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Analyser och handlingsplan – psykisk hälsa i Stockholms län 

Stockholms läns landsting och samtliga kommuner i Stockholms län har tillsammans med 
Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH Stockholms län) tagit fram en handlingsplan1 
för psykisk hälsa som sträcker sig från 2016 till 2020, handlingsplanen har reviderats 2017. 
Som grund för satsningar i handlingsplanen har analyser av den psykiska hälsan i 
Stockholms län genomförts. Analyserna återfinns i det här dokumentet inklusive bilagor 
och i ”Nulägesbild barn och unga” samt rapporten ”CES fördjupning barn och unga – 
uppdrag psykisk hälsa”. I samband med revidering och fördjupning av analyserna under 
2017 har en egen handlingsplan för barn och unga 0–24 år tagits fram. 

Analyserna och handlingsplanen utgår från staten och Sveriges Kommuner och Landstings 
(SKL) överenskommelser ”Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016 och 
2017”. En central del av överenskommelsen 2017 utgörs av att huvudmännen (landstingen 
och kommunerna) får stimulansmedel för att göra analyser, utforma handlingsplaner och 
sätta upp mål (kort-respektive långsiktiga) för att utveckla insatserna kring psykisk hälsa.   

Bakgrund 

Syftet med överenskommelsen ”Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2017” 
är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete på området psykisk hälsa med ett 
gemensamt ansvarstagande från berörda aktörer.  

Den gemensamma målsättningen med överenskommelsen är att befolkningen ska erbjudas 
behovsanpassade och effektiva insatser av god kvalitet, såväl vad gäller förebyggande och 
främjande insatser, som medicinsk behandling och sociala insatser. Man ser också ett 
behov av att skapa mer sammanhållna vård- och stödprocesser som utgår från den 
enskildes behov och rättigheter. Vården och socialtjänsten behöver samordna sina insatser 
i större utsträckning. Det gäller såväl mellan olika delar av vården som mellan kommuner 
och landsting. Enskildas delaktighet i den egna vården och omsorgen behöver också öka, 
inte minst när det gäller barn och unga. Överenskommelsen stödjer även en strategisk och 
långsiktig kompetensförsörjning. 

Staten och SKL är eniga om behovet av en långsiktig plan för området psykisk hälsa med 
gemensamma strukturer för utvecklingsarbete som skapar förutsättningar för 
huvudmännen att erbjuda insatser med utgångspunkt i bästa tillgängliga kunskap. 
Målsättningen är att överenskommelsen 2017 ska följas av överenskommelser under 2018 
med en likartad inriktning. 

Förutom att huvudmännen gör en gemensam analys och handlingsplan innebär även 2017 
års överenskommelse att särskilda medel fördelas till gemensamma satsningar mellan 
kommun och landsting på ungdomsmottagningar samt en riktad satsning mot nya initiativ 
för barn-och unga inom landstinget. Dessa satsningar redovisas inte i denna analys och 
tillhörande handlingsplan.   

Erhållna medel 

För att stödja arbetet med analyser av den psykiska hälsan, framtagande av en gemensam 
handlingsplan för kommuner och landstinget i Stockholms län samt påbörja ett långsiktigt 
arbete har länet erhållit 113 204 836 kronor i stimulansmedel under 2016 och 113 573 108 
kronor under 2017. Av medlen för 2017 har 56 786 553 kronor tillfallit landstinget och 
motsvarande summa har fördelats mellan kommunerna2. Det är parternas avsikt att de 

                                                             
1 Se Länsövergripande handlingsplan psykisk hälsa - Kommunerna i Stockholms län och Stockholms läns 
landsting, 2016–2020, reviderad 2017 
2 Se bilaga 1 för fördelning av medel mellan kommunerna. Fördelningen har skett utifrån folkmängd. 
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medel som landsting/kommuner erhåller utifrån överenskommelsen ska användas för 
utvecklings- och förbättringsarbete inom området psykisk hälsa. 

Fokusområden 

Regeringen initierade under 2015 en översyn av behov och utmaningar inom området 
psykisk hälsa. Översynen visade att det fanns fem huvudsakliga områden som kräver 
gemensam utveckling. Överenskommelsen ”Stöd till riktade insatser inom området psykisk 
ohälsa 2016” ska stötta kommuner och landsting i att jobba tillsammans med följande 
fokusområden: 

• Ledning/styrning och organisation 

• Förebyggande och främjande insatser 

• Tillgängliga och tidiga insatser 

• Enskildas delaktighet och rättigheter 

• Specialiserade insatser - utsatta grupper/riskgrupper 

 

Samordning med andra överenskommelser och satsningar 

Parallellt med den här överenskommelsen pågår en rad andra satsningar som berör 
insatser för personer som har, eller riskerar att utveckla, psykisk ohälsa. För att samordna 
och få ut maximal effekt av de olika satsningarna bör samverkan ske länsgemensamt och 
lokalt med: 

• En förstärkt elevhälsa 

• Stöd till den sociala barn- och ungdomsvården 

• Satsning för att stärka kvinnors hälsa 

• Våld i nära relationer 

• Nyanländas psykiska hälsa 

• Samordning av det nationella suicidförebyggande arbetet 

• Kroniska sjukdomar 

• En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 

• Professionsmiljarden 

• Statligt sommarlovsstöd 

• Kunskapssatsning inom äldre- och funktionshinderverksamheterna 

• Ökad bemanning i äldreomsorgen 
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Organisation och förankring 
För att fånga upp och stämma av bilden av den psykiska hälsan i länet samt besluta om 
vilka åtgärder som behöver vidtas i den gemensamma handlingsplanen har följande 
organisation skapats för Uppdrag psykisk hälsa i Stockholms län: 

 

 

 

De ljusblå rutorna är grupper/funktioner som skapats specifikt för satsningen, de mörkgrå 
är befintliga samverkansnätverk som berörs av satsningarna3. Utöver dessa stödstrukturer 
för samverkan finns det i nuläget sex samordningsförbund i Stockholms län.  

Arbetsgrupper/nätverk 

Under arbetet med analyser och handlingsplan har regelbundna avstämningar genomförts 
med respektive nätverk i bilden ovan. 

Vid styrgruppsmöte den 19 april 2016 beslutades att mindre arbetsgrupper skulle startas 
för att genomföra analyser och ta fram förslag på satsningar specifikt för målgrupperna4: 

• Barn och unga med psykisk ohälsa/som riskerar att få psykisk ohälsa 

• Nyanlända med psykisk ohälsa/som riskerar att få psykisk ohälsa 

• Personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 

• Personer med psykisk funktionsnedsättning 

• Personer över 65 år med psykisk ohälsa/som riskerar att få psykisk ohälsa 

Arbetsgrupperna träffades regelbundet från april till september 20165. 

                                                             

3 För förteckning över deltagare i den politiska samverkansgruppen, styrgruppen psykisk 
hälsa och arbetsgruppen psykisk hälsa se bilaga 2. 
4 De prioriterade målgrupperna vaskades fram via workshops med kommunernas 
samordnare för psykisk hälsa, via interna möten med de olika verksamhetsgrenarna inom 
landstinget samt genom avstämning med NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa). 
5 För förteckning över deltagare i de olika arbetsgrupperna samt mötesfrekvens se bilaga 3. 
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Utöver de gemensamma arbetsgrupperna har nätverksmöten/workshops hållits med 
kommunernas samordnare för psykisk hälsa, kommunernas samordnare kring 
nyanlända/ensamkommande barn samt internt inom landstinget med representanter från 
de olika berörda enheterna.  

Brukarmedverkan 

För att säkerställa att brukare-/intresseorganisationer är väl insatta i processen och på ett 
tidigt stadium kan vara med och ge sin bild av situationen i länet samt påverka satsningar i 
handlingsplanen så tecknades ett samverkansavtal med NSPH (Nationell Samverkan för 
Psykisk Hälsa). Avtalet innebär att NSPH har två platser i arbetsgruppen som förbereder 
materialet till styrgruppen. Utöver det så hjälper NSPH till med att bemanna respektive 
arbetsgrupp som jobbar med de olika målgrupperna samt vid behov ger eget underlag till 
analyserna. Tanken är att samverkan ska ske strukturerat och långsiktigt utifrån den 
länsgemensamma handlingsplanen. 

Målgrupper, fokusområden och nivåer 

För att få en bild av den psykiska hälsan i Stockholms län har arbetsgrupperna använt sig 
av nedanstående bild från SKL. Bilden beskriver hur främjande/förebyggande insatser ges 
till ett stort antal personer, tidiga insatser riktar sig till en något mindre grupp och 
specialiserade insatser riktar sig mot grupper med komplicerad eller allvarlig problematik. 
Man brukar också prata om universella, selektiva och indikerade insatser för att beskriva 
hur många som berörs av dem. Delaktighet och rättigheter, Ledning, styrning och 
organisation samt riskgrupper/utsatta grupper återfinns på alla nivåer i pyramiden.  

 

Den psykiska hälsan i Stockholms län har analyserats utifrån fokusområdena, de olika 

nivåerna i pyramiden ovan samt utifrån respektive målgrupp som prioriteras i 2017 års 

satsningar på psykisk hälsa i Stockholms län. 
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Analyser 

Analyserna har följande disposition: 

• Demografi 

• Arbetsmarknad 

• Försörjning 

• Psykisk ohälsa 

• Regionala skillnader i psykisk hälsa 

• Ledning/styrning och organisation 

• Förebyggande och främjande insatser 

• Tillgängliga och tidiga insatser 

• Enskildas delaktighet och rättigheter 

• Specialiserade insatser - utsatta grupper/riskgrupper 

• Bilaga 4 till 9 – Se separata dokument - Fördjupade analyser utifrån 
målgrupperna: Barn och unga med psykisk ohälsa/som riskerar att få psykisk 
ohälsa, Nyanlända med psykisk ohälsa/som riskerar att få psykisk ohälsa, Personer 
med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, Personer med psykisk 
funktionsnedsättning, Personer över 65 år med psykisk ohälsa/som riskerar att få 
psykisk ohälsa 

Efter respektive område följer en sammanfattning av vad analysen visar. 

Demografi 

Stockholms län är en starkt växande region med en snabb befolkningstillväxt vilket ställer 
allt högre krav på regional samordning. Drygt 30 000 personer per år flyttar till regionen 
från andra länder vilket skapar både möjligheter och utmaningar. 

Den 31 december 2015 bodde 2 231 439 personer i Stockholms län vilket motsvarar cirka 
23 procent av befolkningen i Sverige. 

Folkmängd 31 december 2015 i Stockholms län respektive riket, fördelat utifrån kön och ålder 

 

Källa: Folkhälsomyndighetens faktablad, SCB, Befolkningsstatistik (Folkhälsomyndigheten, Folkhälsodata). Andelen är 

beräknad på den totala folkmängden. 

Av Kommunförbundets sammanställning ”26 kommuner – en beskrivning av vår 
gemensamma utveckling” från 2014 framgår att antalet invånare som var 65 år eller äldre 
ökat med 76 000 personer i länet från 261 000 år 2003 till 337 000 år 2013. En åldrande 
befolkning får ekonomiska konsekvenser för kommunerna och landstinget. Om cirka 10 år 
blir de stora grupperna 40-talister i behov av äldreomsorg. 
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Befolkningsstruktur i länet 2003 och 2013 

 

 Källa: Kommunförbundet Stockholms län 

Variationerna mellan kommunerna i länet är stora när det gäller befolkningsstrukturen, 
exempelvis har Solna och Sundbyberg lägst andel 7-17 åringar och högst andel 25-44 
åringar i landet. 

Folkökning och inflyttning stimulerar till företagande och ett växande näringsliv. 
Nyanlända bidrar med mångfald, kompetens och förnyelse. Samtidigt innebär de 
demografiska svängningarna utmaningar för den kommunala och regionala planeringen. 

Arbetsmarknad 

Stockholms län har en förhållandevis stark arbetsmarknad jämfört med riket i stort. 
Andelen förvärvsarbetande är högre eller samma i Stockholms län jämfört med riket 
oavsett om man tittar på totalsiffror eller bryter ner statistiken utifrån kön och ålder. 
Andelen arbetssökande är lägre i Stockholms län än i riket, framförallt om man tittar på 
målgruppen mellan 20-24 år där 4,4 procent i Stockholms län är arbetssökande jämfört 
med 8,4 procent totalt i riket.   
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Försörjning 

I Stockholms län är det en större andel som räknas som höginkomsttagare jämfört med 
riket i stort. Andelen kvinnor som är höginkomsttagare är 22 procent i länet jämfört med 13 
procent i riket. Skillnaderna mellan könen är stor, både i länet och i riket, när det gäller 
andelen med höginkomsttagare. För låginkomsttagare finns det ingen skillnad mellan länet 
och riket och könsskillnaderna är mindre markanta.  

 

När det gäller familjer med låga inkomster så är det något färre i länet, för i stort sett 
samtliga kategorier, jämfört med riket. Endast familjer med låga inkomster där inkomsten 
består av sjuk- och aktivitetsersättning är procentuellt något fler i länet än i riket. 

Barnfattigdomsindexet visar hur stor andel barn som finns i ekonomiskt utsatta hushåll. 
Man har även gjort en uppdelning av barn med utländsk bakgrund jämfört med barn med 
svensk bakgrund. Totalt är det en något mindre andel barn som bor i ekonomiskt utsatta 
hushåll i Stockholms län jämfört med riket (10 procent jämfört med 12 procent). 
Skillnaderna mellan barn med svensk bakgrund jämfört med barn med utländsk bakgrund 
som bor i ekonomiskt utsatta hushåll är stora både i länet och i riket. 

 

Andelen vuxna och barn med ekonomiskt bistånd är lägre i Stockholms län jämfört med 
riket. Nedbrutet på respektive kommun ser man dock att Sigtuna och Nynäshamn ligger 
strax över rikssnittet. Danderyd, Täby och Lidingö ligger betydligt under snittet både för 
länet och för riket. Av diagrammet nedan framgår också att Södertälje har en markant 
högre andel biståndsmottagare jämfört med övriga kommuner i länet och med riket i stort. 
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Andel biståndsmottagare (vuxna och barn) i befolkningen i riket, länet och i kommunerna, 2013 

 

 

Sverigefinnar 

Det finns 450 000–600 000 sverigefinnar i Sverige. Minoritetsspråket är finska. Många 
bor i Stockholm–Mälardalen. Kommuner i Stockholms län som ingår i det finska 
förvaltningsområdet är: 

 

Inom förvaltningsområdena finns ett utökat ansvar att erbjuda service 
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på samiska, finska och meänkieli.  

Antalet invånare med finländsk bakgrund ökar fortfarande i Sverige. Det framgår av färsk 
statistik som Sisuradio har beställt från Statistiska centralbyrån, SCB. I hela Sverige finns 
det i dag strax över 719 000 personer med finländskt ursprung, det vill säga cirka 7,2 
procent av den svenska befolkningen. Det är cirka 7 000 fler än för fyra år sedan. Den 
största ökningen sker i tredje generationen medan minskningen i den första generationen 
är över 10 000. Den största "finska" kommunen är Stockholm, med nästan 77 000 invånare 
med finländsk anknytning. 

Vid BUP Solna finns en finskspråkig barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning dit man 
kan vända sig vid frågor gällande barns utveckling, beteende och uppfostran (exempelvis 
kriser, rädslor, aggressivitet, mat- eller koncentrationssvårigheter). Till mottagningen kan 
man komma via en remiss från till exempel skolhälsovården eller ringa och boka tid 
själv. Besöken är avgiftsfria. 
 
Det finns även en finsk mottagning för vuxna med psykiska svårigheter (exempelvis 

ångest, depression) på S:t Göran. 

 

Information om de finskspråkiga mottagningarna behöver spridas. 

 
Sammanfattning demografi, arbetsmarknad och försörjning  

Sett till demografi, arbetsmarknad och försörjning har Stockholms län i många avseenden 
bättre förutsättningar jämfört med riket i stort.  

Följande faktorer behöver dock uppmärksammas i kommunernas och landstingets 
planering, resursfördelning: 

• Barnfattigdom – det är stora skillnader i både riket och länet mellan barn med 
svensk bakgrund och barn med utländsk bakgrund. 
  

• Försörjning - Mellan kommunerna i länet finns stora skillnader i andelen som 
uppbär ekonomiskt bistånd.  

 

• Könsskillnader - Det finns en stor skillnad mellan män och kvinnor sett till andel 
höginkomsttagare.  
 

• Befolkningsstrukturen - En åldrande befolkning innebär ekonomiska konsekvenser 
för kommunerna och landstinget. 
 

• Informationen om de finskspråkiga verksamheterna och det stöd som går att få där 
behöver spridas och förankras över länet. 

Psykisk ohälsa 

Psykisk ohälsa är ett samlingsbegrepp för allt ifrån nedsatt psykiskt välbefinnande till olika 
former av psykisk sjukdom och psykiska funktionsnedsättningar. Lätt till medelsvår 
psykisk ohälsa används ofta som ett samlingsbegrepp för de tillstånd som kan behandlas 
inom primärvården – oftast mildare form av depression, ångest och stressrelaterade 
tillstånd. Vid mer allvarliga och komplicerade tillstånd ansvarar psykiatrin för en mer 
kvalificerad utredning och behandling. 

Ett flertal rapporter visar att den psykiska ohälsan ökar i Sverige. Av Försäkringskassans 
”Korta analyser 2016:2” framgår att antalet sjukfall ökat konstant sedan 2006 i Sverige. 
Ökningen har skett i alla åldrar, för både män och kvinnor och i de flesta diagnosgrupper, 
de psykiatriska diagnoserna har dock ökat mest: 
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• Mellan 2010 och 2015 ökade antalet startade sjukfall i psykiatriska diagnoser med 
57 000 eller 59 procent och är sedan 2014 den vanligaste sjukskrivningsorsaken. 

• Bland kvinnor var ökningen under dessa år från 58 000 till 99 000, vilket 
motsvarar en ökning med 71 procent.  

• Ökningen för männen var 63 procent.  

Av Försäkringskassans korta analyser framgår även stora skillnader i antalet sjukfall i 
psykiatriska diagnoser mellan olika regioner i Sverige. Regioner med färre antal sjukfall i 
psykiatriska diagnoser är t.ex. Stockholms läns centrala delar och Malmö. I Göteborg finns 
dock inte samma mönster, där ligger samtliga kommuner högt. 

Antal startade sjukfall i psykiatriska diagnoser 2015 per 1000 invånare i åldern 16-64 år: 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

14 
 

Den procentuella förändringen i antalet startade sjukfall i psykiatriska diagnoser 2010 till 
2015 skiljer sig stort mellan kommunerna i Stockholms län. För Värmdö är ökningen 73,4 
procent jämfört med Vaxholm som hade en ökning på 11,5 procent. Snittet i riket låg på 
66,5 procent. 

 

 

Tabellförklaring:  
Antal individer = Registrerade försäkrade i åldern 16–64-år i december 2015 
Antal sjukfall = Startade sjukfall 2015 per 1 000 individer 16–64 år 
Antal sjukfall psykiatriska diagnoser = Startade sjukfall i psykiatriska diagnoser 2015 
per 1 000 individer 16–64 år 
Procentuell förändring sjukfall psykiatriska diagnoser 2010–2015 = Procentuell förändring 
i antalet startade sjukfall i psykiatriska diagnoser per 1 000 individer mellan 2010 och 2015 
Antal sjukfall diagnos F43 = Startade sjukfall i diagnos F43 (Anpassningsstörningar och stressreaktioner) 2015 
per 1 000 individer 16–64 år 
Tidsperiod: Avser sjukfall startade under kalenderåret 2015 
Beskrivning: Statistiken avser sjukfall som pågått längre än 14 dagar 
Källa: Försäkringskassan MiDAS 2015-04-19, Korta analyser 2016:2 Försäkringskassan ”Sjukskrivning för 
reaktioner på svår stress ökar mest”. 
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De vanligaste psykiatriska diagnoserna som redovisas hos Försäkringskassan är olika typer 
av depressioner och ångestsyndrom. Anpassningsstörningar och stressreaktioner är den 
allra vanligaste psykiatriska diagnosen och utgjorde 49 procent av de startade sjukfallen 
med psykiatrisk diagnos år 2015. Dessa diagnoser var också de som ökade allra mest 
mellan 2010 och 2015, från 31 000 till 68 000. Det är en ökning med 119 procent som är 
ungefär lika stor för kvinnor som män, men betydligt fler i antal fall räknat för kvinnor. 

Försäkringskassan, Riket - Antal startade sjukfall i olika psykiatriska diagnoser 

 

Källa: Korta analyser 2016:2 Försäkringskassan ”Sjukskrivning för reaktioner på svår stress ökar mest” 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms län har brutit ned statistiken kring 
sjukskrivningar för en psykiatrisk diagnos i Stockholms län. Diagrammet nedan visar hur 
stor andel (%) av individerna i olika åldersgrupper som var sjukskrivna för en psykisk 
diagnos åren 2013 – 2015 i Stockholms län. Under perioden har sjukskrivningarna ökat 
mest i åldrarna 45 - 49 år, och där finns nu den högsta andelen sjukskrivna för en 
psykiatrisk diagnos. Sjukskrivningarna ökar dock för samtliga åldrar.  

 

Källa: Enheten för rehabilitering, habilitering och hjälpmedel, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Stockholms län. 
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Om man tittar närmare på könsskillnader i sjukskrivningar för psykisk ohälsa 2015 utgör 
kvinnor en klar majoritet i samtliga åldersgrupper. 

 
Källa: Enheten för rehabilitering, habilitering och hjälpmedel, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Stockholms län. 

 

Andel av befolkning per kön och kommun/sdf som fått diagnos psykisk ohälsa inom 
husläkarverksamhet 2015. 

 
Källa: Enheten för rehabilitering, habilitering och hjälpmedel, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Stockholms län. 

Tabellen nedan visar hur stor andel (%) av befolkningen 20-64 år i en kommun eller 
stadsdel i Stockholms län som fått diagnosen F43.8A (utmattningssyndrom) hos husläkare 
år 2015. Högst andel har Norrtälje kommun och lägst har Rinkeby-Kista. 
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Utmattningssyndrom i kommuner/stadsdelar i Stockholms län 

 

Källa: Enheten för rehabilitering, habilitering och hjälpmedel, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Stockholms län. 

 

Bilden visar andel av befolkning per åldersgrupp och kön som fått diagnos 
utmattningssyndrom (F43.8A) inom husläkarverksamhet 2015. 
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Källa: Enheten för rehabilitering, habilitering och hjälpmedel, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Stockholms län. 

 

Under 2015 fick 7780 patienter diagnosen utmattningssyndrom inom husläkarverksamhet. 
Detta är en ökning med 118 % sedan 2013. 
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Sjukfrånvaroredovisning inom kommun och landsting (novemberstatistiken) 
Varje år publicerar SKL en sammanställning av uppgifterna från den obligatoriska 
sjukfrånvaroredovisning som enligt lag ingår i kommunernas och landstingens 
årsredovisningar (den så kallade ”novemberstatistiken”). 

Sju nyckeltal kring sjukfrånvaro redovisas. För kommunerna i Stockholms län del så har 
samtliga siffror ökat 2015 jämfört med 2014. Snittet i länet ligger också högre jämfört med 
riket för sex av nyckeltalen (långtidsfrånvaron 60 dagar eller mer är samma för Stockholms 
län som i riket) 

 

Kommunerna i Stockholms län – novemberstatistiken 2015 

 

Värmdö, Huddinge, Haninge och Sigtuna ligger över länssnittet för de flesta nyckeltalen. Täby sticker ut åt andra 

hållet. 

  

6) Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 30-49 år / Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 30-49 år

7) Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år eller äldre / Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 50 år eller äldre

Nyckeltalens definitioner:

1) Total sjukfrånvarotid / Sammanlagd ordinarie arbetstid

2) Summa tid med långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) / Total sjukfrånvarotid

3) Summa sjukfrånvarotid för kvinnor / Sammanlagd ordinarie arbetstid för kvinnor

4) Summa sjukfrånvarotid för män / Sammanlagd ordinarie arbetstid för män

5) Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år eller yngre / Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 29 år eller yngre

Kommun 

1) Total 

sjuk-

frånvaro %

2) Långtids-

sjukfrånvaro    

≥ 60 dagar %

3) Sjuk-

frånvaro 

kvinnor %

4) Sjuk-

frånvaro 

män %

5) Sjuk-

frånvaro 

åldersgrupp 

≤ 29 år %

6) Sjuk-

frånvaro 

åldersgrupp 

30-49 år %

7) Sjuk-

frånvaro 

åldersgrupp 

≥ 50 år %

             

Antal redovisade 278 278 278 278 278 278 278

Min 4,3 16,6 4,7 1,7 2,0 3,3 4,5

Max 9,2 77,6 10,2 8,4 13,5 9,3 11,5

Vägt medelvärde 7,0 48,8 7,7 4,3 5,3 6,7 7,7

             

Stockholms län 7,2 48,8 8,1 4,5 6,0 7,0 7,8

Upplands Väsby kommun                     

Vallentuna kommun 7,1 50,1 8,0 4,0 5,5 7,3 7,3

Österåkers kommun 7,0 48,4 7,5 5,5 5,8 7,1 7,3

Värmdö kommun 8,5 54,3 9,5 4,9 7,3 7,9 9,5

Järfälla kommun 6,3 45,3 7,2 3,8 5,4 6,0 6,9

Ekerö kommun 6,3 36,6 6,8 4,3 4,8 6,3 6,9

Huddinge kommun 8,4 55,4 9,2 5,5 7,3 7,7 9,6

Botkyrka kommun 7,5 40,3 8,4 4,3 5,6 7,2 8,6

Salems kommun 7,7 52,8 8,9 3,7 7,0 7,7 8,0

Haninge kommun 7,6 55,2 8,5 4,4 6,3 7,7 7,7

Tyresö kommun 7,6 52,4 8,4 4,9 7,2 7,3 8,2

Upplands-Bro kommun 6,8 46,4 7,7 3,7 5,2 6,8 7,6

Nykvarns kommun 8,0 51,4 9,0 4,2 13,5 7,3 7,9

Täby kommun 5,3 37,9 6,1 3,2 4,6 5,1 5,7

Danderyds kommun 6,0 44,4 6,5 4,7 4,4 5,7 6,6

Sollentuna kommun 5,8 32,0 6,3 4,3 5,6 5,4 6,3

Stockholms stad 7,3 51,3 8,2 4,8 5,7 7,2 8,0

Södertälje kommun 8,2 50,1 9,1 4,9 8,4 7,8 8,5

Nacka kommun 5,6 35,3 6,2 3,8 6,1 5,1 6,0

Sundbybergs stad 5,6 31,3 6,2 3,7 4,1 5,9 5,8

Solna stad 6,2 47,2 7,2 3,3 5,5 6,4 6,5

Lidingö stad 6,7 52,7 7,7 4,2 6,3 6,6 7,0

Vaxholms stad 7,1 49,6 7,7 4,2 4,9 6,5 8,5

Norrtälje kommun 6,6 52,2 7,8 2,8 3,4 6,4 7,4

Sigtuna kommun 8,4 54,1 9,1 5,9 8,0 7,7 9,2

Nynäshamns kommun 8,6 59,3 9,6 4,4 5,4 8,8 9,1
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Kommunerna i Stockholms län – novemberstatistiken 2014 

 

Landstingen – novemberstatistiken 2015 

 

Även Stockholms läns landsting ligger över snittet för de flesta nyckeltalen och i stort sett samtliga värden har ökat 

jämfört med 2014. 

