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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningskontoret i uppdrag att arbeta vidare med 
åtgärder för att förbättra den psykiska hälsan för barn och unga i samverkan med berörda 
förvaltningar, utifrån benchmarking-rapporten och kartläggningen som
- att SAGA (eller motsvarande) ska införas som plattform på kommunens hemsida
- ett varaktigt program omfattande föräldrastöd och sociala medier baserat på best practice ska 
tas fram
- behovet av handlingsplan gällande suicidprevention inkluderas i arbetet med framtagande av 
Tryggare Vallentunas handlingsplan 2021-2022
- rekommenderar att Barn- och ungdomsnämnden säkerställer att YAM införs på samtliga 
skolor med en årskurs 4 och uppåt senast höstterminen 2021.
- rekommenderar att socialnämnden överväger att införa aktuell rutin för samordning mellan 
Barn och unga och Socialpsykiatri” samt införa/uppdatera ”aktuell rutin för samordning 
mellan LSS (barn och vuxen) och Socialpsykiatri”.

Ärendebeskrivning
Utefter de resultat och förslag som framkom av rapporten Psykisk hälsa och ohälsa bland 
unga i Vallentuna kommun fick kommunledningskontoret i uppdrag att kartlägga kommunens 
befintliga insatser inom psykisk hälsa, skyddsfaktorer som påverkar den psykiska hälsan hos 
unga och bidrar till välbefinnande och hur kommunen arbetar med dessa, ge förslag till hur 
kommunen tidigare kan fånga upp signaler på psykisk ohälsa och arbeta med självskattning 
och öppenhet kring psykisk ohälsa samt ge förslag på plattform för att öka kunskapen om hur 
psykisk ohälsa kan hanteras. Kartläggningen visar att Vallentuna kommun har flera 
verksamheter och aktiviteter som främjar, förebygger och åtgärdar invånarnas fysiska, 
psykiska och sociala välmående. Insatserna riktas även mot olika målgrupper som barn och 
unga, föräldrar och personal som arbetar med dessa frågor. Några av de skyddsfaktorer för 
psykisk hälsa som Vallentuna arbetar med är en nära vuxen, fysisk aktivitet, skolan som 
arena, upplevelse och känsla av sammanhang, öppenhet med sitt mående och söka hjälp samt 
en god samverkan mellan verksamheter inom kommunen. Kartläggningen visar även på en 
del utvecklingsområden för Vallentuna för att förbättra den psykiska hälsan.

I samband med kartläggningen genomfördes en benchmarking rapport med syfte att se vilka 
kommuner i Sverige som har låg andel psykisk ohälsa bland barn och unga, ålder 10 – 24, och 
hur har de åstadkommit detta. Rapporten utgår från statistiken kopplat till andelen barn och 
unga vuxna som hade minst ett vårdtillfälle inom slutenvård på grund av någon psykiatrisk 
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diagnos, eller med minst ett uttag av något psykofarmaka. I de kommuner och regioner som 
har låg andel med psykiska ohälsa finns det metoder och insatser som används som 
förebyggande och/eller åtgärdande, vilka redovisas i rapporten.

De förslag som båda rapporterna ger för att förbättra den psykiska hälsan hos barn och unga i 
Vallentuna kommun är bland annat att införa plattformen SAGA, vilket står för Samarbete 
och Gemensamt Ansvar för barn och ungas psykiska hälsa och metoden Youth Aware of 
Mental health (YAM) samt att satsa på suicidprevention.
Rapporterna informerar även på olika sätt om vikten av sociala medier och föräldrarnas roll i 
barn och ungas mående.

Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Kartläggning av insatser psykisk hälsa bland barn och unga
 Psykisk hälsa bland barn och unga
 Återrapportering – kartläggning av kommunens befintliga insatser psykisk hälsa
 Kartläggning av befintliga insatser verksamheter psykisk hälsa Vallentuna kommun
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningskontoret i uppdrag att arbeta 
vidare med åtgärder för att förbättra den psykiska hälsan för barn och unga i 
samverkan med berörda förvaltningar, utifrån benchmarking-rapporten och 
kartläggningen som
- att SAGA (eller motsvarande) ska införas som plattform på kommunens hemsida 
- ett varaktigt program omfattande föräldrastöd och sociala medier baserat på best 
practice ska tas fram
- behovet av handlingsplan gällande suicidprevention inkluderas i arbetet med 
framtagande av Tryggare Vallentunas handlingsplan 2021-2022
-  rekommenderar att Barn- och ungdomsnämnden säkerställer att YAM införs på 
samtliga skolor med en årskurs 4 och uppåt senast höstterminen 2021. 
-  rekommenderar att socialnämnden överväger att införa aktuell rutin för 
samordning mellan Barn och unga och Socialpsykiatri” samt införa/uppdatera 
”aktuell rutin för samordning mellan LSS (barn och vuxen) och Socialpsykiatri”.

Ärendet i korthet
Utefter de resultat och förslag som framkom av rapporten Psykisk hälsa och ohälsa 
bland unga i Vallentuna kommun fick kommunledningskontoret i uppdrag att 
kartlägga kommunens befintliga insatser inom psykisk hälsa, skyddsfaktorer som 
påverkar den psykiska hälsan hos unga och bidrar till välbefinnande och hur 
kommunen arbetar med dessa, ge förslag till hur kommunen tidigare kan fånga upp 
signaler på psykisk ohälsa och arbeta med självskattning och öppenhet kring psykisk 
ohälsa samt ge förslag på plattform för att öka kunskapen om hur psykisk ohälsa kan 
hanteras. Kartläggningen visar att Vallentuna kommun har flera verksamheter och 
aktiviteter som främjar, förebygger och åtgärdar invånarnas fysiska, psykiska och 
sociala välmående. Insatserna riktas även mot olika målgrupper som barn och unga, 
föräldrar och personal som arbetar med dessa frågor. Några av de skyddsfaktorer för 
psykisk hälsa som Vallentuna arbetar med är en nära vuxen, fysisk aktivitet, skolan 
som arena, upplevelse och känsla av sammanhang, öppenhet med sitt mående och 
söka hjälp samt en god samverkan mellan verksamheter inom kommunen. 
Kartläggningen visar även på en del utvecklingsområden för Vallentuna för att 
förbättra den psykiska hälsan. 

I samband med kartläggningen genomfördes en benchmarking rapport med syfte att 
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se vilka kommuner i Sverige som har låg andel psykisk ohälsa bland barn och unga, 
ålder 10 – 24, och hur har de åstadkommit detta. Rapporten utgår från statistiken 
kopplat till andelen barn och unga vuxna som hade minst ett vårdtillfälle inom 
slutenvård på grund av någon psykiatrisk diagnos, eller med minst ett uttag av något 
psykofarmaka. I de kommuner och regioner som har låg andel med psykiska ohälsa 
finns det metoder och insatser som används som förebyggande och/eller åtgärdande, 
vilka redovisas i rapporten. 

De förslag som båda rapporterna ger för att förbättra den psykiska hälsan hos barn 
och unga i Vallentuna kommun är bland annat att införa plattformen SAGA, vilket 
står för Samarbete och Gemensamt Ansvar för barn och ungas psykiska hälsa och 
metoden Youth Aware of Mental health (YAM) samt att satsa på suicidprevention.  
Rapporterna informerar även på olika sätt om vikten av sociala medier och 
föräldrarnas roll i barn och ungas mående.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse
2. Rapport – Psykisk hälsa bland barn och unga
3. Rapport – Återrapport kartläggning av kommunens befintliga insatser psykisk 

hälsa
4. Exelfil – Kartläggning av kommunens befintliga insatser psykisk hälsa

Victor Kilén Emelie Hallin
Kommundirektör Stabschef

______________________

Ska expedieras till
Akten
Kommunstyrelsen
Barn- och ungdomsnämnden
Kulturnämnden
Fritidsnämnden
Socialnämnden



VERSION

DIARIENUMMER 2020-09-23

RAPPORT
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2020

Psykisk hälsa bland barn 
och unga
Per Toverud



KOMMUNLEDNINGSKONTORET

186 86  VALLENTUNA
BESÖK: TUNA TORG 1
TFN: 08-587 850 00

KLK@VALLENTUNA.SE
WWW.VALLENTUNA.SE

Psykisk hälsa bland barn 
och unga
Per Toverud

Innehåll

Bakgrund...................................................................... 1

1. Bakgrund................................................................................. 1

2. Åtgärder.................................................................................. 2

3. Avgränsningar......................................................................... 2

4. Att mäta psykisk hälsa............................................................. 2

4.1 Vad är psykisk ohälsa?....................................................................... 3

4.2 Omfattning av studien........................................................................ 3

4.3 Tillvägagångssätt............................................................................... 3

4.4 Urval kommuner................................................................................ 5

4.5 Öppna jämförelser socialtjänst 2019.................................................... 6

4.6 Frågor till kommuner med låg andel psykisk ohälsa................................ 7

4.7 Intervju med stabschefen samt trygghets- och folkhälsostrategen i 
Vallentuna kommun................................................................................ 8

Analys öppna jämförelser........................................... 10

5. Sammanfattande analys........................................................ 10

Metoder i kommuner och regioner.............................. 13

6. Förebyggande insatser........................................................... 13

6.1 REKO Helsingborgs ungdomsjour....................................................... 13



KOMMUNLEDNINGSKONTORET

186 86  VALLENTUNA
BESÖK: TUNA TORG 1
TFN: 08-587 850 00

KLK@VALLENTUNA.SE
WWW.VALLENTUNA.SE

6.2 Region Halland – Unga och unga vuxnas psykiska hälsa och livsvillkor.... 13

7. Förebyggande och åtgärdande insatser................................. 14

7.1 Samarbete och Gemensamt Ansvar för barn och ungas psykiska hälsa 
(SAGA)................................................................................................ 14

7.2 Snorkel Region Uppsala.................................................................... 15

8. Åtgärdande insatser............................................................... 16

8.1 Samordnad individuell plan (SIP)....................................................... 16

8.2 Personligt ombud för personer över 18 år............................................ 17

8.3 Hälsa, Lärande och Trygghet (HLT).................................................... 17

8.4 Supported Education........................................................................ 18

8.5 Barn- och ungdomshälsan i Värnamo.................................................. 18

Internationella program mot ångest och depression.. 19

9. Practitioner online referral and treatment service (PORTS)... 19

10. Collaborative care model (CCM)........................................... 19

11. FRIENDS.............................................................................. 21

12. Resourceful Adolescent Program (RAP)............................... 21

13. Problem Solving for Life (PSFL)........................................... 21

14. Ease of Handling Social Aspects in Everyday Life (LISA-T) och 
LARS&LISA................................................................................ 21

15. BeyondBlue.......................................................................... 21

16. Coping with Stress course (CWS)......................................... 22

17. Depression in Swedish Adolescents (DISA)......................... 22

Svenska myndigheter, organisationer och föreningar 
som arbetar aktivt med psykisk ohälsa....................... 23

18. Hjärnkoll Stockholm............................................................. 23

18.1 90 ambassadörer........................................................................... 23



KOMMUNLEDNINGSKONTORET

186 86  VALLENTUNA
BESÖK: TUNA TORG 1
TFN: 08-587 850 00

KLK@VALLENTUNA.SE
WWW.VALLENTUNA.SE

18.2 Hjärnkoll Ung................................................................................ 23

18.3 VÅGA PRATA psykisk ohälsa på sociala medier................................... 24

18.4 Samtal i St Paul............................................................................. 24

18.5 Skolworkshops............................................................................... 24

19. Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH).................... 24

20. Centrum för forskning om barns och ungdomars psykiska 
hälsa (CFBUPH)......................................................................... 25

21. Riksförbundet Attention....................................................... 25

22. Suicide Zero......................................................................... 25

23. Youth Aware of Mental health (YAM)................................... 26

24. Folkhälsomyndigheten......................................................... 27

25. Socialstyrelsen..................................................................... 27

26. Uppdrag Psykisk Hälsa......................................................... 27

27. Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention av 
Psykisk Ohälsa (NASP).............................................................. 27

27.1 The Mental Health First Aid Training and Research Program (MHFA) - som 
på svenska fått namnet Första hjälpen till psykisk hälsa............................. 27

28. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
.................................................................................................. 28

29. Mind..................................................................................... 28

30. Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd 
(SPEC)....................................................................................... 28

31. PlugInnovation.................................................................... 28

32. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH).............. 29



1

Bakgrund
Vilka kommuner i Sverige har bäst resultat, det 
vill säga låg andel psykisk ohälsa bland barn 
och unga, ålder 10 – 24, och hur har de 
åstadkommit detta? Genom att genomföra en 
kvalitetsstudie med benchmarking och best 
practice ska Vallentuna jämföras mot dessa 
kommuner.

Målet är att öka samarbetet mellan alla kommunens förvaltningar 
för att kunna öka psykisk hälsa bland barn och unga. Syftet med 
effektivitetsstudier och dess genomförande samt resultat är att 
bidra till en ökad kvalitet till lägre kostnad i kommunen. Studien 
är också ett underlag för ekonomiska prioriteringar. 

1. Bakgrund
Den senaste nationella kartläggningen över psykisk hälsa bland barn och unga 
genomfördes 2010. Därefter har det inte genomförts någon liknande kartläggning. 
För att kunna jämföra kommuner med varandra har istället andra rapporter använts.

År 2016 presenterades en nationell rapport1 över den procentuella andelen barn och 
unga vuxna som hade minst ett vårdtillfälle inom slutenvård på grund av någon 
psykiatrisk diagnos, eller med minst ett uttag av något psykofarmaka. Utav 290 
kommuner hamnade Vallentuna kommun på plats 286. Sämst var Nynäshamn och 
Österåker tätt följda av Norrtälje och Dorotea. Norrtälje har efter rapporten infört 
YAM i alla deras skolor för tre år sedan och har blivit utsedd till årets förebyggande 
kommun. 

De kommuner som låg bäst till har undersökts för att hitta en, eller flera, minsta 
gemensamma nämnare. I nästa steg har de 30 bästa kommunerna ställts mot de 30 
sämsta kommunerna och genom benchmarking har noterats avvikelser större än fem 
procent inom 23 aktiviteter/delområden av 39 möjliga. Som hjälpmedel för detta har 
använts Socialstyrelsens årliga rapport ”Öppna jämförelser socialtjänst 2019 - 
Personer med psykisk funktionsnedsättning-Socialpsykiatri”2. 

Det är viktigt att poängtera att det finns ett okänt mörkertal då rapporten endast 
fångar upp de som självmant har sökt vård och fått utskrivet psykofarmaka. De som 
mår allra sämst och som inte klarar av att söka hjälp eller döljer sitt mående för sina 
anhöriga kommer inte med i statistiken.

1 https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-
dokument/artikelkatalog/statistik/2017-12-29-regionala-skillnader-psykisk-ohalsa-unga.pdf
2 https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/oppna-
jamforelser/socialtjanst/socialpsykiatri/
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2. Åtgärder
SAGA är en informationssida som används av flera kommuner och skulle kunna vara 
värdefullt för Vallentuna. Vallentuna kommun bör påbörja arbetet med att uppdatera 
informationen på sin hemsida likt SAGA som ger en lättfattlig och snabb bild över 
vilken hjälp unga kan få. I en undersökning från 2019 pekade även utredaren på 
möjligheten att använda SAGA.

Vallentuna kommun bör införa/uppdatera ” Aktuell rutin för samordning mellan Barn 
och unga och Socialpsykiatri” samt införa/uppdatera ”Aktuell rutin för samordning 
mellan LSS (barn och vuxen) och Socialpsykiatri”.

Kommunledningskontoret förordar även att Vallentuna kommun kan titta närmare 
på projektet HLT - Hälsa, Lärande och Trygghet i Västernorrland, projektet Snorkel i 
Region Uppsala, samt metoden Supported Education och Collaborative care model 
(CCM) med en vårdsamordnare.

Vallentuna har infört YAM i ett par av skolorna i Vallentuna. Införandet av 
suicidförebyggande åtgärder är mycket viktigt och bör fortsätta att införas i samtliga 
högstadieskolor i Vallentuna med fortsättning i mellanstadiet.

I förebyggande syfte kan REKO Helsingborgs ungdomsjour undersökas samt att 
bjuda in ambassadörer i form av unga och unga vuxna från Hjärnkoll Stockholm till 
kommunens skolor för att de ska kunna berätta om sina erfarenheter av psykisk 
ohälsa. 

Ekonomiska konsekvenser av ett införande av en viss metod eller system är svårt att 
bedöma då en enskild insats eller satsning kanske leder fram till någon förbättring 
som syns först fem till tio år senare. En höjning av kvaliteten är också svår att bedöma 
men en högre kundnöjdhet, NKI, kan mätas före och efter att en insats eller satsning 
har skett. 

