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INLEDNING
Bakgrund
Regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) har både under 2016 och 
2017 fattat överenskommelser1 om att fördela stimulansmedel för satsning på den 
psykiska hälsan i landet. För att erhålla och behålla stimulansmedel ska Stockholms 
läns landsting tillsammans med länets 26 kommuner samt brukarorganisationer 
under 2017 bland annat ta fram en fördjupad analys och handlingsplan kring de 
behov som barn och unga upp till och med 24 år har kopplat till psykisk hälsa. 
Analysen och handlingsplanen ska rapporteras till SKL senast den 31 oktober 2017.

Syfte
Syftet med denna nulägesbeskrivning är att ge en nulägesbild över behovsområden 
kopplat till den psykiska hälsan och de behov som barn, unga och unga vuxna upp till 
och med 24 år har inom Stockholms län. Nulägesbeskrivningen ligger till grund för 
Stockholms läns analys och handlingsplan för barn och unga upp till och med 24 år 
(klar oktober 2017). Nulägesbeskrivningen kan användas som underlag i samband 
med att Stockholms läns landsting, länets 26 kommuner, andra myndigheter eller 
brukar- och intresseorganisationer tar fram egna handlingsplaner kopplat till psykisk 
hälsa samt i samband med planering av projekt och andra aktiviteter. 

Avgränsningar
Psykisk hälsa och ohälsa spänner över många områden och många målgrupper och 
åldrar. Vi är många som berörs och många som kan göra någonting åt den ökade 
ohälsan i länet. Alla offentliga aktörer behöver ta sitt ansvar för att arbeta målinriktat 
med att förstärka arbetet med psykisk hälsa för alla, inom ramen för sitt eget ansvars-
och kompetensområde. Denna nulägesbeskrivning berör endast några delar av de 
behov som finns i länet. 

Metod
Nulägesbeskrivningen har tagits fram av samverkanskansliet inom Uppdrag psykisk 
hälsa i Stockholms län i samarbete med medarbetare inom kommuner och landsting 
i Stockholms län samt i samarbete med brukarorganisationer såsom NSPH Stockholm 
samt Hjärnkoll. Den analys som togs fram inom Uppdrag psykisk hälsa under 2016 
har legat till grund för nulägesbeskrivningen, liksom nyutgivna rapporter och statistik 
från ett flertal myndigheter och organisationer.  Nationella Uppdrag psykisk hälsa har 
tagit fram statistik utifrån ett 50-tal indikatorer, och CES (Centrum för Epidemiologi 
och samhällsmedicin2), har i särskilt syfte tagit fram statistik som kommer att följas 
upp inom några år. En enklare behovsinventering har, under våren 2017, genomförts 
i olika samverkansnätverk där sådant som upplevts som bekymmersamt kopplat till 
barns och ungas psykiska hälsa i länet har lyfts. Flera av dessa områden nämns i 
nulägesbeskrivningen.

Nulägesbeskrivningens upplägg och produktion
Nulägesbeskrivningen utgår bland annat utifrån indikatorerna som tagits fram av det 
nationella projektet Uppdrag psykisk hälsa (inom SKL)3. Kön, ålder och geografiska 
skillnader synliggörs där det är möjligt. 
Nulägesbeskrivningen är framtagen av Helena Wiklund, projektledare, vid 
Samverkanskansliet Uppdrag psykisk hälsa i Stockholms län med flera.

1. Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2017 – Överenskommelse mellan staten och Sveriges 
kommuner och landsting. https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/
2. http://ces.sll.se/
3. https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/om-oss/
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PSYKISK HÄLSA OCH REGERINGENS FOKUSOMRÅDEN
Psykisk hälsa bland unga
Psykisk ohälsa hos barn, ungdomar och unga vuxna är en av våra viktigaste 
utmaningar. Det stora antalet unga som drabbas, och de allvarliga följder som 
psykisk ohälsa kan få för enskilda individer och samhället i stort, gör det 
angeläget att hitta effektiva sätt att främja psykisk hälsa och förebygga 
psykisk ohälsa samt att erbjuda stöd till de barn och unga som drabbas. Både 
kommun och landsting har ofta flera olika verksamheter som på olika sätt 
arbetar med psykisk hälsa hos unga, till exempel elevhälsan, 
ungdomsmottagningar, socialtjänstens olika verksamheter, barn och 
ungdomspsykiatrin och vuxenpsykiatrin1.

Begreppet psykisk hälsa eller ohälsa
Begreppet psykisk hälsa involverar hälsorelaterad livskvalitet där upplevt 
välbefinnande, symtom och funktion i dagliga aktiviteter ingår. Psykisk hälsa 
eller ohälsa är svårdefinierat och innefattar besvär som huvudvärk, ängslan, 
oro eller ångest, trötthet, stress, sömnbesvär, nedsatt psykiskt välbefinnande, 
självmordstankar och självmordsförsök2.

1 Psykisk hälsa på ungdomsmottagningen - en kartläggning av Sveriges ungdomsmottagningar 
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/Sveriges-ungdomsmottagningar.pdf
2 https://www.folkhalsomyndigheten.se/nationella-folkhalsoenkaten/psykisk-halsa/
3 http://samordnarepsykiskhalsa.se/strategi

Fem fokusområden i Regeringens strategi 
I Regeringens strategi inom området psykisk hälsa 2016-2020 synliggörs fem 
fokusområden som är vägledande för analysarbetet: 
1. Förebyggande och främjande insatser
Ett förebyggande och främjande arbete när det gäller psykisk hälsa behöver 
göras på många olika arenor, samtidigt och samordnat.
2. Tidiga, tillgängliga insatser
Personer med psykisk ohälsa – oavsett ålder och kön, liksom art och grad av 
ohälsa – måste kunna räkna med att få tillgång till rätt insatser i rätt tid.
3. Utsatta grupper
Det är nödvändigt att särskilt synliggöra de grupper som har visat sig mer utsatta 
på olika sätt. Det rör sig både om grupper som riskerar psykisk ohälsa i ökad 
utsträckning och därför bör uppmärksammas tidigt men också de grupper som 
av olika skäl har svårt att få tillgång till samhällets vård- och stödutbud.
4. 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.
5. Organisation och ledarskap
All organisering av insatser för att förebygga, främja, åtgärda och stödja måste 
göras med utgångspunkt i enskildas och gruppers behov. För att uppnå detta 
krävs en analys på lokal och regional nivå av behov, flöden och processer som 
utgår från enskilda barn, vuxna och äldre i systemet. Det finns behov av en högre 
grad av samorganisering av verksamheter och teamarbete med olika 
kompetenser, i synnerhet för att tillgodose komplexa behov.3
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SYNLIGGÖRANDE MODELLER

Uppdrag psykisk hälsas pyramid över behovsområden
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/riskgrupper har inte sällan behov av specialiserade insatser men 
återfinns även på övriga nivåer i pyramiden nedan:
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VAD ÄR HÄLSA?
• Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt 
och socialt välbefinnande och inte bara frånvaro av 
sjukdom eller handikapp 
WHO (1948)

• Hälsa är att må bra samt att ha tillräckligt med 
resurser för att klara vardagens krav och för att 
förverkliga sina personliga mål. 
Nordenfeldt, L. (1991)

• Hälsa uppkommer då individen har en känsla av 
sammanhang KASAM (begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet)  
Antonovsky, A (1991) 32016 

Hälsokorset

Hämtat ur rapporten Hälsans bestämningsfaktorer & målet för folkhälsan, Suzanne Nilsson 
Enheten för hälsofrämjande levnadsvanor, Folkhälsomyndigheten, 2016.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/publicerat-
material/konferensdokumentation/2016-andt-natverkstraffar/folkhalsa-andt-2-februari-
2016-suzanne-nilsson.pdf
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Länkar till Uppdrag psykisk hälsa/SKL och viktiga dokument:

Helhetsperspektiv på barns och ungas hälsa -Tvärsektoriella politiska arenor.
http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/helhetsperspektiv-pa-barns-och-ungas-halsa.html

Barns och ungas hälsa i Sverige - En beskrivning av nuläget
http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/barns-och-ungas-halsa-i-sverige.html

Länk till Uppdrag psykisk hälsas översikt över frisk/riskfaktorer och effektiva insatser 
för barns utveckling:
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/wp-content/uploads/2015/02/affisch_barns-
utveckling.pdf

Länk till checklista för politiker och andra verksamhetsutvecklare:
http://politikerchecklistan.se/

Länk till indikatorerna och  till sammanställningarna för kommuner och landsting 
som redovisas  på nationella Uppdrag psykisk hälsas hemsida:
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/om-oss/overenskommelsen-for-psykisk-halsa-
2017/gemensamma-nyckelindikatorer-for-barn-och-unga/faktablad/

Det nationella uppdraget kring psykisk hälsa 
Nationella Uppdrag Psykisk Hälsa är resultatet av överenskommelsen mellan 
regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Socialdepartementet 
finansierar arbetet som har sin organisatoriska placering på Sveriges Kommuner och 
Landsting. I alla regioner i landet pågår ett arbete med att försöka förbättra den 
psykiska hälsan i landet. Stimulansmedel fördelas av Regeringen och SKL till alla 
regioner för att göra analyser och handlingsplaner kring vad som bör utvecklas 
regionalt. Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting, tillsatte för perioden 
augusti 2015–maj 2017, en programberedning för barns och ungas hälsa. 

Till programberedningens hjälp togs flera rapporter fram, däribland Barns och ungas 
hälsa i Sverige - EN BESKRIVNING AV NULÄGET. Innehållet i rapporten är en 
sammanställning av aktuell kunskap och har utgjort underlag för diskussioner i 
programberedningen.

Under våren tog det Nationella projektet Uppdrag psykisk hälsa fram ett 50-tal 
indikatorer tillsammans med företrädare för regionerna i landet. Dessa indikatorer 
sammanställdes sedan per kommun samt per region. De synliggör även rikets 
resultat. Det går att ladda ner faktablad som rör varje kommun och varje region på 
deras hemsida. Denna nulägesbeskrivning utgår bland annat från dessa indikatorer.

SKL OCH UPPDRAG PSYKISK HÄLSAS BESKRIVNING AV NULÄGET 
KRING BARNS OCH UNGAS HÄLSA I SVERIGE (1)
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SKL OCH UPPDRAG PSYKISKA HÄLSAS BESKRIVNING AV NULÄGET 
KRING BARNS OCH UNGAS HÄLSA I SVERIGE (2)

Psykosocial ohälsa bland ungdomar och unga vuxna (15-19 år)
Undersökningen ”Skolbarns hälsovanor” visar en påtaglig ökning av andelen 15-åriga 
flickor med minst två psykiska eller psykosomatiska besvär under de senaste 30 åren, 
från 29 procent 1985/86–57 procent 2013/14. Även bland 15-åriga pojkar har 
andelen med flera besvär ökat, från 15 procent till 31 procent.3

Mellan 1989 och 2005 tredubblades andelen som uppgav att de led av ängslan, oro 
eller ångest i åldersgruppen 16–24 år. Även ständig trötthet, sömnproblem och svår 
värk i nacke och skuldror ökade. Ökningen var oberoende av familjeförhållanden, 
arbetsmarknadsstatus, föräldrars socioekonomiska situation med mera.4

Sedan 1990-talet ökar andelen ungdomar som får vård för missbruk, ångest, 
depressioner, bipolär sjukdom, autism och ADHD. Däremot syns ingen ökning av vård 
för psykos och under senare år har vård för ätstörning och självskadebeteende 
minskat. 5

Tidiga tecken på psykisk ohälsa är en väsentlig riskfaktor för psykiatrisk vård senare i 
livet.6, 1

3. Folkhälsomyndigheten. 2016. Skolbarns hälsovanor. https://www.folkhalsomyndigheten.se/
4. Socialstyrelsen. 2013. Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013. http://www.socialstyrelsen.se/
5. Ibid.
6. Ibid.

Psykosocial ohälsa bland småbarn och skolbarn (1-14 år)
Sedan 2003 ökar andelen barn som besväras av ljud från andra barn i skolan. 
Bullernivån under lektionstid kan ha effekter på inlärningen genom att försvåra 
talförståelse, och under rasterna leda till otillräcklig återhämtning.
Den återkommande undersökningen ”Skolbarns hälsovanor” visar att andelen 13-
åringar som anger att de har minst två psykiska eller psykosomatiska besvär mer än 
en gång i veckan har ökat under de senaste 20 åren. De senaste resultaten visar en 
fortsatt ökning, framför allt bland 13-åriga flickor, från 24 procent 1985/86–46 
procent 2013/14. Bland pojkar har också en ökning skett, från 15–27 procent. Bland 
11-åringar är nivån ungefär den samma som för 30 år sedan (ca 30 procent bland 
flickor och 20 procent bland pojkar).
Antalet barn som söker vård inom öppenvårdspsykiatrin ökar. Mest ökar andelen som 
söker för utredning av ADHD, och andelen som får den diagnosen har också ökat 
kraftigt. Andra tillstånd som föranleder långvariga kontakter är 
ätstörningsproblematik, självskadebeteende eller trauma efter övergrepp1, 2.