Stockholms läns landsting – novemberstatistiken 2014 

 

Uppföljning av novemberstatistiken i samband med revidering av analyserna 
2017 
En indikator på hur den psykiska ohälsan utvecklats för bland annat vårdpersonal återfinns 
i Sveriges kommuners och landstings ”novemberstatistik” dvs. sjukfrånvaroredovisningen i 
samtliga landsting och kommuner. I den framkommer att sjukfrånvaron inte nämnvärt har 

Kommun 

1) Total 

sjuk-

frånvaro %

2) Långtids-

sjukfrånvaro    

≥ 60 dagar %

3) Sjuk-

frånvaro 

kvinnor %

4) Sjuk-

frånvaro 

män %

5) Sjuk-

frånvaro 

åldersgrupp 

≤ 29 år %

6) Sjuk-

frånvaro 

åldersgrupp 

30-49 år %

7) Sjuk-

frånvaro 

åldersgrupp 

≥ 50 år %

             

Antal redovisade 274 273 273 273 273 273 273

Min 3,9 22,0 4,4 1,0 1,1 3,0 4,2

Max 9,6 75,5 10,6 6,9 12,0 10,9 10,6

Vägt medelvärde 6,3 47,0 6,9 4,0 4,9 6,0 7,0

             

Stockholms län 6,5 46,4 7,2 4,2 5,5 6,2 7,0

Landsting

1) Total 

sjuk-

frånvaro %

2) Långtids-

sjukfrånvaro    

≥ 60 dagar %

3) Sjuk-

frånvaro 

kvinnor %

4) Sjuk-

frånvaro 

män %

5) Sjuk-

frånvaro 

åldersgrupp 

≤ 29 år %

6) Sjuk-

frånvaro 

åldersgrupp 

30-49 år %

7) Sjuk-

frånvaro 

åldersgrupp 

≥ 50 år %

             

Antal redovisade 20 20 20 20 20 20 20

Min 5,0 35,4 5,5 2,8 3,5 4,5 5,5

Max 7,3 68,7 8,2 4,5 6,4 6,4 7,6

Vägt medelvärde 6,0 53,1 6,7 3,6 4,9 5,5 6,8

             

Stockholms läns landsting 6,4 53,0 7,1 3,8 5,8 5,9 7,2

Landstinget i Uppsala län 5,1 56,9 5,9 2,8 4,6 4,8 5,8

Landstinget Sörmland 6,2 51,5 7,0 3,7 4,7 6,0 6,9

Landstinget i Östergötland 5,4 51,3 6,0 2,8 4,1 5,0 6,2

Landstinget i Jönköpings län 5,3 54,2 5,8 3,1 4,0 4,9 6,2

Landstinget Kronoberg 5,1 49,4 5,5 3,8 4,1 4,9 5,5

Landstinget i Kalmar län 5,0 51,3 5,5 3,2 3,6 4,6 5,7

Landstinget Blekinge 5,3 48,5 5,9 3,0 4,0 4,9 5,9

Region Skåne 5,6 57,5 6,2 3,4 4,4 5,2 6,4

Landstinget Halland 5,0 35,4 5,6 3,0 3,7 4,5 5,9

Västra Götalandsregionen 6,7 57,2 7,5 3,9 5,5 6,0 7,6

Landstinget i Värmland 5,4 42,3 5,9 3,3 4,2 5,0 6,1

Örebro läns landsting 5,7 57,9 6,3 3,5 4,1 5,3 6,9

Landstinget Västmanland 6,6 43,3 7,2 4,1 6,4 6,4 6,9

Landstinget Dalarna 6,8 56,2 7,4 4,5 6,2 6,3 7,4

Landstinget Gävleborg 5,6 42,2 6,2 3,5 3,5 5,1 6,4

Landstinget Västernorrland 7,3 68,7 8,2 4,0 5,2 6,0 7,4

Jämtlands läns landsting 6,6 60,4 7,4 3,8 6,2 5,6 7,6

Västerbottens läns landsting 5,9 46,4 6,6 3,4 5,2 5,2 6,7

Norrbottens läns landsting 5,4 42,6 5,9 3,5 4,1 5,0 6,2

Landsting

1) Total 

sjuk-

frånvaro %

2) Långtids-

sjukfrånvaro    

≥ 60 dagar %

3) Sjuk-

frånvaro 

kvinnor %

4) Sjuk-

frånvaro 

män %

5) Sjuk-

frånvaro 

åldersgrupp 

≤ 29 år %

6) Sjuk-

frånvaro 

åldersgrupp 

30-49 år %

7) Sjuk-

frånvaro 

åldersgrupp 

≥ 50 år %

             

Antal redovisade 20 20 20 20 20 20 20

Min 4,4 39,8 4,7 2,4 3,5 4,0 4,8

Max 6,6 61,7 7,4 4,5 6,1 6,0 7,6

Vägt medelvärde 5,5 51,1 6,0 3,3 4,6 5,0 6,0

             

Stockholms läns landsting 6,0 50,0 6,0 3,0 5,0 5,0 6,0
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försämrats mellan år 2015 och 2016 för personal som arbetar inom Stockholms läns 
landsting. År 2015 var den totala sjukfrånvarotiden 6,4 procent av sammanlagd ordinarie 
arbetstid och 2016 var den 6,5 procent. Kvinnor har högre sjukfrånvarotid än män. 
Stockholms läns landsting ligger något sämre till än riks-genomsnittet vad gäller total 
sjukfrånvarotid (6,5 jämfört med 6,2). Vad gäller personal anställda inom kommunerna i 
Stockholms län finns heller inga nämnbara förändringar avseende personalens 
sjukfrånvaro mellan åren 2015 - 2016, varken för kvinnorna eller männen. Både år 2015 
och 2016 var den totala sjukfrånvarotiden 7,2 procent av sammanlagd ordinarie arbetstid. I 
jämförelse med samtliga län utmärker sig inte heller Stockholms län åt något håll. 
Sjukskrivningarna i Sverige har emellertid ökat generellt sett de senaste åren och de 
psykiatriska diagnoserna låg i september 2016 bakom 44 procent av totalt 189 000 
pågående sjukfall. Den största ökningen har skett för anpassningsstörningar och reaktion 
på svår stress, som ligger bakom ungefär hälften av alla startade sjuk-skrivningar. (Korta 
analyser 2017:1, Försäkringskassan). Sjukfrånvaron i psykiatriska diagnoser är störst och 
ökar mest bland kvinnor och i det som kan klassificeras som kontaktyrken. De psykiatriska 
diagnoserna har också de längsta sjukskrivningarna, i synnerhet diagnosen utmattnings-
syndrom. Utmattningssyndrom uppstår efter långvarig stress utan tillräcklig återhämtning, 
och ar-betsrelaterad stress är den vanligaste orsaken till detta. Tillståndet är speciellt 
vanligt hos personer i människovårdande yrken, som t.ex. sjukvårdspersonal. De drabbade 
mår ofta dåligt under en lång tid med restsymtom som ökad stresskänslighet, uttröttbarhet 
och kognitiva problem. (Åsberg & Nygren 2011 & Åsberg 2003). SACO har i en rapport 
(Thomas Andrén, 2017) lyft fram att den psykiska ohälsan har ökat kraftigt på senare år i 
synnerhet bland landets högutbildade (190 procent, mellan år 2009 och 2013). Hälften av 
alla akademiker som är sjukskrivna är det på grund av psykisk ohälsa. Ett observandum är 
att det är fem gånger vanligare för kvinnliga akademiker att drabbas av psykisk ohälsa 
jämfört med manliga. 

Satsningar på psykisk hälsa för personer i arbetsför ålder kan vara lönsamt. Den s.k. 
Professionsmiljarden, kan eventuellt indirekt ge effekter på personalens psykiska hälsa. Det 
är en förnyad överenskommelse för 2017 - 2018 som omfattar sammanlagt 976 miljoner 
kronor för år 2017. Överenskommelsen i sin helhet ska förbättra förutsättningarna för 
hälso- och sjukvårdens medarbetare att öka andelen tid för patientnära arbete och stärka 
landstingens planering av sina kompetensbehov. Detta ska göras genom att bland annat 
främja bättre administrativa stöd, effektivare arbetsfördelning och ändamålsenlig 
planering. 300 miljoner kronor är öronmärkta för att vidareutbilda sjuksköterskor. Det har 
också delats ut stimulansmedel till Sveriges kommuner och Landsting 2017 - 2018 som går 
under benämningen ”En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och 
rehabiliteringsprocess”. Syftet är att stimulera tillgången till rehabiliterings- och 
behandlingsinsatser och därmed främja återgång i arbete.  

Vid Ersta sjukhus har man arbetat med projektet ”Psykiatrisk öppenvård enligt 
Erstamodellen för sjukvårdspersonal med utmattningssyndrom” på uppdrag av Hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting. En slutrapport är publicerad 2017. Det 
tvååriga projektet har handlat om behandling av stressrelaterad ohälsa hos 
sjukvårdspersonal på den psykiatriska kliniken på Ersta sjukhus. I studien deltog 159 
personer och efter 12 månaders behandling hade sjukskrivningsgraden sjunkit från 100 till 
30 procent. Deltagarna utgjordes av sjuksköterskor och läkare med utmattningssyndrom. 
Ett holistiskt synsätt på problematiken applicerades och behandlingen var differentierad 
utifrån de olika behov som fanns. Fyra olika grupper identifierades; 1) personer som hade 
en prestationsinriktad personlighet, 2) personer med en psykiatrisk samsjuklighet, 3) 
personer vars insjuknande komplicerades av konflikter med kollegor eller chefer, ofta med 
inslag av kränkande behandling och 4) läkare med utländsk härkomst. I rapporten 
konstateras att det finns väldigt få studier gjorda på utmattningssyndrom och hur det 
behandlas på ett effektivt sätt och att man avser att göra en inventering över vilka faktorer i 
den psykosociala arbetsmiljön som är riskfaktorer för att drabbas av utmattningssyndrom. 
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De personer som ingick i interventionsgruppen förmedlade en bild av en sjukvård i 
Stockholm där ”arbetssituationen i många fall blivit orimlig”.  

Stressmottagningen i Stockholm arbetar också med personer med utmattningssyndrom 
(inte enbart vårdpersonal). Drygt 2000 personer har genomgått deras program sedan år 
2000. Av dessa är 80 procent kvinnor. Rehabiliteringsprogrammet varar cirka 6 månader 
och sker både individuellt och i grupp. Mottagningen arbetar aktivt tillsammans med 
arbetsgivarna och man anser att en framgångsfaktor är att arbetsgivaren involveras tidigt i 
processen och också erhåller stöd. Enligt hemsidan (https://www.stressmottagningen.nu) 
ska en analys göras av 400 stressmottagningspatienter – diagnoser, arbetsmiljö, 
sjukdomsbild, personlighet, trauma och uppföljning, liksom en utvärdering av 
stresspreventionsarbete med stresshanteringsgrupper. 
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Regionala skillnader i psykisk hälsa 

Bo Burström, en av de forskare som har tittat på de områden som var med i regeringens 
storstadssatsning, har konstaterat att det finns stora skillnader i hälsa beroende på var i 
länet man bor. Skillnaden i förväntad livslängd mellan utsatta förorter i Stockholms län och 
övriga delar av länet är lika stor som skillnaden mellan väst och öst när Tyskland 
återförenades 1990.  

I Stockholms län förbättras hälsan för de allra flesta, men inte för dem som bor i utsatta 
förorter. Där står det still och därmed ökar gapet. Medellivslängden ökar för alla grupper i 
länet utom för lågutbildade kvinnor. Men det är större skillnader i förväntad livslängd i 
Stockholms län än i riket i övrigt. 

Invånarna i utsatta områden har kortare livslängd och sämre självskattad hälsa än 
stockholmare i andra områden. Enligt en ännu opublicerad studie från Centrum för 
epidemiologi och samhällsmedicin drabbas de också i större utsträckning och tidigare i 
livet av diabetes, kol, hjärt-kärlsjukdomar och högt blodtryck. 

Ohälsa efter T-banan 

 

 

Källa: DN 16 mars 2015 http://www.dn.se/sthlm/tunnelbanestationen-avslojar-din-halsa/ samt Sara 

Fritzell och Bo Burström Karolinska institutet. 
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Tabellen nedan visar hur stor andel (%) av befolkningen i en kommun eller stadsdel som 
fått en psykiatrisk diagnos hos husläkare. Andelen har ökat i samtliga 
kommuner/stadsdelar från 2014 till 2015. Högst andel har Salems kommun och lägst har 
Danderyd. I Stockholms stad har stadsdelen Skarpnäck högst andel med psykiatrisk 
diagnos via husläkaren och lägst är det i Spånga - Tensta. 
 
Psykisk ohälsa i kommuner/stadsdelar i Stockholms län 

Källa: 

Enheten för rehabilitering, habilitering och hjälpmedel, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Stockholms län. 

Att uppmärksamma är att bland de kommuner/stadsdelar med lägre andel diagnosticerad 
psykisk ohälsa, återfinns både hög och låg socioekonomi. Låg socioekonomi kan anses öka 
risken för psykisk ohälsa, vilket ger anledning till fördjupad analys. 

Sammanfattning psykisk ohälsa och regionala skillnader i psykisk hälsa 

I dag är psykisk ohälsa den främsta orsaken till sjukfrånvaro i stora delar av västvärlden. 
Det är också den vanligaste orsaken till att personer i arbetsför ålder står utanför 
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arbetsmarknaden inom OECD6. Kostnaden för psykisk ohälsa i Sverige är ungefär 70 
miljarder kronor om året enligt OECD.  
 
Människor med psykisk ohälsa är den grupp som är mest utsatt vad gäller socioekonomiska 
faktorer såsom ekonomi, boende, tillgång till arbete och delaktighet i sociala nätverk, både i 
jämförelse med den övriga befolkningen och i jämförelse med andra patient- eller 
funktionshindergrupper. 

Ett av regeringens mål under mandatperioden är att sluta de påverkbara hälsoklyftorna 
inom en generation. För att uppnå detta behöver alla som drabbas av psykisk ohälsa få 
tillgång till en jämlik, tillgänglig, god och säker vård och omsorg i enlighet med bästa 
tillgängliga kunskap.  

Analyserna av den psykiska hälsan i Stockholms län visar att det finns stora ojämlikheter i 
hälsa bland annat utifrån var i länet man bor.  

Följande faktorer behöver fångas upp lokalt och länsövergripande i det fortsatta arbetet 
mot förbättrad psykisk hälsa: 

• Psykisk ohälsa är sedan 2014 den vanligaste sjukskrivningsorsaken i både länet och 
riket. Försäkringskassans statistik över andelen sjukfall med psykiatriska diagnoser 
skiljer sig åt mellan olika delar av länet. Fördjupade analyser behövs för att 
undersöka vad skillnaderna beror på. Det kan vara så att man i vissa områden har 
gjort stora satsningar på psykisk hälsa vilket i sin tur kan leda till att problem 
uppmärksammas, stigma minskar och fler söker kontakt. 
  

• I Stockholms län har hälsan i genomsnitt förbättrats över tid förutom för de som 
bor i utsatta förorter. Genomlysningar av vilken vård/stöd som behövs/efterfrågas 
på olika ställen i länet jämfört med vad som erbjuds kan underlätta framtida 
planering och resursfördelning i syfte att motverka att hälsoklyftorna fortsätter att 
öka. 
 

• Anpassningsstörningar/stressreaktioner är den vanligaste psykiatriska diagnos 
som redovisas hos Försäkringskassan. I länet har sjukskrivningar med psykiatrisk 
diagnos ökat mest i åldrarna 45-49 år. Sjukfrånvaron för personal inom både 
kommun och landsting i Stockholms län ligger något högre än rikssnittet. 
Satsningar på psykisk hälsa för personer i arbetsför ålder kan på sikt vara mycket 
lönsamt. Samverkan/samordning mellan den statliga satsningen ”En kvalitetssäker 
och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess” samt den långsiktiga 
satsningen som görs på psykisk hälsa i överenskommelsen om ”Stöd till riktade 
insatser inom området psykisk ohälsa” behövs i länet. 
 

• Kvinnor är kraftigt överrepresenterade vad gäller diagnoser och sjukfall vid smärta 

och särskilt vid psykisk ohälsa. För diagnosen utmattningssyndrom är skillnaderna 
ännu större. I SLL:s Folkhälsorapport 2016 framkommer att kvinnor i högre grad 
rapporterar att de har psykisk ohälsa. Könsskillnaden i diagnoser och sjukfall följer 
därmed den självrapporterade psykiska ohälsan sett ur stort perspektiv. 
 

• Andelen personer av befolkningen 20-64 år i Stockholms län som har fått 
diagnosen utmattningssyndrom skiljer sig markant åt mellan olika delar av länet 
och följer inte mönstret som visar skillnader i hälsa beroende på var längs de 
allmänna kommunikationerna som man bor (socioekonomiskt utsatta förorter, ju 

                                                             
6 Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) är en internationell 
organisation för utbyte av idéer och erfarenheter inom områden som påverkar den 
ekonomiska utvecklingen mellan industriella länder med demokrati och 
marknadsekonomi. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/I-land
https://sv.wikipedia.org/wiki/Demokrati
https://sv.wikipedia.org/wiki/Marknadsekonomi
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sämre självskattad hälsa). En analys av hur man arbetar med utmattningssyndrom 
i Norrtälje jämfört med Rinkeby-Kista skulle kunna hjälpa till att fånga in olika 
aspekter av frågan.  
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Analyser av den psykiska hälsan i Stockholms län utifrån fem 

fokusområden 

Nedan följer analyser av den psykiska hälsan i Stockholms län utifrån de fem 
fokusområden som lyfts i den statliga överenskommelsen ”Stöd till riktade insatser inom 
området psykisk ohälsa”. För utförligare analyser angående den psykiska hälsan för 
specifika målgrupper se separata dokument, bilaga 4 till 9. 

Fokusområde 1. Ledning/styrning och organisation 

Samtliga målgrupper - struktur för samverkan 

För att kunna ta ett helhetsgrepp när det gäller att förebygga psykisk ohälsa, ge rätt insatser 
tidigt och möta behoven hos personer med omfattande behov av vård/stöd behövs bland 
annat korrekta analyser och samordning av resurser. Patient-, brukar-, och anhörigrörelsen 
behöver även tidigt involveras i planeringsarbetet så att beslut om rätt åtgärder kan fattas.  

I Stockholms län finns formaliserat samarbete mellan kommunerna i länet och Stockholms 
läns landsting via den politiska samordningsgruppen ”Vård i samverkan” (VIS).  

På länsövergripande nivå finns Regionala samrådet för psykiatri- och beroendefrågor samt 
Regionala samrådet för barn i behov av särskilt stöd. Samråden bemannas av utsedda 
tjänstemän som delregionalt representerar samtliga kommuner i Stockholms län och 
tjänstemän som representerar berörda verksamhetsområden inom Stockholms läns 
landsting. Även privata vårdgivare, länsstyrelsen, polisen och kriminalvården finns 
representerade. 

Lokala samråd, kopplade till de två regionala, finns i stort sett i hela länet. 

Frågor kan lyftas från de lokala samråden till de regionala samråden och till den politiska 
samverkansgruppen. Frågor/uppdrag m.m. kan även vandra motsatt väg dvs. från den 
politiska samverkansgruppen till de regionala samråden och vidare till de lokala samråden. 

Utöver ovanstående struktur för samverkan så finns det sex samordningsförbund i 
Stockholms län. Samordningsförbunden är ett komplement till ordinarie 
rehabiliteringsinsatser och bygger på gränsöverskridande samverkan mellan 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, landstinget och kommuner. Förbunden 
finansierar samordnade rehabiliteringsinsatser för att minska sjukskrivningar och 
arbetslöshet.  

Samordningsförbunden i länet prioriterar målgrupperna:  

• Unga vuxna som varken studerar eller arbetar 

• Personer med psykisk ohälsa och sjukfrånvaro 

• Personer med funktionsnedsättning 

• Personer med stora svårigheter att få/behålla arbete 

Gemensamt för dessa målgrupper är att det ofta finns någon form av problem kring den 

psykiska hälsan. Samordningsförbundens arbete tangerar i vissa fall de 
utvecklingsområden som beskrivs i överenskommelsen ”Stöd till riktade insatser inom 
området psykisk ohälsa 2016” och vissa satsningar utifrån överenskommelsen bör stämmas 
av/samplaneras med samordningsförbunden för att optimera tillgängliga resurser och 
undvika dubbelarbete. 
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Övriga aktörer i länet som behöver involveras för att ta ett helhetsgrepp om den psykiska 
hälsan är bland annat olika kompetenscentrum, Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen. 

Struktur för kommande utvecklingsarbete 

I samband med de analyser av den psykiska hälsan i Stockholms län som har genomförts 
under 2016 kan det konstateras att det är svårt att få en tydlig bild av hela länet. Behov och 
förutsättningar ser olika ut i olika verksamheter och i olika geografiska områden. Data som 
ger ett tillförlitligt underlag för att kunna prioritera, styra och leda arbetet i önskad riktning 
saknas till viss del.  

För att kunna genomföra ett långsiktigt arbete mot förbättrad psykisk hälsa i Stockholms 
län behöver vissa analyser fördjupas och särskilda handlingsplaner/gemensamma 
vårdprogram arbetas fram. Exempelvis behöver befintlig vård och stöd till barn och unga 
med psykisk ohälsa analyseras djupare, samma sak gäller för personer över 65 år med 
psykisk ohälsa. En bild av hur man i länet arbetar med exempelvis Socialstyrelsens 
kunskapsstöd för barn, ungdomar och vuxna med adhd saknas. 

I Stockholms län finns tillgång till ett stort kapital i form av kunskap hos personal och en 
formaliserad patient-, brukar-, och anhörigrörelse. För att kunna ta tillvara det bör de 
fördjupade analyserna och förslag till utvecklingsbehov framöver utgå från exempelvis 
tjänstedesign. Tjänstedesign är ett sätt att med olika metoder sätta sig in i 
mottagarens/användarens/patientens situation och behov innan man beskriver problemet. 
I metoden används ett helhetsgrepp genom exempelvis multidisciplinära arbetsteamet för 
att undvika "stuprörslösningar". Genom att se helheten kan man lättare förstå användarens 
perspektiv och det sammanhang som lösningen kommer att ingå i. Därför krävs också att 
man under utvecklingsprocessen involverar en rad olika verksamheter/kompetenser i 
arbetet för att kunna se användarnas perspektiv. Tester kan ske vid upprepade tillfällen 
under arbetet. Som ett självklart moment i arbetet ingår att göra en riktig utvärdering av 
jobbet som utförts. För att ta tillvara kunskapen av utvecklingsarbetet bör uppgifterna 
samlas in och gärna läggas upp i en ”erfarenhetsbank” som kan tillföra kunskap till nästa 
projekt och därmed bidra till en framtida förbättring. 

Modell för förändringsarbete utifrån tjänstedesign 

 

Samtliga målgrupper - Struktur för kompetensutveckling 

Under arbetet med analyserna av den psykiska hälsan i Stockholms län har i stort sett 
samtliga parter nämnt behov av kompetensutveckling. Behoven har rört allt från 
bemötande till utbildning i specifika specialiserade metoder.  
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Stockholms län saknar i nuläget en gemensam struktur för att genomföra långsiktig och 
hållbar kompetensutveckling inom området psykisk hälsa. För att det ska vara värt att 
genomföra en kompetenshöjning så måste vissa förutsättningar vara uppfyllda, man måste 
ha utrymme att kunna delta, utbildningen måste vara bra, den nya kunskapen ska gå att 
tillämpa, och sedan behöver det finnas tid att arbeta utifrån den nya kunskapen. Vidare 
behöver man följa upp om satsningen ledde till ett förändrat arbetssätt och att brukaren 
upplever detta.  Donald Kirkpatrick har tagit fram nedanstående modell över en lyckad 
kompetensutveckling. 

 
 
För att säkerställa att den kompetenshöjning som behövs inom området psykisk hälsa i 
Stockholms län genomförs på ett så bra sätt som möjligt bör planeringen och 
genomförande till stor del ske länsgemensamt.  
 
 
  

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwj199Tr47bPAhWFCiwKHTFmCT4QjRwIBw&url=http://www.healio.com/pediatrics/journals/pedann/2014-7-43-7/{8be4849f-46b5-4b32-8ebb-c1c9f4592c9a}/pediatric-hospitalists-and-medical-education&psig=AFQjCNENiDDNQJ91zzZzchyx6oEFywZiQg&ust=1475314086905467
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Barn och unga med psykisk ohälsa/som riskerar att få psykisk ohälsa 

För att kunna göra analyser av kommande behov hos barn och unga (0-17 år)är 
befolkningsutvecklingen en viktig del. Ju fler barn det finns i befolkningen desto fler kan 
förväntas behöva förebyggande, tidiga eller behandlande insatser och desto viktigare att 
välgrundade beslut om fördelning av resurser kan fattas i rätt tid.  

Antalet barn och ungdomar förväntas öka med ca 76 000 under perioden (2016-2023).  

  
 
Flest barn finns i förskoleåldern medan den största procentuella ökningen sker i 
tonårsgruppen 13-17 år vilka blir drygt 28 000 fler under perioden. I mellanåldern 6-12 år 
sker minsta ökningen. Ökningen av antalet barn och ungdomar varierar mellan olika 
kommuner och stadsdelar varför en fördjupad analys behöver belysa detta. 

 

 
 
Befolkningsökningen för barn och tonåringar visar att behovet av insatser kommer att 
behöva öka särskilt i förskolegruppen och tonårsgruppen under den närmaste sju-
årsperioden. 
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I det förebyggande arbetet kring förskolebarn är barnhälsovård och förskolor viktiga 
aktörer. För tonårsgruppen är skola/elevhälsa, socialtjänst, ungdomsmottagningar, första 
linjen samt BUP viktiga aktörer. 

Habilitering och LSS finns med som aktörer i alla åldrar utifrån särskilda behov.  

 
För att förbättra vården/stödet till barn och unga med psykisk ohälsa behöver fördjupade 
analyser genomföras. Åldersgruppen barn och ungdomar (0 t.o.m. 17 år) behöver brytas 
ner i undergrupper och analyseras var för sig då olika åldrar har behov av olika insatser 
från olika aktörer. 

 
Nyanlända med psykisk ohälsa/som riskerar att få psykisk ohälsa 

På Migrationsverkets- och Länsstyrelsens hemsida publiceras regelbundet siffror över 

asylsökande till Sverige. Från 2013 till 2015 ökade antalet asylsökande drastiskt. 

 
Asylsökande till Sverige 2013-2015 

 
 

Enligt Migrationsverkets definition på nyanländ så är det en person som är mottagen i en 

kommun och som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning. Nedan finns statistik för 

2015 samt 2016. Statistiken visar antal personer som fått uppehållstillstånd och bosatt sig i 

en kommun i Stockholms län. 

 
Kommunmottagna inklusive ensamkommande barn 2015 

 

Källa: Information är hämtad från Migrationsverkets hemsida 160912 samt från KSL:s rapport om 

ensamkommande barn april 2016.  