Om Vallentuna kommun väljer att införa en metod inom folkhälsan som är 
evidensbaserad finns det att tillgå hälsoekonomiska analyser som är beräknat i Qaly, 
kvalitetsjusterade levnadsår. Detta kan vara ett sätt att visa hur mycket pengar som 
kan sparas på en tidig insats oavsett om den visar sig först om 10 år.

3. Avgränsningar
Utredningens omfattning har begränsats så att en undersökning av den 
socioekonomiska situationen i undersökta kommuner ej har skett och även ett avsnitt 
om aktuell forskning inom området har fått skjutas upp. Om utredningen ska 
fördjupas kan även dessa aspekter beaktas. 

4. Att mäta psykisk hälsa
”Psykisk hälsa kan mätas på olika sätt. Allmän självskattad hälsa omfattar både den 
psykiska, somatiska och sociala hälsan. Psykiskt välbefinnande fokuserar främst på de 
positiva dimensionerna av psykisk hälsa medan nedsatt psykiskt välbefinnande ringar 
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in lättare grader av psykisk ohälsa. Olika typer av besvär, så som ängslan, oro, ångest, 
stress och sömnbesvär, kan också vara viktiga för att förstå psykisk hälsa.” – 
Folkhälsomyndigheten3.

4.1 Vad är psykisk ohälsa?

Psykisk ohälsa är ett stort begrepp och det innebär allt från större eller mindre besvär 
som påverkar ens vardagsliv till allvarligare psykiska sjukdomar.

 Psykisk hälsa är mer än frånvaron av psykisk ohälsa. Det handlar bland annat 
om att människor upplever sin tillvaro meningsfull, att de kan använda sina 
resurser, vara delaktiga i samhället och uppleva att de har förmåga att 
hantera livets normala motgångar.

 Psykisk ohälsa används i dag ofta som en övergripande term som täcker både 
psykiska besvär och psykisk sjukdom.

 Psykiska besvär beskriver olika tillstånd då människor visar tecken på psykisk 
obalans eller symtom som oro, ångest, nedstämdhet eller sömnsvårigheter. 
De psykiska besvären kan beroende på typ och omfattning i olika grad 
påverka funktionsförmågan. Symtomen behöver inte vara så omfattande att 
diagnos kan sättas och är ofta normala reaktioner på en påfrestande 
livssituation.

 Psykiska sjukdomar och psykiskt funktionshinder är när symtom eller 
funktionsnedsättning är av den typ eller grad att det kvalificerar till en 
diagnos. Det är vanligt med psykiska besvär bland barn och ungdomar och 
det är oftast övergående. Det är viktigt att inte sjukdomsförklara det som är 
normala reaktioner i livet samtidigt som tidig identifiering av allvarliga 
tillstånd kan påverka prognosen positivt. Socialt utanförskap, arbetslöshet, 
långtidssjukskrivningar, psykisk sjukdom och missbruk kostar samhället 
betydande summor och de enskilda individerna och deras närstående stort 
lidande.

Källa: PSYNK – psykisk hälsa barn och unga med målsättningen att förbättra 
och samordna insatserna för barns och ungas psykiska hälsa 

4.2 Omfattning av studien

Studien ska omfatta samtliga delar enligt ovan, det vill säga den psykiska, somatiska 
och den sociala hälsan, psykisk ohälsa samt de positiva dimensionerna av psykisk 
hälsa.

4.3 Tillvägagångssätt

År 2010 kartlades ungas hälsa i en mer omfattande undersökning. Efter det har det 
gjorts några mindre undersökningar. Denna studie har utgått från en rapport från 

3 https://www.folkhalsomyndigheten.se/
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Socialstyrelsen från 2016, ”Regionala skillnader i psykisk ohälsa bland barn och unga 
vuxna”. Förutom uppdelning i dåvarande län finns även data redovisat per kommun. 

Statistiken i denna rapport utgår från ”Andel (%) barn och unga vuxna med minst ett 
vårdtillfälle inom slutenvård eller specialiserad öppenvård på grund av någon 
psykiatrisk diagnos, eller med minst ett uttag av något psykofarmaka under 2016.” 

Statistiken visar endast på den andel som vågar ta kontakt med sjukvård, oftast de 
som har uppvisade symptom på exempelvis ADHD eller ADD. De ungdomar som 
upplever stress, ej kan sova eller äta på grund av skolan eller andra prestationer, unga 
tjejer som inte mår bra med sitt utseende, killar som känner att de inte upplever 
kraven av att vara en ”man” likt de träningskillar på sociala medier – de söker aldrig 
hjälp och finns inte med i denna statistik men utgör en stor del av barn och unga som 
innehar psykisk ohälsa.

I tabellen är markerat med grönt de fem län som har lägst andel unga med psykisk 
ohälsa samt med rött de som har högst andel.
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4.4 Urval kommuner

De kommuner som har lägst andel unga med psykisk ohälsa har markerats med grönt 
och filtrerats fram. Därefter har innehåll på dessa kommuners hemsidor analyserats 
och där särskilda satsningar och åtgärder noterats för att få fram ett mönster eller 
metod som framgångsrika kommuner har använt sig av. Motsvarande kommuner som 
har högst andel unga med psykisk ohälsa har markerats med rött och filtrerats fram, 
där bland annat Vallentuna ingår.

 Kommuner med låg andel unga med psykisk ohälsa
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Kommuner med hög andel unga med psykisk ohälsa

4.5 Öppna jämförelser socialtjänst 
2019

Årligen gör Socialstyrelsen öppna jämförelser på kommunal nivå av socialtjänsten – 
Personer med psykisk funktionsnedsättning – Socialpsykiatri. Den öppna jämförelsen 
hanterar 39 variabler där kommuner får svara Ja eller Nej på varje variabel. Utifrån 
de kommuner som ingår i ovanstående två tabeller, totalt 60 kommuner, har 
kommuner som har låg andel psykisk ohälsa jämförts med kommuner som har hög 
andel psykisk ohälsa och där redovisas avvikelser över fem procentenheter för en 
enskild variabel samt hur Vallentuna kommun har svarat på frågorna.
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4.6 Frågor till kommuner med låg 
andel psykisk ohälsa 

De 30 kommunerna i Sverige som hade lägst andel psykisk ohälsa har kontaktats via 
mail för att svara på nedanstående frågeställningar:

1. Har ni infört något nytt system eller ny metod i arbetet med att förebygga 
psykisk ohälsa bland barn och unga?

2. Hur lång tid tog implementeringen av ovanstående?
3. Har ni märkt av högre kvalitet efter införandet av ovanstående?
4. Har ni direkt eller indirekt sett lägre kostnader som resultat efter införandet 

av ovanstående?
5. Har ni några andra goda exempel på hur ni arbetar förebyggande för att 

förbättra ungas psykiska ohälsa?

Fem av 30 kommuner har svarat på frågorna. Ett flertal kommuner ber om att få 
återkomma i höst och i flera kommuner är det nya anställda som inte arbetade med 
införande av nya system och metoder varför de ej känner till om det skett 
förbättringar eller ej. Bland kommuner som har svarat är det två som har svarat 
utförligt. Den gemensamma nämnaren heter förbättrad och utvecklad samverkan 
vilket verkar leda till goda resultat. 

Kommentarer från Borgholms kommun:

”En stor del är att vi har försökt hitta vägar till en god samverkan på olika plan, 
dels mellan socialtjänst och skola, och dels mellan socialtjänst och regionen (genom 
en familjecentral). När vi blir bättre på att samverka så kan vi i tidigare skede och 
på ett mer effektivt och snabbt sätt komma in med insatser i syfte att motverka 
psykisk ohälsa. På familjecentralen erbjuder socialtjänstens representant råd och 
stöd vid ett tillfälle i veckan, samt lite spontana föräldrastödsträffar då och då. 
Socialtjänsten deltar också viss tid varje vecka på Öppna förskolan, och samverkan 
med mödrahälsovården och barnhälsovården blir enkel när man finns i samma 
lokaler. I samverkan med utbildningsförvaltningen startade socialförvaltningen 
2015 även upp ett Förebyggande Team som man gemensamt hade tagit fram 
underlag och riktlinje för. Dessa har haft i uppgift att verka så mycket förebyggande 
som möjligt gentemot våra ungdomar, de har t.ex. tjej- och killgrupper och 
anordnar sommarlovsaktiviteter och idrottsskola, men även gentemot föräldrar och 
med att ge föräldrastöd. De erbjuder bl.a. COPE-utbildningar för föräldrar utifrån 
efterfrågan, de kommer på föräldramöten i skolan och föreläser om mobbing på 
nätet och hur föräldrar kan förebygga detta, de jobbar nära elevhälsan på skolorna 
och de har startat upp ”vuxna på stan” för att skapa trygghet under riskkvällar. 
Förebyggande Teamet har också ett nära samarbete med polisen. En annan åtgärd 
som kommunen har satsat på är utbildningen MHFA (Mental health first aid) för 
alla som jobbar inom både utbildnings- och socialförvaltningen. Den startade dock 
inte förrän ca 2017-2018. Det Förebyggande Teamet tog tre år innan det fungerade 
som det var tänkt. Ingen specifik utvärdering har gjorts just utifrån kvaliteten. Det 
vi vet är att Teamet är uppskattat av både ungdomar och föräldrar, skola och 
socialtjänst. Vi har ett projekt på gång till hösten, mvp (Mentors in violence 
prevention), som syftar till att förebygga våld bland unga. Metoden bygger på 
samverkan mellan många aktörer.”
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Kommentarer från Älvdalens kommun

”Ämnet hör till "Samverkan för barn och ungas psykiska ohälsa" där 
folkhälsostrategen var sammankallande och drivande. I det arbetet finns aktörer 
som Bup, Hab, samtalsmottagningen, BVC, Mvc på vårdcentralen, 
ungdomsmottagningen, IFO, elevhälsan, LSS, Integration, Älvdalens 
utbildningscentrum och förskolan. Kopplat till det här arbetet finns 
föräldrastödsutbildningar som idag ligger på IFO och elevhälsan. Familjenätet har 
också en föräldrautbildande insats och där är öppna förskolan genom Svenska 
kyrkan Älvdalens församling och Baptist församlingen med som aktörer.”

4.7 Intervju med stabschefen samt 
trygghets- och folkhälsostrategen i 
Vallentuna kommun

En kortare intervju har hållits med Emelie Hallin, stabschef, samt med Therese 
Eriksson, trygghets- och folkhälsosamordnare. De nämner båda att föreningen 
Attention vill ha ett samarbete med Vallentuna kommun. 

Therese arbetar med en utredning om den psykiska ohälsan i Vallentuna kommun. 
Kommunen får stimulansmedel från Uppdrag psykisk hälsa för att göra analyser, 
utforma handlingsplaner och sätta upp mål (kort-respektive långsiktiga) för att 
utveckla insatserna kring den psykiska hälsan bland invånarna. Kommunens insatser 
ska uppmärksamma befolkningens behov inom de fokusområden som omfattar 
regeringens strategi inom psykisk ohälsa. Vilka är, förebyggande och främjande 
insatser, tidiga och tillgängliga insatser, utsatta grupper, delaktighet och rättigheter 
samt organisation och ledarskap. 

Under 2017 fick Vallentuna kommun motta cirka 800 000 kronor och under 2018 
tilldelades Vallentuna 1 148 096 kronor. Det är socialförvaltningen som förvaltar 
bidragen.

Under 2017 blev inriktningen hos Socialförvaltningen att pengarna skulle fördelas 
inom Handlingsplan psykisk hälsa inriktning 25 år och uppåt 2017, det vill säga 
finansiering av Uppsökande och vräkningsförebyggande bolotsverksamhet, 
finansiering av deltagande på Traumadagen samt finansiering av deltagande på 
Beroendedagen. Likaså har skett under 2018.

I Stockholms län erbjuds det ett samarbete, preventionspaketet4. Preventionspaketet 
är ett samordnat stöd i det förebyggande arbetet. Det spänner över flera områden 
såsom ANDT - alkohol, narkotika, dopning och tobak, mäns våld mot kvinnor, 
föräldraskapsstöd, integration och brottsförebyggande.

Syftet med Länsstyrelsens stöd till kommunerna är att det främjande och 
förebyggande arbetet till barn, unga och deras föräldrar utvecklas och att insatserna 
särskilt kommer de som behöver det mest till del. Det övergripande syftet med 

4 https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/samhalle/social-
hallbarhet/preventionspaketet.html
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Länsstyrelsens stöd till kommunerna är att bidra till bättre förutsättningar för att 
minska ojämlikheten i hälsa och öka jämställdhet. 

I Vallentuna kommun är målet att under 2021och framåt utveckla Tryggare 
Vallentunas arbete utefter preventionsstjärnan för att samordna och samverka bättre 
inom förvaltningarna i det förebyggande och främjande arbetet.

Preventionsstjärnan

Staben gjorde en kartläggning under 2019: ”Kartläggning psykisk hälsa bland 
ungdomar i Vallentuna 2019”. Utifrån kartläggningen har staben föreslagit fortsatt 
arbete:

 Skapa en samlad plattform/portal med information, stöd och råd kring 
psykisk hälsa

 Fortsätta använda skolan som arena för ökad fysisk aktivitet
 Se över föräldrastödjande verksamheter i kommunen
 Ta vara på skolans roll som en viktig faktor för att främja ungas psykiska 

hälsa
 Synliggöra elevhälsans stöd och öka tillgängligheten
 Skapa forum för unga där frågor kopplade till psykisk hälsa och ohälsa kan 

diskuteras
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Analys öppna jämförelser
Resultaten för indikatorer som redovisas i Socialstyrelsens 
”Öppna jämförelser socialtjänst 2019 - Personer med psykisk 
funktionsnedsättning-Socialpsykiatri” baseras på enkätdata 
från Sveriges kommuner och stadsdelarna i Göteborg och 
Stockholm. Indikatorerna belyser olika aspekter av kvalitet 
inom socialtjänstens olika områden.

5. Sammanfattande analys
I Socialstyrelsens jämförelse är det stora skillnader mellan kommuner som har låg 
andel psykisk ohälsa jämfört med de kommuner som har hög andel psykisk ohälsa. I 
nedanstående tabell sammanfattas avvikelser överstigandes fem procent. Där 
avvikelsen överstiger 10 procent behöver Vallentuna undersöka detta vidare för att se 
om den uteblivna aktiviteten går att införa och om detta kan ha en positiv effekt på 
den psykiska ohälsan. 

Målet med att ha nedanstående aktiviteter på plats är att ingenting ska ”hamna 
mellan stolarna” för den enskilde brukaren utan det ska underlätta då denne inte 
alltid är i det psykiska tillstånd som krävs för att klara av den belastning det innebär 
att samtidigt försöka hantera kontakter med Socialpsykiatrin, Arbetsförmedlingen 
samt Försäkringskassan. Uppsökande verksamhet för de som riskerar att förlora sitt 
boende är en aktivitet som inte är prioriterad utifrån Kronofogdens statistik då 
kommunen har få vräkningsärenden per år. Vid en ökning av ärenden kan aktiviteten 
prioriteras upp.

De aktiviteter som särskilt behövs utredas vidare då de direkt har en påverkan på 
barn och unga markerade med röd text nedan. Övriga större avvikelser där Vallentuna 
har svarat nej anges nedanför och dessa har Ann-Sophie Holgersson, avdelningschef 
Myndighet på socialförvaltningen, gått igenom och kommenterat, se kursiv text. 
Dessa avvikelser är: 

 Uppsökande verksamhet för de som riskerar att förlora sitt boende: Delvis. Vi 
har kontakt i de ärenden som vi känner till, men vi har inte en uppsökande 
verksamhet för ärenden som vi inte har kännedom om. 

 Aktuell rutin för samordning mellan Barn och unga och Socialpsykiatri: Det 
finns en överenskommelse, BUS, men denna har reviderats och just nu 
pågår en runda för att skriva på överenskommelsen. Så egentligen hade vi 
kunnat svara ja på denna då den icke-reviderade versionen redan gällde. 

 Aktuell rutin för samordning mellan LSS (barn och vuxen) och Socialpsykiatri
 Aktuell överenskommelse om samverkan med Arbetsförmedlingen: Finns 

ingen
 Aktuell överenskommelse om samverkan med Försäkringskassan: Finns 

ingen
 Erbjuder Case Management i form av Integrerade team: Ja finns i MIA-

projektet och delvis inom VACIA. 
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 Använder standardiserad bedömningsmetod för att upptäcka drogrelaterade 
problem, Socialpsykiatri: Ja det används, det kallas DUDIT och vi skulle ha 
svarat ja på den frågan.
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Huvud 
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tor
Del-indikator Aktivitet
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mellan bra 
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kommuner

Har Vallentuna 
Kommun detta 

JA/NEJ

Tillgäng lighet utanför 
kontorstid

Soc ia ljour m ed  soc ionom er a lla  
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Aktuell rutin för sam ordning  m ellan 
Äld reom sorg  och Soc ia lpsykia tri 7% NEJ
Aktuell överenskom m else om  
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överenskom m elsen m ed  
landsting / reg ion 17% NEJ
Enskildas upp fa ttning  används till 
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Metoder i kommuner och 
regioner
I de kommuner och regioner som har låg andel 
med psykiska ohälsa finns det metoder och 
insatser som används som förebyggande 
och/eller åtgärdande vilka redovisas här

6. Förebyggande insatser

6.1 REKO Helsingborgs ungdomsjour

REKO Helsingborgs Ungdomsjour är en nystartad ungdomsjour i Helsingborg. REKO 
är en ideell förening vars syfte är att förebygga och motverka psykisk ohälsa hos unga 
helsingborgare. Initialt kommer REKO att drivas utifrån digitala plattformar som 
Instagram & Facebook.

