
   
 

1 
 

 
 
 
 

Analys och gemensam handlingsplan 
 

Överenskommelse  
om psykisk hälsa i Västernorrlands län 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antagen av Beredningsgruppen 20161014 

 
 

 

 



   
 

2 
 

Inledning 
Socialdepartementet och Sveriges kommuner och landsting (SKL) har slutit 

överenskommelsen ”Stöd till inriktade insatser inom området psykisk hälsa 2016”. Syftet med 

överenskommelsen är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete med ett gemensamt 

ansvarstagande från berörda aktörer. Detta görs med målsättningen att befolkningen ska 

erbjudas individ- och behovsanpassade samt effektiva insatser av god kvalitet inom området 

psykisk hälsa. . I överenskommelsen har 5 fokusområden lyfts fram, Förebyggande och 

främjande arbete, tillgängliga tidiga insatser, enskildas delaktighet och rättigheter, utsatta 

grupper samt ledning, styrning och organisation. Enligt överenskommelsen ska kommuner 

och landsting genomföra en kartläggning och analys av nuläget samt ta fram en handlingsplan 

för framtida arbete inom området. Kartläggningen som är genomförd i Västernorrlands län 

finns i sin helhet i dokumentet ”Kartläggning psykisk hälsa i Västernorrland 2016”.  

Nedan presenteras den gemensamma analysen och handlingsplanen för 2017 för kommunerna 

och landstinget i Västernorrland. 

 

Övergripande om hälsoläget  
Sedan mitten på 2000-talet har olika nationella satsningar, utredningar och utvärderingar 

avlöst varandra inom områdena psykisk ohälsa och sjukdom samt missbruk och beroende. 

Samtliga resultat visar att psykisk ohälsa och missbruk och beroende ökar i befolkningen, 

vilket också gäller för Västernorrland. Både kommunerna och landstinget arbetar med en rad 

olika förebyggande insatser. Inom ramen för folkhälsoarbetet pågår bland annat arbete med 

suicidprevention, våld i nära relationer, ANDT samt livsstilsfrågor. 

  

Behov finns att utveckla samverkan mellan huvudmännens folkhälsoenheter kring 

gemensamma mål och utifrån dessa prioritera satsningsområden. Ett satsningsområde kan 

vara MHFA – första hjälpen till psykisk hälsa, som är ett utbildningsprogram avsett för 

allmänheten. Avsikten är att ge kunskaper för att kunna ge första hjälp tills professionell hjälp 

fås, samt att sprida kunskap om psykisk ohälsa och sjukdom för att minska fördomar och 

stigmatisering. 

 

 I Folkhälsomyndighetens undersökning ”Hälsa på lika villkor” skattade 72 procent av den 

svenska befolkningen att de hade en bra eller en mycket bra hälsa. Resultatet visade att 

västernorrlänningen skattade sin hälsa något lägre jämfört med befolkningen i riket. 

Undersökningen visade också att det fanns skillnader i självskattad hälsa mellan kommunerna 

i länet. Varje kommun har därmed delvis sina egna utmaningar och sina särskilda behov, som 

inte alltid kan hanteras inom en konform åtgärdsplan, gemensam för hela länet. Det kan dock 

vara viktigt att framgent följa hälsoläget och dess utveckling på kommunnivå.  
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Ledning och organisation 
 

Samverkansstrukturen i Västernorrland för hälso- och sjukvård och socialtjänst har tre nivåer: 

 SocialKOLA som består av politiker från berörda nämnder i kommunerna och 

landstinget. 

 Beredningsgruppen till SocialKOLA som består av högre tjänstemän från 

kommunernas socialtjänst eller motsvarande samt landstingets hälso- och sjukvård.  

 Lokala samverkansgrupper, LSG, som består av verksamhetschefer från berörda 

verksamheter i kommunerna och landstinget i norra, västra och södra länsdelen (se 

bilden) 

 

De senaste åren har kommuner och landstinget gemensamt arbetat fram ”Överenskommelse 

om samverkan och samordning för att den enskilde ska få sina behov av hälso- och sjukvård 

samt socialtjänst tillgodosedda”, ”Överenskommelse om samarbete och samordning barn och 

unga – MITTBUS”, och ”Överenskommelse om samarbete och samordning inom missbruks- 

och beroendevården”, vilka behöver revideras. Behovet av ytterligare överenskommelser eller 

gemensamma övergripande rutiner behöver identifieras.  

 

De senaste årens satsningar har tydligt tydliggjort behovet av att utveckla brukarmedverkan, 

på såväl individ- som organisationsnivå. I länet finns idag ett brukarråd, men det finns ett 

behov av att fortsätta utveckla former för samverkan med såväl enskilda brukare i det dagliga 

arbetet som samverkan med brukar- och anhörigföreningar. 

 

Barn och unga  
Barnhälsoindex har arbetats fram i syfte att kunna ge en bred bild av hälsoläget bland barn i 

Sverige. Indexet innehåller både medicinska och psykosociala indikatorer.  Resultatet utifrån 

barnhälsoindex visade att det finns skillnader bland länets kommuner avseende psykisk hälsa. 

