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Förord 
Nulägesbeskrivningar, analyser och forskningsrapporter visar att den psykiska ohälsan 

bland barn och unga i vårt län fortsätter att öka. Vi vet att det finns många förklaringar till 

det, och vi vet att vi därför måste satsa stimulansmedel på många olika insatser för att 

lyckas vända trenden. Önskvärt är att satsa på de insatser som har visat sig ha goda 

effekter på den psykiska hälsan. Vi måste även våga pröva nya metoder, då de metoder vi 

hittills har använt, inte har lyckats vända trenden. Genom forskning vet vi bland annat att 

flickor upplever sin hälsa sämre än pojkar; att självmordsstatistiken går ner för alla 

målgrupper utom för unga vuxna 15–24 år där det är oförändrat och att det finns stora 

skillnader inom länet vad gäller hälsan utifrån socioekonomiska förhållanden. 

 

Det som föreslås i denna handlingsplan för lokal och regional nivå i länet är att bland 

annat att: 

- Satsa på att barn och unga klarar av att gå ut skolan 

- Fortsätta att öka barns och ungas delaktighet  

- Fokusera mer på främjande och förebyggande insatser 

- Utveckla bärkraftiga samverkansstrukturer som fungerar på alla nivåer i 

organisationerna  

- Ta fram system för att kunna mäta och följa utvecklingen, för att därefter kunna 

utvärdera och fortsätta förbättra 

 

För att få en överblick över de föreslagna insatserna som nämns i handlingsplanen 

hänvisas till bilaga 4. 

 

Med önskan om intressant läsning och tips till effektiva insatser i länet! 

 

Samverkanskansliet 

Helena Wiklund, projektledare Uppdrag psykisk hälsa i Stockholms län (huvudförfattare) 
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Inledning 

Bakgrund 

Stockholms läns landsting och samtliga kommuner i Stockholms län har tillsammans med 

Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH Stockholms län) tagit fram denna 

”Länsövergripande analys och handlingsplan psykisk hälsa - Inriktning barn, unga och unga 

vuxna upp till och med 24 år”, som sträcker sig från 2017 till 2020. För information om den 

nulägesbeskrivning samt den fördjupningsrapport från Centrum för Epidemiologi och 

Samhällsmedicin (CES) som ligger till grund för satsningarna i denna handlingsplan - se 

bilagorna 6–8.   

 

Handlingsplanen utgår från Regeringens och Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) 

överenskommelse ”Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2017” 1.  En central 

del av den överenskommelsen 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 insatser kring psykisk hälsa. Bakgrunden till 

överenskommelsen är Regeringens Strategi inom området psykisk hälsa 2016–2020, som 

togs fram under 2015 2. 

 

Förutom att huvudmännen gör en gemensam handlingsplan för barn och unga upp till och 

med 24 år innebär även överenskommelsen 2017 att den länsövergripande handlingsplan3  

som togs fram under 2016 revideras. Överenskommelsen 2017 innebär även att särskilda 

medel fördelas till gemensamma satsningar mellan kommun och landsting på 

ungdomsmottagningar samt en riktad satsning med nya initiativ för barn och unga inom 

landstinget. I denna handlingsplan redovisas även kommande länsövergripande satsningar 

vad gäller ungdomsmottagningarna i länet (kapitel 3), då det är ett krav i överenskommelsen 

2017. 

Syfte med regeringens och SKL:s överenskommelse 

Regeringen och SKL har en gemensam målsättning om psykisk hälsa åt alla och att 

arbetet ska utformas med hänsyn tagen till regeringens mål om att sluta de påverkbara 

hälsoklyftorna inom en generation. Syftet med Regeringens och SKL:s överenskommelse 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. Det finns 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. Överenskommelserna stödjer 

även en strategisk och långsiktig kompetensförsörjning. 

Övergripande mål med de länsgemensamma  

handlingsplanerna 

De övergripande målen med de länsgemensamma handlingsplanerna för barn och unga 0 – 

24 år samt 25 år och uppåt är att: 
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- befolkningen erbjuds behovsanpassade och effektiva insatser av god kvalitet, såväl 

vad gäller förebyggande och främjande insatser som medicinsk behandling och 

sociala insatser. Insatser ska vara jämlika, jämställda och tillgängliga.  

- skapa ett uthålligt och långsiktigt hållbart arbete med att stärka strukturer för 

utveckling och kunskapsstyrning inom området psykisk hälsa. Arbetet ska baseras på 

ett gemensamt ansvarstagande i ordinarie strukturer, för att skapa förutsättningar för 

huvudmännen att erbjuda insatser med utgångspunkt i bästa tillgängliga kunskap.  

Psykisk hälsa och psykisk ohälsa 

Psykisk hälsa handlar bland annat om att människor upplever sin tillvaro meningsfull, att de 

kan använda sina resurser, vara delaktiga i samhället och uppleva att de har förmåga att 

hantera livets normala motgångar. Psykisk hälsa är mer än frånvaron av psykisk ohälsa, 

vilket i dag ofta används som en övergripande term som täcker både psykiska besvär och 

psykisk sjukdom. Psykiska besvär beskriver olika tillstånd då människor visar tecken på 

psykisk obalans eller symtom som oro, ångest, nedstämdhet eller sömnsvårigheter. De 

psykiska besvären kan beroende på typ och omfattning i olika grad påverka 

funktionsförmågan. Symtomen behöver inte vara så omfattande att diagnos kan sättas och är 

ofta normala reaktioner på en påfrestande livssituation. 

 

Arbetet med den psykiska hälsan berör i stort sett samtliga verksamhetsområden inom 

kommun och landsting. Hänsyn behöver tas till pågående arbeten utifrån andra 

överenskommelser som berör insatser för personer som har eller riskerar att utveckla psykisk 

ohälsa såsom exempelvis: En förstärkt elevhälsa, Stöd till den sociala barn och 

ungdomsvården, Satsning för att stärka kvinnors hälsa, Våld i nära relationer, Strategi och 

handlingsplan för ANDT-arbetet i Stockholms län 2017–2020, Nyanländas psykiska hälsa 

samt Samordning av det nationella suicidförebyggande arbetet. Detta innebär att vissa 

satsningar/målgrupper prioriteras i andra pågående satsningar och därmed inte lyfts 

specifikt i den här handlingsplanen däremot bör samordning och samverkan med övriga 

satsningar ske.  

Orsaker till den psykiska ohälsan bland barn och unga  

I det positionspapper4 som Sveriges kommuner och landsting (SKL) publicerade 2016 om 

Barns och ungas psykiska hälsa resonerar de om orsakerna kring psykisk hälsa. 

Positionspapperet redovisar SKL:s 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.  

 

”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” (sid 5). 

 

”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 
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ohälsa som social isolering, alkohol- och drogkonsumtion, självskadebeteende och 

självmordsförsök förekommer i en oroande omfattning” (sid 5). 

 

”När en människa drabbas av psykisk ohälsa kan det bero på biologisk sårbarhet och på att 

hon eller han är utsatt för olika riskfaktorer som inte uppvägs av tillräckligt med 

skyddsfaktorer. Exempel på riskfaktorer är ensamhet, negativa attityder och kränkande 

behandling. Andra riskfaktorer kan vara kopplade till socioekonomiska förutsättningar som 

ekonomisk utsatthet eller att barn och unga upplever att familjen har dålig ekonomi. Det kan 

också finnas brister i föräldraskapet eller missförhållanden i hemmet som till exempel en 

vårdnadshavare med psykisk ohälsa, missbruk och/eller som utövar våld. Sexuella övergrepp 

och sexuell exploatering, i synnerhet för unga flickor, är ytterligare riskfaktorer. Trots 

skyddsfaktorer är ingen befriad från risken att drabbas av psykisk ohälsa, det kan drabba vem 

som helst, alla familjer och alla grupper i samhället” (sid 5). 

 

”Samhället ställer också stora krav på människors psykiska funktioner. När människors 

förmågor och samhällets krav inte stämmer överens är det viktigt att anpassa situationen i 

första hand och inte sjukdomsförklara mer än nödvändigt. Det handlar om att ge den 

enskilde förutsättningar att hantera sitt liv. En del unga människor kan ha svårt att nå 

skolans kunskapskrav och arbetsmarknaden kan upplevas som osäker. Ökad 

individualisering, krav på prestationer och att leva i en komplex tillvaro som kan vara svår att 

förstå och överblicka kan också bidra till utsatthet. Normer och samhällsideal kan skapa 

stress och obalans. Homosexuella, bisexuella, unga transpersoner och queers utsätts för 

negativt bemötande och diskriminering i större uträckning än andra. Unga känner generellt 

en mindre tillit till andra människor. Asylsökande och nyanlända barn och unga som bär med 

sig krigsupplevelser och erfarenheter av våld och övergrepp har ökad risk för psykisk ohälsa” 

(sid 5). 

Ledningsstruktur länsövergripande arbete och budget 

De aktiviteter som planeras i denna handlingsplan sker inom ramen för övrigt arbete i länet 

som redan pågår för att främja psykisk hälsa. Befintliga strukturer används för att på bästa 

sätt tillvarata behov och ett gemensamt ansvarstagande mellan olika aktörer som exempelvis 

Samordningsförbunden, Regionala samrådet för psykiatri och beroendefrågor, Regionala 

samrådet för barn i behov av särskilt stöd (BUSSAM), Expertnätverket för ensamkommande 

barn, Länsnätverket för strategiska folkhälsofrågor samt lokala samverkansgrupper. Läs mer 

om länsgemensamma strukturer för samverkan i ”Stöd till riktade insatser inom området 

psykisk hälsa - Stockholms läns analyser 2016, reviderad 2017” samt i ”Strategi och 

handlingsplan för ANDT-arbetet i Stockholms län 2017–2020”.  

 

För att fånga upp och stämma av bilden av den psykiska hälsan i länet samt besluta om vilka 

aktiviteter som ska lyftas i den länsgemensamma handlingsplanen för psykisk hälsa har 

följande organisation skapats: 
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De ljusblå rutorna är grupper/funktioner som skapats specifikt för satsningen, de mörkgrå är 

befintliga samverkansnätverk som berörs av satsningarna. Utöver dessa stödstrukturer för 

samverkan finns det i nuläget sex samordningsförbund i Stockholms län. Den gemensamma 

styrgruppen för Uppdrag psykisk hälsa i Stockholms län fattar beslut om godkännande av de 

länsövergripande handlingsplanerna. Den politiska samverkansgruppen VIS informeras 

löpande om arbetet och kan välja att ställa sig bakom de länsövergripande 

handlingsplanerna. För mer information samt förteckning över deltagare i den politiska 

samverkansgruppen, styrgruppen psykisk hälsa och beredningsgrupp psykisk hälsa samt 

mötesfrekvens se bilaga 2 i ”Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa - 

Stockholms läns analyser 2016 reviderad 2017” (annat dokument än detta). 

 

Samverkanskansliet för uppdrag psykisk hälsa Stockholms län består av två samordnare från 

Stockholms läns landsting, en samordnare från Storsthlm och två projektledare. 

Projektledarna finansieras till hälften av Stockholms läns landsting och till hälften av de 26 

kommunerna i Stockholms län. Enligt beslut i styrgruppen för uppdrag psykisk hälsa i 

Stockholms län ska samverkanskansliet främst jobba med att: 

 

- Sprida och ordna kompetenssatsningar 

- Implementeringsstöd/analysstöd/utvecklingsstöd till kommuner och landsting 

- Kartlägga, inventera och genomföra analyser 

- Ta fram modeller/förslag till förändringsarbete 

- Kommunikation/webbportal/spridning av effektiva metoder 

 

Samverkanskansliet ska stötta kommunerna och Stockholms läns landsting i sina satsningar 

utifrån uppdrag psykisk hälsa samt underlätta samverkan så att uppdrag psykisk hälsa kan 

göra långsiktig skillnad i länet. 
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För att kunna genomföra länsgemensamma satsningar har Stockholms läns landsting och de 

26 kommunerna i Stockholms län avsatt fyra procent av sina stimulansmedel under både 

2016 och 2017 till en gemensam pott (se bilaga 1). Under 2017 fanns det 4 528 193 kronor till 

länsgemensamma satsningar och för 2018 är summan 4 542 924 kronor. Den 

länsgemensamma potten ska täcka delar av de aktiviteter som listats både i handlingsplanen 

för barn och unga samt i handlingsplanen för 25 år och uppåt, se respektive aktivitet för mer 

information. Om kommuner och landsting i länet önskar genomföra fler, eller mer 

omfattande, länsgemensamma satsningar i länet kring barn, unga och unga vuxna upp till 

och med 24 år, kan förslagsvis ytterligare stimulansmedel avsättas kommande år under 

förutsättning att Regeringen och SKL gör nya överenskommelser kopplat till stimulansmedel 

(2018 och 2019).  

Metod för framtagande av analys och handlingsplan 

Den länsövergripande handlingsplanen för barn och unga upp till och med 24 år i 

Stockholms län har tagits fram av samverkanskansliet i samarbete med medarbetare inom 

kommuner och landsting i Stockholms län samt i samarbete med medarbetare på 

Länsstyrelsen. Den analys som togs fram inom Uppdrag psykisk hälsa under 2016 har legat 

till grund för 2017 års analys och handlingsplan, liksom nyutgivna rapporter och statistik från 

ett flertal myndigheter och organisationer. Nationella Uppdrag psykisk hälsa (läs mer nedan) 

har tagit fram statistik utifrån ett 50-tal indikatorer och CES, Centrum för Epidemiologi och 

samhällsmedicin, har i särskilt syfte tagit fram rapporten Fördjupning barn och unga – 

uppdrag psykisk hälsa (september 2017) där bland annat statistik kring psykisk hälsa 

synliggörs. Denna statistik har synliggjort vissa ”problemområden” som lyfts som ”insatser” i 

kapitel 1 och 2 i denna handlingsplan.  

 

En enklare behovsinventering har, under våren 2017, genomförts i olika samverkansnätverk 

(se kapitel om ledningsstrukturen här ovan) där sådant som upplevts som bekymmersamt 

kopplat till barns och ungas psykiska hälsa i länet har lyfts. Även Ungdomsmottagningarnas 

kontaktpersoner har återkommit med önskemål om vad som behöver utvecklas 

länsövergripande de närmsta åren. Under arbetet med analyser och handlingsplaner (både 

barn och vuxna) har regelbundna avstämningar genomförts med respektive nätverk i 

ledningsgruppsbilden ovan. Utöver detta har nätverksmöten/workshops hållits med 

kommunernas samordnare för psykisk hälsa, kommunernas samordnare kring 

nyanlända/ensamkommande barn samt internt inom landstinget med representanter från 

olika berörda enheter.  

Medverkan från patient- brukar- och anhörigorganisationer 

För att säkerställa att patient- brukar- och anhörigorganisationer 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 Stockholms län 

2016. Avtalet innebär att NSPH Stockholms län har två platser i beredningsgruppen som 

förbereder materialet till styrgruppen samt deltar vid möten med samverkanskansliet. Utöver 

det så hjälper NSPH Stockholms län till med att bemanna respektive arbetsgrupp/nätverk 

som jobbar med de olika insatserna samt vid behov ger eget underlag till analyserna. Tanken 

är att samverkan ska ske strukturerat och långsiktigt utifrån den länsgemensamma 

handlingsplanen. I samband med analys och framtagande av handlingsplanerna har 

avstämningar även skett med RFSL Stockholm samt med Hjärnkoll. 
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Ambitionen för 2018 och framåt är att öka barns och ungas delaktighet i kommande arbete 

med analyser, handlingsplaner och förslag till insatser.  

Prioriteringar 

Analyserna som ligger till grund för handlingsplanen har gett en bild av vilka områden som 

behöver prioriteras kring psykisk hälsa de närmaste åren i Stockholms län. I analyserna lyfts 

många fler målgrupper/behov än vad som har tagits med i den slutgiltiga handlingsplanen 

för 2017–2020. Prioriteringar har under framtagandet av den länsgemensamma 

handlingsplanen skett med: Arbetsgrupper (interna inom kommunerna och Stockholms läns 

landsting), de kommunala samordnarna, beredningsgruppen, samverkanskansliet, 

Stockholms läns landstings interna styrgrupp och den länsgemensamma styrgruppen. 

Faktorer som har styrt prioriteringen har bland annat varit:  

- vad som är genomförbart länsgemensamt med hjälp av projektledarna och den 

länsgemensamma potten, dvs. vad är möjligt resursmässigt. 

- befintliga samverkansstrukturer som inte har några andra medel kopplade till sig och 

som behöver stöd i utvecklingsarbete. 

- nya modeller/metoder som kan testas och spridas till många. 

 

Befintligt utvecklingsarbete som redan har andra medel kopplade till sig har inte hamnat lika 

högt i prioriteringen. Exempelvis pågår lokalt i flera kommuner och Stockholms läns 

landsting ett arbete kring personalens psykiska hälsa med stöd av satsningarna på en 

kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess samt 

professionsmiljarden. Detta har inneburit att vi i uppdrag psykisk hälsa har analyserat 

sjukskrivningar för personal inom kommun och landsting men att inga medel från uppdrag 

psykisk hälsa avsätts till detta då det redan finns andra satsningar som täcker det området. 

För att underlätta prioritering har vi, utöver om området redan är täckt via andra satsningar, 

utgått från följande faktorer: 

 

Insatser som har utvärderats och beforskats har prioriterats framför andra satsningar. 

Avgränsningar 

I de länsövergripande handlingsplanerna för psykisk hälsa, kapitel 1, lyfts endast satsningar 

som kommer att genomföras via stimulansmedel eller andra resurser från uppdrag psykisk 

hälsa eller på något annat sätt i samverkan med uppdrag psykisk hälsa. Pågående ordinarie 

verksamhet eller projekt som berör psykisk hälsa men inte genomförs i samverkan med 

uppdrag psykisk hälsa beskrivs inte i de länsgemensamma handlingsplanerna.  

Faktorer 1-5 (1 = lågt värde, 5=akut läge/stor påverkan)

Stor grupp som berörs?

Hög kostnad per individ?

Stor negativ påverkan på livskvalitet?

Särskilt utsatt grupp?

Hur oacceptabelt i länet är problemet?

Summa (addera siffrorna)
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Uppföljning av handlingsplanerna 

Delar av handlingsplanerna följs upp årligen av samverkanskansliet. Insatser som beskrivs i 

kapitel 2 (rekommendationer till lokala satsningar) och i kapitel 3 (Ungdomsmottagningar) 

följs inte upp av samverkanskansliet. En sammanställning av uppföljningen redovisas i en 

verksamhetsberättelse senast den sista november så länge handlingsplanen är giltig.  

I handlingsplanerna anges vem som är ytterst ansvarig för respektive insats. Ansvarig ser till 

att indikatorer och uppföljningar är gjorda och inrapporterade till projektkansliet senast den 

första september varje år. Uppföljningarna ingår som ett led i den årliga revideringen av 

handlingsplanerna.  

Uppdrag psykisk hälsa – det nationella uppdraget  

Nationella Uppdrag psykisk hälsa utgör en del av överenskommelsen kring psykisk hälsa, 

mellan SKL och Regeringen (Socialdepartementet). Det nationella projektet bedrivs åren 

2015–2018 och har föregåtts av flera relaterade satsningar, som Psynk, för att stödja 

utvecklingen av insatser för att förstärka psykisk hälsa i kommuner och landsting/regioner. 

Läs mer på hemsidan: https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/om-oss/ 

Vägledande policys 

Agenda 2030 – FN:s utvecklingsmål för hållbar utveckling 

I slutet av september år 2015 antog FN:s generalförsamling en ny hållbar utvecklingsagenda, 

Agenda 2030. Agendan består av 17 utvecklingsmål och började gälla den 1 januari 2016. De 

17 målen handlar om att avskaffa fattigdom, uppnå jämställdhet, bekämpa 

klimatförändringen, säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande, säkerställa en 

inkluderande och likvärdig utbildning och en varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk 

tillväxt. De globala målen berör ett stort antal områden som kommuner, landsting och 

regioner redan arbetar aktivt med. Det gäller bland annat folkhälsoarbete. Många kommuner 

och landstinget har börjat översätta de globala målen, bland annat genom att föra in målen i 

verksamhetsplaner och styrdokument5.  

 

 

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/om-oss/


13 
 

Kommissionen för jämlik hälsa 

I en ny underlagsrapport (nr 7) från kommissionen för jämlik hälsa6 finns förslag till insatser 

för att minska skillnader i hälsa. Kommissionen för jämlik hälsa har två huvudsakliga 

uppdrag, att lämna förslag på åtgärder som kan bidra till att hälsoklyftorna i samhället 

minskar men även att arbeta på ett utåtriktat och inkluderande sätt och bidra till 

samhällsdebatten.  

