

Figur 4.2.2. Syn på framtiden bland länets skolelever uppdelat på högre respektive lägre 
socioekonomi 

  

Källa: Liv och Hälsa Ung, 2015. 
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Flickor har mer emotionella problem och pojkar har mer 
hyperaktivitet/beteendeproblem 
SDQ-skattningar har även nyligen gjorts för ungdomar 13-17 år i Uppsala län, se Figur 4.2.3-

4.2.6. I denna skattning observerades att ungdomar i Uppsala län överlag inte har mer problem 

än vad som förväntas (~10 procent). Dock noterades att skillnaderna är stora mellan 

kommunerna, och ännu större mellan skolorna. Vidare konstaterades att ungdomar med 

transsexuell könsidentitet mår sämst. Var fjärde tjej i gymnasiet i årskurs 2 har dessutom så 

pass stora emotionella problem att det kräver någon form av åtgärd. 

 

Figur 4.2.3. Andel (%) över gränsvärdet bland 13-17-åringar, SDQ-skattning total, 
Uppsala län 

 

 

Figur 4.2.4. Andel (%) över gränsvärdet bland 13-17-åringar, SDQ-skattning för 
emotionella problem såsom värk, oro, nedstämdhet, rädd, nervös, otrygg, Uppsala län 

 
Figur 4.2.5. Andel (%) över gränsvärdet bland 13-17-åringar, SDQ-skattning för 
beteendeproblem såsom utbrott, följer ej uppmaningar, slåss/mobbar, säger emot 
vuxna, elak mot yngre, Uppsala län 
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Figur 4.2.6. Andel (%) över gränsvärdet bland 13-17-åringar, SDQ-skattning för 
hyperaktivitet såsom rastlös, svårt att sitta still, tänker sig inte för, svårt med 
koncentration, fullföljer inte uppgifter, Uppsala län 

 

Källa: Liv och Hälsa Ung, 2015. 

 

Utifrån de tidigare nämnda SDQ-skattningarna kan också nämnas att Uppsala län faller väl ut 

vad gäller kamratskap. Relativt få elever (7:an, 9:an, 2:an) uppger att de har kamratproblem, är 

ensamma, saknar vänner, inte är omtyckta etc. Dock kan konstateras att SDQ-skattningar finner 

att Uppsala län (7:an, 9:an, 2:an) ligger sämre till vad gäller positivt socialt beteende, att ta 

hänsyn, dela med sig, vara hjälpsam, omtänksam mot yngre, ställa upp mot andra etc.  

Fler psykiska diagnoser i Uppsala län än övriga riket 
Skillnader mellan åldersgrupper och mellan könen kan också observeras genom att analysera 

fördelningen av olika psykiska diagnoser (så kallade ”F-diagnoser”). Medan F-diagnoser, 

särskilt kopplat till beteendestörningar och emotionella störningar, är vanligare bland pojkar i 

de yngre åldrarna ökar spridningen av olika F-diagnoser samt det absoluta antalet bland de 

äldre barnen. Bland äldre barn/unga blir det allt vanligare med F-diagnoser bland flickor, och 

då framför allt förstämningssyndrom och diagnoser kopplade till stress, se Figur 4.2.7. 
  

11%
14% 15%

12% 13% 13%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

7:an 9:an 2:an i
gymnasiet

7:an 9:an 2:an i
gymnasiet

Tjejer Killar

P
ro

ce
n

t



 

45 
 

Figur 4.2.7. Diagnoser i öppen vård, antal patienter per 100 000 inv., efter ålder, år 2014     

 

Källa: Socialstyrelsen, Statistikdatabasen för diagnoser i öppen vård. 

 

Det finns också relativt många F-diagnoser bland barn och unga i Uppsala län relativt andra län, 

se Tabell 4.2.1. I avstämningar med tjänstemän och företrädare för professionen har bland 

annat diskussioner förts om att detta eventuellt kan bero på att vissa läkare använder enskilda 

diagnoser i större utsträckning, vilket framför allt kan få effekt i små kommuner. Några av 

informanterna i vårt arbete har också framfört att de tror att vissa diagnoser eventuellt kan 

användas för att säkerställa adekvat stöd i skolan (per lag får dock inte diagnoser i sig ligga till 

grund för tilldelning av stöd). En annan möjlig felkälla kan vara att Uppsala län har 

jämförelsevis många psykiatriker per 100 000/invånare, samt att psykiatrin tillhör 

universitetssjukhuset, vilket skulle kunna ge mer psykiatrisk diagnostik. 
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Tabell 4.2.1. Diagnoser i öppen vård, antal patienter per 100 000 inv., totalt antal 0-19 
år, 2014, Uppsala län respektive riket 

 
Källa: Socialstyrelsen, Statistikdatabasen för diagnoser i öppen vård. 

Antalet psykiska diagnoser har ökat under de senaste åren 
Antalet psykiska diagnoser bland länets befolkning har ökat under de senaste åren, vilket även 

är en utveckling som kan observeras på nationell nivå. Det är framför allt vissa diagnosgrupper 

som driver ökningen, se Figur 4.2.8. Diagnoserna i gruppen F90-F98 (”Beteendestörningar och 

emotionella störningar med debut vanligen under barndom & ungdomstid”) har ökat mycket 

kraftigt i flera åldersgrupper under de senaste åren, framför allt sedan 2008. I gruppen 0-4 år 

är det i stället framför allt diagnosen ”Störningar av psykisk utveckling” som har sett en kraftig 

ökning. Detta har sannolikt bland annat att göra med att diagnoserna har börjat användas i allt 

större utsträckning i takt med att större ljus har kastats på dem i samband med olika nationella 

satsningar osv. 

  

Uppsala Riket Uppsala Riket

F00-F09 Organiska, inklusive symtomatiska, psykiska störningar 26 8 2 7

F10-F19 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av 

psykoaktiva substanser

123 99 123 135

F20-F29 Schizofreni, schizotypa störningar och 

vanföreställningssyndrom

10 12 15 15

F30-F39 Förstämningssyndrom 731 509 292 240

F40-F48 Neurotiska, stressrelaterade och somatoforma syndrom 807 727 354 370

F50-F59 Beteendestörningar förenade med fysiologiska 

rubbningar och fysiska faktorer

396 262 98 66

F60-F69 Personlighetsstörningar och beteendestörningar hos 

vuxna

76 47 17 13

F70-F79 Psykisk utvecklingsstörning 55 118 108 165

F80-F89 Störningar av psykisk utveckling 336 370 671 810

F90-F98 Beteendestörningar och emotionella störningar med 

debut vanligen under barndom och ungdomstid

1384 1108 3241 2361

F99-F99 Ospecificerad psykisk störning 39 29 37 36

Kvinnor Män
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Figur 4.2.8. Utveckling över tid avseende psykiska diagnoser i öppen vård i Uppsala 
län, Antal patienter/100 000 inv., särredovisat per åldersgrupp (2005-2014) 
 

 

 
Källa: Socialstyrelsen, Statistikdatabasen för diagnoser i öppen vård. 

 

Diagnoserna F32 (Depressiv episod), F41 (Andra ångestsyndrom) och F90 

(Hyperaktivitetsstörningar) utgör inom sina respektive diagnosgrupper de enskilt vanligaste 

diagnoserna. Dock kan noteras att utvecklingen har sett olika ut. Medan diagnosen depressiv 

episod var mindre vanlig 2014 jämfört med 2005 för både pojkar och flickor har ökningen varit 

mycket stor för diagnosen F90 Hyperaktivitetsstörningar, se Figur 4.2.9. 
  



 

48 
 

Figur 4.2.9 Utveckling över tid avseende diagnoserna F43, F41 och F90 i öppen vård i 
Uppsala län, Antal patienter/100 000 inv. (2005 till 2014) 

 
Källa: Socialstyrelsen, Diagnoser i öppenvård. 

Förskrivningen av ADHD-läkemedel ligger också över rikssnittet 
Även vad gäller förskrivning av läkemedel ligger länet över riket. Förskrivningen har under flera 

år haft en uppåtgående trend med ett ökat antal användare av ADHD-läkemedel i befolkningen 

som följd. Som kan ses i Figur 4.2.10 är t.ex. förskrivningen av ADHD-läkemedel i Uppsala län 

avsevärt högre bland såväl pojkar som flickor i åldrarna 10-14 år respektive 15-19 år. 
 

Figur 4.2.10. Antal patienter per 1 000 invånare som under 2015 minst en gång hämtat 
ut ett ADHD-läkemedel, efter åldersgrupp   

 

 
Not: Antal patienter per 1000 invånare. ”Antal patienter” innebär antal personer som minst en gång under året hämtat ut 
ett läkemedel eller ur viss läkemedelsgrupp. 
Källa: Socialstyrelsen, Läkemedelsdatabasen.  
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Det är värt att understryka att de lokala skillnaderna också är betydande på detta område, där 

det finns stora skillnader även mellan kommuner som i övrigt är relativt lika. Socialstyrelsen 

släppte tidigare i år rapporten Förskrivning av adhd-läkemedel 2015 – Trender och prognos 

av utvecklingen i vilken det framgick att Håbo ligger näst högst av samtliga kommuner i landet. 

Det är också värt att notera att det inte finns normativa värden för förskrivning och diagnostik, 

vilket gör det svårt att uttala sig om det är bättre eller sämre att ligga högt i statistiken. 

Tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin är relativt god 
Tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin i Uppsala län är relativt god. En särskild 

satsning pågår nationellt för att förbättra tillgängligheten för barn och unga med psykisk ohälsa. 

Målet är att minst 90 procent av patienterna ska ha fått en första bedömning och minst 80 

procent av patienterna en påbörjad fördjupad utredning/behandling inom 30 dagar. Som kan 

ses i Figur 4.2.11 är länet bland de regioner/landsting med bäst resultat i hela landet, med 

omkring 95 procent måluppfyllelse.  

 

Figur 4.2.11. Väntetider inom barn- och ungdomspsykiatrin under 2016 

 

 
Anm. Resultaten visar andelen genomförda förstabedömningar och påbörjade fördjupade utredningar och behandlingar. 
Måluppfyllelsen beräknas utifrån det samlade resultatet för perioden 1 jan - 31 okt.  
Källa: SKL, Väntetidsdatabasen. 

Flera av länets kommuner sticker ut vad gäller skolresultat 
Forskning har visat att skolan är en av de viktigaste skyddsfaktorerna för barn och unga. Tabell 

4.2.2 illustrerar ett urval av översiktliga indikatorer kring skolresultat, där vi ser att flera av 

länets kommuner ligger under rikssnittet. De tre kolumnerna längst till vänster i tabellen 

illustrerar huruvida elever i årskurs 9 har uppnått olika kunskapskrav samt behörighet till 

gymnasiet. Som kan ses i diagrammet är behörigheten till gymnasiet lägre än rikssnittet i flera 



 

50 
 

av länets kommuner. De två kolumnerna längst till höger illustrerar en sammanvägd 

rangordning där SKL har vägt samman ett antal olika indikatorer. Vilket illustreras i tabellen 

placerar sig Tierp, Älvkarleby och Östhammar mycket lågt enligt detta mått. Enligt SKL:s 

rangordning finns det bara tio kommuner av rikets 290 kommuner som har sämre utfall än 

Älvkarleby. 

 

Tabell 4.2.2. Uppfyllelse av kunskapskrav, behörighet samt SKL:s rangordning (2015) 

 
Källa: Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) samt SKL. 

Skolresultaten har försämrats över tid och skillnaderna mellan länets 
kommuner ökar 
Skolresultaten, mätt som andelen i årskurs 9 som är behöriga till gymnasiets yrkesprogram, har 

fallit över tid. Samtidigt har skillnaderna mellan länets kommuner ökat över tid, där 

skillnaderna mellan länets kommuner var mindre i början av 2000-talet, se Figur 4.2.12. Som 

illustreras i figuren var det förra året tre kommuner i länet som låg under rikssnittet, nämligen 

Östhammar, Älvkarleby och Tierp.  
 

Figur 4.2.12. Andel elever i åk. 9 som är behöriga till gymnasiet (yrkesprogram), 

hemkommun, andel (%) 

 
Källa: Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada). 
Anm. Notera att Y-axeln är ”avklippt” och att origo inte är 0 utan 75. Detta för att tydligare kunna se utvecklingen över 
tid. 

Tabell X.X. Andel elever i åk. 9 som uppnått som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (fristående 

respektive kommunala skolor) samt andel elever som är behöriga till naturvetenskaps- och 

teknikprogrammen i kommunala skolor (andel %) samt nationell rangordning för skolan enligt SKL:s 

sammanvägda resultat 

 Kommun 

Uppnått 
kunskapskrav, 
fristående 
skolor (%) 

Uppnått 
kunskapskrav, 
Kommunala 
skolor (%) 

Behörig till 
naturvetenskaps- 
och teknik-
programmen (%) 

Sammanvägd 
rangordning 
enligt SKL:s 
sammanvägda 
resultat, 
samtliga 

Sammanvägd 
rangordning 
enligt SKL:s 
sammanvägda 
resultat, 
kommun 

Enköping 77,5 76,7 80,4 119 117 

Heby NA 75,9 82,3 37 38 

Håbo 93,8 68 79,7 131 167 

Knivsta 75 86,2 91 73 45 

Tierp NA 57,4 64,9 274 270 

Uppsala 84,7 78,6 83,8 92 89 

Älvkarleby 85,7 61,9 64,3 260 280 

Östhammar NA 67,3 78,4 254 250 

Riket 85 75 80,6   

Källa: Öppna Jämförelser – Grundskola samt SKL:s ”Grundskola 2016 – Tema nyanlända elever” 

 75

 80

 85

 90

 95

 100

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

P
ro

ce
n

t

 Enköping  Heby  Håbo

 Knivsta  Riket  Tierp

 Uppsala  Älvkarleby  Östhammar



 

51 
 

Figur 4.2.13 illustrerar skillnaderna mellan länets kommuner avseende andelen behöriga till 

gymnasiets yrkesprogram, där det framgår att skillnaden mellan kommunen med högst 

(Knivsta) respektive lägst (Tierp) behörighet till gymnasiet (yrkesprogram) i årskurs 9 är hela 

16 procentenheter. 
 

