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Sammanfattning 
I arbetet med överenskommelsen psykisk hälsa har Östergötland sedan flera år tillbaka ett 

upparbetat samarbete i form av ett nätverk bestående av representanter från länets 13 kommuner, 

Region Östergötland och brukarorganisationer. Arbetet i nätverket samordnas av regionala 

processledare på uppdrag av ledningsgrupp vård och omsorg (LGVO).  

Arbetet med analys och handlingsplan inom ramen för 2016 års överenskommelse har utgått från 

den länsgemensamma handlingsplanen för 2016 gällande personer med psykisk 

funktionsnedsättning/sjukdom. Nätverket har analyserat handlingsplanen och gjort en 

nulägesbeskrivning utifrån SKL:s fem fokusområden; Ledning, styrning och organisation; 

Förebyggande och främjande insatser; Tillgängliga och tidiga insatser; Enskildas delaktighet och 

rättigheter samt Utsatta grupper.  

Som en del i behovsanalysen för Östergötland har registerdata och enkäter använts. I de 

självrapporterade enkäterna rapporterar kvinnor genomgående besvär i större utsträckning än män, 

och det finns ett omvänt linjärt samband mellan ålder och besvär; genomgående rapporterar yngre 

besvär i större utsträckning än äldre. I materialet fanns en tydlig skillnad med avseende på 

självskattad ekonomi där de som upplever sig ha sämre ekonomi också rapporterar sämre psykisk 

hälsa.  Bland ungdomar rapporterar genomgående tjejer och de med annan könsidentitet besvär i 

större utsträckning än killar, och gymnasielever rapporterar besvär i högre utsträckning än elever i 

högstadiet. I materialet fanns också en tydlig skillnad i ekonomi med avseende rapportering av 

besvär. Könsskillnaderna var mindre för sömn jämfört med de andra områdena.  

Det finns upparbetade samverkansstrukturer för området vård och omsorg, där psykisk hälsa ingår 

som en del. Den sammantagna analysen från nulägesbeskrivningen, omvärldsbevakningen och 

behovsinventeringen utifrån statistik och nätverk visar att ledning och styrning av samverkan är ett 

prioriterat fortsatt utvecklingsområde. 

Analysen har lett fram till en handlingsplan sorterad efter 1) samverkan och styrning 2) analys och 

utredning, 3) Implementering och utveckling och 4) kommunikation.  

En avgörande framgångsfaktor för att arbeta med psykisk hälsa i Östergötland är behovet av 

samverkan och styrning. En del områden är ännu inte kartlagda eller utredda och en rad områden 

behöver arbetas med tvärsektoriellt, med både FoU-enheter, universitet och region och kommun. En 

del goda exempel och funktionella verksamheter behöver stödjas i breddinförande och spridning, 

och fungerade verksamheter behöver utökas och utvecklas. Sist ligger det en betydande 

kommunikationsinsats både vad gäller kunskap och information till verksamheter, men också till 

medborgare.  
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Inledning 
I arbetet med överenskommelsen psykisk hälsa har Östergötland sedan flera år tillbaka ett 

upparbetat samarbete i form av ett nätverk bestående av representanter från länets 13 kommuner, 

Region Östergötland och brukarorganisationer. Arbetet i nätverket samordnas av regionala 

processledare på uppdrag av ledningsgrupp vård och omsorg (LGVO).  

Förra året arbetade nätverket fram en länsgemensam handlingsplan för 2016, bilaga 1, med fem 

prioriterade områden: 

 Rehabilitering och hälsofrämjande inom området psykisk ohälsa i Östergötland 

 Ökad uppmärksamhet på psykiskt funktionsnedsattas somatiska hälsa 

 Barn och ungas psykiska hälsa 

 Struktur för brukarmedverkan på länsnivå  

 Samordnad individuell plan (SIP) 

Arbetet med analys och handlingsplan inom ramen för 2016 års överenskommelse kring psykisk hälsa 

har tagit sin utgångspunkt i handlingsplanen, där nätverket analyserat varje område utifrån SKL:s fem 

fokusområden; Ledning, styrning och organisation; Förebyggande och främjande insatser; Tillgängliga 

och tidiga insatser; Enskildas delaktighet och rättigheter samt Utsatta grupper. Tillsammans med 

statistikunderlag och nulägesbild av pågående insatser i Östergötland inom respektive område har en 

länsgemensam analys och handlingsplan arbetats fram.   
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Statistik 
Som en del i behovsanalysen för Östergötland användes registerdata och två regionala enkäter samt 

nationell enkät Hälsa på lika villkor. Som tidigare etablerat i Östgötakommissionen för folkhälsa finns 

det skillnader i ohälsotal mellan utbildningsgrupper (att jämföra skillnaden i ohälsotal kopplat till 

ekonomi är problematiskt då de har ett direkt beroende). Både utbildning och inkomst är också 

kopplat till förlorade levnadsår. 

Hälsa på lika villkor visar att Östergötland inte skiljer sig från riksgenomsnittet avseende psykisk 

hälsa.  

I tabellerna nedan och i bilagan finns konfidensintervall illustrerade med streck i respektive stapel. 

Dessa speglar osäkerheten i resultat som tagits fram med hjälp av enkäter besvarade av ett 

slumpmässigt urval av individer.  

Ett ord som återkommer i anslutning till tabellerna är ”gradient” som beskriver att det finns en 

skillnad inte bara på högsta och lägsta värde utan även en gradvis förändring över hela skalan. 

Ohälsotal fördelat på utbildningsnivå och kön, registerdata från 2010, ålder 

25-64 år. 

 

För att beskriva den psykiska hälsan i befolkning användes två regionala enkäter, dels Östgötens 

psykiska hälsa som genomförts i sydöstra sjukvårdsregionen 2015, och dels ungdomsenkäten Om 

Mig i Östergötland 2015.  

I Östgötens psykiska hälsa valdes frågor om svårt att somna, spänd/stressad, 

nedstämdhet/depression, ångest/panik, och allmänt hälsotillstånd. Liksom bland alla enkäter med 

självrapporterade data råder oenighet om definitionen på begrepp som ångest, stress och 

depression, varför resultaten bör tolkas utifrån relativa prevalenser mellan grupper, snarare än de 

absoluta prevalensernas betydelse. Genomgående rapporterar kvinnor besvär i större utsträckning 

än män, och det finns ett omvänt linjärt samband mellan ålder och besvär; genomgående 

rapporterar yngre besvär i större utsträckning än äldre. I materialet fanns ingen tydlig skillnad med 

avseende på självrapporterad utbildning, men däremot för självskattad ekonomi där de som 

upplever sig ha sämre ekonomi också rapporterar sämre psykisk hälsa.  
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Könsskillnaderna var tydligast för stress, depression, och ångest, men mindre uttalad för hälsa och 

sömnproblem. Jämförelser för kön är statistiskt säkerställd, men med ett urval på 2664 och 

jämförelse med kön finns statistisk power att upptäcka även små skillnader. 

 Antal Andel 

Kvinna 1522 57,1% 
Man 1142 42,9% 
-29 år 564 21,2% 
30-64 år 1334 50,1% 
65+ år 766 28,8% 
Förgymnasial utbildning 515 19,4% 
Gymnasial utbildning 1305 49,2% 
Högskola/universitet 832 31,2% 
Bra ekonomi 1941 73,2% 
Varken bra eller dålig 535 20,1% 
Dålig ekonomi 176 6,6% 

 

Ångest/panik uppdelat på kön, ålder och ekonomi  

 

Andel som uppger att de har återkommande perioder av ångest eller panik minst i viss utsträckning 

uppdelat på självrapporterad ekonomi (Nej, Ja, i viss utsträckning, Ja, i stor utsträckning) med 95% 

konfidensintervall. 

Yngre rapporterar i högre utsträckning problem med ångest/panik jämfört med äldre, kvinnor 

rapporterar i högre utsträckning problem med ångest/panik jämfört med män. Kvinnor och män med 

sämre ekonomi rapporterar i betydligt högre utsträckning problem med ångest/panik jämfört med 

de med bättre ekonomi, förutom för unga män med dålig ekonomi (observera dock ett betydande 

konfidensintervall i gruppen med dålig ekonomi). 
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Självskattad god hälsa, uppdelat på kön och ålder  

 

Till skillnad från gradienten i större andel med besvär i yngre åldersgrupper, är den självskattade 

hälsan hos äldre för samma urval god i mindre utsträckning, och män rapporterar bland yngre och 

äldre en god hälsa i högre utsträckning. 

Ungdomsenkäten Om mig vänder sig till elever på högstadiet (åk 8) och gymnasiet (år 2). Som 

närmevärde för ekonomi ingår en fråga om sin familj ofta har råd att göra/köpa samma saker som de 

flesta andra på sin skola. I ungdomsenkäten Om mig efterfrågas dålig sömn, nedstämd/deprimerad, 

oror/ångest, stressad, mobbad, och hälsa. Liksom bland alla enkäter med självrapporterade data 

råder oenighet om definitionen på begrepp som ångest, stress och depression, varför resultaten bör 

tolkas utifrån relativa prevalenser mellan grupper, snarare än de absoluta prevalensernas betydelse. 

Genomgående rapporterar tjejer och de med annan könsidentitet besvär i större utsträckning än 

killar, och gymnasielever rapporterar besvär i högre utstäckning än elever i högstadiet. I materialet 

fanns också en tydlig skillnad i ekonomi med avseende rapportering av besvär. Könsskillnaderna var 

mindre för sömn jämfört med de andra områdena.  

Om Mig elever på högstadiet och gymnasiet (n=6291), 2015 

 Antal Andel 

Tjej 2752 47.6% 
Kille 2928 50.6% 
Annan könsidentitet 101 1.7% 
Åk 8 3401 54.1% 
Åk 2, gymnasiet 2890 45.9% 
God ekonomi 4767 77.0% 
Övriga 1423 23.0% 
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Kön 

 

Kön, ålder och ekonomi 

 

Andel som uppger att de har minst någon gång i veckan upplever att de har haft besvär denna termin 

av nedstämdhet/depression uppdelat på elevens bedömning av familjens ekonomiska situation 

(Sällan eller aldrig/någon gång i månaden/någon gång i veckan/nästan varje dag) med 95% 

konfidensintervall. 

De med annan könsidentitet och tjejer rapporterar nedstämdhet/depression i högre utsträckning 

jämfört med killar. De som har en sämre ekonomisk situation rapporterar nedstämdhet/depression i 

högre utsträckning. Gymnasieelever rapporterar nedstämdhet/depression i större utsträckning än 

högstadieelever.  
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Nulägesbild för Östergötland 
Nedan presenteras en nulägesbild för Östergötland.  

Ledning, styrning och organisation 

I analysen har vi koncentrerat oss på övergripande ledning, styrning och organisation gällande 

samverkansstrukturer med fokus på psykisk ohälsa. 

Befintliga lednings- och samverkansstrukturer 

 

 

Sakområdessamråd vård och omsorg (SSVO)  

Utgör den politiska delen i den regionala samverkans- och stödstrukturen för kunskapsutveckling och 

kunskapsstyrning i Östergötland. Det består av hälso- och sjukvårdsnämndens presidium från 

Regionen samt ordförande för socialnämnd eller motsvarande från samtliga kommuner i 

Östergötland. Det är ett organ för samråd och överläggningar mellan regionen och länets kommuner, 

i frågor inom hälso- och sjukvårdsområdet och inom det socialpolitiska området, som berör såväl 

region som kommuner och där samverkan mellan huvudmännen är av betydelse. Det är också 

huvudmännens gemensamma organ för ledning och styrning av länsövergripande projekt och 

aktiviteter inom Sakområdessamråd vård och omsorgs verksamhetsområde. Sakområdessamråd vård 

och omsorg har inom sitt ansvarsområde ett kunskapsuppdrag gentemot huvudmännen. 

