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Introduktion och bakgrund  
 
Genom överenskommelser mellan staten och Sveriges kommuner och landsting (SKL)  
har särskilda satsningar på psykisk hälsa och psykisk ohälsa genomförts sedan år 2008.1  
Överenskommelsen för år 2018 innebär att Stockholms läns landsting och kommunerna  
inom Stockholms län kan ta del av medel på sammanlagt 307,6 miljoner kronor. Medlen är  
fördelade på sex olika satsningar, där tre av satsningarna innebär att medel fördelas mellan  
kommunerna och landstinget (se tabell 1). Medlen är fördelade utifrån befolkningsmängd.  
 

 
 
Tabell 1. Tilldelade medel för Stockholms län enligt överenskommelsen om insatser inom psykisk hälsa 2018. 

*Enligt överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och samtliga kommuner i Stockholms län har  
landstinget rekvirerat medel för både kommunerna och landstinget, även om insatser genomförs med  
gemensamt ansvar.  medel för Stockholms län enligt överenskommelsen om insatser inom psykisk hälsa 2018.  

 
I Stockholms län har landstinget och kommunerna identifierat ett behov av ökad samverkan 
 mellan aktörer i arbetet med psykisk hälsa och psykisk ohälsa.2 Stockholms läns landsting och  
samtliga kommuner inom Stockholms län har därför beslutat att avsätta fyra procent av de  
utbetalade medlen för en gemensam satsning som ska bidra till en förstärkt samverkan mellan 
kommun och landsting i arbetet på området psykisk hälsa. Den gemensamma satsningen inleddes  
år 2016 och fyra procent av rekvirerade medlen för hela satsningen har avsatts under åren 2016,  
2017 och 2018. För år 2018 innebär det att kommunerna och landstinget gemensamt avsätter  
6, 4 miljoner kronor för den gemensamma satsningen.  
 
  

                                                        
1 För en sammanställning över genomförda satsningar se https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/omoss/uppdragets-historia/ 
2 Minnesanteckningar från PRIO Styrgrupp 2016-05-23. Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen Stockholms läns landsting och Storsthlm. 
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Tabell 2. Avsatta medel för den länsgemensamma satsningen.  

 
Handlingsplanen för den länsgemensamma satsningen uppdateras och revideras årligen i samband  
med att reviderade medel ska rapporteras in till Sveriges kommuner och landsting (SKL). Det här är  
den tredje versionen av handlingsplanen.  

 

 
Tabell 3. Tidigare versioner av handlingsplaner.  

Bakgrund 
Ökad och förbättrad samverkan mellan kommun och landsting på olika nivåer är både en målsättning  
och en förutsättning för att uppnå regeringens mål för hälso- och sjukvården och socialtjänsten.3, 4 
Psykisk hälsa och psykisk ohälsa är en tvärsektoriell fråga. Hur människor mår påverkas av många  
olika faktorer. Individuella faktorer kan handla om kön, ålder, arv, begåvning, förmåga och eventuella 
funktionsnedsättningar. Välmående påverkas också av kontextuella faktorer, såsom kultur, miljö,  
ekonomi och samhällsutveckling.  
 
Det innebär att flera huvudmän och verksamheter behöver vara delaktiga i att erbjuda främjande,  
förebyggande och stödjande/behandlande insatser under olika faser genom livet. Med flera huvudmän  
och många verksamheter som arbetar med frågan behövs en bra samverkan mellan parterna. Samverkan  
mellan aktörer bidrar bland annat till bättre tillgång och kvalitet i insatser till befolkningen men leder  
också ofta till en effektivare användning av offentliga resurser.  

                                                        
3 Regeringens mål för hälso- och sjukvården: Befolkningen ska erbjudas en behovsanpassad och effektiv hälso- och sjukvård av god kvalitet [och] att en sådan 
vård ska vara jämlik, jämställd och tillgänglig, att ’stärka förmågan och möjligheten till social delaktighet för människor i ekonomiskt och socialt utsatta 
situationer och att stärka skyddet för utsatta barn. 
4 Regeringens mål för socialtjänsten inklusive äldreomsorg: 1) ”stärka förmågan och möjligheten till social delaktighet för människor i ekonomiskt och socialt 
utsatta situationer och att stärka skyddet för utsatta barn”, 2)”’samhället utformas så att människor med funktionsnedsättning i alla åldrar blir fullt delaktiga i 
samhällslivet och jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning” och att äldre ska kunna leva ett ”aktivt liv och ha 
inflytande i samhället och över sin vardag, kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende, bemötas med respekt samt ha tillgång till god vård och 
omsorg”. 

Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa – Länsövergripande analys  
och handlingsplan psykisk hälsa. Inriktning barn, unga och unga vuxna upp till  
och med 24 år. Kommunerna i Stockholms län och Stockholms läns landsting  
i samverkan med NSPH Stockholms län 2016–2020.  

Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa – Länsövergripande analys och 
handlingsplan psykisk hälsa. Inriktning vuxna (25 år och uppåt). Kommunerna i 
Stockholms län och Stockholms läns landsting i samverkan med NSPH Stockholms län 
2016–2020. Reviderad 2017.  

Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa – Stockholms län analyser 2016. 
Kommunerna i Stockholms län och Stockholms läns landsting i samverkan med NSPH 
Stockholms län 2016–2020.   

Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa – Länsövergripande 
handlingsplan psykisk hälsa. Kommunerna i Stockholms län och Stockholms läns 
landsting i samverkan med NSPH Stockholms län 2016–2020.   
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I Stockholms län arbetar landstinget och kommunerna på olika sätt för att stärka samverkan mellan  
aktörer och verksamheter på olika nivåer. Exempel på samverkan är samverkansöverenskommelser kring  
hur man ska arbeta i olika frågor och den politiska ledningsgruppen för samverkan inom vård och 
omsorgsarbetet i Stockholms län (VIS).  
 
Samtidigt lyfts behovet av förbättrad och mer effektiv samverkan för att nå uppsatta mål gällande 
tillgängliga och kvalitativa insatser inom vård och omsorg i Stockholms län. Den länsgemensamma satsningen  
är ett sätt att arbeta för ökad samverkan mellan kommunerna och landstinget.  

Syfte och målsättning med satsningen  
Syftet med den länsgemensamma satsningen är att stödja och förstärka arbetet med att främja psykisk  
hälsa och att förebygga och stödja/behandla psykisk ohälsa i Stockholms läns landsting och kommunerna  
i Stockholms län. Satsningen har ett särskilt fokus på att bidra till förutsättningar för en förstärkt samverkan 
mellan kommunerna och landstinget.  
 
Under åren 2018–2020 kommer arbetet inom den länsgemensamma satsningen utgå från tre prioriterade 
områden: barn och unga, frågor som handlar om ledning, styrning och organisation och frågor som handlar om 
kunskap och kompetens på området psykisk hälsa. Den länsgemensamma satsningen genomför även ett par 
projekt i syfte att testa nya sätt att organisera och arbeta på.  
 
Den övergripande målsättningen med satsningen är: 
 

1. En ökad dialog mellan företrädare och representanter för Stockholms läns landsting och kommunerna  
i Stockholms län när det gäller frågan om samverkan för effektivare insatser till medborgarna.  

2. Ökad samsyn kring vilka utmaningar som finns i Stockholms län och en gemensam syn på hur man  
ska gå vidare med att möta identifierade utmaningar.  

3. Bidrag till arbetet med långsiktiga strukturer för att sprida och implementera kunskap om psykisk hälsa 
och psykisk ohälsa i Stockholms län.  

4. Att genom olika projekt testa nya arbetssätt, vilket på lång sikt kan bidra till bättre och effektivare sätt 
att organisera och/eller arbeta med frågor som handlar om att främja psykisk hälsa och förebygga och 
stödja/behandla psykisk ohälsa. 

Satsningens organisation  
För att leda arbetet med den länsgemensamma satsningen har en styrgrupp tillsats. I styrgruppen finns 
representanter från Stockholms läns landsting och Storsthlm5 samt från ett par kommuner i Stockholms län. 
Styrgruppen ska gemensamt företräda olika huvudmän och olika verksamheter för att på så sätt säkerställa ett 
tvärsektoriellt perspektiv på psykisk hälsa och psykisk ohälsa. I styrgruppen finns även representanter från 
brukarorganisationerna. Den länsgemensamma satsningen sker även i nära samarbete med pågående internt 
arbete på hälso- och sjukvårdsförvaltningen inom Stockholms läns landsting respektive Storsthlm. 
 
Den politiska förankringen för den länsgemensamma satsningen sker genom den politiska ledningsgruppen  
för samverkan inom vård och omsorgsarbetet i Stockholms län (VIS).6 Detta arbete sker i nära samarbete med 
pågående verksamhet inom Stockholms läns landsting och Storsthlm. Satsningen har ytterligare samarbeten för 
förankringen i kommunerna genom ett särskilt nätverk av kommunsamordnare från respektive kommun.   
  

                                                        
5 Storsthlm är en sammasluttning av de 26 kommuner som ingår i Stockholms län. Läs mer på Storsthlms hemsida, www.storsthlm.se.  
6 Läs mer på Storsthlms hemsida, www.storsthlm.se/om-oss/politisk-styrning-och-organisation/politiska-grupper.html. 
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Bild 1. Översikt över organisation för den länsgemensamma satsningen. 

Ett samverkanskansli för ökat utbyte och samverkan mellan landsting och kommunerna 
Ett samverkanskansli med två projektledare ansvarar för att planera och genomföra de aktiviteter som  
beslutas av styrgruppen. Projektledarna är anställda i Stockholms läns landsting men rapporterar till den 
länsgemensamma styrgruppen för satsningen. Kansliet består också av samordnare från Storsthlm och  
hälso- och sjukvårdsförvaltningen inom Stockholms läns landsting. En central del av syftet med den 
länsgemensamma satsningen handlar om att fungera som en länk mellan kommunerna i Stockholms län  
och Stockholms läns landsting.  
 
Det kortsiktiga målet med ett samverkanskansli som är förankrat både inom landstinget och kommunerna  
är att det kan stödja ett utbyte av kunskap och en ömsesidig uppdatering av vad som är på gång i respektive 
organisation. Samverkankansliet kan också bidra till att identifiera och initiera samverkan i olika frågor samt 
genom att skapa forum för dialog medverka till ökad samsyn kring utmaningar, behov och möjliga vägar framåt.  
 
Det långsiktiga målet med ett samverkanskansli är att bidra till att skapa varaktig kontinuerlig dialog och 
samverkan mellan landstinget och kommunerna i Stockholms län.  