Kommunmotagna 2015 
0-17 ÅR

varav 

ensamk 

barn

18-19 ÅR

varav 

ensamk 

barn

20-64 ÅR

varav 

ensamk 

barn

>64 ÅR

varav 

ensamk 

barn

Totalt

varav 

ensamk 

barn

BOTKYRKA 152 17 12 262 14 440 17

DANDERYD 20 3 2 1 38 1 3 63 5

EKERÖ 18 4 2 14 34 4

HANINGE 77 33 7 4 80 1 1 165 38

HUDDINGE 154 19 7 1 169 1 10 1 340 22

JÄRFÄLLA 109 37 9 1 188 2 15 321 40

LIDINGÖ 28 5 3 2 29 60 7

NACKA 56 13 4 1 70 1 5 135 15

NORRTÄLJE 67 21 5 3 58 130 24

NYKVARN 15 8 10 25 8

NYNÄSHAMN 29 7 2 1 20 51 8

SALEM 27 2 5 1 34 1 3 69 4

SIGTUNA 75 13 5 1 126 1 4 210 15

SOLLENTUNA 76 7 7 3 111 4 198 10

SOLNA 36 8 6 2 54 1 97 10

STOCKHOLM 750 208 67 16 1225 8 45 2087 232

SUNDBYBERG 73 6 9 1 167 5 4 253 12

SÖDERTÄLJE 260 31 34 1 557 1 66 917 33

TYRESÖ 41 16 3 2 30 1 75 18

TÄBY 35 4 2 1 47 2 86 5

UPPLANDS-BRO 41 17 45 5 91 17

UPPLANDS-VÄSBY 90 37 4 2 70 2 166 39

VALLENTUNA 5 4 6 11 4

VAXHOLM 4 4 4 4

VÄRMDÖ 29 12 2 19 50 12

ÖSTERÅKER 40 11 2 32 74 11

Delsumma 2307 547 199 44 3461 22 185 1 6152 614

STOCKHOLMS LÄN

STOCKHOLMS LÄN
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Kommunmottagna inklusive ensamkommande barn till och med 31 juli 2016 

 
Källa: Information är hämtad från Migrationsverkets hemsida 160912 samt från KSL:s rapport om 

ensamkommande barn april 2016.  

 

För att klara den utmaning som kommuner och landstinget står inför när det gäller ett bra 
mottagande och en bra etablering för nyanlända så behövs gott samarbete med andra 
parter. En rad satsningar riktas i nuläget mot målgruppen och samordning av insatser är 
därmed extra viktigt. Ett länsgemensamt forum på ledningsnivå för berörda parter så som 
exempelvis kommun, landsting, Arbetsförmedling, Försäkringskassan, Länsstyrelsen m.fl. 
skulle minska risken för dubbelarbete och förhoppningsvis kunna underlätta stöd som är 
beroende av att parterna tillsammans och var för sig erbjuder relevant stöd. 

Personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är ett samlingsbegrepp för olika typer av 
svårigheter som beror på hur hjärnan fungerar. Dessa inbegriper bl.a. Tourettes syndrom 
och språkstörning men även Autismspektrumtillstånd (AST) och ADHD. Dessa 
funktionstillstånd är biologiskt betingade, medfödda eller tidigt uppkomna avvikelser i 
delar av nervsystemet och leder till en nedsatt förmåga inom några av hjärnans kognitiva 
funktioner, d.v.s. tankeprocesser som inbegriper att tänka, bearbeta, ta in och förstå 
information (Socialstyrelsen, 2010). 

Antalet diagnosticerade med NPF har ökat avsevärt sedan år 2000. Bland unga vuxna (18-
24 år) uppskattas mellan 2.5-5 procent ha ADHD drygt 1 procent ha AST i Stockholms län 
(CES, 2016). Andelen med ADHD och AST bland unga vuxna kommer med stor 
sannolikhet att öka eftersom båda tillstånden är kroniska och andelen bland tonåringar i 
dagsläget ligger på en högre nivå.  

Bland barn och ungdomar uppskattas förekomsten av ADHD vara cirka 5-7% (Thomas, 
Sanders, Doust, Beller & Glasziou, 2015). Bland tonåringar uppskattades cirka 2.6% ha en 
AST diagnos år 2011 i Stockholms län (CES, 2014). Orsaken till ökningen är okänd, men 
bidragande faktorer är troligen ökad kunskap och medvetenhet om dessa tillstånd bland 
kliniker och samhället, tidigare upptäckt, och även en utveckling mot bättre vård, 

0-17 ÅR

varav 

ensamk 

barn

18-19 ÅR

varav 

ensamk 

barn

20-64 ÅR

varav 

ensamk 

barn

>64 ÅR

varav 

ensamk 

barn

Totalt
varav 

ensamk barn

BOTKYRKA 73 9 10 4 163 9 255 13

DANDERYD 23 1 1 1 35 59 2

EKERÖ 23 2 1 23 47 2

HANINGE 64 25 6 1 94 1 3 167 27

HUDDINGE 105 27 8 4 147 3 263 31

JÄRFÄLLA 75 25 6 4 143 2 12 236 31

LIDINGÖ 22 3 3 1 74 99 4

NACKA 90 21 5 94 2 191 21

NORRTÄLJE 59 27 5 4 43 107 31

NYKVARN 8 3 8 16 3

NYNÄSHAMN 14 4 4 2 23 1 1 42 7

SALEM 19 4 20 39 4

SIGTUNA 61 13 7 2 105 1 5 178 16

SOLLENTUNA 91 13 6 5 114 4 215 18

SOLNA 57 9 1 86 144 9

STOCKHOLM 471 172 57 27 1004 9 25 1 557 208

SUNDBYBERG 59 15 7 2 137 1 6 209 18

SÖDERTÄLJE 90 14 14 1 332 46 482 15

TYRESÖ 25 13 3 1 25 53 14

TÄBY 36 6 4 3 75 1 115 10

UPPLANDS-BRO 23 10 2 2 45 5 75 12

UPPLANDS-VÄSBY 80 26 7 6 75 2 164 32

VALLENTUNA 27 7 2 24 1 54 7

VAXHOLM 13 15 28

VÄRMDÖ 17 4 1 36 1 55 4

ÖSTERÅKER 30 6 1 48 79 6

Delsumma 1 655 459 161 70 2 988 16 125 4 929 545
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avstigmatisering, diagnosticering av mildare varianter samt högre krav på funktion i skolan 
och arbetsliv. 

Vid analys av situationen för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i 
Stockholms län framkom i samband med ledning/styrning och organisation önskemål om 
kompetenshöjning för att möta en ökande målgrupp samt behov av att grundligt inventera 
hur befintliga stödmaterial används i länet. I de fall satsningar behöver prioriteras så 
framkom önskemål om att börja med gruppen med ADHD då den är störst och har ökat 
mest under senare år. 

Personer med psykisk funktionsnedsättning 

Regeringen fattade 2012 beslut om en fyraårig satsning för att förbättra livssituationen och 
vården för personer med psykisk ohälsa: PRIO psykisk ohälsa – plan för riktade insatser 
inom området psykisk ohälsa (Regeringen 2012).  

I rapporten ”Psykisk hälsa – ett gemensamt ansvar, Lärdomar från PRIO och tidigare 
statliga satsningar sedan 1995, Rapport 2015:10, har Vårdanalys identifierat ett antal 
centrala utmaningar kring psykisk ohälsa. Bland annat nämns bristande personcentrering 
och samverkan: 

…” Samverkan är avgörande för att patienter ska kunna få adekvat vård och fungerande insatser. Behovet är särskilt uttalat för personer 

med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, schizofreni och missbruk samt för personer inom kriminalvården och äldre personer med psykisk 

ohälsa (SLL 2012). I flera utredningar och även i tillsyn av verksamheterna har man upprepade gånger slagit fast att samordningen mellan 

vården och omsorgen brister (IVO 2014), Socialstyrelsen 2014b). Det finns också stora regionala skillnader i hur väl samverkan fungerar 

(Socialstyrelsen 2014c). Även samordningen med aktörer utanför vård- och omsorgssektorn behöver utvecklas. Det handlar i första hand 

om Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen….”. 

 

Stora delar av den tidigare PRIO-satsningen syftade till att öka samverkan mellan 
kommuner och landsting. Utvecklingsarbetet har pågått några år och överenskommelser 
om samarbete kring målgruppen har tecknats mellan i stort sett samtliga landsting och 
berörda kommuner.  

Socialstyrelsen publicerar varje år öppna jämförelser kring kommunernas arbete. Av öppna 
jämförelser för socialpsykiatrin 2016 framgår att 10 procent av kommunerna i landet 
uppger att de följer upp individer systematiskt, sammanställer på gruppnivå och använder 
resultaten för verksamhetsutveckling. Motsvarande siffra för Stockholms län är 15 procent. 

Den interna samverkan mellan olika enheter inom kommunernas socialtjänst och enheter 
inom landstinget behöver också förbättras för att en patientcentrerad vård och omsorg ska 
fungera. 

Stockholms läns kommuner ligger under rikssnittet när det gäller rutiner för samordning 
mellan socialpsykiatrin och ekonomiskt bistånd, familjerätten samt barn och unga. 

Öppna jämförelser socialpsykiatri 2016 

Samverkan med andra parter: Snitt i 
länet 

Rikssnitt 

Aktuell rutin för samordning med ekonomiskt 
bistånd 

37 40 

Aktuell rutin för samordning med missbruk 57 53 

Aktuell rutin för samordning med våld i nära 

relationer 
54 48 

Aktuell rutin för samordning med hemlöshet 50 44 
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Aktuell rutin för samordning med familjerätt 9 24 

Aktuell rutin för samordning med barn och unga 29 34 

 Källa: Socialstyrelsen öppna jämförelser 2016 

Personer över 65 år med psykisk ohälsa eller som riskerar att få psykisk 
ohälsa 
Andelen 65 år och äldre utgjorde cirka 15,7 % av befolkningen i Stockholms län 2015 vilket 
motsvarade 346 617 personer.  Av dessa var 192 263 kvinnor och 154 354 var män.  

Psykisk sjukdom som t.ex. ångest, förvirringstillstånd och depression är vanligt hos äldre. 
Psykiska sjukdomar samt beteendestörningar är den fjärde vanligaste dödsorsaken i 
Sverige och förväntas öka framöver.7  

Socialstyrelsen8 menar på att med en åldrande befolkning kommer depressioner i början av 
2020-talet vara den vanligaste orsaken till funktionsnedsättning hos den äldre 
befolkningen, globalt efter hjärt- och kärlsjukdomar.  Detta är vanligt förekommande hos 
personer över 65 år och tillståndet verkar vara särskilt vanligt bland de allra äldsta. 
Svårigheter finns med att uppmärksamma symtom på psykisk ohälsa hos de äldre eftersom 
de ofta har flera andra sjukdomar samtidigt.  De äldre har oftast mer diffusa symtom och 
risken är därför större att psykisk ohälsa eller psykisk diagnos missas av vården.  Enligt 
Socialstyrelsen så har 12-15 procent av befolkningen över 65 år en depression och 
ångestsjukdom finns hos cirka 5-10 procent hos de äldre. Hos de allra äldsta ökar andelen 
till det dubbla. Det skulle omräknat innebära för Stockholms läns del att cirka 41-50 000  
äldre personer lider av depression samt cirka 18 000 – 34 000 äldre personer som lider av 
en ångestsjukdom.  

En förutsättning för god vård och omsorg om äldre personer med psykisk ohälsa är att det 
finns komptens att tidigt upptäcka och utreda symtom på psykisk ohälsa. Strukturerad 
ledning och styrning i form av exempelvis gemensamma vårdprogram behöver också 
utvecklas så att kommuner och landstinget tidigt uppmärksammar personer över 65 år med 
psykisk ohälsa samt ger stöd utifrån individuella behov. 

Sammanfattning Ledning/styrning och organisation 

• Medel behöver avsättas för att kunna genomföra gemensamma satsningar på 
förbättrad psykisk hälsa mellan kommunerna i länet och Stockholms läns 
landsting. 

• Förbättringsarbetet bör utgå från någon form av tjänstedesign så att individens 
behov hamnar i fokus inför varje förändring. 

• En struktur för långsiktig och hållbar kompetensutveckling kring psykisk hälsa 
behöver tas fram för länet. 

• Fördjupade analyser/inventeringar behövs kring barn och unga, personer med 
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och personer över 65 år med psykisk 
ohälsa. 

• Förutsättningar för länsövergripande samverkan med berörda aktörer kring 

nyanlända behöver utredas. 

• Det påbörjade arbetet (PRIO) avseende samverkan internt och externt kring 
personer med psykisk funktionsnedsättning behöver fortsätta och relevanta rutiner 
med berörda samverkansparter behöver tas fram lokalt. 

                                                             
7 Socialstyrelsen, Äldres psykiska ohälsa- en fördjupad lägesrapport, 2010 
8 Socialstyrelsen, Ökat stöd till äldre med psykisk ohälsa, 2012  
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Fokusområde 2. Förebyggande och främjande insatser 

Psykisk ohälsa är ett av Sveriges största ohälsoproblem. Att främja psykisk hälsa och 
förebygga ohälsa är av betydelse för framtiden, för såväl barn och unga som vuxna och 
äldre personer. En viktig del av det förebyggande arbetet är att uppmärksamma 
riskgrupper och erbjuda kunskapsbaserade insatser på grupp- och individnivå.  

Samtliga målgrupper– suicidprevention i länet  

Folkhälsomyndigheten har sedan i maj 2015 i uppdrag av regeringen att samordna arbetet 
med suicidprevention på nationell nivå. Arbetet utgår från det Nationella 
handlingsprogrammet för suicidprevention och regeringens mål om att ingen människa ska 
hamna i en sådan utsatt situation att självmord ses som den enda utvägen.  

I Stockholms län finns sedan 2008 en handlingsplan för en nollvision för suicid. 
Landstingsfullmäktige har antagit handlingsplanen. Nollvisionen berör alla nivåer inom 
hälso-och sjukvården och syftar till en förbättrad tillgänglighet, rutiner för riskanalys, 
suicidpreventiva insatser och händelseanalyser. En nollvision för suicid har definierats som 
att ingen med psykisk ohälsa som aktualiseras hos kommun eller landsting skall skada sig 
själv eller annan, eller ta sitt eget liv eller annans liv på grund av att hen avvisats eller 
tappats bort i vården.  

I strategin framhålls att det är viktigt att fortsätta utveckla en väl fungerande samverkan 
mellan Stockholms läns landsting och kommunerna/stadsdelsförvaltningarna i länet kring 
de patientgrupper som har behov av insatser från båda huvudmännen. En väl fungerande 
suicidprevention i länet förutsätter att det i varje kommun/stadsdelsförvaltning och i 
landstinget skapas en organisation, rutiner och kompetens som säkerställer att personer 
med psykiska funktionshinder, personer med psykisk sjukdom och missbruk, samt barn 
och unga med psykisk ohälsa eller risk för psykisk ohälsa får sina behov tillgodosedda på ett 
bra sätt.  

Under de senaste 15 åren har suicid minskat med ca 20 procent i Sverige, men den positiva 
trenden gäller inte ungdomar och unga vuxna. För att nå regeringens mål om att ingen ska 
behöva ta sitt liv behöver suicidförebyggande insatser finnas på både individ- och 
befolkningsnivå.  

  
Källa: NASP Nationellt centrum för 
suicidforskning och prevention av psykisk 

ohälsa 

 

Bland kvinnor i åldersgrupperna 25-64 år är det något fler i Stockholms län som har begått 
självmord jämfört med riket i stort. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-och-suicidprevention/suicidprevention/ett-nationellt-handlingsprogram-for-att-forebygga-suicid/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-och-suicidprevention/suicidprevention/ett-nationellt-handlingsprogram-for-att-forebygga-suicid/
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Självmord (inklusive oklara fall) i åldersgruppen 25-64 år i riket och i länet, åren 2010-
2012 (obs. bland dödsorsaker)  

 

Källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen 

 

I samtliga ålderskategorier är det fler män än kvinnor som tar sitt liv.  2010 var självmord 
den vanligaste dödsorsaken för män mellan 15 och 55 år. 
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Antalet självmord har under de senaste 15 åren ökat i åldersgruppen 15–24 år, med en 
fortsatt tydligt ökning mellan 2012 och 2013. I den aktuella åldersgruppen är det ungefär 
dubbelt så vanligt med självmord bland pojkar som bland flickor (se bild nedan). Inom 
gruppen är självmord vanligare med en ökande ålder. Bland unga män i åldern 20–24 år 
beräknades antalet självmord till cirka 21 per 100 000 år 2013. Antalet var drygt 10 per 100 
000 år 2013 för kvinnor i samma åldersgrupp. Även självmordsförsöken har ökat, främst 
bland unga flickor. Under 2012 genomfördes cirka 215 självmordsförsök per 100 000 
invånare i åldersgruppen 15–24 år (Guo-Xin Jiang 2012). 
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Den psykiska hälsan skiljer sig åt mellan olika delar av Sverige. Föreningen Mind 
rangordningar årligen den psykiska hälsan i Sveriges län. Syftet med 
rangordningen/indexet är att stimulera diskussion och främja arbetet för en god psykisk 
hälsa. Stockholms län hamnar på en delad femteplats utifrån indexet.  

Ranking av län baserat på Mind-index 

Källa: Mind, Mind-index 2015 

Hösten 2015 gjorde Folkhälsomyndigheten en kartläggning av det suicidpreventiva arbetet 
på lokal och regional nivå i Sverige. Undersökningen genomfördes bland Sveriges 
kommuner, stadsdelar (i Stockholm, Göteborg och Malmö), landsting/regioner och bland 
länsstyrelserna. 
  
Sammantaget visar kartläggningen att arbetet med att förebygga suicid är geografiskt spritt 
över Sverige. Det är framförallt landstingen som aktivt bedriver ett suicidförebyggande 
arbete.  

71 procent av landstingen uppgav att de arbetar med suicidprevention utanför den kliniska 
verksamheten. Samtidigt uppgav 24 procent att det finns planer på att inom det närmsta 
året påbörja ett sådant arbete: 
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Arbete med ett uttalat mål att förebygga suicid, presenterat på landstingsnivå (bild till vänster) 

kommunnivå och stadsdelsnivå (bild till höger): 
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Källa: Folkhälsomyndigheten – Suicidpreventivt arbete i kommuner, landsting och länsstyrelser, februari 2016 

Samtliga målgrupper – Strukturerat preventionsarbete 

Möjligheten att påverka den psykiska hälsan hos stora målgrupper men även för vissa 
riskgrupper via ett strukturerat och samordnat preventionsarbete innebär stora vinster 
både för samhället och för enskilda individer. 
 
I Stockholms län finns pågående organiserat preventionsarbete bland annat utifrån ANDT9, 
föräldrastöd och våld i nära relationer.  
 
Som ett led i det preventionsförebyggande arbetet kring ungdomar genomförs 
Stockholmsenkäten vartannat år. Stockholmsenkäten är en enkätundersökning som 
besvaras av ungdomar i grundskolans årskurs 9 samt i gymnasiets år 2, i Stockholms stad 
och ett flertal andra kommuner i länet. Kommunala skolor är ålagda att delta medan 
fristående skolor deltar frivilligt men i allt större omfattning. Ett av Stockholmsenkätens 
syften är att, över tid och geografiskt i staden, följa utvecklingen av ungdomars vanor, 
attityder och levnadsvillkor. 
  
I enkäten finns flera frågor som gemensamt avser att mäta hur eleverna mår. En av dessa 
indikatorer är frågan om hur ofta elever upplever sig vara ledsna och deppiga utan att veta 
varför. Stockholm stad har i sin sammanfattning av enkäten 2016 kunnat se följande 
mönster: ”Även om utvecklingen varit relativt stabil från det första mättillfället 2004 fram 
till mätningen 2016 kan en kontinuerlig ökning i psykisk ohälsa skönjas från 2010 fram till 
årets mätning enligt denna indikator. Denna förändring gäller främst bland flickor. År 2010 
uppger 31 procent av flickorna i årskurs 9 att de ofta är ledsna och deppiga utan att veta 
varför, motsvarande andel år 2016 var 40 procent. Även pojkarna uppger att de mår dåligt i 
aningen större utsträckning idag jämfört med 2004 (i årskurs 9 svarar till exempel 11 
procent att de är ledsna och deppiga utan att veta varför år 2004 vilket år 2016 uppgått till 
15 procent).  
 
Det mest framträdande beträffande psykisk ohälsa är de stora skillnader som råder mellan 
flickors och pojkars upplevda mående. Könsskillnaderna beträffande psykisk ohälsa är till 
skillnad från övriga områden som presenteras betydligt tydligare än åldersskillnaderna. 
Dessa mönster kan skönjas även sett till indikatorer på psykosomatiska besvär i 
Stockholmsenkäten”. 

 

                                                             
9 Alkohol, narkotika, doping och tobak 
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Källa: Stockholms stad, http://www.stockholm.se/stockholmsenkaten  

 

Utifrån Stockholms stads sammanställning av Stockholmsenkäten 2016 kan man utläsa att 
pojkar rapporterat bättre upplevd psykisk hälsa jämfört med flickor för samtliga 
indikatorer som mäter detta i enkäten. 
 
Länsstyrelsen har sammanställt resultatet över länet för de 22 kommuner som deltog i 
Stockholmsenkäten 2016. 

 
 
Källa: Länsstyrelsen http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/manniska-och-
samhalle/folkhalsa/Pages/stockholmsenkaten.aspx  

  
Att unga mår allt sämre stämmer väl överens med resultat från liknande nationella 
undersökningar utförda av Folkhälsomyndigheten. Andelen 15-åriga flickor som 
rapporterar sömnbesvär mer än en gång i veckan under det senaste halvåret har till 
exempel ökat från 18 till 24 procent under 2000-talet. Samma ökning av psykisk ohälsa 
syns däremot inte i de övriga nordiska länderna (WHO).  
 

http://www.stockholm.se/stockholmsenkaten
http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/manniska-och-samhalle/folkhalsa/Pages/stockholmsenkaten.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/manniska-och-samhalle/folkhalsa/Pages/stockholmsenkaten.aspx
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Länsstyrelsens sammanställning visar bland annat att narkotikaanvändningen bland unga i 
länet är högre än genomsnittet för riket. Var fjärde pojke och knappt var femte flicka i 
gymnasiets år två har provat narkotika, och var tionde pojke har använt narkotika den 
senaste månaden. 
 

Elever som någon gång använt narkotika 

 

Källa: Länsstyrelsen i Stockholm 

Länsstyrelsen i Stockholm har noterat följande utveckling utifrån Stockholmsenkäten 2016: 

• 12 procent av flickorna och 13 av pojkarna i årskurs nio använder tobak 
regelbundet, vilket är en fortsatt minskning i många kommuner. Minskningen 
överensstämmer väl med nationella mätningars resultat. 

• Drygt en tredjedel av de rökande och/eller snusande eleverna i årskurs nio köper 
sin tobak själva i butik.  

• 27 procent av flickorna och 30 procent av pojkarna i gymnasiets årskurs två 
använder tobak regelbundet, vilket i många kommuner är en fortsatt minskning 
jämfört med tidigare år. 

• Betydligt fler tobaksanvändande pojkar (28 procent) än flickor (12 procent) uppger 
att de har sina föräldrars tillåtelse att röka och/eller snusa. 

• Allt fler ungdomar uppger att de inte dricker alkohol. Bland niondeklassarna är 
nykterhet en tydlig norm, där 65 procent av pojkarna och 58 procent av flickorna 
helt avstår att dricka. Nästan var tredje elev i gymnasiets år två avstår från att 
dricka alkohol. 

• En av tio elever i årskurs nio och tre av tio elever i gymnasiets år två dricker minst 
en helflaska vin (eller motsvarande alkoholmängd) minst en gång i månaden.  

• 6 procent av flickorna och 9 procent av pojkarna i årskurs nio har provat narkotika. 
I gymnasiets år två har 18 procent av flickorna och 26 procent av pojkarna provat 
narkotika. Var tionde pojke och var tjugonde flicka har använt narkotika den 
senaste månaden, och det är betydligt fler än i riket som helhet. 
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I Stockholms län har Länsstyrelsen tagit fram ett preventionspaket för att stötta 
kommunerna att i samverkan med berörda parter (exempelvis landstinget) forma och 
utveckla sitt preventionsarbete. I paketet ingår bland annat chefsstöd och stöd för 
uppföljning. 

Nyanlända med psykisk ohälsa/som riskerar att få psykisk ohälsa 

En av de riskgrupper som behöver uppmärksammas särskilt av kommuner och landsting de 
närmaste åren när det gäller förebyggande och främjande insatser för psykisk hälsa är 
nyanlända. 

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har under oktober 2015 till mars 2016 genomfört 
en förstudie som syftat till att förstärka positiv hälsoutveckling hos asylsökande och 
nyanlända och därigenom öka förutsättningarna för snabb återhämtning och god 
etablering i Sverige. Förstudien har haft särskilt fokus på insatser för att stärka positiv 
utveckling av den psykiska hälsan. I slutrapporten från förstudien10 framgår att SKL har 
tagit del av befintlig kunskap kring asylsökande och nyanländas förväntade vårdbehov, 
med fokus på psykisk hälsa, och cirka 20-30 procent av asylsökande och flyktingar bedöms 
lida av psykisk ohälsa. Ytterligare fler bedöms ha behov av insatser för att förebygga och 
förhindra uppkomst av psykisk ohälsa.  

Viktiga och vanliga diagnoser i sammanhanget är depression och post traumatiskt stress 
syndrom (PTSD). Ytterligare tillstånd som, var för sig eller i kombination med tidigare 
nämnda diagnoser, är vanligt förekommande är stress- och ångestrelaterade tillstånd. 

(Socialstyrelsen 2015, Landstinget i Värmland 2015)  

Experternas bedömning är att de som kommit till Sverige den senaste tiden i hög 
utsträckning varit med om flera trauman. Mer forskning behövs men utifrån den kunskap 
som finns kan konstateras att det finns ett omfattande behov av förstärkta insatser på alla 
nivåer. Behov av metodstöd och stödjande verktyg har också identifierats, för att stödja 
utförande, spridning och uppföljning av insatserna. 

I SKL:s slutrapport från förstudien identifieras bland annat följande behov: 
”Bland de med psykisk ohälsa har vissa lätt till medelsvår psykisk ohälsa, vilket framförallt 
ska hanteras på primärvårdsnivå, och vissa svår psykisk ohälsa som behöver den 
specialiserade psykiatrins resurser. Hos barn förekommer sannolikt en omfattande 
problematik och kvinnor anses särskilt utsatta. Vissa former av psykisk ohälsa hos 
asylsökande och nyanlända är alltså både mer vanligt förekommande och i många fall 
allvarligare än genomsnittet i befolkningen (Socialstyrelsen 2015, Hollander 2013).  
 
Behovet av insatser för psykisk ohälsa förväntas se olika över tid räknat från ankomst till 
Sverige. Detta har flera förklaringar, bl.a. tiden från trauma till debut av symtom, längden 
på väntan på beslut om asyl, förhållandena under denna period och nu även 
uppehållstillståndens temporära utformning. Liksom för många andra områden kan tidiga 
förebyggande åtgärder förväntas minska det totala vårdbehovet. Både ankomst till Sverige 
och positivt beslut om asyl är förknippade med perioder av bättre psykiskt mående. Oro för 
att få avslag på asylansökan, och om avslag faktiskt ges, påverkar det psykiska måendet 
negativt. Figur nedan beskriver schematiskt asylsökande och nyanländas psykiska mående 
över tid.  