Figur 4.2.13. Andel elever i åk. 9 som är behöriga till gymnasiet (yrkesprogram), 
hemkommun, andel (%), 2015 

Källa: Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada). 

 

Det finns också skillnader mellan länets kommuner avseende andelen som fullföljer sin 

gymnasieutbildning inom fyra år, se Figur 4.2.14.  
 

Figur 4.2.14. Andel gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 4 år, inkl. IV, 
andel (%)-(2014) 

 
Källa: Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada). 

Utmaningarna i skolan kan observeras tidigt 
Lokala mönster avseende skillnader i skolresultat kan observeras tidigt. Figur 4.2.15 illustrerar 

andelen elever i årskurs 3 som klarat alla delprov i matematik respektive svenska under 2015.9 

                                                             
9 Notera att samma år används i denna figur som i tidigare figurer, vilket gör att åren inte kan jämföras rakt 
av. 
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Som kan ses i diagrammen var det endast omkring 60 procent av barnen i årskurs 3 i Tierp som 

klarade alla delprov i matematik respektive svenska/svenska som andraspråk under 2015. För 

elever i årskurs 6 observeras i stället lägst resultat i Älvkarleby, där det framför allt var låga 

resultat i matematik (70 procent), se Figur 4.2.16. Vad gäller andelen som uppnått 

kunskapskraven i alla ämnen i årskurs 9 ligger Håbo, Östhammar och Tierp (som redan har 

konstaterats) under rikssnittet, se Figur 4.2.17. 
 

Figur 4.2.15. Andel elever i åk 3 som klarat alla delprov i matematik respektive 
svenska/svenska som andraspråk (hemkommun), 2015 

 
Figur 4.2.16. Andel elever i åk 6 som deltagit i alla delprov som fått lägst betyget E för 
ämnesproven i matematik respektive svenska/svenska som andraspråk 
(hemkommun), 2015 
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Figur 4.2.17. Elever i åk. 9 (2015) som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, 
hemkommun, andel (%) 

 
Källa: Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada). 

 

Om ett barn av olika skäl hämmas i sin utveckling, och i tidiga år inte utvecklar de kritiska 

förmågor som har betydelse för förmågan att klara skolan, finns en risk att problemen kvarstår 

och förvärras. Ett barn som har svaga språkförutsättningar och till exempel inte deltar i 

allmänna program som förskola har inte samma möjlighet att utveckla sina förmågor eller 

förkunskaper inför skolstart i jämförelse med barn som vistas i förskola (Persson 2012). Detta 

ökar i förlängningen risken för skolmisslyckanden senare, vilket i sig kan öka risken för psykisk 

ohälsa vilket ytterligare ökar risken (Kungliga vetenskapsakademin 2010).  

 

Ett annat begrepp som används i sammanhanget är Matteuseffekten, som används för att 

beskriva ökande skillnader mellan elever (Stanovic 1986). I korthet betyder Matteuseffekten att 

barns utmaningar eller svårigheter i tidiga skolår cementeras eller successivt förvärras, för att 

till slut leda till väldigt stora skillnader mellan olika grupper. Effekten synliggör vikten av att 

förstå barns behov från mycket tidiga år (Myrberg 2007), inte minst då det gäller att bidra till 

jämlika förutsättningar för att klara skolan. Se Figur 4.2.18 för ett exempel. 

 

Figur 4.2.18. Matteuseffekten innan och under skolåren – exempel 

 
Källa: Kungliga vetenskapsakademin (2010) och Stanovich (1986). 
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Skolan lyckas inte utjämna skillnader mellan grupper 
Det kan också konstateras att det finns stora skillnader mellan grupper och deras skolresultat. 

Exempelvis kan nämnas att placerade barn och unga har lägre skolresultat än barn och unga 

som inte är placerade utanför det egna hemmet, se Figur 4.2.19.  

 

Figur 4.2.19. Andel placerade elever med behörighet till gymnasiet (placerade hela åk 
9, födda 1988-1996), andel (%) (år 2014) 

 
 

         
Källa: Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada). 

Socioekonomiska skillnader är en förklaring, men inte hela, till 
skillnaderna i skolframgång 
Resultaten i flera av diagrammen är tydligt kopplade till bland annat den socioekonomiska 

situationen i länets kommuner. För att tydliggöra detta illustrerar Figur 4.2.20 sambandet 

mellan behörigheten till gymnasiet och socioekonomiskt index för respektive kommun. Som kan 

ses i diagrammet (även om det är få datapunkter) föreligger ett (svagt) negativt samband. 

Kommuner med högre socioekonomiskt index (dvs. lägre socioekonomi) tenderar att ha lägre 

skolresultat (t.ex. Tierp och Älvkarleby) och lägre socioekonomiskt index (dvs. högre 

socioekonomi) tenderar att ha högre skolresultat (t.ex. Knivsta och Håbo).  
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Figur 4.2.20. Sambandet mellan elever i åk. 9 som är behöriga till gymnasiet 
(yrkesprogram), hemkommun, andel (%) och socioekonomi i hemkommun 

 
Anm. Det socioekonomiska indexet är egentligen en socioekonomisk sorteringsnyckel vilket är ett mått på relativ 
socioekonomisk status. Den socioekonomiska sorteringsnyckeln ger en indikation om den relativa risken för ekonomiskt 
bistånd i kommunen jämfört med landets kommuner i stort, baserat på invånarnas arbetsmarknadsanknytning, inkomst- 
och utbildningsnivå. För kommuner i grupp 1 indikeras en relativt låg risk och för kommuner i grupp 8 en relativt hög risk. 
T.o.m. 2012 var skalan 1-10. 
Källa: Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada). 

Förutsättningarna för barn och unga att trivas i skolan och på fritiden kan 
stärkas, framför allt för de särskilt utsatta 
Att ha förutsättningar att trivas i skolan och på fritiden är grundläggande för en god psykisk 

hälsa. Skolan är, som ofta konstaterats i forskningen, en viktig skyddsfaktor. Men hur ska man 

klara av skolan om det inte finns förutsättningar att trivas där? Figur 4.41 illustrerar hur barn 

och unga har svarat avseende trivsel i skolan. Flickor tenderar att trivas sämre än pojkar. Som 

kan ses i Figur 4.2.21 är det i vissa kommuner upp till 30 procent av eleverna som inte ens trivs 

”ganska bra” i skolan.  
 

Figur 4.2.21. Trivsel i skolan i Uppsala län 

 
Anm. Andel svarande elever som svarat ”Stämmer ganska bra” eller ”stämmer mycket bra” på påståendet att de trivs i sin 
skola. 
Källa: Liv och Hälsa Ung, 2015. 
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Mycket bra Ganska bra Varken bra eller dåligt Ganska dåligt Mycket dåligt

Figur 4.2.22 illustrerar trivsel i skolan efter funktionsnedsättning/sjukdom/besvär. Som kan 

ses i diagrammen trivs elever utan funktionsnedsättning betydligt bättre i skolan än de som har 

en funktionsnedsättning. Bland de elever som svarar att de inte har någon funktionsnedsättning 

är det endast en procent som svarar att de trivs mycket dåligt i skolan; motsvarande andel i 

gruppen med svår funktionsnedsättning är hela 25 procent. 

 

Figur 4.2.22. Trivsel i skolan i Uppsala län, skuret efter om eleven har en 
funktionsnedsättning eller sjukdom/besvär (ADHD, Asperger, Tourettes) eller liknande  

 
 
 
Källa: Liv och Hälsa Ung 2015. 

 

Figur 4.2.23 illustrerar andelen elever som anger att det är bra stämning i skolan. Det är 

anmärkningsvärt att det i flera kommuner är en relativt stor andel som inte ens svarat att det är 

”ganska bra stämning i skolan”. I Östhammar var det färre än hälften som uppgav att det var 

mycket bra eller ganska bra stämning i skolan. 
 

Figur 4.2.23. Bra stämning i skolan i Uppsala län 

 
Anm. Andel svarande elever som svarat ”Stämmer ganska bra” eller ”stämmer mycket bra” på påståendet att det är bra 
stämning i sin skola. 
Källa: Liv och Hälsa Ung 2015. 
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Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra

Stämmer varken bra eller dåligt Stämmer ganska dåligt

Stämmer mycket dåligt Vet inte

Relativt många skolelever upplever mobbning som ett problem 
Mobbning i skolan kan innebära ett trauma för självkänsla och den psykiska hälsan. Detta kan 

följa med långt upp i vuxenlivet, kanske hela livet. Cirka 30 procent av barnen i flera av länets 

kommuner anger att mobbning är ett problem i skolan, se Figur 4.2.24. 
 

Figur 4.2.24. Mobbning ett problem i skolan 

 
Anm. Andel svarande elever som svarat ”Stämmer ganska bra” eller ”stämmer mycket bra” på påståendet att mobbning 
är ett problem i deras skola. 
Källa: Liv och Hälsa Ung 2015. 

 

Som har konstaterats i tidigare avsnitt råder skillnader i psykisk hälsa med hänsyn till utsatthet. 

Figur 4.2.25 illustrerar hur olika barn har svarat på frågan huruvida mobbning är ett problem i 

skolan, redovisat efter förekomst av funktionsnedsättning. Som kan ses i diagrammen är det 

bara 4 procent av barnen utan funktionsnedsättning som svarar att mobbning är ett mycket 

stort problem i skolan. Motsvarande andel är dock nästan 30 procent bland de som också har 

svarat att de har en svår funktionsnedsättning. 

 

Figur 4.2.25. Mobbning i skolan efter funktionsnedsättning/sjukdom/besvär (ADHD, 
Asperger, Tourettes eller liknande) 

 
 

 

Källa: Liv och Hälsa Ung 2015. 
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Vid förekomst av mobbning borde ett ”minimikrav” vara att de barn och unga som utsätts kan 

få hjälp och stöd. Samtidigt visar analysresultat att relativt många barn och unga i länets skolor 

ställer sig tveksamma till huruvida skolan de facto kommer att agera om en elev mobbar en 

annan elev, se Figur 4.2.26. I Tierp var det färre än 25 procent som upplevde att skolan skulle 

agera om en elev mobbar en annan elev enligt resultat från Liv och Hälsa Ung. 
 

Figur 4.2.26. Skolan agerar om en elev mobbar en annan elev 

 
Anm. Andel svarande elever som svarat ”Stämmer ganska bra” eller ”stämmer mycket bra” på påståendet att skolan 
agerar om någon mobbas i deras skola. 
Källa: Liv och Hälsa Ung 2015. 

Skolfrånvaron är större i vissa grupper 
Skolfrånvaro kan vara ett uttryck för flera saker. Det kan vara en indikator på att elever inte trivs 

med undervisningen eller med skolan i stort. Upp till 50 procent av eleverna i årskurs 9 i 

Enköping har svarat att de brukar skolka, se Figur 4.2.27, trots att det är skolplikt. 

 

Figur 4.2.27. Brukar du skolka? Andel elever som svarat ja 

 
Källa: Liv och Hälsa Ung 2015. 
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Det tycks som att skolan inte fullt lyckas kompensera för vissa mer utsatta elevers särskilda 

behov. Sett till skolfrånvaro och dyslexi ser vi exempelvis att bara cirka 2 procent svarar att de 

brukar skolka flera gånger per vecka, medan omkring en fjärdedel av eleverna med svår dyslexi 

svarar att de skolkar flera gånger per vecka, se Figur 4.2.28. Liknande resultat avseende ökad 

skolkning kopplat till elever med ADHD/Asperger/Tourettes etc. och skolkning kan observeras 

i Figur 4.2.29. 

 

Figur 4.2.28. Brukar du skolka från skolan? Elevers svar uppdelat efter dyslexi 

 
Källa: Liv och Hälsa Ung 2015. 

 

Figur 4.2.29. Skolfrånvaro och ADHD, Asperger, Tourettes eller liknande 

 
Källa: Liv och Hälsa Ung 2015. 

Det finns barn som riskerar att falla mellan stolarna, exempelvis syskon 
och barn ”på gränsen” att få diagnos 
Det är också viktigt att understryka att det finns barn och unga som riskerar att falla mellan 

stolarna. Bland dessa kan bland annat nämnas barn i ”gråzonen” för att få en diagnos, 

exempelvis barn som uppfyller vissa kriterier för ADHD men som saknar diagnos (och som vi 

inte heller enkelt lyckas fånga i analyserna ovan). En annan viktig och eftersatt grupp är 
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anhöriga, t.ex. syskon till ett aggressivt och utåtagerande barn. Dessa barn kan själva må mycket 

dåligt, men informanter har framhållit att dessa inte alltid får den hjälp som de skulle behöva.  

4.2.2 Asylsökande och nyanlända 
 

I detta avsnitt diskuteras asylsökande och nyanlända närmare. Bland annat presenteras 

analyser kring asylsökandes vårdkonsumtion samt analyser kring övergripande demografi. I 

avsnittet framgår bland annat att Uppsala län genomför hälsoundersökningar av nyanlända i 

relativt stor utsträckning i förhållande till andra län. Vidare framgår att Uppsala  län har tagit 

emot en relativt stort andel ensamkommande. Det kommer sannolikt att behövas ännu större 

kunskap och kännedom om asylsökande och nyanlända i framtiden, både kring hälsa men också 

kring integration och inkludering och eventuella kulturella aspekter. Tyvärr har det inte varit 

möjligt att analysera inkludering i form av etablering eller sysselsättning, men detta är ett 

prioriterat område framåt (både att arbeta med men även att få större kunskap om). 