 

Skillnader i hälsa mellan grupper med olika socioekonomisk status återkommer oavsett 

om man mäter i termer av utbildningsnivå, inkomststorlek eller yrkesstatus. Skillnaderna 

återfinns för nästan alla sjukdomar och hälsoproblem, dvs. för insjuknande och död i alla 

våra stora folksjukdomar liksom för självskattad hälsa. Skillnaderna följer vad som brukar 

kallas en gradient – ju lägre socioekonomisk status desto sämre hälsa. 

I rapport nr 7 diskuterar författaren hur skillnaderna i hälsa mellan olika socioekonomiska 

grupper kan härledas till orsaker om generell sårbarhet såsom stress och psykosociala 

faktorer. Syftet med rapporten är att analysera betydelsen av psykosociala faktorer för 

socioekonomiska skillnader i hälsa, och utifrån denna analys föreslå möjliga insatser för att 

minska ojämlikheten i hälsa. 

 

Här nedan nämns några av rapportens förslag till insatser som är viktiga att väva in både vad 

gäller det länsövergripande samt det lokala utvecklingsarbetet vad gäller den psykiska hälsan 

i Stockholms län: 

 

- Vidareutveckla kompetens inom välfärdssystem och skola om hur bemötande och 

förhållningssätt kan påverka tilltro, tillit, hopp och framtidstro och genom detta kan 

bidra till jämlik hälsa. 

- Utveckla och stärk bemötandet i välfärdssystemets alla delar från mödrahälsovård, 

skola, försäkringskassa och arbetsförmedling till sjuk- och äldrevård och omsorg. 

- Stärk förutsättningar för mödrahälsovård och barnhälsovård att stödja föräldraskap 

och tidigt initiera stödjande insatser i familjer med sviktande psykosocial situation 

och stärk dess insatser för särskilt utsatta familjer. 

- Utveckla Familjecentralernas verksamhet och använd stimulansmedel för att 

utvärdera deras förmåga till samverkan för att främja jämlik hälsa genom att nå 

utsatta grupper. 

- Utveckla skolans förmåga att möta och tillvarata olika barns förmåga och styrka, både 

teoretisk och praktisk talang, att tidigt identifiera barn som förlorar tilltro till sin 

förmåga och att tidigt ge stöd till elever som riskerar att inte uppfylla läromålen. 

- Stärk elevhälsan och dess hälsofrämjande och preventiva uppdrag: Stärk dess 

resurser och ställ krav på att skolan har en skolsköterska som är närvarande varje dag 

samt adekvat tillgång till psykosocial kompetens såsom kurator och psykolog. 

- Stärk skolans uppdrag och möjlighet att stimulera barnens fysiska aktivitet med det 

dubbla målet att stärka deras fysiska förmåga och självkänsla. 

Folkhälsopolicy  

Handlingsplanens syfte är att bevara och förbättra den psykiska hälsan i länet och med det 

bidra till det nationella övergripande folkhälsomålet ”Skapa samhälleliga förutsättningar för 

en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen”.  

Ett viktigt dokument som är nytt och påverkar handlingsplanen är Stockholms läns 

landstings folkhälsopolicy 2017–2020.  Folkhälsopolicyn7 har visionen ”Stockholms läns 
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landsting skapar förutsättningar för en god, jämställd och jämlik hälsa för alla genom aktivt 

hälsofrämjande arbete”. En del av policyn handlar om att utveckla samverkan och delaktighet 

där landstingets olika verksamheter ska skapa möjligheter för inflytande och delaktighet för 

invånarna. Aktivt samarbete och samverkan inom landstinget och med lokala, regionala och 

nationella aktörer i frågor som har betydelse för folkhälsan ska stärkas och utvecklas där de 

fyller sitt syfte. 

 

I Folkhälsopolicyn anges fyra mål där tonvikten för folkhälsoarbetet de kommande åren ska 

läggas: 

- Det finns stöd, verktyg och förutsättningar för att välja hälsosamma levnadsvanor. 

- En god, jämlik och jämställd hälsa där de med sämst hälsa prioriteras. 

- Minskad psykisk ohälsa och förbättrad somatisk hälsa bland personer med psykisk 

sjukdom. 

- En arbetslinje som präglas av hälsofrämjande arbetsmiljöer och insatser som leder till 

att människors resurser tillvaratas. 

Barnkonventionen8 

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, 

innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Sverige undertecknade 

barnkonventionen 1990 varvid den blev ett rättsligt bindande avtal. Sveriges regering och 

riksdag ska ta ställning till om huruvida barnkonventionen ska bli svensk lag. Den 6 juli 2017 

fattade Regeringen ett beslut om att skicka ett förslag på hur barnkonventionen ska bli lag på 

remiss till lagrådet. I den utredning som gjorts föreslås att Barnrättslagen träder i kraft den 1 

januari 2020.  

 

Konventionen slår fast att barn är individer med egna rättigheter, inte föräldrars eller andra 

vuxnas ägodelar. Den har 54 artiklar och fyra grundläggande och vägledande principer som 

alltid ska beaktas när det handlar om frågor som rör barn. 

 
Grundläggande principer: 

 Alla barn har samma rättigheter och lika värde 

 Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn 

 Alla barn har rätt till liv och utveckling 

 Alla barn har rätt att få uttrycka sin mening och få den respekterad 

 

Några av barnkonventionens artiklar är av särskilt intresse för insatser och aktiviteter i 

handlingsplanen: 

Artikel 2: Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får 

diskrimineras. 

 

Artikel 3: Barnets bästa ska alltid komma i första rummet 

 

Artikel 4: Politiker som styr länder ska ansvara för att alla barn får det som de har rätt till. 

När det gäller barnets ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter ska staten utnyttja det 

yttersta av sina resurser. Där så behövs ska man samarbeta internationellt. 

 

Artikel 6: Varje barn har rätt att överleva och att utvecklas 
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Artikel 12: Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. 

Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad. 

 

Artikel 17: Varje barn har rätt att få tillgång till information via till exempel internet, radio 

och tv. Staten ska ta ansvar för massmediers roll när det gäller varje barns tillgång till 

information. 

 

Artikel 18: Barnets föräldrar har gemensamt ansvar för barnets uppfostran och utveckling. 

Staten ska hjälpa föräldrarna. 

 

Artikel 19: Barnet har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld och mot vanvård eller 

utnyttjande av föräldrar eller andra vårdnadshavare. 

 

Artikel 23: Ett barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv 

och hjälp att delta i samhället på lika villkor. 

 

Artikel 24: Varje barn har rätt till bra hälsa och rätt till sjukvård. Traditionella sedvänjor 

som är skadliga för barns hälsa ska avskaffas. 

 

Artikel 26: Varje barn har rätt till social trygghet, och hjälp om föräldrarna till exempel har 

lite pengar. 

 

Artikel 27: Varje barn har rätt till skälig levnadsstandard, en bostad, kläder, mat och rent 

vatten. 

 

Artikel 28: Varje barn har rätt till utbildning. Grundskolan ska vara gratis. 

 

Artikel 29: Skolan ska hjälpa barnet att utvecklas och lära sig om mänskliga rättigheter. 

 

Artikel 33: Varje barn har rätt att skyddas mot droger 

 

Barnombudsmannen är den myndighet i Sverige som har till uppdrag att bevaka hur 

barnkonventionen efterlevs i samhället, och driver på genomförandet i kommuner, 

landsting/regioner och myndigheter. I och med att konventionen ska bli svensk lag förväntas 

ett ökat tryck på utveckling i frågor om barns delaktighet och inflytande. 

 

Läs mer om landstingets arbete med barnkonventionen på SLL.se: http://www.sll.se/om-

landstinget/socialt-ansvarstagande/Landstingets-arbete-med-barnkonventionen/ 

Samt på vårdgivarguiden: http://www.vardgivarguiden.se/barns-stallning 

 

Läs mer om kunskapslyftet som pågår inför att Barnkonventionen ska bli lag på 

Barnombudsmannens hemsida:  

https://www.barnombudsmannen.se/barnratt-i-praktiken/kunskapslyft-infor-

barnrattslagen/ 

http://www.sll.se/om-landstinget/socialt-ansvarstagande/Landstingets-arbete-med-barnkonventionen/
http://www.sll.se/om-landstinget/socialt-ansvarstagande/Landstingets-arbete-med-barnkonventionen/
http://www.vardgivarguiden.se/barns-stallning
https://www.barnombudsmannen.se/barnratt-i-praktiken/kunskapslyft-infor-barnrattslagen/
https://www.barnombudsmannen.se/barnratt-i-praktiken/kunskapslyft-infor-barnrattslagen/
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Struktur för handlingsplanen  

I handlingsplanerna (både den för barn och den för vuxna) lyfts vissa områden som belysts i 

analysen/nulägesbeskrivningen. Handlingsplanen är tänkt att användas som ett stöd i det 

lokala arbetet med att förbättra den psykiska hälsan och inför att kommuner och landsting 

ska prioritera vad som ska göras lokalt. Många av insatserna som nämns i de 

länsgemensamma handlingsplanerna är sådana som forskning och beprövad erfarenhet har 

visat vara bra insatser att arbeta med.  
 

I handlingsplanen för barn och unga upp till och med 24 år lyfts länsgemensamma satsningar 

i kapitel 1 och rekommendationer till lokala satsningar ges i kapitel 2. Med ”lokala 

satsningar” menas ”kommunövergripande” satsningar eller satsningar som Stockholms läns 

landsting väljer att göra, till skillnad mot ”regional” eller ”länsövergripande” där hela länet 

täcks in och där samverkan mellan kommuner och landstinget ingår. 

 

Nulägesbeskrivningens statistik kring bland annat befolkningstillväxt och andra 

demografiska värden kan utgöra en bra grund för att prioritera det lokala arbetet. 

Fem fokusområden 

Den nationella överenskommelsen ”Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 

2017” tar upp fem fokusområden som kommuner/landsting bör titta närmare på: 

 

- Ledning/styrning och organisation 

- Förebyggande och främjande insatser 

- Tillgängliga och tidiga insatser 

- Enskildas delaktighet och rättigheter 

- Specialiserade insatser - utsatta grupper/riskgrupper 

 

Den länsövergripande handlingsplanen för barn och unga upp till och med 24 år följer 

Regeringens fem utpekade fokusområden, dvs samtliga fokusområden har synliggjorts i 

insatserna i kapitel 1, 2 och 3 (genom rubriker vid varje insatsbeskrivning).  

Fokusområde 1: Ledning, styrning och organisation 

Ledning, styrning och organisation genomsyrar samtliga nivåer i pyramiden (se sid 18). För 

att lyckas med förändrings-/förbättringsarbete krävs engagemang och samordning och för att 

göra samhällets samlade insatser mer resurseffektiva krävs en utökad samverkan. 

Stockholms läns landsting och samtliga kommuner i Stockholms län har därför som nämnts 

innan kommit överens om att avsätta fyra procent av sina erhållna stimulansmedel till en 

gemensam pott för att underlätta samordning och utvecklingsarbete. 

Fokusområde 2: Förebyggande och främjande insatser 

Ett förebyggande och främjande arbete när det gäller psykisk hälsa behöver göras på många 

olika arenor, samtidigt och samordnat. Främjande av hälsa och förebyggande av ohälsa är av 

stor betydelse för framtiden och utgör basen i pyramiden på nästnästa sida.  
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Fokusområde 3: Tillgängliga och tidiga insatser 

Barn, unga och unga vuxna med psykisk ohälsa måste kunna räkna med att få tillgång till rätt 

insatser i rätt tid. Landsting och kommun bör lokalt och i vissa fall gemensamt se över i 

vilken utsträckning utbudet av insatser motsvarar behoven. Fokus bör bland annat ligga på 

att motverka utanförskap och ojämlika levnadsvillkor. För att ge rätt stöd är det viktigt att 

kunskapsbaserade insatser erbjuds tidigt. 

Fokusområde 4: Enskildas delaktighet och rättigheter 

Personer som lever hela eller stora delar av sitt liv med psykisk ohälsa är en grupp som 

fortfarande möter brister i vården och omsorgen och det finns mycket kvar att göra för att 

möta de behov som finns. Delaktighet och rättigheter ska genomsyra alla vård-/stödnivåer 

och omfatta samtliga åldrar och målgrupper. Samordnad individuell plan (SIP) är ett verktyg 

som rätt använt kan leda till ökad delaktighet för den enskilde. Att samverka med patient-, 

brukar och anhörigorganisationer samt med barn, unga och unga vuxna för att öka 

delaktigheten i alla insatser som planeras inom Uppdrag psykisk hälsa, är att föredra. 

Fokusområde 5: Specialiserade insatser - Utsatta grupper 

Olika grupper och olika individer har olika behov och förutsättningar. Det finns ingen lösning 

eller modell som passar alla, och alla grupper har inte samma mönster för att söka och få det 

stöd som behövs. Utsatta grupper har inte sällan behov av specialiserade insatser men 

återfinns även på övriga nivåer i pyramiden på nästa sida. 

 

SKL har i rapporten om Barn och ungas hälsa9 synliggjort åtta utsatta grupper vad gäller den 

psykiska ohälsan/hälsan.  

- Barn placerade i HVB 

- Kroniskt sjuka barn 

- Ekonomiskt utsatta barn 

- Nyanlända och asylsökande barn 

- Våldsutsatta barn 

- Barn till sjuka eller missbrukande föräldrar 

- HBTQ-ungdomar 

- Barn och unga med funktionsnedsättning 

 

Bilden nedan är ett sätt att visa hur satsningar på respektive målgrupp skär igenom alla 

nivåer i pyramiden. Delaktighet och rättigheter, ledning, styrning och organisation samt 

riskgrupper/utsatta grupper återfinns på samtliga insatsnivåer.  
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SKL:s lista med nio viktiga områden för barns hälsa 

Sveriges kommuner och landsting, SKL, publicerade i april 2017 en beskrivning av nuläget 

kring Barns och ungas hälsa i Sverige. Denna rapport10 ligger delvis till grund för 2017 års 

analys och handlingsplanen för barn och unga upp till och med 24 år i Stockholms län (dvs 

detta dokument).  

 

SKL har under lång tid arbetat med att stödja sina medlemmar i arbetet med välfärdstjänster 

och befolkningens hälsotillstånd, däribland barns och ungas hälsa och ohälsa.  

SKL har fastställt att förbundets folkhälsoarbete under kongressperioden 2016–2019 ska 

verka för att: 

- Kommuner, landsting och regioner arbetar för att uppnå målet om att sluta 

folkhälsoklyftan inom en generation. 

- Kommunerna, landstingen och regionerna arbetar hälsofrämjande och förebyggande 

för att stärka social hållbarhet och minska skillnader i hälsa. 

 

Tidiga listan (se nedan) utvecklades år 2014 inom ramen för utvecklingsprojektet Psynk vid 

SKL. Olika professionsföreningar verksamma inom exempelvis skola, socialtjänst och hälso- 

och sjukvård deltog i arbetet med att lista de viktigaste tidiga insatserna för psykisk hälsa. 

Tillsammans prioriterade de nio viktiga områden för barns hälsa, uppdelat utifrån barns 

ålder: 

Alla barn ska (enligt ”tidiga listan”): 

1. Växa tryggt i mammas mage 

- Mödrahälsovården ger anpassat stöd och identifierar föräldrar med behov av extra 

insatser, exempelvis beroende på social utsatthet, missbruk, sjukdom eller 

kognitiva svårigheter 
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- Vid behov av fortsatt stöd hjälper mödrahälsovården till att förmedla kontakt och 

information 

 

2. Ha kompetenta föräldrar 

- Barnhälsovården gör hembesök till alla nyfödda, erbjuder en allmän och vid behov 

anpassad föräldrautbildning till alla föräldrar 

- Kommunen i samarbete med föreningslivet erbjuder allmänna 

föräldrautbildningar i förskola, skola och för tonårsföräldrar 

- Socialtjänsten erbjuder föräldrastöd, i grupp eller individuellt, till föräldrar med 

extra behov på grund av egen utsatthet eller speciella förhållanden för barnet 

- Hälso- och sjukvården ger föräldrastöd till föräldrar med barn som har en sjukdom 

eller funktionsnedsättning och stödet är anpassat efter barns och föräldrars behov 

 

3. Nå målen i skolan 

- Alla kommuner ska förvänta sig goda skolresultat för alla barn och erbjuda 

utbildningsinsatser, elevhälsa och socialt stöd som möjliggör detta 

- Förskola och skola ger alla barn förutsättningar att utveckla ett rikt ordförråd och 

lära sig läsa och skriva, kompenserar för olikheter i hemmiljö och identifierar tidigt 

barn som behöver extra stöd 

- Alla skolhuvudmän uppmärksammar och har strategier för att minska frånvaro 

- Alla barn ska ha tillgång till en högkvalitativ skola oavsett bostadsort och 

föräldrarnas möjlighet att välja 

 

4. Känna sig välkomna och trygga 

- Alla former av kränkande behandling ska motverkas intensivt och effektivt i 

skolan, på fritiden, på nätet och i hemmet 

- Alla barn ska veta vart de kan vända sig om de känner sig utsatta eller blir illa 

behandlade och ha tillgång till ansvariga vuxna som verkligen agerar i skola och 

förskola, på ungdomsmottagningar, socialtjänst och hälso-och sjukvård 

- Extra och lättillgängligt stöd ska finnas för alla barn som har föräldrar i någon 

form av kris 

 

5. Veta sina rättigheter 

- Det ska finnas lättillgänglig information på nätet om allt som barn behöver veta. 

Den ska vara översatt på olika språk och tillgänglig för den som inte kan läsa eller 

har en funktionsnedsättning 

- Förskola, skola och barn-och ungdomsprogram på TV ska visa barnen var 

informationen finns 

 

6. Få hjälp att ta hand om sin kropp och hjärna 

- Föräldrar, barn-och ungdomshälsovård, elevhälsa och tandvård ska lära ut hur 

barn ska äta, sova, motionera och ordna sin vardag för att främja hälsa 

- Särskilt mycket kunskap och stöd ska förmedlas kring hur vi skyddar hjärnan för 

överbelastning och stress 
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7. Ha möjlighet att komma ut i arbetslivet 

- Alla ungdomar ska få en kompetent studie-och yrkesvägledning 

- Alla ska få pröva arbetslivet genom bra prao, sommarjobb och extra 

introduktionsprogram för ungdomar med särskilda behov 

 

8. Känna hopp inför framtiden 

- Alla barn ska kunna lita på att svenska välfärdssystemet fungerar väl; att det finns 

bra skola, trygg socialtjänst, lättillgänglig, god och säker hälso-och sjukvård 

- Ungdomar ska garanteras arbete 

 

9. Ha tillgång till råd, stöd och behandling när de mår dåligt 

- En barn- och ungdomshälsa för alla åldrar som snabbt kan bedöma, utreda och 

behandla lindrigare tillstånd och identifiera och slussa vidare när specialistvård 

behövs 

- Telefonrådgivning och chatt på nätet 

- Egenvård på nätet 

 
För att synliggöra hur de rekommenderade insatserna i kapitel 2 i denna länsövergripande 

handlingsplan för barns och ungas psykiska hälsa i Stockholms län är kopplade till den tidiga 

listan, har handlingsplanens kapitel 2 delats in i nio kapitel som överensstämmer med tidiga 

listan.  
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Kapitel 1  

Länsgemensamma satsningar 

 

Handlingsplanen är indelad i två kapitel för att synliggöra vilka satsningar som ska 

ske länsgemensamt (för hela regionen) och vilka som kan ske ”lokalt” 

(rekommendationer till landstinget eller en kommun att satsa stimulansmedel på 

insatsen om de anser att det behövs). Indelningen i två kapitel förväntas även kunna 

synliggöra avgränsningar och vem/vilka som är ansvariga för att satsningen 

genomförs och för att följa upp den.  

 

I ”Kapitel 1 – länsgemensamma satsningar” redovisas de insatser och aktiviteter där 

behovet av insatserna och ambitionen är att insatserna ska ske länsövergripande och 

i samverkan mellan kommunerna (de flesta) samt landstinget. Flera av dessa insatser 

och aktiviteter kommer samverkanskansliet för Uppdrag psykisk hälsa i Stockholms 

län att ansvara för, eller Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (centralt). Även andra 

aktörer kan i kapitel 1 utses som ansvariga för att insatsernas/aktiviteternas mål ska 

uppnås.  

