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INLEDNING 

Bakgrund och syfte 

I december 2015 beslutade regeringen om en ny strategi för statens insatser inom området 

psykisk hälsa 2016–2020. Syftet var att skapa förutsättningar för ett långsiktigt och 

strategiskt arbete på området.  Hela befolkningen ska kunna nå ett psykiskt välbefinnande 

och erbjudas behovsanpassade och effektiva insatser av god kvalitet, som utgår från den 

enskildes behov och rättigheter. Som en del av strategin har regeringen och Sveriges 

kommuner och landsting (SKL) slutit årliga överenskommelser, ”Stöd till riktade insatser 

inom området psykisk hälsa”. En central del av överenskommelsen utgörs av att 

huvudmännen (landstingen och kommunerna) får stimulansmedel för att göra analyser och 

handlingsplaner med syfte att utveckla insatserna kring psykisk hälsa. Denna handlingsplan 

är utformad utifrån vad som fastställts i den överenskommelsen.  

 

WHO definierar psykisk hälsa som ett tillstånd av mentalt välbefinnande där varje individ kan 

förverkliga de egna möjligheterna, klara av vanliga påfrestningar, arbeta produktivt och bidra 

till det samhälle hon eller han lever i.1 Psykisk hälsa innefattar på så sätt något mer än bara 

frånvaron av psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa kan i sin tur användas som en övergripande term 

som täcker både psykiska besvär i form av te x oro och nedstämdhet, samt mer allvarliga 

symtom som uppfyller kriterierna för en psykiatrisk diagnos (a.a.). 

 

Projektets organisation i Solna 

Solna är en av 26 kommuner i Stockholms län som varit med i framtagandet av den 

länsövergripande handlingsplan som StorSthlm (tidigare KSL) utarbetat tillsammans med 

Stockholms läns landsting och Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH). 

Handlingsplanen har formulerats utifrån länsövergripande analyser gällande psykisk hälsa 

och innefattar kortsiktiga och långsiktiga mål, till och med år 2020. Solna har formulerat 

egna mål och aktiviteter som ska genomföras inom ramen för det projekt som nu drivs med 

hjälp av de stimulansmedel som tilldelats kommunen, under namnet Projekt Psykisk Hälsa i 

Solna.  

I Solna leds arbetet av en styrgrupp som ursprungligen bestod av chefsrepresentanter från 

tre förvaltningar: socialförvaltningen, omvårdnadsförvaltningen och barn- och 

utbildningsförvaltningen, samt brukarrepresentant från brukarföreningen Attention. Från 

och med hösten 2017 ingår även chefsrepresentanter från kultur- och fritidsförvaltningen 

samt kompetensförvaltningen. Även projektledaren är med i styrgruppen. Det finns också en 

                                                        

1 Bremberg & Dalman, 2015: Begrepp, mätmetoder och förekomst av psykisk hälsa, psykisk ohälsa och psykiatriska 
tillstånd hos barn och unga. Stockholm: Forte. 
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permanent arbetsgrupp, bestående av enhetschefen på vuxenenheten, utvecklingsledaren 

på socialförvaltningen samt projektledaren, som träffas regelbundet för avstämningar.   

Nedan följer en kort beskrivning av olika aktörers ansvarsområden:  

Styrgruppens uppgifter: 

• Ansvara för projektet och fastställa budget 

• Godkänna och ansvara för projektplan 

• Vara ambassadörer för projektet genom att sprida information och komma med förslag på 

utvecklingsområden 

• Bidra med sakkunskap, kontakter och nätverk som kan vara till gagn för projektet 

 

Den permanenta arbetsgruppens uppgifter:  

• Kontinuerlig uppföljning av projektet 

• Bereda förslag till styrgrupp för beslutsfattande 

• Göra tidsplanering och lägga förslag till budget  

 

Projektledarens uppgifter: 

• Strukturera arbetet i nära samarbete med den permanenta arbetsgruppen 

• Genomföra de aktiviteter som beslutats i handlingsplanen 

• Rapportera till styrgrupp 

• Ansvara för dokumentation av projektet 

• Omvärldsbevaka området psykisk (o)hälsa 

• Ha löpande kontroll på ekonomin 

• Vara kontaktperson gentemot SKL och StorSthlm 

• Delta i analysgrupp sammansatt av projektkansliet (kommun och landsting) 

• Redovisa till SKL i inmatningsverktyget 

 

Satsningar inom viktiga områden  

Den nationella överenskommelsen pekar ut fem fokusområden där det krävs en gemensam 

utveckling: Ledning/styrning och organisation, förebyggande och främjande insatser, tidiga 

och tillgängliga insatser, enskildas delaktighet och rättigheter samt specialiserade insatser – 

utsatta grupper. Inom dessa fokusområden har styrgruppen i Solna ringat in åtta nya 

områden för 2019 som bedömdes centrala för Solnas utvecklingsarbete kring psykisk hälsa: 

suicidprevention, friskvårdsprojekt, utveckling av anhörigstöd, samverkan mellan Solna 

ungdomsmottagning och Solna gymnasium, psykisk ohälsa hos vuxna, dubbeldiagnoser, 

första linjen samt psykisk ohälsa hos barn och unga- föräldrastöd.  

 

 



4 

 

PÅGÅENDE AKTIVITETER 2018/2019  

Solnas lokala handlingsplan är skriven i ett dokument, innehållande samtliga aktiviteter för 

målgrupper mellan 0–100 år. Nedan redovisas Solna stads pågående och sedan kommande 

och genomförda satsningar, kopplade till det fokusområde som respektive satsning är en del 

av. De redovisas utifrån vilken åldersgrupp som aktiviteten är riktad till: 0–100 år, 0–24 år 

eller 18–100 år. De kortsiktiga målen är formulerade för att kunna nås inom ca ett års tid, de 

långsiktiga inom ca fem år. Målen har eller kommer att följas upp efterhand som de olika 

aktiviteterna genomförs.  

