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Handlingsplan, Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 

2016 - Värmland 
 

Sammanfattning  
De långsiktiga nationella fokusområdena för perioden 2016 -2020 är: 

1. Förebyggande och främjande arbete  

2. Tillgängliga tidiga insatser  

3. Enskildas delaktighet och rättigheter  

4. Utsatta grupper  

5. Ledning, styrning och organisation  

Relaterat till dessa områden har föreliggande behovsanalys genomförts. Analysen har beaktat 

de förutsättningar som finns i länets kommuner, landstinget och brukar- och 

närståendeorganisationer. Behovsanalysen har identifierat följande områden: 

- Ökad sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning som har stöd av 

socialpsykiatrin 

- Tidiga insatser i samverkan vid komplex problematik – barn och unga 6-18 år 

- Basutbildning psykisk hälsa 

- Ökad mångkulturell kompetens för medarbetare  

- Brukar- och närståendesamverkan 

Kopplat till dessa områden redovisas olika insatser. 

Indikatorer för uppföljning: 

- Uppföljning via varje kommun avseende ökad sysselsättning för personer med psykisk 

funktionsnedsättning som har stöd av socialpsykiatrin. 

- ”Första linjen” – antal besök 

- Särskilda stödinsatser, åtgärdsprogram (databasen ELSA): 

o Skattat av föräldrar upp till årskurs 7 

o Självskattat för gymnasiet åk 1  

o Psykisk hälsa (databasen ELSA) 

- Antal upprättade SIP. Upprätta IT-stöd för att mäta antal SIP. 
- Antal genomförda öppna föreläsningar till allmänhet. 
- Antalet deltagare i som genomgått utbildningsprogrammet Första hjälpen till psykisk 

hälsa (MHFA). 
- Antal personer som genomgått relevant utbildning avseende mångkulturell kompetens. 
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Inledning 

  
Handlingsplanen har tagits fram inom ramen för överenskommelsen mellan Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL) och staten för att stimulera utvecklingen inom området 

psykisk hälsa 2016.  

Handlingsplanen baseras på den analys som har gjorts utifrån rådande nuläge i Värmlands län 

avseende psykisk hälsa. 

En arbetsgrupp med företrädare från länets kommuner, Landstinget i Värmland samt brukar- 

och närståenderepresentanter har arbetat med handlingsplanen under våren 2016.  

Förslaget till handlingsplan har skickats ut för synpunkter till en bred grupp av företrädare 

inom det aktuella området. 

Parallellt med föreliggande utvecklingsarbeten pågår även andra utvecklingsarbeten som görs 

gemensamt mellan berörda huvudmän brukar- och närståenderepresentanter. 

Relaterat till aktuell överenskommelse mellan Staten och SKL, Bilaga 1:3, Samordning med 

andra överenskommelser och satsningar kan för Värmland nämnas följande pågående 

arbetsområden som anpassats efter länets förutsättningar:  

- Våld i nära relation. 

- Nyanländas psykiska hälsa. 

- Samordning av det nationella suicidförebyggande arbetet. En nollvision för självmord 

har antagits för länet. 

- En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess. Arbetet 

utförs av Försäkringsmedicinsk kommitté och Samverkansgrupp Landstinget i 

Värmland – Försäkringskassa.  

- Satsning för att stärka kvinnors hälsa. 

- Kroniska sjukdomar. 

- Professionsmiljarden. 

Fastställda handlingsplaner finns respektive område.  

Nuläge gällande organisering av arbetet inom området psykisk hälsa 

 

Regionalt arbete 

 
Allmänmedicin erbjuder vård vid lätta och medelsvår psykisk ohälsa. Den specialiserade 

psykiatrin ger vård vid exempelvis djupgående depressioner och psykisk sjukdom. Den 

kommunala ansvarar för sysselsättning, boende och fritidsaktiviteter till målgruppen. 

I det regionala forumet för samverkan kallat Nya perspektiv finns en särskild arbetsgrupp för 

utvecklingsfrågor gällande psykisk hälsa. En särskild beredningsgrupp och politisk styrgrupp 

finns inrättade för att följa arbetet på ett övergripande plan. En gång per år samlas politiska 

representanter och ledande tjänstemän från de aktuella huvudmännen för gemensam 

fortbildning och diskussioner om utvecklingsfrågor. 
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Ett behov av möten med huvudmännens representanter, brukar- och närstående samt 

Arbetsförmedling och Försäkringskassan har under senare år uppmärksammats. Därmed har 

en länskonferens minst två gånger per år genomförts under de senaste fem åren. Utöver 

gemensamma utvecklingsfrågor har frågeställningar gällande underlag för ansökan om 

utvecklingsmedel från Staten via SKL varit viktiga ämnen vid dessa möten. Namnet på 

gruppen är Länskonferens – psykisk hälsa. 

Det lokala utvecklingsarbetet har skett via länsdelssamverkan i olika former. De finansiella 

samordningsförbunden har i detta sammanhang varit ett viktigt forum.  

 Sammanfattningsvis har den regionala och lokala samverkan inom området psykisk 

hälsa förstärkts under senare år. Detta utvecklingsarbete ska fortsätta med målet att nå 

ännu större fördjupad samverkan. 

Överläggningar med Arbetsförmedling och Försäkringskassa som påbörjades utifrån 2014 års 

överenskommelse inom området ”Psykisk hälsa” fortsätter. Målet är att dessa forum skall ingå 

som en naturlig del av det fortsatta utvecklingsarbetet både regionalt och lokalt. 

