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Samverkan
- tidiga insatser för psykisk hälsa



Barnhälsoteam - förskolan
• Rektor i förskolan
• Specialpedagog – förskola
• Skolpsykolog
• BVC – sköterska Region Skåne
• BVC – sköterska Capio
• Socialförvaltningen – socialsekreterare
• Socialförvaltningen – familjebehandlare  



Barnhälsobaserad modell för förskolan
• Utveckling av tvärprofessionellt team – Barnhälsoteam (kollegialt lärande)

• Barnhälsoteamet jobbar gemensamt med ärenden

• BVC-sköterska, specialpedagog och rektor – hembesök vid behov

• Öppet hus för vårdnadshavare innan inskolning på förskola

• Samarbete med Familjens hus och Baby-café på Capio, 3 ggr per termin

• Affisch med presentation av Barnhälsoteamet för alla föräldrar och personal

”Nu face-timar 
vi med pappa 

varje kväll”



Skolgrupp
• Rektor
• Skolsköterska
• Specialpedagog
• Psykolog
• Kurator
• Proaktiva teamet (pedagog, speciallärare, folkhälsovetare och socionom i Centrala elevhälsan)
• Socialförvaltning – socialsekreterare
• Socialförvaltning – familjebehandlare
• Region Skånes första linje – legitimerad terapeut



Elevhälsobaserad modell för grundskolan
• Arbete tillsammans med personal och föräldrar tidigt i skolgången
• Analys av KAM (Klippans analysmodell) tillsammans med svaren på frågor till 

klasslärare, idrottslärare och vårdnadshavare
• Återkoppling till skola och vårdnadshavare – vid behov insats
• Utveckling av tvärprofessionellt team – skolgrupp (kollegialt lärande)
• Introduktionsdag för nyanställda på Barn- och utbildningsförvaltning och 

Socialförvaltning

” Så bra –
varför har man 
inte gjort detta  

tidigare?”



Spridning av kunskap och 
erfarenheter
Workshop tillsammans med Hässleholms kommun för 
erfarenhetsutbyte i Höör 2019

Reportage i Barnhälsovårdsbladet september 2019



Framtid
• Gemensamt arbetssätt på alla förskolor i kommunen

• Arbeta med hur Barnhälsoteamets och Skolteamets arbete kan kopplas med varandra när barnen 
går från förskolan till skola

• Forskare från MMC (Medical management centre), Karolinska institutet, har genom 
Folkhälsomyndigheten fått i uppdrag att följa upp arbetet med Elevhälsobaserad modell för första 
linjen

• Första linjenkonferens i Stockholm 5 december

• Kraftsamling i Malmö 10 december

• Elevhälsokonferens i Stockholm 14-15 januari



Psykisk hälsa barn och unga

Elevhälsobaserad modell med tidiga insatser för psykisk hälsa

YAM

Kraftsamling SKL
Tjänstemannaberedning till Delregionalt samverkansorgan Malmö

11 september 2019

Kontakt anna.m.jonsson@skane.se agneta.paul@skane.se

Läs mer på uppdragpsykiskhälsa.se
2019-11-22

mailto:anna.m.jonsson@skane.se
mailto:agneta.paul@skane.se
http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/


40% av befolkningen har 
närstående med psykisk 
sjukdom

En miljon människor i 
Sverige 10% får 
antidepressiva utskrivet

5,5% av barnen i 
Sverige träffar 
BUP varje år

Minst 1/4 av befolkningen 
drabbas av depression 

40% av 11-åriga flickor
50% av13-åriga flickor
60% av 15-åriga flickor

uppger att de har två eller flera 
psykiska eller psykosomatiska symtom

Vanligaste sjukskrivnings orsaken 
sedan 2014 och nu 50% av alla 
sjukskrivningar är för psykiatriska 
tillstånd

70% av de unga placerade på SIS har 
en psykiatrisk diagnos
40% har två psykiatriska diagnoser







Ökar inte?





Socialstyrelsen konstaterar även att den psykiska ohälsan 
tenderar att bli långvarig. 

• 30 procent har behov av psykiatrisk vård tio år senare, 
svårare att etablera sig i arbets- och vuxenlivet nästan 
var fjärde av dessa personer utanför arbetsmarknaden 
eller var beroende av ekonomiskt bistånd.

För en stor andel går det inte över…







BRIS Rapport 2019



Barn och ungas psykiska hälsa….

Vad ska vi göra?



Kultur 
Fritid

Arbete

Förskola – skola

Räddningstjänst

Polis
Socialtjänst

Hälso- och sjukvård

Familj – Vänner- Samhälle

Psykisk hälsa – tillsammans fixar vi det!

www.uppdragpsykiskhalsa.se

Företagshälsovård

Försäkringskassa

Arbetsförmedling



Youth Aware of Mental Health (YAM)
Handlingsplanen för suicidprevention

Skolbaserat utbildningsprogrammet har utvecklats för skolelever i 
åldersgruppen 14-16 år. Programmet ska hjälpa eleverna att hantera 
svårigheter i livet och öka kunskapen om psykisk hälsa. 
Evidensbaserad metod.

