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Bakgrund 
Årligen sluts överenskommelser mellan regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) på 

område psykisk hälsa och stimulansmedel betalas ut till kommuner och landsting/regioner. 2017 

ställdes i överenskommelsen bl.a krav på parterna att göra en fördjupad analys av de behov som finns 

hos barn, unga och unga vuxna, inklusive barn, unga och unga vuxna med olika funktionsnedsättningar 

(upp till och med 24 år) i sin befolkning. Analysen resulterade i mål avseende barn och unga som 

infogades i ”Handlingsplan för kommunerna i Jämtlands län och Region Jämtland Härjedalen – område 

psykisk hälsa”. 2018 års överenskommelse mellan Regeringen och SKL inom område psykisk hälsa 

innehåller krav på att genomföra en gemensam analys avseende länets insatser för att förebygga 

ohälsa, förbättra skolresultat och ta hand om barn med behov av sammansatt stöd. Även resultat av 

specialistinsatser ska ingå 

Andelen 13- och 15-åriga flickor och pojkar i Sverige som rapporterar återkommande psykosomatiska 

symtom har fördubblats sedan mitten av 1980-talet. I psykosomatiska symtom ingår sömnsvårigheter, 

nedstämdhet, irritation, nervositet, huvudvärk, ont i magen, ont i ryggen och yrsel. År 2013/14 

rapporterade över hälften av de 15-åriga flickorna och närmare en tredjedel av pojkarna i samma ålder 

psykosomatiska symtom. Folkhälsomyndigheten har undersökt vilka faktorer som kan ha påverkat 

ökningen av psykisk ohälsa bland barn och unga i Sverige, utifrån faktorer inom familjen, familjens 

socioekonomiska förutsättningar, faktorer inom skola och lärande samt övergripande 

samhällsfaktorer. Folkhälsomyndigheten kommer i sin rapport fram till att faktorer inom familjen 

sammantaget inte tycks ha påverkat utvecklingen av psykosomatiska symtom bland barn och unga. 

Inte heller ekonomisk utsatthet i absoluta termer tycks ha bidragit till ökningen av psykosomatiska 

symtom bland barn och unga. Däremot är det oklart vilka konsekvenser de ökade inkomstskillnaderna 

har för barn och ungas psykiska hälsa. Den vetenskapliga litteraturen är otillräcklig för att kunna dra 

några säkra slutsatser om effekter av den digitala medieanvändningen på den psykiska hälsan hos barn 

och unga. På grund av ämnenas komplexitet och begränsat vetenskapligt underlag är det vidare 

osäkert i vilken utsträckning övergripande samhällsfaktorer såsom individualisering, ökad öppenhet 

kring psykisk ohälsa, lägre krav på barnen och medikalisering av barndomen har påverkat utvecklingen. 

Sammantaget drar Folkhälsomyndigheten slutsatsen att det är troligt att, brister i skolans funktion 

samt en ökad medvetenhet om de ökade krav som förändringarna på arbetsmarknaden medför, har 

bidragit till ökningen av psykosomatiska symtom bland barn och unga. Folkhälsomyndigheten 

bedömer att den svenska skolan behöver stärkas. Genom att stärka barn och ungas skolresultat ges de 

bättre framtida möjligheter på arbetsmarknaden och förutsättningar till en god hälsa (Varför har den 

psykiska hälsan ökat bland barn och unga i Sverige, Folkhälsomyndigheten 2018). 

Syfte 
Syftet med denna analys är att, i enlighet med de krav som ställs i 2018 års överenskommelse mellan 

Regeringen och SKL inom område psykisk hälsa, analysera Region Jämtland Härjedalens och länets 8 

kommuners insatser för att förebygga ohälsa, förbättra skolresultat och ta hand om barn med behov 

av sammansatt stöd. Även resultatet av specialistinsatser ingår i analysen. 

Metod 

Datainsamlande 
Datainsamlandet har skett i två delar: 

1. Uppföljning av den statistik som togs fram i länet inom ramen för 2017 års analys inom område 

barn och unga (Bilaga 1).  
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2. Enkät riktad till länets skola/elevhälsa, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatri  

 

Enkäterna har innehållit frågor med fasta svarsalternativ samt vissa frågor med möjligheter att lämna 

synpunkter/kommentarer, så kallade öppna frågor. 

• Skola – webblänk till enkät samt följebrev skickades ut via mail till samtliga åtta kommuners 

barn- och utbildningschefer samt elevhälsochefer. Enkäten innehöll bl.a frågeställningar om 

kommunens skolresultat, förebyggande insatser, samverkan och barn i behov av sammansatt 

stöd. Svar inkom från sju kommuner: Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Strömsund, Åre och 

Östersund. Respondenterna har varit chefer för elevhälsa i fem kommuner, kombinerad chef 

över skola/elevhälsa i en kommun samt chef över skola i en kommun. 

• Socialtjänst – webblänk till enkät samt följebrev skickades ut via mail till samtliga åtta 

kommuners representanter i länsnätverk psykisk hälsa. Enkäten innehöll bl. a frågeställningar 

om kommunens förebyggande insatser, samverkan och barn i behov av sammansatt stöd. Svar 

inkom från sju kommuner: Berg, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och 

Östersund. I Östersund har två svar inkommit, ett från socialförvaltningen och ett från vård- 

och omsorgsförvaltningen, kommunens två svar har sammanfogats till ett. I sex kommuner har 

verksamhets-/enhetschef inom individ- och familjeomsorgen varit delaktiga i besvarandet av 

enkäten, i flera av dessa kommuner har även annan personal deltagit i besvarandet (förste 

socialsekreterare eller annan personal). I en kommun har verksamhets-/kvalitétsutvecklare 

besvarat enkäten.  

• Barn- och ungdomspsykiatrin – webblänk till enkät samt följebrev skickades till Barn- och 

ungdomspsykiatrins områdeschef. Enkäten innehöll bl. a frågor om verksamhetens arbete 

med barn i behov av sammansatt stöd, samverkan och resultat av specialistinsatser. Barn- och 

ungdomspsykiatrins områdeschef har besvarat enkäten. 

Ungdomsmottagningen har ej besvarat en särskild enkät inom ramen för analysen. Dock har en skriftlig 

sammanställning redovisats från Ungdomsmottagningen avseende pågående satsningar inom område 

psykisk hälsa. 

Resultatredovisning/analys 
• Enkätresultatet redovisas i löpande text inom de områden som ingår i analysen, dvs. länets 

insatser för att förebygga ohälsa, förbättra skolresultatet, ta hand om barn med behov av 

sammansatt stöd samt resultatet av specialistinsatser. 

• Delar av den uppföljande statistiken (Bilaga 1) sammanfattas inom ovan nämnda områden. 
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Sammanfattande reflektioner 

 

Insatser för att förbygga ohälsa 
• Analysen har visat att användandet av evidensbaserade metoder för att förebygga psykisk ohälsa 

inom socialtjänst och skola/elevhälsa är liten i länets kommuner. Verksamheterna uppger dock 

att en rad andra insatser/modeller/arbetssätt används för att förebygga psykisk ohälsa, det är 

oklart om dessa är beforskade.  Det är svårt att avgöra vilken effekt olika insatser har på barn och 

ungas psykiska hälsa om de inte är tillräckligt beforskade, detta behöver verksamheterna vara 

medvetna om. 