1. Barns och ungas hälsa i Sverige – En beskrivning av nuläget (SKL, 2017), sid 14-16
2. Folkhälsomyndigheten. 2016. Skolbarns hälsovanor. https://www.folkhalsomyndigheten.se/
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Alkohol och droger
Andelen som druckit sig berusade är vid senaste undersökningstillfället (2013/14) 
det lägst uppmätta (29 procent av flickorna och 24 procent av pojkarna). Allt fler 
uppger att de inte dricker alls. Omkring 5 procent bland pojkar och flickor uppger att 
de prövat cannabis.12

Användningen av narkotika har inte visat någon minskning under 2000-talet. Mellan 
2006–2011 fördubblades andelen som ”använt senaste månaden” från 3 procent till 
6 procent bland pojkar i årskurs 2 i gymnasiet 13

Den högsta genomsnittliga alkoholkonsumtionen har kvinnor och män i åldrarna 20–
24. I denna grupp är det också vanligast att ha ett riskabelt dryckesmönster och att 
dricka mycket vid samma tillfälle. Jämfört med alkoholdödligheten har 
narkotikadödligheten ökat kraftigt sedan 1970-talet, trots senare års minskning 
bland män.

7. Socialstyrelsen. 2013. Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013. http://www.socialstyrelsen.se/
8. Ibid
9. Socialstyrelsen. 2014. Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn. http://www.socialstyrelsen.se/)
10. Socialstyrelsen. 2015. Abortstatistik 2014 – Statistics on induced abortions 2014. 
http://www.socialstyrelsen.se/
11. Makenzius, Marlene, Tydén, Tanja, Darj, Elisabeth och Larsson, Margareta. 2013. Sverige har Nordens högsta 
aborttal. Läkartidningen. 17 september. http://www.lakartidningen.se/ (2016-01-13)
12. Folkhälsomyndigheten. 2016. Skolbarns hälsovanor. https://www.folkhalsomyndigheten.se
13. Socialstyrelsen. 2013. Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013. http://www.socialstyrelsen.se/

Fortsättning Ungdomar och unga vuxna (15–29 år)

Olyckor och självmord
Dödsrisken bland unga män stiger snabbt mellan 15 och 20-årsåldern och 
könsskillnaden blir tydlig. Tillsammans med olyckor står självmord för omkring 70 
procent av dödligheten bland män och för drygt 50 procent bland kvinnor. Risken att 
dö av dessa orsaker är emellertid lägre i Sverige än i Norge och Finland.7

Sexuell hälsa
Klamydia är vanligast i åldrarna 15–19 år. Andelen smittade ökade markant från 
början av 90-talet men har avstannat under senare år. Från 90-talet fram till 2007 var 
det vanligt att inte använda kondom. Kondomanvändningen har under de senaste 
åren legat på oförändrad nivå.8

Att föda barn i tonåren är ovanligt. Sedan år 1973 har andelen mammor som fått sitt 
första barn under tonåren har minskat från 15,3–2,4 procent.9 Vanligast är aborter i 
gruppen 20–24 år (ca 30 per 1 000). Tonårsaborter, bland kvinnor 15–19 år, minskade 
mellan åren 2006–2014 från ca 25–15 aborter per 1 000 kvinnor (med förbehåll för 
ändringar i statistikinsamlingsmetod).10 Däremot finns tendenser som tyder på att 
andelen tonåringar som gör upprepade aborter ökar.11

SKL OCH UPPDRAG PSYKISKA HÄLSAS BESKRIVNING AV NULÄGET 
KRING BARNS OCH UNGAS HÄLSA I SVERIGE (3)
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2. OLIKA REGIONALA OCH NATIONELLA ANALYSER
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BRIS ÅRSRAPPORT SAMT RAPPORT OM BARN SOM FLYTT

Närmare 40 procent av samtalen handlade 2016 om psykisk ohälsa1

Av nära 30 000 samtal till BRIS förra året handlade fyra av tio om psykisk ohälsa.

Enligt Bris har den psykiska ohälsan ökat sedan 1980 och är utbredd bland barn och 
unga i Sverige. I fjol hade Bris nästan 10 000 kontakter med barn om psykisk ohälsa. 
Samtalen handlade i hög grad om panikångest, ensamhet och om självmordstankar.

Enligt Bris är den negativa utvecklingen av den psykiska ohälsan bland barn och unga 
klart sämre än i många andra länder. Förekomsten av psykisk ohälsa ökar med 
stigande ålder. I åldersgruppen 16-18 år handlar vartannat samtal hos Bris om psykisk 
ohälsa.

Under 2016 ökade antalet barn och unga som fick samtala med kurator hos Bris med 
tre procent jämfört med året innan. Av 29 996 kurativa kontakter i fjol handlade nära 
40 procent om psykisk ohälsa. Andra vanliga ämnen var:
• Familj och familjekonflikter (25 procent).
• Att vara ung (25).
• Vänner (19).
• Skolan (17).
• Våld, övergrepp och kränkningar (17).

Ingen enkel förklaring
Det finns inte någon enkel förklaring till varför den psykiska ohälsan ökar bland unga. 
I många av barnens berättelser om sitt mående framträder en bild av en 
nedåtgående spiral, som till slut blir ohanterlig. Ofta beskrivs hur familjen brister, 
vilket får effekter i skolan, att destruktiva mönster tar över och barnets verklighet 
fylls av hopplöshet.

I årsrapporten, som är den första i en serie om barns och ungas psykiska ohälsa, 
diskuteras möjliga orsaker och åtgärder. Bland annat föreslås att första linjens vård 
behöver bli likvärdig i hela landet och byggas ut så att unga snabbt kan få stöd 
inom primärvården och elevhälsan.2

Rapport om Barn som flytt (september 2017)
I en ny rapport, Barn som flytt – en riskgrupp för psykisk ohälsa, konstaterar Bris att 
den psykiska ohälsan bland barn som flytt till Sverige är utbredd och behovet av 
såväl professionellt som socialt stöd är stort. 

Läs mer om rapporten och ladda ner den på https://www.bris.se/om-bris/press-och-
opinion/pressmeddelande/2017/psykisk-ohalsa-utbredd-bland-barn-som-flytt--
sverige-brister-i-atagande/

1. https://www.bris.se/globalassets/pdf/rapporter/bris-rapport-2017_1.pdf
2. Texten är hämtad från:  https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2017/mars/bris-larm-psykiska-ohalsan-okar-
bland-unga/
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BARNOMBUDSMANNEN: ”NYANLÄNDA BARNS HÄLSA” (1)
Barnombudsmannen har i rapporten Nyanlända barns hälsa (2017) beskrivit hur de 
hundratals nyanlända barn som Barnombudsmannen har träffat i Sverige mår. I 
rapporten sammanfattas även vad cirka 400 skolsköterskor i landet har svarat på 
enkätfrågor om nyanlända barns hälsa:

”NÄR NYANLÄNDA BARN BESKRIVER HUR DE MÅR ligger fokus på den psykiska 
ohälsan, även om den kan hänga ihop med fysiska symtom. Den psykiska ohälsan är 
också det som skolsköterskor oftast nämner som ett av de största hälsoproblemen 
för nyanlända barn. Skolsköterskorna bedömer också att problemet med psykisk 
ohälsa hos barnen ökar under asylprocessen” (sid 38).

Barnombudsmannen synliggör att: ”Långt ifrån alla nyanlända barn får tillgång till den 
hälso- och sjukvård de har rätt till. Trots att varje barn som befinner sig i Sverige har 
rätt till bästa uppnåeliga hälsa, kränks denna rättighet för många nyanlända barn. 
Bakgrunden är komplex. Det finns brister i vårdkedjan och brister i kompetens när 
det handlar om kris och trauma som även drabbar barn som har uppehållstillstånd. 
Det handlar om dålig organisation, brist på tolkar och bristande samverkan mellan 
olika aktörer, men också om ren diskriminering när andra regler och normer 
appliceras för nyanlända.

En meningsfull och trygg vardag är hälsofrämjande och många gånger också en 
förutsättning för fungerande rehabilitering och behandling för de barn som utvecklat 
psykisk ohälsa. Elevhälsan kan fylla en viktig funktion i detta. En tillgänglig elevhälsa 
ska finnas för alla barn” (sid 38).

"Elevhälsan behöver sänka sina trösklar för de barn som behöver stöd och råd. 
Särskilt viktigt är att tydliggöra hur elevhälsan kan och bör agera i situationer när de 
upptäcker barn och unga som är i behov av stöd och vård vid psykisk ohälsa. 
Barnombudsmannen håller med Skolinspektionen om vikten av förebyggande och 
hälsofrämjande arbete på skolorna, tillgång till skolpsykologer och skolläkare och 
tillgång till en lättillgänglig och anpassad information som riktar sig till alla elever, 
inklusive nyanlända…Samverkan mellan elevhälsan, primärvården, BVC och barn-
och ungdomspsykiatrin behöver förbättras. Ett tydligt gemensamt ansvar och 
helhetsgrepp för att möta vårdbehovet kring psykisk ohälsa hos nyanlända barn 
saknas.” (sid 38).

(Sid 34)
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BARNOMBUDSMANNEN: ”NYANLÄNDA BARNS HÄLSA” (2)

Barnombudsmannen föreslår bland annat följande:

1. Stärk elevhälsan och förtydliga hur hälsoundersökningar av nyanlända barn ska 
gå till

Ge Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram nationella riktlinjer för ett utökat uppdrag för 
elevhälsan 

Ge elevhälsan ett nytt utökat hälsofrämjande uppdrag och mandat. Särskilt viktigt är 
att tydliggöra hur elevhälsan kan och bör agera i situationer när de upptäcker barn 
och unga som är i behov av stöd och vård vid psykisk ohälsa. Här vill vi särskilt betona 
vikten av hälsofrämjande åtgärder och lättillgänglig och anpassad information som 
riktar sig till alla elever, inklusive nyanlända. Det nya uppdraget kan kräva utökade 
medel. 

Ge Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram nationella riktlinjer för hälsoundersökningar 
av nyanlända barn

Riktlinjerna behöver anpassas för barn, för ensamkommande barn samt för flickors 
respektive pojkars behov och tydligare innefatta psykisk ohälsa. Problem med otydlig 
organisation, bristande informationsöverföring och dubbla eller uteblivna 
vaccinationer måste lösas. Innehållet i hälsoundersökningen behöver tydliggöras med 
avseende på bedömning av tandhälsa och psykisk ohälsa.

2. Förbättra informationen

Ge Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram tydlig information för barn och föräldrar om 
effekter av trauma och stress, vilken hjälp de har rätt till och vart de kan vända sig 
om de drabbas

Informationen ska finnas tillgänglig såväl på svenska som på andra språk och 
distribueras av elevhälsan tillsammans med lokal kontaktinformation. Låt 
Socialstyrelsen genomföra en rikstäckande informationssatsning gällande rätten till 
bästa uppnåeliga hälsa riktad mot nyanlända.

3. Förstärk vårdkedjan och säkerställ tillgången till traumafokuserad behandling

Ge Socialstyrelsen i uppdrag att förtydliga hur BVC, vårdcentraler, BUP, tandhälsa 
samt elevhälsa ska samverka

Barnombudsmannen föreslår att samverkan mellan berörda verksamheter kring 
nyanlända barn snarast måste förbättras och därmed även förtydligas och 
kommuniceras. Förslagsvis bör även en av verksamheterna utses som huvudansvarig 
för att initiera och följa upp samverkan (sid 40)

Ladda ner rapporten från Barnombudsmannens hemsida (170917):

https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/publikationer/ovriga-
publikationer/nyanlanda-barns-halsa/
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PERSONER MED NEUROPSYKIATRISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING (NPF) OCH 
PSYKISK HÄLSA I STOCKHOLMS LÄN (KIND 2016)

Nuläget i länet
Under det analysarbete som gjordes under 2016, inför att ta fram handlingsplanen 
för länet, sammanfattade KIND 1 en rapport2 om Neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar 3 och psykisk hälsa inom länet. I den konstateras att antalet 
diagnosticerade med NPF har ökat avsevärt sedan år 2000. Prevalensen 4 för unga 
vuxna (18-24 år) med ADHD är uppskattad till mellan 2.5-5% och för samma 
åldersgrupp med AST är prevalensen runt drygt 1 % i Stockholms län (CES, 2016). 
Prevalensen av ADHD och AST bland unga vuxna kommer med stor sannolikhet att 
öka då båda tillstånden är kroniska och prevalensen bland tonåringar i dagsläget 
ligger på en högre nivå. Bland barn och ungdomar uppskattas förekomsten av ADHD 
vara cirka 5-7% (Thomas, Sanders, Doust, Beller & Glasziou, 2015).

Bland tonåringar uppskattades cirka 2.6% ha en AST diagnos år 2011 i Stockholms län 
(CES, 2014). Orsaken till ökningen är okänd, men bidragande faktorer är troligen ökad 
kunskap och medvetenhet om dessa tillstånd bland kliniker och samhället, tidigare 
upptäckt, och även en utveckling mot bättre vård, avstigmatisering, diagnosticering 
av mildare varianter samt högre krav på funktion i skolan och arbetsliv.

