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Länsövergripande handlingsplan psykisk hälsa 2016-2020 
Stockholms läns landsting och samtliga kommuner i Stockholms län har tillsammans med Nationell 

samverkan för psykisk hälsa (NSPH Stockholms län) tagit fram en handlingsplan för psykisk hälsa 

som sträcker sig från 2016 till 2020. Som grund för satsningar i handlingsplanen har analyser av 

den psykiska hälsan i Stockholms län genomförts. 

 

Analyserna och handlingsplanen utgår från staten och Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) 

överenskommelse ”Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016”. En central del av 

överenskommelsen utgörs av att huvudmännen (landstingen och kommunerna) får stimulansmedel 

för att göra analyser, utforma handlingsplaner och sätta upp mål (kort- respektive långsiktiga) för att 

utveckla insatserna kring psykisk hälsa. 

 

Överenskommelsen mellan staten och Sveriges kommuner och landsting, ”Stöd till riktade insatser 

inom området psykiska hälsa 2016” lägger grunden för utvecklingsarbetet. Handlingsplanen 

sträcker sig från 2016 – 2020 och omfattar följande fokusområden:  

 

• Förebyggande och främjande insatser 

• Tillgängliga och tidiga insatser 

• Enskildas delaktighet och rättigheter 

• Specialiserade insatser/utsatta grupper 

• Ledning/styrning och organisation 

 

En länsgemensam styrgrupp bildades våren 2016. Gruppen, med representanter från Hälso- och 

sjukvårdsförvaltningen inom Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län 

(Storsthlm), har tagit fram en handlingsplan utifrån överenskommelsen kring psykisk hälsa. 

Handlingsplanen fokuserar på följande fem målgrupper:  

 

• Barn och unga med psykisk ohälsa/som riskerar att få psykisk ohälsa 

• Nyanlända med psykisk ohälsa/som riskerar att få psykisk ohälsa 

• Personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 

• Personer med psykisk funktionsnedsättning 

• Personer över 65 år med psykisk ohälsa/som riskerar att få psykisk ohälsa 

 

Syfte 

Syftet med överenskommelserna såväl som de regionala och lokala handlingsplanerna är att kort- 

och långsiktigt utveckla insatserna kring psykisk ohälsa/hälsa. Danderyds kommun omfattas av 

överenskommelserna på regionalnivå samt de mål och insatser som beskrivs i de lokala 

handlingsplanerna.  
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Lokal handlingsplan för insatser inom området psykisk hälsa 

Danderyds kommun 2017  
 

Barn, unga och unga vuxna upp till och med 24 år 
 

Satsning Aktiviteter, målgrupp, fokusområde, ansvarig 

Föräldrakurs för 

nyanlända 

Föräldrakurs med 10 träffar för nyanlända föräldrar om föräldraskap 

i Sverige. BVC, förskola informerar om sina verksamheter för 

gruppen. Alla nyanlända föräldrar som ingår i etableringen är med 

samt även andra föräldrar vid behov. 6-7 grupper har genomförts 

under året.  

  

Målgrupp: nyanlända 

Fokusområde: Främjande och förebyggande insatser 

 

Kort ferieaktivitet 

ensamkommande 

ungdomar 

Kort ferieaktivitet till ensamkommande ungdomar för att träna 

svenska och integreras i samhället. 55 st. ungdomar har blivit 

beviljade en ersättning enligt 4:1 SoL för det. Insatsen har resulterat 

i att flera ungdomar fått extra arbete.  

 

Målgrupp: Barn och unga 

Fokusområde: Tillgängliga och tidiga insatser 

 

Utbildning och 

kunskap 

ensamkommande 

ungdomar 

Arbetscoacher stödjer ensamkommande att skriva CV. Utbildning 

om ”Hur man söker arbete” har genomförts.  Föreläsning av Budget- 

och skuldrådgivare. 

 

Målgrupp: Nyanlända (Barn och unga) 

Fokusområde: Tillgängliga och tidiga insatser 

 

Utbildning Utbildning i Circle of security för en nyanställd familjebehandlare 

har genomförts under hösten 2017.  

 

Målgrupp: Barn och unga 

Fokusområde: Tillgängliga och tidiga insatser 

 

Skolnärvaro Kartläggning av skolnärvaro som mynnat ut i skolnärvaroprojektet 

där skolan och socialtjänsten samverkar och bidrar med resurser för 

att vägleda och stödja skolor i sitt arbete med skolnärvaro.  