Då det endast är två kommuner som ligger under riksgenomsnittet förefaller det som att 

barnen generellt sett har en bättre psykisk hälsa än riksgenomsnittet. Det finns dock kända 

faktorer som är viktiga att beakta när det gäller risk för att utveckla psykisk ohälsa. Dessa är 

exempelvis att inte fullfölja grundskolan eller gymnasieskolan, attityder och användning av 

tobak, alkohol och narkotika, barn placerade i familjehemsvård, barn med 

funktionsnedsättningar etc.  

När det gäller ungdomars levnadsvanor ses en positiv utveckling, främst för klassiska 

riskområden som användning av tobak och alkohol. Både rökning och alkoholkonsumtion 

visar de lägsta siffrorna sedan undersökningen startades 1985/86 (CAN). Västernorrlands län 

skiljer sig inte nämnvärt från riket i stort. Andelen riskkonsumenter av alkohol bland pojkar 

på gymnasiet är något högre än riket. Cannabis har genom åren varit den vanligaste 

narkotikan i årskurs 9 såväl som i gymnasiet. Pojkarnas värden är tämligen lika dem i riket 

medan det för flickorna kan noteras att årsprevalensen, 2015 var 3,5 procentenheter lägre 

jämfört med riket. Det är stora variationer mellan kommunerna i länet.   
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Även om det sker en minskning av rökning och alkoholkonsumtion bland ungdomar, är 

arbetet med att förebyggande risk-missbruk av vikt. Det är också viktigt att tidiga insatser och 

behandlingar ges. Kartläggningen visade på ett behov av att utreda förutsättningarna för att 

utveckla metoder avseende att tidigt upptäcka och behandla missbruk hos barn och unga.  

 

I Västernorrlands län erbjuder skolsköterskorna barn och unga ett hälsosamtal (HiS) i 

förskoleklass, årskurs 4, årskurs 7 och årskurs 1 på gymnasiet. Hälsosamtalet genomförs 

utifrån ett länsgemensamt hälsofrågeformulär. Resultatet visade att andelen elever som 

upplevde den egna hälsan som mycket bra eller bra minskade med ökande ålder, framförallt 

bland flickorna. Det är också en mindre andel elever idag jämfört med för 10 år sedan som 

skattar sin hälsa som mycket bra eller bra.  

En intressant iakttagelse som kan göras bland de unga vuxna (16-25 år) i Västernorrland är att 

kartläggningen visade att flickor och unga kvinnor i länet uppger i högre utsträckning att man 

har en psykisk ohälsa men man klarar av skolan i högre grad än pojkar.  Däremot är det 

pojkarna och unga män som inte lyckas etablerar sig på arbetsmarknaden och därmed är den 

grupp som i högre utsträckning är arbetslös och uppbär försörjningsstöd. 

Kartläggningen visade att det finns ett behov av att ytterligare utveckla och förstärka 

samverkan mellan elevhälsa, socialtjänst och hälso- och sjukvård. En modell för detta finns 

bl.a i Örnsköldsviks kommun – Nätsam, som visat sig fungerat väl. Kartläggningen på 

läkemedelsstatistiken visade att det fanns skillnader mellan länets kommuner där det förekom 

bitvis hög förskrivning till barn och unga. En analys av hur hälso- och sjukvården, skolan och 

socialtjänsten arbetar för att ge barn och ungdomar stöd, vård och behandling behöver 

genomföras med syfte att utveckla hållbara samarbetsformer. Vilka insatser behövs vad gäller 

skolsituation, föräldrastöd etc. 

 

I länets kommuner och i landstinget finns ett brett utbud av tidiga insatser att erbjuda till barn 

och unga och deras föräldrar. Det finns dock svårigheter att nå och motivera berörda 

målgrupper att ta del av utbudet. Det finns ett behov av att undersöka närmare vilka 

målgrupper som är i behov av stödinsatser och utifrån detta utveckla dessa stödformer. Här är 

det viktigt att särskilt beakta de kunskaps- och evidensbaserade metoder som finns inom 

området.  

 

Den ökande psykiska ohälsan hos barn visar sig också i att fler söker hjälp hos barn- och 

ungdomspsykiatrin, BUP. Till exempel ökar antalet remisser/egen vårdbegäran till BUP 

stadigt månad från månad. Den särskilda tillgängligheten för första besök inom 30 dagar 

uppnås inte längre.  
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Vuxna 
 

I likhet med riket i övrigt skattar män sin psykiska hälsa mer positivt än kvinnor. En 

förklaring som ofta lyfts fram som orsak till detta är att kvinnor i högre grad har 

huvudansvaret för sysslor i hemmet, dvs de ”dubbelarbetar” i högre grad. Det kan ibland 

upplevas svårt att kombinera familjeliv och arbetsliv. Kartläggningen visade att svåra 

sömnbesvär och egenupplevd svår stress ökar i vissa åldersgrupper, inte minst bland unga 

kvinnor. Personer mellan 16-44 år i länet uppger i något högre grad att de är stressade jämfört 

med riket i övrigt. Kartläggningen visade även att det fanns en markant skillnad rörande 

förskrivning av läkemedel, t.ex. av opioider, där länet har högre förskrivning jämfört med 

riket. Det föreligger också en markant skillnad mellan kommunerna. 