• Kunskapsnivån kring att förebygga psykisk ohälsa upplevs inom skola/elevhälsa vara hög. En 

reflektion är dock att kunskapsnivån kan behöva stärkas så att den är hög inom alla delar av 

skolan, inte endast inom elevhälsan utan även hos lärare och annan skolpersonal. Inom 

socialtjänsten upplevs kunskapsnivån ej vara tillräcklig. Det är av vikt att kunskapsnivån är hög 

inom socialtjänsten, socialtjänsten är en verksamhet som kontinuerligt möter barn och unga som 

löper risk att utveckla psykisk ohälsa. Under 2018 har riktade medel utgått till kommunernas 

socialtjänst från Socialstyrelsen som bland annat syftat till att öka kunskapsnivån, 

förhoppningsvis ger detta positiva effekter. 

• Förebyggande samverkansnätverk finns i många kommuner men inte i alla. Kommunerna bör 

prioritera att få till stånd en fungerande samverkansstruktur. Samtliga kommuner bör ha 

etablerade nätverk för förebyggande samverkan (där socialtjänst, skola/elevhälsa och hälso- och 

sjukvården ingår).  

• En viktig faktor för att kunna förebygga psykisk ohälsa är ett fungerande samarbete mellan Barn- 

och ungdomspsykiatrin (BUP), skola/elevhälsa och socialstjänst. Flera kommuner lyfter känslan 

av att BUP inte är närvarande i kommunen. BUP delger dock att man har en samverkan med 

både socialtjänsten och skolan, i samtliga kommuner. En etablerad närvaro av BUP är av största 

vikt för att få till en förebyggande samverkan och tidiga insatser till barn och unga. Samverkan, 

på både strukturell nivå och i enskilda ärenden, bör således prioriteras av verksamheterna.  

• Ungdomsmottagningen är en viktig aktör i det förebyggande arbetet. De statliga medlen har 

bidragit till att ungdomsmottagningen har kunnat utöka sin verksamhet, detta är positivt och fler 

unga nås idag av verksamhetens insatser.  

 

Insatser för att förbättra skolresultatet 
• Andelen elever som har behörighet till gymnasiet minskade i länets kommuner 2015-2017. 

Analysen har visat att kommunerna arbetar på olika sätt med att analysera samt förbättra 

skolresultaten bland eleverna. Kommunerna gör många och viktiga insatser för att möjliggöra att 

flera elever ska klara grundskolan. En reflektion är att ett erfarenhetsutbyte mellan kommunerna 

kring insatser för att förbättra skolresultatet hos eleverna samt dess effekter skulle kunna bidra 

till att fungerande insatser sprids över länet, vilket på sikt skulle gynna samtliga av länets elever.  
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Insatser för barn i behov av sammansatt stöd 
• SIP är ett viktigt verktyg för samverkan kring barn i behov av särskilt stöd. I fyra kommuner har 

skolan möjlighet att initiera en SIP. Ett sätt att stärka samverkan i enskilda ärenden skulle kunna 

vara att arbeta för att flera kommuners skola/elevhälsa ges möjligheten att ta initiativ till SIP.  

• Att socialtjänst, skola/elevhälsa och BUP samverkar kring barn och unga i behov av sammansatt 

stöd ses som viktigt för samtliga verksamheter. Det sker samverkan i olika former och på olika 

nivåer, vilket är positivt. Ett konkret exempel på insats där samverkan sker på individnivå är den 

mellan Östersunds kommuns socialförvaltning och BUP vilka sedan 2017 har ett IKB-team 

(Intensiv kontextuell behandling). Ett annat exempel är SkolFam som nyligen påbörjats i 

Östersunds kommun i samverkan mellan socialtjänst och skola/elevhälsa. På sikt skulle kanske 

dessa samverkansformer kunna spridas till andra kommuner i länet.  

• Verksamheterna upplever både möjligheter och hinder avseende samverkan kring barn och unga 

som är i behov av sammansatt stöd och det är av vikt att både värna om pågående 

samverkansformer samt kontinuerligt se över om det finns möjlighet att utveckla samverkan. För 

att stärka samverkan kring samhällsplacerade barn är det av vikt att överenskommelse och 

riktlinjer om samarbete avseende placerade barn implementeras i verksamheterna. 

 

Resultatet av specialistinsatser 
• Tillgängligheten till en första bedömning inom 30 dagar hos BUP förbättrades mellan 2016-2017 

men ser ut att åter ha minskat 2018 (per augusti 2018 ligger tillgängligheten på i snitt 67%). 

Tillgängligheten behöver förbättras i syfte att barn och unga ska kunna få adekvat stöd. 

• Avseende tillgänglighet till fortsatt utredning/behandling inom 30 dagar har inte inrapportering 

skett till väntetidsdatabasen under året. Inrapportering till väntetidsdatabasen behöver komma 

till stånd för att möjliggöra uppföljning av tillgängligheten. 

• Länet ligger något lägre än riket vad gäller förskrivning antidepressiva medel. Avseende lugnande 

och ångestdämpande medel samt ADHD-läkemedel ligger man betydligt lägre än 

riksgenomsnittet. Man har vidare lägre andel unga som vårdats inom sluten vård med psykiatrisk 

diagnos än riksgenomsnittet. Vad avser barn och unga som vårdats inom slutenvård efter 

avsiktlig självdestruktiv handling ligger man dock över riksgenomsnittet.  

• Andelen suicid per 100 000 invånare i åldersgruppen 15-24 år har under flera år varit högre i 

länet än riket, 2016 minskade dock andelen kraftigt. Det minskade antalet suicid är positivt, vi 

har en nollvision i länet, dock är det ej möjligt att dra några långtgående slutsatser kring 

statistiken och dessa behöver följas över längre tid för att se att en minskning verkligen har skett.   

Varje självmord måste ses som ett misslyckande från samhällets sida och riktade insatser från 

samtliga verksamheter som möter barn och unga behöver komma tillstånd för att minimera de 

risker som finns.
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Resultatredovisning/analys 

 

Insatser för att förebygga ohälsa  
Resultatet av ”Skolelevers hälsa och levnadsvanor, länsrapport 2015-2016” visar att majoriteten av 

Jämtlands läns elever i de lägre årskurserna upplever sig må bra och mycket bra och det är ingen större 

skillnad mellan könen. I de högre årskurserna är självskattningen kring hur eleverna mår lägre, 

framförallt hos flickorna. I alla årskurser är det en liten andel pojkar som uppger att de mår dåligt eller 

mycket dåligt. I årskurs 7 och gymnasiet år 1 är det 3 respektive 5 procent av flickorna som uppskattar 

att de mår dåligt eller mycket dåligt. Samtidigt är det nästan var femte elev i gymnasiet år 1 som mår 

varken bra eller dålig, motsvarad andel i årskurs 7 är cirka var tionde elev som mår varken bra eller 

dåligt (Källa: Skolelevers hälsa och levnadsvanor, länsrapport 2015-2016). 

Det finns skillnader mellan årskurserna över hur stor andel elever som de senaste tre månaderna aldrig 

känt sig ledsen eller nedstämd. För läsåret 2015-2016 var andelen störst i årskurs 4 (55 procent). Sedan 

i fallande ordning årskurs 7 (44 procent), förskoleklass (35 procent) och gymnasiet år 1 (29 procent). 