Kontaktpersoner är utsedda lokalt. Regelbundna möten sker i samtliga kommuner.  

Vid Landstinget i Värmland finns epidemiologisk bevakning med avseende på psykisk hälsa 

som ligger till grund i beslutsunderlag samt för uppföljning och utvärdering av insatser. För 

att ytterligare stärka kunskapsunderlaget sker fortlöpande rapportering och forskning inom 

området tillsammans med Karlstads universitet och ämnet folkhälsovetenskap.  Avsikten är 

att fortlöpande följa utvecklingen och förekomsten avseende psykisk hälsa.  

 

Lokalt arbete 

 
Den lokala samverkan utvecklas i enlighet med lokala förutsättningar och representation från 

brukar- och närståendeorganisationer.  

Syftet med den lokala samverkan är att diskutera och hantera verksamhetsnära aktuella frågor 

inom området psykisk hälsa, utveckla gemensamma rutiner och samarbetsformer, följa upp 

och utvärdera det gemensamma arbetet lokalt.  

Den individuella samverkan med aktuell brukare skall eftersträvas så att individens 

synpunkter så långt möjligt skall beaktas.  

Karlstads Första linjen verksamhet som landstinget tillsammans med Karlstads kommun 

öppnade våren 2015. Första linjen i Karlstad tar emot barn och ungdomar mellan 6 – 20 år 

och erbjuder kompetens från psykiatri, allmänmedicin, socialtjänst, kurator och skola. 

Utvärdering av verksamheten pågår.  

Verksamhetsnära arbete – Samordnad Individuell Plan (SIP) 

 
Lagen om Samordnad individuell planen (SIP) gäller alla enskilda personer med behov av 

insatser from flera huvudmän. Syftet är att säkerställa arbetet mellan huvudmännen, så att 

individens samlade behov av hälso- och sjukvård samt socialtjänst tillgodoses.  
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Politiska resultatmål 
Värmlandsstrategin 2014 – 20201 skriver om målområdet Livskvalitet för alla, om vad som 

behöver göras för att få en bättre folkhälsa. En av åtgärderna som lyfts fram är att förbättra det 

psykiska välbefinnandet, särskilt hos gruppen unga vuxna.  

I linje med Värmlandsstrategin 2014 – 2020 säger ett av målen för Nya Perspektiv2 att 
andelen män 18-24 år med nedsatt psykiskt välbefinnande skall minska från 17 procent år 

2012 till 15 procent år 2017 och andelen kvinnor 18-24 år med nedsatt psykiskt välbefinnande 

skall minska från 30 procent år 2012 till 25 procent år 2017. Ytterligare ett av målen i Nya 

Perspektiv är att antalet självmordsförsök för män och kvinnor i alla åldrar i länet skall 

sjunka3. 

 

Behovsanalys och handlingsplan 

 

Inledning 

 
Handlingsplanen baseras på den analys som har gjorts utifrån rådande nuläge i Värmlands län 

avseende psykisk hälsa. 

En arbetsgrupp med företrädare från länets kommuner, Landstinget i Värmland samt brukar- 

och närståenderepresentanter har arbetat med handlingsplanen under våren 2016.  

Den så kallade logikmodellen har använts som struktur vid analys- och 

handlingsplansarbetet4.  

Logikmodellen innehåller interventioner grundade på viktiga utvecklingsområden i Värmland.  

 

De aktiviteter som i samverkan mellan landsting, kommun och brukar- och närstående- 

representanter initialt fokuseras på är: 

 

- Ökad sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning som får stöd av 

socialpsykiatrin 

- Tidiga insatser i samverkan vid komplex problematik – barn och unga 6-18 år 

- Basutbildning psykisk hälsa 

- Ökad mångkulturell kompetens bland medarbetare 

 

Detaljerade beskrivningar för respektive område enligt logikmodellen redovisas under 

rubriken nedan Logikmodell för respektive prioriterat område, sidan 20. 

                                                           
1 Värmlandsstrategin 2014 – 2020, sid 21, Region Värmland 2014.  
2 Region Värmland, Nya Perspektiv 2016 
3 LiV och Hälsa 2012 
4 SKL 
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Ökad sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning 

som får stöd av socialpsykiatrin 
Fokusområden: Förebyggande och främjande, Enskildas delaktighet och rättigheter, 

Ledning, styrning och organisation. 

Målgrupp: Personer med psykisk funktionsnedsättning som får stöd av socialpsykiatrin. 

Mål: Ökad sysselsättning för målgrupp. 

Indikator: uppföljning via varje kommun.  

 

Förekomst 
Vid en inventering som genomförts september 2016 i Värmlands län har 934 personer 

identifierats med psykisk funktionsnedsättning som får stöd av socialpsykiatrin. har en 

sysselsättning/arbete. I inventeringen ingick totalt 934 personer (figur 1). 

 

Figur 1. Antal personer i Värmland som för stöd av socialpsykiatrin september 2016.  

 
 

Källa: Respektive kommun 
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I figur 2 framgår hur antalet individer inskrivna i socialpsykiatrin och om de har beslut om 

sysselsättning fördelat på länets 16 kommuner.  
 

Figur 2. Antal individer i socialpsykiatrin uppdelat på om de har beslut om 

sysselsättning fördelat per kommun september år 2016. 