Inledande synpunkter från brukarrepresentanter 
’Asylsökande och nyanlända’ är förmodligen det delområde där det har varit mest utmanande 

att få in gruppens egen talan eller medverkan. Det är tyvärr vanligare att prata om gruppen, än 

med gruppen. Övergripande synpunkter har dock bland annat kretsat kring efterfrågan att få en 

bättre förståelse för hur asylsökande och nyanlända egentligen mår, vilken hjälp de erhåller 

(t.ex. traumabehandling) och förutsättningar för inkludering. 

Hur mår asylsökande och nyanlända i länet? 
Det är inte helt lätt att besvara frågan hur asylsökande och nyanlända egentligen mår. Inom 

analysarbetet har vi framför allt haft tillgång till vårddata för länets asylsökande, och 

möjligheten att utifrån begränsade data dra slutsatser kring den psykiska hälsan hos länets 

asylsökande och nyanlända har varit begränsad.  

 

Även i nationella studier framgår att kunskaper kring tillståndet hos asylsökande och nyanlända 

är ett kraftigt eftersatt område.10 Avstämningar med tjänstemän och olika berörda aktörer, 

såsom exempelvis Röda Korset Uppsala (Krisberedskap) indikerar att det finns stora 

utmaningar, både vad gäller den psykiska och fysiska hälsan, bland asylsökande och nyanlända 

i Uppsala län. Orsaker till psykisk ohälsa i grupperna uppges bland annat vara oro för anhöriga 

samt bristande stabilitet och säkerhet i vardagen avseende exempelvis boendesituationen.  

 

Alla asylsökande ska erbjudas en hälsoundersökning. Även om det sannolikt finns utrymme för 

förbättring kan konstateras att Uppsala län tycks stå sig väl vad gäller att genomföra 

hälsoundersökningar. Figur 4.2.30 illustrerar det genomsnittliga antalet hälsoundersökningar 

bland asylsökande, där Uppsala län ligger tredje högst i riket. Det kan såklart vara så att en 

asylsökande som kom till Sverige i slutet av 2015 i stället fick en hälsoundersökning under 2016 

osv., och måttet är därmed grovt, men det indikerar ändå ungefärligt i vilken mån 

                                                             
10 http://skl.se/download/18.1e6b67f157049021df84f20/1474291239461/PM-Hälso-o-sjukvård-

asylsökande-2015-med-tabellbilaga.pdf 
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hälsoundersökningar genomförs. Det kan också vara så att fler som erbjuds 

hälsoundersökningar väljer att genomföra dem i länet. 

 

Figur 4.2.30. Genomsnittligt antal hälsoundersökningar bland asylsökande (2015) 

 
Anm. Beräknad som totalt antal genomförda hälsoundersökningar under 2015 delat med antalet asylsökande. 
Källa: SKL. 

 

Avseende det genomsnittliga antalet besök i primärvården är Uppsala ett av de län med lägst 

antal genomsnittligt besök i primärvården bland asylsökande, bara fyra län/regioner har en 

lägre andel, se Figur 4.2.31. 
 

Figur 4.2.31. Genomsnittligt antal läkarbesök i primärvård bland asylsökande (2015) 

 
Källa: SKL. 
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Länet har dock det högsta genomsnittliga antalet besök i öppen specialistvård (somatik och 

psykiatri) bland asylsökande i hela landet, se Figur 4.2.32. 

 

Figur 4.2.32. Genomsnittligt antal läkarbesök i öppen specialistvård (somatik och 
psykiatri) bland asylsökande (2015) 

 
Källa: SKL. 

 

Avseende genomsnittligt antal vårdtillfällen i sluten psykiatrisk vård och genomsnittligt antal 

vårddygn i sluten psykiatrisk vård bland asylsökande ligger Uppsala län också högt i jämförelse 

med resten av riket, se Figur 4.2.33 och 4.2.34.  

 
Figur 4.2.33. Genomsnittligt antal vårdtillfällen i sluten psykiatrisk vård per 100 
asylsökande (2015) 

 
Källa: SKL. 
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Figur 4.2.34. Genomsnittligt antal vårddygn i sluten psykiatrisk vård per 100 
asylsökande (2015) 

 
Källa: SKL. 

 

Avseende utveckling över tid skriver SKL att ”det har skett en minskning av antalet insatser per 

asylsökande över åren inom psykiatrin”. Vidare konstaterar de att den kraftiga 

produktionsminskningen per asylsökande antyder att det kan finnas en risk för att de 

asylsökande är underbehandlade. SKL beskriver att detta kan vara att begreppet ”vård som inte 

kan anstå” har tolkats mer restriktivt när trycket på vården ökat och kapaciteten för 

specialiserad psykiatriskvård och traumavård är begränsad. De skriver också att en möjlig 

förklaring kan vara att det finns en tydlig fördröjning i sökmönstret till psykiatrisk vård som 

innebär att även de med behov av vård dröjer med att söka vilket skulle innebära att de som 

kom hösten 2015 ännu inte sökt vård. Detta är dock inte fallet i Uppsala län, där det har skett 

en signifikant ökning under det senaste året. 

Stora demografiska skillnader och stor andel ensamkommande i länet 
relativt riket 
Som redan diskuterats finns det olika förutsättningar, behov och utmaningar i kommunerna. 

Antalet asylsökande varierar kraftigt mellan kommunerna, se Figur 4.2.35. Bland annat kan 

nämnas att antalet asylsökande/inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem per 1 000 

invånare är kraftigt högre i Älvkarleby än Håbo.  
 

Figur 4.2.35. Asylsökande el. inskrivna i Migrationsverkets mottagnings- 
system, antal/1000 invånare (totalt antal, ej per 1 000 invånare, inom parentes) (2015) 

 
Källa: Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada). 
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Åldersfördelningen på de asylsökande ser mycket olika ut i länets kommuner, jämför t.ex. Håbo 

och Älvkarleby i Figur 4.2.36. Skillnader i åldersfördelning beror delvis på vilka olika boenden 

som finns i de respektive kommunerna. 
 

Figur 4.2.36. Åldersfördelning på asylsökande el. inskrivna i Migrationsverkets 
mottagningssystem (2015) 

 
Källa: Migrationsverket. 

 

Åldersfördelningen på de som beviljades uppehållstillstånd i Uppsala län under 2015 var snarlik 

den i övriga riket, där det går att konstatera att såväl för Uppsala län som i övriga riket var 

merparten av dem som fick uppehållstillstånd mellan 20-64 år. Den näst största gruppen av 

personerna som fick uppehållstillstånd, omkring en fjärdedel, var mellan 6-15 år, se Figur 

4.2.37.  

 

Figur 4.2.37. Ålder bland de som fått uppehållstillstånd under 2015. Kommunmottagna 
enligt ersättningsförordningen (2015) 

  
Källa: Migrationsverket. 
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Bland de som beviljades uppehållstillstånd under 2015 i Uppsala län var andelen 

ensamkommande större än i övriga riket, se Figur 4.2.38. Bara fyra län/regioner hade en större 

andel ensamkommande barn och unga som fick uppehållstillstånd. Flera informanter har i detta 

analysarbete tagit upp att Uppsala län tar emot många ensamkommande barn och unga i två 

bemärkelser, dels att det är många som kommer överhuvudtaget, dels att många andra 

kommuner gör tillfälliga placeringar i länet. 

 

Figur 4.2.38. Andel (%) ensamkommande bland de som fick uppehållstillstånd inom 
respektive län under 2015. Kommunmottagna enligt ersättningsförordningen 2015 

 
Källa: Migrationsverket. 

 

Figur 4.2.39 redogör för antalet vidareförflyttade personer under 2015. Som kan ses i figuren 

var det fler som flyttade från Uppsala län än personer som blev vidareförflyttade till Uppsala 

län. Figur 4.2.40 illustrerar var de flesta som blev förflyttade från Uppsala län flyttade under 

2015. Som kan ses i diagrammet flyttade de allra flesta inom länet. Många flyttade även till 

Stockholms län samt Gävleborg och Västernorrlands län. 

 

Figur 4.2.39. Vidareflyttade enligt ersättningsförordningen 2015. Från län till län 

 

Källa: Migrationsverket. 
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Figur 4.2.40. Vidareflyttade enligt ersättningsförordningen 2015 från Uppsala län 

 

Källa: Migrationsverket. 

4.2.3 Personer med psykiska funktionsnedsättningar 
 

I detta avsnitt redogörs för några fördjupade analyser avseende personer med psykiska 

funktionsnedsättningar. Fokus i avsnittet är på att, framför allt utifrån kommunernas senaste 

inventeringar, analysera vilka förutsättningar personer med psykiska funktionsnedsättningar 

har att delta i samhällsgemenskapen (i form av t.ex. stöd/arbete/sysselsättning). Bland annat 

framgår att boendesituationen ofta är osäker, att SIP inte alltid erbjuds eller följs upp samt att 

en stor andel inte har någon sysselsättning. Samverkan mellan berörda aktörer brister också 

ofta. 

 

Inledande synpunkter från brukarrepresentanter 
Avseende insatser för personer med psykiska funktionsnedsättningar har ett medskick varit 

bristande samverkan. Brukare efterfrågar analyser och satsningar som kan bidra till att 

”stuprörstänket” motverkas. Gällande dagens insatser har brukare också nämnt att det 1) inte 

alltid sprids tillräckligt mycket information om de insatser som finns och att stöd 

underutnyttjas, samt 2) att insatser som finns inte passar alla och att det även finns 

stigmatisering och misstro mot vissa aktiviteter. Flera brukare efterlyser därmed en analys kring 

vilka insatser som finns och hur det skulle vara möjligt att locka fler personer till dessa insatser. 

Informanter från brukarsidan har också tryckt på att det bland annat behövs bättre förståelse 

kring fördomar gällande psykisk (o)hälsa. Brukarna vill, inom ramen för detta område, utöver 

det som belyses särskilt nedan, veta mer om bl.a. möjlighet till självhjälp.  

 

Stora utmaningar finns, stora utmaningar väntar 
År 2013 genomförde länets kommuner, inom ramen för PRIO Psykisk Ohälsa, inventeringar av 

personer med psykiska funktionsnedsättningar. Syftet var ett erhålla kunskap om målgruppens 

storlek, livssituation och behov av insatser. Av inventeringarna framgår antalet personer med 

psykiska funktionsnedsättningar, ålder, födelseland osv. Vidare framgår samarbete med andra 

myndigheter/organisationer, huruvida SIP upprättats, uppgifter om personens livssituation 

(t.ex. boende och sysselsättning) osv.  

 

Av kommunernas inventeringar framgår att personer med psykiska funktionsnedsättningar inte 

automatiskt återfinns inom landstingets psykiatri, i särskilda boenden eller inom boendestödet. 
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Vidare konstateras i exempelvis Uppsala läns inventering att frågor kring hur samarbete sker 

mellan stöd och insatser visar att det är ett område som kräver utveckling då det i hög grad 

kännetecknas av stuprör och bristande samordning. Samtidigt som det finns stora utmaningar 

i dag väntar sannolikt stora utmaningar även i framtiden. Exempelvis konstaterade Uppsala 

kommun i sin inventering från 2013 att ”en stor utmaning väntar för både kommun och 

landstinget när den senare gruppen blir äldre (över 65 år) och ställer krav på både 

tillgänglighet och psykiatrisk kompetens på ett område som i dag till största delen är 

medicinskt inriktat”. Vidare konstaterar de att unga personer med psykiska 

funktionsnedsättningar kommer att ställa nya krav på huvudmännen framledes, i form av mer 

varierat utbud av stöd och tjänster samt krav på samverkan mellan aktörer för att det ska 

fungera.  

 

I skriften ”Personligt ombud” med uppföljning kring personligt ombud för vissa personer med 

psykiska funktionsnedsättningar i Uppsala kommun framgår att avseende brister och avvikelser 

står landsting och kommun för knappt tre tredjedelar av de brister och avvikelser som noterats 

på regional och lokal nivå. Typ av brister och avvikelser är spritt på ett flertal områden och det 

är svårt i ett så pass litet material att dra några generella slutsatser utifrån resultatet.  

SIP saknas (fortfarande) ofta 
Figur 4.2.41 redogör för den genomsnittliga användningen av samordnad individuell plan (SIP) 

bland personer med psykiska funktionsnedsättningar i länets kommuner. Som kan ses i 

diagrammet har, i genomsnitt, cirka 10 procent av personerna med psykiska 

funktionsnedsättningar SIP. Detta behöver i sig inte vara fel. Det är dock anmärkningsvärt att 

det står ”ej känt” avseende SIP på nästan en fjärdedel. Ett ”hygienkrav” torde vara att ha 

kännedom om vilken andel som har SIP respektive inte har SIP, inte minst för att vara säker på 

att alla med eventuella insatser från kommun och landsting ska ha erbjudits SIP.  

 

Vidare kan konstateras att tillgängliga data från kommunernas inventeringar inte alltid 

summerar och i vissa fall verkar missvisande. Detta gör att nedanstående siffror bör tolkas med 

viss försiktighet, men illustrerar väl det faktum att stora utmaningar relaterade till kunskap och 

uppföljning existerar. En förklaring till att relativt få personer har SIP kan anses vara att 

personer inte har erbjudits SIP. Förklaringar till att personer inte erbjudits SIP kan dels bero på 

en osäkerhet vad SIP är och syftar till, dels att samverkan redan finns i form av nätverksmöten 

mellan kommun och landsting och att SIP som plan och dokument då glöms bort. 

