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Definitioner 
Det finns flera begrepp som används för att beskriva psykisk hälsa och psykisk 

ohälsa. Nedan följer en presentation av hur begreppen kommer att användas i det 

här dokumentet. 

 

Psykisk hälsa 

Psykisk hälsa är ett tillstånd av mentalt välbefinnande där individen klarar att vara 

delaktig i samhället, kan använda sina resurser, och upplever sig ha förmågan att 

hantera livets vanliga motgångar. Tillståndet omfattar flera dimensioner av en 

fungerande tillvaro, men skiljer sig åt för olika individer. Psykisk hälsa är alltså 

mer än bara frånvaron av psykisk ohälsa och inbegriper både individens 

upplevelse och relationen mellan individen och det sociala sammanhang individen 

lever i. 

Psykisk ohälsa  

Psykisk ohälsa är en samlande term som används för att beskriva psykiska besvär 

och psykisk sjukdom. Beteckningen används för att beskriva både besvär såsom 

oro, ångest eller sömnsvårigheter och mer allvarliga symtom som uppfyller 

kriterierna för psykisk diagnos. Psykiska besvär kan i olika grad påverka 

funktionsförmågan1. 

 

Bakgrund 
Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har sedan 2016 ingått i 

överenskommelser ”Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa”. 

Överenskommelserna utgår ifrån ”Regeringens strategi inom området psykisk 

hälsa 2016-2020”, som togs fram under 2015.  

Överenskommelserna utgår från fem fokusområden: 

1. Förebyggande och främjande insatser  

2. Tillgängliga tidiga insatser 

3. Enskildas delaktighet och rättigheter 

4. Utsatta grupper 

5. Ledning/styrning och organisation 

 

                                                 
1 Bremberg, S., Dalman, C (2015), Begrepp, mätmetoder och förekomst av psykisk hälsa, psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd 

hos barn och unga. 
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En central del av överenskommelserna utgörs av att huvudmännen (landstingen 

och kommunerna) får stimulansmedel för att utifrån ovanstående fokusområden 

göra analyser, utforma handlingsplaner och sätta upp mål (korta respektive 

långsiktiga).  

 

Målet med överenskommelsen 2018 är att befolkningen ska erbjudas 

behovsanpassade och effektiva insatser av god kvalitet såväl vad gäller 

förebyggande och främjande insatser, så som medicinsk behandling och sociala 

insatser. Överenskommelsen stödjer även en strategisk och långsiktig 

kompetensförsörjning2. 

 

Länsövergripande analyser och handlingsplan 
Stockholms läns landsting och samtliga kommuner i Stockholms län har 

tillsammans med nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH Stockholms län) 

gemensamt gjort analyser och handlingsplaner som sträcker sig från 2016 till 

2020.  

 

Under åren 2018–2020 kommer arbetet inom den länsgemensamma satsningen 

utgå från tre prioriterade områden: barn och unga, ledning, styrning och 

organisation samt kunskap och kompetens på området psykisk hälsa. 

 

I Stockholms län har landstinget och kommunerna identifierat ett behov av ökad 

samverkan mellan aktörer i arbetet med psykisk hälsa och psykisk ohälsa. 

Stockholms läns landsting och samtliga kommuner inom Stockholms län har 

därför beslutat att avsätta fyra procent av de utbetalade medlen för en gemensam 

satsning. Syftet är att bidra till en förstärkt samverkan mellan kommun och 

landsting i arbetet på området psykisk hälsa. För år 2018 innebär det att 

kommunerna och landstinget gemensamt avsätter 6,4 miljoner kronor för den 

gemensamma satsningen3. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Bakgrundsavsnittet är i stort sett detsamma som i den regionala handlingsplanen och formulerades av Uppdrag psykisk hälsa 

Stockholms län, ”Analys och handlingsplaner för Stockholms län” https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/stockholmslan/wp-

content/uploads/2018/10/Analys-och-handlingsplan-för-Stockholms-län-2018.pdf (hämtad 2018-10-29) 

 
3ibid 
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Lokal handlingsplan  
Huddinge har sedan 2013 bedrivit ett särskilt utvecklingsarbete på området 

psykisk hälsa.   