 

Kapitel 2 innehåller rekommendationer till landstinget eller kommunerna. Det är helt 

frivilligt att välja att satsa stimulansmedel på en eller flera av dessa insatser. 

 

Kommuner och landsting kan även välja att göra en ”länsövergripande insats” från 

kapitel 1 till ”lokal”, och formulera om texten i den egna handlingsplanen som sänds 

in till SKL senast den 31 oktober 2017.  Använd gärna bilaga 7 för att fylla i lokala 

satsningar.  
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Länsövergripande projektledare 

För att samordna det övergripande gemensamma arbetet med handlingsplanen samt 

genomföra gemensamma aktiviteter anställs två projektledare för länet. De är till hälften 

finansierade av stimulansmedel från landstinget och till hälften av stimulansmedel från 

kommunerna i länet. De arbetar gentemot Stockholms läns landsting, genom framförallt HSF 

och KSON (Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje), samt gentemot de 26 

kommunerna i länet, genom Storsthlm (kommunerna i Stockholms län). Projektledarnas 

viktigaste ansvarsområden handlar om kommunikation och spridning, kompetenssatsning 

samt utvecklingsstöd. 

Långsiktigt mål (5 år)  

Det finns en struktur för att bedriva effektivt länsgemensamt utvecklingsarbete kring 

förbättrad psykisk hälsa i befolkningen. Detta innebär att man i landstings-  och 

kommundrivna verksamheter klarar av att identifiera och använda evidensbaserad praktik 

kring förbättrad psykisk hälsa, sprida kunskapen och följa upp samt utvärdera arbetet.  

Aktiviteterna i handlingsplanens kapitel 1 är till största delen genomförda.  

Kortsiktiga mål (1-2 år) 

Länsgemensamma satsningar underlättas.  

Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län har, via den gemensamma 

styrgruppen, kommit överens om en struktur för utvecklingsarbete inom psykisk hälsa 

området i länet. 

Kommunerna i länet och Stockholms läns landsting har fått stöd i att uppnå målen i 

överenskommelsen ”Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2017”. 

Aktiviteter  

- Projektledarna ansvarar, tillsammans med samordnarna i samverkanskansliet, för att 

länsgemensamma analyser och handlingsplaner i Uppdrag psykisk hälsa följs upp och 

revideras årligen under sin giltighetstid 

- Projektledarna ansvarar, tillsammans med samordnarna i samverkanskansliet, även för 

att en verksamhetsberättelse med beskrivning av genomförda länsgemensamma 

satsningar inom uppdrag psykisk hälsa tas fram årligen så länge satsningen pågår. 

Uppföljning av lång- och kortsiktiga mål samt indikatorer för den länsgemensamma 

satsningen (kapitel 1) ingår i verksamhetsberättelsen. 

- Projektledarna kommer att erbjuda kommunerna i länet och landstinget utvecklingsstöd, 

vilket bland annat innebär att stötta det lokala arbetet ute i länet kring planering och 

implementering av lokala insatser kring psykisk hälsa 

 

Läs mer om aktiviteter som genomförs länsgemensamt med stöd av de två projektledarna i 

bilaga 3.  

Indikatorer  

- Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län använder sig av en 
struktur för utvecklingsarbete inom psykisk hälsa området i länet. 
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- Aktiviteter utifrån den länsgemensamma handlingsplanen för psykisk hälsa 
genomförs och resultatet rapporteras årligen i form av en verksamhetsberättelse. 

Ansvarig 

Hälso- och sjukvårdsförvaltning och Storsthlm ansvarar tillsammans med styrgruppen för att 

beslut om medel till länsgemensamma projektledare fattas. Projektledarna ansvarar för att 

länsgemensamma aktiviteter i handlingsplanens kapitel 1 genomförs och följs upp (om inte 

annat anges i anslutning till respektive aktivitet).  

Kostnad 

Två heltidstjänster ca 1 660 000 kr/år. Tas ifrån de länsgemensamma medlen. 

Fokusområde 

Ledning, styrning och organisation 

Kommunikation – Spridning av Stockholms läns arbete  

inom uppdrag psykisk hälsa  

För ett lyckat förändringsarbete kring psykisk hälsa i Stockholms län behöver information 

om arbetet vara lättillgänglig och spridas till ett stort antal berörda myndigheter, 

organisationer och invånare. 

Långsiktigt mål (5 år) 

Det länsövergripande arbetet kring förbättrad psykisk hälsa har synliggjorts. 

Kortsiktigt mål (1-2 år) 

Berörd personal i länets kommuner och i Stockholms läns landsting har kännedom om 

handlingsplanen och arbetar utifrån de länsövergripande och lokala handlingsplanernas mål 

och aktiviteter.  

Aktiviteter 

- En gemensam hemsida tas fram för spridning av information. Hemsidan uppdateras 

så länge satsningen pågår. 

- Nyhetsbrev, bildspel m.m. sprids till olika berörda målgrupper. 

- Information om Uppdrag psykisk hälsa i Stockholms län publiceras på 

vårdgivarguiden, Storsthlms hemsida, Uppdrag psykisk hälsa Stockholms läns 

hemsida samt på NSPH Stockholms hemsida. 

Indikatorer 

Det finns en kommunikationsplan för hur man ska nå ut till berörda parter med information 

om uppdrag psykisk hälsa. 

Det finns en hemsida kopplad till Stockholms läns arbete inom Uppdrag psykisk hälsa. 



24 
 

Ansvariga 

De länsövergripande projektledarna för Uppdrag psykisk hälsa ansvarar för samtliga 

aktiviteter och uppföljning inom kommunikationsinsatsen samt hemsidan.  

Kostnad 

200 000 kr under 2018 för kommunikationstjänster som köps in av Stockholms läns 

landstings upphandlade kommunikatörer. Övrigt ingår i projektledarnas ordinarie uppdrag. 

Fokusområde 

Ledning, styrning och organisation 

Länsgemensam kompetenssatsning psykisk hälsa 2017–2020 

I 2016 års analyser av den psykiska hälsan i Stockholms län framkom behov av 

kompetensutveckling. Behovet fanns inom samtliga fokusområden och omfattade flera 

målgrupper och många olika personalkategorier. Att enbart ge tillfälliga föreläsningar kring 

ett ämne i syfte att öka kompetens ger sällan långsiktigt resultat. En långsiktig och hållbar 

kompetensutveckling som ger bästa effekt på den psykiska hälsan i Stockholms län bör med 

fördel samordnas och följas upp länsövergripande. Både planering och genomförande görs i 

samarbete med patient-, brukar- och anhörigorganisationer. 

Långsiktigt mål (5 år) 

Det finns en struktur för att fånga upp behov av och genomföra kompetensutveckling, 

kunskapsutbyte och förändringsarbete inom psykisk hälsa området i Stockholms län.  

Berörd personal inom kommunerna och landstinget i Stockholms län har kännedom om vilka 

förebyggande, hälsofrämjande, tidiga och specialistinsatser som är effektiva och tillgängliga i 

länet för att förbättra den psykiska hälsan i befolkningen. Kunskapen ska även kunna 

omsättas i praktiken. 

Kortsiktigt mål (1 år) 

Det finns en plan för kompetensutveckling kring psykisk ohälsa för relevanta 

personalgrupper inom kommunerna och landstinget. Planen ska innefatta hur man arbetar 

med effektiv kunskapsspridning, implementering och uppföljning/utvärdering. Utvecklingen 

sker utifrån målgruppernas/verksamheternas behov. 

Länsövergripande aktiviteter 

2018 

Utifrån analyserna och handlingsplanen tas en länsgemensam plan för genomförande av 

kompetensutveckling fram. Av planen ska det framgå vilka personalkategorier inom de olika 

huvudmännens verksamheter som berörs samt vilka utbildningar som finns tillgängliga via 

webben. I planen ska det även framgå hur uppföljnings av respektive utbildningsinsats ska 

ske.  
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Särskilda kompetenssatsningar som kan komma att ingå i den länsgemensamma satsningen 

är bland annat: 

1. Spridning av de insatser och metoder som visat sig vara effektiva när det gäller 

stöd till nyanlända och ensamkommande barn  

2. Utbildning ”Har du koll?” genom Transkulturellt centrum (TKC) 

3. Utbildningar kring HBTQ 

4. Utbildning för rektorer om det hälsofrämjande uppdraget 

5. Utbildningar kring orosanmälningar 

6. Utbildningar kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Flera olika 

utbildningar planeras där bland annat bemötande kommer att synliggöras. 

7. Kompetenssatsning inom ämnet problematisk skolfrånvaro för verksamheter som 

samverkar kring målgruppen 

8. En plan för kompetensutveckling utifrån SIP ska tas fram. I utbudet föreslås det 

bland annat ingå utbildning i att hålla nätverksmöten/leda SIP-möten, 

brukarledda utbildningar riktade både mot personal och patienter, brukare och 

anhöriga kring bemötande och hur man aktivt kan jobba med 

delaktighet/gemensamt beslutsfattande i samband med SIP. 

2018–2020 

- Utifrån behov förbereda och genomföra upphandling av utbildningar 

- Genomföra/stötta genomförandet av de utbildningsinsatser som ingår i planen  

- Ta fram en hållbar struktur för långsiktig kompetensförsörjning och kunskapsutbyte i 

länet där även struktur för uppföljning synliggörs 

- Kommunerna respektive landstinget i länet låter utvald personal delta i 

utbildningarna som publiceras via Uppdrag psykisk hälsa i Stockholms läns hemsida 

och via nyhetsbrev  

Länsövergripande indikatorer 

Andel personal inom definierade kategorier som tagit del av utbildningssatsningarna.  

Andel personal som anser att man har haft nytta av kompetensutvecklingen och kunnat 

använda utbildningen i sitt dagliga arbete.  

En plan för kompetenssatsningen är framtagen. 

Utbildningar finns tillgängliga på hemsidan www.uppdragpsykiskhalsa.se/stockholmslan 

Ansvarig 

De två länsgemensamma projektledarna är ansvariga för att aktiviteterna inom den 

länsövergripande satsningen kring kompetenssatsningen utförs. 

Kommuner och landsting ansvarar för att låta berörd personal delta i 

utbildningssatsningarna. 

Kostnad 

Av de länsgemensamma medlen har 1 487 924 kr avsatts till ovanstående satsning. 

Kommuner och landsting bekostar den arbetstid som berörd personal lägger ned på 

att delta i kompetenssatsningen samt eventuella vikariekostnader för personal som deltar i 

satsningen. 

http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/stockholmslan
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Fokusområde 

Kan vara utbildningar inom samtliga fokusområden. 

Länsövergripande utvecklingsarbete kring BUS och Samordnad 

individuell plan (SIP) 

Inom länet finns en regional samverkansstruktur sedan 2001 för samverkan mellan hälso- 

och sjukvården, socialtjänsten samt skolan i form av Regionala samrådet för barn i behov av 

särskilt stöd (BUSSAM). BUSSAM leds av en tjänstemannagrupp med representanter från de 

tre berörda verksamheterna (skolan, hälso- och sjukvård samt socialtjänsten) på central 

länsnivå. I varje kommun finns ”lokala” BUS-grupper som organiserar sig utifrån en 

överenskommelse som togs fram och godtogs av samtliga kommuner och Stockholms läns 

landsting år 2012 – ”Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS)” 11.    

Läs mer om det länsövergripande arbetet om barn i behov av särskilt stöd och om de rutiner 

och överenskommelser som har tagits fram av BUSSAM på följande sida: 

http://www.storsthlm.se/halsa-och-stod/barn-och-unga.html 

 

Enligt överenskommelsen ”Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS)” ska följande 

verksamheter vara representerade i de lokala BUS-grupperna (sid 11):  

”Den lokala BUS-gruppen i varje kommun och stadsdel, ska bemannas med chefer från 

huvudmännens förvaltningar och verksamheter. Respektive chef i den lokala BUS-gruppen 

ansvarar för att förmedla och förankra informationen från BUS-gruppen i den egna 

verksamheten och förvaltningen. Följande verksamheter ska vara representerade i 

chefsgruppen för lokal samverkan: socialtjänsten och/eller stadsdelsförvaltningen, 

utbildningsförvaltningen och/eller förskolan och skolan, barn- och ungdomspsykiatrin 

(BUP), habilitering och barn- och ungdomsmedicinska mottagningen (BUMM).” 

 

Exempel på andra som kan medverka är elevhälsa (som är en del av skolan), 

husläkarmottagning, husläkarmottagningar och barn- och ungdomsmedicinska 

mottagningar som har Första linjen uppdrag barn- och unga med psykisk ohälsa, mödra- och 

barnhälsovård, tandhälsovård, kultur och fritidsförvaltning, kommunernas aktivitetsansvar, 

polis, brukar- och intresseorganisationer, Mini-Marior, ungdomsmottagningar och fristående 

skolor m fl. 

 

Målgruppen som nämns i överenskommelsen är barn under 18 år som är i behov av särskilt 

stöd från skolan och/eller socialtjänsten samt från hälso- och Sjukvården (sid 6). Vidare står 

det i överenskommelsen att barn och unga (upp till 18 år) i behov av särskilt stöd inte är 

någon enhetlig grupp. Det kan exempelvis vara barn som är asylsökande eller barn som har 

en funktionsnedsättning, barn med kroniska sjukdomar eller med psykisk ohälsa (sid 4). Det 

kan även vara barn i åldern 16–18 år som har hoppat av skolan och som ingår i kommunens 

aktivitetsansvar.  

 

Då BUSSAM:s arbete rör samverkan mellan skolan, hälso- och sjukvården samt 

socialtjänsten och då samverkansarbetet är starkt knutet till barns psykiska hälsa, lyfts 

förslag till kommande utvecklingsarbeten in i denna handlingsplan knutet till Uppdrag 

psykisk hälsa (i stället för att enbart lyftas till BUSSAM).  

 

http://www.storsthlm.se/halsa-och-stod/barn-och-unga.html
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I denna insats om ”Länsövergripande utvecklingsarbete kring BUS och SIP” synliggörs flera 

olika aktiviteter (se nedan) som bör leda till att den psykiska hälsan hos barn och unga i länet 

förbättras. Troligen kommer fler aktiviteter att lyftas i den kommande, reviderade, 

handlingsplanen som ska skrivas 2018. 

 

Förutom det föreslagna utvecklingsarbetet i denna handlingsplan har Regeringen i mars 2017 

gett Statens skolverk och Socialstyrelsen i uppdrag att tillsammans genomföra ett treårigt 

utvecklingsarbete i syfte att förbättra samverkan mellan elevhälsa, hälso- och sjukvården och 

socialtjänsten. Läs mer om detta uppdrag: 

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/03/uppdrag-ska-forbattra-samverkan-

mellan-elevhalsan-halso--och-sjukvarden-och-socialtjansten/ 

 

Regeringen har även i juli 2017 utsett en särskild utredare för stärkt elevhälsa. Läs mer på: 

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/07/regeringen-tillsatter-utredning-for-

starkt-elevhalsa/ 

Kommande utvecklingsarbete 

Varje år följs arbetet i de lokala BUS-grupperna upp genom årliga enkäter som BUS-

sekretariatet i BUSSAM administrerar. I dessa enkäter ställs bland annat frågor om det lokala 

BUS-arbetet samt om det lokala arbetet med SIP (Samordnad Individuell Plan).  

Socialförvaltningen inom Stockholms stad har tillsammans med Barn- och 

ungdomspsykiatrins stab under 2017 genomfört en inventering kring sina lokala BUS-

grupper (åtta lokala BUS-grupper som täcker in stadens 14 stadsdelar). Enkätsvaren från 

BUS-sekretariatets uppföljning 2017 samt Stockholms stads inventering vittnar om att det 

finns en del utvecklingsarbete att göra, såväl på lokal nivå, som på länsövergripande nivå, 

både kring det lokala BUS-arbetet och om arbetet med SIP. 

 

Enligt den insamling av indikatorer som nationella Uppdrag psykisk hälsa på SKL har gjort 

nationellt, framgår att ett flertal kommuner inom Stockholms län samt Stockholms läns 

landsting har gjort betydligt färre samordnade planer kring barn och unga i förhållande till 

befolkningsunderlaget än genomsnittet för riket. Det indikerar att det behövs fortsatta 

utvecklingsinsatser kring SIP i länet. Samtidigt meddelade landstinget, och många av 

kommunerna, i sin redovisning till SKL att det finns en stor osäkerhet kring redovisade 

siffror, då det sannolikt finns en underrapportering i systemen (både i SIP-kollen12 samt i de 

egna journalsystemen). Troliga anledningar till detta kan vara att det idag inte finns något 

bra sätt att inhämta uppgifterna från verksamheterna (i journalsystem mm) och att det 

behövs smartare tekniska lösningar på att stödja brukarna i att fylla i SIP-kollen. 

 

Nationella Uppdrag psykisk hälsa samt BUSSAM har genom åren tagit fram mycket 

stödmaterial och filmer kring SIP. Av den anledningen kommer fokus för samverkanskansliet 

inom Uppdrag psykiska hälsa samt för BUSSAM de kommande åren framförallt vara att 

sprida den redan framtagna informationen på respektive hemsida.  

Läs mer på hemsidan: https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/sip/sip-for-barn-och-unga/ 

Samt på Storsthlms hemsida: http://www.storsthlm.se/halsa-och-stod/samordnad-

individuell-plan-sip.html 

 

Samverkanskansliet kommer även att driva ett länsövergripande utvecklingsarbete 

där de lokala BUS-grupperna besöks ute i länet för att stötta dem i det lokala 

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/03/uppdrag-ska-forbattra-samverkan-mellan-elevhalsan-halso--och-sjukvarden-och-socialtjansten/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/03/uppdrag-ska-forbattra-samverkan-mellan-elevhalsan-halso--och-sjukvarden-och-socialtjansten/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/07/regeringen-tillsatter-utredning-for-starkt-elevhalsa/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/07/regeringen-tillsatter-utredning-for-starkt-elevhalsa/
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/sip/sip-for-barn-och-unga/
http://www.storsthlm.se/halsa-och-stod/samordnad-individuell-plan-sip.html
http://www.storsthlm.se/halsa-och-stod/samordnad-individuell-plan-sip.html
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utvecklingsarbetet kring BUS samt kring SIP. Enligt enkätundersökningen som BUS-

sekretariatet genomfört 2017 fungerar vissa lokala BUS-grupper väl idag, och andra kan 

behöva stöd i att utveckla sin lokala BUS-grupp eller med att förbättra arbetet kring SIP. 

Samverkanskansliet kommer att anlita en extern resurs för att kunna genomföra detta arbete 

effektivt och ändamålsenligt. I detta utvecklingsarbete kommer samverkanskansliet arbeta 

nära BUS-sekretariatet samt rapportera till BUSSAM.  

Långsiktigt mål (5 år) 

- De lokala BUS-grupperna i länet har år 2020 representation i enlighet med aktuell 

BUS-överenskommelse 

- De lokala BUS-grupperna i länet upplever att de har en fungerande samverkan lokalt 

kring barn i behov av särskilt stöd 

- Fler SIP-kollar har registrerats inom länet jämfört med mätningen i SIP-kollen 2017 

- Nöjdheten hos brukarna i länet, som mäts i SIP-kollen, ligger högt jämfört med 

nöjdheten hos andra län/regioner och i landet 

- Stockholms läns landsting samt någon eller några av kommunerna i länet ligger i 10 i 

topp för riket på SIP-kollens hemsida vad gäller antal genomförda SIP-enkäter  

Kortsiktigt mål (1 år) 

- SIP stödmaterial och filmer som redan har tagits fram i landet och i länet har 

publicerats och spridits på Uppdrag psykiska hälsa i Stockholms hemsida 

- SIP-kollen används i högre utsträckning i länet än vad den gör idag (jämfört med 

insamlingen av indikatorer som nationella Uppdrag psykisk hälsa genomförde våren 

2017) 

- De lokala BUS-grupperna i länet som har uttryckt behov av att ta emot stöd kring att 

vidareutveckla sitt arbete med BUS och/eller SIP har besökts av någon från 

samverkanskansliet för uppdrag psykisk hälsa 

Aktiviteter 

- En extern resurs knyts till uppdraget som ska processleda utvecklingsarbetet i de 

lokala BUS-grupper som önskar ta emot stöd i det lokala utvecklingsarbetet kring 

BUS och SIP 

- En plan kring hur arbetet ska gå till ute i de lokala BUS-grupperna tas fram  

- Kartläggning inom landstinget – frågor om SIP till landstingsverksamheter läggs in i 

WIM 

- BUS turné – besöka de lokala BUS-grupper som önskar ta emot stöd i ett 

utvecklingsarbete, inventera samverkan och det lokala arbetet kring SIP samt 

eventuellt ge stöd i utvecklingsarbetet 

- Utifrån inventering i de lokala BUS-grupperna sker fortsatt utvecklingsarbete för att 

förbättra samverkan mellan skolan, hälso- och sjukvård samt socialtjänsten, samt för 

att arbetet med SIP ska fungera väl i länet för att främja den psykiska hälsan hos barn 

och unga  

Indikatorer 

- Representation i lokala BUS-grupper 
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- Nöjdhet hos de lokala BUS-grupperna kring den lokala samverkan kring barn i behov 
av särskilt stöd 

- Nöjdhet hos de lokala BUS-grupperna kring det lokala arbetet med SIP 
- Upprättande av SIP i befolkningen  
- Uppföljning av SIP i befolkningen 

Ansvariga 

Sekretariatet inom BUSSAM, extern resurs samt projektledarna inom samverkanskansliet 

ansvarar för ovanstående aktiviteter och för att följa upp arbetet.  