 

1. Lokal projektledare (Målgrupp 0–100 år) 
Sedan januari 2017 har en projektledare varit anställd. Uppgiften är att samordna och driva 

projektet framåt, genomföra aktiviteterna i handlingsplanen, samt omvärldsbevaka området 

psykisk hälsa. Projektledaren anställs ett år i taget. 

 

Långsiktiga mål: Att säkra att projektets övergripande mål nås: det ska finnas en struktur och 

ett gemensamt utvecklingsarbete kring psykisk hälsa i Solna, även efter projektets slut.  

 

Kortsiktiga mål: Stadens arbete och planerade satsningar inom området psykisk hälsa blir ett 

stadsövergripande sammanhållet arbete, som bedrivs med framförhållning och effektivitet 

samt en förbättrad samverkan, både internt och externt. De aktiviteter som är planerade för 

året genomförs.  

 

Aktivitet: Projektledarens anställning förlängs t o m 31 december 2019. 

 

Fokusområde: Ledning/Styrning och organisation 

 

2. Ökad skolnärvaro (Målgrupp 0–24 år)  

2017 

I januari 2017 presenterades den offentliga utredningen Saknad! Uppmärksamma elevers 

frånvaro och agera (SOU 2016:94) som undersöker problematisk frånvaro i skolan. 

Utredningen konstaterade bland annat att det finns ett växande problem med att elever 

hamnar i omfattande och långvarig frånvaro. Frånvaron är nödvändigtvis inte större än förr 

men får i dagens kunskapssamhälle större konsekvenser och samvarierar med arbetslöshet, 

psykisk ohälsa, missbruk och andra riskbeteenden (a.a.). Vidare påpekas brister i 

närvarofrämjande arbete samt avsaknad av ett förebyggande arbete. För att stävja 

frånvaron behöver inblandade aktörer agera tidigt, inte när en långvarig eller ofta 

förekommande frånvaro redan är ett faktum. Samverkan mellan skola, socialtjänst och 

hälso-sjukvård behöver förbättras.  
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Sedan 2015 har barn- och utbildningsförvaltningen i Solna varje termin kartlagt och 

analyserat elevers frånvarostatistik och resultaten visar på ett ökande antal inflöde av elever 

med omfattande och problematisk skolfrånvaro. Detta har i sin tur lett till ett ökat antal 

anmälningar enligt SoL 14:1 till socialtjänsten. Ett behov av ökad samverkan mellan 

socialtjänsten och barn- och utbildningsförvaltningen har identifierats och det finns en 

samverkansöverenskommelse mellan de två förvaltningarna, i vilken elever med (eller med 

risk för) omfattande och problematisk skolfrånvaro är ett prioriterat område.  

 

Vintern 2016/2017 genomförde Vårljus AB en studie över omfattande skolfrånvaro i Solna, 

På väg mot lägre frånvaro och externa placeringar. En av rapportens sammanfattande 

rekommendationer var att etablera ett team med uppgift att kartlägga och utreda elever 

som riskerar att hamna i problematisk frånvaro. Barn- och utbildningsförvaltningen och 

socialförvaltningen har etablerat ett sådant team, under namnet Stödteam skolnärvaro. 

Teamet består av två pedagoger från barn- och utbildningsförvaltningen och en 

familjebehandlare från socialförvaltningen.  

 

2018 

Teamet arbetar med konsultation, kartläggning och stöd till enskilda elever samt stöd till 

skolpersonal i frågor som gäller problematisk skolfrånvaro.  

 

Långsiktiga mål: Öka elevers närvaro samt stärka samverkan mellan inblandade 

förvaltningar och myndigheter. 

 

Kortsiktiga mål: Öka skolans kompetens att hantera ärenden med problematisk frånvaro. 

Elever som visar tecken på begynnande oroande frånvaro ska snabbt fångas upp med hjälp 

av väl inarbetade rutiner. 

 

Aktivitet: Projekt Psykisk Hälsa är med och stöttar stödteamets arbete i kommunen genom 

delfinansiering.  

 

Fokusområden: Främjande och förebyggande insatser // Tidiga och tillgängliga insatser 

 

3. Barn som anhöriga (Målgrupp 0–24 år)  

2017 

Socialstyrelsen hade under 2011–2015 ett uppdrag tillsammans med Folkhälsomyndigheten 

och Sveriges kommuner och landsting (SKL) att leda ett utvecklingsarbete för stöd till barn i 

familjer med missbruk, psykisk sjukdom, psykisk funktionsnedsättning eller där våld 

förekommer.  Dessa barn lever med en hög risk för att utveckla egen psykisk ohälsa och 

benämns ofta barn som anhöriga.  
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Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) bedriver ett arbete för att stötta verksamheter 

och sprida information om barn som anhöriga och vilka metoder och arbetssätt som är mest 

effektiva. Det stöd som erbjuds behöver vara familjeorienterat och inriktas på såväl hela 

familjens, respektive föräldrarnas och barnens behov. Barns behov kan handla om att stärka 

skyddsfaktorer genom exempelvis stöd i skolarbetet, trygga relationer till någon stödjande 

vuxen och att låta barnen ge uttryck för sin oro och sina upplevelser2. Stödet bör också 

inriktas på att stärka föräldraförmåga, hjälpa föräldrar med egna problem och ge avlastning 

genom till exempel praktiskt stöd. Barnet behöver även stöd för att få förståelse för sin 

situation. Barn vill veta vad som händer med en förälder som till exempel genomgår en 

missbruksbehandling, brist på information kan bidra till ökad oro. 