 

Figur 4.2.41. Genomsnittlig användning av SIP i länets kommuner 

 
Anm. Siffrorna bör tolkas med viss försiktighet då summorna inte alltid stämt etc. och det finns anledning att tro att viss 
felrapportering har skett. 
Källa: Inventeringar från 2013/2014. 
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En stadigvarande eller långsiktig boendesituation är ingen självklarhet  
I intervjuer och avstämningar har framhållits att en trygg boendesituation är mycket viktigt för 

en god psykisk hälsa. Samtidigt har flera informanter tagit upp att det existerar stora 

utmaningar avseende nedmontering av boenden och att det ofta är svårt att tillgodose mer 

långsiktiga och hälsofrämjande boendelösningar för olika grupper, bland annat personer med 

psykiska funktionsnedsättningar. Av den tidigare nämnda inventeringen från 2013 framgår att 

cirka 15 procent av personerna med psykiska funktionsnedsättningar saknar stadigvarande 

boende, se Figur 4.2.42. 
 

Figur 4.2.42. Boendesituation för personer med psykiska funktionsnedsättningar i 
länets kommuner 

 
Anm. Siffrorna bör tolkas med viss försiktighet då summorna inte alltid stämt etc. och det finns anledning att tro att viss 
felrapportering har skett. 
Källa: Inventeringar från 2013/2014. 

 

Av de cirka 15 procent av personerna med psykisk funktionsnedsättning som saknar 

stadigvarande boende i kommunen redovisas i Figur 4.2.43 vilken boendeform som denna 

grupp har. Som ses är det i inventeringarna ”ej känt” hur boendeformen ser ut för omkring en 

tredjedel av gruppen. Vidare är det drygt 20 procent i denna grupp som är hemlösa.  
 

Figur 4.2.43. Boendesituation för de personer med psykiska funktionsnedsättningar i 
länets kommuner som saknar stadigvarande boende i kommunen 

 
Anm. Siffrorna bör tolkas med viss försiktighet då summorna inte alltid stämt etc. och det finns anledning att tro att viss 
felrapportering har skett. 
Källa: Inventeringar från 2013/2014. 

 

I september i år rapporterade Uppsala Nya Tidning (UNT) om hur allt fler i länet är hemlösa på 

grund av psykisk ohälsa och att berörda personer som möter hemlösa i större utsträckning har 

noterat att dessa har stora psykiska problem.11 På liknande vis har Stadsmissionen i Uppsala 

                                                             
11 http://www.unt.se/uppland/uppsala/larm-om-okad-hemloshet-4357014.aspx 
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berättat i en intervju att de har noterat allt större problem med att kunna tillgodose boende samt 

att psykisk ohälsa är ett allt mer framträdande problem bland personerna som de möter.  

Bara cirka hälften av personerna med psykisk funktionsnedsättning har 
en sysselsättning 
Figur 4.2.44 illustrerar andelen personer med psykiska funktionsnedsättningar som haft någon 

form av arbete eller sysselsättning under minst en månad de senaste 12 månaderna. Nära 

hälften av personerna i gruppen hade inte någon sysselsättning under året. Andelen i gruppen 

där det inte var aktuellt med sysselsättning, t.ex. p.g.a. att personen vistas inom sluten 

psykiatrisk vård, rättspsykiatrisk vård eller motsvarande under större delen av de senaste 12 

månaderna, utgjorde bara tre procent.  

 

Figur 4.2.44. Andel personer med psykiska funktionsnedsättningar som haft någon 
form av arbete eller sysselsättning under minst en månad de senaste 12 månaderna 

 
Anm. Siffrorna bör tolkas med viss försiktighet då summorna inte alltid stämt etc. och det finns anledning att tro att viss 
felrapportering har skett. 
Källa: Inventeringar från 2013/2014. 

 

Mönster till svag arbetsmarknadsanknytning bland personer med psykisk ohälsa och psykisk 

funktionsnedsättning gäller även nationellt. Exempelvis skriver Socialstyrelsen (2013, s. 8) i 

rapporten Nationell utvärdering 2013 – vård och insatser vid depression, ångest och 

schizofreni. Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning att ”personer med en 

psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning riskerar inte bara sämre hälsa och ökad 

dödlighet jämfört med befolkningen i övrigt. De riskerar även att få sämre levnadsförhållanden 

i form av ekonomisk utsatthet och svag arbetsmarknadsanknytning. Personer med psykisk 

ohälsa lever under mer utsatta ekonomiska förhållanden än befolkningen i stort”. 

Alla med behov av psykiatrisk insats borde ha insats, men så är inte fallet 
Figur 4.2.45 illustrerar andelen personer med psykiska funktionsnedsättningar som också har 

ett aktuellt behov av psykiatriska insatser. För cirka en fjärdedel av gruppen saknas kännedom 

om detta. Sju procent har ingen insats men behov av insats.  
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Figur 4.2.45. Andel personer med psykiska funktionsnedsättningar som också har ett 
aktuellt behov av psykiatriska insatser 

 
Anm. Uppsala kommun saknas i diagrammet. 
Källa: Inventeringar från 2013/2014. 

Äldres psykiska hälsa bör uppmärksammas särskilt 
En särskilt viktig grupp att lyfta fram avseende psykisk hälsa är äldre. Många informanter har 

lyft detta i arbetet, inte minst då många äldre bland annat besväras av ensamhet, sjukdom samt 

har utmaningar att delta i samhällsgemenskapen. Figur 4.2.46 illustrerar andelen personer i 

olika åldersgrupper som använder antidepressiva läkemedel (inkl. SSRI) respektive lugnande 

och ångestdämpande medel. Som kan ses i figuren ökar andelen med högre åldrar, där andelen 

kvinnor över 85 år använder relativt mycket lugnande och ångestdämpande.  

 

Figur 4.2.46. Antal patienter per 1 000 invånare som under 2015 minst en gång hämtat 
ut ett antidepressivt läkemedel eller lugnande och ångestdämpande medel, efter 
åldersgrupp   

 
Källa: Socialstyrelsen. 
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4.2.4 Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
 

I detta avsnitt beskrivs situationen för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

(NPF) i Uppsala län närmare. I korthet kan nämnas att det även på detta område finns stora 

utmaningar avseende samverkan och individanpassade insatser. Närståendestöd, skattning av 

funktionsnivå, deltagande i arbetslivet och tillgänglighet är några av de områden som har 

framkommit som viktiga förbättringsområden. Samtidigt håller en ny modell för förbättrad 

utredning och behandling av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar på att 

implementeras i länet och förhoppningsvis kommer exempelvis ’tid till utredning’ att förbättras 

inom ramen för detta arbete. 

 
Inledande synpunkter från brukarrepresentanter 
I möten med brukarrepresentanter har vi förstått att det är prioriterat att se över bland annat 

insatsernas tillgänglighet, inte minst tiden till utredning. Vidare är det även här prioriterat att 

analysera och förstå eventuell samsjuklighet. Att kunna få individanpassade insatser utefter 

funktionsnivån är också prioriterat. Samordning och samverkan är mycket viktiga områden 

även här. 

 

En ny modell för förbättrad utredning och behandling av personer med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar håller på att implementeras 
Inledningsvis kan nämnas att ett förbättringsarbete pågår i länet då en modell för förbättrad 

utredning och behandling håller på att implementeras. Modellen ska vara fullt implementerad 

i slutet av 2016. Bakgrunden är att Produktionsstyrelsen uppdragit åt primärvården och 

Akademiska sjukhuset att ta fram ett förslag till en modell för bästa omhändertagande av 

personer med misstänkta och bekräftade neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. I tillägg 

formulerade styrelsen ett uppdrag åt Hälsa och habilitering samt Akademiska sjukhuset att ta 

fram ett förslag på hur omhändertagandet kan optimeras av personer med misstänkt och 

bekräftad Asperger och autism. En viktig del i arbetet är att minska köer till utredning och 

behandling i Psykiatridivisionen. Ett flertal analyser redovisas i den underlagsrapport som 

ligger till grund för den nya modellen (se underlaget Ny modell för förbättrad utredning och 

behandling av personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning - Bilaga från 

Psykiatridivisionen, Akademiska sjukhuset). Då det har varit utmanande att erhålla tillförlitliga 

regionala data för 2015 i detta analysarbete redovisas således ett antal illustrativa analyser 

baserade på huvudsakligen 2014 och 2013 års data från den nämnda rapporten i avsnitten 

nedan. En del av den beskrivande texten nedan är också direkt hämtad från analysrapporten. 

Resultat och mönster torde fortfarande vara av värde att lyfta. 

Antalet neuropsykiatriska diagnoser har ökat över tid 
Neuropsykiatrisk funktionsnedsättningar inkluderar diagnoser som kan kategoriseras som 

hyperaktiv beteendestörning (DAMP, ADHD, ADD), genomgripande utvecklingsstörningar 

(autism, Asperger), olika former av tics (inkl. Tourettes) samt andra beteendestörningar och 

emotionella störningar. Diagnoserna har ofta debut under barndom eller ungdomen och 

behandlingen skiljer sig åt mellan olika diagnoser och olika individer. Det är inte alltid möjligt 

att finna en behandling som är till hjälp. Ibland kan individerna vara hjälpta av 

läkemedelsbehandling, psykoedukativa insatser och/eller någon form av funktionsstöd.  
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Antalet neuropsykiatriska diagnoser har ökat kraftigt såväl nationellt som i Uppsala län över 

tid. Ökningen beror till stor del på att kunskapen inom området utvecklats mycket. Något som 

tydligt visar hur antalet individer som behandlas för den här typen av diagnoser ökar är den 

ökande användningen av centralstimulantia (se Figur 4.2.47). Eftersom många individer står på 

läkemedlet under lång tid adderas nyinsatta behandlingar till pågående behandlingar och det 

totala antalet individer som får läkemedlet är därmed kraftigt ökande.  
 

Figur 4.2.47. Användningen av centralstimulantia i Landstinget i Uppsala län över tid 
(vuxna patienter) 

 
Anm. Avser läkemedel i grupperna N06BA01, N06BA02, N06BA04, N06BA09 och N06BA12 – Centralt verkande 
sympatomimetika. En patient kan förekomma flera gånger om denna hämtat ut läkemedel inom olika undergrupper. DDD, 
som fastställs av WHO, är den förmodade genomsnittliga dygnsdosen då läkemedlet används av en vuxen vid medlets 
huvudindikation. 
Källa: Socialstyrelsens statistikdatabas för läkemedel. 

 

Ökningen i antalet individer som diagnostiseras med NPF eller som vänder sig till sjukvården 

för att utreda NPF-frågeställningar är en reflektion av att sjukvården har större möjligheter att 

hjälpa individer med dessa tillstånd. Ur ett patientperspektiv är detta en viktig, positiv 

utveckling. På sikt är det också möjligt att ökad diagnostisering och behandling medför en 

minskning i andra tillstånd, både somatiska och psykiatriska, vilket innebär fördelar för både 

patienter och sjukvården. På kortare sikt innebär utvecklingen dock även att sjukvården 

behöver anpassa verksamheten för att möta ökade behov.  

 

Som framgår av Figur 4.2.48 har remissantalet ökat kraftigt med en dryg tiodubbling mellan 

2002 och 2013. En del av denna ökning kan tillskrivas en administrativ förändring som 

inneburit att remisser märks tydligare och därmed kan identifieras som remisser med NPF-

frågeställning. Sannolikt beror dock en mer betydande andel av ökningen på faktiskt ökat 

remissinflöde till följd av ökad kunskap om diagnoserna. Akademiska sjukhusets vårdstatistik 

visar att psykiatridivisionen totalt under jan-okt 2014 vårdat 2 231 patienter med diagnostiserad 

NPF, vilket är fler patienter än någon av avdelningarna/mottagningarna inom divisionen 

hanterat totalt under samma tidperiod (akutmottagningen exkluderad). Antalet patienter med 

NPF-diagnos som varit i kontakt med psykiatrin under perioden utgör ungefär dubbelt så 

många som det totala antalet patienter som besökt verksamhetsområdet Psykos- och 

rättspsykiatri.  
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Figur 4.2.48. Utvecklingen av remissinflödet över tid 

 
Anm. 2007-2010 är extrapolerade från övriga år. 
Källa: Verksamhetsberättelse 2005”, ”Kartläggning av väntetider till neuropsykiatriska utredningar inom Landstinget i 
Uppsala län (2014)”. 

 

Under 2014 (1 jan-17 november) remitterades totalt 716 patienter från verksamheter utanför 

den specialiserade psykiatrin för utredning och/eller behandling av neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning. Störst andel remisser kom från primärvården (270 remisser). Totalt 15 

remisser skickades från habiliteringen. En relativt stor andel, totalt omkring 40 procent tvärs 

remittenter, av remisserna skickades av olika anledningar tillbaka. De huvudsakliga orsakerna 

till att remisser återsänds till remittenten uppges vara att de är ofullständiga, ofta för att de 

saknar redogörelse för symtom i barndomen. Både Psykiatridivisionen, Primärvården och 

habiliteringen upplever i dag att det finns utmaningar i rollfördelningen mellan hälso- och 

sjukvårdens olika aktörer. Psykiatridivisionen upplever också att dess kapacitet och kompetens 

inte alltid används på det mest ändamålsenliga sättet för dessa patienter. 

Den vanligaste typen av neuropsykiatrisk diagnos är hyperaktivitet 
(inklusive ADHD), följt av autism och asperger 
Den vanligaste typen av neuropsykiatrisk diagnos är hyperaktivitet (inklusive ADHD), följt av 

autism och asperger. Detta illustreras i Figur 4.2.49. 

 

Figur 4.2.49. Förekomst av olika neuropsykiatriska diagnoser (en person kan ha flera 
diagnoser) 

 
*Ospecificerad beteendestörning och emotionell störning med debut vanligen under barndom och ungdomstid 
Not: Samtliga individer som diagnosticerats med relevant diagnos som huvud- eller bidiagnos under tidperioden 2011-
2014 , och som varit i kontakt med vuxenpsykiatrin under 2014, räknas till diagnosen i fråga. 
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Det ökade behovet har också skapat utmaningar 
Det ökade behovet har också medfört ett antal betydande utmaningar i vården av personer med 

NPF. Framför allt är väntetiderna på NPF-utredning vid NP-mottagningen (vilken i dagens 

organisation i huvudsak sköter NPF-utredningarna) långa, två år i genomsnitt år 2014, och även 

till behandling står patienter på väntelista länge (vilket var en av anledningarna till den nya 

modellen som redan har diskuterats). I genomsnitt är ledtiden från första bedömningssamtal 

till behandlingsstart drygt tre år. Remisser till NP-mottagningen återsänds ofta 

(uppskattningsvis i 40 procent fallen) till remittenten, vilket orsakar ineffektivitet och 

ytterligare fördröjningar i vården.  