Kostnad 

Kostnad för att kunna anlita en extern resurs tas av de gemensamma stimulansmedlen på  

4 %. Förslagsvis anlitas denna resurs på 100 % för att kunna arbeta med denna insats samt 

ytterligare två länsövergripande insatser som nämns i kapitel 1. Uppskattad kostnad för den 

externa resursen är 865 000 kronor för ett helår. 

Övrigt arbete ingår i BUS-sekretariatets samt projektledarna i Samverkanskansliets uppdrag. 

Fokusområde 

Tillgängliga och tidiga insatser samt enskildas delaktighet och rättigheter 

Förbättrad samverkan vid vårdnadshavares akuta sjukdom eller 

dödsfall 

Den länsövergripande analysen synliggör ett behov av att Stockholms läns landsting och 

kommunerna i länet tar fram gemensamma rutiner när ambulanspersonal och PAM-

personal13 vid akuta situationer träffar på barn som närstående. Det kan exempelvis vara 

akuta situationer som att en vårdnadshavare avlider eller att en vårdnadshavare blir svårt 

sjuk, skadad eller okontaktbar. Den kartläggning som gjorts under sommaren 2017 visar att 

ambulanspersonalen många gånger stöter på problem när de under framförallt helger och 

jourtid kontaktar socialtjänsten för att göra en orosanmälan (läs mer om detta i 

Nulägesbeskrivningen, bilaga 6. Kartläggningen visade även på behovet av att utbilda 

ambulanspersonalen kring barn som närstående, samt att ta fram och sprida material kring 

barn som närstående. 

Långsiktigt mål (5 år)  

Barn som närstående till vårdnadshavare som tas om hand akut av ambulanspersonal och 

PAM-personal i länet bemöts och tas om hand på ett sådant sätt att risken för att drabbas av 

psykisk ohälsa på grund av den akuta händelsen är liten.  

Kortsiktiga mål (1–2 år) 

- All ambulanspersonal samt PAM-personal inom Stockholms läns landsting som har 

behov av utbildning har deltagit i utbildning kring barn som närstående 

- Informationsmaterial kring barn som närstående har tryckts upp och distribuerats till 

personal 
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- Gemensamma rutiner för ambulanspersonal och socialtjänster i kommunerna är 

framtagna  

Aktiviteter 2017–2018 

- Ta fram och trycka upp material 

- Sätta samman en arbetsgrupp med personal från landsting och socialtjänster i 

kommunerna som tar fram gemensamma rutiner 

- Utbilda ambulanspersonal och PAM-personal kring barn som närstående 

- Genomföra en likadan kartläggning som genomfördes sommaren 2017  

Indikatorer  

Förbättrade resultat från den kommande kartläggningen 2018 (jämfört med kartläggningen 

sommaren 2017) 

Material är framtaget och distribuerat 

Antal/andel personal som genomgått utbildning (uppdelat på kvinnor och män). 

Ansvariga 

Projektledare från FoUUi/Utbildningscenter, Södersjukhuset, projektleder arbetet och 

ansvarar för att ta fram material, att utbilda samt att processleda arbetsgruppen med att ta 

fram gemensamma rutiner mellan ambulanspersonalen samt socialtjänsterna i 

kommunerna.  

En extra resurs knyts till uppdraget och till BUSSAM.  Den extra resursen ansvarar för 

samarbetet med projektledaren samt för att bjuda in deltagare från kommunernas 

socialtjänster till arbetsgruppen för framtagande av gemensamma rutiner. 

Kostnad 

Stimulansmedel har beviljats av Stockholms läns landsting för 2017 och kommer att beviljas 

för 2018.  

Kostnad för att kunna anlita en extern resurs tas av de gemensamma stimulansmedlen på 4 

%. Förslagsvis anlitas denna resurs på 100 % för att kunna arbeta med denna insats samt 

ytterligare två länsövergripande insatser som nämns i kapitel 1. Uppskattad kostnad för den 

externa resursen är 865 000 kronor för ett helår. 

Övrigt arbete ingår i BUS-sekretariatets samt projektledarna i Samverkanskansliets uppdrag. 

Fokusområde 

Enskildas delaktighet och rättigheter, tillgängliga och tidiga insatser, specialiserade insatser 

– utsatta grupper 

Förbättrad samverkan kring nyfödda barn till föräldrar med 

beroende 

På uppdrag av Stockholms läns landsting erbjuder Rosenlunds barnhälsovårdsteam (RBH) 

sedan 2014 tidiga stödinsatser för spädbarn i familjer där en eller bägge föräldrarna har en 

drogberoendesjukdom.  Verksamheten är länsövergripande och ger individuellt anpassad 

barnhälsovård med frekventa besök i hemmet och på mottagningen under barnets första åtta 
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månader. Ett särskilt barnhälsovårdsprogram har utvecklats för de frekventa hembesöken. 

Stor vikt läggs vid att stödja föräldrarna i att uppmärksamma barnens behov av 

kommunikation och samspel. 

 

RBH bedriver sin verksamhet med två sjuksköterskor där stödinsatserna domineras av 

regelbundna hembesök under de första månaderna efter barnets födelse. Föräldrarna bor i 

hela Stockholms län, vilket gör att personalen interagerar med ett mycket stort antal 

kommuner och stadsdelars socialtjänst. Ungefär hälften av familjerna orosanmäls av RBH 

vid ett eller flera tillfällen under de första månaderna och det är ett problem att familjerna 

ofta inte får insatser förrän efter flera månaders utredning, trots att behoven är stora och 

uppenbara.  

Familjens sociala situation och bristen på tätt stöd från socialtjänsten gör också att 

tidsåtgången per besök är betydligt större än vid arbetet på en ordinarie barnhälsovård, som  

bygger på planerade och betydligt färre besök på mottagningen. 

Långsiktigt mål (5 år) 

Små barn till föräldrar med beroende inom länet får tidigt de stödinsatser som de har rätt till 

från socialtjänsten samt från landstingets sida.  

Kortsiktigt mål (1 år) 

Samarbetet mellan Rosenlunds barnhälsovårsteam och socialtjänsten inom de 26  

kommunerna inom länet fungerar väl. 

Aktiviteter 

- Inventera hur samarbetet ser ut 

- Gemensamt utvecklingsarbete mellan Rosenlundsbarnhälsovårdsteam och 

socialtjänsterna i länet där barnkonsekvensanalyser föreslås vara en viktig del i 

arbetet 

- Föreslå lösningar till BUSSAM som sedan fattar beslut om åtgärder 

Indikatorer 

BUSSAM har fattat beslut om åtgärder. 

Ansvarig 

BUSSAM samt en extra resurs som knyts till uppdraget och som rapporterar till BUSSAM. 

Kostnad 

Ingår i BUS-sekretariatets uppdrag samt kostnad för att kunna anlita en extern resurs tas av 

de gemensamma stimulansmedlen på 4 %. Förslagsvis anlitas denna resurs på 100 % för att 

kunna arbeta med denna insats samt ytterligare två länsövergripande insatser som nämns i 

kapitel 1. Uppskattad kostnad för den externa resursen är 865 000 kronor för ett helår. 

Övrigt arbete ingår i BUS-sekretariatets samt projektledarna i Samverkanskansliets uppdrag. 
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Fokusområde 

Enskildas delaktighet och rättigheter, tillgängliga och tidiga insatser, utsatta grupper 

Länsövergripande utvecklingsarbete kring problematisk 

skolfrånvaro  

De barn som har låga eller ofullständiga betyg från grundskolan har kraftigt förhöjda risker 

för framtida psykosociala problem enligt Socialstyrelsens rapport 2010. Betyg från 

grundskolan är en viktig skyddsfaktor när det gäller missbruk, suicid, utanförskap och 

psykisk ohälsa. 

 

I en forskningsstudie14 av risktecken och insatser för unga vuxna som varit föremål för 

omfattande interventioner från socialttjänst, skola och hälso- och sjukvård pekas 

skolfrånvaro ut som en viktig markör för behovet av samordnande insatser från bland annat 

skola och socialtjänst. Skolfrånvaro har flera förklaringar och de pekar samfällt mot att 

tillvaron i skolan och tillvaron i hemmet hänger ihop. En besvärlig hemmasituation eller att 

barn känt sig tvungna att vara hemma från skolan för att ta hand om missbrukande föräldrar, 

är bara exempel på anledningar till frånvaron. Andra studier redovisar att mer än 3 av 4 barn 

med hög skolfrånvaro kan ha en neuropsykiatrisk diagnos15. 

 

Med problematisk skolfrånvaro menar vi frånvaro i sådan utsträckning att de riskerar leda 

till en negativ utveckling mot utbildningens mål. Det innefattar både giltig och ogiltig samt 

sammanhängande och upprepad frånvaro. Definitionen är den samma som i den nationella 

utredningen ”Saknad!”, SOU2016:94. 

 

Under våren 2017 genomfördes en inventering av skolfrånvarons omfattning i Stockholms 

län (läs mer nedan samt på www.uppdragpsykiskhalsa.se/stockholmslan ). Precis som i de 

nationella undersökningarna uppmärksammades svårigheten med att få in ett statistiskt 

underlag som redovisar frånvarons omfattning. Fler av de tillfrågade skolhuvudmännen 

anger att de inte kan se frånvaron på huvudmannanivå och att den här typen av statistik inte 

förs. Utifrån det underlag som inkom våren 2017 via inventeringen går det inte att dra några 

slutsatser. Däremot visar inventeringen i länet, samt de nationella undersökningarna, på 

behovet av att på huvudmannanivå och på skolenheter kunna säkerställa att rapportering av 

all frånvaro görs och att det finns rutiner för att tidigt upptäcka, förebygga och åtgärda 

frånvaro. 

 

Vid den inventering som genomfördes i länet genom Uppdrag psykisk hälsa och Storsthlm 

under våren 2017, och genom den genomgång av goda exempel och kartläggning av 

skolfrånvarons omfattning som skedde i ett länsövergripande nätverk kan följande slutsatser 

dras: 

- Samverkan mellan aktörer och verksamheter som arbetar med barn behöver fungera  

- Identifiering av riskgrupper redan i förskolan gör att insatser kan sättas in på ett 

tidigt stadie.  

- Överlämningar mellan skolformer och årskurser behöver kvalitetssäkras för att 

garantera att mottagande enhet kan stärka upp stödet kring de barn som uppvisat 

tecken till frånvaro. 

- Individcentrerade arbetssätt minskar riskerna för skolfrånvaro. 

http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/stockholmslan
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- Tidig insats vid första tecken på frånvaro leder till ökad närvaro. För att det ska lyckas 

måste det finas rutiner och verktyg för att rapportera och följa upp frånvaro.  

- Kartläggning av barnets helhetssituation måste genomföras för att förstå orsakerna 

till frånvaron och för att anpassa skolsituationen till elevens förutsättningar och 

behov. Olika verksamheter exempelvis barnavårdscentralen, socialtjänst, skola 

(inklusive elevhälsa) barn- och ungdomspsykiatrin m.fl. måste samverka för att en 

gedigen kartläggning ska kunna genomföras. Förebyggande och åtgärdande insatser 

är också beroende av samverkan aktörerna i mellan.  

- Barnets och dess vårdnadshavare delaktighet är av största vikt för att kartläggningen 

ska bli komplett och för att insatserna ska fungera. 

Genom samordning av de olika verksamheternas roll och insatser kring barn som riskerar bli 

frånvarande eller har hög frånvaro finns det flera vinster att hämta: 

- Kartläggningen av barnets behov och förutsättningar blir mer komplett 

- Kompetensöverföringen mellan verksamheter som arbetar runt barnet blir lättare 

- Föräldrarnas situation förenklas då antalet kontaktytor minskar 

- Insatserna blir mer effektiva och enklare att utvärdera  

Långsiktigt mål (5 år) 

- Skolfrånvaron i Stockholms län har minskat 

- Skolhuvudmännen i länet har säkerställda rutiner och system för att rapportera och 

följa upp skolfrånvaro 

Kortsiktigt mål (1 år)  

- Pilotprojektet har avslutats med förslag till fortsatt utvecklingsarbete för länet 

Indikatorer 

Förslag till fortsatt utvecklingsarbete i länet är framtaget 

Andel elever utan godkända betyg från årskurs 9 

Fler indikatorer tas fram genom pilotprojektet och tillsammans med brukarrepresentanter 

Aktiviteter 

- Länsnätverket kring problematisk skolfrånvaro fortsätter att träffas för 

erfarenhetsutbyte samt för kompetensutveckling 

- Ett pilotprojekt med ett antal kommuner kommer att starta hösten 2017. Syftet är att:  

o skapa strukturer för samverkan 

o identifiera behov av kompetenshöjning inom de berörda verksamheterna 

o tidigt identifiera och förebygga frånvaro  

o organisera arbetet med att få barn med långvarig frånvaro att komma tillbaka 

till skolan 

o sprida goda exempel på fungerande och beprövade system där skolfrånvaro 

kan registreras så att fler skolor i länet kan registrera frånvaro 

- Utifrån pilotprojektet utvecklas förslag till fortsatt utvecklingsarbete, vars resultat kan 

spridas länsgemensamt 
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Ansvariga 

Projektledarna tillsammans med uppdragsledare på Storsthlm. Uppdraget rapporteras till 

den gemensamma styrgruppen för Uppdrag psykisk hälsa, men även BUSSAM16 och 

Storstockholms strategiska nätverk för utbildningschefer involveras. 

Kostnad 

Ingår i projektledarnas och uppdragsledarens ordinarie uppdrag.  

Tillkommer kostnader för seminarier och workshops på uppskattningsvis 100 000 kr. 

Fokusområde 

Främjande, tillgängliga och tidiga insatser samt specialiserade insatser 

 

Goda exempel finns att ta del av på www.uppdragpsykiskhalsa.se/stockholmslan från och 

med mitten av november 2017. 

Länsövergripande utvecklingsarbete kring stöd till barn som 

anhöriga/barn som närstående 

Observera att denna insats även finns beskriven i den Länsövergripande handlingsplanen för 

psykisk hälsa - Inriktning vuxna (25 år och uppåt).  

 

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

kring anhörigstöd och barn som närstående. I nuläget är det dock svårt att få en bild av i 

vilken omfattning det finns anhörigstöd för olika målgrupper samt enligt vilka metoder 

anhörigstöd bedrivs inom kommunerna i länet. Läs mer om landstingets arbete med barn 

som närstående: http://www.vardgivarguiden.se/barns-stallning. 

Långsiktigt mål (5 år) 

Barn som anhöriga/barn som närstående har tillgång till kunskapsbaserade stödinsatser. Här 

ingår bland annat grupperna minderåriga barn till personer med psykisk ohälsa/psykisk 

ohälsa i kombination med missbruks-/beroende och andra diagnoser samt minderåriga 

syskon till barn med psykisk ohälsa. 

Kortsiktigt mål (1-2 år) 

Det finns en plan för hur kommun och landsting bör utveckla anhörig-/närståendestödet 

utifrån gemensamma länsövergripande samverkansvinster. 

Aktiviteter 

2018 

- Nationellt kunskapscentrum för anhöriga (NKA) har som ett uppdrag i den tidigare 

PRIO-satsningen tagit fram kunskapsstöd avseende anhöriga till personer med psykisk 

ohälsa. Under 2017–2018 inventeras vilka av de rekommenderade insatserna i 

Kunskapsstöden som finns tillgängliga i Stockholms län och i vilken omfattning. 

http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/stockholmslan
http://www.vardgivarguiden.se/barns-stallning
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- Tillgängliggöra information om metoder, material med mera kring anhörig/-

närståendestöd i Stockholms län på www.uppdragpsykiskhalsa.se/stockholmslan 

2018–2020 

- Utifrån inventeringen tas en plan fram för hur kommuner/landstinget i länet skulle 

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

att, utifrån lokala förutsättningar, ge ett optimalt anhörigstöd/stöd till barn som 

närstående.  

Indikatorer 

Ett länsövergripande förslag till samordning/utbyte kring stöd till barn som anhöriga/barn 

som närstående är framtaget senast december 2018.  

Ansvariga 

Länsgemensamma projektledarna i samverkan med kommunernas anhörigkonsulenter och 

berörd personal inom landstinget som ansvarar för det övergripande arbetet med barn som 

närstående. 

Kostnad  

Inventeringen genomförs inom ramen för de två länsgemensamma projektledarnas uppdrag. 

En extern aktör anlitas för att genomföra inventeringen till en kostnad av 50 000 konor som 

avsätts från den länsgemensamma potten. 70 000 kronor avsätts från den länsgemensamma 

potten till brukarrevisioner. (Detta uppdrag görs i samarbete med en insats som beskrivs i 

den Länsövergripande handlingsplanen för psykisk hälsa - Inriktning vuxna (25 år och 

uppåt). 

Fokusområde 

Enskildas delaktigheter och rättigheter 

Förbättrad samverkan kring ensamkommande barn med 

missbruk i länet 

Den länsövergripande analysen har uppmärksammat att missbruket bland ensamkommande 

barn och unga upp till och med 21 år verkar ha ökat. Även Regeringen har uppmärksammat 

att missbruket verkar ha ökat nationellt. Under maj 2017 gav Regeringen därför 

Folkhälsomyndigheten samt Socialstyrelsen ett uppdrag att fram till december 2017 göra en 

nationell kartläggning kring omfattningen och typen av narkotikavanor bland 

ensamkommande barn och unga upp till 21 år. Samverkanskansliet inom Uppdrag psykisk 

hälsa kommer att följa det nationella uppdraget kring kartläggningen, och eventuellt ingå i en 

fokusgrupp som Folkhälsomyndigheten kommer att starta under hösten 2017. 

Det finns ett behov av att följa den nationella kartläggningen och utifrån resultatet av den 

eventuellt påbörja ett länsövergripande samverkansarbete för att se hur vi tillsammans kan 

arbeta för att förebygga att missbruket bland de ensamkommande barnen ökar. Detta 

utvecklingsarbete bör ske i nära samarbete med bland andra Länsstyrelsen Stockholm, 

http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/stockholmslan
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Folkhälsomyndigheten samt Socialstyrelsen. I länet finns samverkansstrukturer för barn och 

unga upp till och med 17 år inom BUSSAM16 och för ungdomar 13–17 år och unga vuxna 18–

25 år med missbruk/beroende inom Regionalt samråd för psykiatri och beroendefrågor17. 

Dessa samverkansråd bör ingå i ett eventuellt kommande utvecklingsarbete för att samverka 

kring målgruppen ensamkommande barn och unga (ca 16 till och med 20 år) med missbruk.  

Länsstyrelsen Stockholm ansvarar i länet för att leda länssamarbetet kring ANDT18 frågor i 

Stockholms län. En strategi och handlingsplan19 togs fram 2017 som sträcker sig över åren 

2017–2020. Länsstyrelsen Stockholm leder även länssamarbetet kring Barn som försvinner 

(läs mer om den satsningen i handlingsplanen).  

När handlingsplanen sammanställs (oktober 2017) är det ännu oklart om det behöver startas 

ett länsövergripande samverkansarbete kring målgruppen, då vi avvaktar den nationella 

kartläggningen. Det är därmed även oklart vilken huvudman som kommer att processleda 

samverkansarbetet kring ensamkommande barn och unga upp till och med 21 år med ökat 

missbruk.  