 

Projekt Psykisk hälsa i Solna har beslutat att satsa en del av statens stimulansmedel på att 

arbeta för att implementera ett familjeorienterat arbetssätt på socialförvaltningens samtliga 

enheter.  

 

2018 

Under hösten 2018 har medarbetare på socialförvaltningen genomgått en utbildning i 

familjeorienterat arbetssätt som leddes av Implemeteringsverket. Utbildningen resulterade i 

ett påbörjat arbete med utformning av en konkret handlingsplan. Det är centralt att främja 

samverkan mellan socialförvaltningens olika enheter och representanter från barn- och 

ungdomsenheten, vuxenenheten samt ekonomi- och arbetsmarknadsenheten har därför 

deltagit i det gemensamma arbetet. En handlingsplan ska fastställas gällande 

implementering av familjeorienterat arbetssätt på förvaltningen. År 2019 ska en uppföljning 

genomföras för att säkerställa hur det nya arbetssättet fortgår på förvaltningen.   

 

Långsiktiga mål: Barn i familjer där vårdnadshavare missbrukar, lider av psykisk sjukdom 

eller psykisk funktionsnedsättning får ett adekvat stöd med hjälp av ett familjeorienterat 

arbetssätt. 

 

Kortsiktiga mål: Det finns en familjeorienterad arbetsmodell på socialförvaltningen för 

familjer där vårdnadshavare missbrukar, lider av psykisk sjukdom eller psykisk 

funktionsnedsättning.  

 

Aktivitet: Genom ett processinriktat utvecklingsprogram får personal från 

socialförvaltningens olika enheter bättre kunskap och förståelse för varandras verksamheter. 

En konkret handlingsplan utformas för hur samverkan ska se ut kring barn som anhöriga till 

föräldrar med beroendesjukdom eller psykisk ohälsa/sjukdom.  

 

                                                        

2 Lundström Mattson, Å., Schönbeck T., Eriksson M., Näsman E., Leviner P., Landberg Å., 2014. Barns rätt som 
anhöriga – om att göra barn delaktiga. Stockholm: Stiftelsen Allmänna Barnhuset 
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Fokusområde: Enskildas delaktighet och rättigheter // Specialiserade insatser – utsatta 

grupper 

 

4. Bemötande av barn, unga och familjer som flytt (Målgrupp 0–24 år)  

2017  

Barn som flytt löper en stor risk att utveckla psykisk ohälsa. 3 Den tillfälliga utlänningslagen 

som trädde i kraft i juni 2016 har för många nyanlända resulterat i en osäkerhet kring 

framtiden, och försvårar därmed möjligheten att uppnå psykisk hälsa. Det är angeläget att 

förebygga allvarlig psykisk problematik så långt det är möjligt och en skyddsfaktor för dessa 

barn är ett stabilt socialt nätverk (a.a.). Deras nätverk kan i många fall utgöras av 

professionella de möter i olika sammanhang. Personal som möter denna målgrupp på 

fritidsgårdar, ungdomscaféer och andra öppna ungdomsverksamheter i Solna efterfrågar 

strategier för att bemöta och kunna hjälpa ungdomarna att se realistiska alternativ inför 

framtiden trots att den är oviss. De personalgrupper som här åsyftas har ingen regelbunden 

handledning. Projekt Psykisk Hälsa i Solna vill därför erbjuda professionell handledning till 

personal inom barn- och utbildningsförvaltningen samt kultur- och fritidsförvaltningen som 

kommer i kontakt med många i den utsatta gruppen unga nyanlända.  

 

2018 

Handledningen har pågått under året och varit mycket uppskattad av personalen som 

deltagit. De har efterfrågat ytterligare handledningstillfällen och projektet har beslutat att 

utöka stödet till att gälla fler inom de två förvaltningarna.  

 

Långsiktiga mål: Personal på stadens ungdomsverksamheter ska vara stärkta i sin roll som 

viktiga, trygga vuxna i möten med ungdomar som flytt till Sverige och därmed erbjuda ett 

bemötande som gagnar målgruppen.  

 

Kortsiktiga mål: Personal som möter barn och unga som flytt till Sverige ska ha högre 

kompetens att möta unga som flytt till Sverige och därmed minska risken för allvarlig psykisk 

ohälsa hos målgruppen, utan att själva påverkas negativt. 

 

Aktivitet: Handledning av personal för att kunna möta unga nyanlända med en osäker 

framtid på ett adekvat sätt. 

 

Fokusområde: Styrning, ledning och organisation // Specialiserade insatser - utsatta grupper 

 

 

                                                        

3 Bris rapport 2017:3 Barn som flytt – en riskgrupp för psykisk ohälsa. Mölnlycke: Elanders 
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5. Unga vuxna, 16–24 år i (eller med risk för) utanförskap (Målgrupp 0–24 år) 

2017  

Samtliga förvaltningar och enheter som medverkar i projekt psykisk hälsa beskriver särskilt 

en grupp som är svår att nå: unga och unga vuxna mellan 16 och 24 år som befinner sig i, 

eller riskerar att hamna i någon form av utanförskap. Det kan handla om att inte fullfölja 

skolan, inte kunna ta sig in på arbetsmarknaden eller på grund av psykisk ohälsa, missbruk 

eller kriminalitet inte kunna skapa sig en meningsfull tillvaro. Några har varit i kontakt med 

socialtjänstens barn- och ungdomsenhet, men kontakten med dem som inte vill ha frivilliga 

stödinsatser när de blir myndiga går ofta förlorad. Det kommunala aktivitetsansvaret har en 

skyldighet att ge stöd åt personer 16–20 år som inte har någon sysselsättning (Skollagen kap. 