Första omgången instruktörer är utbildade och genomför YAM i klass 8 i sex 
kommuner under ht-09. (Bjuv, Höganäs, Hässleholm, Lomma, Landskrona 
och Sjöbo)

Omgång 2 av instruktörsutbildningen ges i januari. 

Kontakt roy.brander@skane.se

mailto:roy.brander@skane.se


Elevhälsobaserad modell med tidiga 
insatser för psykisk hälsa

Förstärkta främjande och förebyggande insatser
och tidiga insatser för 

barn och ungas psykiska hälsa på skolans arena

Kontakt Anna.jonsson@skl.se

Processledare

Läs mer på uppdragpsykiskhälsa.se

2019-11-22

mailto:Anna.jonsson@skl.se
http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/


Utgångspunkterna för elevhälsobaserad 
modell med tidiga insatser - barnets 

behov
• Stärka det främjande och förebyggande arbetet med stöd av andra 

utvecklingsprojekt på UPH – tex metodstöd för elevhälsan. PAX, YAM, 
Skolmodellen PALS (hälsofrämjande)

• Att ge barn och ungdomar möjlighet till tidigt stöd och hjälp för psykisk 
hälsa på ”deras arena” (förebyggande) VIP, Första linje boken

• Ge barn och ungdomar möjlighet att vid behov själva söka hjälp (likvärdigt 
– minska ojämlikheter i hälsa)

• Inte psykiatrisera livsproblem eller livsutmaningar (helhetssyn och rätt 
kompetens)

2019-11-22



Vilka barn är det vi ska hjälpa? 

Specialiserade 
insatser 

Tidiga förebyggande 
insatser 

Främjande insatser 

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

Socialtjänst 
Skola 

Hälso- och 
sjukvård 



Vilka barn är det vi ska hjälpa? 

Specialiserade 
insatser 

Tidiga förebyggande 
insatser 

Främjande insatser 

För att få en gemensam bild behöver man titta närmare på vilka behov som man ska möta på inom den 
förebyggande och tidiga i nivån. 

Rädsla, oro 
eller ångest Sömn Besvärlig 

hemsituation

Särskild/låg 
begåvning

Riskbruk, 
missbruk eller 

beroende
Ätproblem

Stress Gör sig själva 
illa

Beteende 
problem 

Kris eller 
trauma

Kränkande 
behandling 

Svårigheter 
med 

koncentration 



SKL föreslår följande målsättningar för en 
nationell kraftsamling för utvecklingsarbete 
som främjar psykisk hälsa 

27

1. Ett mer hälsofrämjande 
samhälle och levnadssätt

3. Hållbara stöd till de 
som behöver

2. Individer som är rustade för det samhälle som vi 
lever i



Vad händer med vår hjärna i dagens samhälle?



Samhället och hjärnan

=+

Att skapa motståndskraft mot psykisk ohälsa - kraft för psykisk hälsa



https://vimeo.com/357818951

https://vimeo.com/357818951


SKL föreslår följande målsättningar för en 
nationell kraftsamling för utvecklingsarbete 
som främjar psykisk hälsa 

31

1. Ett mer hälsofrämjande samhälle och 
levnadssätt
A. En samhällsdesign för hälsa och välmående
B. En hälsofrämjande samhällsdiskussion
C. Ett arbets- och vardagsliv med krav som 

svarar mot människors förmågor 3. Hållbara stöd till de som behöver
G. Ökad tillgång till ändamålsenliga insatser för 

personer med psykisk ohälsa
H. Kompetens och kapacitet för att utföra det 

nya välfärdsuppdraget
I. Ett skyddsnät med täta maskor

2. Individer som är rustade för att nå sin fulla potential och välmående i det 
samhälle som vi lever i
D. Ökad motståndskraft mot livets påfrestningar i alla åldrar
E. Ett utbildningssystem som för ihop samhällets och individens behov
F. Ett samlat ändamålsenligt erbjudande av främjande och förebyggande 

insatser



En nationell kraftsamling för psykisk hälsa





En digital följeslagare för barn och unga

34

Som en väg in till självhjälp och välfärdsinsatser samt en kanal för löpande stöd i 
kontakt och uppföljning

För att rusta unga människor att nå sin fulla potential och öka deras motståndskraft mot 
livets påfrestningar:

• Ändamålsenliga system för information och självhjälp till barn, unga och deras familjer

• Guide för att hitta rätt till och få effektiv kontakt med hälso- och sjukvård, socialtjänst 
och andra aktörer som utför insatser

• Första steg är att samordna pågående initiativ

2. Individer som är rustade för att nå sin fulla potential och välmående i det samhälle som vi lever i:
2D. Ökad motståndskraft mot livets påfrestningar i alla åldrar ►►

