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Beredningens fördjupningsområden  
 

 Tidiga insatser utifrån tidig ålder och i förhållande till 

specialiserade insatser  

 Problem vid övergångar mellan verksamheter och 

huvudmän  

 Gränsöverskridande samverkan  

    mellan verksamheter och huvudmän  

 

Det finns oändligt mycket kunskap….som  

inte används….? Politiska beställningar? 

 





Beredningen har diskuterat fram en 
långsiktig strategi…. 

 Beställningar från såväl politisk som förvaltningsledningsnivå  

behöver efterfråga ett helhetsperspektiv på barns och ungas hälsa   

 Bort från stuprörsplanering och organisering!  

 En gemensam långsiktig vision och mål som utgår från 

önskade och prioriterade resultat för barn och unga och deras 

familjer 

 Samordning och effektivisering av resurser, genom ökad och 

strukturerad samverkan mellan stat, kommuner, landsting och 

regioner på såväl nationell, regional som lokal nivå 

 Bygga hållbara tvärsektoriella politiska strukturer och 

processer på alla nivåer 

 



 
 
 
 

Intressantaste läsningen? 
 Beredningens kunskapsinhämtning 

- Nationell utblick 
- Internationell utblick 

 
Välfärdens stödfunktioner behöver samordnas 
- Lagstiftningar behöver harmoniseras 
- Varje aktör en egen pusselbit 

 
Hinder och möjligheter 
- Tidiga insatser 
- Problem vid övergångar…. 
- Gränsöverskridande srategisk samverkan… 
- Främjande och motverkande faktorer 
- Tvärsektoriella politiska arenor för långsiktiga strategier 
 
Bilagor och förslag till manualer 

 
 

 

Framgångsfaktorer, helhetsperspektiv och politiska 

beställningar 



Programberedningens förslag 

 ”Intressebevakning” gentemot staten:  

• Regering, departement riksdag och myndigheter behöver 

samverka mycket mer och arbeta mer strategiskt med 

barns och ungas hälsa.  

• Kunskap och ”mandat” för tidiga insatser behöver 

stärkas på alla plan, t ex: 

Mer forskning och utbildninginsatser, bättre nuläges- och 

konsekvensanalyser inför olika beslut, tydligare mål och 

uppföljningskriterier…. 

 



Programberedningens förslag 

SKL ska tydligare stödja sina medlemmar: 

• Erbjuda strategiskt stöd till  medlemmarna så att de kan 

och utveckla egna metoder processer och ”politiska 

beställningar” som leder till lönsamma och effektiva 

tidiga insatser. 

 

 



 Övergripande utgångspunkter för framgångsrika strategier: 

 -Långsiktigt helhetsperspektiv - 10-åriga politiska strategier, (som t ex 
Kanada och Skottland) 

 Det behövs bättre tvärsektoriella och strategiska samverkans- och 
beslutsarenor, politiska beställningar 

 

 Fokus på tidiga- och hälsofrämjande insatser som kan göra 
skillnad… 

 Förstå behoven gör ”riktiga” nulägesanlyser 

 

 Ta fram mål som har fokus på att verkligen ”göra jämlikt och skillnad 

 

 Utveckla uppföljning som mäter faktiska förändringar och effekter, både 
på kort och lång sikt.  

 

Blir det verkligen långsiktig och strategisk samverkan som 
leder till tidiga insatser och kostnadseffektiva förbättringar?? 

 

 
 

 

Personliga slutsatser…. 

Framgångsfaktorer, strategier: 



 Hjälpverktyg för att lyckas med strategierna? 

 -Ta fram nuläges- och omvärldsanalyser som även inkluderar dialoger med 
verksamheter och brukare.  

 -Studera och nyttja andras "framgångsfaktorer" som lett till förändringar 
och effekter.... 

 -Gör prognoser om vad som håller på att hända….. Beräkna och synliggör 
vad nuvarande verksamhet riskerar att kosta, mänskligt/ekonomiskt och 
vilka vinster tidigare insatser skulle kunna ge. 

 -Fokusera främst på det som redan är "bäst" och de utmaningar som är 
viktigast/det som är "sämst". Gör det som är bra ännu bättre och lyft det 
som är sämst....! 

 Våga prioritera, vi kan inte fokusera på allt..... 