 

En arbetsgrupp har träffar 3-4 ggr/året, sammanställning av 

uppdraget genomfördes på ungefär 20 timmar. Avdelningschef har 

deltagit i styrgrupp ca 10 möten under året.  

 

Målgrupp: Barn och unga 

Fokusområde: Ledning, styrning och organisation 

 

Samverkan Efter en revidering av den lokala BUS överenskommelsen mellan 

Danderyds kommun och Stockholms läns landsting 2016 har 2017 
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år inneburit ett införande av en ny struktur av gemensamma rutiner 

och arbetssätt kring prioriterade målgrupper. Fokusområde 

2017/2018 Samordnad individuell plan där en arbetsgrupp har i 

uppdrag att genomföra en SIP utbildning och revidera gemensamma 

SIP rutiner.  

 

Målgrupp: Barn och unga samt personer med neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning 

Fokusområde: Delaktighet och rättigheter 

 

 
 

Vuxna (25 år och uppåt)  
 

Satsning Aktiviteter, målgrupp, fokusområde, ansvarig 

Mötesplats för 

nyanlända 

kvinnor och 

arbetsskapande 

åtgärder för 

nyanlända 

2017 startar en mötesplats för nyanlända kvinnor inom ramen för 

etableringen för att bryta isolering och möjliggöra en integrering i 

samhället. En utökning av arbetscoach är gjord november-december 

2017.  

 

Målgrupp: Nyanlända 

Fokusområde: Främjande  och förebyggande insatser 

 

Samverkan Under 2017 genomförs en revidering av den lokal 

samverkansöverenskommelse för personer med psykisk  

funktionsnedsättning och/eller missbruks-  och beroendeproblem.  

 

Medverkande: Danderyds kommun, Vaxholms stad, 

Beroendecentrum Stockholm, Psykiatri Nordväst, Prima Barn- och 

vuxenpsykiatri AB, Arbetsförmedlingen Södra Roslagen 

Försäkringskassan, Frivården Sollentuna, Primärvården 

 

Målgrupp: Personer med psykisk funktionsnedsättning och/eller 

missbruksproblematik 

Fokusområde: Specialiserade insatser 

 

Kulturinriktade 

aktiviteter i 

träfflokal 

Träfflokalen för psykiskt funktionsnedsatta ökar sitt utbud av 

kulturinriktade aktiviteter.  

 

Målet för Träfflokalens verksamhet har under året varit att öka 

kulturinslagen i Träfflokalens verksamhet för att våra besökare i 

högre utsträckning ska få tal del av det kulturutbud som finns.  

Träfflokalens deltagare har tex gått på Soppteater på Kulturhuset, 

gått på konsert, museum och varit på guidad tur på Rosersbergs slott 

samt besökt bland annat Kaknästornet. Träfflokalens konstgrupp har 

också varit med på Danderyds konstrunda dit allmänheten var 

välkommen att se vad konstgruppen gjort under året.  

 

Träfflokalen har bjudit in Gatans röster till Danderydsgården på en 
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lunchkonsert + lunch. Inbjudna var träfflokalens besökare, 

gruppbostäderna i kommunen för personer med psykisk ohälsa, 

socialtjänsten samt RSMH Danderyd.  

 

En bokklubb har startat på träfflokalen, de har haft filmvisningar 

och startat en kör i Träfflokalens regi. 

 

Målgrupp: Personer med psykisk funktionsnedsättning 

Fokusområde: Specialiserade insatser 

 

 

 
Övriga 
 

Satsning Aktiviteter, målgrupp, fokusområde, ansvarig 

Samordnings- 

funktion 

Samordningsfunktion på strategisk nivå med ett övergripande 

ansvar för samordning av utvecklingsfrågor och rapportering 

gällande stimulansmedel psykisk hälsa. Samordnarfunktion har 

deltagit i beredningsgrupp till styrgrupp på Storsthlm för det 

regionala arbetet utifrån överenskommelse uppdrag psykisk hälsa.   

 

Målgrupp: Alla 

Fokusområde: Ledning, styrning och organisation 

 

Länsövergripande 

satsning 

4 % avsatt för länsgemensam satsning för analys och handlingsplan 

via StorSthlm, landstinget och NSPH.  