                                                             
10

 Länk till slutrapporten Positiv hälsoutveckling för asylsökande och nyanlända (31 mars 2016): 

http://skl.se/download/18.70aae65915385321fb05c564/1459496290250/20160331+Slutrapport+f%C3%B6rstu

die.pdf 

http://skl.se/download/18.70aae65915385321fb05c564/1459496290250/20160331+Slutrapport+f%C3%B6rstudie.pdf
http://skl.se/download/18.70aae65915385321fb05c564/1459496290250/20160331+Slutrapport+f%C3%B6rstudie.pdf
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Två viktiga aspekter av asylsökandes och nyanländas psykiska ohälsa som relaterar till 
vårdbehovet är stigmatisering av psykisk ohälsa i vissa kulturer och ohälsans uttryck. Det 
finns hos vissa en ovilja att berätta om eller söka hjälp för besvär såsom ångest, depression 
och traumarelaterade tillstånd till följd av för stigmatisering i den egna gruppen. 
Observationer från Stockholm visar t.ex. att nyanlända konsumerar mindre vård än övriga 
befolkningen trots ökade behov. Vissa tillstånd, t.ex. depression, kan också ta sig andra 
uttryck än de som vårdpersonal i Sverige är vana vid. Exempelvis söker dessa patienter 
oftare för kroppsliga symtom som senare visar sig härröra från psykisk ohälsa. Det kan 
försvåra och försena tillgången till adekvat vård och belyser vikten av vad som brukar kallas 
transkulturell kompetens eller kulturkompetens i bemötande, vård och behandling. 

Osäkerheten som det innebär att inte ha ett permanent uppehållstillstånd samt 
begränsningarna i frågan om familjeåterförening som de nya reglerna innebär11 kan leda till 
ökad oro, stress och försämrad psykisk hälsa hos de personer som berörs av den nya lagen. 
 
Rädda Barnen har på sin hemsida beskrivit vilka risker de ser med den nya lagen om 
tillfälliga uppehållstillstånd (TUT) vad gäller de asylsökande ensamkommande barnen och 
deras psykiska hälsa. De skriver: 

• Regeringens förslag med tillfälliga uppehållstillstånd och i praktiken avsaknad 
av rätt till familjeåterförening ökar ohälsan hos barn och unga på flykt 

• Lagen kommer också att påverka möjligheten till bearbetning av trauman hos 
barn och vuxna 

• Barn som skiljs från sin familj tillhör de mest utsatta grupperna av barn. De 
blir lätt offer för våld, övergrepp och exploatering 

• Det är svårare att etablera sig när man vet att familjen är kvar i hemlandet 
• Familjeåterförening är dessutom en viktig förutsättning för integration 

KSL och Länsstyrelsen anordnade den 29 augusti 2016 en workshop om kommunernas 
lärdomar och erfarenheter från mottagandet av de ensamkommande barnen under 2015. 
Representanter från kommunerna i länet grupparbetade och diskuterade sina erfarenheter 
från hösten och vintern 2015 och sammanfattade även vilka utmaningar som fortfarande är 
kvar att lösa. Det som nämndes var bland annat: 
 

• Det finns en stor risk att de barn som ansökt om asyl efter den 24 november, 
kommer att drabbas av psykisk ohälsa då de endast beviljas 13 månaders 
uppehållstillstånd samt att de inte kan återförenas med sina familjer. 

• Det finns även en stor risk att Migrationsverkets långa handläggningstider kommer 
att öka risken för psykisk ohälsa. 

I samband med workshopen lyftes behovet av att prioritera att förbättra samverkan med 
landstinget. Här nämns särskilt samverkan med BUP. Även BUP har i denna nulägesanalys 
lyft att det finns gemensamma förbättringsområden exempelvis hur kan vi nå fler 

                                                             
11 Läs mer i den fördjupade analysen av målgruppen nyanlända i bilagorna. 
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ensamkommande barn och hur kan vi nå de asylsökande barn som bor med sina familjer? 
Dessa frågor är viktiga att prioriera för det fortsatta utvecklingsarbetet kring riktade 
insatser inom området psykisk hälsa.  

SKL lyfter i sin slutrapport exempel på insatser och metodstöd för att möta behov hos 
samtliga inom målgruppen. Hälsoinformation som är anpassad för olika målgrupper och 
webbaserad basutbildning om migration och psykisk ohälsa hos barn och unga till personal 
ses som prioriterade åtgärder. Smidiga arbetssätt för att snabbt kunna erbjuda alla en 
hälsoundersökning med samtal om både kroppslig och psykiska hälsa är en nyckelaktivitet 
där metodstöd tagits fram. Exempel för att möta behov hos de med lätt till medelsvår 
psykisk ohälsa är skolbaserade insatser, specialkompetens vid mottagningar i 
primärvården och hälsostöd på webb.  

I Socialstyrelsens kunskapsunderlag lyfts att förebyggande hälsoinsatser är av största vikt 
för så väl den kroppsliga som den psykiska hälsan (Socialstyrelsen 2015).  
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Sammanfattning Förebyggande och främjande insatser 

• Stockholms läns landsting har en handlingsplan för minskad suicid. Utifrån den 
och Folkhälsomyndighetens föreslagna åtgärder bör landstinget i samverkan med 
kommunerna förankra och fördjupa samarbetet kring minskad suicid mellan de 
båda huvudmännens olika enheter såsom MVC,BVC, primärvård, förlossningsvård, 
allmänpsykiatri, beroendevård, geriatrik, socialtjänst, elevhälsan, 
arbetsmarknadsförvaltning m.fl.  

• Ett effektivt och välfungerande preventivt arbete bidrar till stora vinster i hälsa för 
enskilda och riskgrupper. Länsstyrelsen i Stockholm har tagit initiativ till att bland 
annat inspirera och sprida kunskap och erfarenheter om lokal kartläggning, analys 
och uppföljning för att kvalitetssäkra preventionsarbetet. Deras satsning vänder sig 
till strateger/samordnare och chefer som arbetar med ANDT (alkohol, narkotika, 
dopning och tobak), våldsprevention, föräldrastöd, brottsprevention eller andra 
folkhälso- och jämställdhetsfrågor samt personer med strategiskt ansvar för 
integrationsfrågor. Varje kommun i länet bör analysera hur stor del av 
Länsstyrelsens preventionspaket som man är i behov av och är beredda att satsa 
på. 

• Av SKL:s förstudie framgår det att kunskapen om asylsökandes och nyanländas 
psykiska hälsa och vårdbehov är otillräcklig. SKLs satsning och utvecklingsarbete 
kring att stärka en positiv hälsoutveckling för asylsökande och nyanlända12 bör 
följas av kommunerna i länet, tillsammans med Stockholms läns landsting.  

• BUSSAM13, och VIS14 bör fortsätta att följa utvecklingsarbetet mellan kommunerna 
och landstinget kring målgrupperna asylsökande inklusive ensamkommande barn 
samt nyanlända (kommunmottagna). Särskilt med fokus på den nya lagen om 
tillfälliga uppehållstillstånd, nya ändringar i lagen (1994:137) om mottagande av 
asylsökande m.fl. (LMA) samt det nya ersättningssystemet.  

• Antalet hälsoundersökningar innebär stöd till förbättrade insatser för både den 
kroppsliga och psykiska hälsan. Då det finns en tendens bland 
asylsökande/nyanlända att inte söka vård i samma utsträckning som andra 
målgrupper för sin psykiska ohälsa är utveckling av förebyggande hälsoinsatser 
som erbjuds så många som möjligt av största vikt. 

  

                                                             
12 http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/nyanlanda-och-asylsokande/stod-till-spridning-av-arbetssatt-och-
metoder/ 
13 BUSSAM är den tjänstemannagrupp med chefstjänstemän från KSL och landsting som svarar för det 
länsövergripande arbetet med barn och ungdomar som behöver särskilt stöd. 
14 Ledningsgruppen för Samverkan inom vård- och omsorgsområdet i Stockholms län, en politiskt tillsatt 
styrgrupp som formulerar uppdrag till bland annat de regionala samråden. 

http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/nyanlanda-och-asylsokande/stod-till-spridning-av-arbetssatt-och-metoder/
http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/nyanlanda-och-asylsokande/stod-till-spridning-av-arbetssatt-och-metoder/
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Fokusområde 3. Tillgängliga och tidiga insatser 

Barn, unga, vuxna och äldre med psykisk ohälsa måste kunna räkna med att kunna få 
tillgång till rätt insatser i rätt tid. Det gäller såväl vård- som stödinsatser.  
 
Det är avgörande att säkerhetsställa att kunskapsbaserade insatser kan erbjudas tidigt i en 
ohälsoutveckling, när det gäller psykisk ohälsa men också somatisk ohälsa för personer 
som har en psykisk sjukdom och vid återinsjuknande i psykisk sjukdom. Detta gäller alla 
åldrar, från mödravård och barnhälsovård till elevhälsa och primärvård.  
 

Samtliga målgrupper-information på webben samt digitaliserade invånartjänster   
Nationellt pågår arbetet med att ge vårdgivare möjlighet att erbjuda stöd och behandlingar 
till invånare på ett säkert sätt över internet, via den nationella plattformen Stöd och 
behandling. Exempel på användning via nätet är behandling mot ångest och depression, 
smärta, tinnitus och screening vid alkohol- och drogproblem. Plattformen kan också 
användas för att bygga program och utbildningar som stöd för patientens egen vård och 
omsorg. Plattformen erbjuder även program som stöder vårdprocesserna för bättre 
interaktion mellan vården och patienter. Genom att använda plattformen kan vårdgivare 
enkelt ta del av program som andra har tagit fram och gjort tillgängliga, liksom de själva 
kan erbjuda stöd och behandlingar som de tagit fram.  
Stöd och behandling ger förutsättningar att utveckla tillgängligheten till evidensbaserade 
behandlingar, information, och stödtjänster, både inom första linjens psykiatri samt 
specialistvården.  
I Stockholms län pågår ett pilotprojekt med digitaliserad SIP mellan socialtjänsten och 
landstinget under ledning av SKL. 
 
Den enskilde får tillgång till Stöd och behandling via säker inloggning till Vårdguidens e-
tjänster på 1177.se. 
 
Som enda landsting i Sverige deltar Stockholm ännu inte i arbetet samtidigt som det från 
många vårdgivare kommer önskemål om säkra tekniska lösningar för att erbjuda 
digitaliserade tjänster.  
 
Inom flera kommuner i Stockholms län pågår arbete med att öka tillgängligheten via 
webben på olika sätt. T ex att kunna ansöka om insatser och att kunna följa sitt ärende. 
  
Brukarföreningarna framhåller att för flera målgrupper inom området psykisk 
funktionsnedsättning har man inte tillgång till digitala hjälpmedel och datorer vilket gör att 
satsningar inom området behöver utformas med detta i åtanke för att skapa förutsättningar 
för jämlik vård.  

 
Barn och unga med psykisk ohälsa/som riskerar att få psykisk ohälsa  

Det tillgänglighetskrav som funnits tidigare i PRIO-satsningen har bland annat handlat om 
webbaserad information för barn-och unga på kommuner och landstings hemsidor. Det 
finns ett behov av fortsatt utveckling inom området via 1177 men även inom ramen för ovan 
nämnda stöd och behandlingsplattform.  
 
God tillgänglighet handlar inte bara om väntetider utan också om vetskap om vart 
individen kan vända sig för att få hjälp och stöd när problem uppstår. 

 
I den tidigare PRIO-satsningen har även ett grundantagande varit att tillgängligheten till 
den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin måste förbättras och att det hänger intimt 
samman med utvecklingen av första linjen. I samtal med personer inom landsting och 
kommuner förekommer olika bilder av vad första linjen är.  

Landstingsaktörer talar oftast om första linjens vård och syftar då vanligtvis på 
landstingens resurser inklusive ungdomsmottagningar och skolläkare. Kommunala 
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företrädare ser ofta fler aktörer i den första linjen än endast de vårdande, exempelvis 
skolorna. Definitionen får betydelse vad gäller hur första linjen ska öka tillgängligheten till 
specialistvården. Oavsett hur den första linjen definieras och utvecklas finns det skäl att tro 
att ökad tillgänglighet till BUP kräver både en utvecklad första linje och förändrade 
arbetssätt inom BUP. Vårdanalys, 2014-06.  

I vårdanalys utvärdering av PRIO-satsningen syntes inte under 2013 någon avgörande 
förbättring när det gäller tillgänglighetsmålen inom barn- och ungdomspsykiatrin. Se tabell 
nedan.  

Källa: Vårdanalys, 2014-06.s 
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Andelen barn och unga för vilka en fördjupad utredning eller behandling kan starta inom 
30 dagar har i genomsnitt ökat något i riket, från 79 till 82 procent. Värmland, 
Västerbotten och Dalarna har sämst måluppfyllelse för detta mått och uppvisar en 
försämring mellan åren. De tre största landstingen har alla förbättrat sig, vilket ger en 
förbättring på riksnivå trots att flera andra landsting står för en tydlig försämring. Också 
här visar ett antal landsting genomgående bra resultat, exempelvis Östergötland, Sörmland 
och Blekinge.  

Källa: Vårdanalys 
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Diagrammet visar att behovet inom första linjens insatser för barn och ungdomar med 
psykisk ohälsa ökar med stigande ålder och att flest barn är i skolåldern med en övervikt av 
tonårsbarn.  Under de kommande åren är tonårsgruppen den som ökar mest i antal och 
utifrån det kan man förvänta sig en ökad efterfrågan av första-linje-insatser de närmaste 
åren.  

Det finns mycket som tyder på att den psykiska ohälsan och psykosomatiska symtom bland 
barn och unga ökar. Fler barn och unga rapporterar psykiska besvär och psykisk ohälsa. 
Antidepressiva läkemedel skrivs ut i högre grad. Den psykiatriska vårdkonsumtionen har 
ökat kraftigt, mer bland flickor än bland pojkar.  

Det rapporteras allt oftare att barn och unga far illa eller har en livssituation som inte 
främjar hälsa. Många drabbas av psykisk ohälsa under tonåren då identiteten formas vilket 
riskerar deras sociala och känslomässiga utveckling. Allvarliga konsekvenser av psykisk 
ohälsa som social isolering, alkohol- och drog-konsumtion, självskadebeteende och 
självmordsförsök förekommer i en oroande omfattning. 

BARN OCH UNGA MED HÖG SKOLFRÅNVARO 

Forskning har visat att det finns ett samband mellan att klara målen i skolan och psykisk 
ohälsa under skolåren och senare i livet. Att gå ut skolan med godkända betyg är en stark 
skyddsfaktor för barn och unga. Och tvärtom – att misslyckas i skolan ökar risken för 
psykisk ohälsa samtidigt som nedsatt psykiskt välbefinnande har en negativ påverkan på 
skolresultaten. Det finns också ett starkt samband mellan betygen från grundskolan och 
framtida psykosociala problem. Barn med låga betyg från grundskolan utgör en riskgrupp 
för framtida psykosociala problem, oavsett socioekonomisk bakgrund. Allvarlig kriminalitet 
i ung vuxen ålder är till exempel åtta till tio gånger så vanligt bland de som klarade skolan 
dåligt jämfört med de som klarade skolan bra eller ganska bra.  
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Källa: Bild från Kajsa Lönn Rhodin Länsstyrelsen 

Att minska hög skolfrånvaro för bland annat den grupp som ibland kallas hemmasittare, 
har identifierats som ett viktigt område där flera aktörer behöver samverka för att nå 
resultat.  

För att undersöka utbredningen av omfattande ogiltig frånvaro bland elever i de 
obligatoriska skolformerna på nationell nivå har Skolinspektionen skickat en enkät till 
rektorerna vid samtliga skolenheter i den obligatoriska skolan i Sverige.  

Enkätundersökningen visar att det i november 2015 var nästan 1 700 skolpliktiga elever i 
Sverige som hade ogiltig sammanhängande frånvaro i minst en månad. Med nästan en 
miljon skolpliktiga elever i dagsläget motsvarar det 1,7 promille, eller 1,7 av 1000 elever. Av 
de 1 700 eleverna hade nästan 200 varit borta från skolan under mer än ett läsår. Den 
största andelen elever med ogiltig sammanhängande frånvaro hade dock varit frånvarande 
i en månad till en termin.   

 
Källa: Omfattande ogiltig frånvaro, Skolinspektionen 2016 

 
När man delar upp den ogiltiga sammanhängande frånvaron i högre och lägre årskurser 
visar statistiken att frånvaron är vanligare i årskurs 7–9. Nästan fyra av 1 000 elever i 
årskurs 7-9 och knappt en av 1 000 elever i årskurs 1–6 hade varit sammanhängande 
frånvarande i minst en månad. 
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Källa: Omfattande ogiltig frånvaro, Skolinspektionen 2016 

 

Kartläggningen visar att ogiltig sammanhängande frånvaro är i stort sett lika vanlig bland 
pojkar som bland flickor. Huvudmannaskapet verkar sakna betydelse för den här typen av 
frånvaro. Kartläggningen tyder på att ogiltig sammanhängande frånvaro är ungefär lika 
vanlig i kommunala skolor som i fristående skolor. 

Det har varit svårt att samla statistik över skolfrånvaro i Stockholms län, vilket har många 
olika förklaringar. Centralt finns inte en samlad bild av elevernas frånvaro i länet och de 
gemensamma digitala systemen ger idag begränsade möjligheter till statistik framför allt 
för den centrala nivån, men även på skolnivå. Det pågår arbete i länet med att utveckla 
statistikfunktionen vilket är mycket angeläget. Så kallade hemmasittare i grundskolan är få 
men i antal individer räknat ett mycket allvarligt problem.  

ANDEL ELEVER SOM VAR BEHÖRIGA TILL GYMNASIET 2015 

Att aldrig ha påbörjat eller att ha avbrutit en gymnasieutbildning är den faktor som 
tydligast påverkar risken att hamna i en situation där ungdomen varken arbetar eller 
studerar. Unga som varken arbetar eller studerar under en längre period är många gånger i 
en svår situation. Ungdomen behöver ofta stöd från en rad myndigheter och aktörer för att 
förbättra sina chanser att komma in på en utbildning eller få ett arbete. Nästan var fjärde i 
gruppen saknar helt inkomst. Psykisk ohälsa är en av de identifierade riskfaktorerna för att 
hamna i en situation där den unge varken arbetar eller studerar. Risken att fastna i 
utanförskap är påtaglig – efter tio år var mer än en tredjedel av gruppen fortfarande utan 
arbete eller studier. MUCF, 2014, Bakom siffrorna – unga som varken arbetade eller studerade 2000-2010, 

samt förtidspensionering av unga, En fråga om utsortering efter utbildningsnivå och socioekonomisk bakgrund? J 

Olofsson & J Östh, 2011.  
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Tabellen nedan visar andel behöriga till gymnasieskolan i Stockholms län och riket 2015.  

 

Nyanlända med psykisk ohälsa/som riskerar att få psykisk ohälsa 

I denna analys berörs endast nyanlända och inte asylsökande, däremot berörs gruppen 
ensamkommande barn. För en fördjupad analys läs rapporten ”Psykisk (o)hälsa hos 
asylsökande och nyanlända” som bifogas.  
Med en nyanländ person avses någon som är mottagen i en kommun (kommunmottagen) 
och har beviljats uppehållstillstånd för bosättning på grund av flyktingskäl eller andra 
skyddsskäl till exempel kvotflykting, massflykting och tribunalvittne, men även av 
synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter. Även anhöriga till dessa personer 
anses vara nyanlända. En person är nyanländ under tiden som han eller hon omfattas av 
lagen om etableringsinsatser, det vill säga två till tre år. 

De anhöriga ska ha ansökt om uppehållstillstånd inom sex år från det att den person de har 
anknytning till först togs emot i en kommun. För anhöriga som ansökte om 
uppehållstillstånd senast den 31 december 2013 gäller andra tidsgränser. 

Utgångspunkten för utvecklingsarbetet är att nyanlända får ett lika bra omhändertagande 
och bemötande i landsting och kommun som andra grupper.  

För att det ska vara möjligt behöver personal inom Stockholms läns landsting och 
kommunerna i Stockholms län ha kompetens kring transkulturella frågor och hur 
migration och trauma påverkar hälsan.  

SKL har under oktober 2015 – mars 2016 genomfört en förstudie som syftat till att 
förstärka positiv hälsoutveckling hos asylsökande och nyanlända, och därigenom öka 
förutsättningarna för snabb återhämtning och god etablering i Sverige. Förstudien har haft 
särskilt fokus på insatser för att stärka positiv utveckling av den psykiska hälsan. I 
slutrapporten kring förstudien15 framgår att SKL har tagit del av befintlig kunskap kring 
asylsökande och nyanländas förväntade vårdbehov, med fokus på psykisk hälsa, och cirka 
20-30 % av asylsökande och flyktingar bedöms lida av psykisk ohälsa. Ytterligare fler 
bedöms ha behov av insatser för att förebygga och förhindra uppkomst av psykisk ohälsa.  

Identifierade behov 
I SKL:s slutrapport beskrivs de behov hos målgruppen som förstudien identifierat (sid 14 - 
16): 
”Bland de med psykisk ohälsa har vissa lätt till medelsvår psykisk ohälsa, vilket framförallt 
ska hanteras på primärvårdsnivå, och vissa svår psykisk ohälsa som behöver den 
specialiserade psykiatrins resurser. Hos barn förekommer sannolikt en omfattande 
problematik och kvinnor anses särskilt utsatta. Vissa former av psykisk ohälsa hos 

                                                             
15

 Länk till slutrapporten Positiv hälsoutveckling för asylsökande och nyanlända (31 mars 2016): 

http://skl.se/download/18.70aae65915385321fb05c564/1459496290250/20160331+Slutrapport+f%C3%B6rstu

die.pdf 

http://skl.se/download/18.70aae65915385321fb05c564/1459496290250/20160331+Slutrapport+f%C3%B6rstudie.pdf
http://skl.se/download/18.70aae65915385321fb05c564/1459496290250/20160331+Slutrapport+f%C3%B6rstudie.pdf
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asylsökande och nyanlända är alltså både mer vanligt förekommande och i många fall 
allvarligare än genomsnittet i befolkningen” (Socialstyrelsen 2015, Hollander 2013).  

 

Basen och mittendelen i ovanstående pyramid handlar till stor del om att utveckla och 
förstärka de tidiga insatserna hos målgruppen samt öka tillgängligheten till dessa.  

Behoven av fortsatt utveckling återfinns på samtliga nivåer; för att möta behov hos alla och 
de med psykisk ohälsa samt för att stödja spridning och uppföljning av insatser. Exempel 
på insatser och metodstöd för att möta behov hos alla är hälsoinformation som är anpassad 
för olika målgrupper och webbaserad basutbildning om migration och psykisk ohälsa hos 
barn och unga till personal. Smidiga arbetssätt för att snabbt kunna erbjuda alla en 
hälsoundersökning med samtal om både kroppslig och psykiska hälsa är en nyckelaktivitet 
där metodstöd tagits fram. Exempel för att möta behov hos de med lätt till medelsvår 
psykisk ohälsa är skolbaserade insatser, specialkompetens vid mottagningar i 
primärvården och hälsostöd på webb.  

Personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning  

En målgrupp som diskuterats särskilt i arbetsgrupperna vid framtagande av analys-och 
handlingsplan är föräldrar med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Det finns idag 
brister i hur dessa personer upptäcks för att därefter kunna erbjudas evidensbaserad 
behandling.  

Ett behov finns av att personal inom förskola, socialtjänstens olika verksamhetsområden så 
som exempelvis försörjningsstöd och barn och familj, mödravårdscentraler och 
barnavårdscentraler har kunskap om neuropsykiatrisk problematik och vilka svårigheter 
det kan innebära.  

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom AST eller ADHD kan kräva omfattande 
anpassningar och stöd i en individs vardagsmiljöer för att kompensera för de svårigheter 
som är associerade med dessa diagnoser. Om möjligt bör tidiga, intensiva insatser 
implementeras för att aktivt utveckla bästa möjliga funktionsförmåga hos en individ. 
Vidare är det vanligtvis aktuellt med stödinsatser och anpassningar i individens 
vardagsmiljö vilken inkluderar hem, skola och fritid.  

Om dessa insatser och stödfunktioner brister riskeras utanförskap, stigmatisering och 
eventuellt psykisk ohälsa. Dessvärre rapporteras en trend idag där många individer med 
NPF och anhöriga upplever sig utlämnade. Detta relaterar ofta till kraven på tillgänglighet 
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och samordning av stöd och insatser samt brist på resurser och även stora brister i kunskap 
hos berörda verksamheter men även i samhället i stort. 

Personer med psykisk funktionsnedsättning  

För de personer som drabbas av t.ex. svår depression och ångestsjukdomar med svår 
samsjuklighet är det avgörande med tillgängliga och tidiga evidensbaserade metoder. En 
tidig behandling med god effekt kan förebygga att ett förstagångsinsjuknande leder till en 
psykisk funktionsnedsättning över tid.  

Sannolikheten att drabbas av t.ex. ytterligare depressionsskov ökar kraftigt för varje nytt 
skov av depression vilket gör att det är av stor vikt att förebygga återfall i en så tidig fas som 
möjligt för att undvika utveckling mot kronisk sjukdom.  

 
Det är även av stor vikt att behandlingsinsatser ges på rätt vårdnivå för denna grupp både 
med tanke på resurseffektivitet samt behovsanpassning.  
  
Ungas vårdkonsumtion  
Ungas vårdkonsumtion för psykiatriska tillstånd har ökat markant i Stockholms län sedan 
början på 2000-talet. Andel unga vuxna 18-24 år som har minst en fysisk vårdkontakt 
inom den specialiserade psykiatrin har ökat från cirka 6/100 invånare till cirka 10/100 
invånare från år 2006 till 2014. 

Se nedan andelen av befolkningen 13 år eller äldre i Stockholms län som har kontakt med 
den specialiserade psykiatrin 2006-2014:  

 

Källa: Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES). Data är bearbetat ur landstingets vårdregister (VAL-

databaserna). Specialiserad psykiatri = psykiatri, beroendevård samt arvoderade privatpsykiatrer. 

Det finns ingen given faktor bakom ökningen av ungas vårdkonsumtion för psykiatriska 
tillstånd. CES anger i sitt faktablad 2016:1 följande förklaringar: 

”Tänkbara förklaringar är en minskad stigmatisering av psykisk sjukdom som gör att fler 
unga vågar söka vård, ett ökat behov av att söka vård bland unga, speciellt bland de med 
mildare psykisk ohälsa och en ökad förekomst av psykisk ohälsa just bland unga”. 

Ångest, depression och ADHD har ökat markant bland unga män och kvinnor från 2006 till 
2014. 
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Psykiatriska diagnoser för män och kvinnor i ålder 18–24 år i Stockholms län 2006–2014, i 
procent av befolkningen 

Data är bearbetat ur landstingets vårdregister (VAL-databaserna). AST=Autismspektrumtillstånd, 

EIPS=Emotionellt instabil personlighetsstörning. 

 

 

 

Källa: CES Faktablad 2016:1 

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) vid Stockholms läns landsting 
konstaterar i sin rapport 2014:2 att unga vuxna med psykisk ohälsa inte kommer till 
vårdcentralen eller att deras behov inte upptäcks där. I och med detta fungerar inte 
vårdcentralen som det första steget till vård för psykisk ohälsa för unga vuxna med psykiska 
problem. Cirka tio procent av de unga vuxna med psykisk ohälsa som besöker 
vårdcentralen får en psykiatrisk diagnos medan motsvarande siffra för 45-64 åringar är 20 
procent. CES har identifierat åtminstone tre möjliga förklaringar till detta: 
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• De unga har lägre förtroende för vården och söker därför på ”expertnivå” direkt 2. 