 -Satsa på lärande och gränsöverskridande metodutvecklingsprojekt… 

 Evidens och uppföljningar pekar på stort behov av fler lärande och 
gränsöverskridande pilotprojekt som har till syfte att förändra och 
förbättra för de som behöver extra stöd och hjälp. Från insatsstyrning till 
behovsstyrning - gör jämlikt, gör skillnad....! 

 

Personliga slutsatser…. 

Framgångsfaktorer, hjälpvertyg: 



1. Främjande och tidiga insatser för barns och ungas hälsa 

genomsyrar alla relevanta politikområden 

 

2. Statliga beslut och aktiviteter som rör barns och ungas hälsa    

samordnas över ministerområden, departements- och 

myndighetsgränser 

 

3. Staten har en sammanhållen och långsiktig strategi för barns 

och ungas hälsa som utveckling och satsningar inom området 

utgår ifrån  

SKL ska i sin intressebevakning 
gentemot staten verka för att 
 



4. Kraftfullt förstärka forskning kring barns och ungas hälsa 

 

5. Säkerställa att kunskap om barns och ungas hälsa samlas in 

och sprids  

 

6. Aktuell lagstiftning möjliggör gemensam analys och 

beslutsfattande för att underlätta samarbete, dokumentation och 

uppföljning  

 

7. Grundutbildningar och fortbildning understödjer ett 

multiprofessionellt arbetssätt i verksamheter för barn och unga. 

Gemensamma moment bör ingå som förberedelse till ett gott 

teamarbete 

 

 

 

SKL ska i sin intressebevakning 
gentemot staten verka för att 



1. Utveckling och användning av rätt data för analys och 

gemensamma beslut med fokus på resultat och förbättringar 

 

2. Strategier för effektiv samverkan och tidiga insatser för att 

främja barns och ungas hälsa 

 

3. Utveckling av ledning och styrning med fokus på lokalt 

förbättringsarbete 

 

SKL ska stödja medlemmarnas arbete 
med  
 



4. En gemensam struktur för kunskapsspridning kring barns och 

ungas hälsa 

 

5. Att utveckla sätt för att frigöra resurser för främjande av 

tidiga insatser för barns och ungas hälsa  

 

6. Utveckling av politiska arenor för styrning och ledning med 

fokus på helhetssyn och tvärsektoriellt arbetssätt 

SKL ska stödja medlemmarnas 
arbete med 



7. Att genomföra utvecklingsinsatser i samband med 

lagändringar eller nationella satsningar 

 

8. Fungera som en arena för tvärsektoriellt erfarenhetsutbyte 

mellan medlemmarna kring barnkonventionen, barns och 

ungas hälsa m.m. 

 

SKL ska stödja medlemmarnas arbete 

med 



Om vi alla hjälps åt… 

2017-09-08 



Vad är samhällsproblem, vad är normala 
livet och vad är sjukdom? 

Barnet   - - - -   Miljön/Samhället 

Diagnos   - - - -  Anpassning av 

     samhället 



2007      2008 - 2011    2012- 2014  2015       2016-2018  

PRIO 
- Barn och Unga 

- Svårast sjuka 
 

Prestationsmedel 

Statliga satsningar sedan mer än 10 år 

Psykisk hälsa 

5 fokus områden 



Första linjeboken  

Nytt stödmaterial om innehållet i första linjen 

 

Helhetssyn på vad första linjen kan erbjuda barn, 

unga och familjer 

 

Levande innehåll, fler kapitel planeras (yngsta 

barnen, Uppföljning och utvärdering m m) 

 

Beställ av UPH eller ladda ner.  

www.uppdragpsykiskhälsa.se 

  

 

 

 



Öka främjande  och förbyggande insatser för barn och unga 

 

Främjande insatser  

⁻ Ska nå alla och måste därför erbjudas på olika sätt och i olika mängd 

men från första dagen i mammas mage och under hela uppväxten 

⁻ Använda arenor där alla barn o unga är 

 

Förebyggande: 

- Så tidigt i ålder som möjligt 

- Så tidigt i processen som möjligt 

- Hög tillgänglighet för barnen själva, finnas i barnens närmiljö och 

samspela med naturliga nätverket 



Nuvarande insatser för barn och ungas hälsa 

Svårigheter: 

• Många olika aktörer 

• Oklar ansvarsfördelning 

• Beroende av föräldrar för att få tillgång lång upp i ålder 

• Svårnavigerat för barn och unga själva 

• Bristande samverkan 

• Minst tre olika lagstiftningar 

• Svårigheter med regelverk och sekretess 

• Ekonomiska förutsättningar och föräldrars tillgång till tid samt deras 

kunskapsnivå om systemet och barns behov spelar stor roll 

 

Konsekvens: 

• Ökar ojämlikheten eftersom föräldrars förmåga att skaffa barnen 

insatser förstärker skillnader genom att redan välfungerande får mer 

främjande och förebyggande insatser medan de mest ¨behövande inte 

nås. 