 

Arbete och sysselsättning 

Teorier om arbetets betydelse betonar arbetets identitetsskapande funktion då det bidrar till att 

skapa en identitet och självförtroende, ger social status, en möjlighet till sociala relationer, 

personlig utveckling samt stärker den enskildes ekonomiska förutsättningar. Detta är sådant 

som den som står utanför arbetsmarknaden riskerar att gå miste om. Studier pekar på samband 

mellan arbetslöshet och ohälsa, det är dock inte klarlagt hur orsakssambandet ser ut.  

 

Arbetslösheten för såväl unga vuxna (18-24 år) som vuxna är högre i Västernorrland än i 

övriga riket. Variationen mellan kommunerna är förhållandevis stor där arbetslösheten är 

lägre i de större kommunerna än de mindre kommunerna. Unga vuxna är särskilt känsliga på 

arbetsmarknaden utifrån att de har kortare arbetslivserfarenhet. Kartläggningen visade också 

att, generellt sett är arbetslösheten i länets kommuner högre bland män än bland kvinnor.  

 

För personer med funktionsnedsättningar kan en meningsfull sysselsättning är en viktig faktor 

för ett gott liv och för möjligheten att känna delaktighet i samhället. Under 2015 gjordes en 

analys av kommunernas inventering av personer med psykisk funktionsnedsättning (PRIO-

satsningen) samt av resultaten i landstingets kvalitetsregister avseende arbete och 

sysselsättning där bl.a. PsykosR visar att cirka 60 procent av registrerade personer helt saknar 

sysselsättning. Analysen av kommunernas inventering visade att mer än hälften av personerna 

varit utan arbete, studier eller sysselsättning under de senaste tolv månaderna. De 45 procent 

som hade arbete, studier eller sysselsättning, hade det i form av daglig sysselsättning. 

Liknande mönster återfinns på nationell nivå och det finns behov av att arbeta med dessa 

frågor. I den framtagna handlingsplanen för PRIO 2016 ska antalet personer med 

arbete/sysselsättning öka för de som har omfattande eller komplicerad psykiatrisk 

problematik. Behovet av aktiviteter för att öka antalet med arbete/sysselsättning kvarstår. Det 

är viktigt att samverkan mellan kommun och landsting utvecklas för att möjliggöra att 

personer med en psykisk funktionsnedsättning kan få och behålla ett arbete på långsikt.  
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Sjukskrivning  

Ur ett nationellt perspektiv är psykisk ohälsa är den främsta orsaken till längre sjukfrånvaro. 

Vid sjukfrånvaro längre än 60 dagar är psykiatriska diagnoser mer vanligt förekommande än  

muskuloskeletala diagnoser. I Västernorrland utgör psykiska diagnoser 38 procent av 

sjukfallen. Detta skiljer sig inte mycket från riket i övrigt där  motsvarande siffra är 40 

procent. Kartläggningen visade att kvinnorna i Västernorrlands län har högre andel 

sjukfrånvaro i jämförelse med riket.  Majoriteten (90%) av de psykiatriska diagnoserna 

utgjordes av ångest- och förstämningssyndrom. Västernorrland har här en utmaning att ge 

vård och stöd som hjälper sjukskrivna personer. Mänskligt, ekonomiskt och hälsomässigt 

vittnar siffrorna om behov av åtgärder, inte minst av förebyggande karaktär. 

Båda huvudmännen arbetar med olika åtgärder för att minska sjukskrivningstalen inom sina 

respektive verksamheter. Kommunerna har ansökt om forskningsprojekt i samarbete med 

Mittuniversitetet och Umeå Universitet. Inom ramen för ”sjukskrivningsmiljarden – en 

kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess” ingår bl.a. satsning på 

rehabkoordinatorer, stödja utvecklingen av bedömning av rehabiliteringsbehov för kvinnor 

och män med psykisk ohälsa och långvarig smärta, öka kunskapen om våld i nära relationer 

samt medikalisering av normala livshändelser.  

 

Boende & dagligt liv 

Bristen på bostäder gäller för alla medborgare i samhället, men de utsatta grupperna blir extra 

sårbara då de kan ha svårigheter att ordna eller behålla sin bostad, vilket kan ge flera negativa 

konsekvenser.  