Kunskapsuppdraget består bland annat av aktiviteter för gemensam kunskapsstyrning och 

Strategisk samverkan vård 
och omsorg (SSVO) 

Ledningsgrupp vård och 
omsorg (LGVO) 

Östra länsdelen: Strategisk 
styrgrupp Öster (SSÖ) 

Operativa grupper (OSÖ) 

Barn och unga 

Vuxna och äldre 

Vuxna med psykisk 
funktionsnedsättning, 

missbruk, beroende samt 
uvecklingsstörning 

Centrala länsdelen:  
Strategisk styr- och 
uppföljningsgrupp 

Samplan/Operativa 
grupper 

Barn och unga 

Psykiatri och beroende 

Äldre 

Västra länsdelen: 
Styrgrupp Väster  

Operativa grupper 

Barn- och 
ungdomsgruppen 

Västergruppen (psykiatri 
och habilitering) 

Rambogruppen 
(samverkan inom somatisk 

vård) 

Projektgrupper 
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kunskapsutveckling och därmed möjligheterna till att lägga grunden för gemensamt politiskt 

agerande. SSVO:s prioriterade arbetsområden under 2016-17 presenteras i bilaga 2.  

Ledningsgrupp vård och omsorg  (LGVO)  

Utgör tjänstemannadelen i den regionala samverkans- och stödstrukturen. Ledningsgrupp vård och 

omsorg utgörs av länets social-/vård-/omsorgschefer inom kommunerna samt regionens 

närsjukvårdsdirektörer, hälso- och sjukvårdsdirektör, tjänstemän från regionens ledningsstab samt 

sakområdessamrådets sekretariat. Pågående projekt kopplat till LGVO redogörs i bilaga 3 och 4.  

Styr- och operativa samverkansgrupper i de olika länsdelarna  

Samordnar lokala arbetsgrupper inom olika områden (se organisationsskiss ovan).   

Länsövergripande brukarråd 

Syftet med brukarsamverkan på länsnivå är att säkerställa att brukares och anhörigas perspektiv och 

synpunkter tas tillvara och används i länet och de tre olika länsdelarna, samt att skapa en arena för 

att ömsesidigt förmedla information och föra dialog om aktuella frågor och utvecklingsbehov.  

Det ska vara en arena att mötas på där man har en dialog och samverkan med varandra. En 

tvåvägskommunikation, regionen och kommunerna informerar om olika saker och efterfrågar 

synpunkter likaväl att brukarorganisationerna för fram sina erfarenheter och behov. Första mötet 

sker i oktober 2016. 

Övrigt 

Utöver det som beskrivs ovan finns självklart också andra strukturer/arenor/aktörer inom området 

psykisk hälsa. Nedan nämns några som ses som viktiga att koppla samman till nätverkets arbete 

framåt.  

 Länsstyrelsen – nationella uppdrag inom ANDT, föräldrastöd, integration, våld i nära relation, 
hedersrelaterat, jämställdhet, styrs via regleringsbrev.  

 Samordningsförbunden – Som beskrivande exempel finns i bilaga 5 en förteckning över 
insatser och projekt registrerade vid Samordningsförbundet Centrala Östergötland i april 
2016. 

 Sjukskrivningsprocessen – samverkan på strukturellnivå mellan Försäkringskassan, regionen 
och Arbetsförmedlingen. 

 Organisationernas FoU-miljöer. 

Övergripande folkhälsoarbete 

Arbetet inom PRIO satsningen är en del av det övergripande folkhälsoarbetet i länet. I Regionens 

treårsplan lyfts jämlik hälsa som ett prioriterat område.1 Den psykiska ohälsan är ojämnt fördelad i 

befolkningen med en tydlig koppling till människors socioekonomiska position (se statistikavsnittet). I 

arbetet för jämlik hälsa utgår man från den slutrapport2 som Östgötakommissionen skrev och som 

beslutades i december 2014 i Regionförbundet Östsam. 

För det övergripande strategiska folkhälsoarbetet finns två regionala nätverk: dels det 

folkhälsopolitiska nätverket som består av folkhälsoansvariga politiker från kommunerna och 

presidierna i regionens nämnder. Dels ett nätverk för folkhälsoansvariga tjänstemän inom 

kommunerna, regionen och länsstyrelsen.  

                                                           
1
 Region Östergötland– drivkraft för hållbar utveckling och livskvalitet 

Attraktivitet • Handlingskraft • Goda livsvillkor Strategisk plan med treårsbudget 2016–2018 
2
 Östgötakommissionen för folkhälsa, Slutrapport 



 

11 
 

Redovisning från nätverkets arbetsgrupper uppdelade efter prioriterade 

områden i handlingsplan för 2016 

 

Rehabilitering och hälsofrämjande inom området psykisk ohälsa i Östergötland  

Arbetsgruppen med fokus på rehabilitering och hälsofrämjande identifierade i sin inventering 

följande arenor/ insatser som betydelsefulla: Skolan – Skolprogram, Elevhälsan, Föräldrastöd, 

Familjecentraler, BVC, Suicidprevention – regional samordning. 

Som tillgängliga och tidiga insatser lyfte gruppen: ”Lågtröskelverksamhet” (missbruk) och 

Primärvårdens uppdrag för psykisk hälsa. 

Ökad uppmärksamhet på psykiskt funktionsnedsattas somatiska hälsa  

Arbetsgruppen med fokus på somatisk hälsa hos funktionsnedsatta lyfte i sin inventering av 

förebyggande och främjande insatser: E-hälsoplan och ett länsnätverk under uppbyggnad, som 

syftar till tidigare upptäckt av biverkningar av läkemedel och ogynnsamma levnadsvillkor. 

 - Kravspecifikation öppen, specialiserad barn- och ungdomspsykiatri respektive vuxenpsykiatri. 

Som tillgängliga och tidiga insatser identifierades behov av: - Utifrån ett brukarperspektiv behöver 

kommunerna öka kunskapen om somatisk sjukdom i kombination i psykisk funktionsnedsättning -

Öka kunskapen kring bemötandet av brukare/ patienter utifrån evidens, etik och värdegrund.  

Inom området ojämlik vård för patienter med psykisk funktionsnedsättning finns nationellt arbete av 

Socialstyrelsen av bland andra Peter Salmi med data från patientregistret, läkemedelsregistrets, 

dödsorsaksregistret och cancerregistret. Exempelvis är risken för amputation vid diabetes 4 gånger 

högre för patienter med depression/ångest, dödlighet vid stroke 1.5 gånger större vid 

depression/ångest och 1.8 gånger större vid psykos. Vidare har patienter med depression/ångest 

eller psykos ungefär hälften så stor möjlighet till halskärlskirurgi vid stroke, och ballongvidgning vid 

hjärtinfarkt. Dessa skillnader har etablerats nationellt, och det finns inte skäl att tro att Östergötland 

skiljer sig på något sätt från den generella kartläggningen. 

Barn och ungas psykiska hälsa  

I gruppen som har fokus på barn och ungas psykiska hälsa lyftes i inventeringen av förebyggande och 

främjande insatser följande arenor/ insatser: BVC, BHV, Förskola, skola, gymnasieskola, 

Familjecentralerna, Spädbarnsverksamheter, Föräldrastöd, Viss Socialtjänst (t.ex. inom 

familjecentral/fältare), Elevhälsan inkl. skol, 1:a linjeverksamheter som barnhälsan, ungdomshälsan, 

Moa-mottagning/Mini Maria, FMC – (tex handledning till personal, Hälsokommunikatörer), Civila 

samhället. 

Som tillgängliga och tidiga insatser lyftes: Spädbarnsverksamheter, Familjecentraler, Föräldrastöd 

(såsom program), Elevhälsan, Barnhälsan, Ungdomshälsan, Socialtjänstens råd och stödverksamhet 

(serviceinsatser), Moa-mottagning/Mini-Maria 

Struktur för brukarmedverkan på länsnivå  

I gruppen med fokus på brukarmedverkan lyftes vikten av att införa ett regionalt brukarråd. 

Samordnad Individuell Plan (SIP) 

Arbetsgruppen med fokus på SIP lyfter vikten av: Information till allmänheten med syfte att göra 

verktyget känt i samhället. 
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Enskildas delaktighet och rättigheter  
Ett av fokusområdena i överenskommelsen är enskildas delaktighet och rättigheter. I grupperna 
lyfter man följande pågående insatser gällande detta: 

 Samtal med enskilda barn i frågor som berör dem t.ex om sin situation, vilken insats som 

ska till osv. (Ex BBIC) 

 Tillsyn utifrån barns delaktighet (IVO) 

 Kampanjer och informationsmaterial t.ex. socialstyrelsens material för ensamkommande 

 Regionalt utvecklings-arbete om barns delaktighet (statligt stöd) 

 SIP-kollen 

Ledning och styrning 

Alla grupper lyfter vikten av en samordnad ledning och styrning för frågor kring psykisk hälsa/ohälsa. 

Framför allt betonar man uppföljning och utvärdering. 

Särskild satsning på ungdomshälsor/mottagningar 
I överenskommelsen 2016 ingår en särskild satsning på ungdomshälsor/mottagningar.  

Uppföljning av ramavtal för ungdomshälsor i Östergötland  

I Östergötland finns för närvarande ungdomshälsor på följande orter: Linköping, Norrköping, Motala, 

Mjölby, Kinda, Åtvidaberg, Valdemarsvik, Söderköping och Finspång. Ungdomshälsorna är 

organiserade på olika sätt och har i vissa fall också valt att ha olika namn. 

Under 2015 hade Östergötlands ungdomshälsor över 27 000 besök från ungdomar i behov av stöd. I 

länet finns ett ramavtal som styr denna betydelsefulla verksamhet. Under hösten 2015/våren 2016 

gjordes en uppföljning av hur delarna i ramavtalet följs på de olika ungdomshälsorna. Metoden för 

uppföljningen var intervjuer med ungdomshälsans medarbetare, besöksstatistik och beskrivningar av 

hur verksamheten organiseras inom andra regioner/landsting. Hänsyn har även tagits till 

verksamhetens målgrupp ungdomar och unga vuxna genom fokusgruppsintervjuer. 

Intervjuer med ungdomshälsans medarbetare visade på ett stort engagemang för verksamheten. Det 

framkom synpunkter, förslag och önskemål om utveckling och förbättring av verksamheten. Framför 

allt avseende styrning, struktur och samsyn och hur ungdomshälsorna är organiserade, vilket idag 

varierar över länet. En del ungdomshälsor har endast medarbetare från Region Östergötland medan 

andra drivs i samverkan med socialtjänsten och ibland även elevhälsan i den aktuella kommunen. I 

uppföljningen framkom fördelar med samverkan, men också upplevda svårigheter vid samverkan 

mellan olika huvudmän exempelvis skilda dokumentationssystem, arbetsvillkor och rutiner. 

I nu gällande ramavtal finns en flexibel övre åldersgräns om mellan till och med 22-25 år. Det innebär 

att åldersgränsen kan vara olika mellan olika ungdomshälsor och även inom en ungdomshälsa. 