I dagsläget finns det många ungdomsjourer i Sverige som inriktar sig till olika 
målgrupper. REKO vänder sig till alla unga mellan 13-21 år som är i behov av stöd och 
samtal och som i huvudsak kommer att fokusera på förebyggande arbete avseende 
psykisk ohälsa - där jämställdhetsfrågor är en given del. REKO ska vara en 
ungdomsjour som vänder sig till alla mellan 13-21 år oberoende av könstillhörighet, 
politisk- eller sexuell läggning.

6.2 Region Halland – Unga och unga vuxnas 
psykiska hälsa och livsvillkor

I de kommuner som ingår i Region Halland genomfördes en större utredning under 
våren 2017. Utredningen är relevant för Vallentuna då den ger kortfattade förslag till 
åtgärder inom fem punkter vilket Vallentuna kan använda hela eller delar av. Dessa 
sammanfattande rubriker med åtgärdsförslag är:

ÖKA KUNSKAP OM

 Vikten av att behovsanpassa stödet till barn och unga i skolan utifrån deras 
förutsättningar.

 Bemötandets påverkan på ungas psykiska hälsa där unga med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är en särskilt angelägen målgrupp.

BEMÖTANDE

 Skapa förutsättningar för ett bemötande som utgår från individens behov i 
alla delar av de verksamheter som möter unga och unga vuxna.

 Öka medvetenheten om hur våra normer påverkar bemötandet.
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 Mäta och följa upp bemötandet generellt men också specifikt för särskilt 
utsatta grupper (t.ex. unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar).

BEHOVSSTYRNING OCH STÖD

 Utveckla den politiska styrningen och beställningen kring hur det ska arbetas 
med särskilda behovsgrupper generellt och för gruppen unga med 
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning specifikt.

 Utveckla mål och lämpliga mätvärden för att följa upp arbetet med koppling 
till ungas psykiska hälsa.

 Förenkla för unga med psykisk ohälsa, att söka och få tillgång till stöd, hjälp 
och behandlingsinsats (sänka trösklarna).

 Arbeta för tillgängliggöra lösningar (fysiska och digitala) för att öka 
tydligheten och för att underlätta för individen att navigera i systemen.

 Utgå från individens behov så att rätt person får rätt stöd i syfte att uppnå en 
jämlik hälsa.

 Skapa förutsättningar för de professioner som arbetar med barn och unga att 
arbeta relationsskapande och möta individen utifrån dennes förutsättningar.

NORMER OCH VÄRDERINGAR

 Uppmärksamma och följa upp betydelsen av genusstrukturer, värderingar 
och normer som kan vara anledningen till att vissa ungdomar inte söker hjälp 
i tid.

 Stärka ungas förmåga att hantera relationer och förändringar i det komplexa 
samhälle de växer upp och lever i.

 Skapa fler forum för delaktighet och medskapande kring frågor som rör barn 
och unga.

ARBETE-FÖRSÖRJNING-SYSSELSÄTTNING

 Alla ska få möjlighet till arbete eller sysselsättning utifrån sin egen förmåga.

7. Förebyggande och åtgärdande insatser

7.1 Samarbete och Gemensamt Ansvar för barn och 
ungas psykiska hälsa (SAGA)

SAGA är en webbplats som är till för de som vill veta vart de kan vända sig när ett 
barn eller en ungdom behöver hjälp. Här finns information om olika typer av problem 
eller svårigheter som barn och ungdom kan ha, och dels uppgifter om vilka 
verksamheter i kommunen och landstinget som har i uppgift att ge stöd till barn, 
ungdomar och deras familjer och hur dessa kan komma i kontakt med de 
verksamheterna. Sidorna är uppbyggda i tre delar:

 Typ av problem, 41 stycken. Då kan läsaren läsa om det problemet och får 
veta vilken verksamhet denne kan kontakta om hjälp söks för det problemet. 
Vilken verksamhet som är aktuell kan bero på vilken ålder ett barn eller 
ungdom har. Här finns beskrivet om olika typer av tillstånd och situationer 
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som direkt eller indirekt har betydelse för barn och ungas psykiska hälsa eller 
ohälsa. Genom att klicka på en problemställning fås en förklaring om vad 
begreppet innebär. För varje problemtyp finns en hänvisning om vart läsaren 
kan vända sig om denne upplever att hjälp behövs.

 Verksamhet. Där återfinns information om vilken typ av hjälp den 
verksamheten kan ge och kontaktuppgifter till verksamheten.

 För professionen. Den delen av sidan är för de som arbetar i verksamheter 
som möter barn och unga. Här presenteras vilka verksamheter som arbetar 
med barn och ungdomar i kommunen och landstinget och sortera 
verksamheterna på olika sätt, till exempel på om verksamheten ger tidiga 
insatser i första linjen och/eller specialistinsatser. Den här webbplatsen ska 
underlätta att barn och ungdomar som mår dåligt får rätt insats.

Exempel på kommuner som använder SAGA: Övertorneå, Överkalix, Falköping och 
Sollentuna.

7.2 Snorkel Region Uppsala

Snorkel är en digital plattform som tar sikte på förebyggande verksamhet när det 
gäller barn och unga med oro och nedstämdhet men teamet bakom Snorkel kan också 
handleda elevhälsa och socialtjänst, erbjuda öppna föreläsningar och föräldrakurser.

Syfte

Tidig upptäckt initiala insatser

 Förbättra det preventiva arbetet med ungdomars psykiska hälsa.
 Hjälp till självhjälp - lättillgänglig egenvård.
 Utveckla verktyg för att sprida kunskaper om psykisk ohälsa, samt sprida 

verksamma metoder och verktyg vid psykisk ohälsa till personal, föräldrar 
och barn/ungdomar.

 Utveckla former för samverkan mellan BUP, socialtjänsten och skolans 
elevhälsovård, och utveckla användbara evidensbaserade verktyg.

Snorkel innehåller flera olika delar

 Styrgrupp med chefer från de olika verksamheterna. Fattar beslut om 
ekonomiska och praktiska ramar vid möten c:a två ggr per år.

 Teamgrupp med representanter från socialtjänsten, skola och BUP. Syfte är 
att ha överblick över och handleda/konsultera elevhälsan och socialtjänsten i 
relevanta ärenden och diskutera aktuella frågor. Möten en gång i månaden.

 Telefontid hos representanter från BUP för berörd personal från elevhälsan 
och socialtjänsten; rådgivning kring oro och nedstämdhet.

 Föreläsningar om nedstämdhet/oro/ångest riktade till skolans elevhälsa och 
berörd personal från socialtjänsten.

 Frågeformulär/handbok/checkbok/-lista till elevhälsan/soc.; information, 
tips och råd vid nedstämdhetsproblematik.

 Handledning till elevhälsa och socialtjänsten i att använda materialet, från 
representanter från BUP.
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 Träffar mellan berörda personer från elevhälsa, socialtjänsten och 
representanter från BUP.

 Hemsida riktad till ungdomar; innehåller bl.a. information, övningar, 
möjlighet att ställa frågor, relevanta länkar/adresser, tips och råd vid 
nedstämdhet och oro.

 Appar med lättillgänglig information och övningar för att förbättra psykisk 
hälsa.

 Föreläsning/föräldrakurs för föräldrar till ungdomar med nedstämdhet/oro. 
Samarbete mellan socialtjänsten och representanter från BUP. Föreläsning 
om nedstämdhet/oro i storgrupp, tips/råd/övningar i mindre grupper.

8. Åtgärdande insatser

8.1 Samordnad individuell plan (SIP)

Personer som behöver stöd från flera aktörer kan behöva en SIP. Planen ger överblick 
och gör det lättare att samarbeta och se vilka insatser som ger bästa möjliga effekt.

På många håll i landet finns särskilda överenskommelser för hur verksamheter inom 
kommunen eller regionen ska arbeta med SIP. Överenskommelserna kan till exempel 
reglera vilka som kan ta initiativ till SIP, vilka som kan delta i arbetet och hur 
samverkan ska ske.

För att starta ett SIP-arbete krävs alltid att den som planen handlar om har gett sitt 
samtycke. Individen ska också alltid få möjlighet att aktivt vara med i planeringen och 
påverka vilka aktörer som ska delta. Planen är till för att möta individens behov, och 
måste därför utgå från individens upplevelse och önskemål.

En SIP ska alltid utgå från individens behov och situation. Planen är inte ett mål i sig, 
utan ett sätt att se till att individen får de insatser och det stöd hen behöver. Hur 
själva SIP-arbetet ska läggas upp beror på hur individens livssituation ser ut och 
vilken typ av insatser som krävs.

Planen svarar på frågan vem gör vad och när? I en SIP ska det framgå:

 vilka insatser som behövs för att tillgodose individens behov
 vilka insatser respektive huvudman ska ansvara för
 vilka åtgärder som någon annan än kommunen eller regionen ska vidta
 vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för planen

I både socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen finns en bestämmelse om att 
kommunen och regionen ska upprätta en samordnad individuell plan när de bedömer 
att insatser behöver samordnas. Det här gäller också privata utförare som kommun 
och region har avtal med. I lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och 
sjukvård finns även SIP med som en del.

Exempel på kommuner som aktivt presenterar SIP på sin hemsida: Övertorneå och 
Älmhult.
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8.2 Personligt ombud för personer över 18 år

Personligt ombud vänder sig till personer över 18 år med psykisk 
funktionsnedsättning eller långvarig psykisk ohälsa och med svårigheter att få 
vardagen att fungera.

Ombudets huvudsakliga arbetsuppgifter är:

 Att tillsammans med den enskilde identifiera och formulera behovet av vård, 
stöd och service

 Att tillsammans med den enskilde se till att huvudmäns insatser planeras, 
samordnas och genomförs

 Att stödja den enskilde i kontakter med olika myndigheter
 Att hjälpa den enskilde till vård, stöd och service utifrån behov och laglig rätt.

Ett personligt ombud arbetar på den enskildes uppdrag och har en fristående 
ställning gentemot myndigheter. Ombudet kan inte besluta om insatser eller ta över 
myndigheters ansvar.

Exempel på kommuner som har personligt ombud: Tranemo, Älmhult, Pajala, 
Uppvidinge, Åre och Sorsele.

8.3 Hälsa, Lärande och Trygghet (HLT)

I region Västerbotten har ett samverkansprojekt införts i kommunerna, HLT – 
samverkan för tidigt stöd till barn och deras familjer. Barn 0-16 år (i vissa kommuner 
0-17 år) och deras familjer erbjuds ett tidigt och samordnat stöd genom HLT för att 
behov av mer omfattande insatser senare ska minska. HLT utgör en del av första 
linjen för psykisk hälsa, och består av tvärprofessionella arbetsgrupper, HLT team, 
med representanter från förskola/för- och grundskola, elevhälsa, socialtjänst, 
familjecentral/hälsocentral/sjukstuga, kompetenscentrum mödra- och barnhälsovård 
(BHV).

För att verksamheterna ska kunna samverka, efterfrågas samtycke från 
vårdnadshavare. HLT teamet träffas för att föreslå vilka professioner och 
verksamheter som kan bidra med insatser och hjälpa barnet och dess familj på bästa 
sätt. Inom en vecka efter genomfört HLT-möte får vårdnadshavare återkoppling från 
mötet och kan få erbjudande om en gemensam träff eller annan hjälp. Fortsatt stöd 
planeras tillsammans med familjen.

Psykisk ohälsa är en kraftigt växande samhällsutmaning, och det finns ett tydligt 
behov av att skapa hållbara strukturer och modeller för ett samlat, tidigt stöd till barn 
och deras familjer. HLT syftar till att säkra tidig upptäckt, hög tillgänglighet, och 
samordning. Denna strukturerade HLT modell har sedan 2012 implementerats i 
Västerbottens län i de flesta kommuner. 

Att ibland må dåligt är en del av livet och en del av en normal utveckling. Men om 
måendet hindrar barnet från att göra det hen brukar, behöver det finnas snabb 
tillgång till stöd och hjälp. Barnets förskola/skolgång, sociala situation, fysisk och 
psykisk hälsa kan vara anledningar till att ett samordnat stöd av HLT teamet behövs.
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Exempel på samordnade insatser som kan erbjudas genom HLT är: anpassade 
insatser till barnet, föräldrastöd, familjesamtal, föräldra- och barngrupper, 
kartläggning, kombination av insatser, gemensamma uppföljningar och utvärderingar 
av insatserna.

Kommuner som har infört HLT: Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Nordmaling, Norsjö, 
Robertsfors, Skellefteå, Sorsele, Storuman, Umeå, Vindeln, Vännäs och Åsele.

8.4 Supported Education

Den roll som civilsamhället kan spela har visat sig vara ett viktigt komplement till det 
befintliga stöd som finns i skolan. Utifrån denna kunskap krävs metoder som gör 
framgångsfaktorerna till verklighet och det krävs ett nationellt och transnationellt 
kunskapsutbyte för att lyckas med arbetet. Supported Education är en metod som kan 
bidra till detta arbete. Projektet SECiSo, Supported Education in Civil Society, är 
finansierat av Europeiska socialfonden (ESF) och bedrevs av Riksförbundet för Social 
och Mental Hälsa (RSMH) under åren 2017–2019. I projektet har ett transnationellt 
utbyte genomförts mellan Sverige, Nederländerna och Tyskland. Genom att nationella 
partners erbjudits en fyradagars utbildning i Supported Education har det 
framkommit behov av en förenklad verktygslåda för praktiker som utgår från svenska 
förhållanden. Syftet med denna verktygslåda var att skapa en rad verktyg och 
övningar som kan vara behjälpliga i det vardagliga arbetet för SEd-coacher som 
stöttar studenter enligt Supported Education i Sverige.

Ovanstående har resulterat i ett framtagande av e-boken ”Så kan du stödja unga med 
psykisk ohälsa i skolan – Verktygslåda Supported Education.”

Helsingborg har infört denna metod inom projektet ”JagKan” och exempel på andra 
som använder sig av metoden är Sundsvall, Region Örebro, Lund, Skellefteå, Åhus, 
Stockholm (KTH), Södertälje och Sjuhärads samordningsförbund (Borås, 
Ulricehamn med omgivning).

8.5 Barn- och ungdomshälsan i Värnamo

Barn- och ungdomshälsan i Värnamo är en nystartad verksamhet som drivs 
gemensamt av de fyra GGVV-kommunerna och Region Jönköpings län. På barn- och 
ungdomshälsan behandlas lindrig till måttlig psykisk ohälsa hos barn och unga 
mellan 6 och 17 år från hela GGVV-området: Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och 
Värnamo.
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Internationella program 
mot ångest och depression

9. Practitioner online referral and treatment 
service (PORTS)
Under 2019 har det skett en stor statlig satsning för bättre psykisk hälsa i Australien, 
en ny form av rikstäckande digital vård har etablerats. PORTS erbjuder bedömning 
och behandling på distans via ett webbaserat meddelandesystem eller via telefon och 
sker i samverkan med lokal sjukvård inom landets olika sjukvårdsregioner. Australien 
är en stor kontinent, till större delen glest eller mycket glest befolkad. Ett förstärkt 
stöd för psykosocial behandling genom PORTS förväntades ge organisatorisk 
förstärkning och vara värdeskapande för befolkningen.

Målgruppen för PORTS är vuxna eller unga vuxna (> 16 år) med förmodad depression 
eller ångestsyndrom. PORTS utgör en modell för en metod att ge stöd för psykisk 
hälsa för individer med ångest eller depression och som i övrigt är hänvisade till 
bristfällig primärvård eller befinner sig i en avsides landsända eller har svag egen 
ekonomi.

Att behandla effektivt på distans sparar både personal och resor och är därför 
miljömässigt hållbart och potentiellt kostnadseffektivt.