Arbeta för ökad samverkan  
Psykisk hälsa är en mångfacetterad fråga som påverkar och påverkas av många delar av samhället. Det medför 
att det finns många verksamheter som på olika sätt arbetar med eller berörs av frågor som handlar om psykisk 
hälsa och psykisk ohälsa. Samverkan mellan aktörer pekas ofta ut som en av de viktigaste faktorerna för effektiv 
organisering av insatser på området psykisk hälsa. Samtidigt visar undersökningar ofta på att samverkan mellan 
aktörer är bristfällig och kan förstärkas ytterligare.  
 
Den länsgemensamma satsningen på psykisk hälsa är ett sätt att öka samverkan och bidra till en intensivare 
dialog mellan aktörer och verksamheter.  

Länk mellan satsningar med fokus på psykisk hälsa och psykisk ohälsa 
Det pågår många olika satsningar som direkt eller indirekt handlar om att främja psykisk hälsa och förebygga  
och behandla psykisk ohälsa. Samverkanskansliet fungerar som en länk mellan Storsthlm och Stockholms läns 
landsting, men även som en länk till andra länsövergripande aktörer, såsom Länsstyrelsen i Stockholms län samt 
till nationella aktörer och myndigheter.  Samverkanskansliet ska även verka för att sprida information om de 
olika satsningarna samt främja samverkan och synergieffekter mellan de olika satsningarna.  



 

 6 
 

Planera och genomföra aktiviteter och projekt  
Inom ramen för den länsgemensamma satsningen genomförs ett flertal projekt (se separat beskrivning under 
avsnittet Insatser inom ramen för den länsgemensamma satsningen). Samverkanskansliet fungerar som ett nav 
för projekten och har det övergripande ansvaret över genomförande, uppföljning och spridning av resultat.  
 
Samla och sprida information  
Det pågår många aktiviteter och satsningar både lokalt i kommuner och landsting samt nationellt, till exempel 
genom SKL och på myndigheter. Samverkanskansliet ansvarar bland annat för att samla och delge information 
som är relevant för aktörer och verksamheter i Stockholms län, exempelvis genom hemsidan: 
www.uppdragpsykiskhalsa.se/stockholmslan. 
 
Analys och handlingsplaner för psykisk hälsa i Stockholms län  
För Stockholms län finns sedan år 2016 en analys och handlingsplan när det gäller psykisk hälsa. Analys och 
handlingsplanen ska fungera som ett stöd för både kommunerna och landstinget i planeringen och 
vidareutvecklingen av arbetet på området psykisk hälsa. Samverkanskansliet ansvarar för att ta fram underlag 
och kartläggningar som kan användas i arbetet med analys och handlingsplanerna. Samverkanskansliet ansvarar 
även för att årligen revidera och uppdatera den länsövergripande handlingsplanen. 
 
Lyfta goda exempel och omvärldsbevakning  
Runt om i länet, i Sverige och internationellt pågår arbetet med att hitta nya sätt att arbeta på området psykisk 
hälsa. Att lyfta exempel på hur man arbetar på andra ställen är ofta ett stöd för aktörer och verksamheter i 
processen att vidareutveckla den egna verksamheten. Samverkanskansliet arbetar aktivt för att fånga upp goda 
exempel som sedan kan spridas genom hemsidan, workshops, konferenser, artiklar och filmer. 
 

 
Insatser inom ramen för den länsgemensamma satsningen  
Åren 2018–2020 kommer den länsgemensamma satsningen på området psykisk hälsa att ha ett särskilt fokus på 
ett par områden där man ser ett särskilt behov av aktiviteter och insatser. Prioriteringar gällande fokusområden 
är ett resultat av bland annat den erfarenhet och insikt som samlats in under de två år som satsningen pågått 
och en dialog med kommunsamordnare7 med särskilt fokus på frågor som handlar psykisk ohälsa. De 
prioriterade områdena speglar också de behov som identifierats i den länsövergripande analysen för vilka 
utmaningar som Stockholms län står inför när det gäller psykisk hälsa och psykisk ohälsa. För varje prioriterat 
område finns förslag på aktiviteter som ska genomföras under åren 2018–2020. Förändringar kan komma att 
ske över tid, där aktiviteter läggs till och justeras.  

Barn och unga 0–24 år  
I internationella undersökningar av barn och ungas uppväxtvillkor rankas Sverige ofta högt, även jämfört med 
många andra välfärdsländer.8 De flesta svenska barn och ungdomar mår bra, både psykiskt och fysiskt. De flesta 
har en bra barndom, tar sig igenom tiden som tonåringar på ett bra sätt och växer upp till trygga vuxna. 
Samtidigt finns tecken på att den psykiska hälsan hos barn och unga i Sverige under en längre period försämrats. 
Den länsövergripande analysen för Stockholms län visar att den psykiska ohälsa hos barn och unga ökar och att 
det finns stora utmaningar i att säkerställa att barn och unga får de stöd de behöver.  
 
