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Handlingsplan för arbete med psykisk hälsa på Stockholms 
ungdomsmottagningar 
 
Sedan år 2016 är ett särskilt fokus på ungdomsmottagningar en del av överenskommelsen mellan Sveriges 
kommuner och landsting (SKL) och regeringen. Satsningen innebär att 130 miljoner kronor årligen fördelas mellan 
landets ungdomsmottagningar. Medlen ska användas till att vidareutveckla ungdomsmottagningarnas arbete med 
psykisk hälsa.  
 
Under 2017 genomfördes en inventering av vilka behov som finns hos ungdomsmottagningarna i länet när det gäller 
arbetet med psykisk hälsa. Utifrån inventeringen identifierades fyra områden att arbete med:  
 

• behovet av länsgemensamma tvärprofessionella riktlinjer  
• behovet av länsgemensamma tvärprofessionella utbildningsinsatser  
• att arbeta för ökad tillgänglighet 
• ett särskilt fokus på nyanlända unga 

 

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 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 och vårdutbud till alla ungdomar som besöker länets ungdomsmottagningar.  
 
Kortsiktiga mål: Gemensamma riktlinjer för alla som arbetar på länets ungdomsmottagningar. 
 
Aktiviteter  

• Fas 1: Skapa en länsgemensam organisation tillsammans med Storsthlm som ges i ansvar att ta fram en 
process för framtagning av gemensamma riktlinjer tillsammans med ungdomsmottagningarna. 

• Fas 2: Arbeta fram riktlinjer för det psykosociala och medicinska arbetet.  
• Fas 3: Publicera riktlinjer på Vårdgivarguiden.se eller liknande – Implementera riktlinjer bland personal på 

samtliga 33 ungdomsmottagningar.  
• Indikatorer: Antal publicerade riktlinjer. 
• Ansvarig, Avdelningen Närsjukvård, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.  

 
 
Länsgemensamma tvärprofessionella utbildningsinsatser  
Det finns ett löpande och långsiktigt behov av utbildningsinsatser för personalen på ungdomsmottagningar. Idag 
sköts det till viss del av KCSH (Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa) på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt 
av utbildningsledare (barnmorskor samt kuratorer) anställda på SESAM-enheterna. En länsgemensam organisation 
behövs med ett tydligare 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. Utöver detta ska en introduktionsutbildning 
erbjudas regelbundet för nyanställd personal på ungdomsmottagningen. Vid behov samordnar och skräddarsyr 
organisationen även enskilda utbildningsinsatser där det behövs externa utbildare.  
 
Långsiktigt mål: Att alla ungdomar som besöker ungdomsmottagningen får ett kompetent och tryggt bemötande.  
 
Kortsiktiga mål: En länsgemensam organisation som tillhandahåller utbildning till all personal på länets 
ungdomsmottagningar. 
 
 
 
Aktiviteter  

• Skapa en länsgemensam struktur som ansvarar för att erbjuda löpande utbildning till all personal på länets 
ungdomsmottagningar 
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• Under 2018 och 2019 erbjuda en introduktionsutbildning för nyanställda på ungdomsmottagningarna 
faciliterad av SESAM-enheterna med stöd av KCSH. 

• Under 2019 erbjuda samtlig personal på ungdomsmottagningarna en fördjupad utbildning om genital 
smärta och samlagssmärta. 

• Indikatorer: Antal genomförda utbildningsinsatser  
• Ansvarig: Avdelningen Närsjukvård, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.  

 
 
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. Ibland är efterfrågan 
större 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  

• Pilotprojekt för att testa digitala vårdmöten (videosamtal) på en del av Stockholms ungdomsmottagningar. 
Projektet pågår t.om. februari 2019 och utvärderas därefter.  

• Undersöka möjligheten att förstärka kapaciteten på ungdomsmottagningarna. 
• 2018 beviljades ca 10 miljoner för främst personalförstärkning på flera av länets ungdomsmottagningar. 

Denna personalförstärkning används framför allt till ökade öppettider.  
• 2018 och 2019 pågår arbete för att lyfta digitaliseringsfrågan till ett nationellt plan genom att uppvakta 

landsting och regioner som i sin tur förvaltar och driver umo.se. Arbete pågår för att undersöka om fler 
landsting och regioner skulle vilja bidra till en nationell lösning för att kunna erbjuda digitala vårdmöten på 
ungdomsmottagningar. 

 
 
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 ungdomsmottagningar åkt till HVB-hem, skolor 
och SPRINT-gymnasier för att informera om ungdomsmottagningarnas arbete. Arbetet behöver fortsätta och goda 
och effektiva metoder behöver spridas och implementeras där det finns behov. 
 
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 ungdomsmottagningar och deras möjlighet till stöd, 
råd och hjälp.  
 
Aktiviteter  

• Implementera fungerande arbetssätt i ungdomsmottagningarnas länsgemensamma riktlinjer  
• Ansvarig: Avdelningen Närsjukvård, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. 

 
 
 
 