 

Källa: Respektive kommun 

 

Analys 
Det huvudsakliga ansvaret att utveckla, driva och stödja sysselsättning för målgruppen åvilar 

kommunerna. För de personer som kan bedömas stå till arbetsmarknadens förfogande har 

Arbetsförmedlingen ett ansvar för.  

 

Genomförda inventeringar i Värmland visar att en hög andel personer med psykisk 

funktionsnedsättning och stöd inom socialpsykiatrin saknar sysselsättning. Utmaningen är att 

identifiera insatser som kan skapa förutsättningar för att fler med psykisk 

funktionsnedsättning kan få en meningsfull och anpassad sysselsättning.  

 

För att nå målet ökad sysselsättning för målgruppen är det då av stor vikt att ledning, styrning 

och organisation har en god kunskap om vikten av sysselsättning som en förebyggande och 

främjande åtgärd. 



9 
 

 

Insats  
Övergripande och långsiktiga målet är ökad sysselsättning för målgruppen. På kort sikt att få 

en aktuell kartbild av utbudet av sysselsättningsplatser. Kartläggningen behöver vidare 

kompletteras med hur många personer som återfinns i avsedd målgrupp.  

Datakällor som kan användas för mätning är lokala inventeringar samt uppgifter från Öppna 

jämförelser5.  

 

  

                                                           
5 Öppna jämförelser, SKL 
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Tidiga insatser i samverkan vid komplex problematik – barn och unga 6-

18 år 
Fokusområden: Tillgängliga och tidiga insatser, Utsatta grupper, Ledning, styrning och 

organisation. 

Målgrupp: Barn och unga 6 – 18 år med komplex problematik. 

Mål: Kortsiktigt mål att tvärprofessionell samverkan etableras. Långsiktigt mål att ”hålla i” 

upparbetad samverkan för att förebygga psykisk ohälsa. Att skapa förutsättningar för att mäta 

antalet upprättade SIP. 

Indikator:  

- ”Första linjen” – antal besök 

- Särskilda stödinsatser, åtgärdsprogram (databasen ELSA): 

o Skattat av föräldrar upp till årskurs 7 

o Självskattat för gymnasiet åk 1  

o Psykisk hälsa (databasen ELSA) 

Förekomst 
 

I Värmland svarar sedan läsåret 2010/11 elever i förskoleklass, årskurs 4, årskurs 7 och 

gymnasiet årskurs 1 årligen på frågor om sin egen hälsa, levnadsvanor, skolsituation och 

relationer. Skolsköterskan har hälsosamtal med elever i nämnda årskurser och elevernas svar 

på enkätfrågorna sparas i elevhälsodatabasen ELSA6.  

 

Folkhälsomyndighetens har identifierat ett antal indikatorer på psykisk ohälsa som beskrivs i 

följande avsnitt7. Självrapporterade psykiska och somatiska besvär bland elever ökar med 

åldern. Det är tydliga skillnader mellan pojkar och flickor avseende psykiska och somatiska 

besvär. Läsåret 2014/15 uppgav en femtedel av flickorna på gymnasiet årskurs 1 att de var 

ledsna och en fjärdedel att de kände oro eller ängslan varje dag eller ofta. En tredjedel av 

flickorna uppgav huvudvärk och ont i rygg, nacke, axlar, varje dag eller ofta. Bland pojkar 

svarade 6 procent att de var ledsna och 9 procent att de kände oro eller ängslan varje dag eller 

ofta. 13 procent av pojkarna hade huvudvärk och en femtedel ont i rygg, nacke eller axlar 

varje dag eller ofta. En sammanfattande bild ges i figur 3.  

 

 

 

 

 

                                                           
6 ELSA 
7 Folkhälsomyndigheten, Skolbarns hälsovanor i Sverige 2013/14. 
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Figur 3. Självrapporterade besvär bland elever i gymnasiet årskurs 1, 2014/15. (N= 2082 

– 2087)  

 

Källa: ELSA. Indikatorer enligt Folkhälsomyndigheten 

Under åren 2010-2015 har den psykiska ohälsan mätt som ledsen och oro/ängslan och de 

somatiska symptomen huvudvärk och ont i rygg, nacke, axlar inte förändrats i någon större 

utsträckning. Det finns ingen statistiskt säkerställd förändring över åren för varken psykiska 

eller somatiska symptom (figur 4).  

Figur 4. Självrapporterade besvär bland elever i gymnasiet årskurs 1, perioden 2010 -

2014/15. (N= 2082 – 2087). Källa: ELSA 
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Läsåret 2014/15 har 14 procent av flickorna och 15 procent av pojkarna i gymnasiet årskurs 1 

någon form av åtgärdsprogram i skolan. Det är 8 procent av flickorna och 4 procent av 

pojkarna som inte har men skulle behöva åtgärdsprogram. I figur 5 visas procentandel barn 

som skulle behöva särskilda stödinsatser vilket kan jämföras med figur 6 som beskriver andel 

barn som har särskilda stödinsatser. 

 

Figur 5. Procentandel barn som skulle behöva särskilda stödinsatser i skolan per 

kommun läsår 2014/15. Källa: ELSA 

 
 

Figur 6. Procentandel barn som har särskilda stödinsatser i skolan läsåret 2014/15. 

Källa ELSA 
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Under åren 2011-2014 sker i Värmland en ökning av unga med psykiatrisk diagnos från 344 

till 382 per 100 000 invånare8.  