Det medför bland annat att kommuner och landsting utmanas i att hitta modeller och arbetssätt som 
säkerställer att barn och unga nås av främjande och förebyggande insatser samt erbjuda stöd och behandling vid 
psykisk ohälsa. Den länsgemensamma satsningen kommer att arbeta för att erbjuda ett stöd till kommunerna 
och landstinget med ett särskilt fokus på barn och unga. Stödet kommer framför allt att avgränsas till tre 
områden som har identifierats som särskilt viktiga:  
 

• förebyggande och tidiga insatser/första linjen  
• skolan som arena  
• ungas inflytande och medverkan 

                                                        
7 För varje kommun i Stockholms län finns en samordnare med ett särskilt ansvar för området psykisk hälsa. Läs mer. Läs mer om kommunsamordnarna på 
Uppdrag psykisk hälsas hemsida, www.uppdragpsykiskhalsa.se/stockholmslan/om-oss/   
8 UNICEF (2013). 
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Förebyggande och tidiga insatser 
Förebyggande och tidiga insatser kan i många fall minska risken för att psykisk ohälsa uppstår och/eller 
fördjupas. Genom att erbjuda stöd tidigt i ålder eller vid tidiga tecken på att ett barn inte mår bra kan man 
minska lidandet för enskilda barn och samtidigt minska kostnader för samhället.  
Både kommun och landsting har ett ansvar att arbeta med förebyggande och tidiga insatser och ofta fördelas 
ansvaret mellan flera olika verksamheter inom respektive huvudman, till exempel vårdcentraler, barn- och 
ungdomspsykiatrin, elevhälsan, socialtjänstens verksamheter, familjecentraler och ungdomsmottagningar.   
 
Ibland kallas den nivå i systemet som ska erbjuda förebyggande och tidiga insatser till barn och unga för första 
linjen. Begreppet första linjen innefattar insatser och aktiviteter inom både kommun och landsting. Olika län har 
olika modeller för att organisera förebyggande och tidiga insatser till barn och unga. I Stockholms läns landsting 
ska tidiga insatser erbjudas inom primärvården via vårdcentraler och barn och ungdomsmedicinska 
mottagningar med ett särskilt uppdrag att erbjuda insatser inom första linjen. När det gäller kommunerna i 
Stockholms län ser organisationen av förebyggande och tidiga insatser olika ut och det saknas en 
länsövergripande bild av läget.  

Långsiktiga mål 
Idag får ca två procent av länets barn och unga stöd och behandling genom första linjen, men behovet av 
insatser genom första linjen är stort. Det råder en utbredd enighet om att tillgängligheten borde öka och att fler 
barn och unga bör nås av insatserna. Den länsgemensamma satsningen har som mål att bidra till att fler barn får 
stöd och behandling inom första linjen för barn och ungas psykiska ohälsa.   
 
Idag saknas i stor utsträckning samverkan och samarbete mellan verksamheter som arbetar med tidiga insatser 
till barn och unga. Förbättrad samverkan antas kunna leda till bland annat tidigare upptäckt, bättre 
bedömningar av vilket stöd som behövs och bättre kvalitet och kontinuitet i de insatser som erbjuds. Den 
länsgemensamma satsningen har som mål att bidra till att samverkan mellan kommuner och landsting ökar när 
det gäller tidiga insatser till barn och unga med lättare psykisk ohälsa.  

Kortsiktiga mål 
• Skapa forum för dialog och möten mellan kommun och landsting där tidiga insatser diskuteras.  
• Ta fram och sprida befintlig information om metoder, arbetssätt och organisation med fokus på tidiga 

insatser som riktar sig till barn och unga.  
• Omvärldsbevakning – ta fram och sprida vad Stockholms län kan lära av andra län och andra länder när 

det gäller tidiga insatser.  
• Kommunicera med och utifrån behov samverka med andra pågående, närliggande projekt inom 

kommun och landsting.  
• Testa modeller genom pilotprojekt.  
• Sprida exempel på hur man i länet arbetar med tidiga insatser.  

Förslag på aktiviteter 

Aktivitet 1. En konferens om tidiga insatser i första linjen  
En konferens med fokus på tidiga insatser i första linjen. Konferensen vänder sig till medarbetare, chefer och 
politiker i Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholm län. Syftet med konferensen är att: 

• Bidra till att skapa samsyn kring tidiga insatser i första linjen i Stockholms län. 
• Vara ett forum för en dialog och ökad samverkan mellan kommun och landsting. 
• Sprida kunskap om arbetsmetoder och verktyg som kan användas vid tidiga insatser/första linjen. 

Aktiviteter 2. Stöd till internt arbete (Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Storsthlm) vidareutveckling av 
förebyggande och tidiga insatser i första linjen 
Just nu pågår arbete både inom landstinget och kommunerna med att vidareutveckla hur man arbetar med 
tidiga insatser i första linjen. Frågan om tidiga insatser/första linjen är aktuell på flera enheter och avdelningar 
inom både hälso- och sjukvårdsförvaltningen och inom Storsthlm. I anslutning till det arbetet har bland annat 
tillgång till omvärldsbevakning, dvs hur arbetar man med tidiga insatser i första linjen på andra håll i landet och 
utomlands, lyfts upp.  
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Även behovet av dialog mellan kommun och landsting när det gäller tidiga insatser och första linjen har lyfts upp. 
Samverkanskansliet kommer under 2018 och 2019 erbjuda stöd i det arbetet.  