År 2013 genomfördes en inventering för personer med psykiska 

funktionsnedsättningar 18-65 år där ett antal utvecklingsområden identifierades. 

En handlingsplan upprättades och det avsattes en utvecklingsledare för att leda 

och samordna arbetet. Huddinge har utgått från de statliga satsningarna ”PRIO” – 

Plan för Riktade Insatser inom Området – psykisk ohälsa 2012-2016 och ”stöd till 

riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016-2020”.  

En ny inventering, av personer med psykiska funktionsnedsättningar 18-65 år, 

genomfördes under 2018. Analys pågår för närvarande och de områden som 

hittills identifierats är; barn och unga som anhöriga, arbete och sysselsättning, 

samarbete mellan verksamheterna och samordnad individuell plan.   

Handlingsplanen kan komma att kompletteras under 2019 utifrån inventeringen.  

 

De satsningar som tas upp i handlingsplanen är de som kommunen avser att 

finansiera med det aktuella statsbidraget – det är inte en handlingsplan som 

inkluderar allt som görs eller ska göras i Huddinge kommun för att minska 

psykisk ohälsa, eller för att främja psykisk hälsa.  

Satsningarna relateras till de fem fokusområden och utgår från de 

länsövergripande satsningarna. Vid varje satsning görs en kortfattad 

analys/bakgrund och knyts till korta- respektive långsiktiga mål.  

 

Den övergripande målsättningen med satsningen är:  

Att det i Huddinge kommun bedrivs ett aktivt arbete kring att främja psykisk 

hälsa. Målet är också att bidra till förutsättningar för en stärkt samverkan mellan 

kommunen och landstinget.   

 

Det kortsiktiga målet är: 

Att handlingsplanen är förankrad i de verksamheter som det berör och bidrar till 

att identifiera och initiera samverkan i olika frågor.  

 

Huddinge har med årets stimulansmedel gjort satsningar på följande 

fokusområden:   

- ledning, styrning och organisation  

- förebyggande och främjande insatser 

-  tillgängliga tidiga insatser 

- enskildas delaktighet och rättigheter  
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Ledning, styrning och organisation 
För att leda arbetet med den lokala satsningen på området psykisk hälsa är en 

ledningsgrupp tillsatt. Den består av verksamhets- och enhetschefer inom social-

och äldreomsorgsförvaltningen, från arbete och försörjning, biståndskansliet och 

individ-och familjeomsorgen. Ledningsgruppen fattar beslut om de satsningar 

som ska prioriteras och fastställer handlingsplanen. De följer upp att beslut 

verkställs av ansvarig verksamhet.  

 

Huddinge har sedan 2014 haft en särskild utvecklingsledare avsatt för att förbättra 

och utveckla arbetet kring psykisk ohälsa. Utvecklingsledaren ingår i 

ledningsgruppen och i andra forum för samverkan. Då arbetet med psykisk 

hälsa/ohälsa är en viktig samverkansfråga mellan verksamheter inom kommunen 

och hälso-och sjukvården. 

 

Aktiviteter (inom utvecklingsledarens uppdrag)  

- samordna och i vissa fall leda de aktiviteter som beslutats av ledningsgruppen  

- delta i olika forum för samverkan mellan kommun och landsting  

- förankra den länsövergripande satsningen och den lokala handlingsplanen i 

berörda verksamheter 

 

Indikatorer:  

- Den lokala handlingsplanen för psykisk hälsa följs upp och revideras vid 

behov 

- Personalen för aktuell och relevant verksamhet känner till och arbetar 

utifrån handlingsplanens mål och aktiviteter 

 

Lokala utbildningssatsningar  
God kunskap och kompetens är avgörande för kvaliteten i de verksamheter som 

ska arbeta med psykisk hälsa och psykisk ohälsa4.  