 

Vart femte till sjätte barn i Sverige beräknas växa upp i familjer där det finns problem med 

missbruk eller psykisk ohälsa. Allvarliga problem i familjen under uppväxten behöver inte 

betyda att barnen får egna problem senare i livet, men risken för att de själva ska utveckla 

psykisk eller fysisk ohälsa i framtiden är förhöjd, och svåra uppväxtförhållanden kan ha en 

negativ påverkan på barnens skolresultat. Folkhälsomyndigheten har sedan 2011 drivit ett 

utvecklingsarbete för att öka kunskapen om och kvaliteten i det stöd som erbjuds barn i 

familjer där missbruk, psykisk ohälsa eller våld förekommer9.  
 

Barn som placeras utanför den egna familjen är en särskild riskgrupp för psykisk ohälsa. 

Särskilda strukturerade insatser behövs för att nå denna grupp är angeläget.10   

 

Analys 
 

Tidig debut av psykisk ohälsa får direkta konsekvenser men påverkar även den framtida 

hälsan och vuxenlivet som till exempel att etablera sig på arbetsmarknaden. Självrapporterade 

besvär är därför ett varningstecken som man bör uppmärksamma tidigt i skolan11. 

 

För att kunna erbjuda tidiga kunskapsbaserade insatser är det en förutsättning att samverkan 

sker mellan huvudmän, vilket i sin tur bygger på kunskap om varandras ansvarsområden samt 

en tydlig struktur för denna samverkan. En viktig del för denna samverkan är SIP. Unga med 

behov av insatser från flera huvudmän är en utsatt grupp. Det bygger på att någon 

professionell tar ansvar för samordningen av insatserna.  

 

I analysen framkommer också att det bedömda behovet av särskilda stödinsatser till barn 

överstiger det faktiska utbudet.  

 

Psykisk ohälsa kan ses som en samlande beteckning för både mindre allvarliga psykiska 

problem som oro och nedstämdhet och mer allvarliga psykiska symptom som uppfyller 

kriterierna för psykiatrisk diagnos12.  

Insats  
Ett kortsiktigt mål är att tvärprofessionell samverkan etableras. För att nå detta mål är avsikten 

att utbilda och informera personal om varandras verksamheter. Samordnad individuell plan 

(SIP) förväntas få stor betydelse. 

På lång sikt är målet att ”hålla i” den upparbetade samverkan för att förebygga psykisk ohälsa. 

Första-linjen-verksamhet. 

Utbilda och informera om varandras verksamhet.    

                                                           
8 Öppna jämförelser, SKL 
9 Barn i familjer med missbruk, psykisk ohälsa eller våld, Folkhälsomyndigheten, 2016 
10 Birgitta Svensson, Region Värmland 
11 Folkhälsomyndigheten, Tonåringars psykiska hälsa – utvecklingen under de senaste 30 åren, 2014.  
12 Bremberg, Dalman. Begrepp, mätmetoder och förekomst av psykisk hälsa, psykisk ohälsa och psykiatriska 
tillstånd hos barn och unga. Stockholm: Vetenskapsrådet och Vinnova, 2015 
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Basutbildning psykisk hälsa 
Fokusområden: Förebyggande och främjande arbete, Enskildas delaktighet och rättigheter, 

Ledning, styrning och organisation. 

Målgrupp: Medarbetare och allmänhet. 

Mål: Långsiktigt mål att ha färdigheter att upptäcka psykisk ohälsa och agera utifrån detta 

samt att minska stigmata förknippat med psykisk ohälsa. Kortsiktigt mål att ha utbildat 

personal och berörda föreningar.  

Indikator: Antal genomförda öppna föreläsningar till allmänhet. 

Antalet deltagare i MHFA, - Första hjälpare utbildning. 

Förekomst 
Både i Sverige och internationellt är psykisk ohälsa ett stort folkhälsoproblem. Psykisk ohälsa 

kan leda till både sociala och ekonomiska konsekvenser för individen och den tar stora 

resurser i bruk inom både kommuner, landsting/regioner och nationella myndigheter. 

År 2015 har 20 procent kvinnor och 13 procent män i åldern 16-84 år nedsatt psykiskt 

välbefinnande13. Nedsatt psykiskt välbefinnande är vanligast i den yngsta åldersgruppen 16-

29 år, 31 procent kvinnor och 18 procent män. En tendens till ökning ses i den yngsta 

åldersgruppen de senaste fem åren.  

I Värmland genomförs vart fjärde år befolkningsundersökningen Liv och hälsa. Resultaten 

visar att värmlänningarna uppvisar samma mönster som ses i de nationella undersökningarna. 

År 2012 har 19 procent kvinnor och 13 procent män, 18-84 år, nedsatt psykiskt välbefinnande. 

Nedsatt psykiskt välbefinnande är vanligast i åldersgruppen 18-34 år med 29 procent kvinnor 

och 19 procent män. Andelen med nedsatt psykiskt välbefinnande sjunker med stigande ålder, 

men för gruppen 85 år och äldre ökar andelen igen bland både kvinnor och män14.  

I Värmland svarar sedan läsåret 2010/11 värmländska elever i förskoleklass, årskurs 4, 

årskurs 7 och gymnasiet årskurs 1 årligen på frågor om sin egen hälsa, levnadsvanor, 

skolsituation och relationer15. Självrapporterade psykiska och somatiska besvär bland elever 

ökar med åldern och det är tydliga skillnader mellan pojkar och flickor avseende psykiska och 

somatiska besvär. Det är en betydande andel unga flickor som rapporterar oro och ängslan och 

besvär som huvudvärk och ont i rygg, nacke, axlar varje dag eller ofta.  