Medarbetarna framför att det är angeläget att ha en och samma åldersgräns inom ungdomshälsan, 

för att göra det tydligare för målgruppen. 

Ungdomshälsan, som ska vara en första linjen-verksamhet, upplevdes av flera medarbetare behöva 

hantera tyngre psykisk och social problematik vilket kräver mer långvariga stödkontakter som får 

negativa konsekvenser bland annat för väntetiderna. 

Andra önskemål var att skapa en väg in för ungdomarna och förbättrade förutsättningar att kunna 

arbeta mer uppsökande och förebyggande. 
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Ungdomarna uppfattade ungdomshälsan som en verksamhet dit man vänder sig med lite allvarligare 

och privata problem. De önskade att det skulle vara enkelt att söka information och kontakt (via 

sociala medier) och att man ska få snabb rådgivning och hjälp, särskilt vid psykisk ohälsa. Och de 

tyckte, precis som medarbetarna att ungdomshälsan borde arbeta mer med information och 

uppsökande verksamhet. Särskilt mot gymnasielever som lätt glömmer vilket stöd och målgrupp (upp 

till och med 25 år) som ungdomshälsan är till för. Flera ungdomar på mindre orter hade besökt en 

ungdomshälsa på en större ort på grund av dåliga öppettider och bristande kännedom om att 

ungdomshälsa fanns på den egna orten. 

Ungdomarna framhävde även betydelsen av ett individuellt och respektfullt bemötande och 

personalens förmåga att anpassa kontakten efter ungdomens ålder och behov. 

Ungdomshälsorna har varierande tillgänglighet över länet. De stora ungdomshälsorna har öppet 

dagligen samt vissa kvällar i veckan medan några av ungdomshälsorna på de mindre orterna har 

öppet ett par timmar i veckan. Även väntetiderna varierar mellan de olika ungdomshälsorna men 

också mellan de olika delarna som utgör ungdomshälsan, exempelvis samtalsdel, barnmorskedel och 

så vidare. Uppföljningen visar att ungdomshälsorna är lokaliserade på de platser i länet där flest 

ungdomar bor och/eller vistas på grund av att de går i gymnasiet där. 

Särskilda satsningen – Östergötland 

Inom ramen för överenskommelsen psykisk hälsa 2016 tilldelades till Östergötland drygt 5,8 mkr att 

nyttja gemensamt av regionen och kommunerna. Medlen ”kan gå till utökade öppettider, förstärkt 

kompetens, ökad delaktighet, eller att starta upp nya mottagningar”. 

För att skapa förutsättningar för att utveckla ungdomshälsorna utifrån länsdelsspecifika behov 
fördelades medlen enligt beslut i LGVO till de tre länsdelarna utifrån invånarantal.  

Vilka satsningar/aktiviteter som prioriterats skiljer sig åt mellan de tre länsdelarna:  

Västra länsdelen har arbetat med ökad tillgänglighet samt kompetensutveckling genom utökning av 

KBT-kompetens och utbildningar angående flyktingproblematik kopplat till psykisk ohälsa 

Centrala länsdelen förde inledningsvis en dialog om att införskaffa en ”mobil 

ungdomshälsa/samtalsmottagning” i form av en husbil eller liknande, för att kunna öka 

tillgängligheten genom åka runt till de mindre kommunerna i länsdelen. Idén har dock inte 

förverkligats och nu förs dialog om andra sätt att öka tillgängligheten.  

Östra länsdelen har utökat med tre tjänster; en socialpedagog, en kurator och en psykolog. 

Anställningarna är knutna till Ungdomshälsan i Norrköping men har uppdraget att jobba även mot 

övriga kommuner i länsdelen. Trots osäkerheten i om det kommer ytterligare medel under 2017-

2018 man valt att göra tillsvidareanställningar.  
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Omvärldsbevakning 
Det finns många pågående riktlinjer, lagar, pågående projekt och forskning inom området psykisk 

hälsa. Vi försöker i vårt arbete ha en omvärldsbevakning på det som sker. Utöver nationell bevakning 

ska vi också försöka bevaka projekt inom EU.  

 

Exempel: 

 http://psynk.se/ 

 Kunskapsguiden.se 

 Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Statens 

beredning för medicinsk och social utvärdering, Folkhälsomyndigheten Samordnad statlig 

kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa. Slutrapport av ett regeringsuppdrag 

 Regeringens skrivelse, 2015/16:192, Handlingsplan 2016–2018 till skydd för barn mot 

människohandel, exploatering och sexuella övergrepp 

 Positiv hälsoutveckling för asylsökande och nyanlända, RAPPORT TILL 

SOCIALDEPARTEMENTET EFTER REGERINGSBESLUT S2015/06414/FS 

 Arbetsinriktad rehabilitering enligt IPS-modellen (IPS – Individual placement and support) 

 Nordens välfärdscenter Projekt: Nordens Barn – Fokus på barn i fosterhem BARN KAN INTE 

VÄNTA 

 EU-Compass for Action on Mental Health and Wellbeing Newsletter Issue 1, 28th January 2016 

http://us10.campaignarchive1.com/?u=141f25f853ebe151c869f7fc9&id=8931dd90c7&e=f9bb

99578c 

 Joint Action on Mental Health and Well-being MENTAL HEALTH IN ALL POLICIES Situation 

analysis and recommendations for action 

http://www.mentalhealthandwellbeing.eu/assets/docs/publications/MHiAP%20Final.pdf 

 WHO Mental health action plan 2013-2020. 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/89966/1/9789241506021_eng.pdf?ua=1 

  

http://psynk.se/
http://us10.campaignarchive1.com/?u=141f25f853ebe151c869f7fc9&id=8931dd90c7&e=f9bb99578c
http://us10.campaignarchive1.com/?u=141f25f853ebe151c869f7fc9&id=8931dd90c7&e=f9bb99578c
http://www.mentalhealthandwellbeing.eu/assets/docs/publications/MHiAP%20Final.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/89966/1/9789241506021_eng.pdf?ua=1
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Analys – slutsatser 
Analys  

Utsatta grupper (utan inbördes rangordning) 

Identifierade via statistikunderlagen: 

 Kvinnor 

 Yngre (båda könen) 

 Annan könsidentitet (se bilaga 6) 

 Dålig ekonomi 

Identifierade i arbetsgruppernas inventering: 

 Barn och unga – de mest utsatta samt nyanlända/ensamkommande 

 Personer med psykisk ohälsa med ökad risk för somatisk ohälsa  

 Personer med psykisk sjukdom och missbruk 

 Nyanlända  

 Äldre med risk för psykisk ohälsa, inklusive äldre med komplexa vårdbehov 

Utvecklingsområden identifierade i arbetsgruppernas kartläggning:  

 Att personer med psykisk ohälsa får rätt dimensionerad insats i rätt tid utifrån behov 

 Säkra en jämn och hög kvalité i arbetet med psykisk hälsa genom systematisk uppföljning 

 Skapa följsamhet till tagna beslut genom samverkan och systematisk uppföljning 

 Skapa förutsättningar för gynnsamma levnadsvillkor och stärka goda livsstilsfaktorer  

 Öka kunskapen hos medarbetare, brukare/patienter samt närstående om sambandet 

mellan psykisk ohälsa och somatisk sjukdom samt biverkningar av läkemedel 

 Tydligare koppling till folkhälsoperspektivet 

 Synkronisering av regionala satsningar/projekt/överenskommelser med koppling till 

området psykisk hälsa  

Slutsatser 

Från nulägesbeskrivningen, omvärldsbevakningen och behovsinventeringen utifrån statistik och 

nätverk har analysen lett fram till en handlingsplan sorterad efter 1) samverkan och styrning 2) 

analys och utredning, 3) Implementering och utveckling och 4) kommunikation. En avgörande 

framgångsfaktor för att arbeta med psykisk hälsa i Östergötland är behovet av samverkan och 

styrning. Många invånare och patienter hamnar i mellanrummet mellan myndighetsansvar, som i sin 

tur leder till senarelagda insatser och motverkar arbete med tillgängliga och tidiga insatser. En del 

områden är ännu inte kartlagda eller utredda och en rad områden behöver arbetas med 

tvärsektoriellt, med både FoU-enheter, universitet och region och kommun. En del goda exempel och 

funktionella verksamheter behöver stödjas i breddinförande och spridning, och fungerade 

verksamheter behöver utökas och utvecklas. Sist ligger det en betydande kommunikationsinsats 

både vad gäller kunskap och information till verksamheter, men också till medborgare. I 

handlingsplanen är därför varje identifierat område uppdelat på dessa fyra delområden, men delvis 

olika utförare. De identifierade områdena för handlingsplanen inkluderar (utan inbördes 

prioritering): 

 Ledning och samverkan 

 Analysarbete  

 Utvärdering och uppföljning 
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 Kommunikation 

 SIP 

 Kompensatoriska insatser 

 Utvecklingsarbete barn och ungdomar med koppling till ungdomshälsorna 

 Nyanlända barn och ungdomar  

 Unga Vuxna  

 E-hälsa ur medborgarperspektiv  

 Somatisk ohälsa hos personer med psykisk sjukdom 

 Levnadsvanor som bestämningsfaktor för psykisk hälsa  

 Hälsofrämjande skolmiljö 

 Brukar/medborgardialoger om psykisk hälsa 

 Utvärdera och lära av handlingsplan 2016 

 Överenskommelse för psykisk hälsa och ANDT 

 Suicidprevention 
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Handlingsplan  
Handlingsplanens aktiviteter är strukturerade utifrån följande områden:  

 Samverkan och styrning 

 Analys och utredning 

 Implementering och utveckling (kompetens) 

 Kommunikation 
 

 
 

 2017 2017-2021 

 Ledning och samverkan  

Samverkan och 
styrning 

Besluta i LGVO om uppdrag, bemanning 
och styrning av kompetens psykisk hälsa 

Bärare och uppdragsgivare är LGVO, 
samordning ett uppdrag som delas 
mellan kommun och region  

Analys och 
utredning 

Identifiera samverkansarenor, aktörer 
och utreda behov  
 
Formulera förslag till uppdrag och 
bemanning av kompetens psykisk hälsa  

Kvalitetssäkring av processer  

Implementering 
och utveckling 

 Implementera beslut om uppdrag, 
bemanning och styrning av 
kompetens psykisk hälsa 

Kommunikation Tydliggöra processerna i arbetet med 
psykisk hälsa inklusive länkar till 
relaterade dokument (enligt exempelvis 
östra länsdelens SIP-process) 

 

 Analysarbete  

Samverkan och 
styrning 

Ta fram ett förslag till struktur för 
samverkan mellan förskola, BHV/BVC, 
socialtjänst 

 

Analys och 
utredning 

Fördjupad analys av psykisk hälsa 
 
Aktiv omvärldsbevakning om 
kunskapsutveckling på nationell och 
internationell nivå inom området  
 
Identifiera indikatorer som ska följas över 
tid 

Återkommande årliga analyser och 
kartläggning av psykisk hälsa i 
Östergötland  

Implementering 
och utveckling 

Etablera analysgrupp kopplat till forskare 
(barn, socialpsykologi, folkhälsa), FoU-
rådet fokuserat på bestämningsfaktorer 
och evidens i interventioner, och som 

 