1. KIND - Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND) 
2. Personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, KIND, Sven Bölte & Steve Berggren, oktober 2016 (bilaga 
6 tillhörande Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016-2020).
3. Företrädesvis inom Autismspektrumtillstånd (AST) samt ADHD.
4. Prevalens: andel av en viss befolkning som är sjuk i en viss sjukdom vid en viss tidpunkt

Rekommendationer att utveckla för barn och unga med NPF
Att leva med en NPF utgör en sårbarhet för att utveckla psykisk ohälsa vilket påvisas 
av vanligt förekommande samsjuklighet. Däremot kan förhållanden som en trygg 
och stabil miljö utgöra skyddande faktorer, d.v.s. utgöra förutsättningar för god 
psykisk hälsa. Tidiga insatser är av yttersta vikt och exempel på dessa är:
• Bättre och mer anpassat stöd i förskolan och skolan. Stödet kan innefatta allt 

från extra tid vid prov, anpassningar i elevens fysiska miljö såsom placering i 
klassrummet eller anpassningar av uppgifter och kognitiva hjälpmedel. Ibland 
kan det även vara motiverat att eftersöka specialpedagogiska insatser under 
en tid för att arbeta särskilt med individen.

• Utbildning riktat mot personal som möter barn och unga med NPF om vad 
NPF innebär och hur man kan anpassa miljön och stödet

• Samordning av stöd och insatser (inom ex v hem, skola och fritid)
• Mer riktade resurser (exempelvis kan skolorna bli bättre på att styra 

resurserna dit de behövs och inte enbart efter antal elever)

Läs gärna mer på Kunskapsguiden:
http://www.kunskapsguiden.se/Psykiatri/Teman/adhd2014/Sidor/default.aspx
Och Socialstyrelsens kunskapsstöd: Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd – ett kunskapsstöd beskriver 
vad ADHD innebär och vilka stödinsatser som kan vara aktuella för barn, ungdomar och vuxna med ADHD:
http://www.kunskapsguiden.se/psykiatri/Kunskapsunderlag/lagesrapporter/Sidor/Stod-till-barn-ungdomar-och-
vuxna-med-adhd.aspx

15

http://www.kunskapsguiden.se/Psykiatri/Teman/adhd2014/Sidor/default.aspx
http://www.kunskapsguiden.se/psykiatri/Kunskapsunderlag/lagesrapporter/Sidor/Stod-till-barn-ungdomar-och-vuxna-med-adhd.aspx


UTTAG AV ADHD-LÄKEMEDEL I STOCKHOLMS LÄN 
2016, BLAND POJKAR OCH FLICKOR 10–17 ÅR

Nivån på förskrivningen antyder stor sjukdomsbörda
Socialstyrelsen konstaterar i rapporten ”Förskrivning av ADHD-läkemedel 2016” (juni 
2017) att förskrivningen av ADHD-läkemedel till barn och unga fortsätter att öka. 
Under 2016 fick 5,5 procent av pojkarna och 2,5 procent av flickorna i åldern 10-17 år 
sådana läkemedel. Av rapporten och i tabellen ser vi stora regionala skillnader av 
uttag av ADHD-läkemedel. 

Mot bakgrund av de analyser som Socialstyrelsen har gjort anser de att dagens nivå 
på förskrivningen i en viss mening tyder på en mer omfattande förekomst av ADHD 
än vad myndigheten tidigare rapporterat om. I förlängningen innebär detta också en 
utmaning för hälso- och sjukvård att vara dimensionerad med avseende på att 
adekvat utreda, behandla och följa upp individer med ADHD. Likaså ställs krav på att 
andra relevanta aktörer, som exempelvis skola och socialtjänst, har kapacitet att 
erbjuda insatser och stöd utifrån behovet i befolkningen.  

Vi ser av tabellen att Stockholms län ligger något högre än Riket. 
Vid jämförelse av de tre storstäderna i Sverige kan vi i rapporten se att Göteborg stad 
har den genomsnittliga prevalensen på 3,6 (pojkar) respektive 1,3 (flickor). Malmö 
stad har den genomsnittliga prevalensen på 3,2 (pojkar) respektive 1,4 (flickor). 
Jämfört med Stockholms stad som har den genomsnittliga prevalensen på 6 (pojkar) 
respektive 2,9 (flickor).

Länk till rapporten:
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20634/2017-5-
32.pdf

Andel (%) pojkar och 
flickor 10-17 år med 
minst ett uttag av 
något ADHD-
läkemedel. 
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POLISENS RAPPORT OM UTSATTA OMRÅDEN (1)

Forskningen visar att de barn som växer upp i utsatta miljöer riskerar att i högre utsträckning få en sämre hälsa. 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 inom landet till ”utsatta områden”. 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 regioner i landet. 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. Och det är viktigt att det inte endast blir insatser som drivs i projektform, utan som blir långsiktiga insatser (läs mer i den länsövergripande 
handlingsplanen för förslag på förebyggande och tidiga insatser).
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POLISENS RAPPORT OM UTSATTA OMRÅDEN I LÄNET (2)
25 OMRÅDEN I LÄNET I 10 KOMMUNER

Särskilt utsatta områden inom Stockholms län (6 st)

Alby, Botkyrka
Fittja, Botkyrka
Hallunda/Norsborg, Botkyrka
Husby, Stockholm
Rinkeby/Tensta, Stockholm
Ronna/Geneta/Lina, Södertälje

Riskområden (1 st)

Tureberg, Sollentuna

Läs mer i rapporten och på polisens hemsida:

https://polisen.se/Aktuellt/Nyheter/Gemensam-2017/Juni/Polisens-
rapport-om-utsatta-omraden/

Läs även i rapporten Fördjupning barn och unga – uppdrag psykisk hälsa, 
från CES (Centrum för Epidemiologi och Samhällsmedicin), september 
2017 på sid 9-10 om psykisk ohälsa och dess association med 
områdeskarakteristika.  

Utsatta områden inom Stockholms län (18 st)

Brandbergen, Haninge
Jordbro, Haninge
Skogås, Huddinge
Vårby, Huddinge
Sångvägen, Järfälla
Termovägen, Järfälla
Edsberg, Sollentuna
Bredäng, Stockholm
Hagsätra/Rågsved, Stockholm
Hässelby/Vällingby, Stockholm
Vårberg, Stockholm
Älvsjö/Solberga, Stockholm
Östberga, Stockholm
Rissne/Hallonbergen, Sundbyberg
Fornhöjden, Södertälje
Hovsjö, Södertälje
Finnsta, Upplands Bro
Smedby, Upplands Väsby
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Självmord (säkra och osäkra) i 
Stockholms län 1980-2015 
inom olika åldersgrupper bland 
män och kvinnor 15 år och 
äldre.

Självmordstalet i alla 

åldersgrupper sammantaget 

har halverats sedan 1980. 

Bland unga personer (15-24 

år) har dock nästan ingen 

förändring skett. 

Sedan 1980-talet har 

självmordsförsökstalet

ökat bland unga (15-24 år) 

men inte bland andra 

åldersgrupper (visas inte på 

denna bild).

Källa: NASP, Nationellt centrum 

för suicidforskning och prevention 

av psykisk ohälsa, (170917) 
http://ki.se/nasp/sjalvmord-i-
stockholms-lan-0

SJÄLVMORD INOM STOCKHOLMS LÄN – ALLA (1) 
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SJÄLVMORD INOM STOCKHOLMS LÄN – MÄN/KVINNOR (2)
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VRÄKTA BARN 
Antalet barn som berörs minskar
Tabellen illustrerar antal ärenden och  antal 
barn som berörts av vräkning, januari-juni 
2015-2017. Antalet ärenden minskar totalt i 
riket, och jämfört med 2015 har det även 
minskat i länet. Men alltjämt drabbar 
vräkningar ett antal barn i Stockholm varje 
år. Tabellen synliggör även skillnader i länet. 
Och jämfört med Skånes och Västra 
Götalands län, som precis som Stockholms 
län innehåller storstadsregioner, har 
Stockholms län flest antal vräkningar.

Källa: Kronofogden, 170917

Län Kommun Antal ärenden Antal barn Antal ärenden Antal barn Antal ärenden Antal barn

STOCKHOLM BOTKYRKA 1 1 0 0 2 8

STOCKHOLM DANDERYD 0 0 0 0 0 0

STOCKHOLM EKERÖ 0 0 0 0 0 0

STOCKHOLM HANINGE 3 8 0 0 0 0

STOCKHOLM HUDDINGE 0 0 1 4 1 2

STOCKHOLM JÄRFÄLLA 1 1 0 0 0 0

STOCKHOLM LIDINGÖ 1 2 0 0 0 0

STOCKHOLM NACKA 0 0 0 0 0 0

STOCKHOLM NORRTÄLJE 1 1 0 0 0 0

STOCKHOLM NYKVARN 0 0 0 0 0 0

STOCKHOLM NYNÄSHAMN 0 0 0 0 0 0

STOCKHOLM SALEM 1 2 0 0 0 0

STOCKHOLM SIGTUNA 0 0 0 0 3 10

STOCKHOLM SOLLENTUNA 1 2 1 1 0 0

STOCKHOLM SOLNA 1 1 0 0 2 3

STOCKHOLM STOCKHOLM 10 24 9 16 9 12

STOCKHOLM SUNDBYBERG 0 0 0 0 0 0

STOCKHOLM SÖDERTÄLJE 7 14 6 13 4 15

STOCKHOLM TYRESÖ 0 0 1 2 0 0

STOCKHOLM TÄBY 1 2 0 0 0 0

STOCKHOLM UPPLANDS-BRO 0 0 0 0 0 0

STOCKHOLM UPPLANDS VÄSBY 1 2 1 2 1 1

STOCKHOLM VALLENTUNA 0 0 0 0 0 0

STOCKHOLM VAXHOLM 0 0 0 0 0 0

STOCKHOLM VÄRMDÖ 0 0 0 0 0 0

STOCKHOLM ÖSTERÅKER 1 1 2 5 0 0

STOCKHOLMS LÄN TOTALT 30 61 21 43 22 51

SKÅNES LÄN TOTALT 30 62 14 29 13 27

VÄSTRA GÖTALAND TOTALT 16 24 6 14 11 22

TOTALT RIKET 134 256 94 177 88 168

2015 2016 2017
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ANALYS OM BARN SOM NÄRSTÅENDE PRE-HOSPITALT1 (1)

Bättre samverkan och mer utbildning
Med hjälp av stimulansmedel för Uppdrag 
psykisk hälsa har en kartläggning kring rutiner 
och samverkan kring barn som närstående vid 
akuta ambulanstransporter genomförts 
sommaren 2017. På följande sidor synliggörs 
några av de svar som personalen har gett. 

När en förälder eller annan närstående vuxen 
blir allvarligt sjuk, missbrukar eller dör är det 
viktigt att vårdpersonalen uppmärksammar 
barnen. Ambulanspersonal och annan 
räddningspersonal möter många av dessa 
barn och behöver ha god kännedom om vad 
som ska göras för att underlätta för barnet i 
den akuta situationen. Socialtjänsten bör 
många gånger kopplas in. 

Enkäten har besvarats av 60 medarbetare 
inom ambulanssjukvården, PAM-enheten2

samt räddningstjänsten. 81 % av de svarande 
har arbetat mer än 5 år i yrket. 

Finns det behov av att ta fram rutiner om barn som närstående?

1. Pre-hospitalt - ett omhändertagande, av skadad eller sjuk, som sker utanför sjukhus eller annan vårdinrättning
2. PAM – psykiatrisk ambulans
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Saknar du material (till exempel broschyr 
eller informationssida på internet) att 
lämna ut eller hänvisa 
barn/ungdom/vårdnadshavare till när 
barnet/ungdomen varit utsatt för en akut 
händelse som närstående barn?

ANALYS OM BARN SOM NÄRSTÅENDE PRE-HOSPITALT (2)

Kartläggningen synliggör behov av att ta fram 
både rutiner (föregående bild) och material. 
Under 2017 och 2018 kommer ytterligare 
stimulansmedel att användas till detta arbete. 
Allt för att förbättra den psykiska hälsan hos 
barn som närstående. 
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ANALYS OM BARN SOM NÄRSTÅENDE PRE-HOSPITALT (3)

Har  du i dagsläget behov av utbildning 
inom ämnet barn som närstående vid 
akuta/svåra händelser?

Kartläggningen synliggör även behov av att 
utbilda personal inom räddningstjänsten kring 
barn som närstående. 
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ANALYS OM BARN SOM NÄRSTÅENDE PRE-HOSPITALT (4)

Hur fungerar kontakten med socialtjänsten om du ska kontakta socialtjänsten i ärende som rör barn som 
närstående, eller du ska göra en orosanmälan om barn som far illa?