Andelen personer med psykisk diagnos har ökat för varje år och bestod fram till och med 

2014 för 40 procent (45 procent kvinnor och 33 procent män) av pågående sjukfall16. 

Värmland ligger i paritet med riket. Om man tittar på hur fördelningen ser ut i olika 

åldersgrupper ligger andelen i vissa grupper på över 50 procent.  

 

                                                           
13 General Health Questionnaire – GHQ12 
14 Liv och hälsa 2012, Landstinget i Värmland 

15 ELSA 
16 Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa. Slutrapport 
2015. Landstinget i Värmland och Försäkringskassan. 
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I den värmländska befolkningsundersökningen Liv och hälsa 2012 svarar cirka 4 procent att 

de haft självmordstankar och knappt 1 procent har försökt ta sitt liv de senaste 12 månaderna.  

Självmordsförsök är vanligare bland yngre än äldre och vanligare bland kvinnor än bland 

män, oavsett ålder. Självmord är däremot vanligare bland män än bland kvinnor och vanligare 

bland medelålders och äldre än bland yngre.  

Antalet självmord i Värmland uppgick år 2015 till 40 fördelat på 32 män och 8 kvinnor. 

Räknas antalet självmord om per 100 000 invånare erhålls ett så kallat självmordstal. För år 

2015 var självmordstalet för Värmland 14,53 per 100 000 invånare. För riket var motsvarande 

tal cirka 12,03 per 100 000 invånare17.  

Analys 
Psykisk ohälsa kan ses som en samlande beteckning för både mindre allvarliga psykiska 

problem som oro och nedstämdhet och mer allvarliga psykiska symptom som uppfyller 

kriterierna för psykiatrisk diagnos18. Nedan följer därför flera mått som tillsammans avser att 

ge en bild av den psykiska ohälsan och dess utveckling i befolkningen. 

Det är viktigt att kunna möta personer som befinner sig i svåra situationer i sitt liv eller som 

befinner sig i en kris. Personal inom förskola, skola, socialtjänst och hälso- och sjukvården 

behöver därför ökad kompetens för att på ett bra sätt möta personer med psykisk ohälsa.  

Att upptäcka och ha kompetens för att möta personer i kris är ett prioriterat område. Allmän 

kunskap kring ”första hjälpen” vid psykisk ohälsa är grundläggande. Detta är ett område som 

är viktigt för samhällets alla medborgare men inte minst för personal inom verksamheter som 

i sin yrkesutövning kommer i kontakt med människor som behöver stöd och hjälp. 

Insats 
Målet och syftet enligt logikmodellen är på lång sikt att ha färdigheter att upptäcka psykisk 

ohälsa och agera utifrån detta. En önskad effekt sett i ett längre tidsperspektiv är att även 

minska stigmata förknippat med psykisk ohälsa.  

På kort sikt är målet att ha utbildat personal och föreningar. Aktiviteter som planeras är att 

genomföra anpassade basutbildningar, informera och hålla så kallade öppna föreläsningar för 

allmänheten. Särskild handlingsplan finns utarbetad gällande nollvision för självmord.  

MHFA - Första hjälpen till psykisk hälsa - är en nationell kurs med målet att i Sverige öka 

”kunskaper om psykisk ohälsa och sjukdomar och en handlingsplan för olika kristillstånd öka 

beredskapen hos en bred allmänhet att i vardagliga sammanhang uppmärksamma och hjälpa 

till vid psykiskt lidande” 19. Hela programmet består av följande delar: 

- Instruktörskurs 

- Förstahjäpenkurs 

- Första hjälpen till psykisk hälsa – ungdom 

- Första hjälpen till psykisk hälsa - äldre 

                                                           
17 Socialstyrelsen, dödsorsaker, 2014 
18 Bremberg, Dalman. Begrepp, mätmetoder och förekomst av psykisk hälsa, psykisk ohälsa och psykiatriska 
tillstånd hos barn och unga. Stockholm: Vetenskapsrådet och Vinnova, 2015 
19 MHFA. Första hjälpen till psykisk hälsa. Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av 
psykiskohälsa (NASP), Karolinska Institutet 
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I sammanhanget bör också nämnas att landstingsstyrelsen beslutat om att ta fram en plan 

avseende nollvision för självmord i Värmland. Arbetet är benämnt Plattform för 

suicidpreventivt arbete i Värmland. 

Projekt avseende nedtrappning av beroendeframkallande läkemedel bland vuxna. Arbetet 

utgår ifrån en specifik vårdcentral. 
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Ökad mångkulturell kompetens 
Fokusområden: Förebyggande och främjande, Utsatta grupper, Ledning, styrning och 

organisation. 

Målgrupp: Personal och andra berörda som i sitt dagliga arbete möter nyanlända.  

Mål: Ökad mångkulturell kompetens med fokus på psykisk hälsa- ohälsa, migration och 

trauma. 

Indikator: Antal personer som genomgått relevant utbildning avseende mångkulturell 

kompetens. 

Förekomst 
Det stora antalet människor som i dag flyr till Europa påverkar det svenska samhället. I juli 

2016 fanns 7 792 asylsökande i länet (figur 3). I gruppen finns 1013 barn sex år eller yngre. 