Förslag till långsiktiga mål (5 år) 

Ensamkommande barn och unga upp till och med 21 år med missbruk/beroende inom 

Stockholms län får samordnade insatser från ansvariga huvudmän.  

Förslag till kortsiktiga mål (1 år) 

Ett länsövergripande samverkansarbete har påbörjats och aktiviteter och mål för ett fortsatt 

arbete i länet har tagits fram och synliggjorts i den reviderade handlingsplanen (som 

sammanställs av samverkanskansliet för uppdrag psykisk hälsa i Stockholms län under 

2018). 

Förslag till aktiviteter  

2017 

- Samverkanskansliet inom Uppdrag psykisk hälsa kommer att följa och sprida 

information på Uppdrag psykisk hälsas hemsida om pågående arbete i länet och 

nationellt 

- Projektledare inom samverkanskansliet deltar i fokusgrupp som Folkhälsomyndigheten 

samt Socialstyrelsen kommer att kalla till under hösten 2017 

2018 

- Utifrån utvecklingsbehov som uppmärksammas i den nationella kartläggningen, påbörjas 

eventuellt ett länsövergripande samverkansarbete 

- En resurs knyts till uppdraget för att leda utvecklingsarbetet, som rapporteras till 

Regionalt samråd för psykiatri och beroendefrågor17. 

- En plan tas fram där även förebyggande och främjande insatser lyfts 

- Förslag på ytterligare satsningar nämns i reviderad handlingsplan Uppdrag psykisk hälsa 

2019 
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Indikatorer  

- Information läggs upp på Uppdrag psykisk hälsas i Stockholms läns hemsida, så att 

berörda parter i länet får kännedom om pågående arbete. 

- En plan har arbetats fram och godkänts av Regionala samrådet för psykiatri och 

beroendefrågor 

Ansvarig 

Projektledarna inom samverkanskansliet ansvarar för information om det nationella 

uppdraget på hemsidan, för revidering av denna handlingsplan 2018 samt för att delta i 

fokusgruppen som Folkhälsomyndigheten samt Socialstyrelsen kommer att starta upp hösten 

2017.  

Regionala samrådet för psykiatri och beroendefrågor ansvarar, tillsammans med Hälso- och 

sjukvårdsförvaltningen, för att under 2018 anlita en resurs för att leda ett eventuellt 

länsövergripande arbete. 

Kostnad 

Ingår i projektledarnas ordinarie uppdrag. Ev extra stimulansmedel 2018–2019 om det 

påbörjas ett länsövergripande utvecklingsarbete kring förbättrad samverkan kring 

målgruppen. Då föreslås en resurs att anlitas för att driva utvecklingsarbetet. Denna resurs 

rapporterar till Regionala samrådet. Stimulansmedel tas då från landstingets medel för 

gemensamma satsningar utifrån handlingsplanen. 

Fokusområden 

Ledning och styrning, tillgängliga och tidiga insatser, specialiserade insatser – utsatta  

grupper. 
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Länsövergripande utvecklingsarbete kring ”första linjen” inom 

kommun och landsting 

Med ”första linjen” avses den eller de funktioner eller verksamheter som har i uppgift att 

först ta emot barn, ungdomar eller familjer som söker hjälp för att ett barn mår dåligt, 

oavsett om problemet har psykologiska, medicinska, sociala eller pedagogiska orsaker20.  

 

Det tidigare Modellområdesprojektet och Psynkprojektet (2009–2014) har bidragit till att 

identifiera komponenter för en effektiv första linje: 

- vara lättillgänglig, 

- möjlighet till tidig upptäckt, 

- bred kompetens och kvalitativa insatser, 

- god samverkan med gränsande aktörer, och 

- god struktur för systematisk uppföljning 

 

Det finns behov av att i länet diskutera och ta fram en tydlig struktur för ”första linjen” inom 

kommunerna och landstinget.  

 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har under 2017 avsatt stimulansmedel för en fördjupad 

uppföljning av mottagningar i länet som har tilläggsuppdrag för barn och unga med psykisk 

ohälsa i ”första linjen”. Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) genomför 

uppföljningen med syfte att identifiera utvecklingsbehov. Läs mer om tilläggsuppdraget på 

http://www.vardgivarguiden.se/avtaluppdrag/avtalsinformation/vardval-stockholm/barn-

och-unga-med-psykisk-ohalsa---tillaggsuppdrag/ 

Långsiktigt mål (5 år) 

Att barn och unga tidigt får rätt hjälp vid tecken på, eller risk för, psykisk ohälsa och att 

stödet är lättillgängligt samt finns att få på lokal nivå. 

Kortsiktiga mål (1 år) 

Utifrån dialogen och identifierade utvecklingsbehov har länets gemensamma 

utvecklingsområden synliggjorts.  

Aktiviteter  

Diskutera förutsättningar lokalt och regionalt i lämpliga nätverk för att ta ett gemensamt 

grepp kring samsyn om begreppet första linjen inom socialtjänst, elevhälsa och sjukvård och 

föra dialog inför eventuellt fortsatt utvecklingsarbete. 

Indikatorer  

En dialog om hur man gemensamt, kommuner och landsting, arbetar med tidig upptäckt, 

vård och stöd i Stockholms län är påbörjad. 

http://www.vardgivarguiden.se/avtaluppdrag/avtalsinformation/vardval-stockholm/barn-och-unga-med-psykisk-ohalsa---tillaggsuppdrag/
http://www.vardgivarguiden.se/avtaluppdrag/avtalsinformation/vardval-stockholm/barn-och-unga-med-psykisk-ohalsa---tillaggsuppdrag/
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Ansvarig 

Projektledarna inom samverkanskansliet ansvarar för denna insats och rapporterar till den 

gemensamma styrgruppen för Uppdrag psykisk hälsa. 

Kostnad 

Ingår i projektledarnas ordinarie uppdrag. 10 000 kronor avsätts för seminarie- eller 

workshopkostnader. 

Fokusområde 

Förebyggande och främjande insats. 
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Kapitel 2  

Rekommendationer till  

lokala satsningar 
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Rekommendationer till lokal nivå 

I kapitel 2 beskrivs aktiviteter och insatser som, utifrån de länsövergripande analyserna, kan 

ha betydelse för den psykiska hälsan i länet. Flera av dessa kan med fördel planeras och 

genomföras på lokal nivå (med ”lokal” menas på kommunövergripande nivå eller inom 

Stockholms läns landsting). 

 

Respektive kommun och Stockholms läns landsting avgör själva utifrån lokala 

förutsättningar vilka av nedanstående (eller andra) insatser som behöver genomföras för att 

förbättra befolkningens psykiska hälsa. 

Lokala handlingsplaner 

Man kan välja bland insatserna som finns beskrivna i kapitel 1, 2 eller 3 eller lägga till egna 

insatser. Insatserna som väljs kan med fördel läggas in i bilaga 5. Det går också bra att bifoga 

en helt egen lokal plan. 

 

Det finns således två olika sätt att redovisa lokala satsningar, respektive kommun/landstinget 

väljer själva vilket sätt man föredrar: 

- Fylla i lokala satsningar i bilaga 5.  

- Ta fram en egen lokal handlingsplan som ett fristående dokument 

Kostnader och ansvar 

Respektive kommun och Stockholms läns landsting avgör själva vilka aktiviteter som ska 

genomföras och hur stor del av tilldelade medel som i så fall behöver avsättas för att arbeta 

lokalt mot de lång- och kortsiktiga målen. Ansvarig för att genomföra satsningarna och följa 

upp dem utses lokalt. Mål, aktiviteter och indikatorer kan justeras så att de passar de 

specifika lokala behoven. Kommuner och landsting följer själva upp de insatser som valts. 

Samverkanskansliet inom Uppdrag psykisk hälsa i Stockholms län följer upp insatser i 

kapitel 1.  

1. Växa tryggt i mammas mage 

2. Ha kompetenta föräldrar 

Sprid hembesöksprogram till fler områden – Uppsökande arbete kring 

barnfamiljer  

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 ojämlikheter 

i hälsa utifrån var i länet man bor samt om man tillhör någon utsatt grupp/riskgrupp. 

Hembesöksprogram har utvecklats och testats inom två områden inom länet, dels i 

stadsdelen Rinkeby, dels i Södertälje kommun. I hembesöksprogrammen ingår att 

barnhälsovården erbjuder sex hembesök tillsammans med socialtjänsten under barnets 

första levnadsår. Då det idag finns få metoder som är utvärderade och som dessutom visar sig 
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vara effektiva i ett förebyggande och främjande syfte, är detta en metod som föreslås spridas 

till fler områden. 

Stockholms läns landsting har beslutat att långsiktigt finansiera hembesöksprogrammet för 

ytterligare cirka åtta barnavårdscentraler som arbetar i områden som uppfyller de 

kriterier som kommer att fastställas av hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Det 

innebär en möjlighet att stödja föräldrar, men även att fånga upp eventuella behov av 

ytterligare stödåtgärder från landstingets eller kommunens sida. Att på ett enkelt sätt få 

kontakt, bygga upp förtroende och därmed även kunna komma in tidigt med eventuella 

stödinsatser är främjande för den psykiska hälsan, för både vuxna och barn, och 

samhällsekonomiskt lönsamt på sikt. I den utvärdering som har gjorts av 

hembesöksprogrammet i Rinkeby har man hittills kunnat dra slutsatsen att 

vaccinationsgraden har ökat och besöken på akutmottagningar har minskat. En tolkning är 

att föräldrarna har fått ett ökat stöd och ett större förtroende för sjukvården i närområdet (i 

det här fallet främst barnhälsovården). 

Förslag till långsiktiga mål (5 år) för kommuner och landsting 

Utökade hembesöksprogram har startats i upp till åtta kommuner/stadsdelar inom länet. 

Förslag till kortsiktigt mål (1 år) för kommuner och landsting 

Under år 2018 har utökat hembesöksprogram startats i ytterligare kommuner/stadsdelar. 

Förslag till aktiviteter 2018–2020 

- I varje kommun/stadsdel i länet där kriterierna för barnhälsovårdens 

deltagande är uppfyllda tar man tillsammans med landstinget, ställning till om 

man vill satsa på hembesöksprogram.   

- Kommuner/stadsdelar och landsting planerar för uppstart 

- Barnhälsovården erbjuder i samverkan med socialtjänsten utökade hembesök under 

barnets första levnadsår  

- Utvärdering av insatserna  

- Implementering av hembesöksprogrammet med medel från stimulansmedel 

Förslag till indikatorer 

Antalet barn från socioekonomiskt utsatta områden som besöker akutmottagningar minskar. 

Ansvarig 

Kommunen/stadsdelen och företrädesvis socialnämnden/stadsdelsnämnden tillsammans 

med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF).  

Kostnad 

Respektive kommun och Stockholms läns landsting avgör själva hur stor del av sina tilldelade 

stimulansmedel som behöver avsättas för att starta ett hembesöksprogram.  
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Fokusområde 

Förebyggande och främjande insats 

Spridning av Länsstyrelsens preventionspaket i länet 

Länsstyrelsen Stockholm har lyssnat till kommunernas behov av ett mer samordnat stöd i det 

förebyggande arbetet och lanserar ett Preventionspaket som spänner över flera områden 

såsom ANDT (alkohol, narkotika, dopning och tobak), våld i nära relationer, 

föräldraskapsstöd, integration mm.  

 

Förhoppningen är att Länsstyrelsens stöd till kommunerna ska leda till att det främjande 

och förebyggande arbetet till barn, unga och deras föräldrar utvecklas, och att 

insatserna särskilt kommer nyanlända och asylsökande till del. Prioriteringen beror på att det 

är här kommunernas behov av stöd är som störst just nu. Det övergripande syftet med 

Länsstyrelsens stöd till kommunerna är att bidra till bättre förutsättningar för att minska 

ojämlikheten i hälsa och öka jämställdhet. 

 

Läs mer på Länsstyrelsens hemsida: www.preventionspaketet.se 

 

Just nu pågår ett antal pilotprojekt inom Preventionspaketet, vilka beskrivs nedan:  

 

RFSU & Våga vara viktig (VVV)  

Framtid Stockholm (Socialförvaltningen i Stockholms stad) och RFSU Stockholm har i 

samverkan med Länsstyrelsen i Stockholms län utvecklat ett utbildningskoncept för 

professionella som arbetar i ungdomars omsorgsmiljö. Konceptet består av två delar där den 

ena delen, Våga vara viktig, syftar till att ge personal i ungdomars bondemiljö goda 

möjligheter att vara de viktiga vuxna som kan ge omsorg och stärka viktiga skyddsfaktorer 

samt minska risken för problemutveckling. Den andra delen handlar om sexualundervisning 

genom metodmaterialet Sexualundervisning på lättare svenska. Materialet syftar till att ge 

kunskap om kroppen och sexualitet samt ge möjligheter till reflektion över normer, 

rättigheter, relationer och ömsesidighet.  

 

Utbildningens olika delar har utvärderats av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin 

(CES) och Splitvision research med goda resultat. Läs rapporterna på 

www.preventionspaketet.se. 

 

Kontakt: Stina Stomberg Lundin Stina.stromberg.lundin@rfsu.se 

 

PAX 

PAX i skolan är ett hälsofrämjande skolprogram som bygger på en internationellt beforskad 

modell framtagen för att skapa studiero och trygghet i klassrummet. Under 2016 har 

materialet anpassats till svenska förutsättningar med goda resultat. Rapporten kan laddas 

ner i sin helhet här: http://bit.ly/PAXpilotSWEreport eller i en kortversion. 

Översättning, kulturanpassning och forskning har utförts i samarbete med Karolinska 

Institutet, med finansiering av Länsstyrelsen i Stockholm och Folkhälsomyndigheten.  

Läs mer på www.paxiskolan.se 

 

Föräldraskap i Sverige 

http://www.preventionspaketet.se/
http://www.preventionspaketet.se/
mailto:Stina.stromberg.lundin@rfsu.se
http://bit.ly/PAXpilotSWEreport
http://bit.ly/PAXrapportkort
http://www.paxiskolan.se/


44 
 

Föräldraskap i Sverige är ett material som tagits fram av Socialförvaltningen i Stockholms 

stad i samarbete med Länsstyrelsen i Stockholms län samt flera kommuner och 

civilsamhällesorganisationer. Materialet innehåller samhällsinformation till utrikesfödda 

föräldrar och ges under cirka fyra gruppträffar. Syftet är att ge föräldrarna relevant 

information genom dialog och utifrån behov. Träffarna syftar även till att informera om och 

ge bättre förutsättningar för deltagande i befintliga föräldrastödsprogram som erbjuds i 

kommunen. Utbildning kommer ges 2018 av PLUS-enheten på Socialförvaltningen i 

Stockholms stad. E-post: plus@stockholm.se 

Förslag till långsiktiga mål (5 år) 

Goda och jämlika uppväxtvillkor för barn och unga 

Förslag till kortsiktiga mål (1-2 år) 

År 2019 har minst 80 procent av kommunerna i länet deltagit i hela eller delar av 

Länsstyrelsens preventionspaket.  

 

Fram till 2019 har relevanta landstingsfinansierade verksamheter (exempelvis 

Familjecentraler och ungdomsmottagningar) informerats om preventionsstöd från 

Länsstyrelsen.  

Aktiviteter 

Preventionspaketet består av flera delar: 

BAS-paket 

Erbjuds alla kommuner i länet: 

- Återkommande seminarieserie för kommunal personal och civilsamhällesaktörer 

för att fördjupa och sprida kunskap om prevention (förutsättningar, kompetens och 

insatser).  

- Kommunbesök för att förankra och stödja preventionsarbete lokalt. 

Kommunledning och verksamhetsnära professioner inkluderas för en gemensam 

problemförståelse och handlingsplan.  

- Chefsstöd för att öka kunskap och ge det förebyggande arbetet en högre politisk 

prioritet. 

- Erbjuda kanaler till forskare inom olika preventionsfält för att underlätta dialog och 

främja en evidensbaserad praktik. 

- Länk mellan nationell och lokal nivå. Samverkan med andra myndigheter för 

att underlätta implementering och spridning av kunskap från nationell till lokal nivå-  

och vice versa. 

PLUS-paket 

Lokalt anpassat stöd för att utveckla det kommunala preventionsarbetet. Stödet kan 

innefatta:  

- Kartläggning av lokala förutsättningar och utmaningar.  

- Forskningsstöd kring upplägg av ett lokalt preventionsarbete 

- Inventering av lokala förutsättningar 

- Vägledning kring insatser och metoder 

mailto:plus@stockholm.se
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- Uppföljning och utvärdering av insatser i samarbete med 

forskare/referensgruppen. 

- Erbjuda plattformar och struktur för att sprida ett framgångsrikt lokalt 

preventionsarbete. 

Förslag till indikatorer för Länsstyrelsen 

Andel kommuner som deltagit i satsningen. Satsningen följs upp av Länsstyrelsen i 

Stockholm.  

Ansvarig 

Länsstyrelsen ansvarar för att erbjuda preventionsstöd till kommuner och 

landstingsfinansierade verksamheter.  

Respektive kommun i länet och landstingsfinansierade verksamheter tar själva ställning till 

hur stor del av preventionsstödet som passar dem i nuläget. 

Kostnad 

Respektive kommun i länet tar själva ställning till hur stor del av preventionspaketet som 

passar dem i nuläget. Utifrån storlek på satsningen beslutar kommunen hur mycket av 

tilldelade medel som avsätts för satsningen. Landstingsfinansierade verksamheter beslutar 

själva hur stor del av tilldelade medel som avsätts för satsningen. 

Fokusområde 

Förebyggande och främjande insatser 

3. Nå målen i skolan 

Lokalt utvecklingsarbete kring problematisk skolfrånvaro  

De barn som har låga eller ofullständiga betyg från grundskolan har kraftigt förhöjda risker 

för framtida psykosociala problem enligt Socialstyrelsens rapport 2010. Betyg från 

grundskolan är en viktig skyddsfaktor när det gäller missbruk, suicid, utanförskap och 

psykisk ohälsa. 

 

I en forskningsstudie14 av risktecken och insatser för unga vuxna som varit föremål för 

omfattande interventioner från socialttjänst, skola och hälso- och sjukvård pekas 

skolfrånvaro ut som en viktig markör för behovet av samordnande insatser från bland annat 

skola och socialtjänst. Skolfrånvaro har flera förklaringar och de pekar samfällt mot att 

tillvaron i skolan och tillvaron i hemmet hänger ihop. En besvärlig hemmasituation eller att 

barn känt sig tvungna att vara hemma från skolan för att ta hand om missbrukande föräldrar, 

är bara exempel på anledningar till frånvaron. Andra studier redovisar att mer än 3 av 4 barn 

med hög skolfrånvaro kan ha en neuropsykiatrisk diagnos15.  

 

Med problematisk skolfrånvaro menar vi frånvaro i sådan utsträckning att de riskerar leda 

till en negativ utveckling mot utbildningen mål. Det innefattar både giltig och ogiltig samt 

sammanhängande och upprepad frånvaro. Definitionen är den samma som den nationella 

utredningen ”Saknad!”, SOU2016:94. 
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Under våren 2017 genomfördes en inventering av skolfrånvarons omfattning i Stockholms 

län (läs mer nedan samt på www.uppdragpsykiskhalsa.se/stockholmslan ). Precis som i de 

nationella undersökningarna uppmärksammades svårigheten med att få in ett statistiskt 

underlag som redovisar frånvarons omfattning. Fler av de tillfrågade skolhuvudmännen 

anger att de inte kan se frånvaron på huvudmannanivå och att den här typen av statistik inte 

förs. Utifrån det underlag som inkom våren 2017 via inventeringen går det inte att dra några 

slutsatser. Däremot visar inventeringen i länet, samt de nationella undersökningarna, på 

behovet av att på huvudmannanivå och på skolenheter kunna säkerställa att rapportering av 

all frånvaro görs och att det finns rutiner för att tidigt upptäcka, förebygga och åtgärda 

frånvaro. 

 

Vid den inventering som genomfördes i länet genom Uppdrag psykisk hälsa och Storsthlm 

under våren 2017, och genom den genomgång av goda exempel och kartläggning av 

skolfrånvarons omfattning som skedde i ett länsövergripande nätverk kan följande slutsatser 

dras: 

- Samverkan mellan aktörer och verksamheter som arbetar med barn behöver fungera  

- Identifiering av riskgrupper redan i förskolan gör att insatser kan sättas in på ett 

tidigt stadie.  