Kartläggningen synliggör även behov av att 
förbättra kontakten med socialtjänsten inom 
Stockholms län. Av kommentarerna i 
kartläggningen framgår att 
ambulanssjukvården och räddningstjänsten 
framförallt upplever svårigheter att få kontakt 
med socialtjänsten under helger och jourtid, 
att det finns olika rutiner och olika svårigheter 
i kontakten med socialtjänsten beroende på 
vilken kommun det gäller samt att vissa 
socialtjänster i länet kräver faxanmälan. Fax 
saknas i ambulanser samt inom vissa 
vårdinrättningar, vilket försvårar för 
räddningstjänsten att göra orosanmälningar.  
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3. BAKGRUNDSDATA OM BARN OCH UNGA I STOCKHOLMS LÄN
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FOLKMÄNGDEN I LÄNET 
Folkmängden den 1 november 2016 efter år, ålder och kön 
Här redovisas statistik från Statiska Centralbyrån för antal 
invånare i länet den 1 november 2016. 
(nedladdat 2017-10-09)
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DIAGRAM SOM VISAR 
BEFOLKNINGSPROGNOS I 
LÄNET – OLIKA ÅLDRAR

Befolkningsprognos 2017-2023
Befolkningsutvecklingen är en viktig grund för att kunna göra en 
bra analys för sin egen kommun eller för länet. Ju fler barn det 
finns i befolkningen, desto fler kan förväntas behöva 
förebyggande, tidiga eller behandlande insatser. 

Antalet barn och unga från 0 år upp till och med 24 år i länet 
förväntas öka under perioden 2017-2023 från 686 955 till 769 
649, vilket motsvarar en 12-ig % ökning.

Källa: SCB (2017-07-12)

Kommuner 0 år 1-5 år 6-12 år 13-17 år 18-24 år 0-24 år

Botkyrka 18% 17% 8% 18% 12% 13%

Danderyd 12% 15% -8% 11% 11% 5%

Ekerö 12% 14% 1% 16% 10% 9%

Haninge 15% 13% 9% 20% 8% 12%

Huddinge 15% 15% 8% 19% 10% 12%

Järfälla 27% 26% 16% 24% 18% 20%

Lidingö 10% 8% -3% 12% 15% 7%

Nacka 23% 19% 7% 24% 20% 16%

Norrtälje 12% 13% 8% 8% 0% 7%

Nykvarn 19% 21% 6% 16% 16% 14%

Nynäshamn 12% 11% 9% 8% 1% 7%

Salem 32% 33% 14% 20% 23% 22%

Sigtuna 14% 14% 13% 21% 8% 14%

Sollentuna 12% 14% -4% 16% 11% 8%

Solna 17% 18% 11% 32% 9% 15%

Stockholms stad 10% 13% 6% 24% 7% 11%

Sundbyberg 39% 41% 28% 42% 25% 33%

Södertälje 7% 8% 3% 11% 6% 7%

Tyresö 26% 25% 12% 15% 11% 16%

Täby 17% 18% 4% 18% 14% 13%

Upplands Bro 14% 14% 14% 24% 15% 16%

Upplands Väsby 14% 14% 11% 14% 8% 12%

Vallentuna 22% 23% 7% 13% 14% 14%

Vaxholm 13% 10% -8% 4% 19% 5%

Värmdö 24% 22% 2% 10% 12% 11%

Österåker 16% 18% 4% 9% 11% 10%

Summa av procentuell ökning i respektive åldersgrupp
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ANTAL ANVISADE ENSAM-
KOMMANDE BARN 2016
Mottagande av asylsökande ensamkommande barn och unga 
Kommunerna ansvarar för mottagande av ensamkommande 
asylsökande barn och ungdomar och Migrationsverket anvisar 
vilken kommun som ansvarar för det individuella barnet. 
Anvisningarna sker till kommunerna genom ett fördelningssystem 
som baseras på att respektive kommun tar emot en fastställd 
andel av det totala antalet barn. 

Anvisningar 
Anvisning sker till den kommun i landet som har lägst 
måluppfyllelse av sin andel (utjämnande anvisning) såvida inte 
annan kommun anmält en ledig plats som matchar det aktuella 
barnet avseende ålder och kön (platsanvisning) eller om det 
föreligger stark anknytning till annan kommun 
(anknytningsanvisning). 

Stockholms län anvisades 384 asylsökande ensamkommande barn 
under 2016, av totalt 2284 i hela landet. 

Under år 2015 sökte 162 877 personer asyl i Sverige. Av dessa var 
70 384 barn, varav 35 369 ensamkommande barn. Av dessa 
anvisades 5519 ensamkommande barn till Stockholms län. 

Antal anvisningar 2016 efter kommun och typ av anvisning
Anvisningskommun Anknytnings-

anvisning

Plats-

anvisning

På begäran - 

barn

Utjämnande 

anvisning

Totalt

BOTKYRKA 15 12 2 29

DANDERYD 1 1

EKERÖ 4 1 5

HANINGE 11 2 13

HUDDINGE 9 3 12

JÄRFÄLLA 1 1 2

LIDINGÖ 2 13 15

NACKA 1 1

NORRTÄLJE 10 10

NYKVARN 5 5

NYNÄSHAMN 2 4 6

SALEM 1 1

SIGTUNA 10 1 11

SOLLENTUNA 5 16 21

SOLNA 7 8 4 19

STOCKHOLM 113 2 4 41 160

SUNDBYBERG 3 4 7

SÖDERTÄLJE 5 5

TYRESÖ

TÄBY 13 13

UPPLANDS-BRO 4 4 8

UPPLANDS-VÄSBY 7 4 11

VALLENTUNA 11 11

VAXHOLM 1 1

VÄRMDÖ 5 5

ÖSTERÅKER 1 11 12

LÄNET TOTALT 230 94 4 56 384 29



ANTAL ANVISADE ENSAM-
KOMMANDE BARN 2017
Mottagande av asylsökande ensamkommande barn och unga 
Kommunerna ansvarar för mottagande av ensamkommande 
asylsökande barn och ungdomar och Migrationsverket anvisar 
vilken kommun som ansvarar för det individuella barnet. 
Anvisningarna sker till kommunerna genom ett 
fördelningssystem som baseras på att respektive kommun tar 
emot en fastställd andel av det totala antalet barn. 

Anvisningar 
Anvisning sker till den kommun i landet som har lägst 
måluppfyllelse av sin andel (utjämnande anvisning) såvida inte 
annan kommun anmält en ledig plats som matchar det 
aktuella barnet avseende ålder och kön (platsanvisning) eller 
om det föreligger stark anknytning till annan kommun 
(anknytningsanvisning). 

Här synliggörs att 221 ensamkommande asylsökande barn har 
anvisats till länet fram till och med vecka 36 (första veckan i 
september) under 2017, jämfört med totalt anvisade barn som 
är 931 för hela Sverige till och med vecka 36.

Antal anvisningar 2017 efter kommun och typ av anvisning t o m vecka 36

(kommuner som inte har haft några anvisningar ingår inte i tabellen)

Anvisningskommun Anknytnings-

anvisning

Anvisning 

enligt mål-

uppfyllnad

Platsan-

visning

På 

begäran - 

barn

Utjäm-

nande 

anvisning

Totalt

BOTKYRKA 1 1

DANDERYD 7 1 8

EKERÖ 4 4

HANINGE 5 5

HUDDINGE 5 5 10

JÄRFÄLLA 2 11 13

LIDINGÖ 1 1

NACKA 3 16 3 22

NORRTÄLJE 3 3

NYKVARN 1 1

NYNÄSHAMN 2 2

SALEM 4 4

SIGTUNA 7 7

SOLLENTUNA 4 24 28

SOLNA 3 9 12

STOCKHOLM 30 7 5 42

SUNDBYBERG 3 3

SÖDERTÄLJE 2 13 15

TYRESÖ 10 3 13

TÄBY 1 3 4

UPPLANDS-VÄSBY 6 2 8

VAXHOLM 3 3

VÄRMDÖ 1 1 7 9

ÖSTERÅKER 2 1 3

LÄNET TOTALT 80 80 49 5 7 221
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KOMMUNMOTTAGNA 
BARN 2016

Statistiken visar nyanlända 
kommunmottagna som omfattas av 
förordningen (2010:1122) om statlig 
ersättning för insatser för vissa utlänningar, 
som en kommun har börjat få ersättning för 
av Migrationsverket. 

Som nyanländ kommunmottagen räknas de 
utländska medborgare som beviljats 
uppehållstillstånd i Sverige som flyktingar, 
skyddsbehövande, efter synnerligen 
ömmande omständigheter eller som 
anhöriga. 

Kommunmottagna enligt ersättningsförordningen 2016. Uppdelad på län/kommun och ålder (barn och ungdom).

0-5 år 6-15 år 16-17 år 18-19 år 20-64 år 65- Totalt

BOTKYRKA 39 85 31 29 414 21 619

DANDERYD 14 16 2 2 91 1 126

EKERÖ 16 23 9 2 58 108

HANINGE 38 56 41 12 219 4 370

HUDDINGE 69 114 48 22 328 9 590

JÄRFÄLLA 22 67 29 23 309 20 470

LIDINGÖ 28 20 12 9 157 226

NACKA 45 70 35 24 252 3 429

NORRTÄLJE 25 47 29 10 103 3 217

NYKVARN 5 10 7 24 46

NYNÄSHAMN 5 21 13 6 51 1 97

SALEM 14 17 6 47 84

SIGTUNA 39 48 31 15 195 10 338

SOLLENTUNA 39 84 24 24 240 7 418

SOLNA 19 55 14 10 243 1 342

STOCKHOLM 385 591 275 142 2 348 52 3 793

SUNDBYBERG 23 51 21 11 247 9 362

SÖDERTÄLJE 42 122 23 41 655 84 967

TYRESÖ 12 14 18 5 53 102

TÄBY 21 43 13 5 104 186

UPPLANDS-BRO 14 30 8 9 92 5 158

UPPLANDS-VÄSBY 31 54 28 12 144 6 275

VALLENTUNA 9 24 10 6 64 2 115

VAXHOLM 10 5 2 27 44

VÄRMDÖ 15 24 11 2 68 2 122

ÖSTERÅKER 11 40 9 6 108 174

LÄNET TOTALT 990 1 731 749 427 6 641 240 10 778 31



KOMMUNMOTTAGNA 
BARN 2016 –
ENSAMKOMMANDE 
BARN 
Statistiken visar nyanlända 
kommunmottagna som omfattas av 
förordningen (2010:1122) om statlig 
ersättning för insatser för vissa 
utlänningar, som en kommun har börjat få 
ersättning för av Migrationsverket. 

Som nyanländ kommunmottagen räknas 
de utländska medborgare som beviljats 
uppehållstillstånd i Sverige som flyktingar, 
skyddsbehövande, efter synnerligen 
ömmande omständigheter eller som 
anhöriga. 

Jämfört med tabellen på föregående sida 
synliggörs här även hur många av de 
kommunmottagna som räknas som  
ensamkommande barn i olika 
åldersgrupper.

0-17 ÅR

varav 

ensamk 

barn

18-19 

ÅR

varav 

ensamk 

barn

20-64 

ÅR

varav 

ensamk 

barn

>64 ÅR Totalt

varav 

ensamk 

barn

BOTKYRKA 155 23 29 13 414 1 21 619 37

DANDERYD 32 2 2 1 91 2 1 126 5

EKERÖ 48 8 2 1 58 108 9

HANINGE 135 48 12 5 219 2 4 370 55

HUDDINGE 231 56 22 10 328 9 590 66

JÄRFÄLLA 118 40 23 15 309 2 20 470 57

LIDINGÖ 60 9 9 5 157 226 14

NACKA 150 41 24 7 252 3 429 48

NORRTÄLJE 101 42 10 6 103 3 217 48

NYKVARN 22 5 24 46 5

NYNÄSHAMN 39 12 6 2 51 1 1 97 15

SALEM 37 6 47 84 6

SIGTUNA 118 28 15 4 195 3 10 338 35

SOLLENTUNA 147 22 24 15 240 7 418 37

SOLNA 88 16 10 4 243 1 342 20

STOCKHOLM 1251 303 142 66 2348 14 52 3 793 383

SUNDBYBERG 95 26 11 3 247 3 9 362 32

SÖDERTÄLJE 187 25 41 4 655 1 84 967 30

TYRESÖ 44 20 5 2 53 1 102 23

TÄBY 77 9 5 3 104 1 186 13

UPPLANDS-BRO 52 14 9 6 92 5 158 20

UPPLANDS-VÄSBY 113 37 12 8 144 6 275 45

VALLENTUNA 43 12 6 2 64 2 115 14

VAXHOLM 17 1 27 44 1

VÄRMDÖ 50 13 2 1 68 2 122 14

ÖSTERÅKER 60 13 6 3 108 174 16

LÄNET TOTALT 3 470 831 427 186 6 641 31 240 10 778 1 048

Kommunmottagna enligt ersättningsförordningen 2016. Uppdelad på län/kommun och ålder.