Samverkan och styrning 

Analys och 
utredning 

Implementering 
och utveckling 

Kommunikation 
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stöd till att bland annat söka medel(EU, 
nationella satsningar, forskningsanslag) 
för utveckling kopplat till psykisk hälsa 

Kommunikation Kunskapsspridning om aktuell kunskap 
om psykisk hälsa till identifierade aktörer 
och målgrupper 

 

 Utvärdering och uppföljning  

Samverkan och 
styrning 

Handlingsplanen ska följas upp och 
revideras årligen 

 

Analys och 
utredning 

Årliga analysunderlag tas fram där både 
utfall och process beskrivs med 
identifierade indikatorer 

 

Implementering 
och utveckling 

De årliga uppföljningarna används i 
revideringen av handlingsplanen 

 

Kommunikation Uppföljningarna och analyserna 
kommuniceras till berörda parter 

 

 Kommunikation (övergripande)  

Samverkan och 
styrning 

Etablera kommunikationsplan, strategi 
och ansvar för informationsinsatser 
gällande psykisk hälsa samt regional 
samverkan inom området 

 

Analys och 
utredning 

Ej aktuellt  

Implementering 
och utveckling 

Utveckla information på kommunernas 
och Regionens externa webbsidor  
 

Utveckla information på 
kommunernas och Regionens 
externa webbsidor  

Kommunikation Egen temawebsida under psykisk hälsa 
vårdgivarwebben, ”Hälsobladet”, sociala 
medier etc  

 

 SIP  

Samverkan och 
styrning 

Formulera och besluta om långsiktig plan 
för implementering, kommunikation och 
uppföljning för att etablera SIP som 
vedertagen arbetsmetod i länets samtliga 
kommuner och Region, samverkan i 
sydöstra sjukvårdsregionen  

 
 

Analys och 
utredning 

Utvärdera möjligheterna med SIP via 
Stöd och Behandling/1177 vårdguidens e-
tjänster  
 
Utvärdera att alltid använda SIP då flera 
myndigheter är inblandade (titta på 
Mjölby) 
 
Fastställa länsgemensamma indikatorer 
för uppföljning 

Årlig statistikinsamling och 
återrapportering till LGVO av bruket 
av SIP bland brukare och 
handläggare som underlag till 
utvärdering 2020  
 
Genomföra utvärdering 2020  

Implementering 
och utveckling 

 Implementera SIP som en 
vedertagen arbetsmetod i länets 
samtliga kommuner och Region, 
samverkan i sydöstra 
sjukvårdsregionen  

Kommunikation Ta fram en kommunikationsplan för att 
informera medborgarna om rätten till SIP  
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Utveckla information på kommunernas 
och Regionens externa webbsidor  

 Analysarbete  

Samverkan och 
styrning 

Ta fram ett förslag till struktur för 
samverkan mellan förskola, BHV/BVC, 
socialtjänst 

 

Analys och 
utredning 

Fördjupad analys av psykisk hälsa 
 
Aktiv omvärldsbevakning om 
kunskapsutveckling på nationell och 
internationell nivå inom området  
 
Identifiera indikatorer som ska följas över 
tid 

Återkommande årliga analyser och 
kartläggning av psykisk hälsa i 
Östergötland  

Implementering 
och utveckling 

Etablera analysgrupp kopplat till forskare 
(barn, socialpsykologi, folkhälsa), FoU-
rådet fokuserat på bestämningsfaktorer 
och evidens i interventioner, och som 
stöd till att bland annat söka medel(EU, 
nationella satsningar, forskningsanslag) 
för utveckling kopplat till psykisk hälsa 

 

Kommunikation Kunskapsspridning om aktuell kunskap 
om psykisk hälsa till identifierade aktörer 
och målgrupper  

 

 Kompensatoriska insatser  

Samverkan och 
styrning 

 Ingår i övergripande  
 

Analys och 
utredning 

Kartlägga och identifiera metoder som 
verkar kompensatoriskt inom olika 
samhällsarenor tex skola, arbetsmarknad 
 
Identifiera grupper med särskilt behov av 
stöd och insatser för bevarande av 
psykisk hälsa och stärkande av 
psykologiska och sociala resurser som en 
del av underlaget för nedanstående 
handlingsplan 
 
Ta fram en evidensbaserad handlingsplan 
för kompensatoriska insatser med 
proportionell universalism3 som 
honnörsord med utgångspunkt från 
befintliga strukturer i alla 
samhällsarenor, tex skolan4, rehab 
(förebyggande sjukskrivningar), 
utveckling av samverkan för de yngre 
barn inkluderas dvs förskola, BHV/BVC, 
socialtjänst, hälsofrämjande miljöer, 

 

                                                           
3
 Proportionell universalism betyder att generella insatser måste kunna anpassas efter individers/gruppers 

behov. 
4
 Skollagen 2010:800 
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primär och sekundärprevention i olika 
arenor. 5  

Implementering 
och utveckling 

HBTQ-diplomering av verksamheter 
(synkroniserat med Region Östergötlands 
3-årsplan) 

Implementera den långsiktiga 
handlingsplanen  
 

Kommunikation   

 Utvecklingsarbete barn och ungdomar 
med koppling till 
Ungdomshälsan/Ungdomsmottagning 

 

Samverkan och 
styrning 

Ingår i övergripande 
 

 

Analys och 
utredning 

Genomföra genomlysning av insatser 
med avseende på metoder och behov 
bland olika ungdomsgruppers psykiska 
hälsa med utgångspunkt från tidigare 
uppföljningar av ramavtal  
 
Formulera en strategi för utvärdering av 
riktade satsningar kopplat till 
Ungdomshälsan 

Årlig sammanställning av den 
särskilda satsningen på 
ungdomshälsor  
 
Utvärdera den särskilda satsningen 
på barn och ungdomar med psykisk 
ohälsa  

Implementering 
och utveckling 

Fortsätt den befintliga satsningen på 
Ungdomshälsan  

 

Kommunikation   

 Nyanlända barn och ungdomar  

Samverkan och 
styrning 

Synkronisera och kartlägga aktörer inom 
området och insatser i länet  
 

Myndighetssamverkan kring 
preventiva, såväl som behandlande, 
insatser som kan behövas en lång 
tid framöver  

Analys och 
utredning 

Förfina och utveckla den 
länsgemensamma planen för bland annat 
utbildning på boenden, för att bli mer 
konkret innan den implementeras  

 

Implementering 
och utveckling 

Utbildning av personal på boenden för 
ensamkommande barn och ungdomar 
genom länsövergripande grupp, från 
både kommunerna och regionen 
 

 

Kommunikation   

 Unga Vuxna  

Samverkan och 
styrning 

Ingår i övergripande Implementera och besluta om 
insatser baserat på behovsanalys 
unga vuxna  
 

Analys och 
utredning 

Synkronisera kunskaper från 
behovsanalys Unga vuxna med 
depression och ångest, med det 
övergripande arbetet med psykisk hälsa  
 

 

Implementering 
och utveckling 

  

Kommunikation   

                                                           
5
 Östgötakommissionen för folkhälsa, Slutrapport 
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 E-hälsa ur medborgarperspektiv  

Samverkan och 
styrning 

Samverkan med e-hälsonätverket, e-
hälsorådet och regional förvaltning av 
nationella e-tjänster (koppling till SIP, 
tillgänglighet, jämlik vård och omsorg)  

 

Analys och 
utredning 

Ingår i övergripande  

Implementering 
och utveckling 

 Utvecklingsarbete av e-hälsa som en 
kraft för bemyndigande av 
medborgare, speciellt i 
organisatoriska ”mellanrum”, plus 
att förenkla vård där det är lämpligt 
för att frigöra resurser där det 
behövs. Exempel: Stöd och 
behandling 

Kommunikation   

 Somatisk ohälsa hos personer med 
psykisk sjukdom/funktionsnedsättning 

 

Samverkan och 
styrning 

Ingår i övergripande  

Analys och 
utredning 

Ingår i övergripande   

Implementering 
och utveckling 

Följa upp krav i nationella riktlinjer för 
antipsykotisk läkemedelsbehandling vid 
schizofreni och schizofreniliknande 
tillstånd 
 
Följa upp kraven i Vårdval öppen 
specialiserad vuxenpsykiatri 

 

Kommunikation   

 Levnadsvanor som bestämningsfaktor 
för psykisk hälsa 

 

Samverkan och 
styrning 

Samverka med strategin för fysisk 
aktivitet, med betoning för levnadsvanor 
i utsatta grupper (kompensatoriska 
insatser) 

 Kultur på recept – utveckla  

 Fysisk aktivitet på recept utveckla för 

denna målgrupp  

Samverka med implementeringen 
av strategin för fysisk aktivitet, 
ANDT strategin och Tobacco 
endgame  

Analys och 
utredning 

Kunskapssammanställning och 
kunskapsspridning om levnadsvanor som 
bestämningsfaktor för psykisk hälsa  

 

Implementering 
och utveckling 

  

Kommunikation   

 Hälsofrämjande skolmiljö  

Samverkan och 
styrning 

Arbeta för en kultur av samverkan mellan 
hälsoaktörer och skola och ta fram en 
långsiktig handlingsplan. Vad har hänt, 
vad behöver göras. Fysisk 
aktivitet/mobbning/utsatta 
grupper/förhållningssätt. Allians med 

Verka för en hållbar samverkan 
mellan identifierade aktörer för en 
hälsofrämjande skola  
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skolhälsoteam 

Analys och 
utredning 

Identifiera övergripande faktorer i en 
hälsofrämjande skola och aktuellt 
kunskapsläge om verksamma insatser 

 

Implementering 
och utveckling 

 Implementera handlingsplanen 

Kommunikation   

 Brukar/medborgardialoger om psykisk 
hälsa 

 

Samverkan och 
styrning 

Etablera mottagare av resultat  

Analys och 
utredning 

Ingår i övergripande  

Implementering 
och utveckling 

Fortsatta brukardialoger i kompetens 
psykisk hälsa med brukarorganisationer 
och medborgare med demografisk 
representation 

Återkommande 
brukar/medborgardialoger med 
tydliga mottagare av resultatet 

Kommunikation   

 Utvärdera och lära av handlingsplan 
2016 

 

Samverkan och 
styrning 

Görs under våren 2017  

Analys och 
utredning 

Görs under våren 2017  

Implementering 
och utveckling 

  

Kommunikation   

 Gemensam överenskommelse för 
psykisk ohälsa och missbruk och 
beroende 

 

Samverkan och 
styrning 

Tas fram under 2017  
 

Analys och 
utredning 

  

Implementering 
och utveckling 

  

Kommunikation   

 Suicidprevention  

Samverkan och 
styrning 

Besluta och genomföra 

instruktörsutbildning MHFA (för 

kommande breddutbildning i ”första 

hjälpen till psykisk hälsa”) inklusive plan 

för implementering 

 

Säkerställa specialiserat 

omhändertagande av drabbade anhöriga 

”vuxentraumastöd”/liknande  

Beslutad och aktiv arena för att 

samordna arbetet med 

suicidprevention på regional nivå, 

inklusive samverkan med 

intresseorganisationer och 

civilsamhälle (utveckling, 

samordning, förvaltning, 

uppföljning, analys) 

En länsgemensam handlingsplan 

med uttalat mål att förebygga suicid 

finns i Östergötland. Omfattar såväl 

befolknings- och individinriktade 
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insatser 

Säkerställa kompetens och rutiner 
för händelseanalyser vid suicid 
inklusive rutiner för en 
lärandeprocess över 
huvudmannagränser 

Analys och 
utredning 

Följa och delta i nationell 
kunskapsutveckling inom området, ex 
nationell suicidpreventiv konferens 2017 

Uppföljning av övriga 
utbildningsinsatser samt fortsatt 
kompetensutveckling kring psykisk 
ohälsa och hälsofrämjande insatser 
med fokus på suicidprevention 

Implementering 
och utveckling 

Öka medvetenhet om suicidproblematik 
och förebyggande insatser till politiker, 
chefer, medarbetare och allmänhet.  