 

Personer som saknar egen förmåga att ordna eller behålla bostad riskerar att drabbas av flera 

negativa konsekvenser av sin hemlöshet t.ex. ökad risk för inskrivning på psykiatrisk 

vårdavdelning. Dessutom kan det medföra svårigheter att följa behandlingsprogram och råd 

angående medicinering, uppföljning, träning, livsstil etc. vilket i sin tur kan innebära att 

grundsjukdomen förvärras och leda till ytterligare funktionsnedsättning.  

 

För att förebygga att personer med psykisk funktionsnedsättning och/eller samtidigt 

missbruk/beroende av alkohol- och/eller droger och neuropsykiatrisk problematik hamnar i 

hemlöshet behöver kommun och landsting hitta gemensamma strategier för att möta 

individens behov av stöd i boendet. I kommunernas inventering, inom ramen för PRIO-

satsningen, framkom till exempelvis att 99 personer saknade stadigvarande boende och att 

193 personer hade särskilt boende enligt SoL/LSS. Inom den psykiatriska heldygnsvården 

vårdas flera bostadslösa patienter i stort sett varje dag. På grund av avsaknad av adekvat 

boende blir patienterna kvar längre än det medicinska tillståndet kräver.  

 

Av handlingsplanen för PRIO 2016 framgår att för personer med omfattande eller 

komplicerad psykiatrisk problematik ska utvecklas och skapas. Frågor som boendestödets 

uppgift, innehåll, kompetenskrav, förhållningssätt etc. behöver tydliggöras och fastställas.  
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Både kommunerna och landstinget har även svårigheter att möta behoven för vuxna personer 

med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Efterfrågan av utredning, behandling och stöd 

ökar hela tiden. 

 

Det kan vara viktigt att fortsätta arbeta med kvalitetsregistren utifrån att dels för patienten en 

årlig uppföljning och dels så kan analys av patientregistret på gruppnivå vara till hjälp för 

fortsatt analys om de insatser som står till buds.  

 

Enligt tidigare analys och handlingsplan för 2016 ska kommunerna erbjuda ESL-program (Ett 

självständigt liv, ett manualbaserat program för färdighetsträning). Landstinget ska erbjuda 

patientutbildningen IMR (Illness Management and Recovery). Det är viktigt att skapa system 

för att säkerställa att patienterna och klienterna får tillgång till dessa program över tid.  

 

Fortsatt arbeta mot målet att alla som behöver en Samordnad Individuell Plan, SIP, ska ha en 

aktuell sådan.  

 

Missbruk och beroende 

Psykisk ohälsa eller sjukdom tillsammans med missbruk och beroende är vanligt och ökar i 

samhället. Missbruks- och beroendevården är en angeläget för både kommunerna och 

landstinget, och inom landstinget en angelägenhet för både den psykiatriska och somatiska 

vården. Kunskap, metoder och samverkansformer behöver utvecklas avseende alkohol, 

narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel och dopningsmedel. Här finns 

behov av att särskilt beakta personer som har en samsjuklighet. De komplexa behov som 

samsjuklighet kan medföra förutsätter en samordnad samverkan med flera andra aktörer och 

vårdgrannar.   

 

Analysarbetet påvisar att patienter med samsjuklighet av beroendesjukdom och psykiatrisk 

eller neuropsykiatrisk diagnos särskilt behöver uppmärksammas. För att utveckla arbetet och 

göra samhällets insatser mer resurseffektiva behövs utökad samverkan kring denna målgrupp.  

 

Nyanlända 

Det stora antalet asylsökande personer under 2015 har inneburit vissa påfrestningar på hälso- 

och sjukvården. Det är ännu osäkert hur de mer långsiktiga vårdbehoven kommer att 

utvecklas för gruppen som helhet. När asylsökande personers situation övergår i en mer 

normal vardag, finns risk att problemen med psykisk ohälsa ökar. Det handlar om ett brett 

spektra från lättare psykisk ohälsa till mycket allvarliga tillstånd som t.ex. posttraumatiska 

stressyndrom (PTSD). En del av dessa vårdbehov får betecknas som ovanliga inom hälso- och 

sjukvården under normala omständigheter. Men nu kan vårdpersonal på olika nivåer förväntas 

möta problematiken i högre utsträckning. Inom landstinget pågår arbete för att öka förmåga 

och kapacitet på området, baserat på de kunskapsunderlag Sveriges Kommuner och Landsting 

har tagit fram.  
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I Västernorrlands län är det Länsstyrelsen samordnar insatserna för nyanlända i samverkan 

med länets kommuner, landsting, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och 

Försäkringskassan med syfte att underlätta och möjliggöra etablering. Området är beaktat i 

analysarbetet men kommer inte att vidareutvecklas, då det redan finns medel och struktur för 

samverkan kring frågor som berör nyanlända och papperslösa. 

Gemensamma områden att arbeta vidare med 
Analysarbetet har utmynnat i följande satsningsområden som vidareutvecklas i den 

gemensamma handlingsplanen. Barn och unga är särskilt prioriterade, vilket innebär att 

arbetet kommer att inledas med de satsningsområden som rör barn- och unga.  