• De unga har inte en etablerad kontakt med vårdcentralen och söker därför inte 
vård där. 

• De berättar/tillfrågas inte i lika hög grad som äldre om psykisk ohälsa när de väl 
besöker vårdcentralen. 

Behov som uttryckts i analysarbetet i Stockholms län är att initiera breddinförande av 
automatiserad väntetidsmätning för tilläggsuppdraget barn och unga, (BUMM-
mottagningarna.) Därutöver behöver arbete med lågtröskel-aktivitet initieras 
(tillgänglighet där och när ungdomen behöver hjälp), t.ex. stärka 1177:s roll gällande 
förstahandsval kvällar, nätter, helger. Patienter med krisreaktion kan exempelvis gå direkt 
till husläkarmottagningarnas psykosociala insatser.   

Det behövs även kommunikationsinsatser för att göra husläkarmottagningar och 
ungdomsmottagningar till förstahandsval. 

Utvecklingen av psykiska diagnoser i olika åldrar inom öppenpsykiatri  

 

Bilden visar andelen (%) av antalet individer i olika åldersgrupper som har fått en psykisk 
diagnos i öppenpsykiatrin. Bilden visar att här är andelen psykiska diagnoser störst i den 
yngsta åldersgruppen och lägst bland de äldsta. Efter flera års ökning minskar nu andelen 
som får en diagnos inom psykiatrin. Källa: Enheten för rehabilitering, habilitering och hjälpmedel, HSF.  

Samma trend som visar sig i den ovan nämna rapporten från CES framträder här. D v s 
unga är representerade i större utsträckning inom psykiatrin och äldre mindre 
representerade. Ett behov finns av att styra flödena så att yngre patienter i större 
utsträckning får sin vård inom första linjen samt att äldre personer i större utsträckning 
vårdas inom den specialiserade vården.  
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Utveckling av diagnoser inom primärvård och specialistpsykiatri  
Antalet personer som fått en psykisk diagnos ökar mellan 2014 och 2015 med 13 % hos 
husläkare och minskar med cirka 2 % i psykiatrin. Se bild nedan.  

 

 

Källa: Enheten för rehabilitering, habilitering och hjälpmedel, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Stockholms län. 

Denna utveckling har givetvis flera olika orsaker. Dels ökar sjukskrivningar på grund av 
psykisk ohälsa i länet, (liksom nationellt) och dels har resurserna för att kunna erbjuda 
psykosociala insatser i primärvården ökat. Trenden som framgår av bilden skulle kunna 
tolkas som ett tecken på att de satsningar som görs är rätt prioriterade då patienterna som 
sjukskrivs för dessa diagnoser till största delen har sina besök i primärvården.  

Arbeten för att minska sjukskrivningarna på grund av psykisk ohälsa pågår inom ramen för 
olika satsningar, som t ex ”En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och 
rehabiliteringsprocess 2016”. Det är av hög prioritet att hitta samordningsvinster mellan de 
olika satsningarna och aktörerna för att från många olika håll kunna vända denna 
utveckling.  

Stockholms läns landsting kommer under våren 2017 slutföra arbetet med ett regionalt 
vårdprogram för att behandla psykisk ohälsa av lindrig till måttlig karaktär- (en 
patientgrupp som inte hör hemma inom specialistpsykiatrin). Vårdprogrammet vill stärka 
primärvårdens roll i vården av dessa patienter genom att tydliggöra ansvarsfördelning och 
vårdprocesser, samt remissförfarande där VISS.se är ett viktigt redskap.  

Målet med vårdprogrammet är att: 

– erbjuda bästa tillgängliga kunskap om psykisk ohälsa av lindrig till måttlig karaktär hos 
vuxna för att bidra till en kvalitetssäkrad, god och jämlik vård i hela länet. 
 
– beskriva samverkansrutiner mellan primärvården och specialistpsykiatrin. 
 
– identifiera psykisk ohälsa hos vuxna som behandlas inom primärvård. 
 
– ta fram integrerade arbetsverktyg, standardiserade journalmallar etc. och värdebaserade 
uppföljningar.  
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För att uppnå ovanstående mål krävs bland annat utbildningsinsatser samt 
implementering av gemensamma sökord inför automatisk inhämtning av statistik, bland 
annat kvalitetsindikatorer från vårdprogrammet för att underlätta kvalitetsuppföljning. 

I nedanstående stycke beskrivs statistik som idag går att få fram ur landstingets olika 
system, bland annat hur många patienter som får en psykosocial insats samt hur stor andel 
av patienterna med psykiska diagnoser i primärvården som förskrivs läkemedel. 

Vuxna som får antidepressiva läkemedel 
Förskrivning av SSRI-läkemedel till kvinnor och män i åldrarna 25-64 år i riket och i länet, 
2013 

 

Källa: Läkemedelsregistret, Socialstyrelsen 

Förskrivning av läkemedel till personer som fått en psykisk diagnos hos husläkare i 
Stockholms län.  

 

Bilden visar hur stor andel av de som fått en psykisk diagnos hos husläkare år 2015 som 
också har fått förskrivning av läkemedel mot psykisk ohälsa, av någon vårdgivare. Av alla 
patienter med psykisk diagnos är det 72 % som har fått läkemedel. De läkemedel som ingår 
i detta är antidepressiva, lugnande medel (ataraktika mot ångest), sömnmedel och 
lugnande medel. Det finns ett stort behov av att få en bättre bild av vilka insatser 
patienterna får och vilken effekt de ger på symtom, funktionsnivå, samt sjukskrivning.  
 
Insatser mot psykisk hälsa på vårdcentral  

läkemedel

ej läkemedel
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Bilden nedan visar hur stor andel personer (%) med insatser mot psykisk ohälsa som finns 
på vårdcentral i Stockholms län år 2010 – 2015 uppdelat på män och kvinnor 

 
Kvinnor är i majoritet liksom i specialiserad psykiatrisk vård. Könsskillnaderna är dock 
större på vårdcentralerna vilket är ett observandum. 
 
Personer över 65 år med psykisk ohälsa/som riskerar att få psykisk ohälsa 

De flesta av de äldre (44 %) med psykiatriska diagnoser/eller symtom får sin vård i 
primärvård (Husläkarmottagningar). Se tabell under rubrik tillgängliga och tidiga insatser 
– personer med psykisk funktionsnedsättning.  

Det finns dock svårigheter med diagnosregistrering kring psykisk ohälsa eftersom de äldre 

kan ha somatiska åkommor som i första hand registreras som diagnos.  
19 % av de äldre har besökt specialiserad öppenvård (all spec. öppenvård) och 11 % har haft 
vård inom slutenvård (både psykiatrisk och somatisk slutenvård avses här) 

Psykisk sjukdom som t.ex. ångest, förvirringstillstånd och depression är vanligt hos äldre. 
Psykiska sjukdomar samt beteendestörningar är den fjärde vanligaste dödsorsaken i 
Sverige och förväntas öka framöver.16  

Socialstyrelsen17 menar att med en åldrande befolkning kommer depressioner i början av 
2020-talet vara den vanligaste orsaken till funktionsnedsättning hos den äldre 
befolkningen, globalt efter hjärt- och kärlsjukdomar.  Detta är vanligt förekommande hos 
personer över 65 år och tillståndet verkar vara särskilt vanligt bland de allra äldsta. 
Svårigheter finns med att uppmärksamma symtom på psykisk ohälsa hos de äldre eftersom 
de ofta har flera andra sjukdomar samtidigt.  De äldre har oftast mer diffusa symtom och 
risken är därför större att psykisk ohälsa eller psykisk diagnos missas av vården.  Enligt 
Socialstyrelsen så har 12-15 % av befolkningen över 65 år en depression och ångestsjukdom 
finns hos cirka 5-10 % hos de äldre. Hos de allra äldsta ökar andelen till det dubbla.  

                                                             
16 Socialstyrelsen, Äldres psykiska ohälsa- en fördjupad lägesrapport, 2010 
17 Socialstyrelsen, Ökat stöd till äldre med psykisk ohälsa, 2012  
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Det skulle omräknat innebära för Stockholms läns del att cirka 41-50 000  äldre personer 
lider av depression samt cirka 18 000 – 34 000 äldre personer som lider av en 
ångestsjukdom.  

En förutsättning för god vård och omsorg för äldre personer med psykisk ohälsa är att det 
finns kompetens att tidigt upptäcka och utreda symtom på psykisk ohälsa.  

Åldrandet i sig kan medföra en rad sociala förändringar. Med fortsatt åldrande kan flera 
negativa förändringar inträffa såsom; sjukdom, dödsfall bland anhöriga, funktionshinder 
och andra livsinskränkningar. Åldrandet innebär också ytterligare funktionsnedsättningar 
t.ex. ökad känslighet för läkemedel och förändrade rehabiliteringsmöjligheter. Ofta har den 
äldre även kombinerade somatiska och psykiatriska vårdbehov som kan vara svåra att skilja 
åt. 18 

Vid till exempel depression har ofta de äldre en annan symtombild med kroppsliga 
symtom. De äldre med psykiatrisk problematik återfinns framför allt i primärvården och 
äldreomsorgen utan tillgång till specialistpsykiatrins kompetens.  

Här finns ett stort behov av att särskilt identifiera och diagnosticera bland annat äldre män 
med lindrig till måttlig psykisk ohälsa samt äldre kvinnor med riskbruk och beroende. Det 
handlar bland annat om att införa och utbilda i screeninginstrument, samt uppföljning av 
följsamhet till screeninginstrument.  

Ett samlat införande av Socialstyrelsens riktlinjer "Nationella riktlinjer för råd och stöd vid 
missbruk och beroende" behöver initieras samt utbildningsinsatser i samverkan med 
Nestor/FOU, (forskning och utveckling för äldre).  

Andra utvecklingsområden är att förbättra statistiken över SIP och läkemedelsförskrivning 
samt besöksstatistik för psykosociala insatser.  

BRUKARUNDERSÖKNING ÄLDREOMSORG HEMTJÄNST 

Nedan följer data över äldres mående i hemtjänst äldreomsorg där man kan se både 
försämringar och förbättringar i olika delar av länet.  

                                                             
18 Socialstyrelsen, Äldres behov av psykiatrisk vård och stöd, 2012 
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Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen 

I diagrammet ovan kan utläsas förändringar av svåra besvär av ängslan, oro eller ångest av 
personer boende i ordinärt boende med hemtjänst. För män Vaxholm, Upplands-Bro, 
Södertälje ses den största negativa förändringen. Förbättringar över tid kan främst utläsas 
för kvinnor i Ekerö, Järfälla, Sigtuna och Upplands-Väsby.  
 
Sammanfattning tillgängliga och tidiga insatser 

Barn och unga med psykisk ohälsa/som riskerar att få psykisk ohälsa 

• Tillgängligheten till vård, stöd, behandling och information för barn-och unga 
behöver fortfarande stärkas. Exempelvis att fortsätta arbeta med den information 
på webben som ingått i det tidigare PRIO-arbetet.  

• En noggrannare analys av barn och ungas psykiska hälsa behöver göras under 2017 
i Stockholms län. Analysen bör utgå ifrån SKLs positionspapper” Psykisk hälsa, 
barn och unga”. Analysen behöver beröra förebyggande, tidiga och specialiserade 
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insatser. Lång- och kortsiktiga mål, aktiviteter och indikatorer sammanfattas i en 
separat handlingsplan. 

• En centralt samlad bild av skolfrånvaron i länet vore av stort värde.  

• Ett samlat grepp behövs kring hur man kan stödja skolorna i att öka tillgången till 
effektiva metoder/rutiner för hur man arbetar med att minska skolfrånvaro lokalt.  

• Under de kommande åren är tonårsgruppen den som ökar mest i antal och utifrån 
det kan man förvänta sig en ökad efterfrågan av första-linje-insatser de närmaste 
åren.  

• Antal självmord bland unga minskar inte som i andra åldersgrupper och det är fler 
pojkar än flickor som begår självmord vilket innebär ett prioriterat område för 
riktat arbete med suicidprevention.  

• Ett utökat samarbete mellan landstingets första linje för barn-och unga samt 

elevhälsan behövs.  

Nyanlända med psykisk ohälsa/som riskerar att få psykisk ohälsa 

• För att möta behoven hos målgruppen föreslås att Stockholms län ansluter sig till 
de pågående satsningar som finns både via SKL samt Länsstyrelsens 
preventionspaket. Om Stockholms län går med i den nationella satsningen på 
plattformen för stöd och behandling via nätet går det även att tillgängligöra 
produkter den vägen på många olika språk vilket vore av stort värde.  

• Befintliga strukturer bör användas och stärkas för att kunna bidra till en positiv 
hälsoutveckling för målgruppen nyanlända samt ensamkommande barn.  

Personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning  

• Det finns idag brister i hur föräldrar med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 
identifieras inom vården och socialtjänsten.  

• Ett behov finns av att personal inom förskola, skola och socialtjänstens olika 
verksamhetsområden så som exempelvis försörjningsstöd och barn och familj, 
mödravårdscentraler och barnavårdscentraler har kunskap om neuropsykiatrisk 
problematik och vilka svårigheter det kan innebära.  

Personer med psykisk funktionsnedsättning  

• Sjukskrivningarna på grund av psykisk ohälsa ökar i samtliga åldrar. En stor del av 
dessa personer löper risk att drabbas av kronisk sjukdom och långvariga 
sjuskrivningar om de inte erbjuds tillgängliga och tidiga insatser utifrån 
evidensbaserade metoder. 

• Gemensamma sökord inför automatisk inhämtning av statistik, bland annat 
kvalitetsindikatorer från vårdprogrammet för att underlätta kvalitetsuppföljning 
behövs. 

• Utbildningsinsatser rörande vårdprogrammet riktade mot personal inom 
primärvård behöver initieras. 

• För unga vuxna fungerar idag inte vårdcentralen som det första steget till vård för 
psykisk ohälsa som det är avsett att vara. Där behövs en rad åtgärder såsom 
kommunikationsinsatser för att göra husläkarmottagningar och 
ungdomsmottagningar till förstahandsval.  

• Arbete med lågtröskel-aktivitet bör initieras (tillgänglighet där och när ungdomen 
behöver hjälp), t.ex. stärka 1177:s roll gällande förstahandsval kvällar, nätter, 
helger. Patienter med krisreaktion kan exempelvis gå direkt till 
husläkarmottagningarnas psykosociala insatser.   

Personer över 65 med psykisk ohälsa/som riskerar att få psykisk ohälsa   

• De äldre med psykiatrisk problematik återfinns framför allt i primärvården och 
äldreomsorgen utan tillgång till specialistpsykiatrins kompetens. En förutsättning 
för god vård och omsorg för äldre personer med psykisk ohälsa är att det finns 
kompetens att tidigt upptäcka och utreda symtom på psykisk ohälsa.  
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• Det är viktigt att vård- och omsorgsgivare tidigt uppmärksammar signaler på 
psykisk ohälsa såsom ångest, oro, depression och missbruk. Utbildningar, 
kompetensförstärkning, möjlighet till konsultation, förbättrad samverkan och 
nätverksbyggande är exempel på områden som kan behöva utvecklas för att 
verksamheterna tidigt ska kunna fånga upp signaler på psykisk ohälsa.  

• En mer detaljerad kartläggning och analys av psykisk ohälsa hos personer över 65 
år bör göras under 2017. Kartläggning bör vara beskriven utifrån ålder, kön och 
geografi.  Utifrån en mer detaljerad kartläggning, inventering och analys bör 
ytterligare aktiveter konkretiseras kring personer över 65 år med psykisk ohälsa.  
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Fokusområde 4. Enskildas delaktighet och rättigheter 

Vård och omsorg står inför en utmaning att förändra synen på den enskilde individen som 
en passiv mottagare av vård/stöd till en person som har kunskap om sina rättigheter och är 
delaktig i utformandet av den vård/stöd som erbjuds. 

Delaktighet och rättigheter genomsyrar alla vård-/stödnivåer och omfattar samtliga åldrar 
och målgrupper. Samordnad individuell plan är ett verktyg som rätt använt kan leda till 
ökad delaktighet för den enskilde. Även tillgång till anpassade insatser så som personligt 
ombud, Case manager, Peer Support, brukarinflytandesamordnare och integrerade 
verksamheter behöver utvecklas och vidmakthållas för att underlätta den enskildes 
delaktighet och rättigheter. 

Socialstyrelsen publicerar varje år öppna jämförelser för olika verksamheter. Inom 
kommunernas enheter för socialpsykiatri tittar man bland annat på självbestämmande och 
integritet utifrån nedanstående faktorer. 94 procent av kommunerna i länet har personligt 
ombud i sin verksamhet jämfört med 80 procent över riket. När det gäller 
brukarinflytandesamordnare är det endast 6 procent av kommunerna i länet som använder 
sig av det jämfört med 12 procent i riket.  

Brukarinflytande på verksamhetsnivå Snitt i länet Rikssnitt 

Personligt ombud (PO) 94 80 

Brukarstyrd brukarrevision 19 20 

Använt brukarstyrd brukarrevision för 
verksamhetsutveckling 

19 15 

Brukarinflytande-samordnare BISAM 6 12 

Källa: Socialstyrelsen, Öppna jämförelser Socialtjänsten.  

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH, är ett nätverk av tolv patient-, brukar- och 
anhörigorganisationer inom det psykiatriska området. NSPH har stöttat kommuner och 
landsting i arbetet med tidigare satsningar kring psykisk hälsa (bland annat PRIO psykisk 
hälsa). NSPH listar bland annat följande områden där kommun och landsting skulle kunna 
bli bättre på att samarbeta med patient-, brukar-, och anhörigorganisationer för att öka 
delaktighet och inflytande: 

Kunskapsutveckling   

• Utveckla och sprida kunskap om vilka resultat som är viktiga för patienter, brukare 
och anhöriga och hur man mäter dem (genomförs i samverkan med huvudmännen, 
universitet och högskolor)  

• Utveckla verktyg och metoder för inflytande och kvalitetsutveckling (med 
huvudmännen)  

• Mäta resultat och forska kring effekterna av olika metoder och verktyg (med 
huvudmännen, universitet och högskolor)  

• Följa och mäta det regionala föreningslivets och huvudmännens syn på 
utvecklingen av inflytande och delaktighet (med huvudmännen, universitet och 
högskolor) 
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Folkbildningsinsatser  

• Utbilda cirkelledare och genomföra folkbildningsinsatser för patienter, brukare och 
anhöriga mot självstigmatisering och diskriminering och för ökad egenmakt och 
påverkanskompetens (genomförs i samverkan med studieförbunden)  

• Stöd till regionala insatser mot stigmatisering och för förändrade attityder (med 
huvudmännen, studieförbunden med flera)  

• Utbilda patienter, brukare, anhöriga och personal i olika metoder för 
kvalitetsutveckling (med huvudmännen och studieförbunden)  

• Utbilda patienter, brukare och anhöriga i att genomföra brukarrevisioner (med 
studieförbunden)  

• Etikdialoger mellan personal, beslutsfattare och personer med egen eller 
anhörigerfarenhet av psykisk ohälsa (med huvudmännen, studieförbund med 
flera.)  

Kommunerna i Stockholms län och Stockholms läns landsting behöver fortsätta att 
utveckla arbetet med delaktighet så att patient-, brukar-, och anhörigorganisationer blir en 
självklar del i planerings- och utvecklingsarbete. 

Samtliga målgrupper – stöd till anhöriga  

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka)har i sin Rapport 2015:1 ”Anhöriga till vuxna 
personer med psykisk ohälsa – En kunskapsöversikt om betydelsen av stöd” listat följande 
områden som betydelsefulla att beakta vid förändring och utveckling av stöd till anhöriga: 

• Information på samhällsnivå; information om var vård för personer med psykisk 
ohälsa och stöd för anhöriga finns att tillgå. 

• Strukturerade former av anhörigstöd; olika former av psykopedagogiska insatser, 
ömsesidiga stödgrupper, webbaserat stöd och individuellt samtalsstöd. 

• Bemötande från personal inom vård och omsorg. 

• Anhörigas delaktighet i vård och omsorg. 

• Beaktande av sekretessen ur anhörigas och deras närståendes perspektiv såväl som 
ur vård- och omsorgspersonals perspektiv. 

• Vård och omsorg av den närstående som också beaktar anhörigas behov av 
trygghet. 

• Att utveckling sker i nära samarbete mellan vård och omsorg, samt 
intresseorganisationer så att allas kompetens och erfarenhet tas tillvara. 

 
Stockholms läns landsting och samtliga kommuner i Stockholms län har pågående arbete 

kring anhörigstöd. I nuläget är det svårt att få en bild av i vilken omfattning det finns 

anhörigstöd för olika målgrupper samt enligt vilka metoder anhörigstöd bedrivs i länet. En 

inventering behöver göras kring vilka av de rekommenderade insatserna i Kunskapsstöden 

från Nka som finns tillgängliga i Stockholms län och i vilken omfattning.  

 

Utifrån inventeringen behöver en plan tas fram för hur länet skulle kunna samverka med 

varandra och med patient-, brukar-, och anhörigföreningar för att, utifrån lokala 

förutsättningar, få ett optimalt anhörigstöd. 
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BARN TILL PERSONER MED MISSBRUK/BEROENDE OCH PSYKISK OHÄLSA 

 
Av socialstyrelsens rapport ”Individ och familjeomsorg, Lägesrapport 2016” framgår 
följande: 
 

Barn med en förälder som missbrukar/har ett beroende eller lider av psykisk ohälsa är 
en grupp barn i vårt samhälle som inte får samma tillgång till social välfärd och hälsa 
som andra. Missbruk eller psykisk sjukdom hos föräldrar är också vanliga orsaker till att 
barn omhändertas för samhällsvård. Av de barn som föddes 1987–89 hade 7,8 procent 
minst en förälder som vårdats inneliggande på sjukhus på grund av psykisk sjukdom 
och/eller missbruk av alkohol eller narkotika innan barnet fyllt arton år. Psykisk 
sjukdom hos föräldern var den vanligaste orsaken som berörde 5,7 procent av barnen, 
medan alkoholmissbruk och narkotikamissbruk var anledningen för 2,5 respektive 1,5 
procent av barnen. Under ett enskilt år har cirka 26 000 barn minst en förälder som 
vårdas på sjukhus på grund av psykisk sjukdom eller 
missbruk.  

 
Detta får konsekvenser för bland annat barnens skolgång och hälsa. Bland ungdomar 
med föräldrar som vårdats inneliggande för missbruk är det mer än dubbelt så många 
som går ut grundskolan med ofullständiga betyg, jämfört med övriga ungdomar. De som 
går ut gymnasiet fullföljer i lägre utsträckning en eftergymnasial utbildning, i 
förhållande till andra som har jämförbara betyg. Dessa ungdomar löper också fyra till 
sju gånger högre risk för att utveckla eget missbruk. Två till tre gånger fler har i 30–35-
årsåldern ekonomisk ersättning från samhället på grund av kronisk sjukdom och/eller 
funktionshinder, och två till tre gånger fler än i den övriga befolkningen har som unga 
vuxna varit patienter inom psykiatrisk specialistvård. Andelen som står utanför 
arbetsmarknaden var 7–13 procent högre än för andra jämnåriga och försörjningsstöd 
var fyra gånger vanligare hos barn till föräldrar med missbruk. 

 
Risken för att ha vårdats på sjukhus för självmordsförsök var också tre gånger högre 
bland barn till personer med missbruk eller psykisk ohälsa. 

 
Dödligheten var nästan trefaldigt högre för dem som vuxit upp med förälder med 
missbruk, och fördubblad för barn till psykiskt sjuka. Överrisken i anhöriggruppen var 
framför allt förknippad med våldsam död (självmord, olyckor och våld) och alkohol 
och/eller narkotikamissbruk. 

 
När föräldrar har kontakt med socialtjänsten eller hälso- och sjukvården är det vanligt 
att deras barns behov av hjälp inte uppmärksammas förrän barnen själva har fastnat i 
missbruk. Barnen i dessa familjer löper också högre risk att utsättas för våld i familjen 
eftersom det är vanligare i familjer med missbruk och psykisk ohälsa. Detta kan få 
allvarliga konsekvenser för deras hälsa och utveckling. Många av dessa barn växer alltså 
upp med såväl missbruk och psykisk ohälsa som våld i familjen. En beräkning visar att 
samhället skulle kunna minska sina kostnader med 35 miljarder om året om man gav 
ändamålsenligt stöd till unga vuxna som vuxit upp med allvarligt missbruk eller allvarlig 
psykisk ohälsa i familjen, och på så vis kunna minska psykisk ohälsa och missbruk till 
samma nivå som för befolkningen i övrigt.  

 

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) har i sin skrift ”Fakta om barn som 
anhöriga” uppmärksammat samma mönster som beskrivs i lägesrapporten om Individ och 
familjeomsorgen: 

Många barn växer upp i familjer med missbruk eller psykisk ohälsa. Det får ofta 
allvarliga konsekvenser för deras hälsa, skolgång och arbetsliv. Detta gäller även vid 
förälders allvarliga sjukdom eller död. Med stöd till barnen och föräldrarna kan 
mönstret mellan generationerna brytas. 
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Studier visar att närmare åtta procent av barnen under uppväxten har en förälder med 
så allvarligt missbruk eller psykisk ohälsa att föräldern får sjukhusvård. När även öppen 
vård för missbruk eller psykisk ohälsa samt missbruksrelaterade domar räknas in är 
andelen barn 17 procent. 

Av unga med missbrukande föräldrar är det mer än dubbelt så många som går ut 
grundskolan med ofullständiga betyg jämfört med övriga unga. De som gått gymnasiet 
fullföljer inte lika ofta som andra med jämförbara betyg en eftergymnasial utbildning. 

När en förälder vårdats för missbruk är det fyra till sju gånger fler unga som utvecklar 
eget missbruk jämfört med andra unga. Dödligheten under tiden som ung vuxen är 
nästan tre gånger högre. Försörjningsstöd är fyra gånger vanligare hos barn till föräldrar 
med missbruk. 

Två till tre gånger fler av dem som haft en förälder som sjukhusvårdats för psykisk 
ohälsa har som unga vuxna själva vårdats inom psykiatrisk specialistvård. Även 
sjukhusvårdade självmordsförsök är trefaldigt högre i anhöriggruppen. 

PÅGÅENDE UTVECKLINGSARBETE I STOCKHOLMS LÄN 

För att stärka barn som närstående tog en arbetsgrupp inom Stockholms läns landsting 
(SLL) under året 2012 fram tre dokument: en vägledning för chefer, en checklista och ett 
kunskapsunderlag för vårdpersonal. Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) 
har varit sammankallande i arbetsgruppen. Syftet är att stödja SLLs verksamheter i arbetet 
med barn som är närstående. En kunskaps- och informationsspridning har pågått sedan 
2012 och riktat sig till chefer inom landstingsfinansierad hälso- och sjukvård. Därtill har ett 
utvecklingsarbete genomförts under 2013–2014 i tre verksamheter; Norra Stockholms 
psykiatri, Habiliteringscenter Stockholm och Hjärnskadecenter. CES har riktat insatser till 
nyckelpersoner, såsom chefer, barnsamordnare och barnombud. Insatserna har utgått från 
mål och hinder med arbetet, med förankring på ledningsnivåer, konsultativt stöd, 
workshops och stöd i framtagande av lokala riktlinjer och rutiner tillsammans med 
verksamheterna.  