29 § 9). Trots det finns ett antal individer som inte fångas upp och som riskerar att hamna 

allt längre bort från arbetsmarknaden eller etablera sin kriminella livsstil eller sitt missbruk 

ytterligare, vilket är stora riskfaktorer för att drabbas av allvarlig psykisk ohälsa. Projekt 

Psykisk Hälsa har därför beslutat att göra en kartläggning över hur stor gruppen 16–24-

åringar i (eller med risk för) utanförskap är. Sedan ska orsaker till utanförskap analyseras och 

utmynna i förslag på aktiviteter och utvecklingsområden för att fånga upp denna målgrupp. 

 

2018 

Projektets intention var att arbeta med kartläggningen under året, men p.g.a. att 

projektledaren slutade sin tjänst och det varit ett uppehåll på sex månader tills ny 

projektledare inledde sitt arbete, har vi inte kunnat genomföra kartläggningen. Ett första 

möte har hållits med en arbetsgrupp från olika förvaltningar i Solna och nästa möte äger rum 

under senhösten 2018. Kartläggningen kommer att utföras under det kommande året.  

 

Långsiktiga mål: Att minska antalet unga vuxna i utanförskap och öka kommunens 

beredskap för att agera gällande ungdomar som befinner sig i riskzonen. 

 

Kortsiktiga mål: Att få en tydlig bild över gruppen 16–24 åringar som av olika anledningar 

befinner sig i (eller riskerar att hamna i) utanförskap, samt definiera åtgärder för att nå dessa 

personer och erbjuda behovsanpassade och effektiva insatser.  

 

Aktivitet: Genomföra en kartläggning och en kvalitativ analys av unga vuxna (16–24 år) som 

varken studerar eller arbetar, eller som riskerar att hamna i utanförskap av andra 

anledningar. Sedan ska förslag på åtgärder och utvecklingsområden utformas gällande 

målgruppen. 

 

Fokusområden: Tidiga och tillgängliga insatser // Specialiserade insatser - utsatta grupper 
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6. Öka brukarinflytandet genom inflytanderåd (Målgrupp 18–100 år)  

2017 

Vuxenenheten på socialförvaltningen har under två års tid drivit en satsning för att öka 

brukarinflytandet. Projekt Psykisk Hälsa är med och stöttar satsningen, och bland annat har 

en konferens ordnats under 2017 för att lyfta brukarperspektivet och öka kunskapen om 

nyttan med den maktförskjutning som brukarinflytande innebär. Ett inflytanderåd håller på 

att etableras, vilket kommer att vara förknippat med ett implementeringsarbete där Projekt 

Psykisk Hälsa ska bistå med resurser. 

 

2018 

Under 2018 har inflytanderådet etablerats för att arbeta permanent i Solna med 

inkluderande arbete. Arbetet i gruppen håller på att utvecklas och fler personer har 

engagerats under året. Inflytanderådet består i dagsläget av tolv brukare från våra boenden 

och sysselsättningsverksamheter. De arbetar med frågor som gäller delaktighet, 

tillgänglighet, olika former av anhörigstöd etc. Inflytanderådet deltar i utbildningssatsningar 

och är aktiva i ett pågående friskvårdsprojekt. Inflytanderådet kommer att fortsätta sitt 

pågående arbete i flera olika delar av projektet under det kommande året. 

 

Långsiktiga mål: Ett inflytanderåd med representerar för brukare av välfärdsinsatser finns 

etablerat i staden, som en integrerad del av utvecklingsarbete i Solna. Brukare och anhöriga 

har god kännedom om rättigheter, möjligheter och insatser. 

 

Kortsiktiga mål: Det finns ett fungerande och förankrat inflytanderåd på socialförvaltningens 

vuxenenhet. 

 

Aktivitet: Stötta arbetet med inflytanderådet samt verka för fortsatt ökat brukarinflytande i 

staden och hålla ambitionen levande.  

 

Fokusområde: Enskildas delaktighet och rättigheter 

 

7. Samverkan kring äldre personer (65+) med missbruk/psykisk ohälsa 

(Målgrupp 18–100 år) 

2017 

Nya generationers pensionärer har en högre alkoholkonsumtion än tidigare. Socialstyrelsen 

konstaterar i en rapport från 20154 att trots att alkoholrelaterade skador ökar bland den 

äldre åldersgruppen går utvecklingen för att möta behoven långsamt. Äldre personer 

riskerar då att bli utan stöd och rätt insatser. Samordning mellan socialtjänst och 

missbruksvården behöver utvecklas, för att nå de personer som behöver stöd för sitt 
                                                        

4 Socialstyrelsen, 2015. Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst - lägesrapport 
2015. Falun: Edita Bobergs.  

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-2-51
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-2-51
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missbruk. Även vårdcentralerna spelar en viktig roll i arbetet med att identifiera äldre med 

beroendeproblematik eller psykisk ohälsa, eftersom många söker vård på grund av 

somatiska problem snarare än psykiska.  

 

2018 

Under året har socialförvaltningens uppsökarteam tillsammans med beroendemottagningen 

i Solna/Sundbyberg och omvårdnadsförvaltningen samverkat kring frågan. Gemensamma 

hembesök har gjorts, en del av dem tillsammans med hemtjänsten. Dessa besök har lett 

fram till några ansökningar om rehabiliteringsinsatser och majoriteten av besöken har 

uppskattats av brukarna.  

 

Långsiktiga mål: Äldre personer med missbruk eller psykisk ohälsa ska uppmärksammas i ett 

tidigt skede.  

 

Kortsiktiga mål: Det finns fungerande samverkansrutiner mellan beroendevård, psykiatrin, 

primärvård och socialtjänst i Solna för när äldre uppdagas må psykiskt dåligt eller 

överkonsumera alkohol eller andra droger.  