Skolan som arena  
Forskning har visat att skolan har stor betydelse för den psykiska hälsan hos barn och unga, där svaga 
skolprestationer påverkar den psykiska hälsan och den psykiska hälsan påverkar skolprestationerna.9  
 
Skolan kan fungera både som en skyddsfaktor och som en riskfaktor. Att gå ut skolan med godkända betyg är en 
av de viktigaste skyddsfaktorerna mot psykisk ohälsa som vi känner till. Barn och unga som presterar i skolan har 
mindre risk för psykisk ohälsa både under tiden som ung och senare i livet. Skolans kompensatoriska uppdrag 
kan också fungera som en skyddsfaktor för de som barn och unga som har föräldrar som av olika anledningar 
brister i sin omsorg.  
 
Skolan kan också fungera som en riskfaktor. Skolans miljö och utformning kan vara en bidragande faktor till 
psykisk ohälsa hos vissa barn och unga. Det kan till exempel handla om ökad stress, att behöva vistas i en stökig 
miljö eller att det förekommer kränkande behandling och andra former av diskriminering, vilket kan medföra en 
ökad risk för psykisk ohälsa.  
 
Erfarenheter från runt om i landet har visat att arbetet med barn och ungas psykiska hälsa på skolans arena har 
goda möjligheter att både stärka den psykiska hälsan hos barnen och bidra till att fler barn och unga klarar av 
skolan.  

Långsiktiga mål 
Skolan kan fungera som en arena för främjande insatser. Idag får en del av barn och unga boende i Stockholms 
län tillgång till insatser och aktiviteter som syftar till att främja den psykiska hälsan, till exempel genom de 
evidensbaserade programmen Youth Aware of Mental health (YAM)10 och PAX Good Behavior Game (PAX)11. 
Den länsgemensamma satsningen har som mål att fler barn och unga ska få ta del av främjande insatser med 
fokus på psykisk hälsa samt att bidra till att skapa förutsättningar för långsiktighet när det gäller främjande 
insatser i skolan.  
 
Idag arbetar många skolor med att främja skolnärvaro och motverkar långvarig skolfrånvaro. Barn och unga som 
riskerar eller har långvarig skolfrånvaro behöver ofta stöd från olika verksamheter för att komma tillbaka till 
skolan. Den länsgemensamma satsningen har som målsättning att stödja arbetet med ökad samverkan mellan 
verksamheter i arbetet med minskad skolfrånvaro.  
 
Idag saknas i många fall en samverkan mellan skolan, socialtjänsten och hälso- och sjukvården när  
det gäller tidiga insatser. I Stockholms län saknas samverkansavtal och överenskommelser liknande de som finns 
för barn och unga i behov av särskilt stöd och det finns inga forum liknande BUSSAM där samverkan kring 
förebyggande och tidiga insatser diskuteras. Den länsgemensamma satsningen har som långsiktig målsättning att 
bidra till en ökad samverkan när det gäller tidiga insatser till barn och unga.  

Kortsiktiga mål 
• Ökad dialog mellan företrädare för landstinget och skolan i syfte att implementera och förankra 

evidensbaserade program för främjande och förebyggande arbete i skolan. 
• Ökad kunskap om barn och ungas psykiska ohälsa bland medarbetare i skolan.  
• Genomföra projekt med fokus på problematisk skolfrånvaro.   
• Lyfta fram goda exempel på hur skolan, socialtjänsten och hälso- och sjukvården kan samverka i arbetet 

med tidiga insatser. 
 

 

                                                        
9 Gustafsson et al., 2010. 
10 Läs mer om YAM på Karolinska Institutets hemsida, https://ki.se/nasp/youth-aware-of-mental-health-yam. 
11 Läs mer om PAX på hemsidan, http://paxiskolan.se. 
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Förslag på aktiviteter  

Aktivitet 1. Stödja dialogen mellan Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) och kommunerna när 
det gäller främjande insatser i skolan. 
CES arbetar redan idag tillsammans med många skolor för att genomföra interventioner som syftar till att främja 
psykisk hälsa bland barn och unga. Bland annat arbetar man med programmen YAM och PAX, som är program 
som det finns evidens för att de bidrar till främjandet av psykisk hälsa och förebyggandet av suicid. Man arbetar 
också tillsammans när det gäller ett stöd som vänder sig till elevhälsans personal, www.elevhalsoportalen.se.  

Aktivitet 2. Dialog mellan skola, socialtjänst och hälso- och sjukvården gällande samverkan kring förebyggande 
och tidiga insatser 
Samverkanskansliet kommer som ett första steg bjuda in företrädare för skolan, socialtjänsten och hälso- och 
sjukvården för att diskutera hur man kan verka kring förebyggande och tidiga insatser. Även representanter från 
brukarorganisationer kan komma att bjudas in till dialogen. Utifrån det mötet tas en plan fram för hur man ska 
gå vidare.  

Aktivitet 3. Kompetenssatsning för personal inom skolan, Karolinska Institutets NPF-skoldagar.  
Karolinska institutet anordnar årligen en tvådagarskonferens med fokus på neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar. Dagarna riktar sig framför allt till personal inom skolan. 2017 finansierade den 
länsgemensamma satsningen deltagande för runt 500 medarbetare inom Stockholms län. Satsningen 
uppskattades av medarbetare och satsningen kommer därför att genomföras även under 2018.  