 
Websida under psykisk hälsa, 
vårdgivarwebben. Göra sidan känd.  
 
Implementering av ASSIP (Attempted 
Suicide Short Intervention Program). 

Pågående kompetensutveckling 

enligt beslutad plan; ”Första 

hjälpen till psykisk hälsa” med 

”egna instruktörer”  

 

Kommunikation Göra utbildningsmaterial tillgängligt och 
känt. Implementera i respektive 
verksamheter: 

 Broschyr, info-material 

 Webb-utbildning SPISS 

 Psyk-E bas  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Handlingsplan för Östergötland 2016 
Ingress 

Handlingsplanen utgår från den uppföljning som gjorts av gällande överenskommelse om samverkan 
mellan Region Östergötland och länets tretton kommuner - avseende barn, unga och vuxna personer 
med psykisk funktionsnedsättning/sjukdom. Vidare utgår handlingsplanen för 2016 från 
uppföljningen av 2015 års handlingsplan. 
 
Föreliggande förslag till handlingsplan har tagits fram av en arbetsgrupp med representanter för 
Region Östergötland och för kommunerna i de tre länsdelarna.  
 
Under våren och sommaren 2015 har kommuner, Region Östergötland samt brukar- patient- och 
anhörigorganisationer beretts möjlighet att lämna synpunkter på förslagen till uppföljning av 
handlingsplan 2015 och förslag till handlingsplan 2016.  
 
Handlingsplan 2016 fastställs av den länsgemensamma ledningsgruppen för vård och omsorg (LGVO) 
den 18 september 2015. 
 
 

Handlingsplan 2016  

Rehabilitering och hälsofrämjande inom området psykisk ohälsa i Östergötland  
Uppföljningen pekar på fortsatt behov av samsyn och samordning i länet när det gäller rehabilitering och 
hälsofrämjande insatser inom området psykisk ohälsa. Under 2016 ska respektive huvudman, i samverkan, 
utveckla arbetet inom minst ett angeläget område som relaterar till rehabilitering eller hälsofrämjande.  

 

Ökad uppmärksamhet på psykiskt funktio nsnedsattas somatiska hälsa  
Uppföljningen ger exempel på att personer med psykisk funktionsnedsättning kan behöva fortsatt bättre stöd 
för att vid behov nå och få del av somatisk vård. Under 2016 ska respektive huvudman, i samverkan, ta fram 
konkreta förslag som syftar till att öka uppmärksamheten på psykisk funktionsnedsattas somatiska hälsa.  

 

Barn och ungas psykiska hälsa  
Uppföljningen pekar på behov av att uppmärksamma och vidta åtgärder för barn- och ungas psykiska hälsa. 
Under 2016 ska ansvaret för att uppmärksamma och vidta åtgärder för barn- och ungas psykiska hälsa 
tydliggöras. Respektive huvudman ska, i samverkan, inventera vilka insatser som finns inom detta område och 
vad som eventuellt saknas eller behöver utvecklas.  

 

Struktur för brukarmedverkan på länsnivå  
En modell har under 2015 tagits fram för att skapa en struktur för medverkan av brukare och anhöriga på 
länsnivå.  
Under 2016 ska den framtagna modellen prövas i praktiken, med syfte att lyfta fram brukare och anhörigas 
synpunkter och nå ut med information från t ex LGVO. 

 

Samordnad individuell plan (SIP)  
Uppföljningen pekar på ett fortsatt behov av att implementera rutinerna kring SIP. Detta ska vara ett prioriterat 

område under 2016 så arbetssättet blir väl känt bland alla medarbetare. Respektive länsdel väljer vilka frågor 

som är mest angelägna att prioritera, det kan handla om hur man i praktiken förbereder ett SIP-möte och/eller 

att verka för att SIP (inklusive beslut om att upprätta SIP) enkelt kan dokumenteras i respektive organisations 

verksamhetssystem.  
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Bilaga 2 

SSVOs prioriterade områden 
Sakområdessamråd vård och omsorg (SSVO) har prioriterat följande arbetsområden under 2016-17:  

Äldre 
I takt med att befolkningen lever allt längre ställs såväl vård som omsorg inför nya utmaningar med 
ett stort antal äldre som kan behöva insatser från vård och omsorg. Samverkan kring äldre med 
behov av insatser från flera verksamheter och huvudmän är centralt.  
Som en del i den statliga satsningen ”Bättre liv för sjuka äldre” tog Region Östergötland och 
Östergötlands kommuner fram en handlingsplan för 2013-2014. Handlingsplanen uppdaterades och 
en ny handlingsplan gäller för 2015-16. Handlingsplanen kommer att följas upp under 2016.  
Behovet av samordning och effektivisering av arbetet är stort. Samarbete över 
huvudmannagränserna är en förutsättning för att möta kommande utmaning som den demografiska 
utvecklingen innebär - antalet äldre ökar och antalet yngre i arbetsför ålder minskar.  

2. SSVO tar del av uppföljningen under senhösten 2016.  
3. Det finns också behov av att arbeta förebyggande för att möjliggöra att så många äldre som 

möjligt har god hälsa och kan leva ett självständigt liv. Information och diskussion kring 
ämnet under 2016.  

 
Barn och ungdomars hälsa  
Att satsa på barn och ungdomars hälsa kan ge stora vinster framförallt för individerna men också för 
samhället på både kort och lång sikt. Sakområdessamråd vård och omsorg avser att under 2016-17 
samverka kring området barn och ungdomars hälsa så att denna målgrupp får så bra insatser som 
möjligt vid kontakt med hälso- och sjukvården och/eller socialtjänsten.  
En viktig aspekt är det förebyggande arbetet kring barn och ungdomar för att förebygga behov av 
stöd eller minska behovet av stöd genom tidiga insatser. Här är skolan en viktig arena då i princip 
samtliga barn upp till 19-20 års ålder befinner sig regelbundet i skolan.  

 Under 2016-17 strävar sakområdessamråd vård och omsorg efter att etablera en 
samverkansstruktur tillsammans med politiker från skolsektorn i samtliga kommuner i länet.  

 
Hemmaplanslösningar för placerade barn  
Ett länsövergripande arbete inleddes under 2013 för att hitta lösningar för placering av barn i 
samhällsvård inom länet. Arbetet och uppdraget sker numera länsdelsvis och följs upp av 
ledningsgrupp vård och omsorg.  

 Information om arbetets fortskridande till sakområdessamråd vård och omsorg under 20  
 
 
Föräldrastöd  
Föräldrar ska erbjudas ett generellt föräldrastöd. Föräldrar ska även vid behov erbjudas specifikt 
föräldrastöd. Stödet ska utgå ifrån barnkonventionen. SSVO önskar under 2016 öka sin kunskap kring 
föräldrastöd i regionen.  

 Information om generellt och riktat föräldrastöd, med fokus på utsatta grupper, till 
sakområdessamråd vård och omsorg under 2016.  

 
Kompetensförsörjning  
Kommuner och region har inom vissa områden behov av samma typ av kompetens och resurser vad 
gäller personal. Kompetensförsörjning hos den ena huvudmannen kan påverka den andra. Hur kan 
kompetensförsörjning bedrivas utan att konkurrera med varandra?  

 Öka kunskapen kring hur huvudmännen gemensamt arbetar med kompetensförsörjning.  
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Bilaga 3 

LGVO initierade projekt med uppdrag angående psykiskhälsa/ohälsa 
Suicidprevention  

• Region Östergötland föreslås ska vara den pådrivande länsövergripande kraften i det 

självmordspreventiva arbetet i enlighet med Folkhälsomyndighetens förslag. 

• Målet för det suicidpreventiva arbetet i Östergötland ska vara att minska självmorden i alla 

åldersgrupper. Långsiktigt mål: nollvision.  

• En länsgemensam strategi och handlingsplan med konkreta förslag för att minska 

självmorden i alla åldersgrupper. 

• Samordning av resurser och insatser 

• En person föreslås vara samordnare för det suicidpreventiva utvecklingsarbetet i regionen.  

Evidensbaserad praktik 

BoU- satsning  

En del av SKL:s utvecklingsarbete ”stöd till evidensbaserad praktik för god kvalitet inom 

socialtjänsten”. Projektet ska bidra till en långsiktigt hållbar struktur för fortsatt utveckling, spridning 

och implementering av kunskap inom den sociala barn- och ungdomsvården, med fokus på barns 

delaktighet. 

Funktionshinder –  

Pilotprojekt evidensbaserad rekrytering av familjehem  

Ta fram en evidensbaserad modell för rekrytering av familjehem. 

Ny överenskommelse psykiatri beroende tas fram under 2017 för att gälla från 2018. 

Uppföljning av ”gamla överenskommelser”. 

BALEN – trygg och effektiv utskrivning – Elisabet Wiman (somatik) – Christina Karlsson (psykiatri) 

Ny proposition ska komma för ny lagstiftning hösten 2017. Finns en nationell nätverksgrupp.  

HSL ansvar kortidsboenden 

Diskussion mellan kommunerna och regionen oklart om detta är en del av hemsjukvårdsreformen. 

Kartläggning av samverkansorgan i regionen  
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Bilaga 4 

Handlingsplan suicidprevention 

Uppdragsgivare 

Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) i Region Östergötland beslutade vid möte 2015-05-11 att ge 

hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att utveckla det suicidpreventiva arbetet i regionen och 

söka samordning inom länet. HSN utgör därmed uppdragsgivare och finansiär för nedanstående 

uppdrag. (Drn: HSN 2015-374) 

Bakgrund och syfte 

Varje år dör ca 1500 personer i Sverige genom suicid, vilket innebär att ca fyra personer tar sitt liv 

varje dygn. Det är fem gånger fler som dör genom suicid än som dör i trafiken under ett år. 

Fullbordade suicid är betydligt vanligare hos män än hos kvinnor medan suicidförsök är vanligare hos 

kvinnor. För varje fullbordat suicid görs det ca 20 allvarliga suicidförsök.  

I Östergötland avled 53 personer under 2014 till följd av suicid och suicidtalet (antal självmord per 

100 000 invånare över 15 år) för Östergötland ligger därmed på 12,5  jämfört med 11,84 för riket som 

helhet. Uppgifterna är hämtade från socialstyrelsens dödsorsaksregister.  

