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Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 29 november 2017 § 239 anta 
handlingsplan inom området psykisk hälsa i samverkan mellan kommunerna i norra 
Örebro län och Region Örebro län. 

Handlingsplan för 2019 har inkommit. 

Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson föredrar ärendet. 
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Handlingsplan inom området Psykisk hälsa i 
samverkan mellan kommunerna i 
norra Örebro län och Region Örebro Län. 2018-10-22 

Handlingsplanen har tagits fram av arbetsgruppen för psykisk hälsa1 i norra 
länsdelen. Handlingsplanen tar sin utgångspunkt bl.a. i tidigare genomförd 
behovsanalys, handlingsplan samt den inventering av befintliga och saknade 
resurser i norra länsdelen som arbetsgruppen genomfört. 
Handlingsplanen syftar till att utveckla verksamheterna och stimulera till nytänkande 
för att systematiskt prova nya arbetsformer och utveckla verksamheterna på bästa 
sätt. Jämfört med tidigare handlingsplan har denna valt att fördjupa arbetet kring tre 
områden i syfte att nå ett genomarbetat och hållbart resultat. Valda områden är 
områden som förutsätter samverkan i norra länsdelen, prioriterat har varit barn och 
ungas psykiska hälsa. 
Arbetsgruppen för psykisk hälsa i norra länsdelen har fått i uppdrag av 
Länsdelsgruppen att organisera och driva arbetet enligt fastslagen handlingsplan. 
Kommunerna och regionen har härutöver egna och regionövergripande aktiviteter 
inom området psykisk hälsa. 
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Riskgrupper 

J. Främjande/förebyggande insatser 

1 Arbetsgruppen består av representanter från de fyra kommunerna i norra länsdelen {olika professioner inom 
socialtjänstens individ och familjeomsorg, socialpsykiatri och elevhälsa), representanter från region Örebro län 
(ol ika professioner inom primärvård, psykiatri och beroendecentrum), representanter från folkhälsoteam, ÖLIF 
och brukarorganisationer (Attention, (h)järnkoll och NSPH). Samtliga representanter deltar på lika villkor. 
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Utveckling av föräldraskapsstöd 

Barnets relationer till sina föräldrar har stor betydelse för både den psykiska som 
fysiska hälsan under hela livet. Ett gott och förtroendefullt förhållande mellan barn 
och föräldrar fungerar som en skyddsfaktor för barnet, medan brister i hemmiljön är 
en riskfaktor. Ett utvecklat universellt förebyggande föräldraskapsstöd kan vända den 
negativa utvecklingen av barns och ungdomars psykiska hälsa. Stöd och hjälp i 
föräldraskapet kan öka andelen barn som har goda relationer med föräldrarna och 
därigenom öka barns möjligheter till god hälsa och ett gott liv. 

I region Örebro läns befolkningsundersökning Liv & Hälsa Ung som genomfördes 
senast 2017 har ungdomar bl.a. svarat på frågan "Jag kan alltid lita på någon av 
mina föräldrar när det verkligen gäller" I exempelvis årskurs 9 finns lägst andel som 
svarat stämmer mycket bra/stämmer bra bland flickor i Hällefors 75% och 
Ljusnarsberg 80% och högst andel finns bland pojkar i Ljusnarsberg, 100% och 
Lindesberg 95%. 

Länsstyrelsen i Örebro län och Region Örebro län har 2016 genomfört 
kommundialoger i länets samtliga kommuner inom området föräldraskapsstöd.2 

I rapporten framkommer bl.a. att familjecentralen för många kommuner är navet i 
föräldraskapsstödet men då det finns många aktörer behövs samordning av 
insatserna. Behov framkommer av samverkan över kommungränser, särskilt för 
mindre kommuner liksom behov av långsiktighet och kontinuitet i arbetet. "Genom att 
erbjuda ett generellt föräldraskapsstöd fångas även behoven upp bland föräldrar som 
är i behov av riktade insatser. De tidiga insatserna är viktiga för att få föräldrar att 
delta även i ett senare skede när barnen är äldre". 
I norra länsdelen pågår en utveckling och utvidgning av familjecentraler med 
målsättning att utveckla en röd tråd i föräldraskapsstödet för hela barnatiden 0-18 år. 
Nora har en familjecentral och Lindesberg två stycken. I Ljusnarsberg och Hällefors 
saknas fortfarande familjecentraler. I båda kommunerna har arbetet med att starta 
upp familjecentraler pågått under många år utan att framgång . Som en förlängning 
av familjecentralerna finns behov av att erbjuda strukturerat föräldraskapsstöd i 
gruppform, varför det nu har startat upp föräldraskapsutbildningar i alla fyra 
kommunerna inom ramen för psykisk hälsa arbetet. 