 

De långa ledtiderna och otydligheter i ansvarsfördelningen som leder till att patienter remitteras 

fram och tillbaka mellan enheter kan utgöra en risk för patientsäkerheten. För en del patienter 

kan de medföra betydande svårigheter och frustration.  

Samsjuklighet bland personer med NPF är mycket vanligt 
Samsjuklighet är mycket vanligt bland personer med NPF. Detta illustreras i Figur 4.2.50. Totalt 

vårdades under 2014 (januari-oktober) 11 180 patienter vid Psykiatridivisionen (exkl. BUP), 

varav 2 231 eller 20 procent hade någon neuropsykiatrisk diagnos registrerad någon gång 2011-

2014. Av dessa 2 231 patienter hade 1 692 eller 76 procent någon psykiatrisk samsjuklighet med 

diagnos registrerad någon gång under 2011-2014. Det är inte möjligt att utifrån 

diagnosregistrering särskilja samsjuklighet av en svårighetsgrad som kräver 

Psykiatridivisionens resurser från samsjuklighet av ”primärvårdskaraktär”, men endast 

diagnoser registrerade i Psykiatridivisionen inkluderas. Den vanligaste typen av samsjuklighet 

var affektiva diagnoser.  

 

Figur 4.2.50. Registrerade diagnoser hos Psykiatridivisionens patienter 2014 (januari – 
oktober) 

 

* Exklusive BUP 

** Ytterligare några patienter har diagnoser som inte självklart faller inom respektive VO:s ansvarsområde 

Källa: Landstinget i Uppsala län. 
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Förutsättningar för sysselsättning, ekonomi, boende etc. brister ofta och 
är viktiga att förbättra 
Patienter med misstänkt eller bekräftad neuropsykiatrisk funktionsnedsättning är en relativt ny 

och växande patientgrupp och det finns ännu ett behov av att definiera vilka insatser som bäst 

bör ges och av vilka instanser. När det gäller hälso- och sjukvårdsinsatser är flera 

sjukvårdsaktörer inblandade, till exempel primärvården, habiliteringen samt den specialiserade 

psykiatrin. Dessutom har dessa personer ofta behov av insatser från andra aktörer utanför 

sjukvården, t.ex. kommunen och Arbetsförmedlingen. En väl förankrad ansvarsfördelning och 

fungerande samverkan är därför viktig för att säkerställa en god vård och ett gott stöd tvärs olika 

aktörer. Dock framgår av avstämningar i detta arbete samt av tidigare studier och analyser att 

mycket inte fungerar som det ska, och att många viktiga ”pusselbitar” inte finns på plats i livet. 

En studie från FoU Södertörn (2011) visar t.ex. att en relativt stor andel har fått ekonomiska 

konsekvenser av att inte ha betalat räkningar i tid, inte skickat in efterfrågade intyg eller missat 

inbokade möten. Det kan också handla om utmaningar att rensa och kasta saker i hemmet och 

städning. För många med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan vardagen vara kaotisk 

och oöverskådlig, där närstående inte sällan drar ett tungt last i att vardagen ändå ska fungera. 

 

Inom ramen för detta arbete har vi tyvärr inte kunnat erhålla data specifikt för Uppsala län för 

att undersöka situationen för närstående till personer med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar (eller personer med andra funktionsnedsättningar). Utifrån de 

avstämningar som har genomförts i analysarbetet samt nationella forskningsrapporter framstår 

dock situationen som utmanande. En nationell studie (Inspektionen för socialförsäkringen, 

2013) finner bland annat att det finns effekter i form av ett förändrat förvärvsmönster för 

föräldrarna vid barn med särskilda behov (t.ex. funktionsnedsättning) där det även finns en 

tydlig effekt på föräldrarnas sjukskrivningsmönster. Närstående är sannolikt därmed också 

ännu ett eftersatt område där det finns behov av att utveckla och förbättra situationen.  

 

4.2.5 Personer med förhöjd suicidrisk 
 

I detta avsnitt presenteras fördjupade analyser avseende personer med förhöjd suicidrisk. 

Sammanfattningsvis kan nämnas att det har skett en positiv utveckling över tid, och att det är 

relativt få självmord i Uppsala län i förhållande till övriga riket sett till åldersstandardiserade 

data. Samtidigt saknar länet en samlad handlingsplan för suicidprevention och framför allt 

äldre män är en riskgrupp. Vidare saknas relevant statistik och uppföljning i länet, exempelvis 

avseende vårdkonsumtion tiden före ett självmord. Ett arbete pågår dock regionalt med att 

utreda möjligheterna till att rekrytera en suicidpreventionssamordnare.  

 
Inledande synpunkter från brukarrepresentanter 
Brukare har bland annat tagit upp vikten av utbildning inom suicidprevention. Vidare har 

brukare belyst behovet av att veta mer om hur kontakten med vården föregående ett självmord 

eller självmordsförsök ser ut. Dessutom har brukare, utöver de områden som redovisas nedan, 

särskilt efterfrågat analyser och vidgad kunskap om risk- respektive skyddsfaktorer, eller som 

en brukarrepresentant uttryckte det, ”vad är skillnaden mellan de som klarar sig och de som 

inte klarar sig allt annat lika?”.  
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En positiv utveckling har skett över tid – allt färre självmord i länet 
På området suicid kan konstateras att det har skett en positiv utveckling över tid i länet, vilket 

även gäller nationellt. Antalet självmord i befolkningen har minskat över tid, där Uppsala län 

under 2015 låg under rikssnittet, se Figur 4.2.51. 

 

Figur 4.2.51. Antal självmord i Uppsala län per 100 000 invånare, utveckling över tid, 
invånare 0-85 år 

 
Not: Antal döda per 100 000, X60-X84 Avsiktlig självdestruktiv handling (självmord), Ålder: 0-85+, Båda könen. 
Åldersstandardiserade enligt medelbefolkningen 2015. Åldersstandardisering innebär att dödstalen beräknas som om 
samtliga populationer i jämförelsen hade en och samma åldersfördelning, nämligen den s.k. standardpopulationens. 
Dödstalen i de olika delpopulationerna kan då direkt jämföras med varandra, eftersom standardiseringen eliminerat 
inflytandet av åldersskillnader. Värdena för antalet självmord är sannolikt en underskattning, inte minst för kvinnor, på 
grund av att endast säkra självmord ingår och att t.ex. förgiftning ibland klassas som osäker. 
Källa: Socialstyrelsen, Dödsorsaksdatabasen. 
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Uppsala är ett av de län med lägst antal självmord, men inte enligt alla 
mått 
Under 2015 var Uppsala län ett av de län i riket med lägst antal självmord i befolkningen, bara 

Västerbotten, Jönköping och Östergötland hade lägre antal (under 2014 hade Uppsala län 

tillochmed lägst antal i hela riket), se Figur 4.2.52. 
 

Figur 4.2.52. Dödsorsaksstatistik, Dödstal, åldersstandardiserade enligt 
medelbefolkningen 2015, Ålder: 0-85+, Båda könen, per 100 000 i befolkningen 

 
Källa: Socialstyrelsen, Dödsorsaksdatabasen. 

 

Vidare redovisas i Tabell 4.2.3 att Uppsala län ligger i topp i landet avseende flera nationella 

indikatorer inom psykiatrin, där självmord bland psykiatripatienter är en av indikatorerna.  

 

Tabell 4.2.3. Urval av indikatorer inom psykiatrin, år 2014 

 2014 Förklaring 

Självmord bland psykiatripatienter, andel (%) 0,3  

Personer 20-59 år med schizofreni som återinskrivits i 

slutenvård inom 6 månader, andel (%) 
30,8 

Personer 20-59 år som tidigare fått psykiatrisk vård med 

undvikbara somatiska slutenvårdstillfällen, antal/100.000 inv. 
1 307 

Källa: Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada). 

 

Överlag finns relativt goda resultat i förhållande med resten av riket, där det är relativt sett färre 

lex Maria-beslut inom psykiatrin som andel av totala antalet lex Maria-beslut inom vården i 

länet. Andelen av totala antalet lex Maria-beslut som hänför sig till psykiatrin i Uppsala län är 

drygt 15 procent, vilket är lägre än rikssnittet men även här ungefär i mitten bland landstingen. 

Av totalt 18 lex Maria-beslut för psykiatrisk specialistsjukvård i Uppsala under 2015 föll 16 

stycken in under kategorin ”självmord – fullbordat”, 1 under ”självmord – misstänkt” och 1 

under ”vård och behandling” (tidigare krav på detta, se Figur 4.2.53). 
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Figur 4.2.53. Andel av totala antalet lex Maria-beslut inom verksamhetsområdet 
psykiatrisk specialistvård år 2015 (%) 

 
Källa: Inspektionen för vård och omsorg. 

 

När suiciddata analyseras som inte är åldersstandardiserad och som inkluderar fler områden än 

säkra självmord framträder dock en annan bild, där Uppsala innehar en mer genomsnittlig 

placering, till och med ”sämre” än rikssnittet, se Figur 4.2.54. 

 

Figur 4.2.54. Antal självmord och dödsfall med oklart uppsåt, antal/100 000 inv., 2014 

 
Källa: Inspektionen för vård- och omsorg (IVO) och Kommun- och Landstingsdatabasen (Kolada). 

Även inom suicid finns stora skillnader mellan könen 
Omkring 40 personer begår i genomsnitt självmord i Uppsala län varje år. Nivån har, som 

tidigare konstaterats, minskat något över tid. Männen i länet står för cirka två tredjedelar av alla 

fullbordade självmord. Förgiftning som självmordsmetod är ovanligt och minskande bland 

männen (<10 % år 2015), medan det utgör en relativt stor orsak bland kvinnorna, nämligen 

cirka 40 % år 2015, se Figur 4.2.55. 
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Figur 4.2.55. Antal självmord bland män respektive kvinnor i Uppsala län, uppdelat på 
dödsorsak, 1997-2015 

 

 

Anm. Enligt ICD-10, ”X60-X69 Avsiktlig självdestruktiv handling (självmord), förgiftning” samt ”X70-X84 Avsiktlig 
självdestruktiv handling (självmord), annat”. Värdena är sannolikt en underskattning, inte minst för kvinnor, på grund av 
att endast säkra självmord ingår och att t.ex. förgiftning ibland klassas som osäker. 
Källa: Socialstyrelsen, Dödsorsaksdatabasen. 

Äldre män är en riskgrupp avseende självmord 
I Figur 4.2.56 och Figur 4.2.57 illustreras förekomst av självmord i Uppsala län uppdelat på kön 

och ålder. Inledningsvis visas i Figur 4.2.56 andelen av det totala antalet självmord under 2015 

bland män respektive kvinnor per olika åldersgrupper. I figuren framgår bland annat att av de 

totalt 24 män som begick självmord under 2015 var cirka en tredjedel mellan 50 till 59 år. 

 

Figur 4.2.56. Antal och andel av totalt antal självmord i Uppsala län per ålder, redovisat 

efter åldersgrupper (2015) 

  
Not: Enligt ICD-10, ”X60-X84 Avsiktlig självdestruktiv handling (självmord).” Värdena för antalet självmord är sannolikt en 
underskattning, inte minst för kvinnor, på grund av att endast säkra självmord ingår och att t.ex. förgiftning ibland klassas 
som osäker. 
Källa: Socialstyrelsen, Dödsorsaksdatabasen. 
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I Figur 4.2.57 redovisas i stället förekomst av självmord per olika åldersgrupper där viktning har 

skett efter antalet invånare i respektive åldersgrupp.  

 

Figur 4.2.57. Dödsorsaksstatistik, Antal döda per 100 000, diagnoskod X60-X84 Avsiktligt 
självdestruktiv handling (självmord), Uppsala län, Ålder: 0-85+, per olika åldersgrupper, 
2015 

 

 
Källa: Socialstyrelsen, Dödsorsaksdatabasen. 

Relativt många självmordsförsök i länet 
Även om det framför allt är män som tar sitt liv, så är kvinnor klart överrepresenterade avseende 

självmordsförsök. Det sker omkring tio gånger fler självmordsförsök än självmord. I Figur 

4.2.58 redovisas antalet självmordsförsök i befolkningen i Sveriges olika län. Dessa data är inte 

åldersstandardiserade (eller standardiserade med hänsyn till kön), vilket gör att vissa län med 

en relativt ung befolkning kan se överrepresenterade ut då självmordsförsök tenderar att vara 

vanligare i yngre åldrar. Alldeles oavsett kan vi återigen se att Uppsala län innehar en relativt 

genomsnittlig placering, där län/regioner som Stockholm och Skåne placerar sig med lägre 

självmordsförsöksfrekvens. 
  

0

20

40

60

80

100

A
n

ta
l p

er
 1

0
0

 0
0

0

Män

0

20

40

60

80

100

A
n

ta
l p

er
 1

0
0

 0
0

0

Kvinnor



 

81 
 

Figur 4.2.58. Självmordsförsökstal (säkra och osäkra) per 100 000 invånare i varje län i 
Sverige, 2014. Årlig person- samt utskrivningsdatum - baserad data från 
patientregistret 

 
Källa: Socialstyrelsen, via Karolinska Institutet. 

 

Figur 4.2.59. Könsfördelning bland de som försökte begå självmord (säkra och osäkra) 

under 2014 

 

 
Källa: Socialstyrelsen, via Karolinska Institutet. 