För att följa upp utvecklingsarbetet har utdrag ur journalsystemet om sökordet 
”information om minderåriga” tagits fram samt intervjuer och fokusgrupper genomförts 
före och efter utförda insatser. Kunskaps- och informationsinsatsen följdes upp med hjälp 
av en webbenkät till de chefer som fått dokumenten. Svarsfrekvensen var 35 procent. Av de 
svarande hade 47 procent sett dokumenten och 28 procent uppgav att de använt materialet 
i verksamheten. På grund av den låga svarsfrekvensen på enkäten kan man inte veta hur 
kännedomen eller användningen av dokumenten ser ut i landstingets verksamheter 
generellt.   

Även om mycket arbete redan gjorts behöver arbetet som nämnts ovan följas och fortsätta. 
Möjligheterna till samarbete med kommunerna behöver även undersökas.  

För att läsa mer om landstingets arbete med barn som närstående se: 
http://folkhalsoguiden.se/barnsomarnarstaende 

Mellan 2011–2014 fick Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) och Hälso-och 
sjukvårdsförvaltningen (HSF) stimulansmedel av regeringen via SKL för att stärka barn-
och föräldraperspektivet inom missbruks-och beroendevården.  

En del av satsningen utgjordes av en länsgemensam utbildning för utbildare i metoden 
”Föra barnen på tal”. Initiativtagare till utbildning var regionala samrådet för psykiatri och 
beroendefrågor och utbildningen riktade sig personal inom kommun och landsting. 
Uppföljningar av satsningen visar att utbildarna under 2015/2016 utbildat drygt 130 
personer i metoden.  

http://folkhalsoguiden.se/barnsomarnarstaende
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Av de utbildade och deras chefer upplevs Föra barnen på tal vara en bra metod som 
genomsyras av respekt för föräldraskapet och för barnens situation. 

Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län bör fortsätta att utveckla 
arbetet med att uppmärksamma barn som anhöriga. 

Samtliga målgrupper - Samordnad individuell plan (SIP) 

I samband med den tidigare PRIO-satsningen genomförde kommunerna i Stockholms län 
en inventering av målgruppen personer med psykisk funktionsnedsättning. Inventeringen 
visade på stora skillnader i antalet SIP mellan kommunerna i länet.  

Södertälje och Norrtälje rapporterar en högre andel av målgruppen som har en SIP eller 
med SIP som håller på att upprättas än övriga kommuner i länet och högt över snittet för 
riket. För Södertäljes del rapporterade man att 60 procent har eller håller på att få en SIP, 
jämfört med 18 procent i riket och ca 21 procent i Stockholms län. 

 

Källa: SKL, Inventering 2013, 2014 

 

80 procent av kommunerna i Stockholms län har en skriftlig rutin för hur man informerar 
enskilda personer med psykisk funktionsnedsättning om samordnad individuell plan, 
snittet för riket är 68 procent. 

Vid inrapporteringen i PRIO-satsningen 2015 redovisade landstinget att antal patienter 
med SIP för samtliga vuxenpsykiatriska verksamheter kliniker (exkl. RPV) var 520 
patienter. Det antal patienter som skulle behöva SIP uppskattas till cirka 700 patienter, 
vilket innebär att fortsatt satsning behöver göras för att möta behoven.  

I arbetet med den tidigare PRIO-satsningen genomförde kommunerna i länet och 
landstinget 10 SIP-utbildningar. Deltagarna fördelades delregionalt med utgångspunkt från 
samverkan mellan kommuner och landsting. Konkret innebar det att personalgrupper som 
i vardagen samarbetar kring SIP skulle få möjlighet att delta vid samma utbildningstillfälle. 
Totalt deltog 871 medarbetare varav 506 var anställda vid kommunerna och 357 deltagare 
var anställda vid landstinget (8 deltagare har vi inte kunnat identifiera arbetsgivare på).  
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Sammanfattningsvis kan ett positivt resultat utläsas av utvärderingarna. Utifrån de 
gruppdiskussioner som ingick i utbildningen framkom ett gediget material. Materialet kan 
förhoppningsvis komma till stor användning i det fortsatta utvecklingsarbetet kring 
samverkansfrågor.  

Under analysarbetet har landsting, kommun och brukarföreningar framhållit behovet av att 

skapa en gemensam hemsida för SIP där personal från kommun och landsting samt 

brukare och anhöriga hittar samlad information om vad som händer inför, under och efter 

en SIP.  

 

Utifrån det arbete med SIP som gjordes tidigare i PRIO lyfts behovet av att göra ytterligare 

kompetenssatsningar. Framförallt efterfrågas utbildning i att hålla nätverksmöten/leda 

SIP-möten samt brukarledda utbildningar riktade både mot personal och brukare kring 

bemötande och hur man aktivt kan jobba med delaktighet/gemensamt beslutsfattande i 

samband med SIP.  

 

Delat beslutsfattande  
Brukarrörelsen har under lång tid drivit på för den enskilde brukarens rätt till ökad 
delaktighet och inflytande. I lagar, konventioner och riktlinjer finns ett starkt stöd för 
brukarens rätt till inflytande och medbestämmande över insatser som ges, samt vård-
/omsorgsgivarens skyldighet att erbjuda detta.  
 
I Hälso- och sjukvårdslagen sägs att en god vård ska så långt det är möjligt utformas och 
genomföras i samråd med brukaren. Det här förstärks ytterligare i FNs Konvention om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning och LSS (Lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade). 2011 tog Socialstyrelsen fram nationella riktlinjer för 
psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd. Där pekas delat 
beslutsfattande ut som en prioriterad insats.  
 
Delat beslutsfattande är inte enbart en rättighet för brukaren, utan också en viktig resurs 
för vård-/omsorgspersonal för att kunna fatta bättre beslut med bättre underlag. 
Forskningen visar att brukare med psykos eller psykosnära diagnoser både vill vara 
delaktiga och kan fatta goda och välgrundade beslut. Bättre Psykosvård 2013. Socialstyrelsen (2012). 
Shared decision making. Stockholm: Socialstyrelsen 
 
Det krävs anpassning för att alla ska kunna få delat beslutsfattande. Annars riskerar det att 
bli ett privilegium för de med bäst förutsättningar. Delat beslutsfattande är ett strukturerat 
sätt för vården och omsorgsverksamheter att erbjuda brukare ökad kunskap, 
självförtroende och stöd för att kunna planera och uppnå personliga mål. Att jobba fram 
besluten tillsammans har inte setts ta längre tid än andra sätt att arbeta. Bättre Psykosvård 
2013. Socialstyrelsen (2012). Shared decision making. Stockholm: Socialstyrelsen 
 

Några vinster med delat beslutsfattande: 
– Brukare känner en högre grad av delaktighet.  

– Brukare känner sig generellt nöjdare med besluten och man har sett höjd 
brukartillfredsställelse.  

– Antalet behandlingsavbrott minskar. I psykiatrin bryter ungefär var tredje brukare sin 
kontakt med vården och ofta är skälet att man inte känner sig lyssnad på.  
– Ökar kunskaper hos brukare om deras ohälsa och olika behandlingsalternativ samt vilka 
resultat man kan förvänta sig av dem.  

 
Delat beslutsfattande kan tyckas vara självklart men tyvärr ser det generellt inte ut så idag. 
Brukare av psykiatrisk vård och omsorg, och till dem närstående personer, upplever ofta att 
de har begränsade möjligheter att påverka beslut som rör den egna vården och 
behandlingen. I mötet med vården kan det även vara svårt att ställa sina frågor eller tala 
om på vilket sätt brukare vill ha hjälp. En annan svårighet kan också vara att i stunden ta 
till sig viktig information. Även där man har ambitionen att göra brukare och närstående 
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delaktiga, så utnyttjas ofta inte den metodik som visats bidra till att delat beslutsfattande 
fungerar. Se bild nedan.  
 

 

Källa: Bättre Psykosvård 2013 

Sammanfattning enskildas delaktighet och rättigheter  

• Nationellt kunskapscentrum för anhöriga (Nka) har som ett uppdrag i den tidigare 

PRIO-satsningen tagit fram kunskapsstöd avseende anhöriga till personer med 

psykisk ohälsa. En inventering bör göras kring vilka av de rekommenderade 

insatserna i Kunskapsstöden som finns tillgängliga i Stockholms län och i vilken 

omfattning. Utifrån inventeringen behöver en plan göras för hur länet skulle kunna 

samverka med varandra och med patient-, brukar-, och anhörigorganisationer för 

att, utifrån lokala förutsättningar, få ett optimalt anhörigstöd. 

• Utbildningar riktade mot personal och patienter, brukare och anhöriga bland annat 

i hur man håller SIP-möten bör vävas in i den länsövergripande strukturen för 

kompetensutveckling. 

• Pågående arbete med barn som anhöriga inom Stockholms läns landsting och 

kommunerna i Stockholms stad bör fortsätta.   

• Tillgången till delaktighetsskapande metoder/arbetssätt så som delat 

beslutsfattande, Peer Support, brukarinflytandesamordnare, Case manager m.m. 

bör utvecklas. 

• Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län bör på ledningsnivå 

se över hur samverkan med patient-, brukar-, och anhörigorganisationer i 

utvecklingsarbete kan förbättras.  
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Fokusområde 5. Specialiserade insatser - utsatta grupper/riskgrupper 

Av ”Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om Stöd till 
riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2016” framgår att: 

Ett av regeringens mål är att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. En 
viktig aspekt för att uppnå detta mål är att alla som drabbas av psykisk ohälsa får 
tillgång till en jämlik, tillgänglig, god och säker vård och omsorg i enlighet med bästa 
tillgängliga kunskap. 

Olika grupper och olika individer har olika behov och förutsättningar. Det finns inte en 
lösning eller modell som passar alla, och alla grupper har inte samma mönster för att 
söka och få det stöd som behövs. 

Barnhälsovården, elevhälsan och tandhälsovården är viktiga för tidig upptäckt av de 
riskfaktorer och hälsoproblem som kan bidra till en ogynnsam utveckling. Det krävs 
analyser av hur verksamheter möter behoven hos barn som lever i riskmiljöer eller med 
riskbeteende, då barn som anhöriga till personer med psykisk ohälsa och placerade barn 
löper större risk för egen ohälsa än genomsnittet. Detsamma gäller familjer med 
våldsutsatta kvinnor och barn. 

Övriga utsatta grupper som nämns särskilt i överenskommelsen är bland annat HBTQ, 
nyanlända, våldsutsatta kvinnor och barn, nationella minoriteter samt personer med 
olika former av funktionsnedsättning. 

Samtliga målgrupper - Våld i nära relationer 

Mäns våld mot kvinnor definieras av FN som alla former av könsrelaterat våld som 
resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada alternativt lidande för kvinnor, inklusive hot 
om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, både i det offentliga och i 
det privata. Världshälsoorganisationen, WHO, uppskattar i en rapport från 2005 att mellan 
30 och 60 procent av alla kvinnor någon gång under sin livstid har utsatts för fysiska 
och/eller sexuella övergrepp. I en sammanställning av forskning från 2013 uppskattar 
organisationen att 35 procent av världens kvinnor har utsatts för fysiskt eller sexuellt våld 
av en partner och/eller sexuellt våld av en annan person än en partner.  

Av Nationellt centrum för kvinnofrids (NCK) hemsida framgår att våld i nära relationer 
inkluderar alla typer av våld som kan förekomma mellan närstående i såväl heterosexuella 
som samkönade relationer samt inom syskon- och andra familje- och släktrelationer. 
Kännetecknande är att den utsatta har en nära relation till och ofta starka emotionella band 
till förövaren, vilket försvårar möjligheten till motstånd och uppbrott. Våldet sker vanligtvis 
inomhus i offrets egen bostad och ökar i allvar och intensitet ju längre relationen pågår. 

Den vanligaste formen av våld i nära relationer utövas av en man mot en kvinna som han 
har eller har haft ett förhållande med. När det gäller polisanmälda fall år 2009 var över 90 
procent av de misstänkta gärningspersonerna män. Våldet förekommer dock även i 
samkönaderelationer samt av kvinnor mot män i heterosexuella relationer. 

Enligt NCK är det svårt att uttala sig om hur vanligt förekommande våld i samkönade 
relationer är. Eftersom det inte finns uppgifter om hur stor del av befolkningen som lever i 
samkönade förhållanden eller identifierar sig som homo- bi eller transsexuella går det inte 
att basera omfångsundersökningar på ett representativt urval. En svensk 
omfångsundersökning med fokus på samkönat våld visar att 24,9 procent av de tillfrågade 
utsatts för någon form av psykiskt, sexuellt och/eller fysiskt övergrepp i en nuvarande eller 
före detta parrelation. Det är likartade resultat som framkommer i studier av kvinnors 
utsatthet av våld i heterosexuella relationer. 
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Kommittén mot barnmisshandel räknar med att tio procent av alla barn i Sverige någon 
gång har bevittnat våld i hemmet (SOU 2001:72). Liknande siffror återkommer i 
Socialstyrelsens folkhälsorapport från år 2009. I studien Våld och hälsa - En 
befolkningsundersökning om kvinnors och mäns våldsutsatthet samt kopplingen till hälsa 
uppgav femton procent av kvinnorna och 13 procent av männen att de under sin uppväxt 
hade sett eller hört fysiskt våld mellan föräldrarna. Nationellt centrum för kvinnofrid anger 
i texter på sin hemsida att många barn som upplever våld blir också själva slagna. 
Intervjustudier visar att tystnad ofta präglar barns reaktioner på våldet, vilket kan leda till 
att traumat osynliggörs och att skammen flyttas från förövaren till offret. De hot som 
uttalas i samband med misshandel upplevs ofta av barn som mycket allvarliga, vilket 
medför att barnen lever med ett dödshot mot modern som de upplever som verkligt. Barn 
som genomgår behandling för att bearbeta sina erfarenheter av våld har beskrivit en värld 
fylld av oro. Möjligheterna till förändring upplevs av barnen i många fall som mycket små. 

För att förebygga och motverka våldet samt att offren ska erbjudas ett kvalitativt och 
rättssäkert stöd krävs kunskap och resurser på olika nivåer. En bred samverkan mellan 
olika myndigheter och ideella organisationer är en viktig förutsättning för att våldsutsatta 
kvinnor och deras barn ska få hjälp och stöd genom hela vård- och rättskedjan. 

På uppdrag av regeringen stödjer Länsstyrelsen utvecklingen av kvinnofrid på lokal- 
regional- och nationell nivå genom:   

•Att stödja regional samordning av insatser som syftar till att motverka mäns våld mot 
kvinnor och insatser mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål.  

•Att erbjuda regionalt kompetens- och metodstöd i arbetet mot mäns våld mot kvinnor 
till kommuner och ideella organisationer.  

•Att stödja förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck lokalt och 
regionalt. Länsstyrelserna i de tre storstadsregionerna har ett gemensamt nationellt 
regeringsuppdrag att stödja utvecklingen av skyddade boende för hedersvåldsutsatta 
personer. 

En lägesanalys som Länsstyrelsen i Stockholms län genomfört visade bland annat att det 
stöd som erbjuds våldsutsatta eller våldsutövare varierar beroende på var i länet man bor 
och inom vilken myndighet man får stöd. Det kan bero på olika lagstiftning, varierande 
kompetens och hur arbetet mot våld i nära relationer är organiserat internt och externt 
inom myndigheterna.  För att målgrupperna våldsutsatta vuxna, barn som upplever 
våld/bevittnar våld och våldsutövare ska erbjudas insatser med en förbättrad tillgänglighet, 
likvärdighet och av god kvalitet oavsett var i länet man bor är det viktigt att samtliga 
kommuner i länet samt Stockholms läns landsting deltar i det länsövergripande arbetet 
kring våld i nära relationer under ledning av Länsstyrelsen. Lokala rutiner, policydokument 
m.m. bör ses över och samverkan mellan olika verksamheter, både internt och externt bör 
fördjupas i syfte att fånga upp och stötta olika riskgrupper. 
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Samtliga målgrupper – yngre (under 65 år) med demens 

 

Målgruppens storlek 
2013 genomförde Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum en inventering av situationen 
för yngre personer (under 65 år) med demenssjukdom och deras anhöriga19. Av 
inventeringen framgår att det 2013 fanns omkring 1200 personer under 65 med 
demenssjukdom i Stockholms län. Skattningarna gjordes med hjälp av 
minnesmottagningarna på Karolinska sjukhuset Huddinge och minnesmottagningen 
Danderyds sjukhus samt med hjälp av publicerade prevalens- och incidenstal för 
demenssjukdomar i gruppen yngre än 65 år.  

Samma år gjorde Ersta diakoni, på uppdrag av socialförvaltningen i Stockholms stad, en 

liknande undersökning20. I Erstas undersökning beräknades knappt 2000 personer under 

65 år i Stockholms län ha en demens sjukdom.  

Material från VAL (vårdstatistik) databaserna, Stockholms läns landsting har analyserats 

av Gunnar Ljunggren som är medicinsk rådgivare. Analysen har skett utifrån personer 

under 65 år med demens från år 1998 – 2016 och visar att det i Stockholms län är totalt 

3989 personer som drabbats av demenssjukdom. Noterat levande personer under 65 år 

med demensdiagnos år 2016 är 2291 personer. Den diagnos som tydligt utmärker sig som 

störst genom åren är Alzheimer följt av mer ospecificerade demensdiagnoser. 

Antal personer under 65 år med alkoholrelaterad demens förväntas vara omkring 10 

procent av det totala antalet personer under 65 med demens21 vilket för Stockholms läns 

del innebär ca 220 personer. 

 

Målgruppens och anhörigas situation 
Livssituationen för yngre personer med demenssjukdom är på många sätt annorlunda än 

för äldre. Även om symptomen kan vara de samma kan emotionella reaktioner och 

frustrationer te sig annorlunda. Man drabbas mitt i livet, ofta arbetar partner fortfarande 

och det kan finnas minderåriga barn i familjen. Anhöriga som yrkesarbetar och bor 

tillsammans med personen med demenssjukdom behöver ofta ta ett helhetsansvar för 

hemsituationen samtidigt som de arbetar. Det kan även vara svårt att prata om sjukdomen 

och det finns en risk för att vänner och arbetskamrater drar sig undan. 

Det är lätt att falla mellan stolarna när det gäller hjälpinsatser, en dålig sjukdomsinsikt 

påverkar även viljan att söka samt ta emot hjälp. 

Anhörigas vanligaste problem är att de känner sig ensamma, det är svårt för utomstående 

att förstå vad det innebär att vara anhörig till en person med demenssjukdom. Fokus läggs 

på den sjuke vilket gör att anhöriga/närstående kommer i andra hand. Att vara 

barn(ungdom) till en ung person med demens är speciellt och innebär mycket 

känslomässigt. Det minderåriga barnet kan i sin tur ta på sig ett vuxenansvar och oroa sig 

för vad den demenssjuke föräldern ska ta sig för med22. 

 

                                                             
19 Att hon säger att hjälp inte behövs, betyder inte att hjälp inte behövs – Behov och 
resurser för yngre personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Lars Sonde, 
Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:10 ISSN 1401–5129 
20 Situationen för personer under 65 år med demenssjukdom i Stockholm 2013, Ersta 
diakoni. 
21 Harvey et al, 2003 
22 Situationen för personer under 65 år med demenssjukdom i Stockholm 2013, Ersta 
diakoni. 
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Hur ser stödet ut i idag? 

Det finns ett ökat utbud av insatser både för de drabbade och deras anhöriga/närstående 

jämfört med tidigare undersökningar. Men det ökade utbudet gäller inte alla insatsformer. 

Antalet dagvårdsplatser är samma som tidigare medan heldygnsomsorgsplatserna för 

yngre personer med demenssjukdom mer än fördubblats. De omsorgsinsatser och 

mötesplatser som finns är spridda över hela länet, och är ofta öppna för alla, oavsett 

bostadsort23. 

Det finns ett stort behov av att tidiga insatser beviljas och säkerställs för målgruppen. 
Aktuell kunskap visar på nyttan av att sätta in hjälpinsatser i tidigt skede, dels för att 
förbättra den drabbades vardag men också för att det blir lättare att motivera insatser när 
sjukdomen progredierar. Enligt Charlotta Olofsson och Christina Pettersson från 
Stockholms stad och Demensförbundet saknas tidiga insatser till viss del idag i Stockholms 
län. 
 
Ung anhörig24 håller varje sommar sedan 2011 anhörigläger för barn och ungdomar som 
har en demenssjuk förälder. Här får de möjlighet att knyta kontakter och utbyta 
erfarenheter med andra jämnåriga i samma situation. De erbjuds också möjlighet att ställa 
frågor till personal med specialistkompetens inom demensområdet. 
Sommaren 2017 hölls fyra läger i Ung anhörigs regi, två i Alvesta, Luleå samt Skåne. 

sammanlagt fick 47 ungdomar och unga vuxna samt 9 föräldrar möjlighet att delta. 

 

Målgruppen samt anhörigas behov av stöd 

Det behöver finnas ökad tillgång till tidiga insatser för målgruppen i länet och 

anhörigstödet behöver utvecklas25. Ett frikostigt beviljande av tex ledsagning ger stora 

vinster för den drabbade och kan förlänga tiden innan ytterligare insatser behövs. 

Det stöd som idag finns tillgängligt för målgruppen i Stockholms stad består främst av icke 

biståndsbedömda samtalsgrupper och relationsbaserat stöd. Stödet ges till stor del av 

anhöriggrupper. 

Charlotta Olofsson och Christina Pettersson anser att man i länet behöver hitta sätt att 

erbjuda mer allmänt stöd mellan det att den enskilde fått en diagnos och eventuella 

personliga stödinsatser sätts in. Man skulle med fördel kunna se över om det går att skapa 

någon form av länssamverkan kring ett program för att fånga upp och träffa andra i samma 

situation cirka en månad efter diagnos. 

 
PER- modellen26 – Varumärkesskyddad modell för strukturerat stöd till tidigt demenssjuka 
och deras anhöriga 
PER-modellen är en evidensbaserad modell som syftar till att skapa struktur och mervärde 

i stödet till demenssjuka personer och deras anhöriga. Den bygger på pedagogik, 

emotionellt stöd samt på relationsbyggande. 

Annika Kjällman-Alm har studerat stödet och skrivit en doktorsavhandling om det stöd 

som ges via PER-modellen. Tillsammans med Pär Hägglund, enhetschef för anhörig och 

närståendecenter i Härnösand har Annika tagit fram PER-modellen och testat 

interventionerna i stödet de ger i Härnösand.  

                                                             
23 Intervju med Charlotta Olofsson, Christina Pettersson Stockholms stad, 
Demensförbundet 
24 Ung anhörig, Alzheimerfonden 
25 Intervju med Charlotta Olofsson, Christina Pettersson Stockholms stad, 
Demensförbundet 
26 Pär Hägglund enhetschef, anhörig och närståendecenter, Härnösands kommun 
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I det strukturerade stöd som arbetet med PER modellen ger har man kunnat se att 

deltagarna i grupperna mår bättre och inte har samma behov av traditionella insatser som 

demenssjuka som inte får detta stöd. Även de anhöriga blir tryggare och finner större 

meningsfullhet. 

Kommuner/landsting kan ta del av PER-modellen och arbeta efter den så länge de följer 

konceptet för modellen och har licens för att få använda den. I Stockholms län har flera 

kommuner visat intresse för att testa modellen. 

Tidig bedömning - Kompetensutvecklingsbehov för personal 
För personer i yrkeslivet eller tidig pensionsålder som bor hemma är det av särskild vikt 

med tidig bedömning/utredning av symptom på kognitiv svikt27. Bedömning/utredning 

möjliggör bättre egenvård. Behandlingar och sociala stödinsatser kan sättas in tidigare 

vilket kan hjälpa enskilda att i högre utsträckning behålla sin hälsa, livskvalitet och 

funktionsnivå. Vid demenssjukdom är detta avgörande för att klara arbetet, vårdnad om 

barn eller vardagen med eller utan partner i hemmet. 

Ett vanligt problem i förhållande till demenssjukdom har varit att det ofta dröjt länge, 

ibland flera år efter första symptom på kognitiv svikt innan enskilda kommer till läkare för 

bedömning/utredning. Det innebär att enskilda kan ha gått miste om behandling med 

symptomlindrande mediciner och sociala stödinsatser under en lång tid av 

sjukdomsförloppet. 

Det är därför viktigt att utveckla bedömningsinstrumenten för att på ett bättre sätt fånga 

upp tidiga tecken kopplade till yngre med demens och att personal har kunskap om demens 

hos personer under 65 år. Vetskapen om sjukdomens konsekvenser och om vilka insatser 

som finns behöver förbättras, inte bara till brukare/patienter och anhöriga/närstående 

utan även hos framför allt professionen.  

Kunskapen hos berörda om hjälpmedel och ny teknik är fortfarande låg. Ny teknik kan vara 

till stor nytta i det dagliga livet för att stötta till självständighet, delaktighet och trygghet. 

Svenskt Demenscentrum erbjuder idag webbutbildning Demens ABC28 den är framtagen 

specifikt för omsorgspersonal samt biståndshandläggare i Äldreomsorgen. En 

webbutbildning samt hemsida som vänder sig till målgruppen yngre med demens och deras 

anhöriga saknas idag men skulle kunna vara ett utvecklingsområde. 

 

Samtliga målgrupper - HBTQ 

I ”Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om Stöd till 
riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2016” framhålls att kommuner och landsting 
särskilt bör analysera och lyfta bland annat hbtq-gruppens tillgång till jämlik, tillgänglig, 
god och säker vård och omsorg. 
 
HBTQ-personer utgör en mycket heterogen grupp med sexuella minoriteter och 
könsminoriteter som har unika hälsobehov. Den sociala miljön spelar en central roll i hbt-
personers förutsättningar för hälsa, på ett både direkt och indirekt sätt genom utsatthet för 
våld, diskriminering och begränsad tillgång till anpassad och kompetent sjukvård29. 
 

Skillnader i hälsa mellan HBTQ-personer och heterosexuella och cispersoner30 har 
generellt förklarats via teorin om minoritetsstress, som beskriver den ökade stress och 

                                                             
27 Samverkansdokument för Demensvård-och omsorg i Jämtlands län, 2013-06-17 
28 Svenskt demenscentrum www.demenscentrum.se/utbildning/webbutbildning 
29 Meyer IH, Northridge ME. The health of sexual minorities. Springer; 2007, se även Hälsan och hälsans 
bestämningsfaktorer för transpersoner - En rapport om hälsoläget bland transpersoner i Sverige från 
Folkhälsomyndigheten. 
30 En cisperson är någon vars biologiska kön överensstämmer med deras juridiska, sociala och upplevda kön. 
Cisperson är motsatsen till en transperson. 
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påfrestning som HBTQ-personer lever med på grund av fördomar, stigma och 
diskriminering. Denna ökade stress i kombination med allmän livsstress har negativa 
effekter på både den fysiska och psykiska hälsan. 
 