2 Kommundialoger inom föräldraskapsstöd genomförda i Örebro län 2016. Publikationsnummer 2017:16 i 
Länsstyrelsen i Örebro läns publikationsserie. 
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Sammanfattning av arbetet under 2018: 

Under 2018 valde arbetsgruppen att titta närmare på två föräldraskapsutbildningar i 
gruppform, Active parenting och ABC-Alla barn i centrum. Bl a studiebesök 
genomfördes i Karlstad (AP) och i Västerås (ABC). ABC var den 
föräldraskapsutbildning som valdes bl.a. utifrån evidens, svensk forskning och sin 
koppling till Karolinska institutet. Metoden ansågs även vara lättare att implementera 
än Active pareting. I mitten sommaren påbörjades rekrytering av gruppledare till 
utbildningen i varje kommun och inom region Örebro län. I slutet av september 
startades gruppledarutbildningen. I utbildningsupplägget ingår det att gruppledarna 
håller föräldragrupper parallellt med utbildningen, varför rekrytering av föräldrar drog 
igång ganska omgående. Informationen om föräldraskapsutbildningen spreds med 
hjälp av radio, lokalnyheters hemsida och sociala medier. Rekrytering av föräldrar 
genomfördes via både kommunernas hemsidor och Region Örebro läns hemsida, 
sociala medier, broschyrer och affischer. Intresset från föräldrarna i samtliga 
kommuner var stort och grupper kunde påbörjas enligt planering. Det pågår just nu 
en föräldraskapsstödsgrupp i Nora och Hällefors och två i Lindesberg och 
Ljusnarsberg. Finns även en grupp som hålls av det mobila asylteamet som riktar sig 
till nyanlända föräldrar för att de ska ges samma möjligheter till stöd. Den gruppen 
hålls på Arabiska. För att kunna erbjuda invånarna i norra länsdelen lika möjligheter 
till föräldraskapsstöd hjälps gruppledarna åt över kommungränserna . Ett exempel på 
detta är att det i en kommun saknas gruppledare. Föräldragruppen hålls då istället av 
gruppledare från en annan kommun. 

Plan för 2019: 

Fokusområde: Förebyggande och främjande arbete samt Tillgängliga tidiga insatser 
Långsiktiga mål: God och jämlik psykisk hälsa i befolkningen 
Kortsiktiga mål: Att fortsätta att erbjuda föräldrar med barn mellan 3 och 12 år ett 
strukturerat föräldraskapsstöd på generell nivå. Integrera föräldraskapsstödet i 
F am iljesamverkansteamet. 

Aktiviteter 2019: Arbetsgruppen för föräldraskapsstöd får fortsatt uppdrag att arbeta 
för att samtliga kommuner tillsammans med regionen är delaktiga i utformningen 
framåt. Plan behöver tas fram för kontinuerlig utbildning av gruppledare samt för 
genomförande av föräldraskapsutbildningar. Genomföra utvärdering och beakta 
resultat och föreslagna åtgärder framåt. Ökad dialog med verksamheter där behov av 
föräldraskapsstöd efterfrågas eller pågår för att komplettera och hjälpa varandra på 
ett bredare plan 

Mätbara indikatorer: Kartläggningsrapport samt förslag/plan för åtgärder. 
Nyckelindikatorer: Föräldrastödsprogram 
Uppföljning: Hösten 2019 
Uppskattad kostnad 2019: En preliminär uppskattning av kostnad för 2019 redovisas 
i bifogad rapport. 
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Samverkansorganisation i norra länsdelen 