Gymnasiet år 1 är den årskurs som har störst andel elever (13 procent) som ofta eller alltid känt sig 

ledsen eller nedstämd de senaste tre månaderna. Andelen minskar sedan gradvis i de lägre 

årskurserna. I både årskurs 7 och gymnasiet år 1 är det en större andel flickor som de senaste tre 

månaderna i större utsträckning har känt sig ledsen eller nedstämd.  Det går att se liknande skillnader 

mellan könen på nationell nivå men det går inte att göra några andra exakta jämförelser med 

skoleleverna i Jämtland då frågorna är formulerade på olika sätt (Källa: Skolelevers hälsa och 

levnadsvanor, länsrapport 2015-2016). 

Andelen barn och unga 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll minskade i 7 av länets 8 kommuner mellan 

2015-2016. Sett till riket låg 4 kommuner över rikssnittet sett till andelen barn och unga i ekonomiskt 

utsatta hushåll under 2016 medan 4 kommuner låg under rikssnittet (för fullständig matris, se bilaga 

1). 

SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, publicerade 2010 rapporten ”Program för att 

förebygga psykisk ohälsa hos barn - En systematisk litteraturöversikt”. I rapporten kom man fram till 

att sju standardiserade och strukturerade insatser (program) som syftar till att förebygga psykisk 

ohälsa hos barn har ett begränsat vetenskapligt stöd i den internationella litteraturen. Det är 

föräldrastödsprogrammen Incredible Years, Triple-P, familjestödsprogrammet Family Check Up samt 

skolprogrammen Good Behavior Game, Coping Power, Coping With Stress och FRIENDS. Programmen 

KOMET, COPE, SET, StegVis, Beardslee’s familjeintervention, Connect och DISA har undersökts i minst 

en kontrollerad studie vardera men har inte tillräckligt vetenskapligt stöd för förebyggande effekt 

(Program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn - en systematisk litteraturöversikt, SBU 2010). 

Multisystematisk terapi (MST) har visat sig minska självmordsförsök jämfört med slutenvård, den har 

dock visat sig vara utan behandlingseffekt mot depression. Anknytningsbaserad terapi har visat sig vara 

till nytta för att minska depression och självmordstankar hos tonåringar (Läkartidningen 

2017;114:ELEZ). Det finns två skolbaserade program som möjligen kan förebygga suicidförsök. Dessa 

är dock inte testade på ett vetenskapligt vis i Sverige. Båda de program som har visat effekt är 

universella och riktas till alla elever i klasserna.  Good Behavior Game (GBG) ges på lågstadiet under 

ett till två år. Good Behavior Game är inte utvecklat för att förebygga självskada utan syftar till att 

förstärka positiva beteenden och attityder mellan skolelever och lärare. Youth Aware of Mental Health 

(YAM) ges på högstadiet och består huvudsakligen av fem timmars interaktiva övningar. YAM är 

http://www.sbu.se/sv/publikationer/sbu-utvarderar/Program-for-att-forebygga-psykisk-ohalsa-hos-barn/
http://www.sbu.se/sv/publikationer/sbu-utvarderar/Program-for-att-forebygga-psykisk-ohalsa-hos-barn/
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utvecklat specifikt för att förebygga suicid (Skolbaserade program för att förebygga 

självskadebeteende inklusive suicidförsök – en systematisk översikt, SBU 2015). 

 

Insatser för att förebygga ohälsa i länet 
 

Standardiserade och strukturerade insatser inom socialtjänst och skola med begränsat vetenskapligt 

stöd i den internationella litteraturen 

Enligt Öppna Jämförelser 2018 hade tre av de sju kommuners socialtjänster som deltog i Öppna 

Jämförelser tillgång till manualbaserade insatser för föräldrastöd i grupp inom den sociala barn- och 

ungdomsvården (ex. Connect, Cope, De otroliga åren, Föräldrastegen/Steg för steg, Komet). Två av sju 

kommuner hade tillgång till manualbaserade insatser för psykosocial behandling för ungdomar med 

antisocialt/normbrytande beteende (ex. Funktionell familjeterapi, Multisystemisk terapi) (för 

fullständig matris, se bilaga 1). 

 

Ingen av länets socialtjänster uppgav, i den enkät som skickades ut till länets kommuner inom ramen 

för denna analys, att man använder sig av standardiserade och strukturerade insatser för att förebygga 

psykisk ohälsa hos barn och unga.  

 

Inom skola/elevhälsa använder en kommun (Östersund) sig av standardiserade och strukturerade 

insatser för att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga; FRIENDS och Klasskampen (utgår från 

Good Behaviour Game). Åre kommun uppgav man att man använder standardiserade och 

strukturerade insatser för att förebygga ohälsa, dessa insatser har dock ej evidens enligt SBUs rapport 

”Program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn – En systematisk litteraturöversikt” och redovisas 

därför nedan under ”Andra insatser/modeller/arbetssätt inom socialtjänst och skola”.   

 

Andra insatser/modeller/arbetssätt inom socialtjänst och skola för att förebygga psykisk ohälsa 

Sex kommuners socialtjänst (Berg, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Åre, Östersund) uppgav i 

enkätsvaren att de använder andra insatser/modeller/arbetssätt för att förebygga psykisk ohälsa. 

Insatser som länets kommuner uppgav att man använder är: KIBB, RePulse, Fjärilen, Trappan, ABC, 5-

samtal, Föräldrar på distans, Skilda världar, ART, CRA, A-CRA, föräldrastödsprogram, Ömsesidig 

respekt, Komet, ICDP, Bubblan, Familjebehandling, BIFF, PYC, MST, IKB, ESL-ett självständigt liv, Bo 

Hejslov, AKK-alternativ kompletterande kommunikation.  

 

Tre kommuners skola/elevhälsa (Östersund, Krokom, Åre) uppgav i enkätsvaren att de använder andra 

insatser/modeller/arbetssätt för att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga. 

Insatser/modeller/arbetssätt som länets kommuner uppgav att man använder är hälsosamtalet, 

MHFA, olika förebyggande och främjande klassarbeten med stöd av EHT, förälder Östersund, 

pedagogiska föräldramöten, TobaksFri DUO i åk 6, HASP i åk 5, modulutbildningar/kompetenshöjande 

insatser för skolpersonal gällande anpassningar för exekutiva svårigheter/koncentrationssvårigheter, 

föräldrastödsutbildningar och en modul kring psykisk hälsa riktat mot eleverna.  

 

En kommuns skola/elevhälsa beskrev att många av elevhälsans insatser förebygger psykisk ohälsa: 

 

”Alla elevhälsans insatser syftar på sätt och vis till att förebygga ohälsa. Det kan således vara 

svårt att skilja mellan åtgärdande och förebyggande insatser […] en god tillgång till elevhälsans 

funktioner och att dessa funktioner har god tillgång till kompetensutveckling och handledning 
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som kvalificerar dem för att möta och hantera utmanande situationer, är en av de viktigaste 

faktorerna för att förebygga psykisk ohälsa. Sedan är det såklart viktigt att veta vilka metoder 

och arbetssätt som är de bäst lämpade och hålla sig uppdaterad om nya vetenskapligt 

grundade metoder för att få en evidensbaserad praktik.” 

 

Insatser inom Ungdomsmottagningen 

2016-2017 har Ungdomsmottagningen erhållit ”riktade medel för satsningar inom område psykisk 

hälsa”.  Medlen har bland annat använts till att starta en ny ungdomsmottagning i Strömsund 

(september 2016). Filialen bemannas med kurator, barnmorska 1 dag vecka och läkare ca var 6-8:e 

vecka. En bemötandeenkät genomfördes i januari-februari 2018 vilken visade ett bra resultat. Målet 

med ökade resurser har varit att köerna till kurator skulle minska, vilket det gjorde från start men under 

2018 har de ökat igen. Medlen har vidare nyttjats till att nå flera i årskurs 9 på deras hemskolor. Alla 

elever har tidigare bjudits in till Ungdomsmottagningen Östersund, dock har alla skolor inte haft 

möjlighet att delta. Ungdomsmottagningen har även nyttjat medel för att kunna ha en ökad 

bemanning under den kväll man har kvällsöppet i Östersund samt utbildat personal i sexologi etc.  