Huddinge har genom åren gjort satsningar på att öka kunskapen om psykisk 

ohälsa. Hemtjänst i egen regi har under 2017 genomfört en utbildning i psykisk 

ohälsa och beroende. SIP-satsningar har genom åren gjorts inom social-och 

äldreomsorgsförvaltningen. Flera verksamheter i kommunen har fått möjlighet att 

gå på psykisk (o) hälsa mässan (barn/unga, vuxna/äldre) via Expo Medica. Under 

hösten kommer personal från skola, socialtjänst och hälso-och sjukvård erbjudas 

                                                 
4 Uppdrag psykisk hälsa Stockholms län ”Analys och handlingsplaner för Stockholms län” 

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/stockholmslan/wp-content/uploads/2018/10/Analys-och-handlingsplan-för-Stockholms-

län-2018.pdf (hämtad 2018-10-29) 
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en föreläsning med temat ”elever med problematisk skolfrånvaro- ett 

tvärprofessionellt samarbete”.  

Huddinge följer också det länsövergripande arbetet på området och kommer 

exempelvis ta del av programmet Psyk E-bas. 

Långsiktigt mål 

Att berörd personal i verksamheterna har ökad kunskap och kompetens om 

psykisk ohälsa samt vilka förebyggande, tidiga och specialistinsatser som är 

effektiva och tillgängliga i länet 

Kortsiktigt mål 

Personal har tagit del av kompetenssatsningar 

Aktiviteter 

- Delta i de länsövergripande kompetenssatsningarna 

- Komplettera med lokala behov av utbildningar 

 

Indikatorer 

Andel personal inom olika verksamheter som tagit del av utbildningar 

Ansvariga 

Utvecklingsledare för spridning av de länsövergripande satsningarna 

Chefer inom respektive verksamhet för att prioritera vilka som ska gå på 

utbildningarna 

Lokala behov av utbildningar fattas beslut i uppdrag psykisk hälsas ledningsgrupp 

 

Förebyggande och tidiga insatser  
I Huddinges styrdokument ”mål och budget” beskrivs att tidiga, främjande och 

förebyggande insatser som leder till en bättre folkhälsa ska prioriteras. ”God 

omsorg för individen” är ett av social- och äldreomsorgsförvaltningens mål och 

att arbeta förebyggande är högt prioriterat. Nedanstående satsningar bidrar till att 

målet uppfylls.  

 

Förstärkta familjecentraler  
Både svensk och internationell forskning har visat att breda förebyggande insatser 

till alla barnfamiljer, med möjlighet att identifiera familjer i behov av speciellt 

stöd är framgångsrikt i arbetet med att skapa goda uppväxtvillkor för barn. 
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Forskning har också visat att det behövs ett brett arbete med insatser på flera 

nivåer och områden samtidigt, och med olika professioner involverade. Det finns 

inte en metod eller modell som passar alla och därför krävs flexibilitet och 

lyhördhet i stödet 5.  

 

Det finns fyra familjecentraler i Huddinge vilket inkluderar mödrar- och barnvård, 

öppna förskolan och socialtjänstens inriktning mot förebyggande arbete. 

Familjecentralernas övergripande syfte är att värna och utveckla samverkan kring 

hälsofrämjande och förebyggande insatser för barn och deras föräldrar (0-5 år).   

I deras uppdrag ingår ett förebyggande och uppsökande arbete, att tidigt upptäcka 

barn som far illa och erbjuda föräldrar stöd.  

 

Vårby och Skogås är två områden som klassificeras som utsatta områden6 och är 

särskilt prioriterade. Det finns behov av mer riktade insatser i dessa områden för 

att uppnå jämlik hälsa och goda uppväxtvillkor för barn och unga. 

 

Familjecentralerna i västra och östra kommundelarna förstärks därför med varsin 

socionom för att möjliggöra ett mer riktat arbete mot förskolorna i områdena. 

Syftet är att förebygga psykisk ohälsa, tidigt identifiera de familjer som ytterligare 

behöver stöd och tillgängliggöra mer samordnade insatser för familjer som har 

behov av det. Det är i linje med Skottlandsmodellen som är en samordnad 

arbetsform mellan skola, socialtjänst och hälso-och sjukvård7. 

I uppdraget kommer det bland annat att ingå en råd- och stödgivande funktion för 

förskolorna, erbjuda föräldrar stöd och vid behov länka familjer vidare till andra 

instanser.  

Satsningen kommer att utvärderas efter 12 månader.   