 

Aktivitet: En arbetsgrupp med representanter från beroendemottagningen i 

Solna/Sundbyberg, Psykiatri Nordväst, minst en vårdcentral i Solna, samt socialförvaltningen 

och omvårdnadsförvaltningen påbörjar ett gemensamt utvecklingsarbete för att hitta 

fungerande samordningsrutiner. 

 

Fokusområden: Styrning, ledning och organisation // Specialiserade insatser – utsatta 

grupper 

 

 

PLAN FÖR KOMMANDE AKTIVITETER 2019 

1. Suicidprevention (Målgrupp 0–100 år) 

Varje år genomförs 100 000 självmordsförsök i Sverige och 1500 personer dör till följd av 

självmord. Detta är ett högst aktuellt ämne för området psykisk hälsa och det finns ett behov 

av ökad kunskap om hur man hanterar suicidalitet och bemöter personer i olika skeden av 

den suicidala processen. Samarbetet mellan kommun och landsting behöver utvecklas för att 

fånga upp de som lider av suicidtankar eller har genomfört suicidförsök. 

Långsiktiga mål: Personal som möter människor med psykisk ohälsa och/ eller missbruk och 

som lider av suicidtankar eller har genomfört suicidförsök, ska ha kunskap om hur de på 

bästa sätt bemöter och hanterar detta. Allmänheten får en ökad förståelse för och trygghet i 

mötet med en människa som befinner sig i en suicidal kris.  

Samverkan mellan socialtjänsten och primärvården är ett viktigt utvecklingsområde och 

målet är att det fungerar på ett adekvat sätt.  
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Kortsiktiga mål: Att genomföra fortbildning till allmänheten och professionella.  

Aktivitet: Under våren 2019 kommer en fortbildning till allmänheten och professionella 

inom flera olika förvaltningar i Solna ges för att kunna verka för att minska risken för suicid.  

Fokusområde: Förebyggande och främjande insatser// Specialiserade insatser- utsatta 

grupper 

 

2. Friskvårdsprojekt (Målgrupp 18–100 år) 

Forskning visar att fysisk aktivitet kan bidra till ökad psykisk hälsa. Genom regelbunden 

motion kan en lägre risk för exempelvis depression, stress, typ 2 diabetes, övervikt och hjärt-

kärlsjukdom uppnås. Personer med psykisk ohälsa är oftare inaktiva, vilket kan bero på 

individens orkeslöshet, social fobi, brist på motivation etc. Det finns även praktiska orsaker 

som ekonomi, biverkningar av mediciner, smärtproblematik, rökning och övervikt som gör 

det svårare att motionera. Vinsterna med fysisk aktivitet är många och socialförvaltningen i 

Solna har därför initierat ett friskvårdsprojekt i samverkan med inflytanderådet. Efter hand 

har flera förvaltningar i staden, Sundbybergs stad, Centrummottagningen (psykiatrisk 

öppenvårdsmottagning) tillkommit. Personer från 18 år och uppåt som är bosatta i Solna och 

lider av psykisk funktionsnedsättning eller missbruk erbjuds att delta i friskvårdsaktiviteter 

som rör kost och hälsa, promenader, löpning, mindfulness och badminton etc. 

Långsiktiga mål: Personer med psykisk ohälsa får genom aktiviteterna en ökad fysisk hälsa 

och som en bonus även struktur i vardagen, ökat självförtroende, gemenskap i sociala 

sammanhang etc. Sammantaget leder det till en ökad psykisk hälsa.  

Kortsiktiga mål: Att göra projektet känt och förankra det så att fler får kännedom om 

möjligheterna till stöd gällande fysisk aktivitet.  

Aktivitet: En projektledare på socialförvaltningen samverkar med inflytanderådet och andra 

förvaltningar i staden, för att kunna skapa och erbjuda ett varierande utbud av aktiviteter.  

Fokusområde: Förebyggande och främjande insatser 

 

3. Utveckling av anhörigstöd (Målgrupp 0–100 år) 

Anhöriga till personer med psykisk ohälsa, funktionsnedsättning, beroendeproblematik eller 

demenssjukdom löper en stor risk att själva drabbas av psykisk ohälsa. Anhöriga är en grupp 

som ofta är osynliga och lider i tysthet. Enligt en enkätundersökning som NSPH gjorde 20155 

                                                        

5 https://www.nsph.se/projekt/anhorigprojektet/anhorigprojekts-enkat/ 

 

https://www.nsph.se/projekt/anhorigprojektet/anhorigprojekts-enkat/


12 

 

hade hälften av alla anhöriga till personer med psykisk ohälsa varit sjukskrivna. En stor del av 

dessa var kvinnor som drabbats av utmattningssyndrom. Kostnaden för sjukskrivningar på 

grund av psykisk ohälsa är den som ökar mest bland sjukskrivningstalen (Försäkringskassan, 

2016). Den största ökningen ses hos kvinnor som drabbas av svåra stressreaktioner. Att 

erbjuda ett adekvat och fullgott anhörigstöd är därför viktigt inte bara ur ett 

individperspektiv, utan även ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Anhöriga bär ofta en 

tung börda, och det är av största vikt att de ges möjlighet att tänka igenom vilka strategier 

som kan fungera i vardagen.  