Självmord är att betrakta som ett allvarligt folkhälsoproblem som medför lidande för individer såväl 

som samhällsekonomiska förluster. Ett självmord kostar samhället mer än 18 miljoner kronor och ett 

självmordsförsök ungefär 3 miljoner kronor enligt beräkningar från Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskap (1) Detta innebär att suicidprevention är ett mycket viktigt utvecklingsområde och det 

finns även kunskap om att suicid går att förebygga genom brett suicidpreventivt arbete som 

involverar flera olika samhällsaktörer. Suicid är ett globalt problem och World Health Organization 

(WHO) har satt upp målet att de nuvarande suicidtalen ska minska med minst en tredjedel till år 

2020.(2)  

Suicid och suicidförsök har mycket komplexa orsakssamband varför målet att minska antalet suicid är 

svårt att konkretisera i ett kortare tidsperspektiv. WHO´s målsättning att nuvarande suicidtal ska 

minska med minst en tredjedel till år 2020 skulle för Östergötlands del innebära en minskning från 

12,5 självmord (per 100 000 invånare över 15 år) till < 8,34. Det innebär fortfarende att ca 30 suicid i 

länet, vilket starkt motiverar för att det långsiktiga målet måste vara att ingen ska behöva dö i suicid. 

År 2008 antog riksdagen åtgärdsområdena i förslaget till ett nationellt handlingsprogram för 

suicidprevention.(3) Handlingsprogrammet med de nio strategiska åtgärdsområdena kan därför 

betraktas som en samlad strategi med en tydlig vision för det suicidpreventiva arbetet. Samtidigt 

uttryckte regeringen tydligt att ingen människa ska behöva hamna i en sådan situation att självmord 

ses som den enda utvägen.  

Folkhälsomyndigheten har som resultatet av ett regeringsuppdrag från 2014 tagit fram ett förslag till 

utformning av struktur för samordnad utveckling och kunskapsstyrning kring suicidprevention på 

nationell, regional och lokal nivå, ”Struktur för kunskapsbaserad suicidprevention”.(4) Myndigheten 

har fått regeringens uppdrag att driva och leda arbetet på nationell nivå, men för den regionala och 

lokala nivån finns inget motsvarande beslut i nuläget.  
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Med utgångspunkt från Folkhälsomyndighetens förslag har Region Östergötland ändå valt att tillsätta 

en samordningsfunktion för att på regional nivå ta initiativ till och vara den pådrivande 

länsövergripande kraften för det suicidpreventiva arbetet i samverkan med berörda myndigheter, 

verksamheter, kommuner, länsstyrelse och civilsamhälle.   

Syftet är att på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsnämnden utveckla och samordna det 

suicidpreventiva arbetet i Östergötland för att minska självmorden i alla åldergrupper.   

Arbetsprocessen i uppdraget ska bygga på delaktighet och samverkan vilket förutsätter att etablera 

kontakter samt bilda/medverka i olika arbetsgrupper och forum.  

Gemensam kunskapsuppbyggnad, lära av andra och att ta tillvara goda exempel, både från det egna 

länet, inom sydöstra sjukvårdregionen och från aktörer i övriga landet är viktigt.  

Mål och leveransobjekt 

Det nationellt antagna målet för suicidprevention är att ingen människa ska behöva hamna i en 

sådan situation att självmord ses som den enda utvägen. Det brukar uttryckas som en noll-vision. För 

att verka i den riktningen behövs tydlig samordning av resurser och insatser vilket saknas idag. 

Suicidprevention utgår dels från ett befolkningsperspektiv och dels från ett individperspektiv och 

insatser bedrivs redan i dag av många aktörer och utifrån olika perspektiv, men en samordnad plan 

saknas.  

Övergripande mål för det suicidpreventiva arbetet i Östergötland är att minska självmorden i alla 

åldersgrupper och att samordna de suicidpreventiva insatser som bedrivs i länet av olika berörda 

aktörer.  

Mål för det nu aktuella uppdraget:  

Framtaget förslag till regional handlingsplan för suicidprevention i Östergötland som bygger på 

systematiska och samordnade insatser, med konkreta aktiviteter för att minska suicid i alla åldrar. 

Uppdraget kan delas upp i olika delmål: 

A. Sammanställd kartläggning och beskrivning av nuläge - avseende förekomsten av suicid samt 

identifiering av berörda nyckelaktörer och pågående aktiviteter kring det suicidpreventiva arbetet.    

B. Etablerad och känd samverkan för suicidpreventiva insatser genom nätverk och/eller i 

samverkansforum mellan berörda huvudmän, myndigheter, organisationer och civilsamhället. ex 

Regionen, länets kommuner, Länsstyrelse, Polis, intresseorganisationer och civilsamhället.  

C. Tillgängliga utbildningsinsatser/kunskapsstöd/metodstöd som olika yrkesgrupper och aktörer 

behöver i mötet med personer med självmordsproblematik  

D. Fungerade och känd webbplats för kunskapsspridning om effektiva suicidpreventiva metoder 

D. Säkerställt specialiserat stöd till närstående och anhöriga i samband med suicid.  

E. Påbörjad utveckling av metoder/system för att följa och analysera utvecklingen av suicid samt 

preciserade indikatorer för uppföljning avseende effektmål  
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Effektmål:  

Avgörande effektmått är oftast patientrelaterade mått, d v s mått som har direkt betydelse för 

individen såsom dödlighet, aktuell sjuklighet och hälsorelaterad livskvalitet. I hälsoekonomiska 

studier är effektmåttet ofta uttryckt i kostnad per kvalitetsjusterade vunna levnadsår (QALY).  

I nuläget är det lång fördröjning för att få fram tillgänglig data kring inträffade suicid vilket försvårar 

uppföljning både gällande förekomst samt effekt av insatser. Beträffande suicidförsök är det ännu 

mer begränsad möjlighet att få fram underlag för att beskriva förekomst och göra uppföljningar.  

Med hänsyn till den stora samhällsekonomiska vinsten med att förebygga suicid arbetar nationella 

aktörer som Myndigheten för Samhällsberedskap och Folkhälsomyndigheten för att bygga upp 

”system” för att följa och analyser utvecklingen av suicid.  

Uppföljning och effektmål behöver därför utvecklas och tas fram i samverkan mellan berörda aktörer 

på nationell nivå och är ett av målen för Folkhälsomyndighetens uppdrag.  

I Region Östergötlands uppdrag kring suicidprevention finns ett antal effektmål föreslagna och en del 

i arbetet kommer att vara att konkretisering och test av ett antal indikatorer för uppföljning samt 

baslinjemätning. Samarbete med Folkhälsomyndigheten inleds.  

Förslag och exempel:  

- Suicidtalet har minskat med minst en tredjedel till år 2020 (jmf WHO)  
- MIND-INDEX för Östergötland visar en ökande trend varje år (1,7 för åren 2011-2014) 
- Andel patienter som har en dokumentation under sökord suicidalitet/självdestruktivitet i 

Cosmic visar en ökande trend.  
- Andel patienter som efter suicidförsök följs upp i minst ett år har ökat till x (osäker 

uppföljning kring suicidförsök i nuläget)  
- Andel verksamheter som beslutat om specifika utbildningsinsatser för medarbetare ska öka 

med x % tom 2017  
- Andel medarbetare som genomfört x utbildningsinsats ska öka med x % tom 2017 

 

Avgränsning  

I förslaget om struktur för kunskapsbaserad suicidprevention som Folkhälsomyndigheten tagit fram 

på regeringens uppdrag finns angivet att en samordningsfunktion ska inrättas i varje landsting 

(region) med uppdraget att samordna en regional samverkansgrupp kring suicidprevention. 

Enligt förslaget innebär regional samordning att inom länet stödja genomförandet av det nationella 

handlingsprogrammet för suicidprevention. Ytterligare uppgifter innebär att stödja utvecklingen av 

långsiktigt tvärsektoriellt kunskapsbaserat regionalt och lokalt arbete samt att stödja utbildning och 

kompetensutveckling i länet.   

Något beslut kring förslagets olika delar har ännu inte fattas, men kan komma att påverka såväl 

innehåll, mål och aktiviteter som i nuläget ingår i uppdraget från Region Östergötland.  
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Resurser 

Då uppdraget bygger på att initiera en långsiktigt, tvärsektoriellt kunskapsbaserad med samverkan 

och samarbete regionalt och lokalt innebär detta att behovet av resurser får definieras och 

tydliggöras över tid.    

Resurser som behövs för uppdraget är  

samordnare/uppdragstagare 

funktioner från respektive huvudman/myndighet som deltar aktivt i samverkan 

representanter från SPES och eller andra intresseorganisationer  

Namn E-post Telefon 

Carin Tyrén 

Uppdragstagare 

Carin.tyren@regionostergotland.se 010-104 2201 

070 520 44 38 

   

   

   

 

Budget och Kalkyl  

En kalkyl har tagits fram avseende kostnad för samordnare gällande tiden 2015-10-01 till 2016-12-31.  

De ekonomiska ramarna i övrigt för uppdraget måste tydliggöras under arbetets gång, i samband 

med att beslut om ex utbildningssatsningar fattas.  

Respektive huvudman/myndighet ansvarar för den egna verksamhetens kostnader som uppkommer 

inom ramen för uppdraget.  

Representant från SPES ersätts enligt beslut i HSN 2015-02-24 (HSN 2015-160) om ersättning vid 

patient/närståendemedverkan.   

Tid- och aktivitetsplan 

Aktivitet/ milstolpe Leverans 

Identifiering av berörda nyckelaktörer och 

pågående aktiviteter 

jan 2016 

Framtagen aktivitetsplan för 2016 jan 2016 

Beslutsunderlag för regional handlingsplan nov 2016  
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Styrning och rutiner 

Referenser 

1. Suicid och samhällsekonomiska kostnader. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2004 

2. Preventing suicide: A global imperative: World Health organization; 2014. Report No.9241564776. 

3. Förslag till nationellt program för suicidprevention – befolkningsinriktade strategier och 

åtgärdsförslag. Socialstyrelsen 2006. 

4. Struktur för kunskapsbaseradsuicidprevention- ett förslag till samordnad statlig kunskapsstyrning 

för lokalt och regionalt suicidförebyggande arbete. Folkhälsomyndigheten, 2015.  

Beslut 

 

Beslut att genomföra uppdraget. 

 

Lena Lundgren, 2016-03-01  Carin Tyrén, 2016-03-01 

 

 

____________________________  _______________________ 

Uppdragsbeställare   Uppdragstagare 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 5 

Insatser och projekt registrerade vid Samordningsförbundet Centrala 

Östergötland, april 2016 
Conexi: Målgrupp: Personer inom autismspektrumet. Arbetslivsförberedande verksamhet vid IKEA. 

En Ingång: Målgrupp: Individer mellan 16-29 år i behov av stöd från två eller flera av samverkande 

myndigheter. Knutet till Jobb- Kunskapstorget i Linköping. 



 

32 
 

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan: Målgrupp: Handikappföreningar. Verkar för att 

medlemsföreningarnas intressen i gemensamma frågor tillvaratas i kontakter med myndigheter och 

organisationer. 

HSO Kontakten: Målgrupp: Vuxna personer med funktionsnedsättning. Här erbjuds t ex rådgivning 

om eventuella hjälpmedel, studieformer och stöd vid myndighetskontakter. 

Hantverkshuset: Målgrupp: Personer med psykisk- eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller 

psykosociala svårigheter. Verksamheten består bland annat av keramik-, snickeri- och målarverkstad, 

caféverksamhet samt sömnad. Erbjuder även hjälp med praktikplatser. 

INDA.NU: Målgrupp: Personer med LSS beslut inom daglig verksamhet och arbetssökande inom 

Jobb- och utvecklingsgarantin. Erbjuder en behovsanpassad aktivitet såsom arbete/sysselsättning 

eller studier. 

#jag med: Målgrupp: Unga 15-24 år. Syftar till att motverka avhopp från gymnasieskolan och bidra till 

att unga kan återgå till studier eller få arbete och en varaktig tillhörighet på arbetsmarknaden. 