 

Målgrupp: Alla 

Fokusområde: Ledning, styrning och organisation 

 

Fokusgrupp Fokusgrupp för brukarmedverkan gällande både barn, unga, vuxna 

och uppåt. Brukare med psykisk funktionsnedsättning, 

intresseorganisationer så som Attention, OCD sällskapet, RSMH, 

IFS. 

 

Träffas fyra gånger/ år. Haft föreläsare från Sollentuna som berättat 

om brukardelaktigheter, brukarrevision. Gjort studiebesök i 

Sollentuna för att få mer kunskap om hur man kan arbeta.  

 

Målgrupp: Personer med psykisk och neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning 

Fokusområde: Delaktighet och rättigheter 

 

Anhörigkonferens Anhörigkonsulent har tillsammans med övriga anhörigkonsulenter i 

Stockholm arrangerat en anhörigkonferens med syfte att skapa ett 

samarbete över hela regionen Storstockholm i frågor som rör 

anhörigstöd vid psykisk ohälsa.  
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Målsättning med konferensen var att starta upp ett samarbete. 

Konferensen filmades för diskussionsunderlag i fortsatta cirklar. 

54 st. anmälda. Kommuner, landstinget, anhörigprojektet, 

studieförbundet vuxenskolan, NSPH, Nka, StorSthlm, och svenska 

kyrkan är representerade.  

 

Fortsättning på denna lokala satsning kommer att ingå i den 

regionala satsningen då Storsthlm kommer att stödja fortsatt arbete i 

regionen.  

 

Målgrupp: Anhöriga till personer med psykisk ohälsa 

Fokusområde: Riskgrupper 
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Lokal handlingsplan Danderyds kommun 2018  
 

Barn, unga och unga vuxna upp till och med 24 år 
 

Satsning Aktiviteter, målgrupp, fokusområde, ansvarig 

SIP utbildning  

Utbildning samordnad individuell plan 

BUS samverkan har under 2017/2018 Samordnad individuell plan 

som fokusområde.  

 

BUS styrgrupp har gett arbetsgrupp med representanter från 

socialtjänst, skolan och BUP ansvarar för genomförandet av 

revidering av gemensam rutin samt utbildning.  

 

100 yrkesverksamma kommer den 16-17 april att delta i en 

workshop om 3 timmar för presentation av lokala samverkanstruktur 

för Barn i behov av särskilt stöd (BUS) i Danderyd, föreläsning om 

SIP av SKL samt gruppdiskussion mellan kollegor från olika 

verksamheter. 

 

Inbjudan är ställd till Lärstöd, Mörby ungdomsmottagning, 

Habilitering & Hälsa, Barn- och ungdomsmedicinskmottagningen i 

Mörby, Barn och ungdomspsykiatriska mottagning i Danderyd, 

Danderyds BVC Enebyberg, Danderyds BVC Mörby, 

Socialkontoret. Inom privat och kommunal skola och förskola är 

förskolechef, rektor, biträdande rektor samt elevhälsan inbjuden. 

 

Målgrupp 

Barn och unga samt personer med neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning 

 

Fokusområde 

Samverkan  

 

Målsättning 

Kortsiktigt mål: 

Kvantitativt mål är att 100 personer ska gå webbutbildning om SIP, 

delta i workshopen och känna till de gemensamma rutinerna för SIP. 

Kvalitativt mål är att deltagare fått ökad kunskap om SIP, känner sig 

tryggare att initiera samt leda SIP. 

 

Långsiktigt mål: 

Att samverkan ökar med den enskilde i fokus.  

 

Uppföljningssätt 

Kvantitativt genom statistik på antal deltagare på workshopen.  

Kvalitativt genom utvärderingsenkät på workshopen.  
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Utbildning Utbildning i Mentaliseringbaserat arbete med par i konflikt 

 

Målgrupp 

Socialsekreterare på Resursteamet samt gruppchef 

 

Målsättning 

• Utveckla ett effektivt sätt att arbeta med par i svåra konflikter 

• Förstå och ha kunskap om arbete med par i svåra konflikter samt att 

kunna bedöma om det är önskvärt att arbeta med paret eller med var 

och en. Ha utökad medvetenhet om effekter detta arbete kan ha på 

oss professionella 

 

Uppföljningssätt 

Genomföra utvärderingar vid avslut av behandlingsinsats med paret 

samt behandlare med syfte att utvärdera resultat 

 

Utbildning Utökning och fördjupning i samtalsteknik, samt uppdatering 

inom områdena mentalisering och anknytning 

 

Målgrupp 

Socialsekreterare som arbetar med barn och ungdomsutredningar 

samt familjerätt. 