Under 2017 genomförde projektledaren en kartläggning med syfte att få en bättre bild av 

hur Solna arbetar, samt identifiera eventuella utvecklingsområden. I dagsläget arbetar vi 

med anhörigstöd för psykisk ohälsa och beroendeproblematik i studiecirkelform med 

studieförbundet Vuxenskolan. Under träffarna får anhöriga utbyta erfarenheter och samtala 

med andra i liknande situationer. Innehållet i dessa träffar utgår ifrån deltagarnas behov. Det 

finns även en ACT-samtalsgrupp som bygger på den evidensbaserade metoden ACT6 som är 

en vidareutveckling av KBT. Denna grupp arbetar med att identifiera overksamma 

beteendemönster, utforska utmanande livssituationer samt skapa acceptans kring tankar 

och känslor som är jobbiga. Det finns även stöd till anhöriga till personer med 

demenssjukdom, funktionsnedsättning och äldre eller långvarigt sjuka.  

 

Inom projekt psykisk hälsa ska anhörigstödet utvecklas till att gälla fler grupper i Solna. För 

att få en mer omfattande inblick i behoven som finns ingår ett tätt samarbete med 

brukarföreningen inflytanderådet. 

 

Långsiktiga mål: Anhörigstödet har utvecklats till att omfatta fler grupper som har behov av 

stöd. En utökad samverkan mellan olika förvaltningar inom Solna stad finns. 

 

Kortsiktiga mål: Att nå ut till fler olika grupper av anhöriga. 

 

Aktivitet: I samarbete med inflytanderådet utvecklas ett arbete kring anhörigstöd till fler 

grupper i Solna. 

 

Fokusområde: Enskildas delaktighet och rättigheter 

 

  

                                                        

6 ACT (Acceptance and commitment therapy) 
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4. Samverkan mellan Solna ungdomsmottagning och Solna gymnasium 

(Målgrupp 0–24 år) 

2017 och 2018 gjordes satsningen ”Ungas beställning till samhället” på uppdrag av den 

Nationella samordnaren på området psykisk hälsa och Sveriges Psykologförbund7. Här fick 

unga själva komma till tals gällande vilka förändringar de vill se i samhället för att gynna 

deras psykiska hälsa. Ett av områdena som lyftes fram var att kunskap om psykisk hälsa och 

ohälsa skulle få ta mer plats i skolan. För att förebygga och stärka ungdomars psykiska och 

sexuella hälsa och välbefinnande har ungdomsmottagningen i Solna och Solna gymnasium 

påbörjat ett samarbete, där de tillsammans arbetar fram insatser riktade till Solna 

gymnasiums elever med ett särskilt fokus på nyanlända elever.  

Långsiktiga mål: Att eleverna får ett ökat psykiskt välbefinnande.  

Kortsiktiga mål: Elever på Solna gymnasium får kännedom om ungdomsmottagningens 

arbete och var de kan få stöd och hjälp. Nyanlända elever får kontakt med 

ungdomsmottagningen och erbjuds samtalsstöd. 

Aktivitet: Ungdomsmottagningen kommer att finnas tillgänglig för samtal på Solna 

gymnasium under vissa dagar och samarbetar med elevhälsan på skolan. De kommer att ha 

klassföreläsningar på temat psykisk (o)hälsa riktat till elever i årskurs två under en termin.  

 

Fokusområde: Tidiga och tillgängliga insatser// Främjande och förebyggande insatser 

 

5. Psykisk ohälsa hos vuxna (Målgrupp 18–100 år) 

Kompetensförvaltningen i Solna Stad arbetar bland annat med den kommunala 

vuxenutbildningen och integration av nyanlända. Hit kommer människor som lider av psykisk 

ohälsa och som är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa. Behovet hos dessa personer av 

psykosocialt stöd är mycket omfattande. En satsning görs för att främja möjligheten till stöd 

redan på plats på Lärcentrum, utan att i första hand behöva hänvisa vidare till primärvården. 

Det finns ett stort behov av kunskap hos personalen vad gäller psykiatriska diagnoser, att 

lära sig att upptäcka tecken på psykisk ohälsa och att känna trygghet i möten med dessa 

människor.  

 

Långsiktiga mål: Professionella inom kompetensförvaltningen ska med mer omfattande 

kunskaper om psykisk ohälsa ha en ökad beredskap att uppmärksamma och hjälpa till vid 

psykiskt lidande. De ska känna en trygghet i möten med dessa personer.  

                                                        

7 http://samordnarepsykiskhalsa.se/ungas-bestallning-till-samhallet/ 

 

http://samordnarepsykiskhalsa.se/ungas-bestallning-till-samhallet/
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Kortsiktiga mål: Genom en utbildningssatsning höjs kompetensen om vad psykisk ohälsa hos 

vuxna personer kan innebära, vilka psykiatriska diagnoser som finns och hur uttrycker de sig.  

 

Aktivitet: En utbildningssatsning i psykisk livräddning (MHFA) genomförs för personer som 

arbetar inom kompetensförvaltningen i Solna. I utbildningen ingår en handlingsplan för 

bemötande och hantering av olika kristillstånd.  

 

Fokusområde: Främjande och förebyggande insatser// Styrning, ledning och organisation 

 

6. Dubbeldiagnoser (Målgrupp 18–100 år) 

Det är vanligt att personer med ASD (olika autismdiagnoser) också har andra diagnoser, dvs. 

lider av samsjuklighet. Det kan t ex vara intellektuell funktionsnedsättning, ADHD, 

tvångssyndrom, epilepsi och depression. I Solna möter professionella inom 

socialförvaltningen och omvårdnadsförvaltningen brukare som har behov av insatser både 

enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och inom missbruk 

och/eller socialpsykiatri. Ofta är det personer med ASD som även har ett problematiskt bruk 

av droger. Diskussioner har förts kring hur vi på bästa sätt kan minska risken att de här 

personerna faller mellan stolarna. En satsning inleds därför med omvärldsbevakning där man 

tittar på goda exempel på erfarenheter av arbete med denna målgrupp. Arbete görs med en 

sammanhållen vårdkedja där samsjukliga erbjuds ett samordnat stöd från 

socialförvaltningen och omvårdnadsförvaltningen. Här är tanken att en gemensam 

vårdplanering görs inom kommunen vid utskrivning. Fokus ligger på att se hela individens 

behov. 