10. Collaborative care model (CCM)
CCM är en specifik evidensbaserad modell för omhändertagande av depression i 
primärvården. Modellen har utvecklats från chronic care model. Modellen är 
designad för och utprövad i primärvård i såväl storstad som glesbygd, huvudsakligen i 
USA, Storbritannien och Nederländerna. Av olika modeller för integrerad vård har 
den visat bäst forskningsresultat avseende patientnöjdhet, tillgänglighet till vård, 
behandlingsresultat och kostnadskontroll 

Vårdsamordnarens funktion i CCM är central och finns med också i Nationella 
riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2017. Där beskrivs att ett 
samordnat och strukturerat omhändertagande med vårdsamordnare kan erbjudas till 
vuxna med lindrig till medelsvår depression eller ångestsyndrom. Vårdsamordnaren 
är oftast en sjuksköterska, men kan också vara av annan profession (till exempel 
kurator eller psykolog). Vårdsamordnaren arbetar utifrån en strukturerad vårdplan. 
Vårdplanen görs upp tillsammans med patienten och kan inkludera farmakologisk, 
psykoterapeutisk och psykosocial behandling. Vårdsamordnaren ska se till att 
schemalagda återbesök och telefonkontakter planeras in för att stödja personens 
följsamhet till behandling eller uppmärksamma symtom eller oönskade utfall. Ofta 
ingår också att organisera strukturer som ska underlätta en interprofessionell 
kommunikation mellan vårdgivare, till exempel multidisciplinära konferenser, 
konsultationer, handledning och möjlighet till att dela journal. 
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Skillnaden mellan CCM och svenska publicerade metoder för att förbättra vården vid 
psykisk ohälsa är att den integrerar flera nödvändiga funktioner. Fram till alldeles 
nyligen var heller inte effekten av vårdsamordnarens funktion för behandling av 
depression i primärvården studerad i Sverige. 

Uppdrag psykisk hälsa har i uppdrag från regeringen att utveckla kunskap, metoder 
och verktyg tillsammans med kommuner och landsting för effektiva insatser av god 
kvalitet gällande psykisk hälsa. CCM tillämpas i sin helhet inte någonstans i landet, 
men det finns exempel där delar av konceptet har tillämpats.

I Västra Götalandsregionen har vårdsamordnare implementerats vid ca 100 av 
regionens 200 vårdcentraler under 2015–2017. Resultaten visar positiva effekter på 
symtomlindring, minskad sjukskrivningstid, arbetsåtergång och patientupplevelser.

Inom Stockholms läns landsting pågår sedan 2015 ett projekt med psykiaterkonsult 
på vårdcentral och somatiska konsultationer av läkare från vårdcentral på psykiatrisk 
mottagning, med goda erfarenheter. Projektet uppmärksammar därmed också den 
somatiska sjukligheten hos psykiskt långtidssjuka. Ett annat exempel är ett pågående 
projekt med syfte att förbättra vården vid psykisk ohälsa i gränslandet mellan 
primärvård och psykiatri i Region Skåne, där finns utöver psykosociala team på 
vårdcentralen Dalby tillgång till konsultationer med psykiater. Andra platser som har 
liknande samarbeten mellan primärvård och psykiatri med positiva effekter under 
längre tid är Borås och Gagnef. 

Konceptet behöver anpassas till lokala förhållanden som storstad och glesare 
befolkade orter men också med avseende på vårdgivarnas organisation. Regeringens 
satsning tillsammans med SKR på rehabiliteringskoordinatorer för att minska 
sjukskrivningstider vid bland annat psykisk ohälsa är en viktig och framgångsrik 
funktion. Rehabiliteringskoordinatorn utgör ett stöd i sjukskrivnings- och 
rehabiliteringsprocessen och underlättar för patienten att återgå eller vara kvar i 
arbete.

I Region Västmanland har det tagits ett politiskt beslut om att utreda och prova CCM 
med start under 2018. Samtidigt har det satsats på psykiatrisk forskning under 
samma planperiod, vilket ytterligare ökar möjligheten att utvärdera modellen i en 
svensk kontext.

FAKTA

 En vårdgivare i primärvård leder vården.
 Teambaserad vård – ett multidisciplinärt team bestående av allmänläkare, 

vårdsamordnare (care manager), psykolog, sjuksköterska, kurator och 
sjukgymnast ger vården (kallas ofta psykosocialt team).

 En psykiater deltar regelbundet i teamet med psykiatriska konsultationer.
 Teamet ansvarar för att ge vård till en definierad grupp av patienter, till 

exempel med depression och ångestsyndrom.
 Teamet använder systematiska, diagnosspecifika, patientrapporterade 

utfallsmått för att styra behandlingen.
 Evidensbaserade behandlingsmetoder används.
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11. FRIENDS
FRIENDS baseras på kognitiv beteendeterapi och syftar till att lära barn och unga att 
hantera ångestkänslor. Programmet finns i två versioner, en för yngre barn, 7–11 år, 
och en för ungdomar, 12–16 år. Programmet är spritt i många länder, framför allt 
Australien men även i USA, Kanada och i europeiska länder som t ex Finland och 
Nederländerna. FRIENDS består av undervisning om och träning i att känna igen 
ångestsymtom, att slappna av, motarbeta negativa tankar och att lösa problem. 
Programmet pågår under 10 veckor i grupper om 20–30 barn och med två 
uppföljningsmöten efter en respektive tre månader. Därtill kommer ett par 
föräldrasammankomster.

12. Resourceful Adolescent Program (RAP)
RAP har utvecklats i Australien. Programmet finns i flera versioner, med tillägg av 
föräldrakomponent eller lärarkomponent samt en modifierad form för föräldrar från 
ursprungsbefolkningen. Programmet har sin teoretiska utgångspunkt i KBT och 
interpersonell psykoterapi.

13. Problem Solving for Life (PSFL)
PSFL är en lärarledd, universell intervention utvecklad av australiensiska forskare för 
att förebygga depression hos tonåringar. Programmet innehåller en kognitiv 
komponent och en del med social färdighetsträning.

14. Ease of Handling Social Aspects in Everyday 
Life (LISA-T) och LARS&LISA
Programmen LISA-T och LARS&LISA har utvecklats i Tyskland under 2000-talet. De 
bygger på kognitiv beteendeterapi och innefattar kognitiva och socialt tränande inslag 
som t ex rollspel. Interventionerna äger rum inom ramen för det ordinarie 
skolarbetet, sker i könsuppdelade grupper för att underlätta samarbete, och omfattar 
två lektionstimmar per vecka i tio veckor. LARS&LISA innehåller dessutom ett 
motivationsavsnitt, där den unge sätter upp mål och handlingsplaner för att nå 
målen.

15. BeyondBlue
Det australiensiska universella programmet BeyondBlue för att förebygga depression 
är treårigt och består av en skolbaserad intervention med kognitiva och sociala 
färdighetskomponenter, ett program för att skolmiljön ska bli mer säker och 
stödjande, samt ett program för undervisnings- och vårdinsatser (”care pathways”). 
Programmet kompletteras med ett webbaserat kommunforum för information om 
mentala hälsoproblem.
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16. Coping with Stress course (CWS)
CWS är ett gruppbaserat KBT-inriktat program som syftar till att förebygga 
depression hos ungdomar med måttliga depressiva symtom. Det är en modifiering av 
behandlingsprogrammet Coping with Depression Course (CWD). Både CWD och 
CWS är vida spridda. I Sverige ligger CWS till grund för det universella skolbaserade 
programmet Depression in Swedish Adolescents (DISA) som riktar sig till 
tonårsflickor.

17. Depression in Swedish Adolescents (DISA)
DISA kallas även för ”Din Inre Styrka Aktiveras”. Centrum för epidemiologi och 
samhällsmedicin, Stockholms sjukvårdsområde, Stockholms Läns Landsting har 
anpassat metoden för det svenska skolsystemet och svenska förhållanden. 

Pernilla Garmys avhandlingsarbete, “Supporting positiv mental health development 
in adolescents with a group cognitive intervention" avslutades vid Lunds Universitet 
våren 2016. Slutsatsen och rekommendationer utifrån resultatet i denna avhandling 
lyder:

 Disa minskar depressiva symtom och stärker ungdomars självskattade hälsa.
 Kostnaden för Disa är låg i förhållande till dess effekt, vilket indikerar 

kostnadseffektivitet.
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Svenska myndigheter, 
organisationer och 
föreningar som arbetar 
aktivt med psykisk ohälsa

18. Hjärnkoll Stockholm
Hjärnkoll Stockholm, som är en del av NSPH Stockholm, arbetar för att sprida 
kunskap och motverka fördomar om psykisk ohälsa, med hjälp av den egna 
berättelsen.

18.1 90 ambassadörer

I Stockholm har de runt 90 ambassadörer som fått särskild utbildning i att sprida 
kunskap och motverka fördomar om psykisk ohälsa på arbetsplatser, organisationer, i 
vården och på skolor. De kan bokas för till exempel en föreläsning, workshop eller 
samtalsgrupp. Ambassadörerna kan även medverka i fokusgrupper, intervjuer och 
andra samtal. Våra ambassadörer har alla olika erfarenheter. Exempel på dem är:

ADHD, ADD, AST/Autism/Aspergers, Tourettes, OCD/tvång, Bipolär, GAD, 
BDD/Dysmorfofobi, Specifik fobi, EIPS/Borderline, PTSD, Samlarsyndrom, 
Paniksyndrom, Depression, Dyslexi, Dyskalkyli, Schizofreni och liknande tillstånd, 
Psykos, Inlagd på slutenvård, Tvångsvård, Bältning, ECT (el-behandling), 
Ångesttillstånd, Självskada, Suicidförsök, Alkoholmissbruk, Tablettmissbruk, 
Drogmissbruk, Kriminalitet, Poliskontakt/hämtad av Polis, Våld i hemmet/nära 
relationer, Skolavhopp och hemmasittande, Utländsk bakgrund, Flykt och migration, 
Hedersproblematik, HBTQ och psykisk ohälsa, Lindrig utvecklingsstörning, Bott i 
fosterhem/fosterfamilj, Förlossningspsykos.

Vissa föreläsare kan föreläsa på engelska, arabiska och andra språk. De erbjuder även 
digitala föreläsningar.

18.2 Hjärnkoll Ung

I Hjärnkoll Ung delar unga vuxna ambassadörer sina erfarenheter av skola, vård och 
arbetsliv. De kan bokas till föreläsningar, fokusgrupper, paneldebatter och andra 
samtal som förs om ungas psykiska ohälsa.
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18.3 VÅGA PRATA psykisk ohälsa på sociala medier

Hjärnkoll Stockholm driver VÅGA PRATA (psykisk ohälsa på sociala medier), där 
unga berättar om sin psykiska ohälsa på sociala medier. Syftet är att vara en motkraft 
till de perfekta och tillrättalagda bilder människor ofta möter på sociala medier och 
berätta hur det är att vara ung med psykisk ohälsa idag. VÅGA PRATA är även en 
kunskapsbank för alla som möter unga i sitt arbete eller privatliv. Projektet 
finansieras av Postkodsstiftelsen. 

18.4 Samtal i St Paul

I samarbete med Stockholms Stadsmission hålls Samtal i St Paul, där varje vecka 
möter en människa som påverkas av psykisk ohälsa på teman som Ensamhet, 
Utanförskap, Anhörig, Beroende, Rädsla, Fattigdom med flera. Nu finns det en 
Coronaspecial i St Paul. Alla samtal livesänds på Hjärnkoll Stockholms Facebooksida 
och ligger därefter kvar.

18.5 Skolworkshops

De är även ute i Stockholms högstadie- och gymnasieskolor med workshopen Stanna 
kvar i skolan. Syftet är att få unga att börja prata om hur de mår på insidan, då 
psykisk ohälsa är en stark bidragande orsak till hemmasittande och skolavhopp. 

19. Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa 
(NSPH)
NSPH är en samarbetsorganisation för 13 organisationer verksamma inom psykisk 
hälsa området. NSPH är ett samarbete mellan patient-, brukar- och 
anhörigorganisationer verksamma inom det psykiatriska området. De arbetar för att 
patienter, brukare och anhöriga ska bli mer delaktiga i vård och stöd samt få ett större 
inflytande över de beslut som fattas inom olika samhällsområden. De arbetar för att 
patienter, brukare och anhöriga ska bli mer delaktiga i vård och stöd samt få ett större 
inflytande över de beslut som fattas inom olika samhällsområden. NSPH fokuserar på 
stärkt brukarinflytande, mer patientorienterad vård samt systematiska 
kvalitetsförbättringar inom vård och omsorg. 

NSPH arbetar mot tre övergripande mål:

 Bättre återhämtning, ökad egenmakt och rättvisa förutsättningar att leva ett 
gott liv för personer med psykisk ohälsa och deras anhöriga.

 En vård och omsorg med god kvalitet, baserad på vetenskap, beprövad 
erfarenhet och enskildas erfarenheter och vilja. En vård och omsorg som är 
lättillgänglig, jämlik, demokratisk och rättssäker.

 Ett samhälle utan fördomar, kränkningar och diskriminering, som förebygger 
psykisk ohälsa så långt det är möjligt.
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20. Centrum för forskning om barns och 
ungdomars psykiska hälsa (CFBUPH)
CFBUPH, tillhörandes Karlstad Universitet, bildades 2009 efter beslut av 
universitetsstyrelsen och bedriver populationsbaserad forskning om barns och 
ungdomars psykiska hälsa, med särskild inriktning på mätning, epidemiologi, 
återkoppling samt hälsoekonomi. Målsättningen är att vara ett nationellt och 
internationellt slagkraftigt forskningscentrum som bygger vidare på mångårig 
forskning. Strategin bygger på profilering, fokusering, mångvetenskap, högkvalitativ 
forskning, regional förankring och samverkan. Centrumet har ett programanslag från 
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte).

21. Riksförbundet Attention
Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som ADHD, Aspergers 
syndrom/Autismspektrumtillstånd (AST), språkstörning och Tourettes syndrom. De 
arbetar för att personer med NPF ska bli bemötta med respekt och få det stöd de 
behöver i skolan, på arbetsmarknaden och på fritiden. De arbetar också för att 
anhöriga ska få ökat inflytande och avlastning. I Sverige finns det 60 lokalavdelningar 
och i Täby finns den närmaste för boende i Vallentuna.

En stor del av deras arbete bedrivs i projekt och just nu arbeta de med projektet 
Familjelyftet på riksnivå. Huvudmålet för projektet Familjelyftet är att genomföra ett 
förändringsarbete som stärker föräldrar med egen NPF-diagnos i deras föräldraskap 
och att utveckla metoder för bra möten med socialtjänsten.

22. Suicide Zero
Suicide Zero är en ideell organisation som sedan 2013 arbetar för att radikalt minska 
självmorden i Sverige. Varje år tar ungefär 1 500 människor sina liv. Det är fyra om 
dagen. I statistiken döljer sig föräldrar, syskon, barn, grannar, kollegor och vänner. 
Tiotusentals får varje år beskedet att någon de känner har tagit sitt liv. 
Organisationen gör allt för att lyfta frågan, identifiera samhällsbrister och sprida 
kunskap.

Den 12 maj 2020 landade boken ”Livsviktiga snack” i brevlådan hos nästan 120 000 
föräldrar som har en nioåring hemma. Boken handlar om nyttan och glädjen av att 
kunna sätta ord på känslor och uttrycka hur måendet är. Alla kan drabbas av en 
psykologisk kris i livet men med rätt verktyg ökar förutsättningarna att klara av den. 
Livsviktiga snack riktar sig särskilt till föräldrar med barn från nio till tolv år, men kan 
användas av alla med barn och ungdomar i sin närhet. Boken och tillhörande sajt 
hjälper föräldrar att lära barn att sätta ord på sina känslor och uttrycka hur de mår, 
vilket gör att de löper mindre risk att drabbas av depression och dö i självmord längre 
fram i livet.
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Suicide Zero släppte tillsammans med Kairos Future en rapport den 21 april 2020, ” 
Tio år utan förbättring: Nu krävs stora insatser för ungas psykiska hälsa”. 
Summering i korthet:

 Självmorden bland barn och unga har ökat med nästan 1 % per år under hela 
2000-talet. Ökningen gäller för både flickor och pojkar.

 Varje år vårdas fler än 5 000 barn och unga upp till 24 år för 
självmordsförsök i Sverige. Ungefär 160 av dessa - 3 i veckan - dör varje år i 
självmord.

 Fler än 50 000 barn och unga har årligen tankar på att ta sina liv.
 Det senaste decenniet har 1 612 barn och unga upp till 24 år dött i självmord.
 Den upplevda stressen i skolan ökar och antalet barn i skolåldern som uppger 

att de mår dåligt blir fler.
 Psykiatriska diagnoser bland unga ökar, lika så förskrivningen av 

psykofarmaka.
 I Folkhälsomyndighetens senaste undersökning om skolbarns hälsovanor 

rapporterade 11-åriga flickor och pojkar de högsta nivåerna av 
psykosomatiska besvär sedan undersökningarna började för 35 år sedan.

 Nu krävs omfattande satsningar, investeringar och förändringar på många 
håll i samhället för att långsiktigt vända trenden och minska antalet 
självmord bland barn och unga. Skolan spelar en avgörande roll. Både för hur 
situationen ser ut idag och för de förändringar som behöver ske för att 
radikalt minska självmorden bland barn och unga. För varje vecka som går 
utan förändring så förlorar samhället ytterligare tre unga liv.

