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Öka förutsättningar för psykisk hälsa

Skolbaserad modell för att öka tillgängligheten till effektiva stöd- och 

behandlingsinsatser till barn och unga som visar tidiga tecken eller risk för 

psykisk ohälsa. 

Fördelar med modellen skulle kunna vara att:

• Snabb identifiering och lotsning

• Tillgång till tidiga insatser

• Insatser ges i ett sammanhang

• Samverkan mellan skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård förbättras

• Mer utrymme för det främjande och förebyggande arbetet

Avsiktsförklaring



o Dokumentation 

o Identifiera behov

o Former för tillgänglighet 

o Rutiner och metoder för kartläggning, utredning och 

bedömning

o Tillgängliga stöd- och behandlingsmetoder

o Verksamhetsuppföljning

o Främjande och förebyggande

o Sekretess

Samverkan kring





Tre Förvaltningar



11 kommuner skulle arbeta med Elevhälsobaserad modell

Tydligt: Olika utgångspunkter

Hässleholm: Befintlig organisation för samverkan inom 

kommunen. Väl utarbetade verktyg för samverkan på 

individnivå

En utvald skola: Hitta former för hur EHT kunde samarbeta 

med (för skolan) externa aktörer kring gemensamma mål

Styrgrupp och arbetsgrupp tillsattes

Arbetet började ta form





Aktivitet Genomförande 

Gemensam statistik sammanställs inför 
behovsanalys

April-maj 2018

Behovsanalys genomförs Maj 2018

Målområden identifieras utifrån behovsanalysen Maj 2018

Handlingsplan för förstudien upprättas Juni 2018

Lokal modell förankras Juni – augusti

Praktiska förberedelser Juni – augusti

Kompetensutveckling Augusti – september

Lokal modell prövas Augusti - december

Uppföljning December



Förstudie 

Analys/reflektion

Behovet av 1:a linjens psykiatri har ökat från 2017 till 2018 framförallt bland yngre 

barn.

Åk 4 hälsoenkät – visar på att flera elever är otrygga i skolan.

I hälsoenkäten uttrycker elever i årskurs 7 en stor otrygghet (47 %) i skolan, samt att de 

saknar en vuxen att vända sig till i skolan. De skattar sig även högt när det gäller känslan 

av otrygghet och dåligt mående under sin fritid och på sociala medier.

Beakta detta i jämförelse med att åk 8 upplever en ökad trygghet i skolan.

Förslag: Stärk relationerna mellan elever och vuxna i skolan och mellan elever/elev och i 

elevgruppen i åk 7 på olika sätt.

Ta fram ett gemensamt koncept för övergångar mellan åk 6 till åk 7, så att åk 7 fungerar 

bättre för eleverna.





Det tog en annan riktning
Skolan – Basen / Arenan

Olika utgångspunkter

Överens: arbeta för bättre mående för eleverna

Enkäter och underlag. Vilka missar vi?

Organisationsnivå istället för individnivå

Hur stärka personalen?

Utbilda personal

Framåt: Rektorn på skolan har en positiv känsla inför skolstart. De 

arbetar vidare för att stärka sina inre strukturer



INRE RUTINER på plats

Gemensam modell?

Gemensamt förhållningssätt! 

Akuta situationer vs. Förbyggande 

Psykisk ohälsa är en fråga som berör alla. Ett växande problem 

som kräver att vi samverkar.

Generella lärdomar



Gemensam bild av hur nuläget. Men vilken analys skulle göras? 

Hitta mönster och planera insatser på gruppnivå.

Skolan är en friskfaktor. Relationerna till vuxna i skolan kan vara avgörande.

Ökad trygghet 

Samskapa.

Perspektivumgänge

Relationistiskt förhållningssätt

Ledning/handledning till personalen

Specifika lärdomar



Relationistiskt förhållningssätt

Värdefullt att samskapa

Hantera mönster i underlag 

Tre förvaltningar

Analyserar vi tidigt och tillsammans har vi större 

möjligheter att verka förebyggande och främjande. Så att 

våra barn och unga bli bli sitt bästa jag!

Rekommendationer 



Psykisk ohälsa – prioriterat 

område