 

 Anhörigstöd (satsningsområde 1)  

 Samverkan och samarbete kring olika former av föräldrastöd. (satsningsområde 1, 2, 

4) 

 Effektiva samarbetsformer för hur hälso- och sjukvården, skolan och socialtjänsten 

arbetar för att ge barn och ungdomar stöd, vård och behandling behöver genomföras 

med syfte att utveckla effektiva samarbetsformer. (satsningsområde 1, 2, 4, 5).  

 Vilsna unga vuxna (satsningsområde 1, 2) 

 Arbetsformer och metoder med syfte att tidigt upptäcka droganvändning och behandla 

missbruk hos barn och unga. (satsningsområde 2, 4, 5) 

 Integrerat stöd i boendet (satsningsområde 3, 4) 
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Gemensam handlingsplan 
Flera av de föreslagna åtgärderna inbegriper ett fortsatt analysarbete (av överenskommelser, gemensamma riktlinjer och övriga åtgärder som kan 

beslutas av huvudmännen). För detta ändamål kommer delar av de resurser som avsättas att gå till rekrytering och anställning av en projektledare 

som ansvarar för att planera, hålla samman och driva de satsningar som görs inom handlingsplanen. 

 

Anhörigstöd (satsningsområde 1) 
 

 Interventionslogik Indikatorer 

  

 

Datakälla  Antaganden/Hot 

Vad behöver vi ta 

hänsyn till  

Övergripande mål och 

syfte 

Utveckla ett 

kunskapsbaserat 

anhörigstöd till berörda 

målgrupper, för att 

förebygga psykisk ohälsa 

 

 

Identifiera nya 

behovsgrupper  

 

Identifiera 

kunskapsbaserade 

metoder. 

 

Identifiera de insatser som 

ges i nuläget både inom 

kommuner och landsting. 

 

Kartläggningsrapport 

Öppna jämförelser 

Riktlinjer Socialstyrelsen 

Samsjuklighetsperspektivet 

m.fl.  

Befintliga 

kunskapsbaserade metoder 

 

 

 

Resultat och utfall 

 

Genomlysning av 

anhörigstöd och förslag på 

utvecklingsområden under 

2017  

  

Underlag som visar vilka 

nya behovsgrupper som 

kan/bör erbjudas ett 

kommunalt anhörigstöd. 
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Aktiviteter och processmål 

 

  

 

Fastställa uppdrag till 

arbetsgruppen som inleder 

med att genomföra en 

intern översyn av 

funktionen anhörigstöd. 

Ett uppdrag om 

brukarrevision ska också 

ges. 

 

 

 

Förslag till insatser för att 

utveckla anhörigstödet. 

Lämnas under 2017. 

Kartlägga befintligt 

anhörigstöd och identifiera 

nya behovsgrupper. 

Varje kommun och 

landstinget bör identifiera 

vilka anhöriga som möts i 

dag och vilka grupper och 

vilken typ av stöd behöver 

anhöriga. 

Resurser Brukarrådet 
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Samverkan och samarbete kring olika former av föräldraskapsstöd   

(satsningsområde 1, 2, 4) 
 

 Interventionslogik Indikatorer Datakällor (var hittar vi 

data) 

Antaganden/Hot 

Vad behöver vi ta 

hänsyn till 

Övergripande mål och 

syfte 

Utveckla hållbar 

samverkan och samarbete 

kring olika former av 

föräldraskapsstöd (på fem 

års sikt) 

- En indikator är hur 

många föräldrar har fått 

föräldraskapsstöd 

- Har mottagarna av 

föräldraskapsstöd stärkts i 

föräldrastöd 

 

 

Dokumentation i 

respektive huvudmans 

journalsystem 

 

Öppna jämförelser 

Andra satsningar 

Befintlig, alt. ny 

lagstiftning 

 

Resultat och utfall 

 

Förslag på lämplig 

samverkan kring 

föräldraskapsstöd (2017) 

Inom två år ta fram en 

länsgemensam riktlinje för 

föräldraskapsstöd kring 

samverkan med fokus på 

nivåerna främjande och 

förebyggande, tidiga 

insatser samt utsatta 

grupper 

 

 

 

 

Att respektive huvudman 

- tillsätter deltagare i 

arbetsgruppen. 

-avsätter resurser utifrån 

funktion, lokaler, mandat 

–bistår med internt 

material som berör 

området 

 

Aktiviteter och processmål 

 

1. Ett uppdrag ska 

utformas av 

beredningsgruppen 

 

 

2.Tillsätt en arbetsgrupp 

 

1. Inventering av 

befintliga 

samverkansstrukturer samt 

insatser gällande 

föräldrastöd hos respektive 

huvudman. 