 

Inom ramen för ”medel för nya sätt att nå unga” har ungdomsmottagningen i Östersund anställt en 

legitimerad psykolog. Målet är att korta köerna, se över befintliga rutiner, starta med 

sömn/stressgrupper samt att starta med ”Skype-samtal” till kurator/ psykolog. 

 

Inom ramen för ”medel för ökad brukarmedverkan” har ungdomsmottagningen i Östersund påbörjat 

arbete med att engagera ungdomar på olika sätt för att få en större delaktighet.  Man har haft 

brainstorming med en grupp ungdomar kring hur de tycker ungdomsmottagningen ska öka sin 

brukarmedverkan, sett över teknisk möjlighet för att ställa frågor via hemsidan och Facebook, startat 

med bokning via webben till barnmorskor samt slutfört HBTQ-certifiering.  

 

Kunskap kring att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga inom socialtjänst och skola  
Fyra av de sju kommuners socialtjänster som besvarade enkäten uppgav att de upplever att personalen 

inom verksamheten har tillräcklig kunskap för att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga.  

 

 
 

Kunskap som enligt kommunerna behövs är fördjupad kunskap om barns utveckling, kunskap kring 

gruppen nyanlända och att identifiera tecken på psykisk ohälsa.  

 

En kommuns socialtjänst beskrev att socialtjänsten behöver bli bättre på att förebygga:  

 

3

4

Upplever ni att personalen inom socialtjänsten i er kommun har 
tillräcklig kunskap för att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga?

Ja

Nej
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”… Jag tror att socionomerna behöver förberedas mer inför det de ska möta i sitt arbete för att 

kunna jobba förebyggande. Den psykiska ohälsan växer och blir mer "allvarlig" så 

uppenbarligen behöver vi bli bättre på att förebygga”. 

 

Majoriteten av de sju kommuners skola/elevhälsa som besvarade enkäten uppgav att de upplever att 

personalen har tillräcklig kunskap för att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga. 

 

 
 

Kunskap som kommunerna anser ytterligare behövs är kring: Vad är psykisk ohälsa? Hur ”ser man” 

det? Vad gör man?  Utbildning i YAM eller motsvarande, vikten av ett positivt bemötande för elever 

som har det tufft, mer kunskap kring att främja och förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga.  

 

En kommuns skola/elevhälsa beskrev att en kartläggning pågår:  

 

”Vi kartlägger detta just nu, men utbildar bl.a. en av kuratorerna i handledningsutbildning. Vår 

skolpsykolog genomgår utbildning för att kunna utreda dyslexi och vi kommer även fortbilda 

våra specialpedagoger under året som kommer. Elevhälsans personal har alla nätverk idag i 

länet för att dels utbyta erfarenheter, men även kunna få vägar in till fortbildning mm. 

Kuratorer och skolsköterskor samt skolpsykolog har alla tillgång till yrkeshandledning”. 

 

En annan beskrev att kunskapen finns inom vissa delar av skolan: 

 

”Kunskapen finns hos personal på elevhälsan men vi behöver nå ut med den på alla skolor. 

 

En tredje beskrev att verksamheten hela tiden måste utveckla sin kunskap: 

 

”Vi måste hela tiden måste fortbilda oss om vi ska leva upp till skollagens och HSL direktiv att 

allt arbete ska baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. Det finns alltid områden där vi 

kan bli bättre och lära av vad den nyaste forskningen säger. Och vi måste hela tiden förnya vår 

kunskap om elevernas behov och låta detta styra vilken väg vi tar och vilken ny kunskap som 

vi måste inhämta för att möte behoven. Så det kan aldrig bli ett ja på denna fråga…” 

 

Förebyggande samverkan  
JÄMTBUS-överenskommelse om samverkan avseende barn i behov av särskilt stöd upprättades 2012 

och reviderades 2018-02-01. Överenskommelsen tydliggör samverkansskyldigheten avseende barn 

och unga, både i förebyggande syfte och i de fall ett barn har behov av stöd från flera verksamheter. 

På länsövergripande nivå finns ett regionalt Jämtbusnätverk där representanter från lokala 

6

1

Upplever ni att personalen inom skola/elevhälsa i er kommun har 
tillräcklig kunskap för att förebygga psykisk ohälsa hos barn och 

unga?

Ja

Nej
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Jämtbusnätverk och från Region Jämtland Härjedalen möts två gånger per termin i syfte att stärka 

samverkan i länet. Målet är att varje kommun även ska ha lokala överenskommelser och 

samverkansnätverk kopplade till Jämtbusöverenskommelsen samt till det regionala Jämtbus-

nätverket.  

Fyra (Åre, Krokom, Berg och Östersund) av de sju kommuner som besvarade enkäten uppgav att de 

har ett lokalt samverkansdokument och sex kommuner (Berg, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Åre, 

Östersund) uppgav att de har ett lokalt Jämtbus-nätverk. Majoriteten av kommunerna uppgav att 

samverkan fungerar tillfredställande mellan de verksamheter som ingår i nätverken. Två av de 

kommuner som svarat att de har ett nätverk uppgav i fri text att samverkan är under uppbyggnad i 

kommunen. Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) uppgav i sitt enkätsvar att man formellt har 

undertecknat två lokala överenskommelser (Åres och Östersunds) samt att man deltar i flera lokala 

nätverk. 

2017 togs en länsövergripande överenskommelse avseende samverkan i form av Barnhälsoteam fram 

i Jämtlands län. Barnhälsoteam syftar till att implementera Jämtbusöverenskommelsen kring barn i 

förskoleålder (1-6 år). Den beskriver en förebyggande samverkansform mellan förskola, BVC och 

socialtjänst på lokal nivå.  

I den enkät som kommunernas socialtjänst besvarat inom ramen för denna analys uppgav två 

kommuner (Krokom, Östersund) att man antingen har lokala Barnhälsoteam eller att man är i 

startgroparna att tillskapa lokala Barnhälsoteam. Inom skolan uppgav sex kommuner (Berg, Åre, 

Bräcke, Östersund, Strömsund, Krokom) att man har Barnhälsoteam, i majoriteten av dessa kommuner 

(med undantag från två kommuner) ingår inte socialtjänsten i Barnhälsoteamen.  

Familjecentral är en samverkansform mellan kommun och landsting/region med förebyggande syfte. 

En familjecentral bedriver en verksamhet som är hälsofrämjande, generell, tidigt förebyggande och 

stödjande samt riktar sig till föräldrar och barn. Familjecentraler ska minst innehålla mödrahälsovård 

barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst med inriktning mot förebyggande arbete. 

 Samtliga av länets kommuner har en Familjecentral eller en familjecentralsliknande verksamhet.  