 

Bland de människor som väljer att söka asyl i Sverige beräknas cirka 30 procent lida av 

posttraumatisk stress och ytterligare cirka 30 procent av lätta till medelsvåra psykiska besvär.  

 

Figur 3. Antal asylsökande som för tillfället vistas inom Landstinget i Värmland 2014 – 

juli 2016 

 

Källa: Migrationsverket 

 

Analys 
Det förebyggande och främjande arbetet ska fokusera på utbildning för att öka den 

mångkulturella kompetensen bland personal inom kommunerna och landstinget. Syftet är att 

personalen ska ha en god kännedom om vad som är psykisk hälsa och kulturella olikheter, 

detta för att nyanlända är en utsatt grupp.  
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SKL säger att den stora andelen barn och ungdomar i flyktingmottagandet ställer höga krav på 

kommunerna och att ha anställda med rätt kompetens. En hög ambition att kunna erbjuda de 

nyanlända utbildning kan bara lyckas om regering och statliga myndigheter ändrar de olika 

regelverk som idag inte är anpassade till flyktingsituationen”20. 

 

Insats  

Fördjupad analys och planering. Belysa vad som händer i vårdmötet till följd av skillnader i 

upplevelser, språk, sociokulturella villkor och migration. Uppnå mångkulturell kompetens 

gällande migration, psykisk ohälsa och trauma. Transkulturell psykiatri för att förstå psykiska 

ohälsa mot bakgrund av varje individs och vårdgivares sociala och kulturella sammanhang. 

Landstinget genomför tänkt utbildning om mångkulturell kompetens till berörd personal. 

Tidigare planerad utbildning kunde inte genomföras beroende på införda ekonomiska 

restriktioner. 

Uppdragsutbildning har bedrivits via Karlstads universitet. 

  

                                                           
20 Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016. Överenskommelse mellan staten och Sveriges 
kommuner och landsting.  
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Patienter/brukare och anhörigas delaktighet 
Fokusområden: Förebyggande och främjande, Utsatta grupper, Ledning, styrning och 

organisation. 

Målgrupp: Patienter/brukare och anhöriga 

Mål: fördjupad och strukturerad kontakt med relevanta brukar- och intresseföreningar. 

Indikator: Antal sammankomster med brukar- och intresseföreningar fördelat på respektive 

huvudman. 

Precis som tidigare år i PRIO-satsningen lyfts samverkan med brukar- och intresseföreningar 

fram som en viktig faktor. För att få en gemensam god utveckling för målgruppen inom 

ramen för satsningen krävs ett ökat gemensamt arbete där den offentliga sektorn tillsammans 

med brukar- och intresseföreningar tar ansvar för detta tillsammans.  

 

Punkterna nedan är röster från brukar- och intresseföreningar i Värmland. 

 Föreningar som företräder patienter/brukare och anhöriga skall inbjudas att delta i 

arbetet med att planera för hur de statliga medlen skall användas. 

 

 Patienter/brukare och anhöriga skall ses som en resurs och skall finnas med i 

framtagandet av hur de statliga medlen bäst skall användas för att ge den enskilde en 

god vård. 

 

 Huvudmannen skall tillhandahålla nödvändig utbildning och information till både 

patient/brukare och anhöriga. Utbildning och information skall vara anpassad till alla 

åldrar. Enskilt familjestöd bör erbjudas. 

 

 Brukarrevision bör vara en del av verksamhetsuppföljningarna hos landstinget och 

kommunerna för att säkerställa en god och säker vård, 

 

 Brukarråd skall regelbundet erbjudas till föreningar, brukare och anhöriga inom både 

landstingets och kommunernas psykiatri. 

 

 Huvudmännens hemsidor skall vara uppdaterade på vilka föreningar som finns i länet. 

 

 På sikt är det viktigt att personer från andra kulturer, med bland annat traumatiska 

upplevelser, får möjlighet att vara med vid framtagande av stödet till asylsökande och 

nyanlända personer. 

 

En modell för att strategiskt utveckla och stärka samarbetet med anhörig/brukarföreningar, för 

ökat brukarinflytande presenteras av NSPH. Se vidare länken http://www.nsph.se/ (länk till 

NSPH:s hemsida21)  

 

 

                                                           
21 Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa 

http://www.nsph.se/
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Logikmodeller 

Ökad sysselsättning för personer med stöd inom socialpsykiatrin 
 Intervention Indikatorer Datakällor Riskanalys (Hot) 

Övergripande 

syfte och mål 

Vad förväntas satsningen 

uppnå på längre sikt? 

 
 
 
Ökad sysselsättning. 

 

Hur kan det mätas? 

 
 
 
 
Antal i 

sysselsättning. 

Vilka data kan 

användas för mätning? 

 
 
 
Inventering.  

Öppna jämförelser. 

Genom årlig 

uppföljning. Mätdatum 

sista september.   

Vilka antaganden är en 

förutsättning för att 

satsningen ska uppnå de 

långsiktiga utfallen? 

 
Tydlig målgrupp.  

Definierad i 

socialpsykiatrin. Icke 

individuellt anpassade. 

Resultat och 

utfall 

Vilka resultat förväntas 

satsningen uppnå på kort 

sikt? 

 

 

En aktuell kartläggning av 

utbudet 

sysselsättningsplatser  

Hur kan det mätas? 

 

 

 

Varje kommun 

identifierar utbud. 

Sammanställer 

underlag till 

länsgemensamt.  