 

Under 2014 var det drygt 300 personer i Uppsala län som försökte ta sitt liv. Som illustreras i 

Figur 4.2.60 var de flesta inom denna grupp (97 st) mellan 25-44 år samt (93 st) i åldern 15-24 

år.  

 

Figur 4.2.60. Åldersfördelning och antal av de 308 personerna som försökte ta sitt liv 
under 2014. Antal självmordsförsök (säkra och osäkra) i varje län i Sverige, 2014 

 
Källa: Socialstyrelsen, Dödsorsaksdatabasen. 

  

0

40

80

120

160

200

A
n

ta
l p

er
 1

0
0

 0
0

0

16 93 97 73 29

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

0-14 15-24 25-44 45-64 65+



 

82 
 

Uppsala län har ingen samlad handlingsplan för suicidprevention 
Figur 4.2.61 nedan illustrerar resultat från Folkhälsomyndighetens aktuella kartläggning från 

början av 2016, i vilken framgår att Uppsala län ännu inte har någon samlad handlingsplan för 

suicidprevention. 

 

Figur 4.2.61. Landsting/län och kommuners arbete med suicidprevention 2016 

 

 
 

 
Källa: Folkhälsomyndigheten. 
 

Ytterligare uppföljning och analys är viktigt även här 
Vid arbetets början var en ambition att också analysera hur många av de som begår självmord i 

Uppsala län som har en psykisk diagnos samt vilka diagnoser som är mest förekommande. 

Vidare var en ambition att analysera hur stor andel av de som begår självmord som har varit i 
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kontakt med psykiatrin/hälso- och sjukvården under t.ex. det senaste året eller den senaste 

månaden. Dessa frågor har tyvärr inte varit möjliga att besvara inom ramen för arbetet. 

Socialstyrelsen skriver dock att ungefär hälften av dem som tar sitt liv i Sverige haft kontakt med 

hälso- och sjukvården under sin sista månad i livet (samt konstaterar att i många fall hade 

förebyggande vårdinsatser kunnat förebygga självmordet).12 Tidigare studier konstaterar också 

att av dem som tar sitt liv har upp till 96 procent en diagnostiserbar psykisk sjukdom.13 Vidare 

tyder internationella studier på att omkring 20 procent haft kontakt med psykiatri, nästan alla 

kontakt med primärvården senaste året innan suicid.  

4.2.6 Personer med riskbruk och substansrelaterade sjukdomar 
 

 

Nedan presenteras några analyser på området riskbruk och substansrelaterade sjukdomar. Det 

finns relativt många män i länet med riskbruk av alkohol, ett mönster som inte gäller bland 

länets kvinnor. Den alkoholrelaterade dödligheten ökar också bland män i länet. Samsjuklighet 

är mycket vanligt bland personer med ett beroende, samtidigt som det är mycket utmanande att 

bli av med ett beroende om det t.ex. finns bakomliggande ångest och depression. Vikten av 

hälsofrämjande insatser och att ha bland annat en långsiktigt hållbar boendesituation, samt 

individanpassade och samordnade insatser, framstår som särskilt angelägna. Vidare är 

tillgänglighet och möjlighet att ta tillvara på berörda personers motivation viktiga områden att 

arbeta vidare med. 

 

Inledande synpunkter från brukarrepresentanter 
Även inom detta område lyfts vikten av stöd, respekt och möjligheten att bygga en stark egen 

självkänsla. Vidare har det uttryckts synpunkter kring vikten av att framhålla att det inte bara 

finns ett sätt att bli frisk på, och att det bland brukare finns önskemål kring ett utvecklingsarbete 

för att bättre kunna tillgodose individuell anpassning. Tillgänglighet och möjlighet att ta tillvara 

på exempelvis motivationsfönster framgår också som särskilt angelägna områden. Exempelvis 

framförde en brukarföreträdare i ett möte att ”motivation är en färskvara och det gäller att se 

till att berörda personer kan få rätt hjälp i rätt tid”. Vidare belyses i arbetet vikten av att i större 

utsträckning bli motiverad och coachad av personer som har tagit sig ur sitt missbruk. För detta 

beskrivs bland annat brukarrevision vara bra, och därigenom anses det viktigt att analysera hur 

sådana former ska kunna fungera i ännu större utsträckning. Brukare har, även inom detta 

område, lyft att de hoppas på prioritering av förbättrat närståendestöd. Riskbruk, läkemedel 

och hemlöshet har varit andra viktiga teman som har lyfts. 

Uppsala är ett av de län med flest LVM i befolkningen 
Som kan ses i Figur 4.2.62 är Uppsala ett av de län med flest utskrivna personer i vård enligt 

LVM (lagen om vård av missbrukare i vissa fall) under 2015.  
  

                                                             
12 http://www.socialstyrelsen.se/patientsakerhet/riskomraden/suicid 
13 http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10650/2003-110-8_20031108.pdf 
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Figur 4.2.62. Vuxna personer med missbruk och beroende, antal utskrivna personer i 
vård enligt LVM, Antal per 100 000, Båda könen, 2015 

 
Anm. Obs. uppgifter för Gotland saknas. 
Källa: Socialstyrelsen, Statistikdatabas för vuxna personer med missbruk och beroende. 

Riskbruket bland män i Uppsala län är stort i förhållande till riket 
Uppsala län är det län med högst andel män i befolkningen som riskbrukar alkohol, se Figur 

4.2.63. Mer än en femtedel av den manliga befolkningen i Uppsala räknas som riskkonsumenter 

enligt Folkhälsomyndighetens definition. En möjlig orsak till det höga värdet är att siffrorna i 

diagrammen inte är åldersstandardiserade, och att det blir relativt stora andelar på grund av 

den stora unga studentpopulationen som ”riskbrukar”. Det finns dock en hög andel kvinnliga 

unga studenter i Uppsala också, och dessa ligger under rikssnittet för riskbruk av alkohol. 

Detsamma gäller för bruk av cannabis, där andelen män i Uppsala ligger relativt högt till i 

förhållande till övriga riket medan nivåerna är betydligt lägre i för kvinnorna. 

 

Figur 4.2.63. Andel (%) av befolkningen som är riskkonsumenter av alkohol, 2012-2015, 
uppdelat efter kön 

 

 
Anm. Ej åldersstandardiserat. 
Källa: Folkhälsomyndigheten (Nationella folkhälsoenkäten). 
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Figur 4.2.64. Andel (%) av befolkningen som uppger att de använt cannabis de senaste 
12 månaderna, 2012-2015, uppdelat på män och kvinnor 

 

 
Anm. Ej åldersstandardiserat. 
Källa: Folkhälsomyndigheten (Nationella folkhälsoenkäten). 

Samtidigt ökar den narkotikarelaterade dödligheten bland män 
Den alkoholrelaterade dödligheten ligger fortfarande lägre i Uppsala län än övriga riket för såväl 

män som kvinnor, se Figur 4.2.65. Den narkotikarelaterade dödligheten har dock ökat i länet, 

särskilt bland män, under de senaste åren.  

 
Figur 4.2.65. Dödsorsaksstatistik, dödstal, åldersstandardiserade enligt 
medelbefolkningen, 1997-2015, Ålder: 0-85+ 
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Förgiftningar med läkemedel och narkotika 

  
Anm. Dödsorsaksstatistik, Dödstal, åldersstandardiserade enligt medelbefolkningen 2015, Ålder: 0-85+ 
Källa: Dödsorsaksdatabasen, Socialstyrelsen. 

Missbruk vanligare bland personer med svåra psykiatriska problem 
Tidigare studier har funnit att substansmissbruk är vanligare bland personer med svår 

psykiatrisk problematik. En amerikansk studie fann att missbruk av tobak, alkohol och cannabis 

var ungefär fyra gånger vanligare bland individer med ”tunga” psykiatriska diagnoser (bipolär 

sjukdom med psykotiska symtom, schizofreni, schizoaffektivitet) än hos populationen i stort 

(Lakartidningen.se 2014-01-22). Tyvärr saknas i detta arbete data och därmed möjlighet att 

göra analyser. 

 

Under 2009 pågick också ett FoU-projekt i Uppsala län. Under hösten 2009 inkom 1625 

enkätsvar från Allmänpsykiatrins öppenvårdspatienter. Svarsfrekvensen var drygt 45 procent, 

med stora variationer mellan olika mottagningar. Resultatet, som redovisats för 

Allmänpsykiatrins ledning och avdelningschefer, visar att riskbruk av alkohol förekommer i 

väsentligt större utsträckning bland psykiatrins patienter än i normalbefolkningen. 

Förekomsten är särskilt hög bland kvinnor och i synnerhet bland yngre kvinnor, där närmare 

50 % uppgav att de drack på riskabel nivå. Även förekomsten av droger är betydligt förhöjd i 

förhållande till normalbefolkningen. Också i detta sammanhang visade unga kvinnor särskilt 

höga siffror. Daglig rökning var i gruppen allmänpsykiatriska öppenvårdspatienter dubbelt så 

vanligt som i normalbefolkningen, vilket i stor utsträckning är knutet till den högre 

alkoholkonsumtionen. Riskabla spelvanor förekom dock inte i högre utsträckning i gruppen.  

Personer med både missbruk och psykisk ohälsa faller mellan stolarna 
Som tidigare har konstaterats har det varit utmanande att erhålla tillräckliga data för att 

genomföra analyser i arbetet. Därför saknas tyvärr uppgifter för att kunna göra efterfrågade 

analyser, men det är trots detta viktigt att belysa att det inom detta område tveklöst finns mycket 

att göra. Inte minst kopplat till hemlöshet. Avseende beroende finns det även många andra 

viktiga aspekter som inte belyses närmare här, såsom våld i nära relationer och utmaningar 

kring ekonomisk situation osv. Vidare har det i avstämningar framkommit att det kan vara svårt 

att tillräckligt tidigt upptäcka äldre som visar tecken på riskbruk, samt att det behövs 

åtgärder/insatser kopplade till samsjuklighet. Dessutom händer mycket på området, och det 

kan sannolikt vara relevant med en kunskapshöjning kring ”nya kanaler” (näthandel) och 

ungdomars risk- och missbruk. 
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Bland annat uppmärksammar UNT (2016-09-04) att fler hemlösa har psykiatriska problem, 

samt att man på Uppsala kommuns härbärge för hemlösa missbrukare har sett en ökning av 

personer som har psykiatriska problem. I artikeln konstateras att just personer med både 

psykisk ohälsa och missbruksproblem riskerar man alltför ofta med att hjälpa. Behandling av 

missbruk är både landstingets och kommunernas ansvar, medan behandling av psykisk ohälsa 

bara är landstinget.  

4.2.7 Hälsa och inkludering i arbetslivet 
 

I detta avsnitt redovisas analyser kopplade till hälsa och inkludering i arbetslivet. Detta 

delområde kan sägas skära tvärs de delområden som redan har diskuterats. I korthet kan 

konstateras att länets invånare trivs relativt bra på sina arbeten, men att den psykiska ohälsan i 

arbetslivet ökar. För de som står utanför arbetsmarknaden och för de som har särskilda behov 

finns dock stora utmaningar. 

 

Det är mycket viktigt att det finns utvecklade och hållbara stödsystem i länet som ger alla 

personer med behov av insatser från flera huvudmän möjlighet att få och behålla ett arbete. I 

dagsläget kan dessa förbättras. Särskilt viktigt att nämna i sammanhanget är ungdomar med 

aktivitetsersättning, där det är viktigt att ingen fastnar i utanförskap och passivitet på grund av 

bristande organisation och samordning.  

Inledande synpunkter från brukarrepresentanter 
En viktig synpunkt från brukarrepresentanter i Uppsala län är att sjukskrivningssystemet inte 

är anpassat för människor med kognitiva svårigheter. En stor utmaning är att som brukare 

överhuvudtaget ha energi att ta itu med all administration som ofta krävs för att kunna erhålla 

önskad hjälp. En representant beskrev ”att orka fylla i alla papper och rapportera till 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan osv. är så oöverkomligt att det inte blir gjort.”. 

Brukarföreträdare beskriver att det förekommer fall där personer tidigare haft en god ekonomi 

men som i samband med sin sjukskrivning tappar kontroll över sin ekonomiska situation på 

grund av att de inte lyckas ”navigera rätt i systemet”. Föga förvånande kommer den utmanande 

ekonomiska situationen i dessa fall sannolikt även vara ett hinder i återhämtningen. Vidare har 

det efterfrågats att analysera hur många människor som blir utförsäkrade/nolltaxade på grund 

av att de inte blir sjukskrivna ”på grund av att de inte själva inser sin problematik/inte orkar 

ta tag i problemet.” 

Överlag trivs länets invånare bra på sina arbeten 
I regional statistik för arbetsmiljöundersökningen från 2015 framgår hur sysselsatta ser på sin 

arbetssituation och sina arbetsförhållanden, se Tabell 4.2.4. Av undersökningen framgår att 

sysselsatta i Uppsala län inte skiljer sig nämnvärt från riket i termer av hur de ser på sin 

arbetssituation. På det stora hela tycks arbetstagare i Uppsala län vara nöjda med sina arbeten, 

se Tabell 4.2.4. I Figur 4.2.66-4.2.68 framgår att även om en stor andel, framför allt i Uppsala 

län, anser att de har ett intressant och stimulerande arbete så är det även relativt vanligt att ha 

ett psykiskt ansträngande arbete. Arbetstagare, i länet såväl som nationellt, tenderar att vara 

stressade, trötta och känna håglöshet. 
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Tabell 4.2.4. Uppfattning om arbetsplatsen bland sysselsatta i Uppsala län och riket, 
2015, andel av sysselsatta (%) 

  Uppsala län Riket 

Kan inte koppla av tankarna från jobbet 49 47 

Är trött och håglös 44 47 

Har svårt att sova 35 36 

Känner sig otillräcklig på arbetsplatsen 35 36 

Är varje dag för trött, saknar tid för familj, 
vänner eller fritidsaktiviteter 11 8 

Tvungen att varje vecka dra in på luncher, 
arbeta över eller ta med jobb hem 39 35 

Är i det stora hela mycket nöjd med 
arbetet 80 74 

Källa: Arbetsmiljöundersökningen 2015. 