Forskning visar att kvinnor i samkönade äktenskap oftare har riskbruk av alkohol, men 
även av lugnande läkemedel och sömnmedel jämfört med kvinnor i olikkönade äktenskap. I 
tabell nedan redovisas den relativa risken för att ha behandlats 
inom specialiserad öppen- eller slutenvård för riskbruk eller beroende. 
Individen kan då exempelvis ha utvecklat ett beroendesyndrom eller ha ett skadligt bruk av 
alkohol. Särskilt kvinnor i åldrarna 29–32 år hade ett ökat 
Riskbruk. I den åldersgruppen hade omkring 3,5 procent av kvinnor 
i samkönade äktenskap ett riskbruk, jämfört med 0,5 procent av dem i olikkönade 
äktenskap. 
 
Män i samkönade äktenskap hade också en ökad risk för vård för skadligt 
bruk, men risken var betydligt mer uttalad bland kvinnorna. 

 
Källa: Socialstyrelsen Individ- och familjeomsorg Lägesrapport 2016 
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Richard Bränström på Karolinska institutet har genomfört studier kring sexuell läggning 
och psykisk samt fysisk hälsa. Resultaten visar kraftigt ökad risk för psykisk ohälsa bland 
homo- och bisexuella jämfört med heterosexuella. 

Källa: 

Bränström R. Minority stress factors as mediators of sexual orientation disparities in mental health morbidity: a 

longitudinal population-based study. 2016, submitted Journal of Epidemiology and Community Medicine. 

Richard Bränström har även studerat skillnader i förebyggbar fysisk ohälsa bland homo- 
och bisexuella jämfört med heterosexuella. Syftet med undersökningen var att undersöka 
om förekomsten av förebyggbara sjukdomar är vanligare bland homo-/bisexuella än bland 
heterosexuella. 

 

Källa: Bränström R, et al. Sexual orientation disparities in preventable disease: A fundamental cause perspective. American 

Journal of Public Health. 2016;06(6):1109-15.  

Undersökningen visade att både homo-/bisexuella män och kvinnor har högre risk att 
drabbas av förebyggbara sjukdomar jämfört med heterosexuella. Skillnaderna kvarstod 
även i analyser som kontrollerade för: 

• Utbildningsnivå 

• Inkomst 

• Födelseland 

• Rökning 

• HIV status 

+48% 
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Enligt rapporten tyder resultaten på att tillgången till förebyggande samhälleliga resurser 
är sämre bland homo-/bisexuella än bland heterosexuella vilket behöver räknas in när 
satsningar på fysisk hälsa ska genomföras. 

En annan studie av Richard Bränström undersöker om förekomsten av levnadsvanor 
kopplade till hälsa ser olika ut bland homo-/bisexuella än bland heterosexuella. 

Skillnader i förekomst av hälsorelaterade beteenden i kombination med nedsatt psykiskt välbefinnande 

 

Källa: Bränström R, et al. Sexual Orientation Disparities in Health Risk Behaviors and Co-Occurrence of Psychological 

Distress: a National Population-Based Study in Sweden. Manuscript 2016. 

Följande framkom i undersökningen: 

▪ Hög alkoholkonsumtion, rökning och cannabisanvändning var vanligare bland 
homo- och bisexuella män och kvinnor än bland heterosexuella 

▪ Betydligt större skillnaderna i grupper med olika sexuell läggning framkom för 
kombinationer av hälsoriskbeteende och nedsatt psykiskt välbefinnande 

För att komma tillrätta med skillnaderna föreslås: 

▪ Mer forskning för att bättre förstå orsakerna till de kraftiga skillnaderna i psykisk 
ohälsa som finns i grupper med olika sexuell läggning 

▪ Förutom mer forskning anser Richard Bränström att insatser för att minska 
riskbeteende bland sexuella minoriteter även måste ta hänsyn till och inriktas mot 
att förbättra psykiskt välmående.  

▪ Kommun och landsting bör genomföra riktade insatser för att möta de specifika 
behov som finns bland sexuella minoriteter. 
 

Barn och unga med psykisk ohälsa/som riskerar att få psykisk ohälsa 
Som framgår under rubriken ”Regionala skillnader i psykisk hälsa” har befolkningen i 
socialt utsatta områden i Stockholms län sämre psykisk och fysisk hälsa jämfört med övriga 
befolkningen. Slutsatserna stämmer väl överens med de områden i länet där 
barnhälsovårdens indikatorer pekar på att barn och unga har sämre förutsättningar för att 
erhålla en god fysisk och psykisk hälsa. I en fördjupad analys bör dessa geografiska 
skillnader belysas.  
 

Under 2015 anmälde BVC 456 barn till socialtjänsten. Samtliga stadsdelar/ kommuner 
utom en gjorde anmälningar på barn men variationen i länet var stor. Högst andel 
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anmälningar gjordes i Upplands Bro (9 promille), Rinkeby-Kista (6 promille), Skärholmen 
(6 promille) och Nynäshamn (5 promille). I både Upplands Bro och Rinkeby-Kista har 
aktiva satsningar gjorts för att öka samarbetet mellan BVC och socialtjänsten. 

 

De vanligaste angivna orsakerna till anmälan var omsorgssvikt (65 procent), missbruk (25 
procent) och våld inom familjen eller/och barnmisshandel (19 procent). Flera anmälningar 
innehöll fler än en anmälningsorsak. 

 

Under 2015 samarbetade BVC med socialtjänsten kring 966 barn. Så gott som alla BVC-
enheter rapporterade att de samarbetat med socialtjänsten kring enskilda barn men 
variationen i länet var stor. Den högsta andelen barn rapporterades i Rinkeby-Kista (34 
promille), Skärholmen (11 promille) och Upplands Bro (11 promille). När en anmälan 
och/eller samarbete med socialtjänsten sker dokumenteras detta i barnets journal. 

 

Andel (‰) barn, födda 2010-2015, där BVC samarbetat med socialtjänsten respektive anmält till socialtjänsten, 
per stadsdel/kommun 

 

Det finns ett samband mellan att bo i en kommun/stadsdel med hög andel familjer med låg 
köpkraft och en låg andel barn med föräldrar som deltog i föräldragrupp på BVC. Detta 
visar på att det är viktigt att finna nya former att nå ut till föräldrar i dessa områden. 
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Samband mellan andel (%) barn 0-5 år som tillhör en familj med låg köpkraft jämfört med andel föräldrar som 
deltog i FÖRÄLDRAGRUPP per kommun/stadsdel (Pearsons linjära korrelationskoefficient r=-0,747, p<0,0001 ) 

Alla mödrar ska när barnet är 6-8 veckor erbjudas screening med EPDS (screeningmetod 
för att upptäcka depression hos nyblivna mödrar). Tidig upptäckt och behandling är av stor 
vikt vid depression hos nyblivna mammor.  Ett samband, om än svagt, kunde ses mellan 
andelen genomförda samtal enligt metoden Edinburgh Postnatal depression scale (EPDS) 
och andelen barn som tillhörde familjer med låg köpkraft.  

 

 

Depression Scale (EPDS) och andelen barn som tillhörde familjer med låg köpkraft. Det är färre 

mammor i områden med svag köpkraft som deltar i EPDS: screening (EPDS, Edingburgh postnatal 

depression scale). 

Av årets statistik från barnhälsovården framgår att det kvarstår skillnader i ohälsa hos 
späd- och förskolebarn mellan Stockholms kommuner och stadsdelar vilket betonar vikten 
av särskilda satsningar, riktade till områden med större behov. Barnavårdscentraler utgör 
här en oumbärlig institution som med sin utbredning och befolkningens förtroende kan 
bidra till att mildra ojämlikheter i barns hälsa och förebygga ohälsa hos barn.  

UNGA TRANSPERSONER31 

Vid intervju den 29 augusti 2016 med Mats Christiansen från RFSL32 Stockholm och 
Andres Esteche RFSL Stockholms styrelse framkom att man från RFSLs sida upplever en 
ökning av andelen barn/ungdomar som är transpersoner. RFSL anser att kunskap om- 
samt bemötande av transpersoner och framförallt unga transpersoner inom landstinget och 
kommunerna behöver förbättras. 

I rapporten ”Hälsan och hälsans bestämningsfaktorer bland transpersoner” från 
Folkhälsomyndigheten svarade majoriteten av respondenterna (65 procent) att de fått ett 
gott bemötande och bra hjälp i mötet med sjukvården. Samtidigt angav 28 procent att de 

                                                             
31 Transperson är ett samlingsbegrepp för en mängd olika identiteter: ickebinär, transsexuell, 
transvestit med flera. Gemensamt för transpersoner är att ens könsidentitet och/eller könsuttryck 
inte stämmer överens med det kön man tilldelats vid födseln. 
32 Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter. 
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blivit dåligt bemötta på grund av sin transerfarenhet och 5 procent svarade att de har blivit 
vägrade vård på grund av sin transerfarenhet.  
 
Många avstår från att söka vård på grund av oro för dåligt bemötande eller på grund av 
tidigare erfarenheter av dåligt bemötande. Totalt 40 procent har skjutit upp att söka vård 
på grund av oro för dåligt bemötande, och var fjärde respondent (23 procent) gjorde det på 
grund av tidigare erfarenheter av dåligt bemötande. Cirka en tredjedel av respondenterna 
svarade att sjukvårdspersonalen har velat hjälpa till men att de saknade nödvändig 
kunskap om transfrågor. Nästan lika många rapporterade att de behövde utbilda 
sjukvårdspersonalen om sin transerfarenhet för att kunna få rätt hjälp. Respondenterna 
angav dessutom att sjukvårdspersonalen inte velat använda respondenternas rätta eller 
egenvalda namn respektive pronomen (13 procent respektive 19 procent). 

Det låga förtroende för samhällsinstanser som rapporten visar är ett symtom på att 
samhället ännu inte lyckats med att inkludera och möta upp transpersoners behov. Detta 
riskerar att leda till att målgruppen undviker kontakt och stöd kring psykisk hälsa uteblir. 

UTVECKLINGSARBETE 

Det finns mycket som tyder på att den psykiska ohälsan och psykosomatiska symtom bland 
barn och unga ökar. Fler barn och unga rapporterar psykiska besvär och psykisk ohälsa. 
Antidepressiva läkemedel skrivs ut i högre grad. Den psykiatriska vårdkonsumtionen har 
ökat kraftigt, mer bland flickor än bland pojkar. Antal självmord bland unga minskar inte 
som i andra åldersgrupper och det är fler pojkar än flickor som begår självmord. En negativ 
kroppsuppfattning har ökat framförallt hos flickor.  Det rapporteras allt oftare att barn och 
unga far illa eller har en livssituation som inte främjar hälsa. 
 
Av SKLs positionspapper ”Psykisk hälsa, barn och unga” framgår: 

”Psykisk ohälsa i barndomen ger sämre förutsättningar att leva ett gott och långt liv. 
Konsekvenserna av psykisk ohälsa är omfattande även för samhället. Psykisk ohälsa är 
ett folkhälsoproblem som kräver kraftfulla åtgärder och insatser. En av de viktigaste 
framtidsfrågorna är att skapa goda uppväxtvillkor för barn och unga genom att 
kommuner, landsting och regioner möter barns och ungas olika förutsättningar och 
behov. 
 
Folkhälsan förbättras i Sverige samtidigt som skillnaderna mellan olika grupper är 
förhållandevis stora och barn och unga upplever psykisk ohälsa i större utsträckning. 
Den psykiska hälsan skiljer sig mellan flickor och pojkar, utifrån ålder, socioekonomiska 
förutsättningar, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning och 
bostadsort”. 

 
I positionspappret redovisar SKL sin syn på hur arbetet för barns och ungas psykiska hälsa 
bör utvecklas. Det uttrycker SKL:s ställningstaganden om hur kommuner, landsting och 
regioner bör agera men också vilket ansvar staten har.  
 
SKLs positionspapper tar ett samlat grepp om vad som behöver göras inom kommun och 
landsting för att öka den psykiska hälsan för barn och unga. Fördjupade analyser och en 
egen handlingsplan för barn och unga bör tas fram för Stockholms län utifrån 
positionspappret.  
 
Nyanlända med psykisk ohälsa/som riskerar att få psykisk ohälsa 

ASYLSÖKANDE OCH NYANLÄNDA 

Under 2015 kom det drygt 5500 ensamkommande barn till Stockholms län. I år har BUP 
Stockholm träffat drygt 500 ensamkommande barn, vilket motsvarar cirka 10 procent av de 
ensamkommande barnen som anvisades till länet under 2015.  
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Av statistiken nedan framgår att antalet ensamkommande barn som har kontakt med BUP i 
Stockholms län har fördubblats sedan 2015. Många barn kommer endast till det första 
besöket. Vad behöver göras för att barnen ska komma tillbaka till mottagningen? Kan en 
förbättrad samverkan med kommunerna (skolan, socialtjänsten, boendet) öka chanserna 
till att barnen kommer till fler besök på BUP? 

Statistik för BUP Stockholm (både akut och öppenvården) antal personer 

 2015 2016 fram till 
15/9 

31/12 2015 
aktuella 
ärenden 

15/9 2016 
aktuella 
ärenden 

Ensamkommande 
pojkar 

287 521 122 213 

Ensamkommande 
flickor 

36 45 18 19 

Barn i familj 
(både pojkar och 
flickor) 

75 76 34 32 

 

Enligt Mikael Billing som är enhetschef på specialenheten BUP Asylpsykiatriska finns det 
cirka 2600 asylsökande barn i familjer i länet. Det finns en oro att asylsökande barn i 
familjer inte kommer till BUP i den utsträckning som de skulle behöva. Enligt statstiken 
ovan kommer ca 10 % av de ensamkommande barnen till BUP idag. Motsvarande siffra för 
asylsökande barn i familjer skulle bli att ca 260 barn skulle uppsöka BUP (jmf med 76 
hittills i år). Forskning visar dock att ensamkommande barn i regel mår sämre än andra 
barn då de, förutom trauma i hemlandet, också riskerar att utsättas för trauma under 
flykten samt måste separera från sina familjer med den oro som följer på det. Trots detta 
bör det faktum att barn som bor med sina familjer inte kommer till BUP idag följas upp. 
Hur kan vi arbeta framöver för att uppmärksamma dessa barn samt stödja dem och deras 
familjer till kontakt med BUP? 

Vid det första besöket på BUP så svarar barnen på frågor om vilken anledning de har till att 
de har sökt kontakt med BUP. Ensamkommande flickorna uppger ”problem med övergrepp 
och misshandel” i mycket högre utsträckning än pojkar (vid det första besöket på BUP). De 
ensamkommande pojkarna uppger i högre utsträckning ”Självskadebeteende” som främsta 
anledning till kontakt med BUP.  

Utvecklingsfrågor som BUP och landstinget bland annat arbetar med är att förbättra 
samverkan mellan BUP och vuxenpsykiatrin för dem som fyller 18 år och hur man kan 
stödja de barn som får tidsbegränsade uppehållstillstånd jämfört med de som får 
permanent uppehållstillstånd.  

 

 

 

PERSONER MED UTLÄNDSK BAKGRUND SOM BOTT EN LÄNGRE TID I SVERIGE. 
Brukarorganisationerna RFHL33 och NSPH har i samband med framtagandet av den 
länsövergripande planen för psykisk hälsa lyft att personer med utländsk bakgrund som 
bott en längre tid i Sverige också är underrepresenterade när det gäller kontakt med 

                                                             
33 RFHL (rättigheter, frigörelse, hälsa, likabehandling) är ett intressepolitiskt förbund som arbetar för målet ”ett 
jämlikt och rättvist samhälle utan social diskriminering” 
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psykiatrin och socialpsykiatrin i kommunerna. För att fånga upp målgruppens behov kring 
psykisk hälsa kan personal behöva specifik kulturkompetens. Riktat uppsökande arbete 
behöver utvecklas och samarbete med patient-, brukar- och intresseföreningar kan hjälpa 
till att lyfta frågan. 

NYANLÄNDA HBTQ-PERSONER  

RFSL Stockholm ser en ökning av antalet nyanlända HBTQ-personer som söker sig till dem 
för stöd och samtal.  
 
RFSL Newcomers är ett nätverk för och med asylsökande, papperslösa och nyanlända hbtq-
personer i Sverige. Medlemmar kommer från alla delar av världen och har ofta flytt 
förföljelse i sitt hemland på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. 
Newcomers skapades som en reaktion på ett behov av aktiviteter, stöd och vägledning då 
många asylsökande och nyanlända hbtq-personer upplever att de varken får stöd eller 
information om sina rättigheter vid ankomsten till Sverige. 
 
RFSL Stockholm anser att Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län 
bör ta ett större ansvar för nyanlända hbtq-personers möjlighet att få professionellt stöd för 
att motverka psykisk ohälsa. Bland annat behöver personal inom kommun och landsting 
öka sin kunskap kring nyanlända hbtq-personers behov och hälsa.  

Personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 

BARN OCH UNGA MED NEUROPSYKIATRISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING  

Vid autismspektrumtillstånd (AST) påverkas de kognitiva funktionerna som är nödvändiga 
för att utveckla ömsesidig social och språklig kommunikation samt föreställningsförmåga 
och flexibilitet. AST kan även karaktäriseras av mindre flexibilitet och variation i beteenden 
och intressen.  

ADHD är en benämning på ett tillstånd som karaktäriseras av stora och varaktiga 
uppmärksamhetsproblem och/eller impulsivitet och överaktivitet. Ett sådant tillstånd 
påverkar en individs vardagsfunktion i så hög grad att det medför en funktionsnedsättning 
i flera situationer och kontexter, t.ex. hemma och i skolan. Funktionsnedsättningen kan 
vara starkt kopplad till motivation så att koncentrationsförmågan kan bli betydligt bättre i 
situationer där det finns mycket motivation. Individer med ADHD har dock ofta generellt 
mycket mindre marginaler, blir trötta fortare och använder mer energi för att genomföra 
aktiviteter som individer utan ADHD genomför utan dessa ansträngningar (Socialstyrelsen, 

2014). 

AST och ADHD är båda vanligare hos pojkar än hos flickor. År 2011 var AST 2.4 gånger 
vanligare hos pojkar i Stockholms län (CES, 2016) och ADHD rapporteras 3-5 gånger så 
ofta hos pojkar i förhållande till flickor (SBU, 2013b). Könskillnaderna tenderar dock att 
jämnas ut med stigande ålder vilket kan tyda på att kvinnor oftare diagnosetiseras senare.  

Kunskap skapar förutsättningar för psykisk hälsa hos individer med neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning. Adekvat stöd och lämpliga anpassningar kan ofta vara nödvändiga 
vid NPF. En del invanda arbetssätt kan behöva omprövas i mötet med personer med NPF. 
Detta kräver att verksamheter som är i kontakt med dessa individer är pålästa och har 
relevant kunskap.  

I en enkät från intresseorganisationen Attention undersöktes hur unga vuxna med ADHD 
upplevde det samhälleliga stöd de fått. Över en tredjedel svarade att myndigheter, 
kommun, Arbetsförmedling, Försökringskassa, de haft kontakt med inte alls förstod deras 
behov kopplade till diagnosen. Bland det som eftersöks är således att andra ska få ökad 
kunskap och förståelse för vad diagnosen innebär. Många i rapporten vittnade även om att 
deras anhörige har stor psykisk ohälsa, t.ex. ångest, depression, självskadebeteende, ofta 
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till följd av kraven på sig själv. De vittnar också om att stressen grundar sig i den okunskap 
de möter i olika verksamheter.  

I en undersökning undersöktes skolsituationen för familjer med barn med NPF diagnos 
(Attention, 2011). Av rapporten framgår att en klar majoritet av föräldrarna anser att de 
flesta lärare vet för lite eller saknar helt kunskap för att kunna anpassa undervisningen till 
barnets behov. Enligt en sammanfattande bedömning uppger en fjärdedel att 
skolsituationen fungerar dåligt. Denna uppfattning delas även av en grupp lärare som blev 
tillfrågade i en annan undersökning. Majoriteten rapporterar att de, under sin utbildning, 
inte ägnat en enda dag åt hur de ska hantera elever med NPF (Attention, 2007).  

I Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU 2013, sammanfattas insikter 
i upplevelser av delaktighet och samhälleligt stöd hos individer med AST och deras 
anhöriga i Sverige och jämförbara industriländer. Det framkommer att många med AST 
upplever att de saknar materiellt och emotionellt stöd och efterlyser resurser, samhörighet 
och acceptans. Vidare understryks de ofta otillräckliga kunskaper som råder hos personal 
inom olika verksamheter som vård och skola.  

Kunskapen om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ser olika ut över länet. Forskning 
framhäver vikten av kunskap för att kunna ge ett adekvat stöd bland annat i skola och 
förskola. En inventering av vilket stöd som finns tillgängligt och vilken form av 
kompetensutveckling som behövs inom bland annat förskola, skola, MVC och BVC bör 
genomföras i hela länet. 

PERSONER MED NEUROPSYKIATRISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING I KOMBINATION MED 

MISSBRUK/BEROENDE 

Det är vanligt med samsjuklighet mellan ADHD och missbruk. En undersökning fann att 
23 procent av personer med alkohol eller drogmissbruk också uppfyllde diagnoskriterierna 
för ADHD (van Emmerik-van Oortmerssen et al., 2012). Detta bekräftas av den svenska 
delen i en stor internationell multisitestudie där 22 procent av patienterna som sökte vård 
inom beroendevården uppfyllde diagnoskriterierna för ADHD enligt DSM-5 (van de Glind 
et al., 2013). Omvänt hade de med självrapporterad ADHD i en svensk normalpopulation 
om mer än 17 000 individer en drygt fördubblad risk att uppfylla kriterierna för 
alkoholberoende (Friedrichs et al., 2012). Det har också föreslagits att ADHD är en 
riskfaktor för tidig debut i användning av tobak, alkohol och droger. Andra studier har visat 
att missbrukare med ADHD debuterat tidigare i missbruk, snabbare utvecklar beroende, 
behöver fler behandlingstillfällen och hade längre tid till tillfrisknande från 
missbruk/beroende (Wilens et al., 2005). 

Obehandlad ADHD är en trolig direkt orsakande riskfaktor för bland annat 
skolmisslyckanden, svårigheter på arbetsmarknaden, relationsproblem, missbruk, för tidig 
död och kriminalitet (Klein et al. 2012). 

Kriminalvården visar i en sammanfattningsrapport34 på hög förekomst av ADHD bland 
intagna i Kriminalvården. En studie av ADHD hos manliga långtidsdömda på 
Norrtäljeanstalten fann en prevalens på 40 procent och en hög förekomst av samsjuklighet, 
vanligast var substansmissbruk, alla hade ett tidigare missbruk. 

Antal utredningar per region inom Kriminalvården t.om oktober 2013, antal klienter och förväntad prevalens av 

ADHD 

                                                             
34 ADHD i Kriminalvården Sammanfattningsrapport Lena Lundholm Projektnummer 2013:266 
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Kriminalvården i Sverige uppskattar att ca 2/3 av de klienter som genomgår utredning för 
ADHD får en diagnos, vilket verkar stämma överens med de av regionerna uppgivna 
nivåerna. Stockholm uppger att hälften av de som utreds får diagnos. Många hinner inte 
avsluta sin utredning i samband med pågående straff. Vissa anstalter har som rutin att 
påbörja en utredning när klienten kommit in i permissionsgång, vilket kan leda till att man 
inte hinner klart innan villkorlig frigivning. Många klienter väljer också att avbryta 
utredningen då de inte vill att föräldrarna ska intervjuas eller av andra anledningar. 

Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län behöver utöka samverkan 
med Kriminalvården så att personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som 
avtjänat straff får tillgång till individanpassat stöd utifrån behov. För att undvika återfall i 
missbruk och/eller kriminalitet är det viktigt att det finns ett bra och fungerande samarbete 
mellan berörda parter. 

Personer med psykisk funktionsnedsättning 

INVENTERING AV MÅLGRUPPEN 

Under 2012 till 2014 genomförde samtliga kommuner i länet utom Vaxholm en inventering 
av personer med psykisk funktionsnedsättning som hade kontakt med socialtjänsten. 
Inventeringarna genomfördes främst med stöd av Socialstyrelsens rekommenderade 
material. Totalt ingick 9124 personer i inventeringen i Stockholms län vilket motsvarar 5,4 
promille av befolkningen. Andelen av befolkningen som ingick i inventeringen skiljer sig åt 
mellan kommunerna. Snittet var även något lägre än riksresultatet på 6,5 promille. 

Sammantaget i hela Sverige var det en liten övervikt av män med psykisk 
funktionsnedsättning som hade kontakt med socialtjänsten (51 procent män, 49 procent 
kvinnor). I Stockholms län var det dock 52 procent kvinnor och 48 procent män som 
rapporterades i inventeringen. Resultatet skiljer sig åt mellan kommunerna där exempelvis 
Nynäshamn rapporterade 59 procent kvinnor och 41 procent män jämfört med Sundbyberg 
som hade 55 procent män och 45 procent kvinnor. 
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Åldersfördelning i inventeringen 

 

Källa: SKL, inventering 2013, 2014 

30 procent av Nykvarns inventerade grupp var mellan 18 och 24 år. Det kan jämföras med 
snittet i riket som var 11 procent för den åldergruppen och snittet i länet som var ca 7 
procent. Flera kommuner tog inte med personer som var registrerade inom äldreomsorgen 
i sin inventering varvid siffrorna kan vara något missvisande när det gäller andel personer 
över 65 år. 

Försörjning 
Av kommunerna i länet hade Lidingö flest som försörjde sig via ekonomiskt bistånd från 
socialtjänsten. I Täby, Stockholms stad, Huddinge och Haninge var det endast någon/några 
få procent av den inventerade målgruppen som hade ekonomiskt bistånd. 

 

*Ålderspension, föräldrapenning, studiemedel, arbetslöshetersättning, försörjning genom anhörig och övrigt 

Källa: SKL, Inventering 2013, 2014 
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Bor tillsammans med barn 
Stockholms läns siffror stämmer väl överens med rikssnittet när det gäller andelen av 
målgruppen som bor tillsammans med egna eller andras barn. Däremot är det stora 
skillnader mellan kommunerna i länet. I Nykvarn bor ca 23 procent av målgruppen med 
egna barn jämfört med Sigtuna där samma förhållande endast gäller för 6,5 procent av 
målgruppen. 

 

Källa: SKL, Inventering 2013, 2014 

SPECIALISERADE INSATSER 

Tidigare länsövergripande handlingsplan utifrån PRIO-satsningen 2012-2015 visade på 
behov av utveckling kring boendeformer gärna utifrån någon form av ACT-team (Assertive 
Community Treatment) och/eller Bostad först, brukarinflytande t.ex. genom att fler testar 
delat beslutsfattande, Samordnad individuell plan (SIP), barnperspektiv i både 
utredningssituationen och vid utförande av insatser, samt genomförande av 
hälsoundersökningar. 

