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Syfte med dagen är spridning av resultat 

från kartläggande litteraturöversikt och 

empirisk studie samt möjlighet till 

interaktion och utbyte relaterat till 

samverkansmodeller



Dagens program 
13.00 Check in och välkommen

Ing-Marie Wieselgren, Sveriges kommuner och regioner, SKR

13.10 Vad pågår inom området på nationell nivå? 

Ing-Marie Wieselgren, SKR

13.20 Elevhälsobaserad modell

Utvecklingsarbete i 10 kommuner med respektive regioner

Anna Jonsson, SKR

13.40 Presentation av litteraturöversikt, preliminära resultat

Anne Richter, Karolinska Institutet, KI 

13.55 Reflektion

Ing-Marie Wieselgren, SKR

14.00 Paus 

14.10 Presentation av rapporten - utvärdering och implementering av elevhälsobaserad modeller

Anne Richter, Karolinska Institutet, KI

14.30 Panelsamtal 

Leds av Ing-Marie Wieselgren och samtal förs med Anne Richter KI, Henna Hasson KI, Solveig Petersen Folkhälsomyndigheten, Josefine 

Fälth Sveriges elevkårer, Susanne Wallin Eriksson rektor Karlskrona, Kerstin Evelius Region Uppsala, Margret Josefsson kurator 

vårdcentral Mariestad, Christin Appel SKR

14.55 Avslutning



Rätt insatser,

på rätt nivå,

i rätt tid

Vem ska hjälpa mig?

…men hur vet jag var de finns…



Specialiserade 
insatser 

Stöd och 
behandling

Förebyggande insatser,

tidiga stödinsatser 

Upptäckt och en första kontakt 

Generella insatser 



Var når vi alla barn?

• Mödrahälsovård

• Barnhälsovård

• Förskola

• Skola

• Ungdomsmottagningar

• Primärvård

• Socialtjänst

• Specialistverksamhet

• Socialtjänst



Alla vill så väl…







Kraftsamling för psykisk hälsa

1. Ett mer hälsofrämjande 

samhälle och levnadssätt

2. Individer som är rustade för att

nå sin fulla potential och 

välmående

3. Hållbara stöd till de 

som behöver

www.skr.se/kraftsamling



För att möta utmaningarna inom psykisk hälsa, krävs att vi arbetar 
tillsammans på ett nytt sätt

• Bredda perspektivet och 

våga tänka stort

• Involvera alla sektorer –

samtidigt

• Vara långsiktiga och uthålliga

Kraftsamling för 
psykisk hälsa
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Kraftsamling psykisk hälsa inriktas mot tre arbetsområden

1. Ett mer hälsofrämjande 

samhälle och levnadssätt

2. Individer som är rustade för att

nå sin fulla potential och välmående

3. Hållbara stöd till de som 

behöver

A. En samhällsdesign för hälsa och 

välmående

B. En hälsofrämjande 

samhällsdiskussion

C. Ett arbets- och vardagsliv med 

krav som svarar mot människors 

förmågor

D. Ökad motståndskraft mot livets 

påfrestningar i alla åldrar

E. Ett utbildningssystem som för ihop 

samhällets och individens behov

F. Ett samlat ändamålsenligt 

erbjudande av främjande och 

förebyggande insatser

G. Ökad tillgång till 

ändamålsenliga insatser för 

personer med psykisk ohälsa

H. Kompetens och kapacitet för 

att utföra det nya 

välfärdsuppdraget

I. Ett skyddsnät med täta 

maskor
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Här finns mycket information om allt som pågår:

www.uppdragpsykiskhälsa.se



Elevhälsobasera modell 
Utvecklingsarbete i 10 områden

Skola/elevhälsa, hälso- och sjukvård och socialtjänst

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/


Elevhälsobaserad modell med 
tidiga insatser för psykisk hälsa

Dialog/rekrytering hösten 2017

Testa modeller i pilot 2018 och 2019
(praktiska test ht – 18)



Utgångspunkterna för utvecklingsprojektet
- barnets behov

 Stärka det främjande och förebyggande arbetet

ex PAX, YAM, Skolmodellen PALS

”Elevhälsa och skolpersonal arbetar som ett team”

(hälsofrämjande)

Att ge barn och ungdomar möjlighet till tidigt stöd och hjälp för psykisk hälsa 

på ”deras arena” (förebyggande)

Ge barn och ungdomar möjlighet att vid behov själva söka hjälp 

(likvärdigt – minska ojämlikheter i hälsa, barnrättsperspektivet)

 Inte psykiatrisera livsproblem eller livsutmaningar (helhetssyn och rätt kompetens)



En första linje i skolan 

Specialiserade 
insatser 

Tidiga förebyggande 
insatser 

Främjande insatser 

En gemensam och tydligt beskrivning av målgruppen är avgörande för att kunna arbeta 

tillsammans.

Socialtjänst 

Skola 

Hälso- och 
sjukvård 



Vilka barn är det vi ska hjälpa? 

Specialiserade 
insatser 

Tidiga förebyggande 
insatser 

Främjande insatser 

För att få en gemensam bild behöver man titta närmare på vilka behov som man ska möta 

inom den förebyggande och tidiga i nivån. 

Rädsla, oro 
eller ångest

Sömn
Besvärlig 

hemsituation

Särskild/låg 
begåvning

Riskbruk, 
missbruk 

eller 
beroende

Ätproblem

Stress
Gör sig 

själva illa
Beteende 
problem 

Kris eller 
trauma

Kränkande 
behandling 

Svårigheter 
med 

koncentratio
n 



Utvärdering av pilotarbetet i tio 
svenska kommuner (Fohm & KI)

 Övergripande syfte: Studera införande av en modell där skolan, socialtjänsten 

och hälso- och sjukvården samverkar på skolans arena för att erbjuda tidiga 

insatser för psykisk hälsa. 

 Delsyfte 1 (kartläggande litteraturöversikt): kartlägga existerande internationell 

litteratur om implementering av insatser där skolan, socialtjänsten och/eller hälso-

och sjukvården samarbetar på skolans arena för att påverka den psykiska hälsan 

bland eleverna. 

 Delsyfte 2 (empirisk studie): utvärdera en sådan modell i svensk kontext utifrån 

SKR:s pilotarbete. 


