
UPPDRAG PSYKISK HÄLSA STOCKHOLMS LÄN
Uppdrag psykisk hälsa Stockholm län är en gemensam satsning mellan länets 26 kommuner och  
Stockholms läns landsting. Inom satsningen arbetar vi med att utveckla och sprida kunskap, metoder 
och verktyg för att förbättra den psykiska hälsan i Stockholms län. 

VI VILL SAMORDNA DEN HJÄLP SOM FINNS
Befolkningen i Stockholms län behöver en sammanhållen och långsiktig strategi som främjar psykisk 
hälsa och säkerställer att det finns effektiva insatser vid psykisk ohälsa. När ett barn eller en vuxen  
mår dåligt kan det bero på olika faktorer. Till exempel skolan, den fysiska hälsan, eller uppväxtvillkor  
i allmänhet. Hjälpen finns men den är splittrad. Därför behövs bra samarbeten mellan de olika aktörer 
som på ett eller annat sätt arbetar med psykisk hälsa. Genom bra samarbete kan vi uppnå målet  
med tillgängliga insatser som håller hög kvalitet.

VEM HÅLLER IHOP SATSNINGEN?
Flera olika projekt ryms under Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län. Det vi kallar för Samverkanskansliet 
har koll på alla projekten och ansvarar för genomförande, uppföljning och spridning av resultat. De ser 
också till att den länsövergripande handlingsplanen årligen uppdateras och är relevant.

VÅRA MÅLSÄTTNINGAR
En ökad dialog 
Vi vill uppnå en ökad dialog mellan aktörer som arbetar med psykisk hälsa för att på så sätt  
skapa förutsättningar för bra samarbete. 

 En ökad samsyn
 Vi vill skapa en gemensam syn på de utmaningar som finns inom psykisk hälsa i Stockholms  
 län. Det leder till att verksamheterna enklare kan jobba tillsammans och att resurserna kan  
 användas mer effektivt. 

 Sprida kunskap
 Vi sprider kunskap om evidensbaserade metoder och beprövade arbetssätt och gör  
 information om psykisk hälsa och psykisk ohälsa mer lättillgänglig. 

 Nya arbetssätt
 Vi driver flera projekt där vi testar nya vägar att främja psykisk hälsa och behandla  
 psykisk ohälsa. 

EXEMPEL PÅ AKTIVITETER
 Barn och unga 0-24 år
 I Stockholms län genomför vi bland annat projektet Utvecklingsarbete kring problematisk  
 skolfrånvaro. Vi stärker också arbetet med förebyggande och tidiga insatser för barn  
 och unga. Genom att sprida befintliga arbetssätt och metoder på hur man ökar ungas  
 delaktighet vid insatser inom kommun och landsting kan vi ge bättre hjälp. 

 Kunskap och kompetens
 Rätt kunskap och god kompetens är avgörande för professionella verksamheter som arbetar  
 med psykisk hälsa och psykisk ohälsa. Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholm län gör just nu flera  
 satsningar på regional nivå för att rätt kunskap ska bli lättillgänglig

 



9,6%

 Gemensamma krafter
 Alla som behöver ska få rätt hjälp i rätt tid. Det kräver en struktur och organisation som  
 möjliggör samarbete. Uppdrag psykisk hälsa Stockholms län genomför aktiviteter för att  
 stödja lokalt utvecklings- och förändringsarbete. 

 Projekt
 Inom Uppdrag psykisk hälsa Stockholm län sker flera projekt med syfte att hitta nya  
 arbetssätt. Lärdomarna och kunskapen från projekten görs tillgängliga för alla.  
 T. ex. förbättrad samverkan kring barn i behov av särskilt stöd, utvecklingsarbete kring  
 problematisk skolfrånvaro och pilotprojekt hälsosamma levnadsvanor för personer  
 med psykisk ohälsa.

DEN PSYKISKA HÄLSAN I STOCKHOLMS LÄN I KORTHET

Vuxna:

Läs mer om det länsövergripande arbetet med psykisk hälsa och ta del av analyser 
och handlingsplaner på www.uppdragpsykiskhalsa.se/stockholmslan 

Bland elever i år 2 på gymnasiet uppgav 44% av flickorna och 
22% av pojkarna att de väldigt ofta eller ganska ofta var ledsna 
och deppiga utan att veta varför. (Källa: Stockholmsenkäten 2018)

5,5%

10–15%
av vuxna i Stockholms län har fått 
någon form av psykiatrisk hjälp i 
primärvården år 2016. (Källa: SKL,  
Psykiatrin i Siffror, 2017)

Mellan 2016 och 2017 ökade andelen unga 
som saknade behörighet till gymnasiet 
från 9,6% till 12,6%. (Källa: SCB, Slutbetyg  
i grundskolan för 2017)

av barn och unga i  
Stockholms län hade  
under 2016 kontakt med 

 Barn- och ungdomspsykiatrin. (Källa: Centrum för 
Epidemiologi och Samhällsmedicin, Stockholms läns landsting)

2% av barn och unga i Stockholms län hade 
under 2017 kontakt med första linjen.  
(Källa: Centrum för Epidemiologi och Samhällsmedicin,  
Stockholms läns landsting)

Barn och unga:

Psykisk ohälsa utgör ca 45% av 
alla pågående sjukskrivningar  
i Stockholms län. (Källa: försäkrings-
kassan, 2017)
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16,5% av vuxna (kvinnor 19,5%, män 14,1%) i Stockholms län uppger 
att de har ett nedsatt välbefinnande. (Källa: Folkhälsomyndigheten,  
Nationella folkhälsoenkäten 2018)