32



KOMMUNMOTTAGNA 
BARN – UPPDATERAT 
SEPTEMBER 2017
STATISTIK MED EN MÅNADS 
FÖRSKJUTNING
Statistiken visar nyanlända 
kommunmottagna som omfattas av 
förordningen (2010:1122) om statlig 
ersättning för insatser för vissa 
utlänningar, som en kommun har börjat få 
ersättning för av Migrationsverket. 

Den första ersättningen betalas ut till den 
mottagande kommunen månaden efter 
att en nyanländ har tagits
emot. Först månaden efter det finns den 

nyanlände med i mottagningsstatistiken. 
Det innebär till exempel att när en 
nyanländ tas emot i en kommun i januari 
så får kommunen sin första ersättning i 
februari och den  nyanlände finns med i  
Migrationsverkets statistik över 
kommunmottagna i mars samma år.

0-5 år 6-15 år 16-17 år 18-19 år 20-64 år 65- Totalt

BOTKYRKA 33 65 29 21 177 2 327

DANDERYD 11 9 6 4 29 1 60

EKERÖ 9 18 5 5 22 59

HANINGE 37 38 27 18 121 2 243

HUDDINGE 39 61 48 13 186 3 350

JÄRFÄLLA 14 36 33 10 91 6 190

LIDINGÖ 10 26 14 13 46 109

NACKA 50 81 34 13 141 3 322

NORRTÄLJE 22 51 24 17 90 204

NYKVARN 2 6 3 2 14 1 28

NYNÄSHAMN 14 17 8 4 49 1 93

SALEM 7 5 5 3 21 2 43

SIGTUNA 29 20 11 7 91 2 160

SOLLENTUNA 43 58 23 7 117 4 252

SOLNA 27 53 20 7 94 2 203

STOCKHOLM 406 721 247 142 1 943 40 3 499

SUNDBYBERG 18 32 21 7 90 3 171

SÖDERTÄLJE 20 53 19 13 182 29 316

TYRESÖ 13 17 13 7 50 100

TÄBY 17 38 14 8 80 1 158

UPPLANDS-BRO 9 27 13 1 46 2 98

UPPLANDS-VÄSBY 29 36 23 6 73 4 171

VALLENTUNA 19 11 8 5 56 99

VAXHOLM 1 2 3 2 5 13

VÄRMDÖ 22 35 15 5 90 4 171

ÖSTERÅKER 20 33 6 5 46 110

LÄNET TOTALT 921 1 549 672 345 3 950 112 7 549

Kommunmottagna enligt ersättningsförordningen 2017. Uppdelad på län/kommun och ålder (barn 

och ungdom).

33



KOMMUNMOTTAGNA 
BARN -
ENSAMKOMMANDE 
BARN - SEPTEMBER 
2017

STATISTIK MED EN MÅNADS 
FÖRSKJUTNING
Statistiken visar nyanlända 
kommunmottagna som omfattas av 
förordningen (2010:1122) om statlig 
ersättning för insatser för vissa 
utlänningar, som en kommun har börjat få 
ersättning för av Migrationsverket. 

Jämfört med tabellen på föregående sida 
synliggörs här även hur många av de 
kommunmottagna som räknas som  
ensamkommande barn i olika 
åldersgrupper.

0-17 ÅR

varav 

ensamk 

barn

18-19 ÅR

varav 

ensamk 

barn

20-64 ÅR

varav 

ensamk 

barn

>64 ÅR

varav 

ensamk 

barn

Totalt

varav 

ensamk 

barn

BOTKYRKA 127 35 21 12 177 1 2 327 48

DANDERYD 26 6 4 4 29 1 60 10

EKERÖ 32 7 5 2 22 59 9

HANINGE 102 25 18 12 121 2 2 243 39

HUDDINGE 148 52 13 8 186 1 3 350 61

JÄRFÄLLA 83 48 10 7 91 6 190 55

LIDINGÖ 50 10 13 7 46 109 17

NACKA 165 25 13 7 141 3 322 32

NORRTÄLJE 97 29 17 10 90 204 39

NYKVARN 11 4 2 2 14 1 28 6

NYNÄSHAMN 39 10 4 2 49 1 1 93 13

SALEM 17 4 3 2 21 2 43 6

SIGTUNA 60 11 7 6 91 2 2 160 19

SOLLENTUNA 124 23 7 3 117 4 252 26

SOLNA 100 23 7 5 94 2 1 203 29

STOCKHOLM 1374 259 142 86 1943 12 40 3 499 357

SUNDBYBERG 71 24 7 5 90 1 3 171 30

SÖDERTÄLJE 92 15 13 6 182 29 316 21

TYRESÖ 43 15 7 5 50 1 100 21

TÄBY 69 12 8 3 80 1 158 15

UPPLANDS-BRO 49 21 1 1 46 2 2 98 24

UPPLANDS-VÄSBY 88 28 6 5 73 1 4 171 34

VALLENTUNA 38 6 5 3 56 99 9

VAXHOLM 6 3 2 2 5 13 5

VÄRMDÖ 72 13 5 2 90 4 171 15

ÖSTERÅKER 59 8 5 4 46 110 12

LÄNET TOTALT 3 142 716 345 211 3 950 24 112 1 7 549 952

Kommunmottagna enligt ersättningsförordningen 2017. Uppdelad på län/kommun och ålder.
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4. FÖRDJUPNING BARN OCH UNGA PSYKISK HÄLSA – STATISTIK 
CES (CENTRUM FÖR EPIDEMIOLOGI OCH SAMHÄLLSMEDICIN)
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FÖRDJUPNINGSRAPPORT FRÅN CES OM UNGAS PSYKISKA HÄLSA

Spännande statistik och analyser 
Centrum för Epidemiologi och samhällsmedicin1 vid Karolinska institutet har 
av Uppdrag psykisk hälsa i Stockholms län fått uppdraget att ta fram statistik 
kring barns och ungas psykiska hälsa i länet. Statistiken och medföljande 
analyser har samlats i rapporten Fördjupning barn och unga – uppdrag 
psykisk hälsa, september 2017. Tanken med statistiken och analyserna är 
dels att få ett nuläge att utgå ifrån, dels att göra samma mätning igen om 
några år för att jämföra med. 

I rapporten med tillhörande bilaga finns analyser, förklaringar samt mer 
specifik information på kommunnivå.

I denna nulägesbeskrivning är endast några få diagram från rapporten 
redovisade. Nästföljande sidor (sid 37-XX) är samtliga hämtade från 
rapporten. 

Rapporten kommer att finnas tillgänglig på Uppdrag psykisk hälsa i 
Stockholms läns hemsida i början av november 2017.
www.uppdragpsykiskhalsa.se/stockholmslan

Mer intressant i rapporten som inte nämns i nulägesbeskrivningen
Läs gärna mer i fördjupningsrapporten om bland annat:

• Antal unga som uppgivit könsinkongruens, bi- och homosexualitet i 
folkhälsoenkäten

• Antal barn 0-17 år till allvarligt psykiskt sjuka föräldrar

• Första linjens psykiatri för barn och unga i Stockholms län år 2016

• Barn med dåliga skolprestationer: Har risken för aktivitetsersättning för 
psykisk ohälsa ökat under senare år?

1. http://ces.sll.se/
2.     Fördjupning barn och unga – uppdrag psykisk hälsa. Psykisk hälsa, Centrum för 
Epidemiologi Samhällsmedicin (CES), September 2017. 
Christina Dalman, Diana Corman, Henrik Dal, Anna-Clara Hollander, Beata Jablonska, Kyriaki 
Kosidou, Susanne Wicks, Jill Åhs
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PSYKISK HÄLSA OCH OHÄLSA – FÖRÄNDRING ÖVER TID (1)

Grad av psykisk hälsa
Resultaten är hämtade från 
Stockholmsenkäten, där flickor 
och pojkar svarar på frågor om 
hälsa. Frågorna ställs till elever 
i årskurs 9 och årskurs 2 på 
gymnasiet. 2016 gjordes den 
senaste mätningen. 

Pojkar hade generellt sett 
betydligt högre indexvärden på 
psykisk hälsa jämfört
med flickor. Indexvärdena 
sjönk något över tid bland 
båda könen (Figur 1). (Sid 10 i 
rapporten).

Källa: Fördjupning barn och unga –
uppdrag psykisk hälsa. Psykisk hälsa, 
Centrum för Epidemiologi 
Samhällsmedicin (CES), September 
2017. Christina Dalman, Diana 
Corman, Henrik Dal, Anna-Clara 
Hollander, Beata Jablonska, Kyriaki 
Kosidou, Susanne Wicks, Jill Åhs.
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Ökning senaste åren
Andelarna som ofta kände sig 
ledsna eller deppiga utan att 
veta varför, var relativt konstanta 
under perioden 2004-2010. 
Därefter sågs en ökning av 
andelarna som rapporterade 
detta tillstånd, framför allt bland 
flickor (Figur 2). (Sid 11 i 
rapporten).

Källa: Fördjupning barn och unga –
uppdrag psykisk hälsa. Psykisk hälsa, 
Centrum för Epidemiologi 
Samhällsmedicin (CES), September 
2017. Christina Dalman, Diana Corman, 
Henrik Dal, Anna-Clara Hollander, 
Beata Jablonska, Kyriaki Kosidou, 
Susanne Wicks, Jill Åhs.

PSYKISK HÄLSA OCH OHÄLSA – FÖRÄNDRING ÖVER TID (2)

38



NÄSTAN 15 % FÅR VÅRD FÖR PSYKISK OHÄLSA I LÄNET 2016

Ökning av vårdkontakter för psykisk 
hälsa de senaste åren
2016 har ca 15 % av unga mellan 13 
till 24 år kontakt med vårdcentral eller 
psykiatrin/beroendevården i 
Stockholms län för psykisk hälsa.

Ökningar på vårdkontakter ses i 
samtliga åldersgrupper mellan åren 
2011 och 2016. Detta mönster 
överensstämmer med övriga 
indikatorer på förekomst av psykisk 
ohälsa som beskrivs i 
fördjupningsrapporten från CES.

Den ökande vårdkonsumtionen antas 
bero på flera olika faktorer, men även 
på en faktisk ökning av förekomst (sid 
22-23 i rapporten). 

Källa: Fördjupning barn och unga – uppdrag 
psykisk hälsa. Psykisk hälsa, Centrum för 
Epidemiologi Samhällsmedicin (CES), 
September 2017. Christina Dalman, Diana 
Corman, Henrik Dal, Anna-Clara Hollander, 
Beata Jablonska, Kyriaki Kosidou, Susanne 
Wicks, Jill Åhs.
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År 2016 har mer än var tionde 
tonårig och ung vuxen i Stockholms 
län en psykiatrisk diagnos.

Andelen personer som vårdas för 
någon av de aktuella diagnoserna 
har ökat mellan 2011 och 2016 i 
samtliga åldersgrupper; från 1,5 % 
år 2011 till 2,8 % år 2016 för den 
yngsta åldersgruppen, från 5,4 % år 
2011 till 11,4 % år 2016 för 13-17-
åringarna och från 7,2 % år 2011 till 
11,5 % år 2016 för 18-24-åringar. 
(Se figur 1-3).

I gruppen 0-12 år är det framför allt 
ADHD (1,6 % år 2016) och ASD (0,9 
% år 2016) som är både 
andelsmässigt störst och som ökar 
över tid (sid 15-17 i rapporten).

Källa: Fördjupning barn och unga –
uppdrag psykisk hälsa. Psykisk hälsa, 
Centrum för Epidemiologi Samhällsmedicin 
(CES), September 2017. Christina Dalman, 
Diana Corman, Henrik Dal, Anna-Clara 
Hollander, Beata Jablonska, Kyriaki 
Kosidou, Susanne Wicks, Jill Åhs.

DIAGNOSGRUPPER UNDER 2011-2016 (1)
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I 13-17 års gruppen är ADHD 
(5,8 % år 2016) och ångest 
(4,0 % år 2016) andelsmässigt 
de vanligaste (sid 15-17 i 
rapporten).

Källa: Fördjupning barn och unga –
uppdrag psykisk hälsa. Psykisk hälsa, 
Centrum för Epidemiologi 
Samhällsmedicin (CES), September 
2017. Christina Dalman, Diana 
Corman, Henrik Dal, Anna-Clara 
Hollander, Beata Jablonska, Kyriaki 
Kosidou, Susanne Wicks, Jill Åhs.

DIAGNOSGRUPPER UNDER 2011-2016 (2)
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I 18-24-årsgruppen är det 
andelsmässigt vanligast med 
ångest (6,6 % år 2016) och 
depression (3,6 % år 2016) samt 
även ADHD (3,5% år 2016) de 
senare åren. 

Källa: Fördjupning barn och unga –
uppdrag psykisk hälsa. Psykisk hälsa, 
Centrum för Epidemiologi 
Samhällsmedicin (CES), September 2017. 
Christina Dalman, Diana Corman, Henrik 
Dal, Anna-Clara Hollander, Beata 
Jablonska, Kyriaki Kosidou, Susanne 

Wicks, Jill Åhs.