FRI
SK
FAK
TO
RE
R

RIS
KFA
KO
RE
R

+

-



Vuxenpsykiatri Helsingborg
Maria Holst
Verksamhetschef



Vi finns i Helsingborg, Ängelholm och Landskrona

Ängelholm

Upptagningsområde
Bjuv 
Båstad
Helsingborg
Höganäs
Klippan
Landskrona
Svalöv
Åstorp
Ängelholm
Örkelljunga 

Helsingborg

Landskrona



Område 
heldygnsvård

Område 
allmänpsykiatri

Område 
subspecialiserad 

psykiatri



Psykiatrisatsningen Nordväst

• SIP- utbildning 
• Vård och stödsamordning, F-ACT
• Brukarmedverkan
• Missbruk/beroende
• Samverkan barn och unga
• Utbildningsinsats kring sexuella övergrepp. 



Fördelning av medel
• SIP – Region Skåne äger processen och diskussioner har förts kring att 

Helsingborgs stad också kommer att bidra med kompentens i detta arbete. 
610 000 kr 

• Vård och Stödsamordning – Ängelholms kommun, Båstad kommun och 
Örkelljunga kommun erhåller sammanlagt 100 000 kr för arbetet med F-ACT.

• Brukarmedverkan – Helsingborgs Stad, Båstad kommun och Ängelholms kommun 
erhåller respektive 30 000 kr för arbetet med brukarinflytande.

• Missbruk/beroende – Region Skåne erhåller 100 000 kr för att ge 
utbildning/föreläsning kring samsjuklighet psykisk sjukdom och missbruk. 

• Barn o Unga – PART äger processen kring närmare samverkan mellan BUP, Första 
Linjen och kommunerna och erhåller 100 000 kr för detta arbete.

• Gemensam kompetensutveckling – Ängelholms kommun ordnar via Off Clinic
föreläsningar gällande sexuella övergrepp och barn som förövare och erhåller 
100 000 kr för detta arbete. Utbildningen kommer erbjudas alla verksamheter. (Vi 
har ännu inte fått offert på detta).



FACT
Flexible Assertive Community Treatment

INTERGRERAD VÅRD ÅTERHÄMTNING FLEXIBILITET

Ett multidisciplinärt team där sociala stödinsatser och psykiatrisk behandling erbjuds 
personer med allvarlig psykisk sjukdom av alla teammedlemmar till alla deltagare i 

långsiktiga kontakter med intensitet upp till dagliga hembesök



UPPDRAG 2017
• Skapa en mottagning med arbetssätt FACT för allmänpsykiatriska 

patienter
Ø Ta fram fungerande antagningskriterier
Ø Anpassat arbetssätt för allmänpsykiatri

• Arbeta mot NVS samtliga 10 kommuner
Ø Optimera samarbetet

• Ingå i forskningsstudie med fokus:
Ø Är FACT en bra arbetsmodell? 
Ø Samarbetet kommun-psykiatri



YRKESKATEGORIER I TEAMET
• Läkare
• Sjuksköterska
• Psykolog
• Kurator
• Arbetsterapeut
• Arbetscoach IPS (Individual placement and support)
• Peer Support  



INTEGRERAT ARBETE

• Dagliga skypemöten
• Gemensam vårdplan med 

krisplan
• Aktivt närståendearbete
• Samhällsintegrerat fokus



FLEXIBILITET

• Möten i deltagarens vanliga 
miljö

• Växling ACT och TAU
• Obokade akutdagar
• Intern akutuppföljning

• Peer-support och IPS
• Fokus på delaktighet i 

samhället
• Bygga sociala nätverk
• Delat beslutsfattande

ÅTERHÄMTNING



NULÄGE

• 40 aktiva deltagare i dagsläget
• Upp till 200 deltagare
• 2-3 nya deltagare/vecka
• Pilotstudie pågår
• RCT studie våren 2020
• Programtrohetsmätning: Poäng, 9 av 13!



FÖRDELNING MELLAN KOMMUNERNA
Kommun Antal patienter Andel i % Statistisk andel %

Bjuv 2 5 5,5

Båstad 0 0 5,7

Helsingborg 14 35 26,6

Höganäs 4 10 10

Klippan 4 10 6,5

Landskrona 2 5 16,4

Svalöv 3 7,5 5

Åstorp 3 7,5 5,5

Ängelholm 7 17,5 15,5

Örkelljunga 2 5 3,7



Vad jobbar personalen med ?

ForskningBeroende

PsykosBipolär sjukdom

Akutvård IntensivvårdSjälvskadevård

DBT

Neuropsykiatri

Dagvård

Heldygnsvård

Öppenvård

Mobila team

Mellanvård

Unga vuxna

Ätstörning

Brukarstyrda inläggningar

F-ACT