 

 Att deltagarna i 

arbetsgrupp och 

referensgrupp har tid och 

mandat att genomföra 

uppdraget 
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3. Brukarrådet bör 

involveras i 

arbetsgruppens arbete 

 

4. Kontakta ev. övriga 

aktörer som berörs 

 

 

2. Identifiera 

utvecklingsområden vad 

gäller samverkansformer 

samt insatser 

 

Resurser En arbetsgrupp med 

deltagare från landstinget 

och kommunerna tillsätts 

Tydligt uppdrag med start 

och slut, återkoppling 

under processen 

 

Skriftlig återrapportering 

till beredningsgrupp 

(uppdragsgivaren) 

 Att respektive huvudman 

tillsätter deltagare i 

arbetsgrupp 

Att roller och mandat är 

tydliggjorda innan start 
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Samarbetsformer för hur hälso- och sjukvården, skolan och socialtjänsten arbetar för att ge barn och ungdomar stöd, vård och 

behandling behöver genomföras med syfte att utveckla effektiva samarbetsformer. (Satsningsområde 1, 2, 4, 5).  
 

 

 Interventionslogik Indikatorer/Mål med 

arbetet 

Datakällor (var hittar vi 

data) 

Antaganden/Hot 

Vad behöver vi ta 

hänsyn till 

Övergripande mål och syfte Att förbättra barnens 

skolgång, och därmed 

öka förutsättningarna 

för en god psykiska 

hälsa (femårsmålet). 

 

Indikatorer tas fram 

under projektets 

genomförande. 

En ökad andel elever som 

avslutar grund- 

gymnasieskolan med 

godkända betyg 

 

 

Huvudmännens 

verksamhetsstatistik 

 

Skolresultat 

Hälsosamtalet 

Loke 

(ungdomsrådgivningen, 

samtalsbyrån m.fl.) 

 

Komplicerat 

samhällsproblem vilket 

kräver ett väl avgränsat 

uppdrag och extern 

konsult. 

 

Resultat och utfall 

 

Förslag på effektiva 

samarbetsformer 

mellan 

huvudmännens 

verksamheter 

Arbetsgruppen lämnar 

förslag till 

beredningsgruppen senast 

i oktober 2017 

(kortsiktigt mål). 

 

 

Bland annat ny och 

relevant 

forskningsresultat av vikt 

för samverkan mellan 

berörda parter inom 

målgruppen 

 

 

Rekryteringsprocessen av 

projektledare bör inledas 

så snart uppdraget är 

formulerat.  

 

Aktiviteter och processmål 

 

1. Ett uppdrag ska 

utformas av 

beredningsgruppen 

 

2. En extern 

projektledare tillsätts 

 

Arbetsgruppen lämnar 

förslag till 

beredningsgruppen senast 

i oktober 2017 

(kortsiktigt mål). 

Förslaget bör innehålla en 

sammanfattande 

kunskapsöversikt. 

 

 Att deltagarna i 

arbetsgrupp har tid och 

mandat att genomföra 

uppdraget 
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Alternativt någon 

inom de berörda 

aktörernas  

verksamhet 

 

3. En arbetsgrupp 

med företrädare 

tillsätts, från 

huvudmännen 

verksamheter. 

 

Lägesrapport lämnas juni 

2017 till 

beredningsgruppen. 

Resurser Medel till extern 

projektledare. Övriga 

resurser står 

respektive huvudman 

för. 

Skriftlig återrapportering 

till beredningsgrupp 

(uppdragsgivaren) 

 Att respektive huvudman 

tillsätter deltagare i 

arbetsgrupp. Att roller och 

mandat är tydliggjorda 

innan start. 
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Insatser för så kallade vilsna unga vuxna (satsningsområde 1,2)  
Med vilsna unga vuxna avses här de ungdomar som har svårighet att etableras sig på arbetsmarknaden, mår dåligt och inte riktigt klarat 

övergången till vuxenlivet. 

 Interventionslogik Indikatorer  

 

Datakälla  Antaganden/Hot 

Vad behöver vi ta 

hänsyn till 

Övergripande mål och 

syfte 

Samverka kring 

förebyggande och tidiga 

insatser för vilsna unga 

vuxna. 

Skillnaden mellan pojkar 

och flickor när det gäller: 

-Avgångsbetygen i åk 9 

och gymnasiet (förändring 

över tid?) 

-Antalet individer i 

målgruppen som uppbär 

försörjningsstöd 

(förändring över tid) 

hjälpsökande inom 

socialtjänst och/ eller 

hälso- och sjukvården  

-Utjämna  skillnaderna 

mellan könen då det gäller 

hjälpsökande 

 

Dataregister ex 

Skolverket 

KoLada 

 

 

 

 

Andra satsningar 

Befintlig alt. ny 

lagstiftning 

 

Resultat och utfall 1. En kunskapsöversikt av 

övergången mellan 

utbildning och etablering 

på arbetsmarknaden för 

målgruppen. Vidare bör 

analysen omfatta vilsna 

unga vuxnas behov av 

tidiga, öppna och 

förebyggande insatser.  

 

1+2. Rapport som belyser 

vuxenblivandet med fokus 

på specifikt unga vilsna 

 

-ge förslag på insatser som 

riktar sig till såväl pojkar 

som flickors behov. 