DIAGNOSGRUPPER UNDER 2011-2016 (3)
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Källa: Fördjupning barn och unga –
uppdrag psykisk hälsa. Psykisk 
hälsa, Centrum för Epidemiologi 
Samhällsmedicin (CES), September 
2017. Sid 19. Christina Dalman, 
Diana Corman, Henrik Dal, Anna-
Clara Hollander, Beata Jablonska, 
Kyriaki Kosidou, Susanne Wicks, Jill 
Åhs.
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Källa: Fördjupning barn och unga –
uppdrag psykisk hälsa. Psykisk 
hälsa, Centrum för Epidemiologi 
Samhällsmedicin (CES), September 
2017. Sid 19. Christina Dalman, 
Diana Corman, Henrik Dal, Anna-
Clara Hollander, Beata Jablonska, 
Kyriaki Kosidou, Susanne Wicks, Jill 
Åhs.
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Källa: Fördjupning barn och unga –
uppdrag psykisk hälsa. Psykisk 
hälsa, Centrum för Epidemiologi 
Samhällsmedicin (CES), September 
2017. Sid 20. Christina Dalman, 
Diana Corman, Henrik Dal, Anna-
Clara Hollander, Beata Jablonska, 
Kyriaki Kosidou, Susanne Wicks, Jill 
Åhs.
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Källa: Fördjupning barn och unga –
uppdrag psykisk hälsa. Psykisk 
hälsa, Centrum för Epidemiologi 
Samhällsmedicin (CES), September 
2017. Sid 20. Christina Dalman, 
Diana Corman, Henrik Dal, Anna-
Clara Hollander, Beata Jablonska, 
Kyriaki Kosidou, Susanne Wicks, Jill 
Åhs.
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Källa: Fördjupning barn och unga –
uppdrag psykisk hälsa. Psykisk 
hälsa, Centrum för Epidemiologi 
Samhällsmedicin (CES), September 
2017. Sid 21. Christina Dalman, 
Diana Corman, Henrik Dal, Anna-
Clara Hollander, Beata Jablonska, 
Kyriaki Kosidou, Susanne Wicks, Jill 
Åhs.
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Källa: Fördjupning barn och unga –
uppdrag psykisk hälsa. Psykisk 
hälsa, Centrum för Epidemiologi 
Samhällsmedicin (CES), September 
2017. Sid 21. Christina Dalman, 
Diana Corman, Henrik Dal, Anna-
Clara Hollander, Beata Jablonska, 
Kyriaki Kosidou, Susanne Wicks, Jill 
Åhs.



5. BARNHÄLSOVÅRDENS ÅRSRAPPORT 2017
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BARNHÄLSOVÅRDENS FRÄMJANDE ARBETE
Barnhälsovårdens årsrapport 2016
Barnhälsovården inom Stockholms län är universell och når i stort sett alla späd- och 
förskolebarn i länet. Under 2016 arbetade nästan 500 BHV-sjuksköterskor på BVC i 
länet, 175 640 barn var inskrivna och sammanlagt gjordes 670 036 besök på någon 
av länets barnavårdscentraler. Barnhälsovårdens mål är att bidra till bästa möjliga 
fysiska, psykiska och sociala hälsa för späd- och förskolebarn. Årets resultat visar att 
späd- och förskolebarns förutsättningar för en god hälsa i stort sett är goda, men att 
förutsättningarna i länet varierar.
Barnhälsovården tittar främst på följande hälsofrämjande indikatorer när de följer 
upp och utvecklar sin verksamhet:
• Förekomst av amning
• Rökning i barns hemmiljö
• Övervikt och fetma vid fyra års ålder
• Tandhälsa
• Barn som riskerar att fara illa
• Vaccinationer

Läs mer i årsrapporten:
http://www.vardgivarguiden.se/globalassets/behandlingsstod/barnhalsovard/bhv-
rapporter/bhv-arsrapport-2016.pdf

Samt på http://bvc.sll.se/

Källa: Årsrapport – Barnhälsovården i Stockholms län 2016, Barnhälsovårdsenheten i Stockholms län, 
maj 2017
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BARNHÄLSOVÅRDENS ÅRSRAPPORT 2016 – AMNING OCH HEMBESÖK
Hembesök främjar amning
Att främja amning är en viktig hälso-
främjande uppgift för barnhälsovården. 
Världshälsoorganisationen (WHO) 
rekommenderar att barn enbart ammas de 
första sex månaderna och att de därefter 
fortsätter att ammas delvis med tillräckliga 
mängder tilläggskost under de första två 
levnadsåren eller längre. WHO:s mål är att 
minst 80 % av de fyra månader gamla barnen 
ska få enbart bröstmjölk. Den målnivån 
befinner sig Sverige en bra bit ifrån. Ett 
arbetssätt som i internationella studier visat 
sig ha betydelse för att främja amning är 
sjuksköterskans hembesök. Barnhälsovården 
har startat en amningsvårdkedja i Södertälje 
för att stärka riktade insatser i ett område 
med låg amningsfrekvens. (Läs mer om 
hembesöksprogram i länsövergripande Analys 
och handlingsplan för barn och unga).

I figur 4 visas ett omvänt samband mellan 
andel barn som tillhör en familj med låg 
köpkraft och andel barn som enbart ammas 
vid fyra månaders ålder påvisades på 
stadsdels-/kommunnivå.

Källa: Årsrapport – Barnhälsovården i Stockholms län 
2016, Barnhälsovårdsenheten i Stockholms län, maj 
2017 51



BARNHÄLSOVÅRDENS ÅRSRAPPORT 2016 – BARN SOM FAR ILLA
Orosanmälningar har minskat 
Barnhälsovården har ansvar att upptäcka och 
stödja barn som far illa och all personal har 
en personlig skyldighet att anmäla till 
socialtjänsten om man
misstänker att ett barn far illa eller riskerar 
att fara illa. Här redovisas andel barn, födda 
2011–2016, som av BVC anmälts till 
socialtjänsten i enlighet med 
Socialtjänstlagen (SoL) (figur 15) samt andel 
barn där BVC samverkat med socialtjänsten 
(se figur 16 nästa sida). 
Andel barn som BVC anmält till  
Socialtjänsten har minskat från förra året. 
Under 2016 anmälde BVC 396 barn till 
socialtjänsten, vilket innebar 2,3 promille 
(‰) av alla barn som var inskrivna på BVC. 
Motsvarande siffra för 2015 var 2,6 ‰. 
Samtliga stadsdelar/ kommuner utom två 
gjorde anmälningar på barn men variationen 
i länet var stor.
Högst andel anmälningar gjordes i 
Skärholmen, Upplands Bro och Enskede-
Årsta-Vantör, med 5,8 ‰, 5,6 ‰ och 5,0 ‰ 
av barnen (figur 15).

Källa: Årsrapport – Barnhälsovården i Stockholms län 
2016, Barnhälsovårdsenheten i Stockholms län, maj 
2017 52



BARNHÄLSOVÅRDENS ÅRSRAPPORT 2016 – BARN SOM FAR ILLA

Omsorgssikt vanligaste orsaken
Flest anmälningar gällde de yngsta 
barnen, men även dessa har minskat 
från förra året. Av barn födda 2016 
anmäldes 4,2 ‰ jämfört med 5,6 ‰ 
för barn födda 2015. Vanligaste 
angiven orsak till anmälan var 
omsorgssvikt, 64 %, våld inom familjen 
eller/och barnmisshandel, 21 % samt 
psykisk sjukdom i familjen, 10 %. Flera 
anmälningar innehöll mer än en 
anmälningsorsak (figur 16).

Källa: Årsrapport – Barnhälsovården i 
Stockholms län 2016, Barnhälsovårdsenheten 
i Stockholms län, maj 2017

Samverkan med socialtjänsten – bra vid organiserat samarbete1

BVC samarbetade med socialtjänsten kring 942 barn vilket innebar 5,4 ‰ 
av barnen. Alla kommuner/stadsdelar rapporterade att de samarbetat med 
socialtjänsten kring enskilda barn men även här var variationen i länet stor. 
Högsta andel barn kring vilka BVC samarbetat med socialtjänsten var i 
Rinkeby-Kista, Salem och Huddinge med 36,9 ‰, 22,3 ‰ respektive 19,0 
‰. Gemensamt för dessa kommuner/stadsdelar är att det finns ett 
organiserat samarbete. I Rinkeby-Kista finns ett utökat 
hembesöksprogram, ett arbete i samverkan mellan BVC och socialtjänsten. 
Övriga kommuner/ stadsdelar har en eller flera familjecentraler i området. 

Resultatet visar att arbetet med orosanmälningar behöver utvecklas
Resultatet visade att arbetet på BVC med barn som far illa eller riskerar att 
fara illa behöver utvecklas. Andelen barn som anmäldes till socialtjänsten 
var låg. Med största sannolikhet var det långt många fler barn som väckte 
oro hos personalen. Kunskapen om tecken på att ett barn riskerar att fara 
illa och riktlinjer för anmälan till socialtjänsten behöver fortlöpande 
spridas bland personalen. Barnets behov måste alltid stå i centrum och vid 
konflikt gå före föräldrarnas intressen. För att möjliggöra detta är det av 
yttersta vikt att det finns handledning och stöd i konsultation för de 
sjuksköterskor och läkare som anmäler i enlighet med SoL.
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BARNHÄLSOVÅRDENS ÅRSRAPPORT 2016 – RÖKNING I HEMMILJÖ
Riktade insatser behövs 
Barn som växer upp i en miljö där någon i 
familjen röker, riskerar att utsättas för 
negativa hälsoeffekter, som t.ex. 
upprepade luftvägsinfektioner och 
öroninflammationer samt ökad risk för 
plötslig spädbarnsdöd. Datainsamling från 
2016 visade att andel barn födda 2015 i 
Stockholms län, vilka utsattes för tobaksrök 
vid 0–4 veckors ålder var 7,9 %. Det 
innebär en minskning sedan föregående år, 
då andelen var 8,0 % vid 0–4 veckors ålder. 
Skillnaderna är stora inom länet. 
Spridningen var stor mellan stadsdelar/
kommuner med låg andel barn som 
utsattes för tobaksrök och områden med 
hög andel barn som utsattes för tobaksrök. 
För Östermalm, Kungsholmen och 
Södermalm var föräldrars rökvanor lägst i 
länet med 0,5 %, 1,1 % och 1,8 % och kan 
jämföras med de tre kommuner/
stadsdelar där föräldrars rökvanor var 
högst, Botkyrka 19 %, Södertälje 20,4 % 
och Skärholmen 23 %. I områden med hög 
andel barn som utsätts för tobaksrök 
behöver riktade insatser prioriteras. 

Källa: Årsrapport – Barnhälsovården i Stockholms 
län 2016, Barnhälsovårdsenheten i Stockholms län, 
maj 2017 54



BARNHÄLSOVÅRDENS ÅRSRAPPORT 2016 - TANDHÄLSA
Mål förbättra tandhälsan i länet
Tandvården i Stockholm arbetar sedan 
2005 enligt ett kariespreventionsprogram 
där målet är att förbättra tandhälsan, i 
synnerhet för de barn som har sämre 
tandhälsa än genomsnittet1. Redan på BVC 
får föräldrar kontakt med 
tandvårdspersonal. Vid dessa 
kontakttillfällen informeras om vikten av 
att regelbundet borsta tänderna med 
fluortandkräm samt hur kosten påverkar 
tandhälsan. Särskilda insatser görs i 
områden med sämre socioekonomiska 
förutsättningar för att utjämna de olikheter 
som finns i tandhälsa i Stockholms län. I 
figur 11 visas andelen kariesfria treåringar 
per kommun och stadsdel. Generellt sett är 
andelen kariesfria treåringar hög, 96,3 %. 
Vaxholm hade den högsta andelen 
kariesfria treåringar under 2016, medan 
Skärholmen hade den lägsta andelen 
kariesfria treåringar. På stadsdel/ 
kommunnivå har kariesförekomst ett starkt 
samband med andel barn (0–5 år) som 
tillhör familj med låg köpkraft (figur 11).

Källa: Årsrapport – Barnhälsovården i Stockholms 
län 2016, Barnhälsovårdsenheten i Stockholms län, 
maj 2017
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BARNHÄLSOVÅRDENS ÅRSRAPPORT 2016 – ÖVERVIKT/FETMA
Förebygga fetma prioriterat arbete
Övervikt och fetma är ett stort 
folkhälsoproblem. En målsättning i SLL:s 
regionala handlingsprogram övervikt och 
fetma 2016–2020 är att vända trenden;
övervikt och fetma ska minska i länet. En 
uttalad ambition i handlingsprogrammet är 
att minska den ojämlikhet i förekomst av 
övervikt och fetma som finns i länet genom 
särskilt riktade insatser till grupper med hög 
prevalens. Att förebygga fetma bland barn 
bör därför vara ett prioriterat uppdrag. 
Fetma hos barn och ungdomar riskerar att 
kvarstå upp i vuxen ålder. En ökad andel 
flickor jämfört med pojkar hade övervikt och 
fetma vid fyra års ålder. Andel barn med 
övervikt och fetma skiljde sig stort mellan 
länets kommuner/stadsdelar, med lägst 
andel i Vallentuna (6 %) och högst andel i 
Skärholmen (16,7 %) (figur 9). I områden 
med hög andel barn med fetma behöver 
tidiga förebyggande insatser prioriteras. 