Jobb- och Kunskapstorget: Målgrupp: Kommuninvånare i Linköping. Erbjuder vägledning, 

handledarstöd samt studie- och arbetsförberedande insatser. 

Koll på läget: Målgrupp: Ungdomar i behov av stöd i övergången från skola till förvärvsarbete eller 

studier. Knutet till gymnasiesärskolan i Linköping.  

Komhall i Kinda: Målgrupp: Individer som står långt från arbetsmarknaden med behov av 

rehabiliteringsinsatser och arbetsträning. Nyanlända med behov av språkträning. En praktiskt inriktad 

verksamhet för sysselsättning, arbetsträning och arbetsprövning. Validering- och 

kompetenskartläggning genomförs. 

Kooptima: Målgrupp: Personer med funktionsnedsättning. Ett förenings- och företagsägt kooperativ 

som erbjuder behovsanpassad arbetsträning inom olika verksamheter i Östergötland. Knutet till 

Arbetsförmedlingen. 

Kooptjänst: Målgrupp: Personer som står långt från arbetsmarknaden och söker arbetsgemenskap 

och praktik. Målet är att skapa arbetstillfällen samt att erbjuda praktik och arbetsträningsplatser 

utifrån var och ens förmåga och intressen. Finns på åtta orter i Östergötland, Sörmland och Småland. 

Leanlink Företagsplatser: Målgrupp: Personer med rätt till daglig verksamhet enligt LSS. Erbjuder 

praktik eller sysselsättning på företag.  

Leanlink Re-Aktiva: Målgrupp: Personer mellan 18-65 år med fysisk och/eller neurologisk 

funktionsnedsättning. En rehabiliteringsverksamhet som erbjuder individuellt anpassade insatser i 

syfte att stimulera och utveckla fysisk, kognitiv och social förmåga. 

LikaOlika: Målgrupp: Personer med funktionsnedsättning. Syftar till att kompetensutveckla politiker 

och tjänstepersoner i tillgänglighet och en tillgänglig arbetsmarknad. Startades av 

handikappföreningarna i Östergötland som har som ett mål att verka för en tillgänglig arbetsmarknad 

för personer med funktionsnedsättningar. 
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Linkooperativet: Målgrupp: Personer som står långt från arbetsmarknaden; är långtidssjukskrivna, 

har en funktionsnedsättning eller inte har avslutat gymnasiet. Ett socialt företag som vill skapa fler 

arbeten och affärsidéer. 

Medborgarkontoret: Målgrupp: Kommuninvånare, nyanlända, studenter samt besökare. Här 

besvaras allmänna frågor, ges samhällsinformation samt handläggning av enklare ärenden. Knutet till 

Linköpings kommun. 

Medborgarskolan: Målgrupp: Arbetssökande, Vuxna med funktionsnedsättning, nyanlända samt 

vuxenstuderande i Region Öst. Driver ett antal insatser såsom till exempel Studieverkstan, Hantverk 

och Integration och dagverksamheten Glädjekällan.  

Mera koll: Målgrupp: Ungdomar med AST (autismspektrumtillstånd). Riktar sig till elever som går i 

specialklass Asperger på gymnasiet. Ger stöd i att förstå sin funktionsnedsättning och i övergången 

från skola till vuxenliv. 

Mitt Livs Chans: Målgrupp: Personer med utländsk bakgrund som har eftergymnasial utbildning. Ett 

kostnadsfritt kursprogram på kvälls- och fritid med individuell mentorhandledning. Fokus på 

arbetsmarknad och jobbsökning. 

Månskenet: Målgrupp: Personer som på grund av utbrändhet i arbetet eller sjukdom står utanför 

arbetsmarknaden. Evidensbaserad naturunderstödd rehabilitering i form av ett 15-veckors program. 

Syftar till återgång i arbete. Utgår från KASAM. 

Rehabsamordnare: Målgrupp: Personer i arbetsför ålder. Arbetar för att förenkla vård- och 

rehabiliteringskedjan och på så vis undvika en långtidssjukskrivning. Knutet till Vårdcentralerna. 

Röda Korset: Målgrupp: Personer i alla åldrar. Drivs av Linköpings Södra Rödakorskrets. Erbjuder 

hjälp till vidare studier, lindra ensamhet samt informera om humanitär rätt och stöd till migranter. 

Har en second hand-verksamhet. 

Stadsmissionen: Målgrupp: Personer som står långt från arbetsmarknaden och som vill stärka sin 

egenmakt för arbete eller studier. Driver sociala företag med verksamhet inom transport, sortering, 

butik, café och restaurang. Individanpassat stöd och en individuell handlingsplan utformas. 

Studiefrämjandet: Målgrupp: Personer som vill påverka sin livssituation; arbetssökande, nyanlända, 

personer med funktionsnedsättning, ungdomar med flera. Skapar verksamheter utifrån individens 

och samhällets behov. 

Support- och arbetsteamet: Målgrupp: Vuxna med psykisk eller neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning eller med psykosocial problematik. Knutet till Leanlink Råd & Stöd, Linköpings 

kommun. Arbetar utifrån metoden Supported employment och IPS. Målet är anställning eller 

utbildning. 

Team Utreda: Målgrupp: Medborgare inom Linköpings kommun som erhåller försörjningsstöd. 

Knutet till Socialförvaltningen: AFI. En evidensbaserad, utredande social verksamhet. 

Multidisciplinärt. Utreder rätten till försörjningsstöd, upprättar handlingsplan för egen försörjning 

samt stärker människors förmåga till att leva ett tryggt och självständigt liv. 

Valla Folkhögskola: Målgrupp: Personer som av olika anledningar varit borta länge från 

arbetsmarknad eller studier. Genomförs av Valla Folkhögskola i samarbete med arbetsförmedling, 
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försäkringskassa och Linköpings kommun. 16-veckors kurs där målet är att komma vidare i studier, 

arbetsträning eller arbete. 

Våga Livet: Målgrupp: Personer listade som patienter vid Lambohovs- eller Nygatans Vårdcentral och 

som uppbär försörjningsstöd och är beroende av läkemedel. Målet är återgång i sysselsättning. 

Knutet till Beroendekliniken och ovan nämnda vårdcentraler. 

Vägen till arbetsgivaren: Målgrupp: Arbetsgivare. Arbetssökande med lägre utbildning, 

utomeuropeisk bakgrund, funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga eller de i åldern 55-64 år. 

En samverkansmodell mellan arbetsgivare och myndigheter kring arbetssökande som står långt ifrån 

arbetsmarknaden. Målet är att uppnå en inkluderande arbetsmarknad. 

Östergötlands Idrottsförbund: Målgrupp: Personer som vill fokusera på nya mål och möjligheter. 

Folkhälsoarbete, arbete med integration samt förbättrade förutsättningar för barn och ungdomar att 

idrotta är en självklar del i organisationens uppdrag. 
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Bilaga 6 

HBTQ 
Att HBT-personer rapporterar betydligt sämre hälsa än övriga befolkningen är sedan tidigare känt, 

bland annat utifrån en rapport utfärdad av Statens Folkhälsoinstitut 2005 på uppdrag av regeringen. I 

rapporten konstaterades att psykisk ohälsa var dubbelt så vanligt bland homo- och/eller bisexuella 

personer som i den övriga befolkningen. Transpersoner, speciellt i de yngre åldrarna uppgav ett 

sämre psykiskt välbefinnande än exempelvis homosexuella personer. Avseende självmordsförsök 

visade sig dessa vara dubbelt så vanliga bland homo- och/eller bisexuella personer jämfört med den 

övriga befolkningen (1). Att överväga eller försöka ta sitt liv var vanligare bland homo- och bisexuella 

med kort utbildning och bland dem som var födda i ett annat land jämfört med övriga befolkningen. 

Transpersoner med kort utbildning hade i större utsträckning försökt att ta sina liv än dem med lång 

utbildning (2). 

I januari 2014 presenterade regeringen en strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell 

läggning, könsidentitet eller könsuttryck (3). Utifrån strategin har regeringen utsett sex 

fokusområden med tillhörande strategiska myndigheter. Strategins fokusområden respektive 

strategisk myndighet är: 

– Våld, diskriminering och andra kränkningar. Strategisk myndighet: Diskrimineringsombudsmannen. 

– Unga hbtq-personer. Strategisk myndighet: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. 

– Hälsa, vård och sociala tjänster. Strategisk myndighet: Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen. 

– Privat- och familjeliv. Strategisk myndighet: Ej utsedd. 

– Kulturområdet: Strategisk myndighet: Statens kulturråd. 

– Det civila samhället: Strategisk myndighet: Ej utsedd. Myndigheten för ungdoms- och 

civilsamhällesfrågor omnämns dock som kunskapsbank. 

Strategin kommer att följas upp 2017. 

Referenser 

1. Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners hälsosituation. Statens Folkhälsoinstitut. Rapport 

nr A 2005:19.                                                                                                                                                                            

2. Hälsa på lika villkor? Statens Folkhälsoinstitut 2006:08.                                                                                                   

3. En strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller 

könsuttryck. http://www.regeringen.se/sb/d/16973/a/231350. 

 

  



 

36 
 

Bilaga 7 

Statistik för Östergötland 

Ohälsotal 

Ohälsotal fördelat på disponibel inkomst (kvintiler) och kön, registerdata från 2010, ålder 18-65 år. 

 

Ohälsotal fördelat på utbildningsnivå och kön, registerdata från 2010, ålder 25-64 år. 

 

Förlorade levnadsår 

Förlorande levnadsår, fördelat på disponibel inkomst (kvintiler) och kön, registerdata från 2010, ålder 

män 18-79 år, kvinnor 18-83 år. 
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Förlorade levandsår, fördelat på utbildningsnivå och kön, registerdata från 2010, ålder 25-74 år. 

 

Arbetsmarknaden 

Antal personer 18-64 år som står långt från arbetsmarknaden efter huvudsaklig inkomst, 

Östergötland 2011 
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Källa: SCB, RAKS, egen bearbetning 

Andel av de som stod långt från arbetsmarknaden ålder 30-64 år 2011, som 2003 stod långt från 

arbetsmarknaden eller hade svag koppling till arbetsmarknaden, efter födelseland 

 

Källa: SCB, RAKS, egen bearbetning 

Andel av de som stod långt från arbetsmarknaden ålder 30-64 år 2011, som 2003 stod långt från 

arbetsmarknaden eller hade svag koppling till arbetsmarknaden, efter utbildningsnivå 
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Källa: SCB, RAKS, egen bearbetning 
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Vuxen befolkning, Östgötens psykiska hälsa (n=2664), 2015 

 Antal Andel 

Kvinna 1522 57,1% 
Man 1142 42,9% 
-29 år 564 21,2% 
30-64 år 1334 50,1% 
65+ år 766 28,8% 
Förgymnasial utbildning 515 19,4% 
Gymnasial utbildning 1305 49,2% 
Högskola/universitet 832 31,2% 
Bra ekonomi 1941 73,2% 
Varken bra eller dålig 535 20,1% 
Dålig ekonomi 176 6,6% 

 

Bortfallsinformation: 6 824 personer i urvalet i Östergötland. Svarsfrekvensen är 39 %. 