 



-9 mån 

MVC  BVC           Elevhälsa Ungdomsmottagning 
Familjecentral  Förskola   Skola       Gymnasium  Studier/jobb 

Ålder 

Främjande och förebyggande 



-9 mån 

MVC  BVC           Elevhälsa Ungdomsmottagning 
Familjecentral  Förskola   Skola       Gymnasium  Studier/jobb 

Ålder 

Främjande och förebyggande 

En samlad barn och ungdomshälsa som inkluderar elevhälsans 

skolhälsodel mm 

Förslag om en samlad verksamhet över alla åldrar 

Primärvård 



-9 mån 

MVC  BVC           Elevhälsa Ungdomsmottagning 
Familjecentral  Förskola   Skola       Gymnasium  Studier/jobb 

Ålder 

Främjande och förebyggande 

En samlad barn och ungdomshälsa som inkluderar elevhälsans 

skolhälsodel mm 

Förslag om en samlad hälsa- och livskunskap över alla åldrar 

Hälsa- och livskunskaps material som finns för alla åldrar ges i motsvarande MVC; BVC, förskola, skola 

Nationell riktlinje för alla aktörer om och med  kost, motion, samspel, sociala aktiviteter o kultur 

Primärvård 



Tillräckligt kompenserande insatser så tidigt som möjligt 

Ålder 

MVC  

BVC 

tillväxt 

3-4 års kontroll 

ordförråd 

Läsa åk 1 el fk Nationella prov 

Enkät hälsa 
Behöriga  

till gymn 
Slutför gymn I jobb 

Alla 

Extra uppföljning för utsatta grupper, ex placerade barn, Barn till föräldrar med sjd, missbruk, ekonomisk utsatthet  

Uppföljning och åtgärder för att kompensera bättre om resultat på gruppnivå visar behov av 

detta 



Telefonintervjuer med alla 
landsting och regioner 

Inblick i hur ett urval av verksamheter fungerar, bland annat frågor 

avseende: 

• Tillgänglighet 

• Kvalitetssäkring och evidensbaserat arbete 

• Främsta utmaningarna  

 



Tillgängligheten – från sju dagar 
till åtta månader 

Variation till följd av: 

• System i telefonkontakt – rådgivning via telefon, triagering, vem har rätt 

att boka in tid på första linjen m m. 

• Andra aktörers tillgänglighet och typ av insatser, främst BUP och även 

elevhälsan 

• Tillgång till rätt kompetens, svårt att hålla samma nivå på mindre orter 

Efterfrågas: 

• Digitala lösningar – jämna ut tillgång geografiskt, möjlighet till ökad 

egenvård, bygga ut förebyggande arbete, lätt att söka stöd 

 





Spaningar… vad behöver vi tänka 
på i framtiden? 



Fler nivåer inom 
första linjen?  

Specialis
erade 

insatser  

Stöd och 
behandling 

Förebyggande 
insatser, 

tidiga stödinsatser 

Upptäckt och en första 
kontakt  

Generella insatser  



Fler nivåer inom 
första linjen?  

Specialis
erade 

insatser  
Behandling 
vid lätt till 
medelsvår 

psykisk 
ohälsa  

Kartläggning, stöd 
till barn och familj 

Förebyggande insatser 

Främjande generella 
insatser 

HSL, medicinskt ansvar 

HSL eller SoL 

 

Skollag 



Dela och sök 
efter verktyg och 
metoder i första 
linjens 
verktygsbank 
 



Läs mer på uppdragpsykiskhälsa.se 
 

http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/


Programberedning barn och ungas hälsa 

http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/barns-och-ungas-halsa-i-sverige.html 
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Jämlik hälsa – handlar om hela samhället! 

Kultur  

Fritid 

 

 

Arbete 

 

 

 

Socialtjänst 

Hälso- och sjukvård 

Familj – Vänner- Samhälle 

Förskola  

– skola 

www.uppdragpsykiskhälsa.se 

2017-09-08 



www.uppdragpsykiskhälsa.se 