Vilka data kan 

användas för mätning? 

 

 

 

Egen kartläggning. 

Verksamhetssystem.  

Vilka antaganden är en 

förutsättning för att 

satsningens kortsiktiga 

utfall uppnås? 

 

Risk att det inte 

sammanställs lokalt och 

regionalt.  

Aktiviteter och 

processmått 

Vilka aktiviteter ska 

genomföras i satsningen? 

 

Kartläggning av platser 

och personer i målgrupp 

Analys.  

Hur mäts 

aktiviteternas 

genomförande och 

att målgruppen 

nås? 

 

Skillnad mellan 

behov och utbud.  

Vilka data 

kan användas för 

mätning? 

 

 

Ny inventering. 

Jämförelse med 

kartläggning.  

Vilka antaganden är en 

förutsättning för att 

satsningens kortsiktiga 

utfall uppnås? 

 

Resurser saknas.  

Prioriteras ej.  

Resurser Vilka resurser, verktyg 

behövs för att genomföra 

satsningens aktiviteter? 

Kommuner avsätter tid, 

personal, kunskap. 

Personligt ombud, vård- 

och stödsamordnare. 

Hur kan det mätas? 

Genom analys. 

Vilka data kan 

användas för mätning? 

Analys. 

Vilka antaganden är en 

förutsättning för 

satsningens insatta 

resurser? 

Samverkan. 

Landstinget samt relevanta 

samhällsaktörer som t ex 

föreningar. 
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Tidiga insatser i samverkan vid komplex problematik – barn och unga 6-18 år 
 Intervention Indikatorer Datakällor Riskanalys (Hot) 

Övergripande 

syfte och mål. 

Vad förväntas 

satsningen uppnå 

på längre sikt? 

 

 

 

Tidiga insatser i 

samverkan.  

(Barn/unga) med 

komplex 

problematik? 

Hur kan det mätas? 

 

 

 

 

 

Skola, BUP, 

Socialtjänsten, 

Habilitering. 

Identifierar behov av 

samordnad insats för 

den enskilde.  

Vilka data kan 

användas för mätning? 

 

 

 

 

Verksamhetssystem.  

Elsa.  (Förskoleklass – 

19 år).  

Genom årlig 

uppföljning. Mätdatum 

sista september.  

Vilka antaganden 

är en förutsättning 

för att satsningen 

ska uppnå de 

långsiktiga målen? 

Lagstiftning. 

Kunskapsbrist.  

Samverkan.  

Kunskap om 

varandras 

verksamheter.  

 

Resultat och 

utfall. 

Vilka resultat 

förväntas 

satsningen uppnå 

på kort sikt? 

 

Att 

tvärprofessionell 

samverkan finns.  

Hur kan det mätas? 

 

 

 

 

 

Olika 

samverkansformer. 

Vilka data kan 

användas för mätning? 

 

 

 

 

Kommun/landsting 

inventerar vad vi har för 

samverkansformer.  

Vilka antaganden 

är en förutsättning 

för att satsningens 

kortsiktiga utfall 

uppnås? 

 

Respekt för 

varandras 

verksamheter.  

Kunskap.  

Inte erbjuda insatser 

till andra 

”verksamheter”. 

Att samverkan 

uppfattas olika.  

Aktiviteter, 

processmått. 

Vilka aktiviteter ska 

genomföras i 

satsningen. 

 

 

 

 

Utbilda och 

informera personal 

om varandras 

verksamheter.  

Genomföra och 

upprätta fler SIP. 

Hur mäts 

aktiviteternas 

genomförande och att 

målgruppen nås? 

Antal genomförda SIP.  

Vilka data kan 

användas för mätning? 

 

 

 

 

 

Verksamhetssystem.  

Vilka antaganden 

är en förutsättning 

för att satsningens 

kortsiktiga utfall 

uppnås? 

 

 

Organisation och 

ledning beslutar om 

utbildningsinsats 

och information till 

personal.  

Att personal har 

kunskap om SIP 

och hur genomföra 

och upprätta samt 

följa upp SIP.  



22 
 

Resurser. Vilka resurser, 

verktyg behövs för 

att genomföra 

satsningens 

aktiviteter? 

Länsgemensam 

utbildningsplan för. 

– SIP. 

– Verksamheters 

förutsättning för 

samverkan. 

(kunskap om 

varandra) 

Hur kan det mätas? 

 

 

 

 

Antal genomförda 

utbildningsinsatser.  

Vilka data kan 

användas för mätning? 

 

 

 

 

 

Föra statistik i varje 

kommun och 

landstinget.  

Vilka antaganden 

är en förutsättning 

för satsningens 

insatta resurser? 

 

 

– Finansiering 

(Priopengar).  

– Brist på 

gemensamt IT-stöd.  

– Personal-

omsättning.  
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Basutbildning psykisk hälsa 
 Intervention Indikatorer Datakällor Riskanalys/Hot  

Övergripande 

syfte och mål. 

Vad förväntas 

satsningen uppnå 

på längre sikt? 

 

Basutbildning. 

Upptäcka Psykisk 

ohälsa. 

Minska stigmata. 

Hur kan det 

mätas? 

 

 

Antal utbildade. 

Vilka data kan 

användas för 

mätning? 

 

Egen inventering. 

Genom årlig 

uppföljning. 

Mätdatum sista 

september.   

Vilka antaganden är en 

förutsättning för att 

satsningen ska uppnå de 

långsiktiga målen? 