Svårt att somna 

Andel som uppger att de har svårt att somna minst en hel del av tiden under de fyra senaste 

veckorna (Inget av tiden/lite av tiden/en del av tiden/en hel del av tiden/största delen av tiden/hela 

tiden) med 95% konfidensintervall. 
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Uppdelat på kön och ålder 

 

Personer i åldern 30-64 rapporterar i lägre utsträckning problem med att somna jämfört med äldre, 

kvinnor rapporterar i högre utsträckning problem med att somna jämfört med män. Skillnad i 

utbildning har låg eller ingen betydelse för problem med att somna. 

Uppdelat på kön, ålder och utbildning 

 

Yngre rapporterar i högre utsträckning problem med att somna jämfört med äldre, kvinnor 

rapporterar i högre utsträckning problem med att somna jämfört med män. Skillnad i utbildning har 

låg eller ingen betydelse för problem med att somna. 
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Uppdelat på kön, ålder och ekonomi 

 

Yngre rapporterar i högre utsträckning problem med att somna jämfört med äldre, kvinnor 

rapporterar i högre utsträckning problem med att somna jämfört med män. Kvinnor och män med 

sämre ekonomi rapporterar i högre utsträckning problem med att somna jämfört med de med bättre 

ekonomi, speciellt för kvinnor. 

Spänd/stressad 

Kön 
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Kön och ålder 

 

Kön, ålder och utbildning 

  

Andel som uppger att de varit spänd eller stressad minst en hel del av tiden under de fyra senaste 

veckorna uppdelat på utbildning (Inget av tiden/lite av tiden/en del av tiden/en hel del av 

tiden/största delen av tiden/hela tiden) med 95% konfidensintervall. 

Yngre rapporterar i högre utsträckning problem med stress jämfört med äldre, kvinnor rapporterar i 

högre utsträckning problem med stress jämfört med män. Skillnad i utbildning har låg eller ingen 

betydelse för problem med stress. Unga kvinnor utan högskoleutbildning rapporterar i betydligt 

högre omfattning problem med stress än unga män utan högskoleutbildning. 
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Kön, ålder och ekonomi 

 

Andel som uppger att de varit spänd eller stressad minst en hel del av tiden under de fyra senaste 

veckorna uppdelat på självrapporterad ekonomi (Inget av tiden/lite av tiden/en del av tiden/en hel 

del av tiden/största delen av tiden/hela tiden) med 95% konfidensintervall 

Yngre rapporterar i högre utsträckning problem med stress jämfört med äldre, kvinnor rapporterar i 

högre utsträckning problem med stress jämfört med män. Skillnad i utbildning har låg eller ingen 

betydelse för problem med stress. Kvinnor och män med sämre ekonomi rapporterar i högre 

utsträckning problem med stress jämfört med de med bättre ekonomi. 
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Kön, ålder och utbildning 

  

Andel som uppger att de har återkommande perioder av nedstämdhet eller depressioner minst i viss 

utsträckning uppdelat på utbildning (Nej/Ja, i viss utsträckning/Ja, i stor utsträckning) med 95% 

konfidensintervall 

Yngre rapporterar i högre utsträckning problem med nedstämdhet/depression jämfört med äldre, 

kvinnor rapporterar i högre utsträckning problem med nedstämdhet/depression jämfört med män. 

Skillnad i utbildning har låg eller ingen betydelse för problem med nedstämdhet/depression.  
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Kön, ålder och ekonomi 

 

Andel som uppger att de har återkommande perioder av nedstämdhet eller depressioner minst i viss 

utsträckning uppdelat på självrapporterad ekonomi (Nej, Ja, i viss utsträckning, Ja, i stor utsträckning) 

med 95% konfidensintervall 

Yngre rapporterar i högre utsträckning problem med nedstämdhet/depression jämfört med äldre, 

kvinnor rapporterar i högre utsträckning problem med nedstämdhet/depression jämfört med män. 

Skillnad i utbildning har låg eller ingen betydelse för problem med nedstämdhet/depression. Kvinnor 

och män med sämre ekonomi rapporterar i högre utsträckning problem med 

nedstämdhet/depression jämfört med de med bättre ekonomi. 

Ångest/panik 

Kön 
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Kön och ålder 

 

Kön, ålder och utbildning 

  

Andel som uppger att de har återkommande perioder av ångest eller panik minst i viss utsträckning 

uppdelat på utbildning (Nej/Ja, i viss utsträckning/Ja, i stor utsträckning) med 95% konfidensintervall 

Yngre rapporterar i högre utsträckning problem med ångest/panik jämfört med äldre, kvinnor 

rapporterar i högre utsträckning problem med ångest/panik jämfört med män. Skillnad i utbildning 

har låg eller ingen betydelse för problem med ångest/panik.  
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Kön, ålder och ekonomi 

 

Andel som uppger att de har återkommande perioder av ångest eller panik minst i viss utsträckning 

uppdelat på självrapporterad ekonomi (Nej, Ja, i viss utsträckning, Ja, i stor utsträckning) med 95% 

konfidensintervall 

Yngre rapporterar i högre utsträckning problem med ångest/panik jämfört med äldre, kvinnor 

rapporterar i högre utsträckning problem med ångest/panik jämfört med män. Skillnad i utbildning 

har låg eller ingen betydelse för problem med ångest/panik. Kvinnor och män med sämre ekonomi 

rapporterar i betydligt högre utsträckning problem med ångest/panik jämfört med de med bättre 

ekonomi, förutom för unga män med dålig ekonomi (observera dock en betydande 

konfidensintervall). 

God hälsa 

Kön 
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Kön och ålder 

 

Kön och ålder och utbildning 

 

Andel som uppger att de har minst god hälsa uppdelat på utbildning (dålig/någorlunda/god/mycket 

god/utmärkt) med 95% konfidensintervall 

Yngre rapporterar i högre utsträckning god hälsa jämfört med äldre, män rapporterar i högre 

utsträckning god hälsa jämfört med kvinnor. Högre utbildning är associerad med högre utsträckning 

rapporterad god hälsa.  
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Kön, ålder och ekonomi 

 

Andel som uppger att de har minst god hälsa uppdelat på självrapporterad ekonomi (dålig, 

någorlunda, god, mycket god, utmärkt) med 95% konfidensintervall 

Yngre rapporterar i högre utsträckning god hälsa jämfört med äldre, män rapporterar i högre 

utsträckning god hälsa jämfört med kvinnor. Kvinnor och män med bättre ekonomi rapporterar i 

högre utsträckning god hälsa, jämfört med sämre ekonomi, men undantag av unga män med dålig 

ekonomi som rapporterar en god hälsa i hög utsträckning.  
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Om Mig elever på högstadiet och gymnasiet (n=6291), 2015 

 Antal Andel 

Tjej 2752 47.6% 
Kille 2928 50.6% 
Annan könsidentitet 101 1.7% 
Åk 8 3401 54.1% 
Åk 2, gymnasiet 2890 45.9% 
God ekonomi 4767 77.0% 
Dålig ekonomi 1423 23.0% 

Antal elever i medverkande grundskolor, underlag från Skolverket – 4587 

Antal elever som svarat – 3401 

Svarsfrekvens grundskola: 74 % 

 

Antal elever i medverkande gymnasieskolor, underlag från Skolverket – 4853 

Antal elever som svarat – 2890 

Svarsfrekvens grundskola: 60 % 

 

Antal elever i medverkande skolor, underlag från Skolverket - 9440 

Antal elever som svarat – 6291 

Svarsfrekvens grundskola: 67 % 

 

Anledning till bortfall:  

 Sjukfrånvaro (främsta anledningen) 

 Lediga när enkäten skulle fyllas i på skolan 

 Problem med uppladdning av enkät 

 Språkförståelse 

 Vill inte medverka/svara på enkät – enkäten bygger på frivillighet 

Socioekonomi 

De som angett att sin familj ofta har råd att göra/köpa samma saker som de flesta andra på sin skola 

kategoriseras som god socioekonomi (Aldrig/sällan/ibland/ofta/alltid) 
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Dålig sömn 
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Kön och ålder 
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Kön, ålder och ekonomi 

 

Andel som uppger att de har dålig/mycket dålig sömn på frågan hur de tycker att de sover (Mycket 

dåligt/dåligt/ganska bra/mycket bra) uppdelat på elevens bedömning av familjens ekonomiska 

situation med 95% konfidensintervall 

De med annan könsidentitet rapporterar dålig sömn i högre utsträckning jämför med tjejer och killar. 

De som har en sämre ekonomisk situation rapporterar dålig sömn i högre utsträckning. 

Gymnasieelever rapporterar dålig sömn i större utsträckning än högstadieelever.  

Nedstämd/deprimerad 

Kön 
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Kön och ålder 

 

Kön, ålder och ekonomi 

 

Andel som uppger att de har minst någon gång i veckan upplever att de har haft besvär denna termin 

av nedstämdhet/depression uppdelat på elevens bedömning av familjens ekonomiska situation 

(Sällan eller aldrig/någon gång i månaden/någon gång i veckan/nästan varje dag) med 95% 

konfidensintervall 

De med annan könsidentitet och tjejer rapporterar nedstämdhet/depression i högre utsträckning 

jämför med killar. De som har en sämre ekonomisk situation rapporterar nedstämdhet/depression i 

högre utsträckning. Gymnasieelever rapporterar nedstämdhet/depression i större utsträckning än 

högstadieelever.  
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Oro/Ångest 

Kön 

 

 

Kön och ålder 
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Andel som uppger att de har minst någon gång i veckan upplever att de har haft besvär denna termin 

av oro/ångest uppdelat på elevens bedömning av familjens ekonomiska situation (Sällan eller 

aldrig/någon gång i månaden/någon gång i veckan/nästan varje dag) med 95% konfidensintervall 

De med annan könsidentitet och tjejer rapporterar oro/ångest i högre utsträckning jämför med killar. 

De som har en sämre ekonomisk situation rapporterar oro/ångest i högre utsträckning.  
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Kön och ålder 

 

Kön, ålder och ekonomi 

 

 

Andel som uppger att de har minst ofta upplever att de en vanlig dag i skolan känner sig stressad 

uppdelat på elevens bedömning av familjens ekonomiska situation (Sällan /ibland/ofta) med 95% 

konfidensintervall 

De med annan könsidentitet och tjejer rapporterar stress i högre utsträckning jämför med killar. De 

som har en sämre ekonomisk situation rapporterar stress i högre utsträckning. Gymnasieelever 

rapporterar stress i större utsträckning än högstadieelever.  

 

Mobbad 

Dela mätvärden på mobbad/ej mobbad 
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Kön 

 

Kön och ålder 

 

Kön, ålder och ekonomi 
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Andel som uppger att de har blivit mobbade under denna termin uppdelat på elevens bedömning av 

familjens ekonomiska situation (Nej/Ja, av elever/Ja, av personal) med 95% konfidensintervall 

De med annan könsidentitet rapporterar att de blivit mobbade i högre utsträckning jämför med killar 

och tjejer.  
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Kön, ålder och ekonomi 

 

Andel som uppger att de upplever att deras hälsa är bra/mycket bra uppdelat på elevens bedömning 

av familjens ekonomiska situation (Mycket dålig/dålig/någorlunda/bra/mycket bra) med 95% 

konfidensintervall 

Killar rapporterar god hälsa i högre uträckning än tjejer och killar. De som har en bättre ekonomisk 

situation rapporterar god hälsa i högre utsträckning. Högstadieelever rapporterar god hälsa i högre 

utsträckning än gymnasieelever.  
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