Källa: Årsrapport – Barnhälsovården i Stockholms län 
2016, Barnhälsovårdsenheten i Stockholms län, maj 
2017
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BARNHÄLSOVÅRDENS ÅRSRAPPORT 2016 – ÖVERVIKT/FETMA

Samband låg köpkraft
I områden med hög andel barn 
med fetma behöver tidiga 
förebyggande insatser 
prioriteras. Ett tydligt samband 
mellan andel barn med fetma 
vid fyra år och andel barn (0 - 5 
år) som lever i familjer med låg 
köpkraft kunde påvisas på 
stadsdel/kommunnivå (figur 10).

Källa: Årsrapport – Barnhälsovården i 
Stockholms län 2016, 
Barnhälsovårdsenheten i Stockholms 
län, maj 2017
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6. STOCKHOLMSENKÄTEN 2016
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ELEVERNAS EGNA SVAR OM PSYKISK (O)HÄLSA 2016

Senaste Stockholmsenkäten genomfördes 2016
Stockholmsenkäten är en enkätundersökning som besvaras av ungdomar inom 
Stockholms län i grundskolans årskurs 9 samt i gymnasiets år 2. Enkäten 
genomförs vartannat år och den består av frågor som rör ungdomars vanor, 
attityder, levnadsvillkor och psykiska hälsa. År 2016 deltog 22 av länets 26 
kommuner i undersökningen. Den totala svarsfrekvensen var 79 procent och 
416 skolor i länet deltog i undersökningen. År 2018, när enkätundersökningen 
görs igen, kommer troligen 25 av 26 kommuner i länet att delta. 

Länsstyrelsen Stockholm sammanställer och sprider kommunjämförande 
resultat och det är deras bilder som vi har lyft in i denna nulägesbeskrivning. 

I denna nulägesbeskrivning har vi endast synliggjort svar som elever i årskurs 2 
på gymnasiet har gett år 2016. Alla svar redovisas inte och inte heller vad 
eleverna i årskurs 9 har svarat.

Läs mer om Stockholmsenkäten på Länsstyrelsen Stockholms hemsida:
http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/manniska-och-
samhalle/folkhalsa/Pages/stockholmsenkaten.aspx
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Drygt dubbelt så många flickor som pojkar uppger att de ofta är ledsna eller 
deppiga utan att veta varför (41 % vs 17 %).
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7. Nuläget i länet utifrån SKL:s indikatorer
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BEHÖRIGHET TILL GYMNASIET I STOCKHOLMS LÄN

Nästan 1 av 10 av 
våra elever i länet 
som går ut 
grundskolan är inte 
behöriga till något 
yrkesprogram.

Betyg från 
grundskolan är en 
viktig skyddsfaktor 
när det gäller 
psykisk ohälsa

Bilden visar andel 
elever i årskurs 9 
som är behöriga till 
yrkesprogram på 
gymnasiet.
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De ljusare staplarna visar rikets (86,30) samt länets (90,84) andel. Riket och länens värden har beräknats genom att summera tillhörande kommuners värden, och dividerats med summan 
av målgruppen av dessa kommuner.
Källa: Uppdrag psykisk hälsas sammanställning av nyckelindikatorer, augusti 2017. Skolverket, 2016. 

69



UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR

Nästan 1 av 10 av våra 
unga vuxna mellan 17-
24 år i länet varken 
arbetar eller studerar

Betyg från grundskolan 
är en viktig 
skyddsfaktor när det 
gäller psykisk ohälsa.

Bilden visar andel unga 
mellan 17-24 år i länet 
som varken arbetar 
eller studerar.

De ljusare staplarna visar rikets (10,0 %) samt länets (8,77 %) andel. Riket och länens värden har beräknats genom att summera tillhörande kommuners värden, och dividerats med summan 
av målgruppen av dessa kommuner. Observera att diagrammet visas i procent och att Y-axeln inte är 100 %.
Källa: Uppdrag psykisk hälsas sammanställning av nyckelindikatorer, augusti 2017. SCB, 2016. 
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BARN I EKONOMISK UTSATTHET I LÄNET

De ljusare staplarna visar rikets (9,1 %) samt länets (6,1 %) andel. Riket och länens värden har beräknats genom att summera tillhörande kommuners värden, och dividerats med summan av 
målgruppen av dessa kommuner. Observera att diagrammet visas i procent och att Y-axeln inte är 100 %.
Källa: Uppdrag psykisk hälsas sammanställning av nyckelindikatorer, augusti 2017. SCB, 2015. 
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Stor skillnad i länet
Andel (%) barn och unga 
0-19 år i ekonomiskt 
utsatta hushåll.
Med ekonomiskt utsatta 
avses hushåll med låg 
inkomst eller ekonomiskt 
bistånd. 
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Antal ifyllda brukarenkäter på SIP-
kollen.se av barn och unga 0-24 år 
(SLL)
Utifrån den kartläggning som har gjorts 
under våren 2017 av nationella 
Uppdrag Psykisk hälsa (SKL) synliggörs 
behovet av att kommuner inom länet 
samt Stockholms läns landsting 
förbättrar brukarnas möjligheter att 
registrera sin upplevelse av ett SIP-
möte på SIP-kollen. SIP-kollen har 
utvecklats för att kunna följa och 
utvärdera hur brukarna själva upplever 
SIP-möten. Här illustreras de svar som 
Stockholms läns landsting har lämnat i 
jämförelse med två andra regioner i 
landet, samt riket. Då få kommuner i 
länet har använt SIP-kollen går det inte 
att göra en liknande jämförelse. På 
nästa sida visas en bild över vilka 
regioner samt kommuner i landet som 
har kommit igång med att låta brukarna 
registerna sina upplevelser av SIP-
möten. 
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BRUKARUPPFÖLJNING - SAMORDNAD INDIVIDUELL PLAN
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Källa www.sipkollen.se nedladdat 2017-09-17
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TVÅNGSVÅRDADE BARN 

Stockholm ligger över riket
Antal patienter per 100 000 
invånare inom sluten psykiatrisk 
tvångsvård genom LPT, ålder 0-24 
år.

Källa: Uppdrag psykisk hälsas 
sammanställning av nyckelindikatorer, 
augusti 2017. Socialstyrelsen, 2015. 

69

76

89

77

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 Totalt (Riket) Region Skåne Stockholms läns landsting Västra Götalandsregionen 74



ANTAL LÄKARE INOM BUP

Antal specialistläkare inom Barn-
och ungdomspsykiatrin 

Antal årsarbetande läkare inom 
BUP per 100 000 invånare 0-17 år. 
Antalet årsarbetare beräknas som 
totalt antal timmar arbetade 
under året dividerat på 1 760 
(uppskattat antal timmar för en 
heltidstjänst).

Stockholm ligger under andra 
storstadsregioner. 

Källa: Uppdrag psykisk hälsas 
sammanställning av nyckelindikatorer, 
augusti 2017. Uppdrag psykisk hälsa 
(SKL), 2016.
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8. NULÄGESBESKRIVNING UNGDOMSMOTTAGNINGAR  
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INLEDNING

Psykisk hälsa bland unga
Psykisk ohälsa hos ungdomar och unga vuxna är en av landets viktigaste 
utmaningar. Det stora antalet unga som drabbas, och de allvarliga följder 
som psykisk ohälsa kan få för enskilda individer och samhället i stort, gör 
det angeläget att hitta effektiva sätt att främja och förebygga psykisk 
ohälsa samt att erbjuda stöd till de barn och unga som drabbas. Både 
kommun och landsting har ofta flera olika verksamheter som på olika 
sätt arbetar med psykisk hälsa hos unga, till exempel elevhälsan, 
ungdomsmottagningar, socialtjänstens olika verksamheter, barn och 
ungdomspsykiatrin och vuxenpsykiatrin1.

Begreppet psykisk hälsa eller ohälsa
Begreppet psykisk hälsa involverar hälsorelaterad livskvalitet där upplevt 
välbefinnande, symtom och funktion i dagliga aktiviteter ingår. Psykisk 
hälsa eller ohälsa är svårdefinierat och innefattar besvär som huvudvärk, 
ängslan, oro eller ångest, trötthet, stress, sömnbesvär, nedsatt psykiskt 
välbefinnande, självmordstankar och självmordsförsök2.

1 Kartläggningen om Psykisk hälsa på ungdomsmottagningen
2 Högerklicka och öppna för att komma till psykisk hälsa - folkhälsomyndigheten
3 Uppdrag psykisk hälsa som har sin organisatoriska placering hos Sveriges kommuner 
och landsting, SKL
4 Alla ungdomsmottagningar i Stockholms län har dessa kompetenserna enligt avtal
5. Hämtat från socialstyrelsens termbank 160226

Ungdomsmottagningars roll kring psykisk hälsa
Enligt Uppdrag psykisk hälsa3 har ungdomsmottagningar goda 
förutsättningar att arbeta med att förebygga och erbjuda tidiga 
insatser vid psykisk ohälsa. I nästan alla kommuner i landet finns en 
ungdomsmottagning och på många mottagningar finns personal med 
både medicinsk och psykosocial kompetens som kan erbjuda 
insatser4. På en del mottagningar finns personal med psykologisk 
kompetens. Undersökningar visar även att unga har högt förtroende 
för verksamheten och att de känner sig trygga och välkomna1. 

Hälsofrämjande och förebyggande åtgärder5

Hälsofrämjande åtgärd: åtgärd för att stärka eller bibehålla 
människors fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. 
Hälsofrämjande åtgärder fokuserar på människors självskattade 
bedömning av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Avsikten är 
att stärka människors möjlighet till delaktighet och tilltro till egen 
förmåga. 

Förebyggande åtgärd: åtgärd för att förhindra uppkomst av eller 
påverka förlopp av sjukdomar, skador, fysiska, psykiska eller sociala 
problem
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BAKGRUND, SYFTE OCH METOD

Bakgrund
Regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) har både under 2016 
och 2017 fattat överenskommelser om att fördela stimulansmedel för 
satsning på länets ungdomsmottagningar. 2016 års medel, drygt 29 miljoner 
kronor, användes i länet i huvudsak till att: 
- Stärka upp kring arbetet med nyanlända och ensamkommande unga 

vuxna
- Erbjuda kompetensutveckling kring psykisk hälsa, andrologi samt 

sexologi
- Öka bemanningen
- Utöka öppettiderna
- Öka tillgängligheten
- Förbättra samverkan

2017 års medel, drygt 29 miljoner kronor, ska enligt 2017 års 
överenskommelse1 användas till att förstärka ungdomsmottagningarnas 
arbete såsom exempelvis att öka tillgängligheten för unga med psykisk ohälsa 
eller att förstärka psykosocial kompetens. 

1. 2017 års överenskommelse
2     Uppdrag psykisk hälsa, som är ett resultat av överenskommelsen mellan regeringen och   
Sveriges kommuner och landsting (SKL) 2016, har sin organisatoriska placering hos SKL
3     Psykisk hälsa på ungdomsmottagningen

Syfte
Utvecklingen av ungdomsmottagningarna i länet ska enligt 2017 års 
överenskommmelse1 redovisas i den länsövergripande fördjupade 
analysen och handlingsplanen av de behov som barn och unga till och 
med 24 år har kopplat till psykisk hälsa. Av den anledningen nämns 
Ungdomsmottagningarna i denna nulägesbeskrivning samt i den 
länsövergripande handlingsplanen för barn och unga upp till och med 
24 år i Stockholms län.

Metod
Det nationella projektet Uppdrag psykisk hälsa2 genomförde under 
2016 en kartläggning av Sveriges ungdomsmottagningar3. Denna 
kartläggning, samt andra kartläggningar, ligger till grund för denna 
nulägesbeskrivning av de utvecklingsbehov som uppmärksammats på 
länsnivå för länets ungdomsmottagningar. Nulägesbeskrivningen för 
ungdomsmottagningarna har tagits fram av samverkanskansliet för 
Uppdrag psykisk hälsa i Stockholms samt av medarbetare inom Hälso-
och sjukvårdsförvaltningen. 
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AKTUELLA KARTLÄGGNINGAR 

Nationell kartläggning av ungdomsmottagningar (UM)
Det nationella projektet Uppdrag psykisk hälsa1 genomförde under 2016 en 
kartläggning av Sveriges ungdomsmottagningar2. Syftet med kartläggningen 
var att ta fram ett underlag som beskriver hur ungdomsmottagningarna 
arbetar idag och vilka förutsättningar som finns för att få 
ungdomsmottagningarna att arbeta med psykisk hälsa.