 

Långsiktigt mål:  

Invånare ska ha kännedom om det stöd som erbjuds till föräldrar och deras barn i 

kommunen 

 

Kortsiktigt mål: 

Att öka samarbetet med förskolorna i västra och östra kommundelarna 

 

 

 

                                                 
5  Bringlöv Å, Gustafsson H (2018/161)” Familjecentralerna gör hembesök. Utökat stöd till förstagångsföräldrar i Vårby gård” 
6 Nationella operativa avdelningen, underrättelsetjänsten (2017) ”Utsatta områden – Social ordning, kriminell struktur och 

utmaningar för polisen”. 
7 Skottlandsmodellen är en samordnad arbetsform mellan skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård som syftar till att fånga upp 

alla barn och unga som behöver det. 

Liedholm S, Stigendal L(2017/01) ”Rapport avseende Skottlandsmodellen – getting it right for every child. 
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Aktiviteter:  

- Delta på föräldramöten och informera om familjecentralerna och 

föräldraskapsstöd 

- Informera förskolepersonal om satsningen  

- Konsultationsstöd till förskolorna  

- Länka familjer till rätt stödinsats så som till socialtjänst och/eller hälso-och 

sjukvård 

 

Indikatorer:  

- Antal förskolor som kontakt har etablerats med 

- Antal föräldramöten som kuratorerna deltagit på  

- Antal ansökningar inom socialtjänsten (0-5 år)  

Ansvariga 

Enhetschef för uppsökande och förebyggande enhet 0-20 år, socialtjänsten 

tillsammans med förskolechefer  

 

Uppsökande verksamhet 
Det framkom i 2013 års inventering av personer med psykiska 

funktionsnedsättningar 18-65 år, ett behov av en tydlig funktion för uppsökande 

och informerande verksamhet för personer med psykisk ohälsa i Huddinge.  

I Huddinge finns sedan våren 2016 en uppsökande verksamhet som riktar sig till 

personer med psykisk ohälsa från 18 år och uppåt. Uppsökarna informerar, 

motiverar och stöttar individer som inte har någon kontakt med vård-och 

stödsystemet. Syftet är att personer med psykisk ohälsa ska få tillgång till stöd i 

ett så tidigt skede som möjligt. De har ett nära samarbete med boendeteamet på 

arbete och försörjning och hyresvärdar i kommunen för att arbeta 

vräkningsförebyggande. De samverkar också med andra aktörer, som till exempel 

civilsamhället, trossamfund, myndigheter, räddningstjänst och 

bostadsrättsföreningar, genom vilka man får kännedom om personer som kan 

behöva hjälp. 

Det är 112 personer som sedan start har varit i kontakt med den uppsökande 

verksamheten. Det flesta är över 65 år, nära följt av 50 -65 år. Det är fler män än 

kvinnor som har haft kontakt med uppsökarna (70 män) och de flesta bor i 

Flemingsberg och Skogås. Anmälningarna kommer oftast från hyresvärdar.  

Långsiktigt mål 

Att personer som inte har kontakt med vård- och stödsystemet ska få hjälp med att 

få adekvata insatser i ett så tidigt skede som möjligt 
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Kortsiktigt mål 

Att följa det formulerade uppdraget för den uppsökande verksamheten  

Aktiviteter 

- Nå ut med information om socialtjänstens insatser till allmänhet och 

enskilda individer 

- Hjälpa enskilda med psykisk ohälsa till rätt stöd och hjälp 

- Samverka med andra aktörer 

Indikatorer 

- Antal individer ärenden som den uppsökande verksamheten har haft 

kontakt med  

- Andel som leder till en kontakt med socialtjänst eller hälso-och sjukvård  

Ansvariga 

Biståndskansliet 

 

  

Enskildas delaktighet och rättigheter  
Brukarinflytande är en betydelsefull kvalitetsaspekt inom vård och omsorg. Då de 

som beslutar om eller utför vården och de sociala insatserna får mer kunskap om 

målgruppernas behov och erfarenheter. Det ger ett bättre underlag för att skapa 

god kvalitet och service8.  

I Huddinges styrdokument ”mål och budget” beskrivs att brukarmedverkan, 

brukarinflytande och delaktighet är avgörande frågor för upplevelsen av kvalitet 

inom socialnämndens och äldreomsorgsnämndens verksamheter och att det arbete 

som pågår för att öka delaktigheten ska fortsätta.  