Aktivitet 4. Bevaka, finansiera och, efter färdigställandet, sprida Psyk E-bas junior till medarbetare i skolan. 
Under år 2018 förväntas det webbaserade utbildningsprogrammet Psyk E-bas junior att färdigställas och finnas 
tillgänglig. När programmet finns färdigt är ambitionen att sprida det i länets kommuner och i verksamheter 
inom Stockholms läns landsting.  

Barn och ungas delaktighet och upplevelser  
Barn och ungas delaktighet är en viktig del i det främjande och förebyggande arbetet och vid 
stödjande/behandlande insatser. Barns delaktighet bör vara en återkommande punkt under allt arbete och 
samtliga aktiviteter som genomförs inom ramen för satsningen. Dock finns även ett behov av ett särskilt fokus på 
arbetet med att stärka barn och ungas delaktighet och medverkan.  

Långsiktiga mål 
Att fler verksamheter inom kommun och landsting känner till och använder systematiska arbetssätt för att följa 
upp barn och ungas upplevelser av stöd och hjälp som de har fått. Det långsiktiga målet är även en ökad 
samverkan mellan verksamheter inom kommun och landsting när det gäller samverkan med organisationer som 
företräder brukare.  

Kortsiktiga mål 
• Sprida befintliga metoder och arbetssätt som syftar till att öka ungas delaktighet vid insatser inom 

kommun och landsting.   
• Samverka med den särskilda satsningen på brukarmedverkan. 
• Sprida metoder och arbetssätt som syftar till att följa upp barn och ungas upplevelse av insatser.  

Förslag på aktiviteter 

Aktivitet 1. Sammanställa och sprida metoder om barns delaktighet 
Sammanställa vilka metoder och arbetssätt som finns när det gäller att arbeta med barn och ungas delaktighet. 
För att sedan sprida dessa till verksamheter som arbetar med barn och unga i kommun och landsting.  

Aktivitet 2. Seminarium/konferens med fokus på barns delaktighet 
Seminarium/konferens med fokus på barn och unga delaktighet och upplevelser. Innehåll till dagen bör tas fram 
tillsammans med brukarorganisationer, kommunsamordnare och företrädare för landstinget. Dagen riktar sig till 
medarbetare inom både kommun och landsting. 
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Gemensam ledning, styrning och organisation  
För att alla som behöver det ska få rätt hjälp på rätt nivå i rätt tid måste skola, socialtjänst och hälso- och 
sjukvård samarbeta. Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län behöver vidareutveckla och 
förbättra en gemensam infrastruktur för arbetet på området psykisk hälsa. Idag finns ofta parallella processer 
som pågår och som bidrar till att skapa stuprör och murar mellan verksamheter och huvudmän. Ökad samverkan 
bidrar till effektivare, bättre och sammanhållnare insatser till individer samt minskade kostnader för samhället.  

Långsiktiga mål 
I Stockholms län finns flera överenskommelser om hur man ska samverka för bättre effektivare insatser till 
befolkningen. Det finns också nätverk och grupperingar som syftar till att genom gemensam ledning och styrning 
skapa förutsättningar för ett effektivt samarbete mellan kommun och landsting. Målsättningen för den 
länsgemensamma satsningen är att stödja arbetet med gemensam ledning, styrning och organisation på lokal 
och regional nivå.  

Kortsiktiga mål  
• Att utifrån behov ta fram, sammanställa och sprida nulägesbeskrivningar och information som  

kan användas som underlag för beslut på området psykisk hälsa.  
• Utifrån behov erbjuda stöd till lokalt utvecklingsarbete genom att sprida och tillgängliggöra 

strukturerade metoder och arbetssätt för stöd i utvecklings- och förbättringsarbetet.  
• Att stödja det regionala arbetet med gemensam ledning, styrning och organisation.  
• Att stödja arbetet med att förstärka och förbättra BUSSAM.  
• Att tillgängliggöra information om SIP som ett verktyg för förbättrad samverkan vid insatser från  

fler verksamheter parallellt.  

Förslag på aktiviteter  

Aktivitet 1. En dag om arbetssätt som kan stödja utveckling och förändringsarbete, följt av lokalt stöd  
Under hösten 2018 genomförs en dag med fokus på metoder och arbetssätt som kan fungera som stöd i det 
lokala förändrings- och utvecklingsarbetet i kommuner och landsting. Dagen riktar sig till verksamhetschefer, 
enhetschefer och utvecklingsledare/processledare/projektledare inom kommun och landsting. Deltagarna kan 
sedan efter behov och önskemål erbjudas mer konkret stöd för förändring och utveckling lokalt.  

Aktivitet 2. Stöd i pågående regionalt arbete med att ta fram en strategi för frågor om gemensam ledning, 
styrning och organisation i kommun och landsting.  

Kunskap och kompetens  
God kunskap och kompetens är avgörande för kvaliteten i de verksamheter som ska arbeta med psykisk hälsa 
och psykisk ohälsa. Just nu pågår flera nationella och regionala satsningar på att skapa strukturer för att 
säkerställa att rätt kunskap når ut och blir tillgänglig.  

Långsiktiga mål 
Idag saknas en tydlig struktur för kunskapsstyrning när det gäller frågor som handlar om psykisk hälsa och 
psykisk ohälsa. För att möta behovet av ökad tydlighet pågår just nu flera olika satsningar. I Stockholms län pågår 
ett arbete med att skapa ett resurscentrum för Psykisk Hälsa, där Stockholms läns landsting arbetar tillsammans 
med kommunerna i länet. Den långsiktiga målsättningen med ett Resurscentrum är bättre kunskapsstyrning som 
ska leda till kvalitativa, tillgängliga och jämlika insatser till medborgarna. Den länsgemensamma satsningen ska 
fungera som ett stöd i det pågående arbetet i etableringen av Resurscentrum för Psykisk Hälsa och där med 
arbeta för varaktiga strukturer för kunskapsstyrning. 
 