- Överlämningar mellan skolformer och årskurser behöver kvalitetssäkras för att 

garantera att mottagande enhet kan stärka upp stödet kring de barn som uppvisat 

tecken till frånvaro. 

- Individcentrerade arbetssätt minskar riskerna för skolfrånvaro. 

- Tidig insats vid första tecken på frånvaro leder till ökad närvaro. För att det ska lyckas 

måste det finas rutiner och verktyg för att rapportera och följa upp frånvaro.  

- Kartläggning av barnets helhetssituation måste genomföras för att först orsakerna till 

frånvaron och för att anpassa skolsituationen till elevens förutsättningar och behov. 

Olika verksamheter exempelvis barnavårdscentralen, socialtjänst, skola (inklusive 

elevhälsa) barn- och ungdomspsykiatrin m.fl. måste samverka för att en gedigen 

kartläggning ska kunna genomföras. Förebyggande och åtgärdande insatser är också 

beroende av samverkan aktörerna i mellan.  

- Barnets och dess vårdnadshavare delaktighet är av största vikt för att kartläggningen 

ska bli komplett och för att insatserna ska fungera. 

Genom samordning av de olika verksamheternas roll och insatser kring barn som riskerar bli 

frånvarande eller har hög frånvaro finns det flera vinster att hämta: 

- Kartläggningen av barnets behov och förutsättningar blir mer komplett 

- Kompetensöverföringen mellan verksamheter som arbetar runt barnet blir lättare 

- Föräldrarnas situation förenklas då antalet kontaktytor minskar 

- Insatserna blir mer effektiva och enklare att utvärdera  

Förslag till lokala långsiktiga mål (5 år) 

- Skolfrånvaron i kommunen har minskat 

- Skolhuvudmännen har säkerställda rutiner och system för att rapportera och följa 

upp skolfrånvaro 

http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/stockholmslan


47 
 

Förslag till lokala kortsiktiga mål (1-2 år)  

- Skolenheterna har säkerställda rutiner som ingår i det systematiska kvalitetsarbetet 

för att registrera, kartlägga och följa upp skolfrånvaro. Uppföljningen av arbetet sker 

tillsammans med representanter från brukarrörelsen som även ges möjlighet till 

inflytande. 

- Samverkansytor finns där berörda verksamheter möts kring elever med problematisk 

skolfrånvaro 

- Barn och vårdnadshavare som är berörda av problematisk skolfrånvaro är delaktiga i 

en strukturerad process kring ökad närvaro 

- Skolhuvudmän och skolenheter arbetar aktivt med att utveckla närvarofrämjande 

åtgärder och arbetssätt utifrån vetenskaplig grund 

Förslag på lokala indikatorer 

Andel elever utan godkända betyg från årskurs 9 

Andel elever med frånvaro från skolan som uppgår till 20 % eller mer, ogiltig och/eller giltig 

Berörda verksamheter sätter även egna indikatorer utifrån de förutsättningar och behov som 

finns i respektive verksamhet, framtagna tillsammans med målgruppen/brukarrörelsen. 

Förslag till lokala aktiviteter 

Aktiviteter utformas efter målgruppens behov och tas företrädesvis fram tillsammans med 

målgruppen/brukarrörelsen 

Ansvariga 

De berörda verksamheterna i kommunen/Stockholms läns landsting 

Kostnad 

Respektive kommun och Stockholms läns landsting tar själva ställning till hur mycket av de 

tilldelade medlen som avsätts för satsningen. 

Fokusområde 

Främjande, tillgängliga och tidiga insatser samt specialiserade insatser 

 

Goda exempel finns att ta del av på www.uppdragpsykiskhalsa.se/stockholmslan från och 

med mitten av november 2017. 

Spridning av Elevhälsoportalen 

Elevhälsoportalen stödjer skolor att genomföra hälsofrämjande och förebyggande insatser i 

skolmiljön. Här får skolans personal tillgång till digitala verktyg och material för att utveckla 

ett hälsofrämjande arbete som bygger på vetenskaplig grund. Elevhälsoportalen finns 

tillgänglig som ett kostnadsfritt stöd för alla förskolors och grundskolors hälsoarbete genom 

Stockholms läns landsting.  

 

Skolmiljön är viktig för elevernas hälsa och är en förutsättning för lärande. Den ska vara 

hälsofrämjande och stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. I Socialstyrelsens och 

http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/stockholmslan
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Skolverkets Vägledning för elevhälsan betonas att elevhälsan främst ska arbeta 

hälsofrämjande och förebyggande. Arbetet ska dessutom vara evidensbaserat (bygga på 

vetenskaplig grund) och omfatta insatser på individ-, grupp- och organisationsnivå. En 

förutsättning för detta är att skolledningen, elevhälsan och lärarna får information om 

effektiva metoder och arbetar tillsammans. Elevhälsoportalen är tänkt att ge inspiration och 

skapa möjligheter för detta arbete. 

På elevhälsoportalen finns aktuell forskning om hälsofrämjande, strukturella insatser i 

skolmiljön indelade i olika hälsoområden. Syftet är att skolan med hjälp av materialet 

och verktygen på ett enkelt sätt ska kunna planera, genomföra och utvärdera 

insatserna efter behov, som en del av sitt strategiska hälsofrämjande och 

förebyggande arbete. 

Elevhälsoportalen är utvecklad av experter och forskare inom hälsofrämjande arbete för barn 

och unga på Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM), Centrum för epidemiologi och 

samhällsmedicin (CES) samt Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning 

(CHIS) vid Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting (SLL). 

Läs mer på www.elevhalsoportalen.se  

Förslag till långsiktiga mål (5 år) 

Goda och jämlika uppväxtvillkor för barn och unga. 

Förslag till lokala kortsiktiga mål (1-2 år) 

- År 2019 har minst 50 procent av skolorna i kommunen skapat konto på 

elevhälsoportalen  

- År 2019 har minst 80 % av de som skapat konto börjat använda något av de två 

verktygen på portalen (enkät på skolnivå och enkät på elevnivå) 

Förslag till lokala aktiviteter 

- Aktivt sprida (inom kommunen) och ta del av de workshop som elevhälsoportalen 

arrangerar med syfte att öka användningen av portalens modell och verktyg 

- Öka rektorernas medvetenhet, förståelse och kunskap kring hur det hälsofrämjande 

arbetet via Elevhälsoportalen kan vara ett stöd i rektorernas kunskapsuppdrag 

Ansvarig 

SLL, CES, CAMM, CHIS ansvarar för att tillhandahålla, utveckla och sprida 

Elevhälsoportalen. De ansvarar även för att utveckla miljöbaserade preventionsinsatser och 

för att följa utvecklingen av effekter av att arbeta med portalen.  

Elevhälsoportalen ansvarar för att erbjuda stöd till kommuner och skolor.  

Respektive kommun/skola i länet tar själva ställning till vilka aktiviteter som är relevanta. 

Förslagsvis kan kommunens folkhälsostrateg ansvara för en del av de föreslagna 

aktiviteterna. 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2016/2016-11-4
http://www.elevhalsoportalen.se/
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Kostnad 

Respektive kommun i länet tar själva ställning till hur mycket av de tilldelade medlen som 

avsätts för satsningen.  

Fokusområde 

Förebyggande och främjande insatser 

4. Känna sig välkomna och trygga 

Lokal satsning på hälsokommunikatörer för nyanlända unga och unga 

vuxna 

Det befintliga folkhälsoarbetet i länet med hälsokommunikation som riktar sig till nyanlända 

flyktingar behöver förstärkas då många nyanlända visar tecken på hög psykisk ohälsa 

samtidigt som det finns en låg kunskap om var det går att få hjälp. Många nyanlända har 

erfarenheter av svåra trauman och en del även av tortyr. För många nyanlända är psykisk 

sjukdom och psykiatriskt hjälpsökande mycket stigmatiserande.  Det behövs en förstärkning 

av hälskommunikationsinsatser för att: 

- Motverka stigma kring psykisk sjukdom bland nyanlända och asylsökande 

- Ge redskap och kunskap kring att särskilja migrationsstress från psykisk sjukdom 

- Ge kunskap kring hur och vad det finns för hjälp i vården vid psykisk sjukdom samt 

tortyrskador. 

 

Tolv kommuner i länet har idag ett avtal med landstinget som ger tillåtelse att anlita 

hälsokommunikatörer. Landstinget finansierar även 12 timmars hälsokommunikation till alla 

nyanlända med uppehållstillstånd genom den obligatoriska samhällsorienteringen samt 

hälsokommunikation till ungdomar, såväl asylsökande som de med uppehållstillstånd. Under 

2017 har hälsokommunikationssatsningen förstärkts genom statliga stimulansmedel.  

Läs mer om hälsokommunikation på Transkulturellt centrums hemsida: 

http://transkulturelltcentrum.se/halsokommunikation/ 

Förslag till långsiktiga mål (5 år) 

Hälsokommunikation till nyanlända unga och unga vuxna har blivit en permanent del i 

mottagandet av nyanlända unga och unga vuxna inom länet. 

Förslag till kortsiktiga mål (1-2 år) 

- Personal i kommun och landsting som samverkar kring hälsokommunikation och all 

landstingpersonal som möter asylsökande och nyanlända flyktingar skall få 

information genom Uppdrag psykisk hälsas i Stockholms läns hemsida samt genom 

Transkulturellt centrums hemsida om att hälsokommunikatörer finns och kan anlitas 

av kommunerna.  

- En långsiktig samarbetsöverenskommelse mellan 12 kommuner i länet och 

Stockholms läns landsting har arbetats fram kring arbetet med hälsokommunikatörer  

http://transkulturelltcentrum.se/halsokommunikation/
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Förslag till aktiviteter  

2018 

- Kommuner föreslås kontakta Transkulturellt centrum för att bjuda in 

hälsokommunikatörer till skolor och gymnasium, till ungdomsmottagningar samt till 

andra kommunala arenor där många nyanlända unga och unga vuxna vistas. 

- Informationsspridning sker via Uppdrag psykisk hälsa i Stockholms läns hemsida 

samt genom Transkulturellt centrums hemsida 

- Samarbetsöverenskommelsen börjar arbetas fram 

Förslag till Indikatorer 

Andel av de nyanlända unga och unga vuxna upp till och med 24 år som har tagit del av 

hälsokommunikationen (uppdelat på kön). 

Ansvarig 

Samverkanskansliet inom Uppdrag psykisk hälsas i Stockholms län uppdaterar information 

om hälsokommunikatörerna på hemsidan. 

Transkulturellt centrum ansvarar för att sprida information till kommunerna om 

hälsokommunikatörerna och deras arbete. 

Stockholms läns landsting, HSF, ansvarar för att tillsammans med TKC och kommunerna i 

länet ta fram den långsiktiga samarbetsöverenskommelsen.  

Kommunerna i länet tar kontakt med Transkulturellt centrum för att bjuda in 

hälsokommunikatörer till arenor där nyanlända unga och unga vuxna vistas.  

Kostnad  

Respektive kommun och Stockholms läns landsting behöver ta ställning till om medel från 

satsningen ska användas till hälsokommunikatörer eller om man har/kommer få medel från 

andra satsningar till det.  

Fokusområde 

Förebyggande och främjande insats 

Förbättrat samarbete kring ensamkommande barn som försvinner  

Enligt den kartläggning som Länsstyrelsen Stockholm genomförde under 2016 kring barn 

som försvinner i landet var 256 barn (varav 17 flickor och 239 pojkar) registrerade som 

avvikna i maj 2016 i Stockholms län. Andelen barn var 3,6 procent i länet21. 

Migrationsverkets nationella statistik över ensamkommande barn som kommunanvisats 

visar att det i maj 2016 var 1829 ensamkommande barn som var registrerade som avvikna, 

vilket motsvarar 4 procent av de barn som anvisats 2013–2016 (maj). Pojkar var 

överrepresenterade bland de som var avvikna. Statistiken visade också att av alla barn som 

skrevs ut ur migrationsverkets mottagningssystem på grund att de avvikit, under perioden 

2010–2016, var 70 procent fortfarande avvikna/eftersökta vid mätningstillfället september 

2016.  
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Ensamkommande pojkar och flickor som försvinner ur myndigheternas mottagningsarbete 

löper stor risk att exploateras. De hamnar helt utanför samhällets skyddsnät och lever en 

mycket osäker tillvaro. Barns försvinnande är ett komplext samhällsproblem som berör 

många aktörer. Det är en utmaning som vi måste lösa tillsammans.  

 

För att öka skyddet runt de ensamkommande barnen behöver de som möter barnen i sina 

verksamheter bättre samordna sina insatser. Ingen enskild myndighet eller organisation kan 

skydda barnen på egen hand.  

 

För att främja en länsgemensam samverkan har ett nätverk av aktörer, under ledning av 

Länsstyrelsen Stockholm, sedan våren 2015 arbetat fram konkreta arbetssätt, verktyg och 

checklistor. Dessa finns samlade i samverkansplanen ”Att samverka kring ensamkommande 

barn som försvinner. Arbetssätt och rutiner i Stockholms län 2017–2018”.  

 

Samverkansplanen behöver nu spridas i länet med hjälp av konferenser och information. 

Efter att kommuner har valt att underteckna samverkansplanen, ska de föreslagna rutinerna 

arbetas in i kommunernas ordinarie rutiner. Eventuellt behöver även kommunerna 

kompetensutveckla sina medarbetare som ska arbeta utifrån samverkansplanen i det 

praktiska arbetet.  

 

Länk till samverkansplanen:  

http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2017/R

2017-10-samverkansplan-ensamkommande.pdf 

(nedladdad 170823) 

Förslag till långsiktigt mål (5 år)  

- Färre andel ensamkommande barn försvinner i länet jämfört med vad Länsstyrelsen 

Stockholms kartläggning visade i maj 2016 (3,6 %). Vilket i sin tur innebär att färre 

ensamkommande barn riskerar psykisk ohälsa på grund av den utsatthet som 

försvinnandet kan innebära.  

- Kommuner i länet har undertecknat samverkansavtalet, dvs att de ska arbeta enligt de 

rutiner med mera som beskrivs i den länsövergripande samverkansplanen och de har 

tagit ställning till hur rutiner och arbetssätt ska implementeras i den egna 

verksamheten.  

Förslag till kortsiktiga mål (1 år) 

- Spridningskonferens samt delregionala workshops  med information om 

samverkansplanen om vad den innebär har genomförts 2017-2018 

- Samtliga kommuner i länet har kännedom om samverkansplanen och har tagit 

ställning till hur rutiner och arbetssätt ska implementeras i den egna verksamheten.   

Förslag till aktiviteter  

- Spridningskonferens arrangeras 

- Information på Uppdrag psykiska hälsa Stockholms läns hemsida läggs ut 

- Kommuner bjuds in att anslutas till samverkansplanen  

http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2017/R2017-10-samverkansplan-ensamkommande.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2017/R2017-10-samverkansplan-ensamkommande.pdf
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- Kompetenshöjande insatser kopplade till planen genomförs för lämplig personal hos 

kommunerna 

Förslag till indikatorer  

Antal beslut inom kommunerna i länet om antagande av samverkansplanen. 

Antal avvikna enligt Migrationsverkets statistik, flickor/pojkar. 

Ansvarig 

Länsstyrelsen tillsammans med en styrgrupp bestående av representanter från Länsstyrelsen, 

Migrationsverket, Polismyndigheten, frivilligorganisationer och två kommuner i länet, 

ansvarar för att leda arbetet under 2017–2018. Styrgruppen ser till att samverkansplanen 

följs upp och vid behov revideras.  

En arbetsgrupp jobbar på uppdrag av styrgruppen och ansvarar för det operativa utförandet 

av aktiviteter. 

Kommunerna i länet föreslås anta samverkansplanen samt att arbeta enligt 

rekommendationerna i denna plan.  

Kostnad 

Länsstyrelsen bekostar seminarier under 2017.  

Respektive kommun tar själva ställning till hur mycket av de tilldelade medlen som avsätts 

för satsningen (utbildning av personal, kompetenshöjande insatser kring samverkansplanen) 

Fokusområde 

Förebyggande och främjande, tillgänglig och tidiga, utsatta grupper.  
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5. Veta sina rättigheter 

6. Få hjälp att ta hand om sin kropp och hjärna 

Hälsofrämjande och preventivt skolprogram psykisk hälsa bland barn 

och unga – YAM 

Observera att en suicidpreventiv insats även finns beskriven i den länsövergripande 

handlingsplanen för psykisk hälsa – Inriktning vuxna (25 år och uppåt). 

 

Det finns ett stort behov av att utveckla, förbättra och stödja insatser med kunskaps- och 

metodutveckling för att förebygga psykisk ohälsa, särskilt självmordshandlingar hos barn och 

unga. 

 

Youth Aware of mental health (YAM), har utvärderats i 10 europeiska länder som visar att 

metoden främjar den psykiska hälsan, förebygger depressioner och självmordshandlingar. 

 

YAM är ett program för skolelever som främjar diskussion, utvecklar färdigheter för att möta 

livets svårigheter och ökar kunskap om psykisk hälsa. Programmet främjar utvecklingen av 

problemlösande förmåga och emotionell intelligens, till exempel hur man handskas med 

egna och andras känslor, relationer samt empati. Information ges om psykiskt 

hälsofrämjande livsstilar och hur man kan hjälpa sig själv och sina kompisar. Målgruppen är 

skolelever i åldern 14–16 år. Skolor i alla kommuner i Stockholms län är nu först ut i Sverige 

att erbjudas insatsen.  

 

YAM genomförs i Stockholms län av NASP, Nationellt centrum för suicidforskning och 

prevention av psykisk ohälsa vid Karolinska Institutet tillsammans med Stockholms läns 

landsting.  

Kontakt och information med skolor som ska ingå i interventionen har ägt rum. Även elever 

och föräldrar har fått information om studien. Samarbete med barn- och ungdomspsykiatrin  

(BUP), och Ericastiftelsen har etablerats. 

Ett utbildningsprogram i skolorna 

Programmet YAM består både av kognitiv och av erfarenhetsbaserad inlärning och omfattar 

sammanlagt fem timmar utspridda på tre veckor. Instruktörer utbildas för att genomföra 

metoden i klassrummet. De som utbildas till YAM-instruktörer kan förslagsvis vara lämpliga 

personer som redan arbetar inom kommunen, och som bör ha YAM som en del av sina 

arbetsuppgifter.   

Utvärdering 

YAM-metoden utvärderas nu genom en randomiserad kontrollerad studie även i en svensk 

kontext. Skolor i årskurs 7 och 8 i Stockholms läns skolor har erbjudits deltagande i 

programmet. Även en kvalitativ uppföljning görs. 

Förslag till långsiktigt mål (5 år) 

Reducera suicidalt beteende och främja psykisk hälsa bland unga i Stockholm län. 
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Förslag till kortsiktigt mål (1 år) 

Öka kunskaper om psykisk hälsa, stärka barnens problemhanteringsförmåga, och 

hjälpsökande beteende. Ytterligare mål är att öka kamratstödjande och empati bland 

ungdomar, och att främja en positiv miljö i klassrummet.    

Förslag till aktiviteter 

2018 

- Utbildning av interventionsskolor 

- Datainsamling i utvärderingssyfte  

- Utbildning av kontrollskolor efter uppföljningsutvärdering 

- Utbildning av YAM-instruktörer 

- Fortsatt hantering av riskelever 

2019 

- Fortsatt utbildning av kontrollskolor 

- Fortsatt utbildning av YAM-instruktörer 

- Dataanalys och framställning av rapport 

- Fortsatt hantering av riskelever 

- Implementeringsanalys 

- Fortsatt YAM implementering i Stockholms skolor 

Förslag till indikatorer 

Antal självmordsförsök i befolkningen 0-24 år 

Antal självmord i befolkningen 0-24 år 

Psykisk hälsa (depression, ångest, suicidtankar, självskadebeteende), hjälpsökande beteende. 

Ansvarig 

Hälso-och sjukvårdsförvaltningen och NASP, vid Karolinska Institutet och Stockholms läns 

landsting ansvarar tillsammans för implementering och utvärdering av YAM. 

Implementering sker i samverkan med kommuner och skolor inom Stockholms län. 

Kostnader  

Stimulansmedel har beviljats, och kommer att beviljas, av Stockholms läns landsting till 

NASP för bland annat kvalitetssäkring och påfyllnadsutbildningar samt till medel för en 

heltidstjänst. Respektive kommun avgör själva hur stor del av sina tilldelade medel som 

behöver avsättas för att jobba med denna insats. Stimulansmedel kan exempelvis användas 

till utbildning av YAM-instruktörer. 