Behov av ytterligare insatser för att förebygga ohälsa hos barn och unga 
Samtliga kommuners socialtjänster har i enkätsvaret uppgett behov av ytterligare insatser för att 

förebygga ohälsa hos barn och unga. Behov som kommunerna har förmedlat är nära stöd i hemmet 

för att förhindra placering, förstärkt föräldrastöd, psykosociala och förebyggande insatser i skolan, 

möjliggörande för alla ungdomar i kommunen att ta del av fritidsgårdar (idag svårt p.g.a avstånd), 

MHFA, fortsatt implementering av Signs of Saftey, ökad kompetens kring barn som har bevittnat våld, 

fortsatt utveckling av självstärkande metoder etc.  

 

En kommuns socialtjänsts uppgav behov av flera stödinsatser:  

 

”Ja, det behövs. Lättare att få stöd (både hos kommun och region), kortare väntetider mm. 

Men vilka speciella insatser vet jag inte, men en större utbud skulle förmodligen underlätta.” 

 

En annan uppgav ett behov ökad närvaro i kommunen från BUP: 

 

”En utökad närvaro från barn- och ungdomspsykiatrins sida i vår kommun skulle förbättra 

möjligheterna att förebygga ohälsa. Ett närmare samarbete med upparbetade personliga 
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kontakter mellan socialtjänst, skola och BUP kommer att förbättra möjligheterna till tidiga 

insatser”. 

 

Även inom skola/elevhälsa identifierades behov av ytterligare insatser, såsom: kunskap, 

föräldrastödjare, en utveckling av elevhälsoarbetet för att nyttja elevhälsans kompetens på bästa sätt, 

flera resurser inom skola/elevhälsa ex. pedagoger, metoder/insatser ex. YAM och ytterligare arbete 

mot pedagoger i skolan.  

 

En kommuns skola/elevhälsa såg behov av ett ökat stöd under fritiden: 

 

”Föräldrastödjare, fältteam och personal som engagerar sig i barnens olika fritidsaktiviteter. 

Jag tror att ohälsan utvecklas om man inte finns i en fungerande kontext utan man driver runt 

utan att någon tar hand om mig. Jag tror att tydliga lektioner där eleverna vet vad e ska lära 

sig, hur det ska gå till och hur de ska visa sina kunskaper dvs struktur och tydlighet, då minskar 

den psykiska ohälsan. Det blir skolans del i detta arbete. Det som händer mellan 16.00-08.00 

det måste vara prioritet för övriga aktörer”. 

 

BUP förmedlade att man har samverkan via sina filialer i alla kommuner i länet, personalen i 

filialverksamheten träffar personal från både socialtjänsten och skolan/elevhälsan. BUP förmedlade 

dock ett behov av en ökad samverkan mellan BUP och elevhälsan för att förebygga psykisk ohälsa hos 

barn och unga. 

Insatser för att förbättra skolresultatet  
Folkhälsomyndighetens sammanställning av vetenskapliga litteratur i ”Varför har den psykiska ohälsan 

ökat bland barn och unga i Sverige” indikerar ett samband mellan låga skolprestationer och ökad risk 

för psykisk ohälsa i form av internaliserande problem bland unga. Data från Skolbarns hälsovanor visar 

att psykosomatiska symtom är vanligare bland elever som uppger att de känner sig stressade av 

skolarbetet. Utvecklingen av andelen som känner sig stressade har till stor del sammanfallit med 

utvecklingen av psykosomatiska symtom sedan 1990-talets slut. Sammanfattningsvis kommer 

Folkhälsomyndigheten fram till att brister i skolans funktion troligen bidragit till ökningen av 

psykosomatiska symtom bland barn och unga. Låga skolprestationer tycks öka risken för 

psykosomatiska symtom bland unga, och skolprestationerna har försämrats under perioden 1995–

2012. Skolstressen är dessutom utbredd bland eleverna. De sjunkande skolprestationerna och den 

utbredda skolstressen kan ses som indikatorer på att skolan som helhet fungerar sämre (Varför har 

den psykiska hälsan ökat bland barn och unga i Sverige, Folkhälsomyndigheten 2018). 

 

Andelen elever som har behörighet till gymnasiet (per hemkommun) minskade i länets kommuner 

2015-2017 (2018 års statistik har ej ännu publicerats). I snitt hade 78,6 % av länets elever 2017 

behörighet till yrkesprogram efter åk 9. År 2015 var siffran 82,8% och 2016 var siffran 85,1%. Ragunda 

och Berg hade 2017 lägst andel elever som var behöriga till gymnasiet. Strömsund, Östersund och 

Krokom hade högst andel elever som var behöriga till gymnasiet (fullständig matris återfinns i Bilaga 

1). 

Kommunernas arbete med att kartlägga/analysera vad det försämrade skolresultatet beror 

på. 
I den enkät som riktade sig till skola/elevhälsa ställdes en fråga kring om kommunen har analyserat det 

försämrade resultatet. 
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Den kommun som svarade nej på frågan (Härjedalen) uppgav att kommunen har planer på att 

grundskolans rektorer gemensamt ska analysera detta i samband med läsårsslut 2018. De kommuner 

som svarade ja på frågan (Berg, Bräcke, Strömsund, Åre och Östersund) delgav samtliga reflektioner 

kring vad det försämrade resultatet beror på.  

 

Tre kommuner drog paralleller mellan det försämrade skolresultatet och det ökade mottagandet av 

nyanlända- och ensamkommande barn. En kommuns skola/elevhälsa reflekterade kring att många av 

de nyanlända eleverna har svårigheter att läsa ikapp grundskolans läroplan, men lyfter även bristen på 

att ge elever med särskilda behov stöd: 

 

”Det handlar till stor del om att våra nyanlända elever som kommit till Sverige i perioden 2015-

2017 inte har hunnit läsa ikapp grundskolans läroplan och därmed inte har varit behöriga till 

gymnasiet. Sedan ser vi också att vi inte alltid lyckas att ge elever med stora särskilda behov 

(särskilt elever med multipla neuropsykiatriska diagnoser och/eller språkstörningar) det stöd 

som skulle behövas för att få dem behöriga till gymnasiet”. 

 

En annan beskrev: 

 

”Av de hundra elever som inte var behöriga till Yrkesprogram 2017 var 35 nyanlända elever. 5 

elever var sjukskrivna stor del av sin högstadietid. 23 elever, 3 pojkar och 20 flickor, hade under 

högstadietiden kontakt med BUP och soc. Några redan nämnda elever ingår i två eller flera av 

ovanstående grupper. Större delen av de 100 eleverna hade hög frånvaro. Eleverna uppfattar 

att de har lägre förväntningar på sig från lärarna ju högre upp i åldrarna de kommer. De känner 

också mindre stimulans i sitt skolarbete ju äldre de blir. Avsaknaden av betyg i svenska och 

matematik är de faktorer som, tillsammans med kort tid i svensk skola, utgör största hindren 

för elevers gymnasiebehörighet. …” 

 

En tredje drog paralleller till låg lärarbehörighet: 

 

”Låg lärarbehörighet, vi behöver också utveckla kvalitén på det som händer i klassrummen 

med tanke på ovanstående”. 

 

Insatser för att förbättra skolresultatet hos eleverna 
Samtliga sju kommuner som deltog i enkätundersökningen uppgav att man gör särskilda insatser för 

att förbättra skolresultatet hos eleverna. Man identifierade vidare även behov av ytterligare insatser. 

5

1

1

Har er kommun kartlagt/analyserat varför andelen barn som har 
behörighet till yrkesprogram i gymnasiet minskar?

Ja

Nej

Vet ej
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KOMMUN INSATSER 
 

BEHOV AV YTTERLIGARE 
INSATSER 

Berg • Grundskolenivå - alla skolor har deltagit i 
två- tre år i satsningen ”Bättre skola” från 
Skolverket. 