23. Youth Aware of Mental health (YAM)
I Stockholms län genomförs nu YAM - en hälsofrämjande och preventiv insats med 
syftet att förbättra den psykiska hälsan och minska självmordshandlingar hos 
skolelever. 

YAM är ett program för skolelever som främjar diskussion och utvecklar färdigheter 
för att möta livets svårigheter och öka kunskap om psykisk hälsa. Programmet har 
visat sig vara effektivt i en studie bland drygt 11 000 skolelever i tio EU-länder. 

YAM främjar utvecklingen av problemlösande förmåga och emotionell intelligens, till 
exempel hur man handskas med egna och andras känslor, relationer och empati. 
Eleverna får information om psykiskt hälsofrämjande livsstilar och hur man kan 
hjälpa sig själv och sina kompisar.

Målgruppen för programmet är skolelever i åldern 14-16 år. Utbildningen leds av 
instruktörer utbildade av Nationellt centrum för suicidforskning och prevention 
(NASP) och skolans egen personal deltar inte vid dessa tillfällen. YAM genomförs av 
NASP tillsammans med Region Stockholm.

I Vallentuna kommun har det införts YAM i ett par skolor.
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24. Folkhälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten presenterar aktuell information om Barn och unga – psykisk 
hälsa samt mycket statistik om skolbarns hälsovanor. 

25. Socialstyrelsen
På Socialstyrelsens hemsida finns information om psykisk ohälsa samt rapporter, 
statistik och öppna jämförelser.

26. Uppdrag Psykisk Hälsa
Uppdrag Psykisk Hälsa, Sveriges Kommuner och Regioner, utvecklar kunskap, 
metoder och verktyg tillsammans med kommuner och regioner för effektiva insatser 
inom området psykisk hälsa.

27. Nationellt Centrum för Suicidforskning och 
Prevention av Psykisk Ohälsa (NASP)
NASP tillhör Karolinska Institutet och är sedan 1993 Stockholms läns landstings och 
sedan 1994 statens expertorgan för suicidprevention. Verksamheten vid NASP kan 
delas in i fyra huvudområden: Forskning och metodutveckling, Analys och 
uppföljning av epidemiologiska data, Information och Utbildning. NASP är även ett 
WHO samarbetscenter för "Research, Training and Methods Development in Suicide 
prevention".

27.1 The Mental Health First Aid Training and 
Research Program (MHFA) - som på svenska fått 
namnet Första hjälpen till psykisk hälsa

Målsättningen med programmet Första hjälpen till psykisk hälsa är att rädda liv 
genom att öka allmänhetens kunskaper om psykiska sjukdomar, självmordsförsök 
och självmord. Första hjälpen till psykisk hälsa är ett utbildningsprogram avsett för 
allmänheten. Tanken bakom utbildningsprogrammet är snarlik den vid fysisk Första 
hjälpen-utbildning: Att ge kursdeltagaren sådana kunskaper som tillåter denne att 
rycka in och ge en första hjälp tills den drabbade fått professionell hjälp. 
Ungdomsversionen av MHFA är speciellt inriktad för vuxna som har kontakt med 
unga (mellan 12-18 år), som kan var föräldrar men också andra t ex lärare, övrig 
skolpersonal, socialarbetare, idrottsledare, m fl.
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28. Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor (MUCF)
MUCF har fått ett uppdrag av regeringen att ta fram kunskap om ungdomars 
upplevda psykiska ohälsa.

29. Mind
Mind är en ideell förening som arbetar för psykisk hälsa och stödjer människor i kris. 
Mind arbetar för ett samhälle som uppmärksammar och aktivt motverkar psykisk 
ohälsa, där personer med psykisk ohälsa blir respekterade och får det stöd de 
behöver, och där ingen tar sitt liv. Deras verksamhetsidé är att förebygga psykisk 
ohälsa genom att erbjuda medmänskligt stöd, sprida kunskap och bilda opinion.

30. Riksförbundet för SuicidPrevention och 
Efterlevandes Stöd (SPEC)
SPES är en rikstäckande ideell organisation som är partipolitiskt och religiöst 
obunden och som är till för alla som mist en familjemedlem, släkting, partner eller 
god vän genom suicid. SPES, som betyder hopp på latin, erbjuder stöd och hjälp till 
efterlevande. De utbildar kontaktpersoner, har en telefonjour som är öppen dagligen 
samt erbjuder träffar och självhjälpsgrupper för efterlevande.

SPES har också en ungdomssektion med egna kontaktpersoner och egen verksamhet i 
olika delar av landet och finn som en sluten grupp på Facebook.

31. PlugInnovation
PlugInnovation är en digital plattform där kunskap som är central för personer som 
arbetar med att motverka studieavbrott samlas. Ta del av framgångsfaktorer och 
forskning på området och inspireras av hur kommuner som medverkar i projektet 
Plug In 2.0 arbetar för att minska skolfrånvaro och stötta unga att återgå till studier 
eller annan sysselsättning. 

PlugInnovation är en del av projektet Plug In, Sveriges största projekt för att 
motverka studieavbrott i gymnasieskolan. PlugInnovation drivs och utvecklas av en 
projektgrupp bestående av medarbetare på GR Utbildning, Pedagogiskt Centrum. 
Webbplatsen utvecklas för att bli en digital plattform där kunskap som är central för 
personer som arbetar med frågan samlas.

Plug In är finansierat av Europeiska socialfonden (ESF) med medfinansiering från 
medverkande kommuner och regioner. Projektet leds av Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR) i samverkan med Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), 
Region Jämtland Härjedalen, Regionförbundet i Kalmar län, Region Västerbotten, 
Region Östergötland samt Kommunförbundet Skåne.
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32. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa 
(RSMH)
RSMH är en medlemsorganisation där människor med erfarenhet av psykisk ohälsa 
och deras anhöriga arbetar tillsammans för att värna sina rättigheter i samhället. 
Målet är att människor med psykisk ohälsa ska kunna leva sina liv på samma villkor 
som alla andra. RSMH bildades 1967, är religiöst och partipolitiskt obundet och har 
ungefär 7 000 medlemmar.

RSMH jobbar för att det ska bli verklighet genom bland annat:

 Opinionsbildning
 Studieverksamhet
 Att vara remissinstans
 Granskning av myndigheter, vård och service
 Att driva projekt för psykisk hälsa
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INLEDNING

Utefter de resultat och förslag som framkom av rapporten Psykisk hälsa och ohälsa 
bland unga i Vallentuna kommun med syfte att kartlägga vilka faktorer som spelar in, 
samt vilka insatser som kan prioriteras för att främja den psykiska hälsan och 
förebygga psykisk ohälsa bland barn och unga i Vallentuna fick 
kommunledningskontoret i uppdrag att samordna:
 öka kunskapen om hur psykisk ohälsa kan hanteras (kartläggning av kommunens 

befintliga insatser, skapa plattform etc)

 se över skyddsfaktorer som påverkar den psykiska hälsan hos unga och bidrar till 
välbefinnande

 ta fram förslag till hur kommunen tidigare kan fånga upp signaler på psykisk 
ohälsa, arbeta med självskattning och öppenhet kring psykisk ohälsa etc.

BAKGRUND

Det finns ett flertal faktorer som spelar in och påverkar människors psykiska hälsa, så 
kallade bestämningsfaktorer. Faktorerna kan påverka den psykiska hälsan både 
negativt och positivt, dessa brukar benämnas som riskfaktorer respektive 
skyddsfaktorer. En riskfaktor är en egenskap, händelse, förhållande eller process som 
ökar sannolikheten eller risken för ett visst utfall på ett negativt sätt. En skyddsfaktor 
för ett visst beteende är en egenskap, händelse, förhållande eller process som kan 
minska sannolikheten för ett visst utfall. Skyddsfaktor nämns även ofta som något 
som främjar och skyddar ett visst utfall. Risk och skyddsfaktorer på samhälls-, grupp-, 
familje- och individnivå samverkar på ett komplext viss vilket innebär att det krävs ett 
gemensamt arbete inom flera arenor för att exempelvis förhindra en negativ 
utveckling av psykisk ohälsa. Samtidigt kan en satsning med att främja psykisk hälsa, 
förebygga och minska utvecklingen av brottslighet och missbruk (Dahlgren & 
Whitehead, 1992)1. Hälsans bestämningsfaktorer presenteras i bilden nedan.

1 Dahlgren, G. & Whitehead, M. (1992). Policies and strategies to promote social equity in health. Background document 
to WHO: strategy paper for Europe.Copenhagen: World Health Organization.

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiio4O_4bPgAhXS-yoKHS9ICMoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.linkoping.se/omsorg-och-hjalp/trygghet-och-folkhalsa/folkhalsoarbete/&psig=AOvVaw0Eemvs37i4bPoveV-78C0q&ust=1549977225859806
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SYFTE

Syftet är att ge en återrapportering gällande 
 kartläggning av kommunens befintliga insatser inom psykisk hälsa

 vilka skyddsfaktorer som påverkar den psykiska hälsan hos unga och bidrar till välbefinnande 
samt hur kommunen arbetar med dessa

 förslag till hur kommunen tidigare kan fånga upp signaler på psykisk ohälsa och arbeta med 
självskattning och öppenhet kring psykisk ohälsa

 förslag på plattform för att öka kunskapen om hur psykisk ohälsa kan hanteras

KARTLÄGGNING AV KOMMUNENS INSATSER 
Kartläggningen av kommunens befintliga insatser finns inom psykisk hälsa finns i bifogat dokument. 
Den är uppdelad i förvaltning, verksamhet, målgrupp, syfte samt om insatsen är främjande, 
förebyggande och eller åtgärdande. En främjande insats syftar till att stärka, förbättra eller bevara 
skyddsfaktorer som bibehåller eller ökar människors fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. En 
sådan insats skapar bra förutsättningar och uppmuntrar till positiva val. En förebyggande insats 
handlar om att förhindra uppkomsten av/eller minska riskfaktorer som bibehåller eller försämrar 
människors fysiska, psykiska och sociala välmående. Syftet med en förebyggande insats är att påverka 
sannolikheten för ett problem att uppstå eller minska. En åtgärdande insats däremot syftar till att 
hantera ohälsa eller ett uppstått problem. 

Vallentuna kommun har flera verksamheter och aktiviteter som främjar, förebygger och åtgärdar 
människors fysiska, psykiska och sociala välmående. Insatserna riktas även mot olika målgrupper som 
barn och unga, föräldrar och personal som arbetar med dessa frågor. Inom Barn-och 
ungdomsförvaltningen finns en rad insatser som både tillhör ordinarie verksamhet eller som pågår i 
projektform. Inom Socialförvaltningen är insatserna mest åtgärdande och förebyggande. I Vallentuna 
kommun finns fältverksamheten inom Fritidsförvaltningen. Fältverksamheten är en av kommunens 
viktigaste förebyggande insats då de bland annat arbetar uppsökande i offentliga ungdomsmiljöer. 
Genom den kan man nå en målgrupp äldre ungdomar från Vallentuna som insatserna i skolan inte 
når, då en del elever väljer gymnasium på andra orter.  

Skyddsfaktorer som främjar psykiska hälsa hos unga - samt 
hur kommunen arbetar med dessa faktorer
En skyddsfaktor är som tidigare nämnt, ett visst beteende, en egenskap, händelse, förhållande eller 
process som kan minska sannolikheten för ett visst utfall. Skyddsfaktor nämns även ofta som något 
som främjar och skyddar psykisk hälsa, eller som en mekanism som förändrar effekterna av att 
exponeras för psykisk ohälsa. Aktiviteter som främjar psykisk hälsa kan också leda till att psykisk 
ohälsa och suicid kan förebyggas. Det finns med största sannolikhet inte någon enskild faktor som vare 
sig är nödvändig eller tillräcklig för att utveckla god psykisk hälsa eller förebygga ohälsa. Som nämnt 
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ovan korrelerar dem med varandra. Nedan följer exempel på skyddsfaktorer och hur kommunen 
arbetar med några skyddsfaktorer för psykisk hälsa.2

En nära vuxen 

Den viktigaste skyddsfaktorn för barn i förskoleåldern, 0-6 år, för att inte utveckla långvariga problem 
är en nära vuxen och framförallt en förälder. Forskning visar att positiva relationer med en nära 
vuxen, en god och trygg anknytning mellan föräldrar och barn, föräldrars responsivitet och acceptans 
samt föräldrars förmåga att tillgodose barnets behov av säkerhet och stimulans ökar möjligheten till 
att ha en god hälsa genom hela livet (folkhälsomyndigheten, 2018).
I Vallentuna kommun finns en mängd olika föräldrastödjande verksamheter till föräldrar med barn i 
åldern 0 till 18 år. Redan i öppna förskolan erbjuds föräldrar samtal och stärka sitt föräldraskap. 
Genom Socialförvaltningen och Öppenvården erbjuds föräldrastödsprogram i form av KOMET barn, 
Skilda världar, KIBB, Ministöd och Föra-barn-på-tal samtal. Alla dessa insatser riktar sig till föräldrar 
som upplever problem med sina barn, har barn som uppvisar någon form av riskbeteende eller själva 
har problem med exempelvis missbruk. Däremot saknas ett universellt föräldrastödsprogram som 
ABC eller Triple P i Vallentuna. Enligt studier kan universella föräldrastödsprogram vara 
hälsoekonomiskt motiverade baserat på en låg kostnad i kombination med ökad hälsorelaterad 
livskvalitet hos barnen.3  

Fysisk aktivitet

Forskning visar att det finns ett positivt samband mellan regelbunden fysisk aktivitet och hälsosamma 
hjärnfunktioner, där fysisk aktivitet kan skydda mot exempelvis depression. Fysisk aktivitet kan 
innefatta aktiviteter såsom friluftsliv, motion, idrott, promenader och cykling. Vallentuna kommun har 
ett flertal aktiviteter med syfte att öka rörelse bland barn och unga samt skapa hälsofrämjande 
levnadsvanor som LIKE och Dans för Hälsa. Det är viktigt att barn och unga i tidig ålder ges möjlighet 
till rörelse i sin vardag för att på så sätt skapa rutiner senare i livet. Enligt studien Barns och ungas 
rörelsemönster från 2019 finns ett samband mellan ökad fysisk aktivitet och minskad skolstress bland 
tonåringar. Fysisk aktivitet på högre ansträngningsnivå och träning utanför skoltid är mer vanligt 
bland dem som skattar sin hälsa som god än bland dem som skattar sin hälsa som mindre god. Även 
en liten ökning kan ge stora hälsovinster på både kort och lång sikt och både för individ och för 
samhället som helhet samt utjämna de skillnader i hälsa som finns i dag mellan olika grupper.4

Förskolan och skolan som arena

Förskolan och skolan är en viktig arena för att främja psykisk hälsa bland barn och unga. En positiv 
attityd och motivation till skolan, en trygg skolmiljö och samarbetet mellan barn, föräldrar och skola är 
några av de skyddsfaktorer för psykisk hälsa som forskning menar är viktigt. Även undervisningens 
innehåll och känslan av att klara skolans uppsatta mål har betydelse. Ett gott socialt stöd från lärare 
som förhindrar diskriminering och mobbing ökar både elevernas trivsel och trygghet, vilket kan leda 
till bättre psykisk hälsa. De barn som upplever en bra samhörighet med skolan, presterar ofta bättre i 

2 Statens beredning för medicinsk och social. (2018a). Hämtad från 
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2e0f9f621636c84402725eb8/1528204663510/2017-09-29%20risk-
och%20skyddsfaktorer%20sbu.pdf  

3 Folkhälsomyndigheten. (2017). Föräldrastöd – är det värt pengarna? Hälsoekonomiska analyser av föräldrastödsprogram. Hämtad från 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/96c8eeff924946d880ce04d30c520bb7/foraldrastod-en-lonsam-satsning-
halsoekonomiska-analyser-folkhalsomyndigheten.pdf

4 Folkhälsomyndigheten. (2019a). Barn och ungas rörelsemönster. Hämtad från https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-
material/publikationsarkiv/b/barns-och-ungas-rorelsemonster/ 

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2e0f9f621636c84402725eb8/1528204663510/2017-09-29%20Risk-och%20skyddsfaktorer%20SBU.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2e0f9f621636c84402725eb8/1528204663510/2017-09-29%20Risk-och%20skyddsfaktorer%20SBU.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/96c8eeff924946d880ce04d30c520bb7/foraldrastod-en-lonsam-satsning-halsoekonomiska-analyser-folkhalsomyndigheten.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/96c8eeff924946d880ce04d30c520bb7/foraldrastod-en-lonsam-satsning-halsoekonomiska-analyser-folkhalsomyndigheten.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/b/barns-och-ungas-rorelsemonster/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/b/barns-och-ungas-rorelsemonster/
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skolan och uppskattar ofta sin hälsa som god. Genom att stärka barns och ungas skolresultat ges de 
även bättre framtida möjligheter på arbetsmarknaden och på det sättet bättre förutsättningar till en 
god hälsa.5 Inom barn och ungdomsförvaltningen arbetar man med alla dessa skyddsfaktorer på ett 
eller flera sätt.