 

3. Utforma en 

länsgemensam riktlinje 

kring hur samverkan  

 Att respektive huvudman 

- tillsätter deltagare i 

arbetsgruppen. 

-avsätter resurser utifrån 

funktion, lokaler, mandat 

–bistår med  internt 

material som berör 

området 
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Skapa en hållbar 

samverkan kring hur 

kommun och landsting ska 

möta gruppens behov. 

  

mellan kommun och 

landsting ska utformas för 

att möta gruppens behov 

 

 

Aktiviteter och processmål 1+2. Ett uppdrag ska 

utformas av 

beredningsgruppen där 

syfte att genomföra en 

fördjupad studie och analys 

 

1+2. Tillsätta en 

arbetsgrupp 

(3. Brukarrådet bör 

involveras i arbetsgruppens 

arbete 

 

En arbetsgrupp med 

deltagare från landstinget 

och kommunerna tillsätts 

Tydligt uppdrag med start 

och slut, återkoppling 

under processen. 

 

 

1+2 Inventera befintliga 

samverkan för 

målgrupperna 

 

1+2. Identifiera 

utvecklingsområden vad 

gäller samverkansformer 

samt insatser. 

 

Fördjupad studie Att deltagarna i 

arbetsgrupp och 

referensgrupp har tid och 

mandat att genomföra 

uppdraget. 

Resurser Utifrån den funktion som 

får uppdraget kan en 

resursanalys göras 

Tydligt uppdrag med start 

och stopp, återkoppling 

under processen. 

Skriftlig återrapportering 

till beredningsgruppen 

(uppdragsgivaren) 

 Att respektive huvudman 

tillsätter deltagare i 

arbetsgrupp och 

referensgrupp 

Att roller och mandat är 

tydliggjorda innan start 
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Arbetsformer och metoder med syfte att tidigt upptäcka droganvändning och behandla missbruk hos barn och unga. (Satsningsområde 

2, 4, 5) 
 

Utreda förutsättningarna för att utveckla arbetsformer och metoder med syfte att tidigt upptäcka droganvändning och behandla 
missbruk hos barn och unga. Extern konsult behöver anlitas för uppdraget. (Satsningsområde 2, 4, 5) 
 

 Interventionslogik Indikatorer/Mål med 

arbetet 

Datakällor (var hittar 

vi data) 

Antaganden/Hot 

Vad behöver vi ta 

hänsyn till 

Övergripande mål och syfte Utreda förutsättningarna 

för att utveckla 

arbetsformer och metoder 

med syfte att tidigt 

upptäcka droganvändning 

och behandla missbruk 

hos barn och unga. 

 

Att minska förekomsten 

av missbruk och beroende 

bland unga (femårsmål). 

 

Används 

kunskapsbaserade 

metoder idag? 

Används 

kunskapsbaserade 

screeninginstrument 

idag? 

Används 

kunskapsbaserade 

utredningsinstrument 

(ADAD +ADDIS-Ung) 

I vilken omfattning? 

Ytterligare Indikatorer 

kan bli aktuella under 

projektets 

genomförande 

 

Huvudmännens 

verksamhetsstatistik. 

 

Exempelvis:  

Öppna jämförelser 

Nationella riktlinjer 

inom vård och stöd vid 

missbruk och beroende 

hos barn och unga 

Placeringar HVB 

(SoL+LVU) 

Länsöverenskommelser 

inom området. 

 

Komplicerat 

samhällsproblem vilket 

kräver ett väl avgränsat 

uppdrag och extern 

konsult. 

 

Resultat och utfall 

 

Arbetsgruppen lämnar 

förslag till 

beredningsgruppen senast 

i oktober 2017. 

 Att utreda och vid 

behov utveckla ett 

arbetssätt och en 

organisation för tidigare 

upptäckt och behandling 

 

 

Rekryteringsprocessen 

av projektledare bör 

inledas så snart 

uppdraget är formulerat.  
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av begynnande 

missbruksproblem hos 

barn och unga 

(kortsiktigt mål). 

Andra aktörer än de 

som ingår i 

överenskommelsen kan 

bli aktuell ex polis – hur 

nå dem? 

 

Aktiviteter och processmål 

 

1. Ett uppdrag ska 

utformas av 

beredningsgruppen 

 

Kunskapsöversikt 

gällande metoder för tidig 

upptäckt och behandling 

 

2. En extern projektledare 

tillsätts. 

 

3. En arbetsgrupp med 

företrädare tillsätts, från 

huvudmännen 

verksamheter. 

 

 

 

Lägesrapport lämnas 

juni 2017 till 

beredningsgruppen. 

 

Inventera hur nuläget 

ser ut inom respektive 

huvudmans 

verksamheter. 

 

 Att deltagarna i 

arbetsgrupp har tid och 

mandat att genomföra 

uppdraget. 