• Specialpedagogik för lärande pågår.  
• Elevhälsan har förstärkts, från ca 20% till 

50% skolpsykolog (kommunen har satsat 
100% psykolog och fördelningen är 50/50 på 
denna heltid mellan skola och socialtjänst).  

• En rad satsningar via förstärkningar på 
specialpedagog och i förskoleklass bl. a.  

• Har under detta läsår inlett och verkställt 
samarbete med socialtjänsten för att finna 
samarbetsvägar i våra svåraste ärenden 
samt arbeta främjande och förebyggande. 

• I ett nätverk har vi tagit fram en gemensam 
handlingsplan för att arbeta med 
skolnärvaro och i detta arbete ingår även 
BUP, BVC och socialtjänst/skola. 

• Arbeta vidare med främjande insatser 
via elevhälsa, förbättra 
föräldrakontakter och 
föräldrautbildningar.  

• Få fler behöriga lärare till alla våra 
skolor och fortsätta att arbeta med 
skolutveckling och att höja 
kompetensen hos våra lärare och övrig 
personal 

Bräcke • En satsning planeras tillsammans med 

Skolverket kring Nyanländas lärande 

• I kommunens nulägesanalys kommer 
en rad insatser (ej färdigbearbetat) som 
förstärkt studiehandledning m.m. 

Härjedalen 
 

• Stor utbildningsinsats inom IKT, 
Språkutvecklande arbetssätt och IKT 
planeras att starta ht 2018. 

• Handlingsplan mot frånvaro 
• Stipendium till blivande lärare för att öka 

kompetensen och behörigheten i skolor och 
förskolor 

• Anställd skolpsykolog 
• Riktade insatser av talpedagog till 

förskolorna 
• Kommunanalyser av läsochskrivutvecklare 

ang. läskunnighet.  

• Ökad föräldrasamverkan och metoder 
för detta 

• Intensifierade insatser och kunskaper 
kring skolfrånvaro och hur man 
kommer till rätta med det 

• Kunskap och insatser kring psykisk 
ohälsa och HBTQ frågor 
 

Krokom • Elevhälsan erbjuder kompetensutveckling för 
pedagoger i form av moduler - 
inlärningssvårigheter, problembeteende i 
skolan.  

• Arbetat med strukturerad metod, EHM, 
elevhälsomötet där pedagoger och 
elevhälsans personal möts utifrån aktuella 
nulägesbeskrivningar. Fokus och insatser 
ligger främst på gruppnivå.  

• Riktade hanledningsinsatser till arbetslag 

• Behov av mer specialpedagogisk 
kompetens på skolorna 
 

Strömsund • Samverkan för bästa skola i samråd med 

Mittuniversitetet och Skolverket 

• Utveckla kvalitén på det som händer i 
klassrummen.  

• Behov av hjälp från andra instanser för 
att stötta föräldrar och den psykiska 
ohälsan. Skolan måste ha ansvar för 
lärandet och andra instanser för det 
som händer utanför skoltid 

Åre • Skolverkets riktade satsning för Nyanländas 
lärande, tar fram behovsanpassade åtgärder 
(tex. språkutvecklande arbetssätt, arbetssätt 

• Behov av att bli bättre på att tidigt 
uppmärksamma elever i behov av stöd, 
sätta in extra anpassningar snabbt och 
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för högre social delaktighet, utveckla prao-
verksamhet etc.).  

• Förstärkt tillgång till elevhälsa och syv.  
• Olika riktade utbildningar gällande 

inkluderande lärmiljöer, anpassningar och 
särskilt stöd för såväl personal som 
elevhälsa.  

• 2019 - ansökan om ytterligare förstärkning 
av specialpedagogisk kompetens för de lägre 
årskurserna samt höjd elevpeng för åk 7-9.  

• En stor satsning i utbildning av all personal i 
Första hjälpen till psykisk ohälsa, MHFA 

följa upp dessa och om anpassningar 
inte räcker till snabbt kartlägga om 
elever är i behov av särskilt stöd. 
 

Östersund • Nya rutiner för att tidigt fånga upp 
riskbeteenden som frånvaro håller på att tas 
fram.  

• Intendenter har anställts som ska verka som 
administrativt stöd för rektorer så att de får 
bättre förutsättningar att verka som 
pedagogiska ledare.  Detta för att kunna 
stödja lärarnas utveckling och sätta fokus på 
undervisningens form 

• Fortsatt arbete med tillgängliga 
lärmiljöer och möjlighet att möta elever 
med olika behov och förutsättningar. 

• Kompetensutvecklingsinsatser för 
skolpersonal på alla nivåer.  

• Mer riktade insatser utifrån lokala 
behov.   

 

Insatser för att ta hand om barn i behov av sammansatt stöd 
Barn och unga kan behöva flera av samhällets stödfunktioner för att de ska klara målen i skolan, 

uppleva god livskvalitet och ha möjlighet till god delaktighet i samhället. Insatserna från de olika 

aktörerna måste vara sammansatta och utgå från barnets eller ungdomens aktuella livssituation. 

Myndigheter har en lagstadgad skyldighet att samverka med andra myndigheter när det berör frågor 

om barn som far illa eller riskerar fara illa. Sedan 2010 finns ett tillägg i såväl socialtjänstlagen (SoL) 

som hälso- och sjukvårdslagen (HSL) om samordnad individuell plan (SIP). SIP är ett verktyg för 

samordning av insatser från socialtjänsten och hälso- och sjukvården kring den enskilde. SIP omfattar 

personer i behov av sammansatt stöd i alla åldrar (www.uppdragpsykiskhalsa.se). 

Samhällsplacerade barn utgör en riskgrupp för att utveckla psykisk ohälsa. Det är av stor vikt att 

socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård samarbetar för att de placerade barnen ska få sina behov 

tillgodosedda och därigenom möjliggöras en god fortsatt utveckling. I februari 2018 antog den 

regionala samverkansarenan Barnarenan en länsövergripande överenskommelse om samarbete kring 

barn som placeras utanför det egna hemmet, socialtjänst, skola och Hälso- och sjukvård omfattas av 

överenskommelsen (www.regionjh.se/samverkan). 

I snitt var 9,1 barn och unga (0-20 år) per 1000 invånare placerade på HVB-hem eller i familjehem i 

länet år 2016. 4 kommuner hade ett lägre antal än rikssnittet (8,4 barn och unga per 1000 invånare) 

och 3 kommuner hade ett högre antal än rikssnittet. Strömsund hade i likhet med 2015 högst andel 

placerade per 1000 invånare av länets kommuner (Källa: Kolada).  

Länet hade år 2015 i snitt 1,9 vårddygn per placerat barn och ungdom i familjehem 0-20 år, 2016 hade 

siffran minskat något till 1,88 dygn. I relation till riket (2.12 vårddygn) hade länet 2016 färre vårddygn 

per placerad Östersund, Åre och Strömsund hade högre snitt än riket och övriga kommuner lägre. 

Strömsund och Åre hade högst antal vårddygn per placerad (Källa: Kolada).   

Vad gäller vårddygn per placerat barn och ungdom 0-20 år i HVB-hem under 2015 var snittsiffran för 

länets kommuner 1,58 vårddygn, 2016 var siffran 1,69 vårddygn. I relation till riket (1,02 vårddygn) 

hade länet 2016 ett högre antal vårddygn per placerad än rikssnittet. Härjedalen och Krokom hade 
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lägre än riket och övriga kommuner högre. Strömsund hade högst antal vårddygn per placerad (Källa: 

Kolada).   