Kartläggningen visar bland annat att uppdraget att arbeta med psykisk hälsa 
kan variera mellan olika mottagningar och att det saknas nationell 
vägledning både vad gäller ungdomsmottagningarnas uppdrag att arbeta 
med psykisk hälsa och vad gäller metodstöd för hur man kan arbeta med 
olika insatser och aktiviteter. 

Den nationella kartläggningen visar även att det saknas samsyn i hur de 
psykosociala insatserna ska dokumenteras och följas upp. Ungefär en 
tredjedel av kuratorerna dokumenterar inte sina insatser, vilket kan bidra till 
svårigheter att utvärdera och bedriva utvecklingsarbete. 

1 Uppdrag psykisk hälsa som har sin organisatoriska placering hos Sveriges kommuner och 
landsting, SKL
2 Högerklicka och öppna för att komma till Psykisk hälsa på ungdomsmottagningen
3. Ungdomsmottagningar i Stockholms läns landsting – Uppföljning av verksamheten 2014  
Högerklicka och öppna för att komma till rapporten på Vårdgivarguiden
4. STAD är ett kunskapscenter för prevention vid Centrum för psykiatriforskning – med 
fokus på alkohol och droger. STAD utvecklar och utvärderar förebyggande insatser inom 
området http://www.stad.org/sv

Uppföljning av Stockholms läns UM 2014
Under våren 2015 sammanställde Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) 
inom Stockholms läns landsting en uppföljningsrapport för år 2014 om 
ungdomsmottagningarna inom länet3. Nästa uppföljningsrapport kommer 
troligen att genomföras först 2019, då det visat sig att besöksstatistiken inte 
förändrats så mycket från år till år3. Uppföljningar görs däremot varje år av 
HSF. 

Redovisning till Uppdrag psykisk hälsa 2016 och 2017
Landstinget redovisade i oktober 2016 till nationella Uppdrag psykisk hälsa vid 
SKL vad landstinget samt de 26 kommunerna i länet använt 2016 års 
stimulansmedel till. Även 2017 kommer landstinget att lämna in en 
redovisning till Nationella Uppdrag psykisk hälsa senast den 31 oktober 2017. 
Redovisningen för 2016 samt för 2017 års stimulansmedel kommer att 
synliggöras på Uppdrag psykisk hälsa i Stockholms läns hemsida i början av 
november www.uppdragpsykiskhalsa.se/stockholmslan

STAD:S analys av ungdomars alkohol- och drogvanor på UM
Under 2016-2017 genomförde STAD4, med medel från Folkhälsomyndigheten, 
ett förberedande forskningsprojekt med det långsiktiga målet att utveckla ett 
systematiskt alkohol- och drogförebyggande arbete i samarbete med 
ungdomsmottagningar i Stockholm. Folkhälsomyndigheten har beviljat 
fortsatta medel till projektet under 2017-2019. Analyserna resulterade i tre 
utvecklingsområden som alla har sin grund i kartläggningsarbetet. Läs mer på 
STAD:s hemsida och i en rapport som snart finns tillgänglig:
http://www.stad.org/sv/nyheter/forskningsprojekt-i-samarbete-med-um
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2. FAKTA OCH GRUNDDATA
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FAKTA OM UNGDOMSMOTTAGNINGAR I LÄNET

33 ungdomsmottagningar i länet
Att bedriva ungdomsmottagning är ett frivilligt åtagande för kommuner 
och landsting. I Stockholms län finns 33 ungdomsmottagningar som har 
avtal med landstinget och tillsammans når de ut med verksamhet i alla 
kommuner och stadsdelar. 11 av de 33 mottagningarna har landstinget 
som huvudman. Övriga ungdomsmottagningar har kommunen eller en 
privat vårdgivare/stiftelse som huvudman (se även nästa sida). 

Den generella målgruppen omfattar barn och ungdomar folkbokförda i 
Sverige i åldrarna 12 till och med 22 år och deras partners. Alla besök är 
avgiftsfria. 

Ungdomsmottagningarnas uppdragsbeskrivning
Det finns i länet en gemensam uppdragsbeskrivning för de 
ungdomsmottagningar som har avtal med landstinget1. Beskrivningen 
gäller för barnmorske- och läkarinsatser, som finansieras av landstinget. 
Kuratorsinsatserna finansieras av kommunerna och det gör också att 
varje kommun själva bestämmer finansiering och uppdrag för 
kuratorerna. Detta innebär att varje mottagning kan ha olika politiska 
majoriteter som styr över de två delarna.

1. Länk till avtal och uppdragsbeskrivning för ungdomsmottagningar i länet 2016-2018
2. Länk till rapporten Psykisk hälsa på ungdomsmottagningen

Ungdomsmottagningarnas uppdrag
Uppdraget är att bland ungdomar främja en god och säker sexuell hälsa, 
stärka identitets- och personlighetsutveckling samt förebygga och tidigt 
upptäcka psykisk ohälsa och sociala problem. Uppdraget omfattar även att 
bedriva ett utåtriktat hälsofrämjande arbete och i det arbetet bör både 
barnmorska och kurator delta. 

Ungdomsmottagningen ska aktivt bidra till samverkan för patienter som 
har behov av vård och omsorg från andra vårdgivare och huvudmän. 
Dokumenterade rutiner ska upprättas för samverkan i den omfattning som 
krävs. Samverkan sker med bland annat BUP, vuxenpsykiatri, skolor, 
kommunal ungdomsverksamhet och mödravårdscentral.

Ungdomsmottagningarna rapporterar regelbundet in uppgifter till 
dataregister, och rapporterar även in specifika uppgifter när de efterfrågas 
av huvudmannen via en webbaserad inrapporteringsmall (WIM). 
Uppdraget följs upp av HSF genom uppföljningsmöten på mottagningen, 
inrapporterad besöksdata, en årlig webbenkät samt patientenkäter. 
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Huvudmän och 
upptagningsområde

I Stockholms län finns 33 UM som har avtal med 
landstinget. Ansvar för verksamhet och personal 
(huvudmannaskapet) varierar och 19 
mottagningar drivs av kommuner, 3 drivs av 
privata bolag eller stiftelse, 2 drivs av Stockholms 
läns sjukvårdsområde (SLSO) och på 8 
mottagningar delar SLSO och kommunen på 
huvudmannaskapet. Mottagningen i Norrtälje har 
avtal med Tiohundra AB.

På Ungdomsmottagningarna på nätets, UMO:s, 
hemsida visas mottagningarna på en karta, med 
hänvisning till respektive mottagnings hemsida: 
http://www.umo.se/Hitta-din-mottagning/

83

http://www.umo.se/Hitta-din-mottagning/


3. REDOVISNING AV VAD SOM REDAN UTVECKLATS INOM LÄNETS 

UNGDOMSMOTTAGNINGAR FÖR 2016 OCH 2017 ÅRS STIMULANSMEDEL 
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REDOVISNING AV VAD SOM UTVECKLATS 20161

1. Redovisning av insatser beviljade för 2016 års stimulansmedel insänt till Uppdrag psykisk hälsa oktober 2016 läggs upp på www.uppdragpsykiskhalsa.se/stockholmslan i början 
av november

Stärka upp arbetet kring nyanlända och ensamkommande barn 
Ungdomsmottagningarna utgör en viktig roll för ensamkommande 
ungdomar. 2016 användes en hel del av stimulansmedlen i länet till 
studiebesök, omvärldsbevakning, planeringsdagar, 
utbildningstillfällen, informationssatsningar, temakvällar, 
framtagande av informationsmaterial etc. 

LAFA, enheten för sexualitet och hälsa, fick 2 miljoner kronor för att 
ytterligare stärka upp de 21 ungdomsmottagningarna som sökt 
bidrag för projekt kring ensamkommande ungdomar samt för att 
utvärdera projekt i arbetet med ensamkommande ungdomar som 
Gullmarsplans ungdomsmottagning, Upplands Väsbys 
ungdomsmottagning och Vallentuna ungdomsmottagning haft.

Övrigt medlen gick till 
- Ökad bemanning
- Utökade öppettider
- Ökad tillgänglighet
- Förbättrad samverkan

Kompetensutveckling
Det fanns i länet under 2016 behov av kompetensutveckling inom 
bland annat andrologi och sexologi samt kring psykisk hälsa hos 
ungdomar. Det fanns även andra områden med ökat behov av 
kompetenshöjning, till exempel inom preventivmedelsrådgivning, 
endometrios, sömnsvårigheter och stress hos ungdomar. För att 
möjliggöra för den ordinarie personalen att gå på dessa utbildningar 
alternativt genomföra projekt behövde mottagningarna även stärkas 
upp med personalresurser. 

Framtagandet av vägledande dokument mm
En kommun/mottagning har påbörjat arbete med planering av att ta 
fram en handlingsplan för hur ungdomsmottagningen och 
socialförvaltningens öppenvård kan samarbeta kring målgrupperna 
ensamkommande och nyanlända ungdomar, ungdomar som använder 
droger och har ett sexuellt riskfyllt beteende m fl. En annan mottagning 
arbetade med riktlinjer för att utvärdera insatser vid psykisk ohälsa. 
Och ytterligare en mottagning klargjorde strukturer för medicinskt 
ledningsansvar vilket resulterade i tydligare rutiner och handlingsplaner. 
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REDOVISNING AV VAD SOM UTVECKLATS 20171

Fortsatt arbete kring att stärka upp arbetet kring nyanlända och 
ensamkommande barn 
Ungdomsmottagningarna fortsätter under 2017 att stärka upp 
arbetet kring nyanlända, bland annat i form av extra resurser för att 
kunna ta emot grupper på mottagningarna. Det handlar även om 
kompetenshöjning via projekt och utbildningssatsningar samt för att 
ta fram informationsmaterial.

Kompetensutveckling
LAFA fortsätter med sin utbildning i andrologi under 2017 och 2018. 
Målsättningen är att all personal som ännu inte har utbildning i 
andrologi får gå den. Eventuellt ingår även en uppföljningsdag med 
handledning. Även utbildningar inom preventivmedelsrådgivning, 
endometrios, sömnsvårigheter, sexologi, KBT, psykisk ohälsa, ANDT 
och stress hos ungdomar kommer att hållas. 

Ökad tillgänglighet
För att kunna fortsätta med en god tillgänglighet till länets ungdomar 
så stärker mottagningarna upp med personal för att kunna hålla 
öppettider och en god tillgänglighet trots pågående projekt och 
andra satsningar.

1. Redovisning av insatser beviljade för 2017 års stimulansmedel insänt till Uppdrag psykisk hälsa oktober 2017 läggs upp på www.uppdragpsykiskhalsa.se/stockholmslan i början 
av november
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4. UTVECKLINGSBEHOV FÖR UNGDOMSMOTTAGNINGARNA I LÄNET 
KOPPLAT TILL PSYKISK HÄLSA 2017 OCH FRAMÅT

Utvecklingsområden enligt Uppdrag psykisk hälsa
Enligt den nationella kartläggning som Uppdrag psykisk hälsa gjorde under 
våren 20161, framgår att ungdomsmottagningarna inom Stockholms län 
har kommit långt i sitt utvecklingsarbete kring det förebyggande och 
främjande arbetet. Trots detta synliggörs en del områden som kan behöva 
lyftas fram i det kommande utvecklingsarbetet kring 
ungdomsmottagningarna kopplat till den psykiska hälsan. 

Utvecklingsbehov i Stockholms län
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 sjukvårdsförvaltningen 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 kunna bidra till att stärka arbetet med ungdomars 
medicinska och psykosociala hälsa. Fyra större behovsområden 
framkommer och det är dessa som beskrivs mer ingående i den 
länsövergripande handlingsplanen för barn och unga i Stockholms län. 

________________________________________________________
1 Psykisk hälsa på ungdomsmottagningen – en kartläggning av Sveriges ungdomsmottagningar
Högerklicka här och öppna för att komma till rapporten på Uppdrag psykisk hälsas hemsida

Fyra större behovsområden som synliggjorts i länet

1. Länsgemensamma tvärprofessionella riktlinjer

2. Länsgemensamma tvärprofessionella utbildningsinsatser

3. Lättillgängliga ungdomsmottagningar

4. Nyanlända ungdomar

Läs mer i den länsövergripande handlingsplanen för barn och unga, kapitel 
3 om Ungdomsmottagningar. Handlingsplanen publiceras på Uppdrag 
psykiska hälsa i Stockholms läns hemsida i början av november 2017. 
www.uppdragpsykiskhalsa.se/stockholmslan

Gott exempel i länet
Botkyrkas ungdomsmottagning blev utsedd till ”årets ungdomsmottagning 
2017” på ungdomsmottagningskonferensen i maj 2017. 
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FÖR MER INFORMATION OM UPPDRAG PSYKISK 
HÄLSA I STOCKHOLMS LÄN BESÖK HEMSIDAN FRÅN 
OCH MED MITTEN AV NOVEMBER 2017:

WWW.UPPDRAGPSYKISKHALSA.SE/STOCKHOLMSLAN

OCH  KONTAKTA OSS GÄRNA VIA 
FUNKTIONSBREVLÅDAN:
UPH_STOCKHOLMSLAN.HSF@SLL.SE
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