 

Figur 4.2.66. Andel sysselsatta i Uppsala län som uppger att de har ett intressant och 
stimulerande arbete, 2015 

 
Figur 4.2.67. Andel sysselsatta i Uppsala län som uppger att de har ett psykiskt 
ansträngande arbete, 2015 

 
Figur 4.2.68. Andel sysselsatta i Uppsala län som uppger att de har stor 
arbetsbelastning, alldeles för mycket att göra, 2015 

 
Anm. Staplarna summerar inte alltid till 100 pga. avrundningar. 
Källa: Arbetsmiljöundersökningen 2015. 

75

23
2

69

26
5

0

100

I hög grad I viss mån Nej

P
ro

ce
n

t

Uppsala Riket

22

49
3022

47
31

0

100

I hög grad I viss mån Nej

P
ro

ce
n

t

Uppsala Riket

21

43 37
22

41 36

0

100

I hög grad I viss mån Nej

P
ro

ce
n

t

Uppsala Riket



 

89 
 

Arbetslivet ser mycket olika ut i länets kommuner 
Som vi redan har konstaterat ser situationen olika ut i länets kommuner, och så även i 

arbetslivet. Figur 4.2.69 nedan ger en översiktlig bild kring invånarnas ”arbetslivssituation” i 

länets olika kommuner, redovisat efter hur stor andel av länets invånare i arbetsför ålder som 

har någon typ av försörjningsstöd. Som kan ses i figuren är det i Tierp, Älvkarleby och Heby en 

relativt stor del som har sjuk- och aktivitetsersättning, samt relativt många med 

arbetsmarknadsåtgärder i Tierp och Älvkarleby. Det är ungefär lika många med 

försörjningsstöd för arbetslöshet i länets kommuner.  

 

Figur 4.2.69. Helårsekvivalenter (juli 2014 – juni 2015) som andel av respektive 
kommuns folkmängd i arbetsför ålder (20-64 år). Uppdelning efter typ av 
försörjningsstöd 

 

Källa: Samordningsförbundet/Statisticon (utifrån SCB:s statistikdatabas). 

Relativt få sjukfall (på grund av psykisk ohälsa) i Uppsala län i förhållande 
till resten av riket 
Sett till övriga riket har Uppsala län något lägre förekomst av sjukfall i arbetskraften kopplat till 

psykiska diagnoser (F-diagnoser) än övrigt riket, se Figur 4.2.70. Avseende diagnosen F43, 

Anpassningsstörningar och reaktion på svår stress, i vilken bland annat utmattningssyndrom 

och reaktion på svår stress ingår, ligger Uppsala län relativt lågt. Bara fyra andra regioner/län 

har lägre värden, se Figur 4.2.71. 
  

http://icd.internetmedicin.se/diagnos/F40-F48-Neurotiska-stressrelaterade-och-somatoforma.html
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Figur 4.2.70. Antal sjukfall på grund av F-diagnoser per 1 000 individer 16-64 år i 
Sveriges län, 2015 

 
Källa: Försäkringskassan. 

 

Figur 4.2.71. Antal sjukfall på grund av ”utbrändhet” (F43-diagnos) per 1 000 individer 
16-64 år i Sveriges län, 2015 

 
Källa: Försäkringskassan. 

Samtidigt ökar antalet sjukfall på grund av psykiska diagnoser 
Samtidigt har antalet sjukfall på grund av psykiatriska diagnoser ökat över tid, och de lokala 

skillnaderna är mycket stora. Tabell 4.2.5 redovisar antal sjukfall och psykiatriska diagnoser per 

1 000 individer (16-64 år) i Uppsala län år 2015. Som kan ses i diagrammet tycks det vara olika 

saker som driver sjukfall i länet. Heby hade under 2015 flest sjukfall, medan sjukfall kopplat till 

psykiatriska diagnoser var högst i Håbo. En stor ökning avseende sjukfall kopplade till 

psykiatriska diagnoser har skett mellan åren 2010 till 2015. Som minst i Älvkarleby, endast 15 

procent, och som mest i Östhammar med 75 procent. Vad gäller antalet startade sjukfall i 

diagnos F43 (anpassningsstörningar och stressreaktioner) under 2015 per 1 000 individer 16-

64 år noteras de högsta värdena i Knivsta, men med relativt höga värden även i Håbo och Heby. 
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Tabell 4.2.5. Antal sjukfall och psykiska diagnoser per 1 000 individer under 2015  

  

Antal 
sjukfall 

Antal sjukfall 
psykiatriska 
diagnoser 

Procentuell 
förändring sjukfall 
psykiatriska 
diagnoser 2010-2015 

Antal 
sjukfall 
diagnos 
F43 

Antal individer 

Enköping 104,1 24,6 61,2 11,3 24 879 
Heby 110,2 24,0 69,9 12,3 7 879 
Håbo 99,6 27,0 62,7 12,0 12 119 
Knivsta 90,6 24,7 50,9 12,9 10 001 
Tierp 104 24,2 38,9 10,5 11 959 
Uppsala 79,9 23,4 69,3 11,2 131 646 
Älvkarleby 94 21,1 15,1 9,9 5 360 
Östhammar 102 21,5 74,9 10,4 12 311 

Alla län 84,1 23,5 66,5 11,5 5 888 679 
Uppsala län 88,3 23,7 63,5 11,3 216 154 

Anm. Antal sjukfall = startade sjukfall 2015 per 1 000 individer 16-64 år, antal sjukfall psykiatriska diagnoser = startade 
sjukfall i psykiatriska diagnoser 2015 per 1 000 individer 16-64 år, procentuell förändring sjukfall psykiatriska diagnoser 
2010-2015 = procentuell förändring i antalet startade sjukfall i psykiatriska diagnoser per 1 000 individer mellan 2010 och 
2015, antal sjukfall diagnos F43 = startade sjukfall i diagnos F43 (anpassningsstörningar och stressreaktioner) 2015 per 
1 000 individer 16-64 år. Färgläggningen har skett automatiskt i excel och indikerar höga (röda) respektive låga (gröna) 
värden per respektive kolumn. 
Källa: Försäkringskassan. 

 

I rapporten ”Jämställdhet och sjukfrånvaro” av Försäkringskassan (2015:3) framgår att psykisk 

sjukdom är den vanligaste sjukskrivningsdiagnosen bland kvinnor och män under 50 år i 

Sverige. En internationell studie visar att debutåldern för ångestrelaterade sjukdomar är i 20-

årsåldern medan depressioner infaller senare, i 30-årsåldern, vilket sammanfallet med de åldrar 

då många väljer att bilda familj (Kessler, m.fl. 2005). Tidigare analyser visar också att det är 

vanligare att påbörja sjukfall med ångestsyndrom (F40-F48) för både kvinnor och män när 

barnen är yngre. När barnen är äldre, 9-12 år, ökar i stället risken att påbörja sjukfall med 

förstämningssyndrom (F30-F39).  

 

I rapporten ”Sjukfrånvaro i psykiska diagnoser – En studie av Sveriges befolkning 16-64 år” av 

Försäkringskassan (2014a) framgår att risken att påbörja sjukfall med psykisk diagnos är 

avsevärt högre för kvinnor än för män. För både kvinnor och män är risken att påbörja sjukfall 

med psykisk diagnos högst i ålder 30-39 år. Både kvinnor och män verksamma inom yrken med 

nära kontakt med brukare av olika typer av välfärdstjänster eller andra personliga tjänster 

(kontaktyrken) har en tydligt högre risk att påbörja sjukfall med psykisk diagnos.  

Kvinnorna i länet är mer sjuka än männen, och de sjukskrivna kvinnorna 
är i regel något yngre än männen 
Som konstaterats i tidigare avsnitt står kvinnor för en större del av alla sjukskrivningar (cirka 

två tredjedelar) i Uppsala län. Enligt Försäkringskassans statistik på regional nivå ökade 

sjukskrivningarna mellan 2010 till 2014 med 46 procent för kvinnorna, medan motsvarande 

ökning för männen var 34 procent. Bland det sjukskrivna är något högre ålder vanligare bland 

männen, medan sjukfall bland kvinnor i Uppsala län är något yngre, se Figur 4.2.72. På grund 

av att Figur 4.2.72 också innehåller korttidssjukskrivningar osv., eller är standardiserad för 

utvecklingen i arbetskraften går det inte att dra allt för stora växlar av resultaten, men det är 

likväl intressant att se hur åldersfördelning, könsfördelning etc. förhåller sig för framtida 

funderingar. 
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Figur 4.2.72. Utveckling av antal sjukfall 2010-2014 i Uppsala län, uppdelat på kön och 
ålder 

 

 
Källa: Försäkringskassan. 

 

I Socialförsäkringsrapporten ”Kvinnors sjukfrånvaro. En studie av förstagångsföräldrar” 

(2014b) analyserades risken för sjukskrivning bland kvinnor som fått sitt första barn. Ett av 

resultaten visade att en kombination av att kvinnans ställning på arbetsmarknaden är minst 

likvärdig med mannens samtidigt som kvinnan använder mer föräldrapenning och tillfällig 

föräldrapenning för vård av barn ökade den framtida risken för sjukskrivning. Resultaten 

tolkades i rapporten som att för kvinnor innebär inte flera roller i sig ökad sjukfrånvaro men en 

hög sammanlagd arbetsbörda är en riskfaktor för sjukfrånvaro.  

 

I litteratursammanställningen Finns det samband mellan samsjuklighet och sjukfrånvaro? 

från 2010 (SOU 2010:89) konstateras att det inte finns vetenskapligt stöd för att samsjuklighet 

innebär ökad risk för framtid sjukfrånvaro eller att en pågående sjukskrivning blir längre, p.g.a. 

antalet studier är för litet och att resultaten i dem delvis går i olika riktningar. Dock konstaterar 

författarna, att baserat på de inkluderade studierna i litteraturöversikten, så verkar särskilt 

psykisk samsjuklighet vara en riskfaktor. 

Många unga med aktivitetsersättning saknar aktivitet 
I en rapport från Riksrevisionen (RIR 2015:7, Aktivitetsersättning – en ersättning utan 

aktivitet?) framgår att aktivitetsersättning, som ska verka för aktivitet, är en passiv ersättning 

för en stor del av målgruppen. Bakgrunden till granskningen att antalet unga vuxna som får 
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aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom eller annan nedsättning av 

den fysiska eller psykiska prestationsförmågan ökat kraftigt i Sverige sedan 2004 och i dag 

uppgår till cirka 30 000 individer. Av dessa går ungefär sex av tio vidare till permanent 

sjukersättning (tidigare förtidspension) vid 30 års ålder. Utredningen konstaterade att många 

personer med aktivitetsersättning saknar ersättning och att handläggarna inte hinner med 

samordning och uppföljning. Många i gruppen unga med funktionsnedsättning som får 

aktivitetsersättning deltar inte i insatser som syftar till att öka chanserna att få arbete eller börja 

studera. En granskning som Riksrevisionen genomfört visar att Försäkringskassan inte gör 

tillräckligt för att sätta in insatser och följa upp dem. I rapporten Tio år med aktivitetsersättning 

från Försäkringskassan konstaterades att nästan 40 procent av personerna med 

aktivitetsersättning saknade insats. Bland dem som haft en aktivitet med stöd från 

Försäkringskassan, var den huvudsakliga aktiviteten någon form av idrottsaktivitet. Detta anses 

huvudsakligen bero på problem i samordningen mellan myndigheterna. Vidare finns problem 

med incitamentsstrukturer kring ersättningen, vilket bland annat kan leda till att personer inte 

söker sig vidare till studier eller till arbete via Arbetsförmedlingen. 

 

Uppsala län deltar för tillfället i en forskningsstudie gällande ungdomar med 

aktivitetsersättning. Projektet är av forskningsmässiga skäl restriktiva med vilken information 

som de går ut med till allmänheten innan projektet avslutas 2016-12-31. Projektet som drivs av 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är nationellt och pågår i 25 kommuner runtom i 

landet sedan starten 2014-11-01. Totalt har 1069 unga med aktivitetsersättning på grund av 

nedsatt arbetsförmåga (ej förlängd skolgång) tackat ja till att delta i projektet. I projektet testar 

man tre olika rehabiliteringsinsatser som samtliga syftar till att ge den unga ett stöd till arbete 

(eller studier). Forskare från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och olika universitet följer 

tillsammans med projektets arbetsgrupp arbetet i de olika rehabiliteringsinsatserna. Syftet är 

att vetenskapligt utvärdera insatsernas effekter. Det man särskilt kommer att titta på är de 

frågeställningar som regeringen lämnat:  

 Utfall till arbete i de olika insatsgrupperna 

 Kostnadseffektivitet i de olika insatserna 

 Innehåll i de olika insatserna – blev det som det var tänkt (teori/praktik) 

 Deltagarnas förväntningar och upplevelser av insatserna 
 

Den sista mars 2017 kommer en slutrapport att lämnas till regeringen. 

 

År 2011 gjorde Inspektionen för socialförsäkringen, ISF; en kartläggning av gruppen som 

uppbär aktivitetsersättning, vad som karaktäriserar den och hur den förhåller sig till 

utvecklingen i andra länder. I rapporten lyfts fram att psykisk ohälsa dominerar bland de 

individer som har aktivitetsersättning. Som kan ses i Figur 4.2.73 är antalet i befolkningen som 

får sjuk- och aktivitetsersättning relativt lågt i förhållande till övriga riket och andelen har 

minskat över tid (se Figur 4.2.74). 
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Figur 4.2.73. Registrerade försäkrade 19-24 år med sjuk- och aktivitetsersättning pga. 
psykisk ohälsa i länet, antal/1000 

 
Källa: Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada). 