Samverkan avseende barn i behov av sammansatt stöd 
Socialtjänsten, skolan och Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) uppgav nedan exempel på 

samverkansformer för barn i behov av sammansatt stöd: 

 

 Socialtjänst Skola/elevhälsa 
Berg • Samverkan kring delar vilka ingår i BBIC. 

 
• Ingen specifik modell.  
• BUP kommer till kommunen en gång per 

månad för att träffa elevhälsan och även 
hålla SIP och samverka på det planet.  

• Socialtjänsten 

Bräcke  • Arbetsmarknadsenheten (värva lämpliga 
studiehandledare tex, Internationella 
enheten (ang. kommunplacerade 
nyanlända-) 

• Socialtjänst 

Härjedalen • Vi har reviderat en gemensam 
samverkansmodell mellan socialtjänst och 
skola.  

• Samverkan med sjukvård kommer att ingå i 
den lokala JämtBusöverenskommelsen 

• Samverkan med socialtjänst - finns rutiner 
som ska antas politiskt innan de är 
förankrade ordentligt.  

• Samverkan med BUP - sker genom träffar 
varje månad mellan BUP och elevhälsan.  

Krokom • SIP 
 

• Det har startats upp olika samarbeten t ex 
SSP (skola, socialtjänst och polis). 

•  Vi samverkar även i andra konstellationer 
med socialtjänst, BUP. 

Ragunda • Träffas en gång i månaden tillsammans 
med BUP och skolhälsovård. 

 

Strömsund • Samverkan sker genom gemensamma 
möten med skolan/elevhälsan. 

• Socialsekreterare och rektorer träffas och 
pratar strategier i samverkan 

• Samverkan med IFO kring elever som har 

det svårt.  

• BRÅ kring droger och ANDT 

Åre • Inget speciellt samverkanssätt med hälso- 
och sjukvården, men tycker att det 
fungerar bra när det behövs.  

• För skolans del så finns det 
kontaktpersoner mot varje skola och 
denna terminen har samverkansträffar 
mellan socialtjänsten och elevhälsan 
återupptagit två gånger/termin. Tanken är 
att utveckla samarbetet, kuratorerna ska 
bli kanalen in i skolan för IFO. 

• Öppenvård och elevhälsan har inledd ett 
nära samarbete på en rad områden så som 
riktade barngrupper, MHFA, föräldrastöd. 

• Samverkan med Socialtjänst/Öppenvård 

runt MHFA, föräldrastöd och riktade 

barngruppverksamhet.  

• Samarbete med Kultur och fritid och 

Fryshuset Stockholm runt ökat social 

delaktighet/minskar segregering.  

• Samarbete med Kulturskolan i ett 

dansprojekt för flickors psykiska hälsa.  

• Ett nära samarbete i det kommunala 
aktivitetsansvaret med AF, Inflyttarservice, 
arbetsmarknadsavdelningen och JGY i syfte 
att få unga inom KAA tillbaka i studier. 

 

Östersund • Kontaktpersoner finns till alla skolor och 
förskolor med möjlighet till konsultation.  

• Arbete med problematisk skolfrånvaro 
(närvaroteam) sker.  

• Kontinuerligt återkommande 
nämndssammanträde mellan BOU- 
nämnden och SOC-nämnden.  
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• SkolFam har precis startat.  
• IKB är en gemensam insats mellan 

socialförvaltningen och BUP.  
• SIP:ar används där även skola har möjlighet 

att initiera.  
• Regelbundna samverkansträffar sker med 

BUP.  
• Det bjuds in till gemensamma utbildningar.  

• Jämtbus-nätverket Birger för samverkan 
mellan skola/förskola, socialförvaltning, 
polis och BUV.  

• Vid skolfrånvaro arbetas efter Jämtbus-
modell från Birger "mobilisering av 
närvaroteam".  

• Arbetsgrupp mellan skola och socialtjänst 
vid problematisk skolfrånvaro för att 
uppmärksamma svåra elevärenden och öka 
kontakten mellan socialsekreterare och 
rektorer. 

BUP • Samverkansgrupp Birger på chefsnivå i Östersund.  
• Filialverksamhet i övriga kommuner där fast personal på BUP samverkar regelbundet (ca var 

3:e vecka) med elevhälsa och socialtjänst. 
• BUP är i samma verksamhetsområde som föräldra- och barn hälsan samt BUH. Även 

samlokaliserade.  
• IKB team tillsammans med socialtjänsten för patienter med svår psykiatri och samtidiga 

behov av stöd till familjen från socialtjänsten. 

 
Det är frivilligt för kommunerna att ingå lokala överenskommelser avseende möjligheten för 

skolhuvudmannen att initiera SIP. Möjligheten för skolan att initiera en SIP är i länets kommuner delad. 

 

 

Möjligheter/hinder 

Verksamheterna har i enkätsvaren förmedlat att man i stort har ett bra samarbete kring barn i 

skolåldern, men framhåller samtidigt att samverkan alltid kan bli bättre. Verksamheterna beskrev både 

möjligheter och hinder för samverkan. Möjligheterna som socialtjänsten beskrev var främst att 

samverkan ger möjlighet att arbeta gemensamt kring förebyggande insatser och att samverkan leder 

till en ökad dialog, ömsesidig förståelse och respekt för varandras uppdrag. Från skolans sida framhöll 

man att det främst finns möjligheter med samverkan samt att Jämtbus och Barnhälsoteam kan vara 

nyckeln till ett ökat samarbete. BUP framhöll att samverkan ofta fungerar bra, men inte alltid. Hinder 

handlade från socialtjänstens sida främst om att det verkar finnas en otydlighet hos regionen hur deras 

uppdrag kring samverkan med kommunal verksamhet ska se ut, att sekretessen hindrar samt att 

samverkan försvåras av att verksamheterna inte har kunskap om varandras verksamheter och 

utrymme. Skolan upplevde hinder i långa geografiska avstånd, tidsbrist inom IFO och skola, att det 

ibland kan vara svårt för andra verksamheter att förstå att elevhälsans uppdrag är att arbeta främst 

förebyggande och främjande. BUP framhöll att det kan vara svårt att samverka när bemanningen 

sviktar hos någon part, att det är små verksamheter i mindre kommuner samt att det finns liten 

formaliserad samverkan. 

Samverkan avseende samhällsplacerade barn 
Vad avser samverkan mellan socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård kring placerade barn 

förmedlade länets socialtjänster i enkätsvaren en varierad bild av den samverkan som sker. Dels 

42

1

Kan skolan initiera en SIP i  er  
kommun?

Ja Nej Vet ej
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uppgav en kommun att det inte finns några speciella arbetssätt eller samverkan, en annan uppgav att 

man initierar en hälsoundersökning inför varje placering och en tredje att man upprättar SIP vid behov 

samt tar de kontakter som behövs när behov uppstår. En kommun hänvisade till den länsgemensamma 

överenskommelsen och de riktlinjer avseende samarbete kring familjehems- och HVB-hemsplacerade 

barn som nyligen antagits. En annan delgav att man försöker få in BUP i de ärenden där behov finns 

men att det inte alltid är lätt. I Östersund framhölls SkolFam som nyligen tillskapats (team som arbetar 

med placerade barns skolgång). 