 

Ökat inflytande inom socialpsykiatrin  
Sedan 2014 har det inom uppdrag psykisk hälsa (f.d PRIO) pågått ett 

utvecklingsarbete med att stärka brukarnas inflytande inom socialpsykiatrin.  

En brukarrevision gjordes 2015 på en av socialpsykiatrins 

sysselsättningsverksamheter. Den resulterade i ett antal förbättringsområden som 

verksamheten arbetat vidare med. 

År 2016 deltog ett tvärprofessionellt team i en utbildning via NSPH 

”förbättringsarbete i team”. Teamet bestod av brukare, personal från 

sysselsättningsverksamheter, boendestöd och myndighet inom socialpsykiatrin. 

Teamet fick lära sig en strukturerad metod för att tillsammans förbättra och 

                                                 
8 Socialstyrelsen (2013) ”Att ge ordet och lämna plats – vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- 

och beroendevård” 
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utveckla verksamheter. Teamet har efter utbildningen fortsatt sitt 

förbättringsarbete.  

Under ett halvår (17/18) anställdes en brukarombudsman med egen erfarenhet av 

psykisk ohälsa och av socialpsykiatrins verksamheter. Uppdraget var att 

genomföra en utvärdering om hur brukare upplever delaktighet och inflytande 

inom socialpsykiatrins verksamheter. Det var 79 personer som svarade (255 

personer hade beslut på insatser inom socialpsykiatrin när enkäten genomfördes). 

Resultatet av utvärderingen visar att de flesta upplever att de har ett inflytande på 

individnivå.  

Det identifierades ett fortsatt behov av att öka inflytande på verksamhets- och 

övergripande nivå.  

 

Långsiktigt mål 

Att ha en väl fungerande modell för att inflytande ska ske på en mer övergripande 

nivå inom socialpsykiatrin  

Kortsiktigt mål 

Ta fram en modell för att möjliggöra ett inflytande på en mer övergripande nivå 

Aktiviteter 

- Ett nytt team går utbildning via NSPH 

- Studiecirkel via NSPH testas och utvärderas av det pågående teamet 

- Ta fram förslag på modell för inflytande på en mer övergripande nivå 

Indikatorer 

Modell har implementerats 

 

Ansvariga 

Ledningsgruppen för uppdrag psykisk hälsa, utvecklingsledare, socialpsykiatrins 

verksamheter 

Stöd till anhöriga/närstående 
Flera studier visar att anhörigomsorg kan ha negativa effekter på hälsan, både 

psykiskt och fysiskt. Det är särskilt tydligt hos dem som ger omfattande hjälp, 

vård och stöd. Att under lång tid hjälpa eller vårda en närstående innebär ofta 

både en psykisk press och fysisk belastning som kan leda till sjukdom och stress9. 

I Huddinge finns en anhörigkonsulent som riktar sig mot anhöriga till närstående 

över 65 år. En förstärkning av anhörigstödet gjordes under 2018 för att nå fler 

målgrupper. 

                                                 
9 Socialstyrelsen (2016) ”Stöd till anhöriga – vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 § socialtjänstlagen  
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Anhörigkonsulenter har påbörjat en kartläggning av vilket anhörigstöd som 

erbjuds och vad som saknas inom social-och äldreomsorgsförvaltningen. Detta för 

att identifiera grupper/enskilda som har behov stöd. Bland annat har det startats en 

anhörigcirkel för föräldrar till unga vuxna med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. 

Långsiktigt mål 

Att fler målgrupper ska ta del av anhörigstöd och upplever att stödet är 

fungerande 

Kortsiktigt mål  

Informationsinsatser om anhörigstödet har nått ut till berörda målgrupper 

Aktiviteter 

- Informationsinsatser  

- Kartläggning av anhörigstöd inom social-och äldreomsorgsförvaltningen 

- Starta anhöriggrupper  

Indikatorer 

- Antal grupper som startats  

- Brukarundersökningar om hur anhörigstödet fungerar 

Ansvariga 

Social- och äldreomsorgsförvaltningen 

 

 