 

Figur 4.2.74. Registrerade försäkrade 19-24 år med sjuk- och aktivitetsersättning p.g.a. 
psykisk ohälsa i länet, antal/1000 

 

Källa: Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada). 

Andelen ungdomar som inte är etablerade har ökat över tid 
Andelen ungdomar som inte är etablerade har ökat över tid, och skillnaderna har blivit större 

mellan länets kommuner, enligt data från Delegationen för unga till arbete (DUA). Som kan ses 

i Figur 4.2.75-4.2.76 har andelen ungdomar 16-24 år respektive 25-29 år som ej är etablerade 

(varken arbetar eller studerar) ökat i Uppsala län över tid. År 2013 hade Tierp och Älvkarleby 

högst andel som ej var etablerade i gruppen 16-24 år. I gruppen 25-29 år var andelen relativt 

hög även i Heby. Uppsala kommun hade lägst andel för båda åldersgrupperna, vilket dock inte 

är förvånande med tanke på den höga andelen i åldersgrupperna som studerar på universitetet, 

och därmed anses vara ”etablerade”. Trenden är liknande för motsvarande åldersgrupper vad 

gäller att vara ”svagt etablerad”, se Figur4.2.75. Tyvärr har det inte varit möjligt att, inom ramen 

för denna analys, närmare förstå vilka dessa grupper är och i vilken utsträckning de som ej är 

etablerade har till exempel olika neuropsykiatriska diagnoser. 
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Figur 4.2.75. Andel ungdomar 16-24 år respektive 25-29 år som ej är etablerade (dvs. 
personer som inte arbetat under året och inte studerar) 

 

 
Källa: Delegationen för unga till arbete (DUA). 
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Ökningen är inte lika stor för de som är ”svagt” etablerade (diagram visas ej), utan har för flera 

kommuner minskat något, vilket delvis kan ha bidragit till ökningen av de som inte är etablerade 

överhuvudtaget, se Figur 4.2.76. 

 

Figur 4.2.76. Andel ungdomar 16-24 år som är svagt etablerade (anställda som inte är 
studerande och som tjänar mindre än 60 procent av medianinkomsten för personer 
med samma ålder och kön som har förgymnasial utbildning) 

 
 

 
 
 
Källa: Delegationen för unga till arbete (DUA).  
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Sjukfrånvaron bland kommunalt anställda varierar i länets kommuner 
Figur 4.2.77 illustrerar sjukfrånvaron (andel frånvaro av ordinarie arbetstid) för kommunalt 

anställda i länets kommuner. Som illustreras i diagrammet ligger Heby, Håbo och Enköping 

kommun över rikssnittet. När den totala andelen bryts ner i segment beroende på de anställdas 

åldersgrupper förändras bilden något, där det framgår att det är relativt hög sjukfrånvaro i 

åldersgruppen 30-49 år bland kommunalt anställda i Uppsala län. Vidare illustrerar Figur 

4.2.78 hur stor andel där de anställda varit sjukskrivna mer än 59 dagar som andel av total 

sjukfrånvaro. I denna figur framgår att kommunalt anställda framför allt är sjukskrivna längre 

perioder i Uppsala kommun. 

 

Figur 4.2.77. Sjukfrånvaro för kommunalt anställda, andel frånvaro av ordinarie 
arbetstid i olika åldersgrupper 

 
Not: Avser samtlig kommunalt anställd personal. Per de olika åldersgrupperna redovisad som ackumulerad under året, 
som andel (%) av den tillgängliga ordinarie arbetstiden.  
Källa: Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada). 
 

Figur 4.2.78. Sjukfrånvaro för kommunalt anställda, andel frånvaro av ordinarie 
arbetstid i olika åldersgrupper, mer än 59 dagar som andel av total sjukfrånvaro, (%) 

 
Källa: Kommun- och Landstingsdatabasen (Kolada). 
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5. Avslutande reflektioner 
 

 

I denna rapport har behov och utmaningar, lokalt och regionalt, på området psykisk hälsa 

belysts. Trots att ett stort antal analyser har genomförts finns mycket kvar att analysera. Det är 

dock viktigt att inte bara fastna i analyser och utredningar, utan att också åstadkomma reell 

förändring. Därför har en regional handlingsplan med konkreta aktiviteter för 2017 tagits fram 

och denna redovisas i ett separat dokument (se Regional handlingsplan - Handlingsplan för 

området psykisk hälsa utifrån regional analys i Region Uppsala). Den regionala 

handlingsplanen innehåller långsiktiga mål, kortsiktiga delmål, indikatorer för uppföljning och 

aktiviteter. En särskilt viktig lokal och regional utmaning som har identifierats och belysts i 

arbetet är ledning, styrning och organisation på området psykisk hälsa. Detta är en prioriterad 

fråga under 2017. 
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7. Appendix 
 

 

 

Sammanfattning av aktiviteter och insatser i länet per 
fokusområde 
 

Nedan beskrivs relevanta insatser och pågående arbeten i länet, sorterade per de fem 

prioriterade fokusområdena.14 Bakgrunden till sammanställningen är att de deltagande 

kommunerna, tillsammans med Regionförbundet, vid arbetets uppstart gemensamt tog fram 

denna förteckning.  

 

Tabell A1. Främjande och förebyggande insatser 
Pågående arbete Beskrivning 

Hälsoäventyret 
Hälsopedagogisk verksamhet riktat mot barn i åk. 2, 4, 6, 7, 9. 
Samverkan mellan landstinget och flera kommuner i länet 

Föräldrastöd 
Regionförbundet har tagit fram en handlingsplan för länet som 
baseras på en kartläggning som Hälsoäventyret genomfört i hela 
länet 

Första hjälpen psykisk hälsa 

Interventionen ”Första hjälpen psykisk hälsa ” (MHFA) som är en 
utbildning vilken ges i länet för både gruppen äldre, vuxna och barn 
och unga och är ett evidensbaserat utbildningspaket i bl.a. 
suicidpreventionssyfte. Det finns ett antal utbildade instruktörer i 
länet och det kommer även att hållas ytterligare en 
instruktörsutbildning under hösten 2016 (I Uppsala). 

Elevhälsans uppdrag  

Skolans hälsofrämjande uppdrag  

Hälso- och sjukvårdens 
hälsofrämjande uppdrag 

 

 

Tabell A2. Tillgängliga, tidiga insatser 
Pågående arbete Beskrivning 

Projekt ”Skolan som Arena” Arbetar med förbättringsarbete utifrån riskfaktor frånvaro och 
hemmasittarproblematik. Påbörjar ett pilotutvecklingsarbete kring 
utveckling av skolsköterskornas frågor vid elevhälsosamtal, gällande 
olika typer av utsatthet 

Utredning första linjens insatser 
inom landstinget (i samverkan 
med kommunerna framöver) 

 

VoSS (Vård och stödsamordning) Samverkan mellan boendestöd och psykiatrimottagningen. 
Brukarens bästa och egna önskemål är centrala 

Regional och lokal utveckling 
kring riskbruk, missbruk-och 
beroende 

Här finns brukarrepresentation regionalt och till viss del lokalt 

Samverkansinsats: Ökad fysisk 
aktivitet på jämlika villkor 
 

Förslag på regional handlingsplan, främjande, tidigt förebyggande, 
även riktad insats 

                                                             
14 Det kan dock tilläggas att Länsstyrelsen i Uppsala län driver ytterligare projekt och områden avseende 

bland annat föräldrastöd, jämställdhet och mänskliga relationer. 
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Rehabiliteringen personer 
under 65år, sammanhållen 
vård kedja 

 

Utveckling av 
ungdomsmottagningar 

 

Landstingets handlingsplan 
psykisk ohälsa - förstärkning av 
psykologisk behandling inom 
primärvården 

 

Arbete utifrån kommuner och 
landstingets arbetsgivaransvar 
– arbetsmiljö 

 

Länets familjecentraler  

Internetbaserade behandlingar 
via 1177.se 

 

 

Tabell A3. Enskildas delaktighet och rättigheter 
Pågående arbete Beskrivning 

SIP  

Forum för brukarinflytande  

Brukarnas revisionsbyrå  

Brukarinflytande på plats  

Utvecklad hemsida med 
förbättringsförslag 

 

 

Tabell A4. Utsatta grupper 
Pågående arbete Beskrivning 

#jagmed ESF-projekt för unga 15-20 år som varken arbetar eller studerar 

DUA – avsiktsförklaring mellan 
Arbetsförmedlingen och 
Älvkarleby kommun 

Kartläggning av unga i arbetslöshet  
Ansökning om medel för ungdomscoach 20-24år 

Stöd till personer med behov 
av arbetslivsinriktad 
rehabilitering 

Långsiktig samverkan, kommun, landsting, försäkringskassan och 
landstinget, 

SUF-kunskapscentrum 

SUF-Kunskapscentrum är ett projekt som arbetar med att samla 
och sprida kunskap om stöd till barn och föräldrar i familjer där 
någon förälder har utvecklingsstörning eller andra kognitiva 
svårigheter som påverkar föräldraförmågan. 

Våld i nära relationer Länsövergripande arbete som drivs via Länsstyrelsen 

Sociala insatsteam för personer 
som vill bryta med ett 
kriminellt förflutet 

Finns i Uppsala, och polisen (på regional nivå) driver frågan och 
har bjudit in hela länet för kunskapsspridning och start för någon 
form av lokal behovsinventering. 

Revidering och pågående 
arbete utifrån 
överenskommelsen samverkan 
psykisk funktionsnedsättning 

 

Traumabearbetning 
Ensamkommande barn  

TRT för ensamkommande barn. Samarbete Regionförbundet och 
Uppsala universitet. Metod för att bearbeta trauma.  
 



 

103 
 

Socialtjänstens sociala 
barnavård  

Den psykiska hälsan påverkas hos i princip alla barn som den 
sociala barnavården möter. Det kan röra sig om barn i 
missbruksmiljö, mobbning, kränkande behandling, sexuella 
övergrepp, barnmisshandel, skol-BIM, vårdnadstvister, barn i 
familjer med ekonomisk utsatthet.  
 
Regional utvecklingsplan på gång.  
 

Multisjuka äldre, äldres 
psykiska hälsa  

 

Barn, barnkonventionen  

Personer med 
funktionsnedsättningar 

 

Satsning på suicidprevention Obligatoriska utbildningar för all personal inom psykiatrin 

 

Tabell A5. Ledning, styrning och organisation 

Pågående arbete Beskrivning 

Regionbildningen Remisshandlingar och tidsplan (inklusive brevet från 
landstingsdirektör till kommunchefer)  

Landstinget – 

Regional plan och budget 2017 – 

2018 

 

 

RUS – regional utvecklingsstrategi  

Revision folkhälsoarbetet 
Uppsala län 

Revision av folkhälsoarbetet Uppsala län, se ärende 67 
http://www.lul.se/Global/Landsting_politik/Politik/LS/LS%201
60301/Handlingar%20LS%20160301,%20%c3%a4rende%2065-
76.pdf – 

Att ta fram ”en modell för ett  
länsgemensamt 
uppföljningssystem  
för folkhälsans utveckling och 
fördelning 

Uppdrag från direktörsgruppen på Regionförbundet 
(kommunchefer och landstingsdirektör) 

Kommissionen för jämlik hälsa 
(nationell kartläggning) 

Kommissionen för jämlik hälsa har till uppgift att lämna förslag 
som kan bidra till att hälsoklyftorna i samhället minskar. Till 
grund för kommissionens uppdrag ligger regeringens mål om 
att de påverkbara hälsoklyftorna ska slutas inom en 
generation. Kommissionen verkar som en politiskt oberoende 
kommitté och ska senast 31 maj 2017 lämna ifrån sig en 
slutrapport till regeringen. 

Nationella och regionala-lokala 
ANDT åtgärdsprogrammet som 
har följts upp och ska revideras 

 

Programråd depression  

 

 

 

https://webmail.alvkarleby.se/owa/redir.aspx?REF=TRvPIUz1_iUR_0ytlV4Mh-puc3HA4poRgo_aQ7QDRCYxSS7uOXrTCAFodHRwOi8vd3d3Lmx1bC5zZS9HbG9iYWwvTGFuZHN0aW5nX3BvbGl0aWsvUG9saXRpay9MUy9MUyUyMDE2MDMwMS9IYW5kbGluZ2FyJTIwTFMlMjAxNjAzMDEsJTIwJWMzJWE0cmVuZGUlMjA2NS03Ni5wZGY.
https://webmail.alvkarleby.se/owa/redir.aspx?REF=TRvPIUz1_iUR_0ytlV4Mh-puc3HA4poRgo_aQ7QDRCYxSS7uOXrTCAFodHRwOi8vd3d3Lmx1bC5zZS9HbG9iYWwvTGFuZHN0aW5nX3BvbGl0aWsvUG9saXRpay9MUy9MUyUyMDE2MDMwMS9IYW5kbGluZ2FyJTIwTFMlMjAxNjAzMDEsJTIwJWMzJWE0cmVuZGUlMjA2NS03Ni5wZGY.
https://webmail.alvkarleby.se/owa/redir.aspx?REF=TRvPIUz1_iUR_0ytlV4Mh-puc3HA4poRgo_aQ7QDRCYxSS7uOXrTCAFodHRwOi8vd3d3Lmx1bC5zZS9HbG9iYWwvTGFuZHN0aW5nX3BvbGl0aWsvUG9saXRpay9MUy9MUyUyMDE2MDMwMS9IYW5kbGluZ2FyJTIwTFMlMjAxNjAzMDEsJTIwJWMzJWE0cmVuZGUlMjA2NS03Ni5wZGY.


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