Skolan och dess personal kan ha även en betydande roll för de barn och unga med sämre 
socioekonomiska förutsättningar eller som har en frånvarande anhörig. Skolans personal kan där få 
rollen som nära vuxen och vara de som blir elevens trygga punkt och samhörighet. En insats i 
Vallentuna kommun som stärker samhörigheten med skolan är frukostsatsningen, med syfte att skapa 
bra förutsättningar för elever till god energi och lärande i skolan. Skolan har dessutom en viktig i roll i 
att öka kunskapen hos barn och unga om psykisk hälsa. När skolan lär barn om psykisk hälsa och hur 
den kan hanteras, både sin egen och andras, minskar ofta förekomsten av inåtvända psykiska problem 
för dessa barn.6 

Upplevelse och känsla av sammanhang

Inom detta område påpekas bland annat vikten av att främja barns och ungas inflytande och 
delaktighet i samhället för att uppnå en god hälsa. Att vara delaktig och att ha inflytande har stor 
betydelse för en individs utveckling. Möjlighet att kunna påverka ger ett större självförtroende och 
känsla av att man är viktig i ett sammanhang. Genom att delta i demokratiska arbetsformer i skolan 
eller fritiden lär sig även barn och unga att inhämta fakta och lyssna på andras argument, vilket skapar 
förståelse för andra individer och grupper i samhället. Sedan 1 januari 2020 är Barnkonventionen lag 
och inom flera verksamheter inom Vallentuna kommunen pågår det ett kontinuerligt arbete för att 
fortbilda personal i konventionen och dess syfte. Barnkonventionen och dess rättigheter är en av de 
viktigaste skyddsfaktorerna för barn och som grupp, därav är det viktigt att även de känner till vad 
som står i konventionen.7 

Då en del av ungdomarna i Vallentuna lämnar kommunen för att börja gymnasiet på annan ort är det 
även av vikt att kommunen erbjuder en meningsfull fritid till barn och unga. För att på så sätt skapa en 
känsla av sammanhang utanför familjen och skolan. En meningsfull fritid kan betyda olika saker för 
olika individer. Det kan exempelvis handla om att delta i en idrottsförening eller kulturaktiviteter, 
besöka en fritidsgård eller bibliotek men även ha kännedom om trygga och säkra mötesplatser 
utomhus för att umgås med vänner. Vallentuna kommun erbjuder idag till stor del mycket av det 
ungdomar efterfrågar för sin meningsfulla fritid samt kommunicerar ut det både via hemsida och 
sociala medier för att kunna nå ungdomarna på ”sina” plattformar. Ett område som behöver utvecklas 
är att hitta och skapa en trygg och säker mötesplats för de ungdomar som åker EPA-traktorer. 

Öppenhet med sitt mående och söka hjälp

En annan skyddsfaktor är öppenhet med sina känslor, vilket innebär att man vågar visa hur man mår 
och vågar söka hjälp. För barn och unga kan det dels vara svårt att sätta ord på sina känslor och dels 
vara svårt att våga uttrycka sig om sitt mående. Exempelvis försöker Kulturförvaltningen och 
fritidsförvaltningen i sina möten med ungdomarna få dem att känna sig trygga och våga berätta om sitt 
mående för att sedan kunna stödja dem i att hitta rätt hjälp inom kommunen. På biblioteken finns 

5 Folkhälsomyndigheten. (2018b) Varför har den psykiska ohälsan ökat bland barn och unga i Sverige? Hämtad från 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/628f1bfc932b474f9503cc6f8e29fd45/varfor-psykiska-ohalsan-okat-barn-unga-18023-2-webb-rapport.pdf

6 Folkhälsomyndigheten. (2019b). Insatser i skolan kan minska psykiska problem. Hämtad från 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/f5dda8361bb34dfbb3d63bcf6ebf6d93/insatser-skolan-minska-psykiska-problem.pdf

7 Barnombudsmannen. (2018) Barns och ungas rätt till inflytande i kommuner och landsting. Hämtad från  
https://www.barnombudsmannen.se/globalassets/dokument-for nedladdning/publikationer/faktablad/faktablad3_inflytande11.pdf 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/628f1bfc932b474f9503cc6f8e29fd45/varfor-psykiska-ohalsan-okat-barn-unga-18023-2-webb-rapport.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/f5dda8361bb34dfbb3d63bcf6ebf6d93/insatser-skolan-minska-psykiska-problem.pdf
https://www.barnombudsmannen.se/globalassets/dokument-for%20nedladdning/publikationer/faktablad/faktablad3_inflytande11.pdf
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även en egen hylla med ämnen kopplat till psykisk hälsa om ungdomarna hellre vill finna stöd i 
litteraturen. De olika verksamheterna är viktiga för att fånga upp de unga som kanske inte vågar vända 
sig till skolan och dess personal eller som går på annan ort. 

Ungdomsmottagningen arbetar med denna skyddsfaktor genom klassbesök i årskurs 6 där de berättar 
för eleverna om sin verksamhet och hur de kan stödja ungdomar genom rådgivning och annat. Vissa 
skolor har även tillämpat att arbeta med metoden YAM. YAM står för Youth Aware of Mental health 
och är en evidensbaserad metod med syfte att främja diskussion och utveckla färdigheter för att möta 
livets svårigheter samt öka kunskap om psykisk hälsa bland skolelever. Metoden syftar även till minska 
självmordshandlingar och målgruppen för YAM är skolelever i åldern 14 till 16 år.8 

God samverkan 

Ett annat område som kan definieras som en skyddsfaktor är den goda samverkan mellan många 
verksamheter och dess nätverk. Exempelvis finns det utökade nätverket med syfte att samverka, skapa 
en samsyn och dela kunskaper mellan varandra för att gynna elevers skolgång och mående. Det är 
viktigt att samverkan mellan framförallt skola och socialtjänst fortsätter att fungera. Att det finns en 
gemensam samsyn när det gäller tidig upptäckt och tidiga insatser samt att verksamheterna talar 
”samma språk” när det gäller psykisk hälsa och ohälsa. I nätverket Tryggare Vallentuna där det 
veckovis skapas aktuella lägesbilder finns sedan februari 2020 en rubrik med psykisk hälsa. Där kan 
verksamheter rapportera om de upplever att det finns en oro, stress, utmattning, ätstörningar, 
depression och suicid inom sin målgrupp. På så sätt kan problematiken på gruppnivå mer 
uppmärksammas i ett tidigt skede. 

Kön och ålder

Andra skyddsfaktorer som lyfts i forskning men som är svåra att påverka är kön och ålder. Pojkar 
upplever till större grad en god psykisk hälsa än flickor. Gällande ålder visar studier att ju äldre 
ungdomarna är desto lägre andel uppger att sin hälsa är god. Detta visar på vikten av tidiga insatser, 
att insatser som sätts in redan i lågstadie- och mellanstadieålder kan stärka individen och främja 
psykisk hälsa, då psykisk ohälsa tenderar att bestå in i vuxenlivet. Utöver de stora 
samhällskostnaderna till följd av psykisk ohälsa så drabbas individen även mycket hårt, ofta med 
nedsatt livskvalitet, isolering, diskriminering och stigmatisering.9

FÖRSLAG TILL UTVECKLINGSOMRÅDEN 
Nedan följer förslag till utvecklingsområden för kommunen att arbeta vidare med kopplat till psykisk 
ohälsa vilka grundar sig i forskningsbaserade metoder samt efter samtal med medarbetare inom 
kommunen som arbetar med barn och unga. Förslagen utgår från de punkter som efterfrågades 
gällande att tidigare fånga upp signaler på psykisk ohälsa, arbeta med självskattning och öppenhet 
kring psykisk ohälsa. 

8 Region Västmanland. (2020). YAM - Youth Aware of Mental health. Hämtad från https://regionvastmanland.se/utveckling/utvecklingsomraden/valfard-och-
folkhalsa/barn-och-unga/yam/ 

9 Försäkringskassan. (2014). Socialförsäkringsrapport 2014:4: Sjukfrånvaro i psykiska diagnoser, En studie av Sveriges befolkning 16–64 år. Hämtad från: 
http://www.forskasverige.se/wp-content/uploads/Sjukfranvaro-Psykiska-Diagnoser-2014.pdf

https://regionvastmanland.se/utveckling/utvecklingsomraden/valfard-och-folkhalsa/barn-och-unga/yam/
https://regionvastmanland.se/utveckling/utvecklingsomraden/valfard-och-folkhalsa/barn-och-unga/yam/
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Ta fram indikatorer 
Vallentuna kommun arbetar idag aktivt med både interna och externa enkäter för självskattning av 
hälsa inom flera olika verksamheter. Det sker exempelvis vid hälsobesök skolsköterskan, olika 
trivselenkäter, självskattning av hälsa vid besök ungdomsmottagningen, Stockholmsenkäten och Ung 
Livsstil. En del av dessa självskattningssystem är på individnivå och vissa besvaras anonymt och 
resultatet redovisas på gruppnivå. Fler självskattningssystem kan leda till en enkät trötthet hos barn 
och unga. Vallentuna bör istället ta fram indikatorer som kan visa på hur kommunen kan mäta och 
följa upp den psykiska hälsan över en längre tid. 

Universellt föräldrastödsprogram - ABC
Idag finns det inget universellt föräldrastödsprogram i Vallentuna kommun varken till barn eller 
tonåringar.  Enligt studier kan universella föräldrastödsprogram vara hälsoekonomiskt motiverade 
baserat på en låg kostnad i kombination med ökad hälsorelaterad livskvalitet hos barnen.10  

Föräldrastödjande verksamheter kan ses som en samhällsinsats för att hjälpa nära vuxna med deras 
viktiga uppgift att ge sina barn en trygg och bra uppväxt. Ett gott och förtroendefullt förhållande under 
barn- och ungdomsåren har stor betydelse för både den psykiska hälsan under hela livet. Förslaget är 
att undersöka möjligheten att införa föräldrastödsprogrammen ABC och ABC Tonår. ABC står för Alla 
barn i centrum och är ett universellt evidensbaserat föräldrastödsprogram som riktar sig till alla 
föräldrar. Syftet att främja barns utveckling genom att stärka relationen mellan föräldrar och barn. 
Programmets utgångspunkter är att ”Barn har rätt till liv och utveckling samt att säga sin mening och 
få den respekterad, samt barnets bästa ska beaktas vid alla beslut.”11 (Folkhälsomyndigheten, 2013).

Införa YAM metoden på alla grundskolor i Vallentuna
När det gäller öppenhet kring psykisk ohälsa finns det utvecklingspotential. Det råder fortfarande 
mycket myter och tyckande kring psykisk ohälsa vilket gör att många barn och unga fortsatt inte vågar 
be om hjälp. En metod som kan främja barns öppenhet är som tidigare nämnt YAM. YAM borde 
införas på alla kommunens grundskolor och riktas redan till alla elever i åk 4. Genom att införa YAM i 
alla grundskolor och i en tidigare ålder skapas dels lika förutsättningar för alla elever oavsett skola och 
dels för att självskattningsformulär visar att psykiska riskfaktorer börjar uppstå i allt tidigare åldrar. 
Insatsen YAM, som är universell, har visat sig stärka barnens resiliens (vilket är barnens förmåga att 
lösa problem, fatta beslut och samarbeta med andra). På så sätt stärks även andra skyddsfaktor som 
kan främja den psykiska hälsan och minska förekomsten av allmänna psykiska besvär. 12

10 Folkhälsomyndigheten. (2014). Föräldrastöd – är det värt pengarna? Hälsoekonomiska analyser av föräldrastödsprogram. Hämtad från 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/96c8eeff924946d880ce04d30c520bb7/foraldrastod-en-lonsam-satsning-
halsoekonomiska-analyser-folkhalsomyndigheten.pdf

11 Folkhälsomyndigheten. (2013). Slutrapport föräldrastöd 2011-2013, alla barn i centrum – abc, Upplandsväsby. Hämtad från 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/96c8eeff924946d880ce04d30c520bb7/forskarrapport-upplands-vasby-2014.pdf

12 Folkhälsomyndigheten. (2019b). Insatser i skolan kan minska psykiska problem. Hämtad från 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/f5dda8361bb34dfbb3d63bcf6ebf6d93/insatser-skolan-minska-psykiska-problem.pdf

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/96c8eeff924946d880ce04d30c520bb7/foraldrastod-en-lonsam-satsning-halsoekonomiska-analyser-folkhalsomyndigheten.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/96c8eeff924946d880ce04d30c520bb7/foraldrastod-en-lonsam-satsning-halsoekonomiska-analyser-folkhalsomyndigheten.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/f5dda8361bb34dfbb3d63bcf6ebf6d93/insatser-skolan-minska-psykiska-problem.pdf
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Ökad kunskap till nära vuxna om sociala medier
En annan del som kan påverka barn och ungas öppenhet om sitt mående är deras användande av 
sociala medier. På sociala medier ska det gärna läggas upp filmer av att allt är bra eller en snygg selfie. 
Det finns uppgifter om att 97 procent av alla flickor i högstadiet använder appen snapchat och det flera 
gånger om dagen. Digitala medier påverkar även barn och ungas psykiska mående framförallt genom 
att de är skyddslösa i den världen. På sociala medier kan allt från mobbing och trakasserier till hot, 
våld, sugar dating och sexuella övergrepp ske. Denna riskmiljö behöver nära vuxna få kännedom om, 
samt kunskap om hur de ska kunna stödja sina barn och unga utan att kränka ner på barnets 
rättigheter. Det finns flera organisationer och verksamheter som föreläser i dessa ämnen för att öka 
kunskapen till dem som möter barn och unga. Kunskapshöjande insatser om olika riskfaktorer och 
riskmiljöer är också viktiga delar för att främja kommunens arbete med den psykiska hälsan. 

Handlingsplan Suicidprevention
En god psykisk hälsa är en förutsättning för god livskvalitet och ett fungerande vardagsliv. Motsatsen 
är psykisk ohälsa vars yttersta konsekvens är självmord. Var sjätte timme väljer en människa att sitt 
liv. Suicid är ett folkhälsoproblem som förutom förlust av människoliv leder till omfattande psykiskt 
lidande och försämrad hälsa hos anhöriga och andra berörda. Inom detta område behöver Vallentuna 
utvecklas och skapa en handlingsplan för att förebygga självmord. Sverige har som vision sedan 2008 
att ingen människa ska behöva hamna i en sådan utsatt situation att självmord ses som den enda 
utvägen. För att detta ska bli möjligt behöver flera olika professioner och verksamheter samverka och 
ha kunskap om suicid och suicidförebyggande insatser. 

Uppdrag psykisk hälsa Stockholms län 2020
Vallentuna kommun har sedan 2017 deltagit i Uppdrag psykisk hälsa Stockholms län, ett regionalt 
arbete kring psykisk hälsa för bland annat barn och unga mellan regeringen och Sveriges Kommuner 
och Regioner. Vallentuna har varje år fått stimulansmedel som ett samarbete i Stockholms län mellan 
Storsthlm, Region Stockholm och NSPH Stockholms län med syfte att genomföra satsningar för att 
främja psykisk hälsa. Insatser ska uppmärksamma invånarnas behov inom de fokusområden som 
omfattar regeringens strategi inom psykisk ohälsa. Med dessa stimulansmedel har Vallentuna 
möjlighet att främja ett flertal skyddsfaktorer som kan stärka den psykiska hälsan hos barn och unga i 
kommunen, exempelvis genom att finansiera ovanstående åtgärder. För år 2020 får Vallentuna 
kommun rekvirera runt 980 000 kronor. 

FÖRSLAG PÅ PLATTFORM 
Kommunen saknar i nuläget en plattform dit invånare och medarbetare kan vända sig för att hitta 
information kring psykisk hälsa. En del upplever det svårt att hitta rätt stöd och hjälp via Vallentunas 
hemsida. 

SAGA 
Sollentuna kommun har webbplatsen SAGA som de tagit fram tillsammans med Region Stockholm. 
Syftet med webbplatsen är att det ska vara lätt för barn, ungdomar och deras familjer att söka och få 
hjälp om de behöver det i frågor som rör psykisk ohälsa. Saga står för SAmarabete, Gemensamt Ansvar 
för barn och unga i Sollentuna. Fokus ligger på att tidigt upptäcka barn och unga som visar tecken på 
psykisk ohälsa och få dem att hitta rätt stöd. På hemsidan finns alla hjälp som samhället kan erbjuda 
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både från skola, socialtjänst och sjukvård samt frivilliga organisationer. Saga är en bra plattform för att 
öka kunskapen om psykisk ohälsa och den hjälp som finns att få både för invånare och medarbetare. 
En sådan här hemsida har många fördelar men kräver både tid och pengar för uppbyggnad samt 
resurser som kan underhålla den. 