Långsiktiga mål: Att samverkan mellan olika förvaltningar fungerar på ett optimalt sätt så att 

inga brukare faller mellan stolarna och att de får rätt stöd och hjälp från ansvariga 

förvaltningar. 

Kortsiktiga mål: Att brukare som lider av samsjuklighet ska få ett bra bemötande och få rätt 

hjälp. 

Aktivitet: Att omvärldsbevaka och utarbeta en samverkansmodell för hur vi identifierar och 

arbetar med denna målgrupp i Solna. 

Fokusområde: Specialiserade insatser- utsatta grupper 

 

7. Första linjen (Målgrupp 0–24 år) 

Första linjen är den nivå som har i uppgift att först ta emot barn och ungdomar som mår 

psykiskt dåligt eller deras familjer – oavsett om problemet har psykologiska, medicinska, 

sociala eller pedagogiska orsaker. En bra första linje hjälper barn och unga genom att 

erbjuda tidiga insatser och därmed förebygga utveckling av allvarligare problematik. En bra 
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första linje är tillgänglig, heltäckande och högkvalitativ, dvs. det är tydligt var man kan vända 

sig när man lider av olika typer av problem. Första linjen ska täcka behov för samtliga åldrar 

och genomsyras av ett helhetstänk. Här är samverkan mellan berörda enheter central. 

 

I Solna saknas en tydlig första linje med ansvarsfördelning mellan olika verksamheter där det 

framgår vem som tar hand om olika typer av problematik, hur gemensamt ansvar kan tas 

och hur en fungerande samverkan byggs upp. En kartläggning behöver göras av vilka 

verksamheter som hanterar första linjen idag, hur det fungerar och vilka behov som finns 

hos barn och unga. Utifrån kartläggning och kunskap om vilka behov som finns utarbetas en 

tydlig första linje där det också ska finnas en fungerande samverkan mellan inblandade 

verksamheter. 

Långsiktiga mål: Att Solna har en organiserad, välfungerande och tillgänglig första linjen-

verksamhet.  

Kortsiktiga mål: Att få en ökad inblick i olika verksamheters utbud av insatser. 

Aktivitet: En kartläggning ska göras av vilka verksamheter i Solna som hanterar första linjen, 

hur arbetet fungerar och vilka behov som finns hos barn och unga.  

Fokusområde: Tidiga och tillgängliga insatser 

 

8. Psykisk ohälsa hos barn och unga- föräldrastöd (Målgrupp: 0–100 år) 

Alla barn i centrum (ABC) är en föräldrautbildning med syfte att främja barns positiva 

utveckling genom att stärka relationen mellan föräldrar och barn. Utbildningen bygger på 

FN:s barnkonvention, forskning kring barn och föräldraskap och kartläggning av föräldrars 

behov. Under utbildningen diskuteras hur föräldrar kan främja barnens självkänsla, hur man 

kan stärka relationerna i familjen och hur konflikter kan förebyggas. I Solna finns en utbildad 

instruktör på barn- och utbildningsförvaltningen och projektet stöder en uppstart av 

utbildning av ett flertal handledare som sedan ska genomföra föräldragrupper. 

BIFF8 (Barn i föräldrars fokus) är en föräldrautbildning för föräldrar som ska eller har 

separerat och inte kommer överens gällande barnen. Utbildningen vänder sig till föräldrar 

som vill veta vad som händer med barn som är med om eller som har befunnit sig i 

föräldrakonflikter. Tillsammans med andra föräldrar diskuteras det hur barn påverkas och 

reagerar vid föräldrars separation. Syftet är att synliggöra barnens behov, då de ofta hamnar 

i skymundan i föräldrarnas konflikter.  

                                                        

8 Rädda Barnen i samarbete med Kvinnofrid/Frizon och familjerätten i Södertälje. 
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Långsiktiga mål: Att främja barns positiva utveckling genom att stärka relationen mellan 

föräldrar och barn. 

Kortsiktiga mål: Att starta upp föräldrautbildningar i Solna. 

Aktivitet: Utbildning av handledare för uppstart av Alla barn i centrum (ABC) och Barn i 

föräldrars fokus (BIFF). 

Fokusområde: Tidiga och tillgängliga insatser// Främjande och förebyggande insatser 

 

GENOMFÖRDA AVSLUTADE AKTIVITETER 2018  

 

1. Lågaffektivt bemötande (Målgrupp 0–100 år) 

2017 

Lågaffektivt bemötande har visat sig vara framgångsrikt i hanterandet av konflikter och 

problematiska beteenden. Den lågaffektiva metoden utgår från teorin att affekter smittar. 

Personer med problemskapande beteende reagerar ofta med samma affekt som de 

presenteras för.9 Möten med dessa personer måste präglas av lugn och positiva 

förväntningar. Det handlar om att ha förståelse för varför individen tar till ett 

problemskapande beteende, det kan handla om hur kropp och hjärna fungerar i akuta 

situationer, funktionsnedsättningar, psykiska tillstånd, kraftig stress och demens. 

Lågaffektivt bemötande är användbart i alla typer av verksamheter. 

 

2018 

Samtlig personal (förutom barn- och utbildningsförvaltningen som redan påbörjat arbete) 

som möter klienter/brukare/barn i sitt jobb inom de förvaltningar som ingår i Projekt Psykisk 

Hälsa utbildades i lågaffektivt bemötande. 

 

Mål: Det kortsiktiga målet var att aktuell personal skulle ha kunskap om vad ett lågaffektivt 

bemötande innebär, samt att kunna tillämpa det i praktiken. Detta mål har uppfyllts. 