 

Målsättning 

Kompetensutveckling med uppdatering av kunskapsområdet inom 

mentalisering och anknytning samt barn och ungas utveckling. 

Skapa en ökad kompetens i sätt att bemöta klienter och att vara den 

som styr samtal och utredningar 

 

Samverkan  Ungdomsplan 

Arbetet till en ungdomsplan initieras hösten 2017 där mål och 

uppdrag kommer att utformas av styrgruppen för Ungt fokus. 

Arbetsgrupper kommer att utses med uppdrag kring samverkan, 

uppsökande arbete samt ANDT arbete.  

 

Målgrupp 

Flera förvaltningar i kommunen är inblandade såsom skola, fritid, 

förskola och socialtjänsten 

 

Målsättning 

Målsättningen är utifrån arbetsgruppernas arbete utforma en 

ungdomsplan under 2018 med en kommunövergripande struktur 

kring arbetsgruppernas område. En samverkan sker mellan flera 

olika förvaltningar i kommunen. 

 

Uppföljningssätt 
Ungdomsplanen kommer att utformas och följas upp av Ungt fokus 
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Samverkan Flickan, mamman och demonerna 

Multiprofessionell heldag på temat barn i familjer där det 

förekommer svår psykisk ohälsa. Filmvisning av ”Flickan, mamman 

och demonerna”, gruppdiskussioner och föreläsning under ledning 

av projektansvariga för filmen. 

 

Målgrupp 

Professionella som kommer i kontakt med barnfamiljer, ca 30 

personer. Relevant personal på socialkontoret, 

öppenvårdsmottagningens barnombudsmän, elevhälsan och övrig 

skolpersonal inklusive rektorer samt polisen.  

 

Målsättning 

Ambitionen är att skapa förutsättningar för diskussion mellan olika 

professioner i frågor som rör barn som lever i familjer där det 

förekommer svår psykisk ohälsa. 

 

Uppföljningssätt 

Enkät om samarbetet i nuläget kring frågorna. Uppföljande enkät 

efter viss tid för att mäta eventuella förändringar. 

 

Bokcirkel Bokcirkel på Danderyds Gymnasium 

Diskussionscirkel baserad på boken ”Tankar?! -en bok om psykisk 

ohälsa”, skriven av elever på Danderyds Gymnasium. Cirkeln är ett 

pilotprojekt i första skedet, med förhoppning om att utföra samma 

sak på flera av kommunens skolor. 

 

Målgrupp 

Gymnasieelever, lärare, skolhälsan och föräldrar. Ca 15 personer. 

 

Målsättning 

Ambitionen är att skapa en större öppenhet i målgruppen för att 

diskutera frågor om psykisk ohälsa. 

Cirkeln är tänkt som ett pilotprojekt som kan upprepas på flera 

skolor.   

 

Uppföljningssätt 

Gruppenkät med kvalitativa svar. 

 

Samverkan  Samarbete mellan socialkontoret och Bris 

Danderyds kommun inleder ett samarbete med Bris under 2018 med 

fokus på psykisk hälsa för barn som flytt.  

 

Målgrupp 

Alla kommunal personal som kommer i kontakt med nyanlända barn 

och ungdomar tex personal från skola, förskola, socialtjänst, 

överförmyndaren och Vårljus. 
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Fokusområde 

Samverkan  

 

Målsättning 

Syftet är att stärka framförallt vuxna professionella som möter 

målgruppen, inom t. ex. skolans värld, med kunskaper om psykisk 

ohälsa och bemötande och hur man som vuxen kan hantera de 

utsatta situationer som barnen många gånger befinner sig i. Inom 

ramen för samarbetet kommer Bris erbjuda föreläsningar och 

workshops på temat för kommunal personal. 