FÖRVALTNING DEL AV FÖRVALTNING NAMN PÅ VERKSAMHET
TYP AV

VERKSAMHET
MÅLGRUPP SYFTE MED VERKSAMHET

Barn- och
ungdomsförvaltningen

Förskoleverksamhet Öppna förskolan Öppen verksamhet Hemmavarande
småbarnsföräldrar

Bryta isolering för föräldrar,
nyinflyttade, nysvenskar och
föräldrar hemma med barn.
Stärka sociala nätverk. Sluss in i
det svenska samhället. Stärka
föräldrar i sin roll genom samtal
om t.ex, anknytning,
språkutveckling osv.
Kunskapsöverföring mellan
föräldrar, mellan förskollärare
och föräldrar. Avlastning för
föräldrar i perioder när det känns
tungt. Ett lågintensivt samtal om
vad det innebär att vara förälder.
Bygga nätverk med andra
föräldrar. Få kännedom om vilket
stöd som finns att få i
kommunen för övrigt. Vara en
bro till andra samhällsfunktioner
såsom ordinarie förskola,
socialtjänst, bibliotek osv.



Barn- och
ungdomsförvaltningen

Barn- och elevhälsan Psykolog-konsultation Fortbildning Elever i grundskola och
gymnasiet

Fortbildning som på ett
främjande och förebyggande sätt
ska bidra till personal med
kunskap om hur man ser tecken
på psykisk ohälsa och/eller
neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar hos
elever, samt hur man kan
bemöta och hantera det utifrån
en yrkesroll som lärare.

Barn- och
ungdomsförvaltningen

Barn- och elevhälsan Verksamhetsstöd Verksamhetsstöd Barn och elever inom förskola
och skola

Uppmärksamma kopplingen
hälsa - lärande och därmed
skolans möjligheter att verka
främjande och förebyggande för
psykisk hälsa. Stärka personalen i
deras kunskapsförmedlande roll
för att medvetendegöra lärandet
i sig som en potent friskfaktor i
ett relationellt perspektiv, detta
bl a genom att utgå från
neurovetenskapen och
forskningen om hur människor
minns och lagrar kunskap.

Barn- och
ungdomsförvaltningen

Barn- och elevhälsan Handledning Verksamhetsstöd Personal Vid handledning och fortbildning
riktas fokus mot att stärka
personalen i att skapa en
tillgänglig lärmiljö fysiskt och
relationellt, som möjliggör att
alla barn får känna sig delaktiga
och ha inflytande utifån sina
förutsättningar.



Barn- och
ungdomsförvaltningen

Barn- och elevhälsan Barn- och elevhälsan,
skolpsykologer och
fysioterapeut

Fortbildning Indirekt barn och elever Öka förståelsen för att få alla
elever att känna sig trygga att
röra på sig. Fortbildning till
fritidspersonal och
resurspersoner i skolan i hur man
kan uppleva Rörelseglädje och
att få alla att deltaga i fysisk
aktivitet.

Barn- och
ungdomsförvaltningen

Ungdomsmottagningen Psykisk hälsa och ohälsa,
vad är det

Föreläsning Elever i åk 6 Att öka kunskapen om psykisk
hälsa/ohälsa, att lära om hur
man kan förhålla sig till stress
och hur/var man kan söka hjälp

Barn- och
ungdomsförvaltningen

Ungdomsmottagningen Dans för hälsa Gruppverksamhet Flickor 13-19 år Att minska stressrelaterade
psykosomatiska besvär

Barn- och
ungdomsförvaltningen

Ungdomsmottagningen Interaktiva stödsamtal ungdomar 12-14 år Att minska den psykiska ohälsan
genom bättre tillgänglighet i
stödsamtal

Barn- och
ungdomsförvaltningen

Ungdomsmottagningen Sömnskola ungdomar 12-23 år Att minska den psykiska ohälsan
genom att hjälpa ungdomar till
bättre sömnvanor

Barn- och
ungdomsförvaltningen

Grundskola Simskola Idrotts och
kultursatsningen

Elever Fklass Utveckla simkunnighet och
vattenvana hos elever

Barn- och
ungdomsförvaltningen

Grundskola Les Mills "Born to move" Idrotts och
kultursatsningen

Elever åk 1 Öka rörelse och hälsofrämjande
vanor bland elever i skolan

Barn- och
ungdomsförvaltningen

Grundskola LIKE Idrotts och
kultursatsningen

Elever åk 2-3 Öka rörelse och hälsofrämjande
vanor bland elever i skolan



Barn- och
ungdomsförvaltningen

Grundskola Akademier Idrotts och
kultursatsningen

Elever åk 7-8 Ge elever ökad tillgång till
rörelse, idrott och kultur inom
den ordinarie skoldagen och
främja vidare kontakt med lokala
idrotts- och kulturlivet i
Vallentuna

Barn- och
ungdomsförvaltningen

Skolan ANDTS Föreläsning och
undervisning

Elever åk 8-9 Förebygga ohälsa genom ökad
kunskap om hur alkohol,
narkotika, doping, tobak och spel
påverkar mående och hälsa

Barn- och
ungdomsförvaltningen

Grundskola/ Gymnasieskola Skolkurator Skolkurator Elever F-9 Undanröja hinder för elevers
lärande, för att elever ska må bra
och utvecklas positivt enligt
skolans mål.

Barn- och
ungdomsförvaltningen

Grundskola Värdegrundssamtal Samtal Elever F-9 Genom arbete med
värdegrundsfrågor öka trygghet
för elever i skolan

Barn- och
ungdomsförvaltningen

Grundskola Systematiskt
arbetsmiljöarbete för
elever

Trivselenkäter Elever F-9 Kartlägga elevers mående och
trivsel i skolan för att skapa
kunskap inför planering av
kommande insatser för trygghet
och trivsel

Barn- och
ungdomsförvaltningen

Grundskola Trivselsamtal med
kurator (enskilda)
Karlslundsskolan

Samtal Elever år 5 och 7 Kartlägga elevers mående och
trivsel i skolan för vidare arbete
med trygghet och trivsel, samt
relationsskapande med elever

Barn- och
ungdomsförvaltningen

Grundskola Stopp! Min kropp! Aktivitet F-3

Barn- och
ungdomsförvaltningen

Grundskola Våldsprevention, psykisk
och fysisk hälsa

Aktivitet F-9 Öka kunskap och
självsäkerhet/trygghet kring
frågor om rättigheter, sin kropp
och normkritiska frågor



Barn- och
ungdomsförvaltningen

Grundskola "Säkra varje unge" Föreläsning åk 4 Föreläsning och information till
elever, föräldrar och personal om
faror med nätanvändande och
kunskap om brottslighet och
grooming på nätet och hur man
kan skydda sig mot det

Barn- och
ungdomsförvaltningen

Grundskola Suicidprevention Yam Insats Elever 6-9 Ideell organisation som håller ett
suicidpreventivt program för
elevgrupper.

Barn- och
ungdomsförvaltningen

Elevhälsanas medicinska
insats

Hälsosamtal,
Livskunskap

Samtal Elever åk 8

Barn- och
ungdomsförvaltningen

Elevhälsanas medicinska
insats

Livskunskap Föreläsning Elever åk 8

Barn- och
ungdomsförvaltningen

Kostenheten Grönsaksskola Aktivitet Elever Förmedla kunskap om
hälsosamma matvanor och öka
motivationen att äta mer
grönsaker.

Barn- och
ungdomsförvaltningen

Kostenheten Frukost Ordinarie verksamhetElever Skapa bra förutsättningar för
elever till god energi och lärande
i skolan, samt skapa goda
måltidsvanor för eleverna

Barn- och
ungdomsförvaltningen

Kostenheten Samverkan Generation
pep, kostenheten och
skolorna

Samverkan elever Samverkan mellan skola och
kostenheten om hälsosamma
matvanor



Barn- och
ungdomsförvaltningen

Kostenheten Skollunch och mellanmål Ordinarie
verksamhet

Elever Skapa bra förutsättningar för
elever till god energi och lärande
i skolan och skapa goda
måltidsvanor för eleverna



FÖREBYGGANDE/ FRÄMJANDE
ÅTGÄRDANDE INSATS

MARKNADSFÖRING/
KOMMUNIKATION

ÖVRIGT

Främjande Vallentuna.se/öppnaförskolan.
Facebook "Öppna förskolan
Vallentuna"

Öppen verksamhet för hemmavarande
föräldrar (eller annan viktig vuxen)
tillsammans med sitt barn.



Främjande Främja elevers psykiska hälsa, närvaro,
trivsel och kunskapsmåluppfyllelse i
skolan. Föreläsningar till personal med
information om hur man ser tecken på
psykisk ohälsa och/eller
neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar hos elever, samt
hur man kan bemöta och hantera det
utifrån en yrkesroll som lärare.

Främjande Främjande: Verksamhetsstöd - till
förvaltning, skola och förskola

Främjande Främja att alla förskolebarn vistas i
tillgängliga lärmiljöer Verksamhetsstöd -
Handledning och fortbildning En annan
målgrupp är indirekt barn i förskolan



Förebyggande och främjande Genomfört i olika format ex på LIKE
uppstarsdag i aug 2019. Workshops på
Karlbergsskolan, Karbyskolan  samt
Kårsta.

Främjande och förebyggande Information från UM till skolorna Klassbesök i alla åk 6 i kommunen

Förebyggande Information på poster, hemsida
och via ungdomsmottagningen
och elevhälsan

Dansgrupp som ses 2 gånge/vecka och
arbetar efter ett forskningsbaserat
program som främjar kroppskännedom,
rörelseglädje

Åtgärdande Information till skolorna och
ungdomarna

Exempel är "pingissamtal" och
stödsamtal med "peppbok"

Främjande och åtgärdande Information till skolorna och
ungdomarna

Utarbetat program och sömncoach

Förebyggande och främjande Information i SchoolSoft till
föräldrar

Främjande Information på hemsidan, sociala
medier och SchoolSoft

Främjande Information på hemsida, sociala
medier, schoolsoft, generation
peps hemsida och ute på
skolorna

Innehåller också kompetenshöjande
insats kring naturpedagogik för
fritidspersonal



Främjande Information på hemsida, sociala
medier, schoolsoft, generation
peps hemsida och ute på
skolorna

Förebyggande Ingår i undervisningen i skolan för
eleverna, information på
föräldramöten

Främjande, förebyggande och
åtgärdande

Kurator presenterar sig och sin
yrkesroll i klasserna under
uppstart av höstterminen

Förebyggande och åtgärdande Information om insatsen till
lärare på skolorna

Samtalsgrupper

Förebyggande Information i klasserna Genomförs under skoltid

Förebyggande och åtgärdande Genomförs klassvis (i dialog med
lärare) är det passar att låna
elever från lektionstid.

Kan genomföras i andra årskurser vid
behov om det är mycket oro i en klass
(Karlslundsskolan)

Förebyggande och främjande Elevhälsa och lärare har dialog Våldsprevention. Material: Stopp!Min
kropp! Från Rädda barnen

Förebyggande och främjande Elevhälsa och lärare har dialog Olika tematiska aktiviteter utifrån
årskurser



Förebyggande och främjande Vissa skolor i kommunen. Föreläsning
och information till elever, föräldrar och
personal i faror med nätanvändande
och kunskap om brottslighet och
grooming på nätete

Förebyggande och främjande Vissa skolor i kommunen. Ideell
organisation som håller ett
suicidpreventivt program för
elevegrupper.

Förebyggande och främjande

Förebyggande och främjande

Främjande intranätet, hemsidan, media,
sociala media

Förebyggande och främjande intranätet hemsidan media Alla elever i åk 6-9 och gymnasiet
erbjuds frukost vid skolstart eller första
rasten. Frukost är viktig för att må bra
och orka ta till sig studierna på
förmiddagens lektioner. Att äta frukost
regelbundet bidrar till möjlighet att ha
god måltidsordning och ökar
möjligheter till god hälsa.

Främjande intranätet, media



Främjande Servering av hälsosamma måltider.
Skollunchen ger reglebundet intag av
mat, samt är planerad utifrån de
riktlinjer som finns vad gäller
hälsosamma livsmedelsval.



FÖRVALTNING DEL AV FÖRVALTNING NAMN PÅ VERKSAMHET TYP AV VERKSAMHET MÅLGRUPP SYFTE MED VERKSAMHET

Fritidsförvaltningen Ung Fritid PARK Samverkan Ungdomar 13-18 år Stärka relationer mellan ungdomar
och trygga vuxna

Fritidsförvaltningen Ung Fritid Föreläsning till skolor Gruppverksamhet i skolor Ungdomar 12-16 år Relationsskapande och
information/diskussion kring
aktuellt ämne

Fritidsförvaltningen Ung Fritid KOMET Föräldrastödsprogram Vårdnadshavare Förbättra relationer och minska
konflikter mellan barn och
vårdnadshavare

Fritidsförvaltningen Ung Fritid Nattvandring Nattvandring Vuxna Trygghetsskapande närvaro i
kommunen

Fritidsförvaltningen Ung Fritid Roslagsträff Informationsutbyte Fältare Skapa aktuell lägesbild gemensamt
med andra fältare i Roslagen

Fritidsförvaltningen Ung Fritid KC-träffar Informationsutbyte Fritidsledare Skapa aktuell lägesbild gemensamt
med andra fritidsledare i
Stockholms län.

Fritidsförvaltningen Ung Fritid Mega Öppen verksamhet Ungdomar 13-18 år Skapa en trygg mötesplats för
ungdomar mellan 13-18 år

Fritidsförvaltningen Ung Fritid Fältverksamhet Fältverksamhet Ungdomar 12-20 år Uppsökande arbeta i skolor och ute
i kommunen



FÖREBYGGANDE/ FRÄMJANDE
ÅTGÄRDANDE INSATS

MARKNADSFÖRING/
KOMMUNIKATION

ÖVRIGT

Förebyggande och främjande Affischer med QR-koder.
Sociala medier. Personlig
marknadsföring.

Förebyggande Information till rektorer, EHT
och föräldrar.

Åtgärdande Sociala medier, Schoolsoft
och föräldramöten.

Ägs av socialförvaltningen med stöd
från fritid.

Förebyggande Sociala medier,
föräldramöten och
information till föreningar.

Förebyggande 4 träffar/år.

Förebyggande

Främjande Sociala medier, besök i skolor

Förebyggande Sociala medier, besök i skolor



FÖRVALTNING DEL AV FÖRVALTNING NAMN PÅ VERKSAMHET TYP AV VERKSAMHET MÅLGRUPP

Kulturförvaltningen Biblioteken Öppetider och antal
bibliotek

Ordinarie verksamhet Barn och unga

Kulturförvaltningen Biblioteken Arbetsmetod Ordinarie verksamhet Barn och unga

Kulturförvaltningen Biblioteken Mål med verksamheten Ordinarie verksamhet Barn och unga

Kulturförvaltningen Biblioteken Arbetsmetod Ordinarie verksamhet Barn och unga

Kulturförvaltningen Biblioteken Utställningar Ordninare verksamhet Barn och unga

Kulturförvaltningen Biblioteken Samverkan Samverkan Barn och unga

Kulturförvaltningen Biblioteken Barnkonventionen Ordinarie verksamhet Barn och unga

Kulturförvaltningen Biblioteken Mål med verksamheten Ordinarie verksamhet Barn och unga

Kulturförvaltningen Biblioteken Mål med verksamheten Ordinarie verksamhet Barn och unga

Kulturförvaltningen Biblioteken Mål med verksamheten Ordninare verksamhet Barn och unga



Kulturförvaltningen Kulturskolan Fortbildning Ordinare verksamhet Personal

Kulturförvaltningen Kulturskolan Dans för hälsa Projekt Flickor i åldern 13-18
år

Kulturförvaltningen Kulturskolan Mål med verksamheten Ordinarie verksamhet Barn och unga

Kulturförvaltningen Kulturskolan Arbetsmetod Ordinare verksamhet Barn och unga



SYFTE MED VERKSAMHET
FÖREBYGGANDE/

FRÄMJANDE ÅTGÄRDANDE
INSATS

MARKNADSFÖRING/
KOMMUNIKATION

ÖVRIGT

Att vara en samlingsplats och finnas till
för alla invånare runt om i kommunen

Främjande Det finns bliotek på flera platser i kommunen och
ska även fungera som samlingsplatser för alla
invånare.