Möjligheter/hinder 

Socialtjänsten uppgav i enkätsvaren att de upplever att det finns behov av ökad samverkan kring 

familjehems- och HVB-hemsplacerade barn, ett stort hinder är avståndet till BUP och HAB och att det 

därför kan finnas behov av andra vägar till samverkan, att sekretessen kan ställa till det och att 

verksamheterna hamnar i diskussioner om pengar, att samarbete med regionen behöver utvecklas 

kring placerade barns hälsa och att det är en otydlig ansvarsfördelning mellan region och kommun vid 

placering när det gäller hälsoundersökning och samfinansiering. Skolan uppgav att de upplever att 

samverkansrutiner behöver skrivas ned och göras kända och att de behöver vara utformade med 

tydligt ansvar, att man skulle behöva öka samverkan med HVB-hemmen särskilt mellan skola och 

ensamkommande och att det genom samverkan finns möjlighet att visa varandra arbetssätt som 

fungerar. BUP framhöll att den överenskommelse och de riktlinjer som är framtagna avseende 

familjehems- och HVB-hemsplacerade barn ger möjligheter att utveckla samverkan. 

Behov av ytterligare insatser för att ta hand om barn i behov av sammansatt stöd  
Tre kommuners socialtjänst ansåg ej att det finns behov av ytterligare insatser för att ta hand om barn 

som är i behov av sammansatt stöd. Andra kommuner framhöll att det finns behov av: 

• Uppsökande verksamheter för att tidigt nå de individer som är i störst behov av stöd. 

• Samverkan för att motverka diskussioner om behov, ansvar och pengar, en utbyggd öppenvård 

som kan möta de behov som finns hos barnen 

• Ytterligare insatser för de barn som inte tar sig i väg till skolan trots det stöd och samverkan 

som sker mellan socialtjänst, skola, elevhälsa och BUP. Det finns barn och unga med diagnoser 

som kommer i kläm, hamnar mellan stolarna. Vad kan vi göra?  

• De utmaningar som finns med de familjer med barn som fått ett eller flera utvisningsbesked 

från migrationsverket. Det handlar om allt från psykisk ohälsa, praktiska problem samt 

ekonomiska svårigheter. Hur kan vi/ska vi arbeta kring detta? 

Även inom skolan framhöll man behov av ytterligare insatser: 

• Skolan är en viktig aktör men kan inte samordna alla insatser. Folkhälsorådets tankar om att 

det är skolan som orsaken till den stora psykiska ohälsan genom betygssystem, kan inte vi 

lokalt göra något åt, det krävs riksdagsbeslut på det. Vi har bara att följa de beslut som finns 

kring skolan från vår riksdag och regering. 

• Vi ser att BUP och HAB kämpar med att räcka till för sitt uppdrag - vilket gör att allt fler 

komplexa ärenden, går tillbaka till skolan och ska tas hand om här. Inom skolan kan vi vara 

första linjens vård när det gäller kartläggningar och initiala bedömningar av psykisk ohälsa - 

men vi kan/ska inte bedriva lättare behandling - och absolut inte behandling på specialistnivå. 

Vi skulle behöva en större och närmare tillgång till specialistvården för att göra komplexa 

bedömningar och ge barn och unga den vård och behandling som behövs. Vi skulle behöva en 

operativ BUP filial. Behov av logoped och språkutredningar och behandling för skolbarn. Filial 

med ungdomsmottagningen i kommunen. Alternativt till detta skulle vara att vidga elevhälsans 

uppdrag till att också arbeta med behandling och vidga resurser och kompetens för att kunna 

ta ett sådant uppdrag. 
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• Svårt med SIP tycker flera skolor, formen är inte helt enkel. 

 

Resultatet av specialistinsatser 
I Jämtlands län har Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) första linjeansvaret för barn och ungdomar 

med psykisk ohälsa. Tillgängligheten hos BUP inom Region Jämtland Härjedalen förbättrades från 

2016-2017. År 2016 fick 72% av de barn och unga som sökte stöd hos BUP en första bedömning inom 

tidsgränsen (30 dagar). 2017 fick 84% en första bedömning inom tidsgränsen. 2018 förefaller 

tillgängligheten åter ha minskat, under perioden januari-juli fick ca 67% (medelvärde) en första 

bedömning inom 30 dagar (Källa: vantetider.se).  

Januari: 38% 

Februari: 63% 

Mars: 73% 

April: 65% 

Maj: 60% 

Juni: 82% 

Juli: 90%. 

 

Vad avser tillgänglighet till fördjupad utredning och behandling registrerade BUP inte sådan data hos 

vantetider.se under 2016-2017. Inte heller under 2018 har inrapportering skett (Källa: vantetider.se).  

Jämtlands län är bland de län i Sverige som har lägst antal förskrivna recept avseende antidepressiva 

medel, lugnande och ångestdämpande medel samt ADHD-läkemedel per 1000 invånare 0-17 år (Källa: 

Kolada).  

2015 vårdades 389 unga mellan 0-24 år per 100 000 invånare inom sluten vård med psykiatrisk 

diagnos, 2016 hade siffran sjunkit till 340 unga mellan 0-24 år per 100 000 invånare. Båda åren låg 

länet under riksgenomsnittet. Vad gäller invånare 0-24 år som vårdats inom slutenvård efter avsiktlig 

självdestruktiv handling var antalet unga mellan 0-24 år 2015 62 unga per 100 000 invånare och 2016 

hade siffran stigit till 84 unga per 100 000 invånare.  2015 låg länet under riksgenomsnittet och 2016 

låg länet över riksgenomsnittet (Källa: Kolada).  

Antal suicid i länet per 100 000 invånare minskade i åldersgruppen 15-24 år mellan 2015-2017 (Källa: 

Socialstyrelsen). Både under 2014 och 2015 låg länet avsevärt högre än riksgenomsnittet medan man 

under 2016 låg under riksgenomsnittet. Antalet pojkar som tagit sitt liv per 100 000 invånare är dock 

fortsatt högre än riksgenomsnittet (Källa: Socialstyrelsen). 

Resultatmätning av specialistinsatser inom BUP 
Barn och ungdomspsykiatrin har ansvaret bedriva första linjens- och specialiserade vårdens psykiatri 

för barn och ungdomar 0-18 år. 

BUP inom Region Jämtland Härjedalen mäter delvis resultatet av de specialistinsatser man ger barn 

och unga.  

• BUP genomför löpande funktionsnivåbedömningar av patienter för att se utveckling.  

• Skattning av nöjdhet med insatser och patientupplevelse av vården sker delvis. 

• Metoder finns i verksamheten 

 

Åtgärder för att öka tillgängligheten till BUP 
BUP har uppgett att man med syfte att öka tillgängligheten kommer att fortsätta utveckla 

mottagningen för första linjen.  
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BUP kommer även att utbilda fler specialistpsykologer för att minska köerna till utredning på sikt. 

Man kommer vidare att fortsätta utveckla internetbehandlingar. Idag finns internetbehandling i 

verksamheten för ångeststörningar samt OCD. Under 2019 startas försök med internetbehandling för 

självskadeproblematik. Under 2019 kommer BUP vidare att införa möjlighet till e-besök (videobesök) 

via mina vårdkontakter med inloggning med Bankid. Man kommer även att förstärka verksamheten 

med PTP-psykologer för att upprätthålla tillgängligheten när verksamheten satsar på att 

specialistutbilda psykologer samt utbilda behandlare med grundläggande psykoterapeututbildning. 

Dessa kompetenshöjningar förbättrar tillgängligheten på sikt men påverkar samtidigt på kort sikt 

produktionen negativt. 
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