I länsdelen finns en rad olika verksamheter som vänder sig till personer som upplever 
psykisk ohälsa, däremot saknas former för samverkan mellan dessa parter vilket kan 
innebära att det blir personen i fråga, eller dennes anhöriga, som får vara budbärare 
mellan verksamheterna. Detta kan orsaka ett större lidande än nödvändigt. En 
samverkan behövs mellan de olika verksamheterna där en samordning av insatser 
genomförs och tydliggörs utifrån den enskilde personens förutsättningar och behov. 
Det finns behov i länsdelen av information om rättigheter och skyldigheter i kontakten 
med socialtjänst, hälso och sjukvård mfl. lnformationskanaler och arbetet med SIP 
(samordnad individuell plan) bör ses över och förbättras. I SKL:s rapport "Insatser 
inom psykisk hälsa-området"från 2018 framkommer det att det är av stor vikt att 
kommuner och landsting har möjlighet att tillgodose de behov av insatser som 
personer med psykisk ohälsa har. I rapporten tydliggörs även behovet av samverkan 
mellan de verksamheter som finns kring individen, framförallt vid komplex 
problematik. Det finns behov av fortsatta och förstärkta satsningar på barn och unga 
för att göra vården mer tillgänglig och jämlik i hela landet. Här nämns även att 
samverkan behöver förbättras mellan elevhälsa, hälso-och sjukvården och 
socialtjänsten för att barn och unga ska få tillgång till tidiga och samordnade insatser. 
Med utgångspunkt i de resultat som redovisas i rapporten är det tydligt att 
arbetsgruppens val av att fokusera på samverkansfrågor ligger rätt i tiden. 

Sammanfattning av arbetet under 2018 

Under 2018 genomförde arbetsgruppen en kartläggning av vilka behov av 
samverkan som fanns i norra länsdelen. Man kom då fram till att de fyra mindre 
kommunerna saknar möjligheter att var för sig tillhandahålla samma servicefunktion 
som de större kommunerna kan. Studiebesök genomfördes i Falun där man tittade 
närmare på Skottlandsmodellen och Örebro där man tittade närmare på SAMBA, 
centrum för samverkan, för att inhämta inspiration till en egen samverkansmodell. 
Därefter utvecklades en modell för ändamålet som innefattar samverkansstöd, 
konsultation och förebyggande insatser med ett tydligt barn och familjeperspektiv. 
Arbetsgruppen har valt att kalla modellen för Familjesamverkansteam norr och är 
tänkt att vara ett samarbete mellan de fyra kommunerna och Region Örebro län i 
syfte att skapa tillgänglig och jämlik vård i hela länsdelen. Beslutsprocessen är 
pågående inom de fyra kommunerna och de tre olika områdena som representerar 
Region Örebro län. 
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Plan för 2019: 

Fokusområde: Delaktighet och rättigheter samt Ledning, styrning och organisation 
Långsiktiga mål: Fungerande och effektiv samverkan mellan region, kommun, 
brukare och anhörig/brukarorganisationer, där brukares delaktighet är central. 
Kortsiktiga mål: Att starta upp familjesamverkansteamet utifrån den modell som 
arbetats fram och på så vis kunna erbjuda invånarna och verksamheterna i norra 
länsdelen en möjlighet till samverkansstöd, konsultation och förebyggande insatser. 
Föräldraskapsstödet ABC ska vara en integrerad del i verksamheten och vara nära 
kopplad till befintliga Familjecentraler. 

Aktiviteter 2019: Färdigställa samverkansmodell som är genomförbar för både de fyra 
kommunerna och region Örebro län. Erforderliga beslut behöver tas i respektive 
kommunledning samt berörda områden inom Region Örebro län. Efter beslut om 
form ges arbetsgruppen fortsatt uppdrag att forma en projektplan samt hur en 
uppföljning och utvärdering ska ske. Rekrytera personal till teamet. Inleda dialog med 
vårdgrannar som erbjuder liknande former av insatser för att kunna komplettera 
varandra på bästa sätt. 

Mätbara indikatorer: Kartläggningsrapport samt förslag/plan för modell/åtgärder. 
Nyckelindikatorer: Antal samordnad individuell plan 
Uppföljning: Hösten 2019 och halvårsskiftet 2020 
Uppskattad kostnad 2019: En preliminär uppskattning av kostnad 2019 redovisas i 
bifogad rapport. 
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Fysisk aktivitet främjar psykisk hälsa 

Den psykiska ohälsan bland ungdomar är hög nationellt och i norra länsdelen. 