Att alla känner en delaktighet och kan
vara sig själva på bilioteken

Främjande Barn och unga ska kunna röra sig fritt i lokalerna,
exempelvis sitta och prata, spela spel eller bara
vara själva utan krav på att köpa eller delta i något

Att erbjuda olika former av läsning för
barn och unga

Främjande Biblitoken erbjuder introduktion i Legimus så
invånare kan ladda ner böcker digitalt

Hänvisa barn och unga till de stöd och
hjälp inom kommunen som finns

Förebyggande/ åtgärdande Hjälpa barn och unga att hitta rätt stöd inom
kommunen gällande psykisk ohälsa

Inkludera barn och unga i utställningar Alla barn och unga ska ha möjlighet att kunna delta
i bibliotekets utställningar och aktiviteter

Att stödja barn och unga som far illa Förebyggande/ åtgärdande Om medarbetare er barn och unga som far illa tar
vi kontakt med Socialförvaltningen

Att respektera barns och ungas
rättigheter

Främjande Exempelvis prioriteras barn och unga vid
informationsdisk. Bokskyltningar etc berör och
lyfter bland annat könsroller och identitetssökande

Erbjuda ett utbud av böcker för dem
som vill finna stöd i litteraturen
gällande psykisk hälsa

Förebyggande/ åtgärdande Det finns exempelvis en särskild hylla med böcker
och material för barn och unga med inrikting på
funktionsvariation

Erbjuda ett utbud av böcker för dem
som vill finna stöd i litteraturen
gällande psykisk hälsa

Främjande Det finns böcker och andra medier på biblioteken
som kan fungera som jag-stärkande samt tar upp
olika ämnen och frågor som barn och unga
funderar kring

Att barn och unga vill läsa för att skapa
ett ordförråd som håller för framtiden

Främjande Om man inte har ett utvecklat ordförråd kan man
få det svårt att ta sig fram i samhället, därav är det
viktigt att barn och unga läser



Att fortbilda personalen i psykisk hälsa
samt skapa kontakt mellan elevhälsan
och kulturskolan

Kulturskolans lärare har haft "Ungas ohälsa/hälsa"
som tema på den gemensamma fortbildningen
genom bland annat föreläsningar från Vallentuna
Elevhälsa och föreläsningar kring normkritik med
Lotta Björkman, forskare på Södertörns högskola.
Dessa gav perspektiv och förståelse på hur vi ännu
bättre möter ungdomar och hur vi kan göra
verksamheten till för ”alla”

Att undersöka effekten av att
komplettera elevhälsa med dans för
flickor 13–18 år med stressrelaterad
psykisk ohälsa

Främjande Projektet pågick under våren 2020  tillsammans
med Elevhälsan och är en forskningsbaserade
metod som riktar sig specifikt till flickor med olika
typer av ohälsa för att få dem i aktivitet

Att barn och unga hittar ett
sammanhang att vara och vila i, där de
får uppleva, utrycka och lära sig. På så
sätt får många mod att uppträda och
utvecklas därefter som individer.

Förebyggande/ främjande I mötet med våra elever kommer vi som lärare ofta
nära och kan ibland ha en avgörande betydelse för
barn och ungas hälsa.

Att stödja barn och unga som far illa Förebyggande/ åtgärdande Genom att vi finns på olika ställen i Vallentuna
under eftermiddagar och kvällar kan vi
uppmärksamma barn och unga som far illa och
därefter orosanmäla.



FÖRVALTNING
DEL AV

FÖRVALTNING
NAMN PÅ VERKSAMHET TYP AV VERKSAMHET MÅLGRUPP SYFTE MED VERKSAMHET

Socialförvaltningen Öppenvård KOMET Föräldrastödsprogram Samtliga föräldrar i
Vallentuna som upplever
sig ha konflikter med sina
barn samt önskar få en
bättre relation med sina
barn

Föräldrautbildning
individuellt och i grupp för
att förbättra
kommunikationen mellan
föräldrar och barn samt
minska konflikter i familjen

Socialförvaltningen Öppenvård/myndighet KBT- Utbildning KBT-utbildning för
personal i syfte att stärka
familjer och systemet kring
dem. Öka samsyn mellan
myndighet och utförare

Personal Samsyn och kompetenshöjande för att främja psykisk hälsa hos våra klienter

Socialförvaltningen Öppenvård Deltagande på föräldramöten Informera om vilket stöd
Öppenvården erbjuder

Barn och unga och deras
föräldrar

Information om
Öppenvården och dess
förebyggande arbete på
skolornas föräldramöten.

Socialförvaltningen Öppenvård Föra barn på tal Individuella samtal Föräldrar med
beroendeproblematik och
/eller psykisk ohälsa

Ökat fokus hos föräldrar på
barns behov och situation.
Förädrastödajande samtal
där barnets perspektiv sätts
i fokus som anhörig till
föräldrar med psykisk
ohälsa och/ eller missbruk.



Socialförvaltningen Öppenvård Motiverande närvaroprogram Samarbete med skolan att
stötta familjer där
barnet/den unge har
oroande frånvaro i skolan

Barn och unga och deras
föräldrar

Stärka skyddsfaktor såsom
fungerade skolgång.
Förebyggande insats i
samverkan med skola för att
förebygga/ minska frånvaro.
Riktar sig till föräldrar.

Socialförvaltningen Öppenvård Mini-stöd Samarbete med mini-
Maria för att stötta
familjer där barnet/den
unge har pågående
kontakt på Mini-Maria

Barn och unga och deras
föräldrar

Förebyggande insats i
samverkan med Mini-Maria.
Riktar sig till föräldrar vars
barn är aktuella på Mini-
Maria utifrån oro för
missbruk men ej har insats
från myndighet

Socialförvaltningen Öppenvård Möjlighetsprogram Samarbete med
gymnasieskolans IM
program för att öka
förståelse och ge stöd till
unga utifrån svårigheter
inom neuropsykiatriska
diagnoser samt psykisk
ohälsa och deras familjer.

Barn och unga och deras
föräldrar

Förebyggande insats med
Vallentuna gymnasium/ IM-
programmet för att öka
närvaro och skapa nya
möjligheter för de unga ut i
vuxenlivet

Socialförvaltningen Öppenvård Familjerådgivning Familjerådgivning med
fokus på den vuxna
relationen

Vuxna par med eller utan
barn

Stöd till Vuxna som har
problem och konflikter i par-
och familjerelationer.

Socialförvaltningen Öppenvård Anhörigstöd Stöd till alla typer av
anhöriga. Enskilt och i
grupp. Kan vara barn och
andra närstående inom
alla områden.

Samtliga invånare i
Vallentuna som är behov
av stöd utifrån
anhörigproblematik.

Råd och stöd

Socialförvaltningen Öppenvård och
myndighet

Krissamtal Samtal/stöd utifrån kris. Barn och unga och deras
föräldrar

Råd och stöd



Socialförvaltningen Öppenvård och
myndighet

Information till Öppenvårdens samverkanspartnersSamverkanspartners
utifrån individ och
generellt

Barn och unga och deras
föräldrar

Sprida kunskap och öka
samverkan för att öka
kundnytta. Information om
vilket stöd som finns att få i
kommunen.

Socialförvaltningen Öppenvård och
myndighet

Råd och informationssamtal Individuella råd och
informationssamtal

Barn och unga och deras
föräldrar

Ge allmänna och generella
råd och viktig information
utifrån familjers önskemål.
Informera om
Öppenvårdens olika insatser

Socialförvaltningen Öppenvård och
Familjerätt

Skilda världar Stödgrupp för barn med
skilda föräldrar

Barn Riktat stöd i grupp,
stärkande. För barn som
upplevt konfliktfyllda
separationer

Socialförvaltningen Öppenvård Hoppet Stödgrupp för barn och
unga till substansberoende
föräldrar eller annan
närstående

Barn Riktat stöd i grupp,
stärkande. För barn med
föräldrar/närstående med
beroendeproblematik

Socialförvaltningen Öppenvård och
myndighet

Hemsida Informativ och uppdaterad
hemsida

Sprida kunskap

Socialförvaltningen Öppenvård och
myndighet

Utökat nätverk samverkan
skola/socialtjänst

Personal inom
socialförvaltningen, barn
och ungdomsförvaltningen
samt fritidsförvaltningen

Samverkan, samsyn,
kunskapsutbyte för att
gynna elevers skolgång och
mående

Socialförvaltningen Öppenvård Samverkan med IM-programmet Samverkan med IM-
programmet

Skola och föräldrar.
Samverkan mellan
öppenvården och IM-
programmet i syfte att öka
närvaron, bättre vägleda
föräldrar och skapa
handlingsplaner.

Stärka skyddsfaktor såsom
fungerade
skolgång/sysselsättning



Socialförvaltningen Öppenvård Samverkan på väg Samverkan på väg För ungdomar med
problematisk skolbakgrund,
främja insatser, få ut i
sysselsättning eller studier.

Stärka skyddsfaktor såsom
fungerade
skolgång/sysselsättning

Socialförvaltningen Öppenvård och
myndighet

Samverkan med mini-maria och beroendecentrum StockholmSamverkan med mini-
maria och
beroendecentrum
Stockholm

Barn, ungdom och vuxen Syfte att minska psykisk
hälsa som en del i
behandlingen

Socialförvaltningen Öppenvård och
myndighet

Lokalt samråd Samverkan Chefer från
socialförvaltningen och
regionen,
beroendecentrum,
psykiatrin,
husläkarmottagningar.
Utifrån barn och ungas
psykiska hälsa och
välmående

Samverkan, samsyn,
kunskapsutbyte

Socialförvaltningen Öppenvård och
myndighet

Samverkan med kyrkan Samverkan med kyrkan Samverkan för att främja
och skapa möjligheter att
förebygga ungas psykiska
hälsa

samverkan,
informationsutbyte

Socialförvaltningen Öppenvård och
myndighet

Samverkan med öppna förskolan Samverkan med öppna
förskolan

Alla föräldrar i Vallentuna
kommun

Samverkan, samsyn,
kunskapsutbyte

Socialförvaltningen Öppenvård och
myndighet

Tryggare Vallentuna Skapa en aktuell lägesbild
gällande barn och unga
kopplat till fokusområden i
Tryggare Vallentuna

Personal Samverkan, samsyn,
kunskapsutbyte



Socialförvaltningen Öppenvård och
myndighet

Samverkan med MVC och BVC Samverkan med MVC och
BVC

Personal från Öppenvården
samt personal från BVC och
MVC i syfte att informera
om insatser och slussas till
rätt stöd i ett tidigt skede

Samverkan, kunskapsutbyte

Socialförvaltningen Öppenvård Handledning till kommunens olika aktörerHandledning av
arbetsgrupper

Kommunanställda i behov
av ökad kompetens

Handledning till andra
personalgrupper utifrån
spetskompetens inom
verksamhetens olika
områden.

Socialförvaltningen Öppenvård och
myndighet

Samverkan Arbetsförmedling och
Försäkringsakssan

Individuell samverkan
utifrån
arbetsmarknadsåtgärder
för unga i behov

Unga i behov av stöd för
sysselsättning

Hjälp till den unga att hitta
sysselsättning/arbete

Socialförvaltningen Öppenvård och
myndighet

Stödcentrum för unga brottsoffer och medlingSamtalskontakt, råd och
stöd

Unga mellan 13-21 år Stötta unga som utsatts för
brott. Medla i ärenden
mellan unga brottsoffer och
gärningsmän. Gemensam
verksamhet med andra
norrortskommuner

Socialförvaltningen Öppenvård och
myndighet

ATV (Alternativ till våld) Stöd och behandling Barn, unga och vuxna Stöd och behandling för
våldsutövare eller den blir
utsatt för våld. Även till barn
och unga som upplevt våld
och/ eller själv direkt blivit
utsatt för våld. Gemensam
verksamhet med andra
norrortskommuner.



Socialförvaltningen Myndighet Barnahus Samordning, bedömning,
Råd/konsultation och stöd

Barn och unga SAMORDNING/SAMVERKAN
KRING BARN OH UNGA SOM
UTSATTS FÖR FYSISKA,
PSYKISKA ELLER SEXUELLA
ÖVERGREPP.

Socialförvaltningen Myndighet Biståndsbedömda öppna insatser Biståndsbedömda öppna
insatser;  Ex
KONTAKTPERSON,
KONTAKTFAMILJ,
ÖPPENVÅRDSBEHANDLIN
G

Barn och unga 0-20 år och
deras föräldrar

Individuellt behovsprövande
insatser

Socialförvaltningen Myndighet Biståndsbedömda dygnet runt insatserBiståndsbedömda dygnet
runt insatser;  Ex
FAMILJEHEM,
STÖDBOENDE, HVB

Barn och unga 0-20 år och
deras föräldrar

Individuellt behovsprövande
insatser

Socialförvaltningen Myndighet Tvärproffionellt samverkansteam Samverkansteam, kring
psykiskt skörhet/ sjukdom
under graviditet och tidigt
föräldraskap

Barn 0-1 år Syftet är att samverkan för
att erbjuda adekvat vård
och omsorg samt skapa en
vårdplan och ett
professionellt nätverk runt
familjen. Identifiera risker
på ett tidigt stadium. Skapa
trygghet för blivande och
nyblivna föräldrar.
Prevention av psykisk och
fysisk ohälsa för barnet.



Socialförvaltningen Öppenvård och
myndighet

BUS samverkan Samverkan kring barn i
behov av särsklit stöd

Barn och unga Uppmärksamma de barn
och unga som kan behöva
särskilt stöd

Socialförvaltningen Myndighet Samverkan med
Ungdomsmottagning

 Samverkan Unga Samverkan, kunskapsutbyte

Socialförvaltningen Myndighet Samverkan med fältare och polis Samverkan Unga samverkan,
informationsutbyte

Socialförvaltningen Myndighet Barn och familjeenhetens
mottagningstelefon

Råd, Service, Konsultation,
Stöd Vägledning,
förhandsbedömning

Barn, unga, vuxna med oro
för barn

Råd, service, konsultation,
stöd, vägledning,
förhandsbedömning av
orosanmälningar

Socialförvaltningen Myndighet Samarbetssamtal, familjerätt Samarbetssamtal Föräldrar Samtal i par eller enskilt med fokus på samarbete kring barn. Frivilligt eller på uppdrag av domstol

Socialförvaltningen Myndighet Koordination Norrort  Samverkan,
kunskapsutbyte

Barn och unga Samverkan kring ensamkommande flyktingbarn.

Socialförvaltningen Öppenvård/
myndighet

Samordning och samverkan i
ärenden som rör barn och unga

Samverkan internt mellan
myndighet och utförare

Barn och unga och deras
föräldrar

Intern samverkan i syfte att
utveckla vårt arbete med
barn och unga



FÖREBYGGANDE/ FRÄMJANDE
ÅTGÄRDANDE INSATS

MARKNADSFÖRING/
KOMMUNIKATION

ÖVRIGT

Förebyggande/främjande/åtgärdande Hemsidan,
facebook,
schoolsoft,
broschyrer, info på
föräldramöten mm

Riktar sig till föräldrar till barn 3-11 år, 12-
18 år, webbaserad 3-11, förstärkt komet
(på bistånd)

Förebyggande Utbildningssatsning 2019-2020 för
behandlare och handläggare

Förebyggande

Förebyggande/främjande/åtgärdande



Förebyggande/ främjande/åtgärdande

Förebyggande/främjande/åtgärdande

Förebyggande/främjande/åtgärdande

Förebyggande

Förebyggande

Åtgärdande



Förebyggande

Förebyggande

Förebyggande och främjande Riktar sig till barn 6-12 år

Förebyggande och främjande Riktar sig till barn 7-12 år eller ungdomar
13-17 år

Förebyggande VALLENTUNA.SE/ÖP
PENVÅRDEN

Förebyggande

Förebyggande



Förebyggande Unga 16-21 år

Förebyggande

Förebyggande

Förebyggande  

Förebyggande Planera och samverka kring
föräldrastödjande insatser

Förebyggande och främjande Öppenvården bidrar utifrån kompetens
och utbildning i psykiatri, psykologi,
neuropsykiatri, missbruk, terapeutisk
utbildning



Förebyggande .

Förebyggande

Främjande .

Främjande och åtgärdande .

Främjande  och åtgärdande  



Främjande, åtgärdande Gemensam verksamhet med kommuner
i Nordöst och väst. Socialtjänst, polis och
åklagare samt region
(barnskyddsteamet)

Främjande och åtgärdande Insats beviljas och följs upp av
socialtjänst

Främjande och åtgärdande Insats beviljas och följs upp av
socialtjänst

Förebyggande och främjande  Tvärproffesionellt samverkansteam



Förebyggande Övergripande BUS-överenskommelse för
kommuner och landsting i Stockholms
Län utarbetad av KSL och antagen av
berörda nämnder i Vallentuna. Lokal
styrgrupp och BUS samrådsgrupp finns.
representanter från MVC/BVC,
Habilitering, barn- och
ungdomsmedicinsk mottagning,
socialtjänstens barn- och familjeenhet
och LSS, BUP.

Förebyggande

Förebyggande

Förebyggande och åtgärdande

Förebyggande/ främjande/åtgärdande
Förebyggande KORRDINATION NORRORT

Förebyggande
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