Det finns idag många evidensbaserade metoder, verktyg och arbetssätt för att främja psykisk hälsa och 
förebygga och erbjuda stöd/behandlings vid psykisk ohälsa. Målsättningen för den länsgemensamma satsningen 
är att bidra till ökad kunskap och kompetens bland medarbetare som arbetar med eller har ansvar för insatser 
som handlar om psykisk hälsa eller psykisk ohälsa inom kommuner och landsting. Syftet är att därigenom bidra 
till ökad användning av evidensbaserade metoder, verktyg och arbetssätt. Ökad kompetens och kunskap kan 
även bidra till ett bättre bemötande och effektivare insatser.  



 

 11 
 

Kortsiktiga mål  
• Delta och stödja pågående arbete med att skapa långsiktiga strukturer för kunskapsstyrning.  
• Sprida information om det arbete som pågår i länet med att skapa strukturer för kunskapsstyrning.  
• Sprida kunskap om evidensbaserade metoder och arbetssätt. 
• Stöd till långsiktig implementering och förvaltning av metoder. 
• Sprida kunskap om brukardelaktighet.  
• Kompetenssatsningar på området psykisk hälsa.  

Förslag på aktiviteter  

Aktivitet 1. Stödja pågående arbete med att skapa långsiktiga strukturer för kunskapsstyrning. 
Delta och stödja det pågående arbetet med att skapa långsiktiga strukturer för kunskapsstyrning samt sprida 
information om arbetet, bland annat genom hemsidan.  

Aktivitet 2. Sprida kunskapsbas samlad på den nationella hemsidan för Uppdrag Psykisk Hälsa. 
Idag finns en bred kunskapsbas samlad på den nationella hemsidan för Uppdrag Psykisk Hälsa. Här finns 
material, filmer och utbildningar om hur man kan arbeta med psykisk hälsa och psykisk ohälsa. Exempelvis 
Tillsammans förbättrar vi primärvårdens arbete med psykisk ohälsa , Asylsökande & nyanlända) 
Samverkanskansliet kan, bland annat via den regionala hemsidan, sprida den kunskapsbasen vidare till 
medarbetare inom kommun och landsting i Stockholms län.  

Aktivitet 3. Kompetenssatsning genom programmet Psyk E-bas (vuxna/äldre).  
Psyk E-Bas är ett program i grundläggande psykiatri för personal som i sitt arbete kommer i kontakt med 
personer med psykisk ohälsa. Psyk-E bas är ett webbaserat utbildningsprogram avsett att användas i 
studiecirkelformat i små grupper med handledning. Under hösten 2018 och våren 2019 erbjuds verksamheter 
inom samtliga kommuner och landstinget att ta del av utbildningen.  

Aktivitet 4. Fysisk aktivitet - främjande levnadsvanor för gruppen med psykiska funktionsnedsättningar. Finns 
beskrivet i befintlig analys och handlingsplan.  

Aktivitet 5. Metodstöd i implementering. 
Verksamheter inom kommun och landsting kommer att erbjudas möjligheten att ta del av en satsning på 
förbättrad implementering av insatser på området psykisk hälsa. Satsningen genomförs tillsammans med 
Enheten för implementering och utvärdering vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES).  
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Projekt som genomförs inom ramen för satsningen  
Inom ramen för den länsgemensamma satsningen på psykisk hälsa genomför ett flertal projekt. Syftet med 
projekten är att testa nya sätt att organisera och arbeta på. Kunskap och erfarenhet som genereras i samband 
med projekten ska sedan spridas och göras tillgängliga för andra att ta del av. Gemensamt för projekten är att 
flera verksamheter eller huvudmän deltar. 

Förbättrad samverkan kring Barn i behov av särskilt stöd 
Inom länet finns en regional samverkansstruktur sedan år 2001, Regionala samrådet för barn i behov av särskilt 
stöd (BUSSAM). Syftet med BUSSAM är en effektiv samverkan mellan hälso- och sjukvården, socialtjänsten samt 
skolan gällande barn i behov av särskilt stöd. BUSSAM leds av en tjänstemannagrupp med representanter från 
de tre berörda verksamheterna på central länsnivå. I varje kommun finns ”lokala” BUS-grupper som organiseras 
utifrån en överenskommelse som togs fram och godtogs av samtliga kommuner och Stockholms läns landsting 
år 2012 – ”Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS)”. 
 
Projektet med fokus på förbättrad samverkan kring barn i behov av särskilt stöd handlar om att: 

• Analysera redan insamlat utvärderingsmaterial kring BUS för att få en nulägesbild för länet och lokalt. 
• Ta fram en tids- och aktivitetsplan kring en djupare inventering av det lokala BUS-arbetet. Detta görs i 

samarbete med BUS-sekretariatet. 
• Besöka de lokala BUS-grupperna i länet för att: 

- ytterligare identifiera behov kring BUS-samverkan,  
- informera om BUS-överenskommelsen samt om övriga framtagna samverkansrutiner och 

avvikelserapportering, 
- på plats stödja och ge tips till de lokala BUS-grupperna om goda exempel på BUS-samverkan. 