Specificerad utbildning. 

Utbildare. 

Se de lokala behoven.  

Långsiktigt 

implementeringstänk.  

Resultat och 

utfall. 

Vilka resultat 

förväntas 

satsningen uppnå 

på kort sikt? 

Utbildad personal 

och föreningar.  

 

 

Hur kan det 

mätas? 

 

Antal som 

genomgått 

utbildning.  

Vilka data kan 

användas för 

mätning? 

 

Egen 

dokumentering. 

 

 

Vilka antaganden är en 

förutsättning för att 

satsningens kortsiktiga 

utfall uppnås? 

Utbildare.  

Ekonomiska förutsättningar.  

Avsatt tid, fortsatt 

metodimplementering. 

Aktiviteter, 

processmått. 

Vilka aktiviteter 

ska genomföras i 

satsningen? 

 

 

Basutbildning 

anpassad efter 

verksamhet. 

 

Information.  

 

Öppna 

föreläsningar. 

Hur mäts 

aktiviteternas 

genomförande 

och att 

målgruppen 

nås? 

Enkäter.  

Antal 

föreläsningar.  

Utbildningar.  

Antal deltagare.  

Vilka data kan 

användas för 

mätning? 

 

 

Enkäter.  

Dokumentation. 

Närvarolista.  

Vilka antaganden är en 

förutsättning för att 

satsningens kortsiktiga 

utfall uppnås? 

 

 

 

Utbildade utbildare.  

Att tidsmässigt utrymme 

ges. 

 

Resurser.  Vilka resurser/ 

verktyg behövs för 

att genomföra 

satsningens 

aktiviteter? 

Finansiering. 

Delaktighet. 

”Egenerfarna”.  

Kompetens hos 

utbildare.  

Ansvarig.  

Hur kan det 

mätas? 

 

 

Det upprättas 

en plan.  

 

Program finns.  

Pengar avsätts.  

Ansvarig utses.  

Vilka data kan 

användas för 

mätning? 

 

Egen dokumentation. 

Ansvarig 

sammanställer.  

Vilka antaganden är en 

förutsättning för 

satsningens insatta 

resurser? 

 

Ekonomi.  
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Utbildningsplan – 

Långsiktig.  

MHFA (Mental 

Health First Aid). 

Utbildare 

utbildas eller 

anlitas.  
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Ökad mångkulturell kompetens  
 Intervention Indikatorer Datakällor Riskanalys (Hot) 

Övergripande 

syfte och mål 

Vad förväntas 

satsningen uppnå på 

längre sikt? 

 

Mångkulturell 

kompetens. 

 

 

Hur kan det mätas? 

 

 

Ämnesrelevant 

utbildning och 

kunskapspåbyggnad. 

Vilka data 

kan användas 

för mätning? 

 

Egen 

inventering. 

Genom årlig 

uppföljning. 

Mätdatum 

sista 

september.    

Vilka antaganden är en 

förutsättning för att 

satsningen ska uppnå de 

långsiktiga målen? 

 

Tid.  

Finansiering.  

Stor volym av 

utbildningsbehov.  

 

Resultat och 

utfall 

Vilka resultat 

förväntas satsningen 

uppnå på kort sikt? 

Ökad kunskapsnivå.  

 

Hur kan det mätas? 

 

 

Påbörjad utbildning.  

Vilka data 

kan användas 

för mätning? 

Egen 

inventering.  

Vilka antaganden är en 

förutsättning för att 

satsningens kortsiktiga 

utfall uppnås? 

Tid.  

Finansiering.  

Aktiviteter och 

processmått 

Vilka aktiviteter ska 

genomföras i 

satsningen? 

 

Utbildning.  

 

Hur mäts aktiviteternas 

genomförande och att 

målgruppen nås? 

 

 

Antalet utbildade 

personer.  

Vilka data 

kan användas 

för mätning? 

 

Egen 

inventering.  

Vilka antaganden är en 

förutsättning för att 

satsningens kortsiktiga 

utfall uppnås? 

 

Tidskrävande.  

Kostnad.  

Resurskrävande.  

Resurser Vilka resurser, 

verktyg behövs för att 

genomföra 

satsningens 

aktiviteter? 

Webbaserade 

utbildningar. 

Mångkulturella 

ambassadörer.  

Exempelvis TMO 

(Traumamedveten 

omsorg) (Ref). 

 

Hur kan det mätas? 

 

 

Antalet genomförda 

utbildningar och 

ambassadörer.  

Vilka data 

kan användas 

för mätning? 

 

Egen 

inventering.  

Vilka antaganden är en 

förutsättning för 

satsningens insatta 

resurser? 

 

 

Tid.  

Finansiering.  

Stor volym av 

utbildningsbehov.  
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Länkar 
http://varmlandsvardforbund.se/wp-content/uploads/2013/04/Samordnad-individuell-plan-

rev.-20130429.pdf  

http://skl.se/integrationsocialomsorg 

http://www.kolada.se/index.php?_p=fardiga_presentationer#272 

http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik.html 

 

http://varmlandsvardforbund.se/wp-content/uploads/2013/04/Samordnad-individuell-plan-rev.-20130429.pdf
http://varmlandsvardforbund.se/wp-content/uploads/2013/04/Samordnad-individuell-plan-rev.-20130429.pdf
http://skl.se/integrationsocialomsorg
http://www.kolada.se/index.php?_p=fardiga_presentationer#272
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik.html