Källa: SKL, Inventering 2013, 2014 

 

Öppna jämförelser socialpsykiatrins målgrupp 

Kunskapsbaserad verksamhet snitt i länet Rikssnitt 

Erbjuder Case Manegement - integrerade team 39 35 

Strukturerad individuell sysselsättning 100 89 

IPS - Supported employment 77 41 

Erbjuder Bostad först 22 20 

Erbjuder Vårdkedja 72 38 

Social färdighetsträning - Ett självständigt liv (ELS)  50 74 
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Stöd i föräldraskap 65 71 

Använder AUDIT och DUDIT för att identifiera 
alkohol- och narkotikaproblem 

10 19 

Använt resultat till verksamhetsutveckling 18 10 

Genomfört systematisk uppföljning med ett 
könsperspektiv 

9 8 

Använt resultat med ett könsperspektiv till 
verksamhetsutveckling 

9 7 

 
Källa: Socialstyrelsen 
 

 

Socialstyrelsens öppna jämförelser gällande socialpsykiatrins målgrupp och 

kunskapsbaserad verksamhet visar att det finns fortsatta utvecklingsbehov på området. För 

Stockholms läns del ligger man under rikssnittet när det gäller användning av social 

färdighetsträning, stöd i föräldraskap samt användande av AUDIT och DUDIT. Generellt i 

riket ligger samtliga kommuner lågt när det gäller att använda sig av systematiskt 

uppföljning och verksamhetsutveckling med ett könsperspektiv 

 

HÄLSA 

Personer med långvarig psykisk sjukdom har i snitt en överdödlighet och en kortare 
livslängd jämfört med övriga befolkningen. Utöver detta finns även en ökad risk för suicid, 
underbehandling och frånvaro av behandling för allvarliga fysiska sjukdomar, större risk 
för metabolt syndrom genom låg fysisk aktivitet, onyttig kost och ökad vikt samt ett 
riskbeteende i form av rökning och användande av alkohol och droger. 

På gruppnivå kan man se en socioekonomisk utsatthet och ofta ett bristfälligt socialt 
nätverk. Personer med diagnosen schizofreni är en riskgrupp när det gäller cancer och 
hjärtkärlsjukdom. Trots att de har täta vårdkontakter dröjer det ofta innan de får en 
diagnos i dessa folksjukdomar. Patienter med psykisk sjukdom 
underbehandlas/underdiagnostiseras beträffande somatisk ohälsa och får inte lika god 
somatisk vård som övriga patienter i befolkningen. Vanligaste dödsorsaken för patienter 
med schizofreni/bipolär sjukdom är för tidig död i hjärtkärlsjukdom. 

Av Socialstyrelsens rapport ”Nationella riktlinjer – lägesbeskrivning 2016 Antipsykotisk 
läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd” framgår att 
dödligheten bland schizofrenipatienter i riket som helhet var 2,5 gånger högre än i 
befolkningen i stort. I samtliga landsting hade schizofrenipatienterna högre dödlighet än 
befolkningen i övrigt, men överriskerna varierade mellan landstingen från att vara drygt 
fördubblade till att vara närmare tre gånger så höga och männen hade något högre 
överdödlighet än kvinnorna. I riket som helhet var överriskerna 2,55 för männen och 2,28 
för kvinnorna. Bland männen fanns en större skillnad mellan landstingen när det gäller 
schizofrenipatienternas överdödlighet. 
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Överdödlighet vid schizofreni – kvinnor  

 
 
Överdödlighet vid schizofreni – män 

 
 

Överdödligheten i självmord var betydligt mer markant, i riket som helhet drygt 10 gånger 
högre bland patienter med schizofreni jämfört med totalbefolkningen. Överdödligheten i 
respektive landsting varierade från 6 gånger högre dödlighet till 15 gånger högre. 
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Överdödlighet i självmord vid schizofreni 

  
 
Socialstyrelsens rapport visar att andelen döda under 365 dagar efter vård varierade starkt 
med utbildningsnivå, och skillnaderna var signifikanta. Bland lågutbildade 
schizofrenipatienter fanns den högsta andelen avlidna och bland högutbildade den lägsta 
andelen. Födda i länder utanför EU hade den allra lägsta dödligheten, signifikant lägre än 
övriga grupper. Patienter med ekonomiskt bistånd 1-9 månader hade högre dödlighet än 
övriga. När det gäller andel självmord 365 dagar efter vård hade högutbildade 
schizofrenipatienter högsta förekomsten, i motsats till det mönster som fanns för 
totaldödlighet. Patienter med ekonomiskt bistånd 10 eller fler månader, men även de med 
färre månader, hade högre dödlighet i självmord än de som saknade bistånd.  
 
Socialstyrelsens rapport visade även att personer med schizofreni som drabbas av 
hjärtinfarkt får mindre hjälp än andra patienter med rökstopp och fysisk träning i samband 
med rehabilitering. 
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Socialtjänstens inventeringar visade att man i många fall inte känner till om den enskilde 
har genomgått en allmän hälsoundersökning eller inte. Botkyrka sticker dock ut med 
kunskap om detta i drygt 60 procent av sina ärenden.  
 

 

Samsjuklighet – psykisk funktionsnedsättning/missbruk/beroende 
Alkoholmissbruk är vanligt hos personer med depression. Patienter med båda tillstånd har 
svårare depressiva symptom, svarar sämre på antidepressiv farmakologisk behandling, är 
mindre benägna att fullfölja behandlingen och har en högre vårdkonsumtion (Davis 2005, 
2006, Hashimoto m fl., 2015; Sher m fl., 2008; Fortney m fl., 1999). Patienter som lider av 
båda diagnoserna har också förhöjd risk för andra psykiatriska sjukdomar och självmord, 
(Cornelius m fl. 1996; Sullivan m fl., 2005) och högre totalmortalitet (Hjorthøj m fl., 2015). 
 
Flera studier har visat ett starkt samband mellan ADHD och alkoholmissbruk (t.ex. 
Biederman 2008, Sobanski 2006). ADHD är fem till tio gånger vanligare bland vuxna 
alkoholister än bland resten av befolkningen. Bland vuxna som behandlas för alkohol- och 
drogmissbruk, är förekomsten av ADHD ca 25 procent (van Emmerik - van Oortmerssen  
2012). Det är också vanligare att barn med ADHD börjar missbruka alkohol under tonåren. 
 
Löneinkomsten liksom disponibel inkomst är extra dålig bland personer med 
dubbeldiagnos jämfört med ”bara psykos”. Fler saknar sysselsättning och är lagförda för 
brott. Bland de som ”bara har missbruk” är siffrorna mer gynnsamma, även jämfört med 
”bara psykos”. 
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Tvångsvård 
I nedanstående tabeller visas sluten psykiatrisk tvångsvård för alla landsting i Sverige utom 
Uppsala.  
 

Antal patienter inom sluten LPT, uppdelat per kön, per tusen invånare.  

 

 
Källa: Socialstyrelsen, PAR, 2015.  

Av de län som redovisar sin tvångsvård ovan har flest män vårdats inom sluten LPT i 
Norrbottens län följt av Stockholm. Sett till antal vårdtillfällen inom sluten LPT per kön och 
tusen invånare sticker Stockholms län ut både vad gäller kvinnor och män. Se bild nedan.  
 

Antal vårdtillfällen inom sluten LPT per kön och tusen invånare. 

 
 

Källa: Socialstyrelsen, PAR, 2015.  

 

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1
1,2
1,4
1,6
1,8

2

B
le

k
in

g
e

D
a

la
rn

a

G
o

tl
a

n
d

G
ä

v
le

b
o

rg

H
a

ll
a

n
d

J
ä

m
tl

a
n

d

J
ö

n
k

ö
p

in
g

K
a

lm
a

r

K
ro

n
o

b
er

g

N
o

rr
b

o
tt

en

S
k

å
n

e

S
to

ck
h

o
lm

S
ö

d
er

m
a

n
la

n
d

V
ä

rm
la

n
d

V
ä

st
e

rb
o

tt
en

V
ä

st
e

rn
o

rr
la

n
d

V
ä

st
m

a
n

la
n

d

V
ä

st
ra

 G
ö

ta
la

n
d

Ö
re

b
ro

Ö
st

er
g

ö
tl

a
n

d

Kvinnor

Män

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

B
le

k
in

g
e

D
a

la
rn

a

G
o

tl
a

n
d

G
ä

v
le

b
o

rg

H
a

ll
a

n
d

J
ä

m
tl

a
n

d

J
ö

n
k

ö
p

in
g

K
a

lm
a

r

K
ro

n
o

b
er

g

N
o

rr
b

o
tt

en

S
k

å
n

e

S
to

ck
h

o
lm

S
ö

d
er

m
a

n
la

n
d

V
ä

rm
la

n
d

V
ä

st
e

rb
o

tt
en

V
ä

st
e

rn
o

rr
la

n
d

V
ä

st
m

a
n

la
n

d

V
ä

st
ra

 G
ö

ta
la

n
d

Ö
re

b
ro

Ö
st

er
g

ö
tl

a
n

d

Kvinnor

Män



  

 

95 
 

 

Källa: Socialstyrelsen, PAR, 2015.  

 

Av ovanstående tabell framgår att i Stockholm liksom i de övriga landstingen 
sammanslagna så står schizofrenidiagnoserna för den i särklass största andelen tvångsvård.  
 
Läs mer om tvångsvård i bilagan Analyser - Personer med psykisk funktionsnedsättning. 

 

SYSSELSÄTTNING 

För hela Sverige visade kommunernas inventeringar av personer med psykisk 
funktionsnedsättning att 41 procent av målgruppen hade någon form av sysselsättning 
minst en månad de senaste 12 månaderna. 49 procent hade inte haft någon form av 
sysselsättning eller arbete under samma period, för 3 procent var det inte aktuellt och för 
övriga var det okänt. I Stockholms län hade 48 procent någon form av sysselsättning eller 
arbete och 46 procent hade det inte. Inventeringen visar på stora skillnader inom länet. 
Vallentuna rapporterade att ca 72 procent hade haft sysselsättning eller arbete, 
motsvarande siffra för Nynäshamn var ca 29 procent.  
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*Sysselsättning under minst en månad de senaste 12 månaderna 

Källa: SKL, Inventering 2013, 2014 

 

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin har gjort en registeruppföljning av 689 
personer som för första gången fick en psykosdiagnos under åren 2005 eller 2006 med 
frågeställningen vart personer som insjuknar i psykos tar vägen, i vården och i livet35?  

Uppföljningen som gjorts fram till år 2011 visar bland annat att:  

• 61 procent av dessa personer vid uppföljningen saknar löneinkomst medan det i en 
jämförelsegrupp saknas för 12 procent.  

• 41 procent har någon form av sysselsättning medan det i jämförelsegruppen är 91 
procent.  

Att få fler personer med psykisk funktionsnedsättning i sysselsättning eller arbete skulle 
kunna ge positiva effekter både när det gäller att öka den självskattade psykiska hälsan för 
målgruppen, minska social isolering samt förhoppningsvis leda till minskad fattigdom och 
social utsatthet. 

UTVECKLINGSARBETE 

Analyserna för målgruppen med psykisk funktionsnedsättning visar att områden med 
fortsatt behov av utveckling sammanfaller väl med de tidigare delmålen som funnits i 
PRIO-satsningen:  

• Öka kompetensen och kunskapen om personer med omfattande eller komplicerad 
psykiatrisk problematik och dess konsekvenser samt om betydelsen av att behandla 
somatisk sjukdom hos personer tillhörande målgruppen. 

• Kroppsliga sjukdomar bland patienter med schizofreni är påtagligt 
underdiagnostiserade och därför inte behandlade. Endast 26 procent av de som 
avled till följd av hjärt- och kärlsjukdomar hade fått en hjärt-kärldiagnos innan, 
jämfört med 44 procent i befolkningen i övrigt. Motsvarande skillnad beträffande 
cancer var 74 respektive 82 procent. 

• När väl sjukdomar är diagnosticerade får personer med schizofreni även en 
kvalitativt sämre vård.   

• Minska behovet av tvångsåtgärder och förbättra patientens upplevelse vid 
tvångsvård inom den psykiatriska heldygnsvården.  

• Bidra till samverkan och samordning mellan huvudmännen.  

• Öka sysselsättningsgraden för personer med psykisk funktionsnedsättning som 
medför nedsatt arbetsförmåga.  

Personer över 65 år med psykisk ohälsa/som riskerar att få psykisk ohälsa 

Äldrepsykiatriska patienter med somatiska vårdbehov omhändertas ofta där vården inte är 
vana att handskas med problematiken. Detta kan medföra en underbehandling eller en för 
gruppen olämplig behandling. Socialstyrelsen framhåller att det är viktigt att äldre med 
psykisk sjukdom har tillgång till god och säker vård36. 

Alkohol och droger  
Alkoholkonsumtion bland äldre ökar. En högre riskkonsumtion av alkohol och andra 
substanser kan vara tecken på psykisk ohälsa. Symtomen kan vara svåra att identifiera och 
kan missuppfattas som åldersrelaterade. Sedan början av 2000-talet har andelen äldre som 
vårdats för diagnos som kan relateras till hög alkoholkonsumtion ökat37 

 

                                                             
35 Läs mer om registeruppföljningen i bilagan Analyser - Personer med psykisk funktionsnedsättning 
36 Socialstyrelsen, Psykisk sjukdom bland äldre och behandling inom vården, 2013 
37 KSL & HSF, Samverkan kring personer med missbruk/beroende, 2016 
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Dödsorsaksstatistik, Antal döda per 100 000, Alkoholrelaterad dödlighet, Ålder: 65-85+, 2014 

 
 

Källa: Socialstyrelsen - Dödsorsaksregistret  

 I Stockholms län fanns ett högre antal män med alkoholrelaterad dödsorsak än kvinnor 
Det var dock ett lägre antal män med alkoholrelaterad dödsorsak än för riket. Situationen 
var omvänd för kvinnor med något högre antal alkoholrelaterad dödlighet i länet än för 
riket.  
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Alkoholrelaterade diagnoser i slutenvård, Ålder: 65-85+, 2013-2014 
Vårdtillfällen per 100 000 personer 

 
Källa: Socialstyrelsens statistikdatabas 

 

Det var avsevärt fler antal vårdtillfällen i slutenvård för personer 65 år och äldre per 
100 000 innevånare med alkoholrelaterade diagnos i Stockholms län jämfört med riket, 
framförallt när det gäller män. Även när det gäller besök i öppenvård med 
alkoholrelaterade diagnoser skedde det oftare i Stockholms län än i riket. 

 

Diagnoser i öppen vård, Antal besök/100 000 invånare, Alkoholrelaterade diagnoser, Ålder: 65-85+, 2013-

2014 

 

 
Källa: Socialstyrelsens databas 
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Suicid 
Enligt statistik från Socialstyrelsen38 så var det år 2014 310 personer 65 år och äldre som 
tog sitt liv i Sverige. Skillnaden mellan män och kvinnor ökar i de äldsta åldersgrupperna. 
Det är vanligare att män 80 år och äldre och tar sitt liv än jämnåriga kvinnor.  

 

För Stockholm län kan utläsas att för den äldsta åldersgruppen män (85+ och äldre) så har 
självmord under 2013 och 2014 legat under rikssnittet men under 2015 har det ökat och 
ligger för denna åldergrupp över rikssnittet.  

HBTQ-PERSONER ÖVER 65 ÅR MED HEMTJÄNST 

RFSL har riktade stödgrupper för äldre personer som identifierar sig som HBTQ. 
Utvecklingsområden som målgruppen lyfter är bland annat önskan om ökad kunskap om 
HBTQ bland personal inom främst hemtjänsten och primärvården. I nuläget finns en risk 
att äldre personer inte är öppna om sin läggning vilket kan försvåra/försena behov av stöd 
kring den psykiska hälsan. 

BEHOV AV FÖRDJUPADE ANALYSER  

Fördjupade analyser behövs av den psykiska hälsan hos personer över 65 år. Bland annat 
följande faktorer behöver då lyftas: 

• I Stockholms län finns det fler äldre personer som har alkoholrelaterade diagnoser 

än övriga riket. Detta gäller framför allt de äldre männen. 

• De äldre i Stockholms län har lägre medelvårdtider gällande slutenvård för 

alkoholrelaterade diagnoser och för diagnoser med psykisk sjukdom än i övriga 

riket. 

                                                             
38 Socialstyrelsen Vård och omsorg om äldre – Lägesrapport 2016 
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• Det sker en minskning av olämpliga läkemedel för äldre i länet som följer riket i 

stort. Förskrivning av antidepressiva, lungande och ångestdämpande medel för 

äldre är dock störst för den äldsta målgruppen (85 år och äldre)  

• Personer över 65 år med psykisk funktionsnedsättning får insatser från flera olika 

utförare både i landsting och i kommunerna. Gränssnitten kan bli många och den 

äldre riskerar att ”falla mellan stolarna”.  

• I flera kommuner förs handläggning av personer med psykisk 

funktionsnedsättning över från socialpsykiatrin till äldreomsorgen i samband med 

att den enskilde fyller 65 år. Det sker ofta byte av handläggare och förändrade eller 

överflytt av insatser.  Hanteringen innebär en ökad risk för glapp och gråzoner. 

• Samverkan mellan kommun och landsting i form av rutiner och arbetssätt bör 

utvecklas. Exempelvis är Samordnad individuell plan (SIP) ett viktigt verktyg att 

implementera.   

• Kunskapen om HBTQ-personers psykiska hälsa behöver öka hos personal inom 

hemtjänst och primärvård så att insatser inte riskerar att sättas in försent.  

 

Sammanfattning Specialiserade insatser - utsatta grupper/riskgrupper 

• Det stöd som erbjuds våldsutsatta eller våldsutövare varierar beroende på var i 
länet man bor och inom vilken myndighet man får stöd. Det kan bero på olika 
lagstiftning, varierande kompetens och hur arbetet mot våld i nära relationer är 
organiserat internt och externt inom myndigheterna.  För att målgrupperna 
våldsutsatta vuxna, barn som upplever våld/bevittnar våld och våldsutövare ska 
erbjudas insatser med en förbättrad tillgänglighet, likvärdighet och av god kvalitet 
oavsett var i länet man bor är det viktigt att samtliga kommuner i länet samt 
Stockholms läns landsting deltar i det länsövergripande arbetet kring våld i nära 
relationer under ledning av Länsstyrelsen. Lokala rutiner, policydokument m.m. 
bör ses över och samverkan mellan olika verksamheter, både internt och externt 
bör fördjupas i syfte att fånga upp och stötta olika riskgrupper. 
 

• Tidigt stöd till personer under 65 år med demens bör utvecklas i länet. Vidare bör 
anhörigstödet ses över och utvecklas. 

• Personer som identifierar sig som HBTQ har i snitt sämre psykisk hälsa än 
heterosexuella. Inom målgruppen bör särskilt lesbiska och bisexuella 
uppmärksammas. Kommun och landsting bör genomföra riktade insatser för att 
möta de specifika behov som finns bland sexuella minoriteter. 
 

• Det finns mycket som tyder på att den psykiska ohälsan och psykosomatiska 
symtom bland barn och unga ökar. Fler barn och unga rapporterar psykiska besvär 
och psykisk ohälsa. Antidepressiva läkemedel skrivs ut i högre grad. Den 
psykiatriska vårdkonsumtionen har ökat kraftigt, mer bland flickor än bland 
pojkar. Antal självmord bland unga minskar inte som i andra åldersgrupper och 
det är fler pojkar än flickor som begår självmord. En negativ kroppsuppfattning har 
ökat framförallt hos flickor.  Det rapporteras allt oftare att barn och unga far illa 
eller har en livssituation som inte främjar hälsa. SKLs positionspapper ”Psykisk 
hälsa, barn och unga” tar ett samlat grepp om vad som behöver göras inom 
kommun och landsting för att öka den psykiska hälsan inom målgruppen. 
Fördjupade analyser och en egen handlingsplan för barn och unga bör tas fram för 
Stockholms län utifrån positionspappret.  
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• Kunskapen om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ser olika ut över länet. 
Forskning framhäver vikten av kunskap för att kunna ge ett adekvat stöd bland 
annat i skola och förskola. En inventering av vilket stöd som finns tillgängligt kring 
NPF och vilken form av kompetensutveckling som behövs inom bland annat 
förskola, skola, MVC och BVC bör genomföras i hela länet. 

 

• Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län behöver utöka 
samverkan med Kriminalvården så att personer med neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning som avtjänat straff får tillgång till individanpassat stöd 
utifrån behov. För att undvika återfall i missbruk och/eller kriminalitet är det 
viktigt att det finns ett bra och fungerande samarbete mellan berörda parter. 
 

• När det gäller personer med psykisk funktionsnedsättning är det av särskilt stor 
vikt att arbeta med meningsfull sysselsättning, återgång i arbete samt den fysiska 
hälsan. Av analysdelen framgår att målgruppen lever i genomsnitt 15-20 år kortare 
än övrig befolkning och i långt högre utsträckning drabbas av allvarligare 
sjukdomar såsom metabolt syndrom, hjärt-kärl sjukdomar samt cancer. Vanligaste 
dödsorsaken för patienter med schizofreni/bipolär sjukdom är för tidig död i 
hjärtkärlsjukdom. Det är särskilt anmärkningsvärt att sjukdomar bland personer 
med schizofreni inte diagnostiseras, eftersom dessa personer har mycket kontakt 
med sjukvården. Rapporter visar även att personer med schizofreni som drabbas av 
hjärtinfarkt får mindre hjälp än andra patienter med rökstopp och fysisk träning i 
samband med rehabilitering. 

• En mer detaljerad kartläggning och analys av psykisk ohälsa hos personer över 65 
år bör göras för att få en bättre bild över länet. Kartläggning bör göras utifrån ålder, 
kön och geografi. Specifikt utsatta grupper bör lyftas.  
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Bilaga 1 – Erhållna stimulansmedel 2017 

 

 

   Verksamhet 
Stimulansmedel 

2017 

4% till 
länsgemensamma 

satsningar 2017 

Stockholms läns 
landsting 56 786 553 2271462 

Upplands Väsby 1 095 345 43814 

Vallentuna 819 251 32770 

Österåker 1 082 579 43303 

Värmdö 1 049 321 41973 

Järfälla 1 859 117 74365 

Ekerö 684 315 27373 

Huddinge 2 688 375 107535 

Botkyrka 2 265 607 90624 

Salem 417 100 16684 

Haninge 2 140 929 85637 

Tyresö 1 179 292 47172 

Upplands-Bro 667 285 26691 

Nykvarn 260 518 10421 

Täby 1 737 072 69483 

Danderyd 819 477 32779 

Sollentuna 1 777 954 71118 

Stockholm 23 437 626 937505 

Södertälje 2 367 035 94681 

Nacka 2 484 566 99383 

Sundbyberg 1 190 578 47623 

Solna 1 958 388 78336 

Lidingö 1 175 153 47006 

Vaxholm 290 089 11604 

Norrtälje 1 488 141 59526 

Sigtuna 1 156 618 46265 

Nynäshamn 694 824 27793 

Totalt 113 573 108 4542924 
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Bilaga 2 – Ledningsgrupp, styrgrupp och beredningsgrupp 

Handlingsplanen har behandlats av VIS vid två tillfällen under 2016 och en gång under 
2017. Den 19 oktober 2017 fattade VIS beslut om att godkänna förslaget till reviderade 
analyser och länsgemensamma handlingsplaner för psykisk hälsa. 
 
Politisk ledningsgrupp för Samverkan inom vård- och omsorgsområdet 

i Stockholms län (VIS) 

För kommunerna: 
Martina Mossberg (M), Haninge kommun, ordförande VISSA 
Anna-Lena Johansson (L), Sollentuna kommun 
Michaela Fletcher (M), Österåkers kommun 
Liselott Vahermägi (S), Nynäshamns kommun 
Clara Lindblom (V), Stockholms stad 
 
För Stockholms läns landsting: 
Anna Starbrink (L), ordförande 
Marie Ljungberg-Schött (M) 
Ella Bohlin (KD) 
Dag Larsson (S) 
Susanne Nordling (MP) 
 

Styrgrupp för framtagande av länsgemensamma analyser och handlingsplaner 
kring psykisk hälsa 

Kommunerna i Stockholms län utsåg delregionala representanter till styrgruppen. 
Stockholms läns landsting utsåg representanter utifrån verksamhetsområden. 
Styrgruppen har sammanträtt fyra gånger mellan den 4 april och 2 oktober 2017. 
Styrgruppen har bland annat behandlat beredningsgruppens förslag till prioritering samt 
fastslagit inriktning och medel för gemensamma satsningar. 
 

För kommunerna: 
Maria Karlsson Enhetschef kompetenscenter vuxna Socialförvaltningen Stockholms stad 
Christian Foster Förbundsdirektör kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 
 Mahria Persson Lövkvist Omsorgschef Nykvarns kommun 
Jenny Wilhelmsson Avdelningschef Äldreomsorg och funktionshinder Järfälla kommun  
Catharina Lebel Elevhälsochef Utbildningskontoret Upplands Väsby kommun 
Gunilla Hjelm-Wahlberg Verksamhetschef Storsthlm 
 
För Stockholms läns landsting: 
Marie-Louise Kain biträdande avdelningschef Samverkan och stöd närsjukvården Hälso- 
och sjukvårdsförvaltningen 
Maria Hägerstrand Enhetschef Närsjukvårdsavdelning Psykiatri Hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen.  
Bodil Klintberg Enhetschef Barn, kvinnor, unga, asyl, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
Gunilla Benner Forsberg Utredare Samverkan och stöd närsjukvården Hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen 
Peter Lundqvist Enhetschef Allmänmedicin Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
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Samverkanskansliet för uppdrag psykisk hälsa i Stockholms län 

Maria Laag samordnare Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
Nina Åsbring samordnare Hälso- och sjukvårdsförvaltningen  
Anna Lindskog processledare StorSthlm 
Helena Wiklund länsgemensam projektledare 
 Nina Mautner Granath länsgemensam projektledare 
 

Beredningsgrupp för uppdrag psykisk hälsa i Stockholms län 
I beredningsgruppen deltog tjänstemän från kommunerna i Stockholms län och från 
Stockholms läns landsting. Ett avtal om samverkan tecknades med NSPH (Nationell 
Samverkan för Psykisk Hälsa). Avtalet innebar bland annat att NSPH hade två platser i 
beredningsgruppen. Beredningsgruppen träffades 4 gånger mellan den 6 april och 12 
september 2017. 
För kommunerna: 
Karolina Nord Utvecklingsstrateg Lidingö kommun 
Maria Karlsson Enhetschef kompetenscenter vuxna Socialförvaltningen Stockholms stad 
Maria Finsén Utvecklingsledare Danderyds kommun 
Marie-Louise Rönnbäck Strategisk Kvalitetsutvecklare Kommunalförbundet Sjukvård och 
omsorg i Norrtälje 
 
För Stockholms läns landsting: 
Eva Bohlin Handläggare Psykiatrienheten Avdelningen för Närsjukvård Hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen  
Jocelyne Ängeslevä Handläggare Närsjukvårdsavdelning Psykiatri Hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen.  
Margareta Cassel Handläggare Avdelningen för närsjukvård, Enheten för barn, unga, 
kvinnor och asyl Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
 
För Nationell Samverkan Psykisk Hälsa (NSPH) Stockholms län 
Anita Odell Vice Ordförande 
Lennart Håwestam Ordförande 
 
Övriga referensgrupper till uppdrag psykisk hälsa i Stockholms län: 

Interna styrgruppen på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Stockholms läns landsting, 
interna arbetsgrupper Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Stockholms läns landsting, 
Nätverk kommunala samordnare för uppdrag psykisk hälsa, Länsnätverket kring 
strategiska folkhälsofrågor, Expertnätverket för ensamkommande barn, nätverk kring 
minskad skolfrånvaro, Regionala samrådet för psykiatri och beroendefrågor, Regionala 
samrådet för barn i behov av särskilt stöd (BUSSAM). 
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Bilaga 3 – Arbetsgrupper utifrån prioriterade målgrupper 

För att fånga in behov utifrån de prioriterade målgrupperna bildades fem arbetsgrupper. 
Arbetsgrupperna träffades mellan två och fyra gånger under vår/höst 2016.  

 

 

* Deltog vid något/några tillfällen 