• Utifrån den fördjupade inventeringen i de lokala BUS-grupperna ge förslag på hur det länsövergripande 
arbetet kring BUS-samverkan kan utvecklas samt ge förslag på eventuella ändringsförslag vad gäller 
BUS-överenskommelsen. 

Förbättrad samverkan vid vårdnadshavares akuta sjukdom eller dödsfall 
En länsövergripande analys synliggjorde ett behov av att Stockholms läns landsting och kommunerna i länet tar 
fram gemensamma rutiner eller liknande när ambulanspersonal och Psykiatrisk ambulanspersonal (PAM-
personal) vid akuta situationer träffar på barn som närstående. Det kan exempelvis vara akuta situationer som 
att en vårdnadshavare avlider eller att en vårdnadshavare blir svårt sjuk, skadad eller okontaktbar.  
Den kartläggning som gjorts under sommaren 2017 visar att ambulanspersonalen många gånger stöter på 
problem när de under framförallt helger och jourtid försöker kontakta socialtjänsten.  
 
Projektet handlar om att utifrån genomförd inventering och utifrån annan befintlig kunskap ge förslag på 
insatser gällande barn som anhöriga som kan underlätta kontakten mellan ambulanspersonal, PAM-personal 
och kommunernas socialtjänster/socialjourer, även på kvällar och helger. 

Förbättrad samverkan kring nyfödda barn till föräldrar med beroende 
På uppdrag av Stockholms läns landsting erbjuder Rosenlunds barnhälsovårdsteam (RBH) sedan år 2014 tidiga 
stödinsatser för spädbarn i familjer där en eller bägge föräldrarna har en drogberoendesjukdom. Verksamheten 
är länsövergripande och ger individuellt anpassad barnhälsovård med frekventa besök i hemmet och på 
mottagningen under barnets första åtta månader. Ett särskilt barnhälsovårdsprogram har utvecklats för de 
frekventa hembesöken. Stor vikt läggs vid att stödja föräldrarna i att uppmärksamma barnens behov av 
kommunikation och samspel. 
 
Rosenlunds barnhälsovårdsteam bedriver sin verksamhet med två sjuksköterskor där stödinsatserna domineras 
av regelbundna hembesök under de första månaderna efter barnets födelse. Föräldrarna bor i hela Stockholms 
län, vilket gör att personalen interagerar med ett mycket stort antal kommuner och stadsdelars socialtjänst. För 
ungefär hälften av familjerna som är aktuella inom verksamheten görs vid ett eller flera tillfällen en oros 
anmälan till socialtjänsten.   
 
Projektet syftar till att i samarbete med Rosenlunds barnhälsovårdsteam utreda utvecklingsbehov samt ge 
förslag på insatser för att förbättra samverkan mellan barnhälsovårdsteamet och kommunernas socialtjänster. 
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Utvecklingsarbete kring problematisk skolfrånvaro 
Det finns en stor andel barn och unga i Stockholms län som riskerar att hamna i utanförskap till följd av 
omfattande frånvaro från skolan. Långvarig skolfrånvaro kan både vara ett tecken på psykisk ohälsa och en 
riskfaktor psykisk ohälsa på långsikt.  
 
Barn och unga med problematisk skolfrånvaro behöver ofta stöd från flera olika verksamheter för att komma 
tillbaka och stanna kvar i skolan. En bra samverkan mellan dessa aktörer bidrar till effektivare stöd till barn, unga 
och deras föräldrar.  
 
I Stockholms län pågår flera satsningar i syfte att minska den problematiska skolfrånvaron. Inom ramen för den 
länsgemensamma satsningen genomförs tillsammans med tre pilotkommuner ett projekt för att minska 
problematisk skolfrånvaro.  
 
Inom ramen för projektet kommer följande satsningar och fokus att ingå: 

• Olika kompetenshöjande insatser kommer att genomföras med fokus på kunskap om hur man kan 
arbeta för att stimulera närvaro, tidigt fånga upp elever i riskzonen och arbeta för att skapa 
organisationer där olika professioner samverkar för elevens möjlighet till en hållbar skolgång.  

• Pilotkommunerna ska ta fram och implementera hållbara rutiner där det framgår hur man ska arbeta 
med tidig upptäckt och uppföljning av problematisk skolfrånvaro.   

• Arenor ska skapas för samverkan kring barnen utifrån ett individcentrerat arbetssätt.  
 

Pilotprojekt hälsosamma levnadsvanor för personer med psykisk ohälsa (Hälsospåret) 
Personer med psykisk ohälsa har generellt sämre fysisk hälsa än genomsnittet och dödligheten bland vissa 
diagnosgrupper är flera gånger högre än normalbefolkningen. Hälsospåret är en metod för att motivera 
personer med psykisk ohälsa att ta kontroll över sitt eget mående. Ett pilotprojekt har formats tillsammans med 
Nationell Samverkan för Psykisk hälsa (NSPH) i Stockholms län. Syftet är att bidra till spridning av metoden och 
prova att utbilda personer med erfarenhet av egen psykisk ohälsa (ex Peer support) till att bli cirkelledare och i 
sin tur håller studiecirklar för personer med psykisk ohälsa. 