I region Örebro läns befolkningsundersökning Liv & Hälsa Ung 2017 framkommer att 

många ungdomar i norra länsdelen upplever stress, oro och nedstämdhet. Bekymren 

tenderar att öka med stigande ålder och flickor svarar i högre grad att de upplever 

problem i det psykiska välbefinnandet. I årskurs 2 på gymnasiet svarar 57% av 

flickorna och 31 % av pojkarna att de alltid/ofta upplevt stress de senaste tre 

månaderna. Avseende ängslan/oro är siffrorna 39% för flickor och 16% för pojkar och 

för nedstämdhet 35% för flickor och 15% för pojkar. Samtidigt visar samlad statistik 

att pojkar presterar betydligt sämre i skolan än flickor generellt. I Sverige är gapet 

mellan könen ovanligt stort visar en studie från OECD som Skolverket hänvisar till . 

I undersökningen Liv och hälsa ung framkommer att pojkar oftare är fysiskt aktiva än 

flickor, och att pojkarna är föreningsaktiva i högre grad än flickor. Detta tydliggörs 

exempelvis i frågan om ungdomar tränar minst tre gånger per vecka . 

29% av flickorna i år 2 på gymnasiet svarar att de tränar i denna omfattning, 

motsvarande siffra för pojkarna är 51 %. 

Sambandet mellan fysisk aktivitet och ökat psykisk välmående är väl känt. 

I norra länsdelen saknas riktade insatser avseende fysisk aktivitet till tonåringar med 

psykisk ohälsa. Det finns en rad utsatta grupper som kan vara aktuella, tex 

tonårsflickor med psykisk ohälsa, pojkar med skolproblematik, ensamkommande 

ungdomar etc. Arbetsgruppen valde dock att ha ett förebyggande och generellt fokus 

för att främja psykisk hälsa hos barn och ungdomar. 2018 påbörjades därför 

pulsprojektet i utvalda skolor runt om i norra länsdelen . 

Sammanfattning av arbetet under 2018 

Skolor i de fyra kommunerna valdes ut utifrån respektive egen kommuns bedömning 

men grunden har varit att ledningen på skolan visat intresse för projektet och sett 

möjlighet till genomförande på skolan. Enkäter och föräldrabrev skickades ut till 

elever och föräldrar för att skapa underlag för utvärdering. Upphandling av 

pulsutrustning gjordes i början av året och utbildning hölls för några idrottslärare från 

varje skolan som var med i projektet. Under året har tre kommuner kommit igång 

med verksamhet och sammanlagt är sex skolor igång. En skola kom dock igång i 

mindre omfattning i oktober 2018. Saknas deltagande från en kommun, men det 

planeras för uppstart i januari 2019. I november 2018 kommer en workshop hållas 
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där fokus kommer att ligga på hur man går från projektform till att integrera arbetet i 

den ordinarie verksamheten , rörelseförståelse och tips på pulshöjande lekar. 

Plan för 2019: 

Fokusområde: Tillgängliga tidiga insatser samt utsatta grupper 
Långsiktiga mål: Ökad medvetenheten om tonåringars psykiska ohälsa och metoder 
för att motverka den. 
Kortsiktiga mål : Pulsprojektet är etablerat i de utvalda skolornas ordinarie verksamhet 
och det finns en strategi för att bredda satsningen till att nå fler elever. Skapa 
långsiktighet och ägandeskap hos varje kommun och skola. 

Aktiviteter 2019: Arbetsgruppen för pulsprojektet får fortsatt uppdrag att arbeta för att 
implementera pulsprojektet på de utvalda skolorna som inte kommit igång ännu samt 
stötta och guida de skolor som är igång för att sträva mot att pulsprojektet når en 
större andel av eleverna på de respektive skola . Dessutom ska utvärderingar av 
2018 års insatser genomföras. Ett alternativt aktivitetsområde är att introducera nya 
skolor i metoden om de hittills utvalda skolorna på egen hand klarar 
utvecklingsarbetet. 

Mätbara indikatorer: Påbörjad aktivitet i grupp, plan för utvärdering, data från Liv och 
hälsa ung. 
Nyckelindikatorer: Deltagande i idrottsverksamhet, 
Uppföljning : Hösten 2019 
Uppskattad kostnad 2019: Uppgifter lämnas på begäran. 