Fokusområde 

Förebyggande och främjande insats. 
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7. Ha möjlighet att komma ut i arbetslivet 

Lokal samverkan kring unga vuxna som varken arbetar eller studerar 

Enligt den insamling av indikatorer som nationella Uppdrag psykisk hälsa på SKL har gjort 

nationellt, så framgår att cirka 1 av 10 av eleverna som går ut grundskolan inom Stockholms 

län inte är behöriga att påbörja ett yrkesprogram efter högstadiet. Likaså är det cirka 1 av 10 

av unga vuxna mellan 17–24 år i länet som varken arbetar eller studerar (se bilaga 6). En del 

av dessa unga tillhör utsatta grupper och en del av dem har även psykisk ohälsa. 

 

Unga vuxna som har svårt att etablera sig i samhället har uppmärksammats i flera olika 

sammanhang. Det finns utredningar som pekar på betydande konsekvenser av ungas 

utanförskap, framför allt för de enskilda individerna, men också för samhället22 . Samhällets 

insatser för ungdomar som varken arbetar eller studerar bör sättas in så snart som möjligt. 

Insatserna bör vara lätta att förstå för ungdomarna och det bör även vara lätt att hitta rätt i 

utbudet av erbjudanden och stöd. Vidare är det viktigt att ungdomarna inte bollas mellan 

olika myndigheter vid samverkan dem emellan23. Ungdomar som aldrig påbörjar en 

gymnasieutbildning eller gör ett tidigt avbrott kan ha svårare än andra att etablera sig i 

samhället.  

 

Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar som inte har fyllt 20 år förtydligades i 

skollagen den 1 januari 2015. En ungdom som aldrig har påbörjat, har avbrutit eller inte 

fullföljt sin gymnasieutbildning på ett nationellt program eller motsvarande kan hamna i en 

situation, där vägen till vidare utbildning eller arbete begränsas. Det är därför viktigt att 

samhällets insatser för ungdomar sätts in, så att ungdomarnas utvecklingsprocess kan fortgå 

utan längre avbrott. Det är också viktigt att insatser som görs tar sin utgångspunkt i 

ungdomarnas behov, förutsättningar och mål. Hemkommunen bör skapa förutsättningar och 

ha ändamålsenliga rutiner för samverkan såväl inom kommunen som med berörda 

myndigheter och andra aktörer24. 

 

Samverkan kan behöva förstärkas kring denna målgrupp. Samordningsförbunden i vårt län 

driver flera effektiva insatser för att stötta målgruppen. Läs mer på: 

http://www.finsamstockholm.se/ 

 

Samverkan kan behövas mellan flera olika verksamheter inom kommunerna såsom skola, 

socialförvaltning, kommunala aktivitetsansvaret, vuxenutbildning med flera. Samverkan 

behövs också med bland annat Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kriminalvården, 

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), vuxenpsykiatrin, ideella organisationer och 

näringslivet. Patient-, brukar- och anhörigorganisationer behöver vara delaktiga i planering 

av insatser. Här kan förslagsvis stimulansmedel användas till insatser som att anställa case 

managers, coacher, kvalificerade kontaktpersoner eller liknande.  

 

Det finns gott om goda exempel på verksamma insatser i vårt län och många av dessa 

kommer att synliggöras på: www.uppdragpsykiskhalsa.se/stockholmslan 

 

http://www.finsamstockholm.se/
http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/stockholmslan
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Förslag till långsiktigt mål (5 år) 

Andel elever som är behöriga till ett yrkesprogram på gymnasiet har ökat sedan mätningen 

våren 2017. 

Andel unga 17–24 år som varken studerar eller arbetar har minskat sedan mätningen våren 

2017. 

Förslag till kortsiktiga mål (1-2 år) 

Kommunen har påbörjat ett arbete för att pröva nya insatser/ta del av kunskapsbaserade 

metoder för att stötta målgruppen att komma ut i meningsfull sysselsättning. 

Förslag till aktiviteter  

Kommunen satsar stimulansmedel på att pröva nya insatser/ta del av kunskapsbaserade 

metoder för att stötta målgruppen att komma ut i meningsfull sysselsättning. 

Förslag till indikatorer  

Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram på gymnasiet.  

Andel unga 17–24 år som varken studerar eller arbetar.  

Ansvarig 

Respektive kommun tar själva ställning till om insatsen är relevant för kommunens unga 

vuxna. 

Kostnad 

Respektive kommun avgör själva hur stor del av sina tilldelade medel som behöver avsättas 

för att jobba med att stötta unga som varken arbetar eller studerar att komma ut i 

sysselsättning.  

Fokusområde 

Förebyggande och främjande insatser, tidiga insatser, specialiserade insatser – utsatta 

grupper. 

8. Känna hopp inför framtiden 

Lokal satsning på den psykiska hälsan hos barn och unga i utsatta 

områden   

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 ojämlikheter 

i hälsa utifrån var i länet man bor samt om man tillhör någon utsatt grupp/riskgrupp.  

                                            

Polisens Nationella operativa avdelning (NOA) har i sin rapport Utsatta områden - Social 

ordning, kriminell struktur och utmaningar för polisen (juni 2017) utsett ett antal områden 
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inom länet och landet till ”utsatta områden” 25. Ambitionen med rapporten har varit att öka 

kunskapen för att bättre förstå problematikens omfattning, och att skapa förståelse för 

nödvändiga och långsiktiga samhällsförändringar som kan motverka att problemen i de 

utsatta områdena fördjupas. I rapporten nämns att problemen grundar sig i en social 

utsatthet som utvecklats under lång tid och att det nu är viktigt att insatser som sätts in är 

långsiktiga. För att vända utvecklingen i områdena finns det ett behov av en tydlig 

samhällsstrategi och en kraftfullare samverkan både i brottsförebyggande och repressivt syfte 

med andra samhällsaktörer (sid 36).  

Inom länet har NOA utsett 6 områden som särskilt utsatta, 1 område som riskområde, 18 

områden som utsatta områden, vilket ger 25 områden allt som allt. Stockholms län har flest 

antal områden i landet, jämfört med andra fem regioner i landet (läs mer i 

nulägesbeskrivningen bilaga 6). 

 

Forskningen visar att de barn som växer upp i utsatta miljöer riskerar att i högre utsträckning 

få en sämre hälsa, såväl psykiskt som fysiskt, än de barn som växer upp under trygga och 

stabila former. Varje barn och ungdom som utvecklar en ohälsa som skulle kunnat 

förebyggas, är ett barn för mycket. Utsatta miljöer kan exempelvis vara barn och unga i 

migration, barn och unga som varken arbetar eller studerar, barn och unga som lever i 

ekonomisk utsatthet och de som har en vårdnadshavare som inte mår bra och/eller 

missbrukar26.    

 

Det är viktigt att satsa extra medel och resurser i form av insatser i dessa områden under de 

närmsta åren, för att vända den negativa trenden. Här nedan ges förslag till insatser 

som kommuner och landsting kan välja att satsa stimulansmedel eller andra 

medel på för att förbättra den psykiska hälsan hos barn, unga och unga vuxna i dessa 

områden. För att vända utvecklingen i utsatta områden behöver fler än kommuner och 

landsting samverka, däribland civilsamhället, idrottsrörelsen, andra organisationer och 

myndigheter samt näringslivet.  

 

Lär mer om vissa insatser på följande hemsidor: 

- Vikten av förskola: https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-

press/nyhetsarkiv/2017/juni/forskolan-ar-bra-for-barns-psykiska-halsa/ 

 

- Hembesöksprogrammet (läs mer om detta i denna handlingsplan) 

 

- TiNK, Trygg i Norrtälje kommun, samverkar med alla förvaltningar i 

kommunen, polisen, föreningar, företag, myndigheter, kyrkor och samfund. Syftet är 

att samordna, leda och utveckla Norrtälje kommuns drog- och brottsförebyggande 

trygghetsarbete. Läs mer på: http://www.norrtalje.se/trygg 

 

- Läs mer om Botkyrka YAP på Botkyrka kommuns hemsida samt på FOU 

Södertörns hemsida. Insatsen utvärderas av FOU Södertörn genom Allmänna 

barnhuset: https://www.botkyrka.se/omsorg--socialt-stod/socialt-engagerad/stod-

med-botkyrka-yap/fa-stod-med-botkyrka-yap.html 

 

- Föräldraskapsstöd: Länsstyrelserna ska under åren 2014–2017 stödja kommuner, 

landsting och andra föräldrastödjande aktörer i arbetet med att utveckla ett 

föräldrastöd, som riktar sig till alla föräldrar med barn i tonåren. Läs mer på 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2017/juni/forskolan-ar-bra-for-barns-psykiska-halsa/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2017/juni/forskolan-ar-bra-for-barns-psykiska-halsa/
http://www.norrtalje.se/trygg
https://www.botkyrka.se/omsorg--socialt-stod/socialt-engagerad/stod-med-botkyrka-yap/fa-stod-med-botkyrka-yap.html
https://www.botkyrka.se/omsorg--socialt-stod/socialt-engagerad/stod-med-botkyrka-yap/fa-stod-med-botkyrka-yap.html
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Länsstyrelsens hemsida: http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/manniska-och-

samhalle/folkhalsa/Pages/foraldrastod.aspx 

 

- En plattform för professionella kring föräldraskapsstöd håller på att tas fram av 

avdelningen för psykologi på Karolinska Institutet. Under november 2017 kommer 

det finns information samlad om metoder kring föräldraskapsstöd på följande länk: 

www.ipsykologi.se 

 

- Läs mer om metoden Mentors in Violence Prevention (MVP) i Botkyrka 

kommun som visat sig ha goda resultat och som utvärderats av Statens skolverk 

(återrapportering april 2018):   

http://www.regeringen.se/artiklar/2017/05/valdsforebyggande-arbete-i-botkyrka-

ger-effekt/http://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2015/04/s20152414jam/ 

Förslag till långsiktiga mål (5 år) på lokal nivå 

- Nyblivna föräldrar i utsatta områden erbjuds sex hembesök i enlighet med 

hembesöksprogrammet i stället för ett hembesök som är brukligt inom Stockholms 

läns landsting (läs mer om hembesöksprogrammet i handlingsplanen). 

- Barn, unga och unga vuxna i utsatta områden som uteblir från skolan (kort frånvaro 

eller lång frånvaro) erbjuds stöd genom en coach/case manager/kvalificerad 

kontaktperson/YAP-samordnare eller liknande så att kontakterna med samhällets 

insatser kan underlättas 

- Barn, unga och unga vuxna i utsatta områden som uteblir från skolan erbjuds att 

delta i SIP-möten eller andra typer av nätverksmöten  

- Uppsökande arbete bedrivs i utsatta områden för att fånga upp de barn, unga och 

unga vuxna som saknar meningsfull sysselsättning 

Förslag till kortsiktiga mål (1-2 år) på lokal nivå 

- Representanter från exempelvis socialtjänst, utbildningsförvaltning, 

arbetsmarknadsförvaltning, kultur- och fritidsförvaltning, hälso- och sjukvård, 

arbetsförmedling samt kriminalvård har lokalt tagit fram en samverkansplan för hur 

man gemensamt kan stötta föräldrar, barn, unga och unga vuxna i utsatta områden 

för att arbeta främjande och förebyggande men även hur man lokalt kan stötta de 

barn, unga och unga som redan utvecklat psykisk ohälsa 

- Föräldraskapsstöd anpassat till aktuella målgrupper erbjuds i utsatta områden  

Förslag till aktiviteter på lokal nivå 2018–2019 

- Förslagsvis träffas representanter från exempelvis socialtjänst, 

utbildningsförvaltning, arbetsmarknadsförvaltning, kultur- och fritidsförvaltning, 

hälso- och sjukvård, polisen, arbetsförmedling samt kriminalvård för att gemensamt 

arbeta fram en samverkansplan (se ovan under kortsiktigt mål) 

- Förslag till lokala aktiviteter nämns även under ”förslag till mål” ovan samt under 

exempelvis insatsen om Spridning av Preventionspaketet i handlingsplanen 

http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/manniska-och-samhalle/folkhalsa/Pages/foraldrastod.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/manniska-och-samhalle/folkhalsa/Pages/foraldrastod.aspx
http://www.ipsykologi.se/
http://www.regeringen.se/artiklar/2017/05/valdsforebyggande-arbete-i-botkyrka-ger-effekt/
http://www.regeringen.se/artiklar/2017/05/valdsforebyggande-arbete-i-botkyrka-ger-effekt/
http://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2015/04/s20152414jam/
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Förslag till indikatorer 

- Barn i utsatta områden går i förskolan i lika hög utsträckning som barn i områden 

som inte räknas som utsatta 

- Unga vuxna i utsatta områden går ut grundskolan i lika hög utsträckning som unga 

vuxna som inte bor i utsatta områden 

- Barn, unga och unga vuxna i utsatta områden skattar sin psykiska hälsa lika bra som 

barn, unga och unga vuxna i de områden i länet som inte räknas som utsatt 

- Barn, unga och unga vuxna i utsatta områden har lika stora möjligheter att delta i 

fritidssysselsättning som barn, unga och unga vuxna i områden som inte räknas som 

utsatta  

- Barn, unga och unga vuxna i utsatta områden erbjuds en meningsfull sysselsättning i 

lika hög grad som barn, unga och unga vuxna i områden som inte räknas som utsatta 

Förslag till ansvarig 

Kommuner/stadsdelar där utsatta områden finns eller där risk för utsatta områden finns tar 

själva ställning till om någon av de föreslagna aktiviteterna bör bedrivas. Vårdgivare 

medverkar i samverkansarbetet där det är lämpligt.  

Kostnad 

Respektive kommun och Stockholms läns landsting tar själva ställning till om något av 

förslagen i denna insats är relevant för kommunen/landstinget. Vidare avgör respektive 

kommun och landstinget själva hur stor del av sina tilldelade medel som behöver avsättas för 

att jobba med denna insats.  

Fokusområde 

Förebyggande och främjande insatser, tidiga insatser, specialiserade insatser – utsatta 

grupper 

9. Ha tillgång till råd, stöd och behandling när de mår dåligt 

Förstärkt samverkan vid barnpsykiatrisk behandling ensamkommande 

barn och unga 

I de olika samverkansnätverk som idag finns inom länet kring ensamkommande barn samt 

kring barn i behov av särskilt stöd (Expertnätverket för ensamkommande barn samt 

BUSSAM) så har behovet av att förbättra samverkan kring ensamkommande barn med 

psykisk ohälsa lyfts vid olika tillfällen. Följande insats förväntas bidra med att förbättra 

samverkan kring en del av dessa barn. 

 

Barn och ungdomspsykiatrin (BUP) har erhållit stimulansmedel under 2017 och 2018 med 

möjlighet till förlängning för att förstärka samverkan vid barnpsykiatrisk behandling för 

ensamkommande barn och ungdomar med psykisk ohälsa.  

Fyra öppenvårdsmottagningar, som har många behandlingskontakter med ensamkommande 

barn och unga, och BUP Akuten förstärks med socionomer som ska arbeta med en ökad 

samverkan inom det professionella nätverket kring barnen och ungdomarna. Projektet 
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samordnas av BUP Asylpsykiatriska enhet, som tillsammans med socionomerna kommer att 

utveckla metoder för samverkan och barnpsykiatrisk vård för ensamkommande. 

Långsiktigt mål (5 år)  

Att utveckla och skapa strukturer för samverkan runt ensamkommande ungdomar med 

psykisk ohälsa. Öka barnpsykiatrins förmåga att fånga upp ensamkommande med psykisk 

ohälsa på ett tidigt stadium och erbjuda god barnpsykiatrisk vård. 

Kortsiktiga mål (1 år) 

Att stärka förmågan att ge goda och långsiktiga vårdinsatser för ensamkommande barn och 

ungdomar med psykisk ohälsa som kräver barnpsykiatriska behandlingsinsatser.  

Stärka samverkan inom det professionella nätverket kring ungdomar med pågående 

behandlingsinsatser på barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). 

Mer stabilitet och kontinuitet i behandlingskontakter och minska behovet av akut besök. 

Aktiviteter  

- Utveckla tätare kontakter i det professionella nätverket genom till exempel 

gemensamma möten tillsammans med patienter, personal på HVB boende eller 

familjehem. Det ökade samarbetet kan stärka kontinuitet i behandlingsinsatser och 

omsorgen i vardagen. Det ökade samarbetet kan även öka kunskapen om 

ungdomarnas psykiska ohälsa och kring vilket stöd som är gynnsamt för 

återhämtning och psykisk hälsa. 

- Underlätta internremittering mellan BUP Akuten och BUP:s öppenvård och mellan 

BUP:s öppenvård och BUP Asylpsykiatriska enhet. 

Indikatorer  

- Bättre överföring mellan BUP Akuten, öppenvården och BUP Asylpsykiatrisk enhet 

och BUP:s trauma enhet. Ökat stöd och medverkan från det professionella närverket 

för att underlätta ungdomens kontakt med barnpsykiatrin. 

- Minskat antal patienter som söker vård på BUP akuten vid upprepade tillfällen, utan 

istället får tillgång till behandling på öppenvården eller på Asylpsykiatrisk enhet.  

- Fler remitteringar till vuxenpsykiatrin och smidigare övergång till vuxenpsykiatrin. 

Ansvarig 

Enhetschef och kurator på barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) Asylpsykiatrisk enhet, 

projektanställda kuratorer och enhetschef på ansvariga enheter. 

Kostnad 

Stimulansmedel har beviljats av Stockholms läns landsting.  

Kommuner som deltar i samverkan inom detta projekt bekostar detta med egna medel eller 

med beviljade stimulansmedel.   
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Fokusområde 

Specialiserade insatser/utsatta grupper 
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Kapitel 3 

Ungdomsmottagningar 
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Ungdomsmottagningarnas kontaktpersoner fick i juni 2017 frågan kring vilka behov de ser 

för länets ungdomsmottagningar de kommande tre åren. Av mottagningarna svarade 13 

stycken samt SLSO som är huvudman för 10 mottagningar. Även LAFA (enheten för 

sexualitet och hälsa) och handläggare för Hälso- och sjukvårdsförvaltningens avtal med 

ungdomsmottagningar har bidragit med synpunkter. Förutsättningarna för mottagningarna 

ser olika ut i länet och flera olika behov och förslag på nuvarande och kommande insatser har 

beskrivits som skulle bidra till att stärka arbetet med ungdomars medicinska och 

psykosociala hälsa. Fyra större behovsområden framkommer och det är dessa som beskrivs i 

den här handlingsplanen.   

Länsgemensamma tvärprofessionella riktlinjer 

I dagsläget finns flera olika huvudmän för länets 33 ungdomsmottagningar. Samtliga har 

idag ansvar för att skapa sina egna riktlinjer, PM och kvalitetsledningssystem för 

barnmorskor, läkare och kuratorer. Det finns ett stort behov av gemensamma 

kvalitetssäkrade, evidensbaserade och lättåtkomliga riktlinjer för länets 

ungdomsmottagningar, inklusive ett underlag för mottagningarnas utåtriktade arbete och 

hur psykisk hälsa ska tas upp där. 

Långsiktigt mål  

Jämlik vård till alla ungdomar som besöker länets ungdomsmottagningar. 

Kortsiktiga mål 

Gemensamma riktlinjer för alla som arbetar på länets ungdomsmottagningar. 

Aktiviteter  

- Skapa en länsgemensam organisation med personal som ansvarar för att ta fram 

riktlinjer 

- Inventera vad som finns och vad som behöver tas fram  

- Arbeta fram riktlinjer för det psykosociala och medicinska arbetet  

- Publicera riktlinjer på Vårdgivarguiden.se 

- Implementera riktlinjer bland personal på samtliga 33 ungdomsmottagningar 

Indikatorer  

- Antal publicerade riktlinjer 

Ansvarig 

Avdelningen Närsjukvård, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. 