 

Uppföljningssätt 
Styrgruppen kommer att följa upp utbildningarna och se över 

fortsatta samverkansformer i kommunen 

 

Ferieaktivitet för 

ensamkommande 

Ferieaktivitet för ensamkommande 

 

Målgrupp 

Ensamkommande barn och unga 

 

Fokusområde 

Integration  

 

Målsättning 

Att erbjuda ensamkommande unga en meningsfull fritid som bidrar 

positivt i integrationsprocessen samt deras förutsättningar att bli 

självförsörjande 

 

Uppföljningssätt 

Enskilt med varje ungdom som erbjuds ferieaktivitet 
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Vuxna (25 år och uppåt) 

 
Satsning Aktiviteter, målgrupp, fokusområde, ansvarig 

Arbetsskapande 

åtgärder samt 

mötesplats för 

nyanlända 

kvinnor 

Arbetsskapande åtgärder för nyanlända samt mötesplats för 

nyanlända kvinnor  

-Projekt extratjänster, omfattning 50%. 

-Praktik/arbete till nyanlända under etableringsperioden. 

-Mötesplats för nyanlända kvinnor 

 

Målgrupp 

Nyanlända 

 

Fokusområde 

Integration 

 

Målsättning 

Påskynda de nyanländas integration 

 

Uppföljningssätt 

Antalet extra tjänster 

 

 

Utbildning Utbildning motiverande intervju 

•  Boost - påbyggnad för avdelningens metodsstödjare. 1 heldag 

•  Boost - påbyggnad för vuxenavdelningen anställda som har 

grundutbildning. 1 heldag 

•  Grundutbildning i MI för nyanställda 3 heldagar 

 

Målgrupp 

Personal vuxenavdelningen 

 

Målsättning 

Vidmakthålla kunskap inom MI samt möjliggöra metodutveckling 

inom samtalsmetodik. 

Vuxenavdelningen ska använda sig av Mi i kontakten med brukarna. 

 

Kulturinriktade 

aktiviteter i 

träfflokal 

Träfflokalen för psykiskt funktionsnedsatta ökar sitt utbud av 

kulturinriktade aktiviteter 

Målet för Träfflokalens verksamhet har under året varit att öka 

kulturinslagen i Träfflokalens verksamhet för att våra besökare i 

högre utsträckning ska få tal del av det kulturutbud som finns.   

 

Målgrupp 

Personer med psykiskfunktionsnedsättning som besöker 

kommunens träfflokal 

 

Fokusområde 

Specialiserade insatser/utsatta grupper 
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Målsättning 

Att öka kulturinslagen i Träfflokalens verksamhet för att besökarna i 

högre utsträckning ska få tal del av det kulturutbud som finns.    

 

Övriga 
 

Satsning Aktiviteter, målgrupp, fokusområde, ansvarig 

Samordningsfunk

tion  

Samordningsfunktion på strategisk nivå 

Samordningsfunktion 20% ansvar för samordning av 

utvecklingsfrågor och rapportering gällande stimulansmedel psykisk 

ohälsa. Stöttar avdelningarna i uppföljning av projekt.  

 

Målgrupp 

Alla 

 

Fokusområde 

Ledning, styrning och organisation 

 

Länsövergripande 

arbete  

4 % Storsthlm handlingsplansanalys för länsövergripande 

satsningar med landstinget och NSPH 

 

Målgrupp 

Alla 

 

Fokusområde 

Ledning, styrning och organisation 

 

Målsättning 

Att genomföra satsningar regionalt tillsammans med alla 

Stockholms kommuner, landstinget och NSPH ger en möjlighet till 

större satsningar inom området psykisk hälsa, satsningar som gäller 

hela länet.  

 

Uppföljningssätt 

Storsthlm informerar kommunerna vad som genomförts och vilka 

resultat det fått.  
 

Brukardelaktighet Fokusgrupp för brukarmedverkan  

Brukare med psykisk funktionsnedsättning, intresseorganisationer så 

som Attention, OCD sällskapet, RSMH, IFS. 

 

Träffas fyra gånger/ år. Haft föreläsare från Sollentuna som berättat 

om brukardelaktigheter, brukarrevision.  

 

Fokusområde 

Delaktighet och rättigheter 

 

Målgrupp 

Personer med psykisk och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 
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Målsättning 

Brukarnas synpunkter lyfts fram genom tips om vad myndigheten 

kan förbättra eller bibehålla och göra mer av. Erfarenhetsutbyte 

mellan myndighet och brukare. Brukare ges inblick i 

utvecklingsarbetet på socialkontoret.  

 

Uppföljningssätt 

Avstämning en gång per år i dialog mellan socialkontorets 

representanter och brukare som deltar i fokusgruppen.  

 

 