 

Uppdraget är för 

otydligt formulerat 

 

Roller och mandat 

oklart 

 

Hur implementera ett 

nytt arbetssätt när 

extern projektledare 

avslutar 

 

Resurser Medel till extern 

projektledare. Övriga 

resurser står respektive 

huvudman för. 

 

Brukarrådet 

Skriftlig 

återrapportering till 

beredningsgrupp 

(uppdragsgivaren) 

 Att respektive 

huvudman tillsätter 

deltagare i arbetsgrupp. 

 

 



   
 

19 
 

Integrerat stöd i boendet (satsningsområde 3, 4) 
Förslag på indikatorer i en handlingsplan 

 Interventionslogik Indikatorer/Mål med 

arbetet 

  

 

Datakälla  Antaganden/Hot 

Vad behöver vi ta 

hänsyn till  

Övergripande mål och 

syfte 

Utveckla integrerat stöd i 

boendet för personer med 

omfattande och 

komplicerad psykiatrisk 

problematik (här ingår 

personer med 

samsjuklighet) 

 

-Antal nya behovsgrupper 

-Antal personer som har 

integrerat stöd i sitt 

boende 

-Insatser kopplade till 

boendet?  

Öppna jämförelser 

Hemlöshetsutredningen 

Interna journalsystem 

inom respektive 

huvudman: 

-Antal vräkningar 

-Antal vårddygn  

Minskade kostnader för 

kommunerna gällande 

speciallösningar 

 

Förutsätter att kommuner 

och landsting hittar en 

gemensam nämnare för att 

utveckla 

samverkansformer. 

 

Ekonomiska resurser 

Personella resurser 

Resultat och utfall 

 

1. Redovisa ett underlag 

där nuvarande integrerat 

stöd i boende belyses, 

identifiera nya och tidigare 

kända behovsgrupper.  

 

2. Ge förslag på hur 

samverkan mellan 

kommun och landsting ska 

utformas där roller och 

uppdrag tydliggörs 

Få en överblick kring 

integrerat stöd i boendet. 

Hur ser det ut idag och vad 

behöver utvecklas framåt. 

 

1.Skriftligt 

kunskapsunderlag till 

beredningsgruppen  

 

2. Inom två år ta fram en 

länsgemensam riktlinje för 

integrerat stöd i boende 

för behovsgrupperna  

 

 

 

 

 

Inhämta material från 

liknande verksamheter där 

framgångs- och hindrande 

faktorer belyses. 
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Samverkansstruktur 

Kompetensbehov 

Utveckla 

samverkansstrukturer 

 

Aktiviteter och processmål 

 

1.Ett uppdrag ska utformas 

av beredningsgruppen där 

nuvarande integrerat stöd i 

boende ska belysas, nya 

och tidigare kända 

behovsgrupper ska 

identifieras.  

 

 

1. Antal nuvarande 

integrerat stöd i boende  

Antalet nya 

behovsgrupper 

Antalet tidigare kända 

behovsgrupper 

Identifiera 

utvecklingsområden 

Brukarrevision? 

 

2. Utforma en skriftlig 

länsövergripande 

överenskommelse 

gällande integrerat stöd i 

boende för personer med 

omfattande och 

komplicerad psykiatrisk 

problematik (här ingår 

personer med 

samsjuklighet) 

 

 Att deltagarna i 

arbetsgrupp och 

referensgrupp har tid och 

mandat att genomföra 

uppdraget 

Resurser En arbetsgrupp med 

deltagare från landstinget 

och kommunerna tillsätts 

Tydligt uppdrag med start 

och slut, återkoppling 

under processen  

Skriftlig återrapportering 

till beredningsgrupp 

(uppdragsgivaren) 

 Att respektive huvudman 

tillsätter deltagare i 

arbetsgrupp och 

referensgrupp 

Att roller och mandat är 

tydliggjorda innan start 

Att brukarrådet har 

möjlighet att delta.  
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Samverkan om sjukskrivningsproblematik (satsningsområde 1) 

 
Höga sjuktal är en mycket viktig och aktuell fråga, även på nationell nivå. Regeringen trycker hårt på att detta är ett område man måste lägga resurser på att 

förebygga ohälsan och främja en god arbetsmiljö. Västernorrlands län är ett tydligt exempel på höga sjuktal och ohälsotal med de näst högsta sjuktalen i landet 

(Försäkringskassan, 2015). Psykisk ohälsa är en viktig anledning till de höga sjuktalen. Kommunerna och landstinget i länet är dessutom stora arbetsgivare 

och det kan därmed vara intressant att lägga fokus på detta område. Hos båda parterna pågår projekt som fokuserar på den psykosociala arbetsmiljön, minska 

sjukfallen samt verka för återgång till arbetet. 

Under 2017 ska kommunerna och landstinget inom ramen för handlingsplanen gemensamt följa utvecklingen på området. Syftet är att identifiera de satsningar 

och projekt som pågår och skapa ett underlag för eventuella åtgärder under kommande år. De närmare förutsättningarna för detta arbete preciseras under 

hösten 2016. 

 

 

 