Det långsiktiga målet med utbildningen var att erbjuda ett gott bemötande av Solnas 

medborgare i trygga möten. Det är något som socialförvaltningen arbetar aktivt med för att 

förbättra möten med brukare.  

 

2. Barns delaktighet inom socialtjänsten (Målgrupp 0–24 år) 

2017 

Solna har under snart två år arbetat med att öka brukarinflytandet bland vuxna genom en 

brukarsatsning som genomförts på socialförvaltningens vuxenenhet och som Projekt Psykisk 

                                                        

9 Chipumpu Havelius, Axel (red): 2016, Lågaffektivt bemötande. Lund: Studentlitteratur.   

https://www.studentlitteratur.se/#9789144114385/Lågaffektivt+bemötande
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Hälsa varit en del av. Nu vänder vi blicken mot barnen inom socialtjänsten. Istället för att tala 

om barn som brukare, används ofta termen ”barns delaktighet”, vilket också är den term 

som används här.  

I barnavårdsutredningar som görs i enlighet med BBIC ska barnet i fråga komma till tals, bli 

lyssnad på, bemötas med respekt och vara delaktig i beslut som rör hens eget liv10. Ett av de 

viktigaste syftena med BBIC är att stärka barnets delaktighet och inflytande. Dock finns det 

anledning att ställa frågan huruvida barn som är föremål för en utredning inom 

socialtjänsten verkligen får möjlighet, eller upplever sig ha möjlighet att vara delaktig i någon 

vidare mening. Det finns ofta en diskrepans mellan vad socialarbetare tror att de gör och 

barns upplevelse av vad socialsekreterare gör11. Ett inflytande kan vara reellt, men det kan 

också vara ett skeninflytande, det vill säga barnet är inte lika delaktig i praktiken som på 

papperet.  I en färsk studie som gjorts på Uppsala Universitet konstateras att barns röster i 

socialtjänstens utredningar tappas bort, till förmån för föräldrars eller andra vuxnas 

beskrivningar av barnets situation12. 

 

2018 

Barn- och ungdomsenheten på socialförvaltningen i Solna arbetar aktivt med att barn som 

de möter i utredningsarbetet och familjerättsarbetet ska få tydlig information om hur en 

utredning går till, vad syftet är och vilka insatser som det beslutas om. För barn 0–12 år har 

familjerätten arbetat fram en pixi-bok som kallas ”Mina föräldrar tycker olika- hur blir det för 

mig?” Detta är en del i arbetet för att möjliggöra barns delaktighet. Man har även arbetat 

fram olika checklistor för barns delaktighet, för att säkerställa att all information ges på rätt 

sätt. Enhetens arbete genomsyras förutom av BBIC även av Signs of Safety. Ett 

utvärderingsarbete för att följa upp hur barn har uppfattat informationen ska påbörjas på 

barn- och ungdomsenheten.  

 

Under året har VFU-studenter arbetat med en studie av utredningar från 2014 och jämfört 

dem med 2017. Resultatet visade att utredningarna från 2017 på ett tydligare sätt beskrev 

barnens behov.  
 

Mål: Det kortsiktiga målet var att utarbeta en modell/ arbetssätt och det har man gjort i och 

med checklistor och pixi-bok. Det långsiktiga målet gällande att barn ska känna till sina 

                                                        

10 Socialstyrelsen, 2015. Grundbok i BBIC – Barns behov i centrum. Falun: Edita Bobergs 

11 Alexanderson, K. och Hyvönen, U., 2014. Barnen vill – vågar vi. Barns och ungdomars brukarmedverkan i den 
sociala barnavården. Stockholm: Stiftelsen Allmänna Barnhuset 

12 Heimer, M., Näsman, E. och Palme, J., 2017. Rättighetsbärare eller problembärare? Barns rätt att komma till tals och 
socialtjänstens insatser. Stockholm: Stiftelsen Allmänna Barnhuset 
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rättigheter och kunna utöva inflytande är något som ej är utvärderat i dagsläget, men som 

enheten planerar att genomföra.  

 

3. Ökad kunskap om psykiatri och psykisk ohälsa hos äldre (Målgrupp 18–100 år) 

2017  

Befolkningen i Sverige blir allt äldre. Med stigande ålder ökar antal riskfaktorer för psykisk 

ohälsa, till exempel förlust av närstående, försämrat socialt nätverk, försämrad 

funktionsförmåga och kroppslig ohälsa13. På regional nivå kommer en inventering av 

personer över 65 år med psykisk ohälsa att genomföras under 2018, med syfte att få en bild 

av målgruppens behov. I Solna har det från omvårdnadsförvaltningen (som arbetar med 

äldre personer enligt SoL) uttryckts behov av ökad kompetens kring äldres psykiska ohälsa 

för att kunna möta målgruppens behov på bästa sätt.  

 

2018  

Utbildningssatsningen Psyk E bas senior ska genomföras på omvårdnadsförvaltningen under 

hösten och våren och vänder sig till hemtjänstpersonal och biståndshandläggare.  

 

Mål: Det kortsiktiga målet var att öka kompetensen om psykisk ohälsa hos äldre bland 

personal som möter målgruppen. Psyk E bas senior är ett gediget material som skapar 

förutsättning för dialog. Då utbildningen ej är genomförd än kan inga resultat redovisas. Det 

långsiktiga målet var att personal ska känna sig trygga i mötet och kunna uppmärksamma 

symtom på psykisk ohälsa. Detta är något som utvärderas efter utbildningens slut. 

 

                                                        

13 Skoog I., Waern M., Sigström R., Bucht G. 2017: Ångest och depression hos äldre. Stockholm: Forte 