Kostnad 

Kostnaden bör innefatta anställning av kurator och barnmorska samt läkare 

(venereolog/gynekolog) som expertstöd. 
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Fokusområde 

Ledning, styrning och organisation 

Länsgemensamma tvärprofessionella utbildningsinsatser 

Det finns ett löpande och långsiktigt behov av utbildningsinsatser för personalen på 

ungdomsmottagningar. Idag sköts det till viss del av LAFA på Hälso- och 

sjukvårdsförvaltningen och av verksamhetsutvecklare (barnmorskor samt kuratorer) 

anställda på Sesamenheterna. En länsgemensam organisation behövs med ett tydligt 

utbildningsuppdrag riktat till samtliga ungdomsmottagningar, både för det psykosociala, 

medicinska och utåtriktade arbetet. Löpande ämnen som efterfrågas är bland annat sexologi, 

andrologi, ACT, genus, HBTQ, smittspårning, tonåringars utveckling, psykiatri och 

psykoterapi. En introduktionsutbildning ska erbjudas regelbundet för nyanställd personal på 

ungdomsmottagningen. Vid behov samordnar och skräddarsyr organisationen även enskilda 

utbildningsinsatser där det behövs externa utbildare, till exempel vidareutbildning inom KBT 

eller psykoterapi som passar kuratorer och barnmorskor på ungdomsmottagning.  

Långsiktigt mål  

Att alla ungdomar som besöker ungdomsmottagningen får ett kompetent och tryggt 

bemötande  

Kortsiktiga mål 

En länsgemensam organisation som tillhandahåller utbildning och handledning till all 

personal på länets ungdomsmottagningar. 

Aktiviteter  

- Skapa en länsgemensam enhet med personal som ansvarar för att erbjuda löpande 
utbildning till all personal på länets ungdomsmottagningar 

- Sätta ihop en introduktionsutbildning för nyanställd personal på UM 

Indikatorer  

- Antal genomförda utbildningsinsatser 

Ansvarig 

Avdelningen Närsjukvård, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. 

Kostnad 

Sammanfaller med ”Länsgemensamma tvärprofessionella riktlinjer”. 

Fokusområde 

Ledning, styrning och organisation 
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Lättillgängliga ungdomsmottagningar 

Ungdomsmottagningar är välfungerande och populära och det finns behov av att öka 

tillgängligheten på olika sätt. Till exempel genom utökade öppettider, större lokaler, digitala 

möten och andra e-tjänster. 

Ungdomsmottagningarna är välfungerande och populära men ibland finns en högre 

efterfrågan än man kan bemöta och det kan uppstå köer. Det finns behov av att öka 

tillgängligheten på olika sätt, till exempel genom utökade öppettider, fler eller större 

mottagningar där det finns högt tryck, möjlighet till digitala möten och andra e-tjänster. 

Långsiktigt mål  

Ökad tillgänglighet för målgruppen. 

Kortsiktiga mål 

Minskade köer och fler möjligheter att besöka en ungdomsmottagning. 

Aktiviteter  

- Förstudie kring möjliga e-tjänster, vad som finns idag och goda exempel från andra 

län och verksamheter och arbete med dessa ska ersättas 

- Utökat uppdrag för vissa mottagningar  

- Utökade lokaler 

Indikatorer  

Väntetider till barnmorska, läkare, kurator 

Nya e-tjänster 

Antal besök 

Ansvarig 

Avdelningen Närsjukvård, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. 

Kostnad 

Anpassa tid för dessa insatser 

Fokusområde 

Tillgängliga och tidiga insatser 

Nyanlända ungdomar 

Flera projekt har pågått de senaste åren på ungdomsmottagningarna för att hitta bra sätt att 

nå de ungdomar som kommit till Sverige de senaste åren. Bland annat har personal från UM 

åkt till HVB-hem, skolor och SRINT-gymnasier för att informera om UM:s arbete. Arbetet 

behöver fortsätta och goda och effektiva metoder behöver spridas och implementeras där det 

finns behov.  
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Långsiktigt mål  

Ungdomsmottagningen är en självklar instans för nyanlända ungdomar kring frågor som 

gäller såväl sexuell hälsa som psykosociala frågor. 

Kortsiktiga mål 

Ökad kännedom bland nyanlända ungdomar om UM och dess möjlighet till stöd, råd och 

hjälp. 

Aktiviteter  

- Implementera fungerande arbetssätt i ungdomsmottagningarnas riktlinjer 

- Förlänga nuvarande projekt 

- Utvärdera resultaten 

- Spridningskonferens 

Indikatorer  

Antal utbildningsinsatser för personal 

Antal utbildningsinsatser för nyanlända ungdomar 

Ansvarig 

Avdelningen Närsjukvård, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. 

Kostnad 

Anpassa tid för dessa insatser. 

Fokusområde 

Specialiserade insatser – utsatta grupper/riskgrupper 
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Bilaga 1: Tilldelade stimulansmedel 

 

 

 

  
Verksamhet 

Tilldelade 
medel 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 3: Tidplan – Länsövergripande arbete som stödjer det lokala utvecklingsarbetet i länet 

Nedanstående tabell illustrerar det arbete som samverkanskansliet för Uppdrag psykisk hälsa i Stockholms län ansvarar för. Företrädesvis är det de två 
projektledarna som är ansvariga och leder aktiviteterna (observera att andra kan anlitas för att utföra aktiviteten). Samordnarna i samverkanskansliet 
ansvarar även för några av nedanstående insatser. Uppskattad kostnad för insatser i denna handlingsplan: 4 443 000 kr 

 

Insats Aktivitet 2017 2018 2019 2020 

1. Kompetenssatsning – utbildningar som 
riktar sig till kommunal- och 
landstingsanställd personal  

• Inventering av behov och upphandling av utbildningar X X     

• Utifrån behov förbereda och genomföra upphandling av utbildningar X X   

  • Ta fram en hållbar struktur för långsiktig kompetensförsörjning och kunskapsutbyte i länet   X (X) 

• Genomföra/stötta genomförandet av de utbildningsinsatser som ingår i planen.    X (X) 

2. Kartläggning, inventering, analyser, 
mätning av resultat 

Fördjupad analys Barn och unga  X X     

Handlingsplan Barn och unga 2017–2020 X       

CES - baselinestatistik Barn och unga 2017 – Fördjupningsrapport CES X       

SÖS - kartläggning kring barn som närstående – samarbete med projektledare på SÖS X      

Storsthlm - Problematisk skolfrånvaro – inventering och kartläggning – samarbete med 
processledare 

X X     

NPF inventering – samarbete med processledare samt kontakt med KIND för att planera 
utbildning 

X       

Äldreanalys (Upphandlas under hösten 2017) X X     

Ev upphandla analysstöd för ytterligare en fördjupning av någon insats i handlingsplanen  X X   

Revidering av tidigare handlingsplaner X X (X) (X) 

Ev ytterligare analys kopplat till SKL:s överenskommelse 2018   X     

CES – uppföljning efter några år kopplat till ”baseline”       (X) 

Årlig mätning av resultat (indikatorer, andra mått mäts) X X (X) (X) 

3. Ta fram modeller/förslag till 
förändringsarbete kring länsövergripande 
samverkan  
 
 
 

1. Länsövergripande utvecklingsarbete kring BUS och samordnad individuell plan (SIP) X X (X)   

2. Länsövergripande utvecklingsarbete kring problematisk skolfrånvaro X X (X)   

3. Delta i fokusgrupp med Folkhälsomyndigheten m fl, samt ev påbörja utvecklingsarbete 2018 X X (X)   

4. Särskild satsning på stöd för barn som anhöriga/barn som närstående X X     
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4. Implementeringsstöd/analysstöd/ 
utvecklingsstöd till kommuner och landsting 

Familjecentraler - workshop kring effektutvärdering X       

Uppföljningsseminarium för att sprida tips om effektutvärdering till familjecentraler i länet X       

Första linjen – länsövergripande dialog X X (X)   

Besöka kommuner m fl som önskar stöd i sitt lokala arbete med Uppdrag psykiska hälsa X X (X)  

5. Kommunikation, spridning av effektiva 
metoder, webbportal 

Utarbeta och publicera webbportal  X    

Ta fram nyhetsbrev och publicera nyhetsbrev några ggr/år X X (X) (X) 

Sprida evidensbaserade metoder, goda exempel, handlingsplaner, analyser etc X X (X) (X) 

6. Ledning, styrning, organisation och 
förankring politiskt/regionalt 

Rekrytering av projektledare och samordnare X       

Utveckla samverkanskansliet X       

Kommunicera samverkanskansliet samt sprida information om arbetet X X (X)   

Samverka nationellt och internationellt X X (X)   
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Bilaga 4: Översikt över insatser i Länsövergripande handlingsplan psykisk hälsa inriktning barn, 

unga och unga vuxna 

På nästkommande sidor synliggörs insatsernas namn, tidplan, ansvar, långsiktigt mål, uppskattad kostnad samt fokusområde. Det framgår även av tabellen 
på vilken sida man kan läsa mer om insatsen. 
 
Uppskattad kostnad uttrycks i tkr.  
 
(x) betyder att insatsen kommer att fortsätta år 2019 och 2020 om nya stimulansmedel avsätts för det länsövergripande arbetet även dessa år. 
 
Projektledarna = de länsövergripande projektledarna som finansieras av stimulansmedel från kommunerna i länet samt Stockholms läns landsting 
 
HSF = Hälso- och sjukvårdsförvaltningen inom Stockholms läns landsting 
 
BUSSAM är den tjänstemannagrupp med chefstjänstemän från Storsthlm och landstinget som svarar för det regionala samverkansarbetet med barn och 

ungdomar upp till och med 17 år som behöver särskilt stöd. Läs mer: http://www.storsthlm.se/halsa-och-stod/barn-och-unga.html 

 

Regionala samrådet för psykiatri och beroendefrågor: För att utveckla och följa samverkan kring personer från 13 år med missbruk/beroende och samverka 

kring vuxna med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning finns ett regionalt samråd med chefstjänstemän från kommun, landsting, privata vårdgivare, 

kriminalvård, polis och länsstyrelse. Läs den länsövergripande överenskommelsen från 2017 på:  http://www.storsthlm.se/halsa-och-stod/individ-och-

familj/regionalt-samrad.html 

 
Fokusområde förkortas FO och beskrivs med nummer enligt nedan: 
Fokusområde 1: Ledning, styrning och organisation 
Fokusområde 2: Förebyggande och främjande insatser 
Fokusområde 3: Tillgängliga tidiga insatser 
Fokusområde 4: Enskildas delaktighet och rättigheter 
Fokusområde 5: Utsatta grupper, specialiserade insatser 
 
 

http://www.storsthlm.se/halsa-och-stod/barn-och-unga.html
http://www.storsthlm.se/halsa-och-stod/individ-och-familj/regionalt-samrad.html
http://www.storsthlm.se/halsa-och-stod/individ-och-familj/regionalt-samrad.html
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Kapitel 1 - Länsgemensamma satsningar 

Insats 2017 2018 2019 2020 Ansvarig Långsiktigt mål (5 år) Kostnad 
tkr 2018 

Läs mer 
på sid 

FO 

Länsövergripande 
projektledare 

X X (X) (X) Projektledarna 

HSF/Storsthlm 

Styrgrupp 

En struktur för effektivt länsgemensamt 
utvecklingsarbete kring psykisk hälsa har 
byggts upp. 
Aktiviteterna i handlingsplanernas kapitel 1 
är genomförda. 
 

 1 660  22  1 

Kommunikation - Spridning 
av Stockholms läns arbete 
inom uppdrag psykisk hälsa 

X X (X) (X)  Projektledarna Det länsövergripande arbetet kring 
förbättrad psykisk hälsa har synliggjorts. 

 200   23 1  

Länsgemensam 
kompetenssatsning psykisk 
hälsa 2017–2020 

X X (X) (X)  Projektledarna Det finns en struktur för att genomföra 
kompetensutveckling kring psykisk hälsa i 
länet. 
 

 1 488  24–26 1–5  

Länsövergripande 
utvecklingsarbete kring BUS 
och samordnad individuell 
plan (SIP) 

X X (X) (X) Projektledarna 

Sekretariatet BUSSAM  

Extra resurs 

De lokala BUS-grupperna i länet har år 2020 
representation i enlighet med aktuell BUS-
överenskommelse och upplever att de har 
en fungerande samverkan lokalt kring barn i 
behov av särskilt stöd  
 

 865   26-29  3–4 

Förbättrad samverkan vid 
föräldrars akuta sjukdom 
eller dödsfall 

X X 
  

Projektledare från 
FoUUI/Utbildningscenter 
samt extra resurs kopplad till 
BUSSAM 

BUSSAM 

Barn som närstående till vårdnadshavare 
som tas om hand akut av ambulanspersonal 
och PAM-personal i länet bemöts och tas 
om hand på ett sådant sätt att risken för att 
drabbas av psykisk ohälsa på grund av den 
akuta händelsen är liten.  

 Se ovan  29–30  3–5 
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Förbättrad samverkan kring 
nyfödda barn till föräldrar 
med beroende 

X X 
  

 BUSSAM och extra resurs Små barn till föräldrar med beroende inom 
länet får tidigt de stödinsatser som de har 
rätt till från socialtjänsten samt från 
landstingets sida.  
 
 

 Se ovan  30–31  3–5 

Länsövergripande 
utvecklingsarbete kring 
problematisk skolfrånvaro  

X X (X) (X) Projektledarna 

Uppdragsledare Storsthlm 

(BUSSAM) 

Skolfrånvaron i Stockholms län har minskat. 
Skolhuvudmännen i länet har säkerställda 
rutiner och system för att rapportera och 
följa upp skolfrånvaro. 
 
 

 100  32–34  2–3, 
5 

Länsövergripande 
utvecklingsarbete kring stöd 
till barn som anhöriga 

X X (X) (X) Projektledarna 

 

Barn som anhöriga/barn som närstående 
har tillgång till kunskapsbaserade 
stödinsatser. 
 
 

 120  34–35  4 

Förbättrad samverkan kring 
ensamkommande barn med 
missbruk i länet 

X (X) (X) (X) Projektledarna samt 
Regionala samrådet för 
psykiatri- och 
beroendefrågor 

Ensamkommande barn och unga upp till 
och med 21 år med missbruk/beroende 
inom Stockholms län får samordnade 
insatser från ansvariga huvudmän.  
 
 

Eventuellt 
medel 
2018 om 
arbete 
startas 
upp 

 35–37  1, 3, 
5 

Länsövergripande 
utvecklingsarbete kring 
”första linjen” inom 
kommun och landsting 

X X (X) (X)  Projektledarna Att barn och unga tidigt får rätt hjälp vid 
tecken på, eller risk för, psykisk ohälsa och 
att stödet är lättillgängligt samt finns att få 
på lokal nivå. 
 
 

 10  38–39  2 

Summa kostnader i denna 
plan 

      4 443   
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Kapitel 2 - Rekommendationer till lokala satsningar 

Insats 2017 2018 2019 2020 Ansvariga Förslag till långsiktigt mål (5 år)  Kostnad 
tkr 2018 

Läs 
mer på 
sid 

FO 

Sprid hembesöksprogram 
till fler områden 

 
X X X Kommuner/stadsdelar som 

uppfyller de kriterier som 
fastställs av HSF, tillsammans 
med HSF 

Utökade hembesöksprogram har startats 
upp i upp till åtta kommuner/stadsdelar 
inom länet 

 
 41-43  2 

Spridning av Länsstyrelsens 
preventionspaket 

X X X X Länsstyrelsen 

Kommuner och 
landstingsfinansierade 
verksamheter 

Goda och jämlika uppväxtvillkor för barn 
och unga 
 

   43-45  2 

Lokal satsning kring 
problematisk skolfrånvaro 

X X X X Berörda verksamheter i 
kommunen/Stockholms läns 
landsting 

Skolfrånvaron i kommunen minskar 
Skolhuvudmännen har säkerställda rutiner 
för att följa upp skolfrånvaro 

   45-47 2, 3, 5 

Spridning av 
elevhälsoportalen 

X X X X Elevhälsoportalen ansvarar 
för att erbjuda stöd till 
kommuner och skolor. 

Kommun/skola 

Goda och jämlika uppväxtvillkor för barn 
och unga 

 47-49 2 

Lokal satsning på 
hälsokommunikatörer för 
nyanlända unga och unga 
vuxna 

X X X X Samverkanskansliet, 
Transkulturellt centrum, HSF, 
kommuner 

Hälsokommunikation till nyanlända unga 
och unga vuxna har blivit en permanent del.  

   49-50 2  

Förbättrat samarbete kring 
ensamkommande barn som 
försvinner 

X X X X Länsstyrelsen, med styr- och 
arbetsgrupp samt kommuner 
i länet 

Färre andel ensamkommande barn 
försvinner i länet. 

   50-52 2, 3, 5 
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Hälsofrämjande och 
preventivt skolprogram 
psykisk hälsa bland barn och 
unga - YAM 

X X X X HSF, NASP vid Karolinska 
institutet samt kommuner 
och skolor i länet 

Reducera suicidalt beteende och främja 
psykisk hälsa bland unga i Stockholms län 

   53-54  2 

Lokal samverkan kring unga 
vuxna som varken arbetar 
eller studerar 

X X X X Respektive kommun tar 
själva ställning till om 
insatsen är relevant för 
kommunens unga vuxna 

Andel elever som är behöriga till ett 
yrkesprogram på gymnasiet har ökat sedan 
mätningen våren 2017 
Andel unga 17–24 år som varken studerar 
eller arbetar har minskat sedan mätningen 
våren 2017 

 

   55-56 2, 3, 5 

Lokal satsning på den 
psykiska hälsan hos barn 
och unga i utsatta områden 

X X X X Kommuner där utsatta 
områden finns eller där risk 
för utsatta områden finns 
ansvarar för att processleda 
arbetet. Vårdgivare 
medverkar i 
samverkansarbetet där det är 
lämpligt.  
 

Många förslag till olika mål. Läs mer under 
insatsen.  

   56-59 2, 3, 5 

Förstärkt samverkan vid 
barnpsykiatrisk behandling 
ensamkommande barn och 
unga 

X X X X  Enhetschef och kurator på 
barn- och ungdomspsykiatrin 
(BUP) Asylpsykiatrisk enhet, 
projektanställda kuratorer 
och enhetschef på ansvariga 
enheter. 

Att utveckla och skapa strukturer för 
samverkan runt ensamkommande 
ungdomar med psykisk ohälsa. Öka 
barnpsykiatrins förmåga att fånga upp 
ensamkommande med psykisk ohälsa på 
ett tidigt stadium och erbjuda god 
barnpsykiatrisk vård. 
 

   59-61  5 
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Kapitel 3-Ungdomsmottagningar 

Insats 2017 2018 2019 2020 Ansvarig Mål  Kostnad 
tkr 2018 

Läs 
mer på 
sid 

FO 

Länsgemensamma 
tvärprofessionella riktlinjer 

 
X X 

 
HSF, avdelningen 
Närsjukvård, enhet Barn, 
kvinnor, unga och asyl 

Jämlik vård till alla ungdomar som besöker 
länets ungdomsmottagningar 

   63 1  

Länsgemensamma 
tvärprofessionella 
utbildningsinsatser 

 
X X X HSF, avdelningen 

Närsjukvård, enhet Barn, 
kvinnor, unga och asyl 

Alla ungdomar som besöker 
ungdomsmottagningen får ett kompetent 
och tryggt bemötande 

   64  1 

Lättillgängliga 
ungdomsmottagningar 

 
X X X HSF, avdelningen 

Närsjukvård, enhet Barn, 
kvinnor, unga och asyl 

Ökad tillgänglighet för målgruppen. 
 

   65  3 

Nyanlända ungdomar 
 

X X X                              HSF, avdelningen 
Närsjukvård, enhet för 
hälsoutveckling 

Ungdomsmottagningarna är en självklar 
instans för nyanlända ungdomar kring 
frågor som gäller såväl sexuell hälsa som 
psykosociala frågor 

   65   
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Bilaga 5: Tabell för kommuner och landsting att fylla i för redovisning av egna insatser som 

prioriteras lokalt 

 

Kapitel 1 - Länsgemensamma satsningar 

Insats 2017 2018 2019 2020 Ansvarig Mål  Kostnad 
tkr 2018 

Läs mer 
på sid 

FO 

          

          

          

Kapitel 2 - Rekommendationer till lokala satsningar 

Insats 2017 2018 2019 2020 Ansvarig Mål  Kostnad 
tkr 2018 

Läs mer 
på sid 

FO 

              

                  

                  

                  
 

                  

                   

 

FO = Fokusområde 1–5  
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Bilaga 6: Nulägesbeskrivningen i Stockholms län, oktober 2017  

– Se separat dokument på hemsidan 

Bilaga 7: Fördjupning barn och unga – uppdrag psykisk hälsa, CES, september 2017  

- Se separat dokument på hemsidan 

Bilaga 8: Fördjupning barn och unga – uppdrag psykisk hälsa, CES, september 2017, bilaga – 

underlag till tabeller och figurer  

– Se separat dokument på hemsidan 
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