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Uppföljning av Skånes länsgemensamma 

fördjupade handlingsplan gällande barn och 

unga 0–24 år, Överenskommelsen psykisk hälsa 

2019 
 

Fokusområde 1. Förebyggande och främjande arbete 
 

Attityder till psykisk ohälsa  

• Kortsiktiga mål och aktiviteter 2019 
Fortsätta det befintliga arbetet med Skåneveckan för psykisk hälsa med inriktning barn och 
unga.  

• Mätbara indikatorer för uppföljning 
Antal arrangemang och samverkanspartners under Skåneveckan. 

• Långsiktiga mål  
Kunskapen om barn och ungas psykiska ohälsa ska öka i Skåne.  

• Mätbara indikatorer för uppföljning 
Saknas 
 

Godkänd grundskola  

• Kortsiktiga mål och aktiviteter 2019 
Förbättrat samarbete mellan elevhälsan och barn- och ungdomspsykiatrin och 
socialtjänsten.  

• Mätbara indikatorer för uppföljning 
 Spridning av erfarenheter efter projektet elevhälsobaserad modell. 

• Långsiktiga mål 
Fler skånska elever ska gå ut grundskolan med godkända betyg. 
 
 
 
 
 

Se utvärdering vuxna. 

Vid den skånska länsdialog om handlingsplan mot missbruk och beroende 
presenterades en av de fem kommuner där pilotprojekt genomförts sin satsning på 
elevhälsobaserad modell.  
 
10 december 2019 hölls en Kraftsamling för alla barn i Skåne för psykisk hälsa  
 med fokus på tidiga insatser. Konferensen arrangerades av de skånska kommuner som 
arbetar tillsammans med BUP Skånes Första linje med utveckling av elevhälsobaserade 
modeller för tidiga insatser. 
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• Mätbara indikatorer för uppföljning 
Gymnasiebehörighet 

 

Familjecentraler 

• Kortsiktiga mål och aktiviteter 2019 
Fortsatt länsgemensamt arbete för i linje med Region Skånes strategi för Familjecentraler i 
Skåne. 

 

Andel behöriga elever till gymnasiet, per kommun 
   

2019 2018 2017 
 
Bjuv   82,5  79,9  82,3 
Bromölla   81,3 
Burlöv   85,8  75,3  78,9 
Båstad   85,5  90,6  87,5 
Eslöv   87,8  80,3  83,9 
Helsingborg   84,0  84,1  85,5 
Hässleholm   83,2 
Höganäs   92,1  93,4  88,2 
Hörby   90,1 
Höör   86,1 
Klippan   81,2  68,9  70,1 
Kristianstad   85,3 
Kävlinge   92,8  95,2  89,2 
Landskrona   87,2  83,9  78,9 
Lomma   96,7  91,7  93,4 
Lund   92,9  90,6  92,7 
Malmö   83,5  78,7  76,3 
Osby   79,5 
Perstorp   74,0  83,5  57,5 
Simrishamn   80,7 
Sjöbo   77,5 
Skurup   88,3 
Staffanstorp   92,3  83,5  89,5 
Svalöv   87,6  77,9  74,0 
Svedala   93,1  91,9  92,1 
Tomelilla   73,3 
Trelleborg   87,1  88,4  85,4 
Vellinge   95,2  95,6  96,5 
Ystad   89,6 
Åstorp   85,0  87,0  76,7 
Ängelholm   86,7  89,8  86,3 
Örkelljunga   73,9  78,9  68,5 
Östra Göinge  81,7 
 
Skåne   85,6  83,6  82,3 
Källa: Skolverket 
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• Mätbara indikatorer för uppföljning 
Saknas. 

• Långsiktiga mål 
Minst en familjecentral i varje kommun i Skåne. 

• Mätbara indikatorer för uppföljning 
 Antal familjecentraler i Skåne. 

 

Projekt samverkan barnhälsovård, Växa Tryggt 

• Kortsiktiga mål och aktiviteter 2019 
Projekt samverkan barnhälsovård pågår. 

• Mätbara indikatorer för uppföljning 
Utförda hembesök inom ramen för projektet 

 

• Långsiktiga mål 
Förbättrad tillgänglighet till integrerade insatser i barnhälsovården i Skåne. 

• Mätbara indikatorer för uppföljning 
Saknas 

 

Suicidprevention 

• Kortsiktiga mål och aktiviteter 2019 
Region Skåne och Skånes kommuner ska arbeta i linje med regional suicidpreventiv 
handlingsplan.  
Implementera YAM i några av Skånes kommuner. 

• Mätbara indikatorer för uppföljning 
 Se suicidpreventiv handlingsplan 
Antal kommuner som implementerat YAM. 

• Långsiktiga mål 
Minska antalet självmord i Skåne. 

• Mätbara indikatorer för uppföljning 
Följa antalet självmord i Skåne i dödsorsaksregistret. 

 

2019 finns det 35 st familjecentraler eller familjecentralsliknande verksamheter (34 st 
2018, 32 st 2017, 29 st 2016) i 19 av Skånes 33 kommuner (19 st 2018, 18 st 2017, 16 st 
2016). 2016 fanns 29 st familjecentraler. 

Fem kommuner har inlett arbete med YAM. En kommun har varit med initialt men fått 
backa på grund av kraftiga besparingar. Ytterligare sex kommuner kommer att påbörja 
arbete med YAM.  

Se uppföljning vuxna. 

Projektet har haft en uppstartsomgång och flera team har skapats. Under 2019 
genomfördes 52 hembesök. https://kfsk.se/vaxatryggt/ 

https://kfsk.se/vaxatryggt/


  

Kommunförbundet Skåne  Region Skåne  6(11) 

Fokusområde 2. Tillgängliga och tidiga insatser 
 

Vart vänder man sig? 

Kortsiktiga mål och aktiviteter 2019 
Fortsatt arbetet med 1177 och kommunernas hemsidor med kontaktinformation. 

• Mätbara indikatorer för uppföljning 
Genomförd kvalitetssäkring av 1177 och kommunernas hemsidor. 

• Långsiktiga mål 
Det ska vara lätt att veta vart man ska vända sig när man behöver vård och stödinsatser 
kring psykisk hälsa. 

• Mätbara indikatorer för uppföljning 
Saknas 
 

Föräldrastöd 

• Kortsiktiga mål och aktiviteter 2019 
Implementera den nationella strategin för ett utvecklat föräldrastöd. 
Förbättrad samverkan mellan kommuner, idéburna organisationer och Region Skåne kring 
föräldrastöd. 

• Mätbara indikatorer för uppföljning 
Antal utbildningsinsatser. 

• Långsiktiga mål 
Likvärdigt föräldrastöd i Skåne. 

• Mätbara indikatorer för uppföljning 
Saknas. 
 

Ungdomsmottagningar 
 

 

Fokusområde 3. Enskildas delaktighet och rättigheter 

 

Delaktighet  

• Kortsiktiga mål och aktiviteter 2019 
Utveckla formerna för delaktighet och inflytande inom barn och ungdomspsykiatrin och 
Första linjen verksamheterna samt inom socialtjänsten. 
Påbörja arbetet med att hitta former för delat beslutsfattande. 
 

Ej genomförd under 2019 

Samverkan sker idag främst inom ramen för familjecentralerna. Samverkan behöver 
utvecklas ytterligare.  

Mål, aktiviteter och indikatorer för uppföljning redovisas inom ramen för ”Satsning på 
ungdomsmottagningar”. 
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• Mätbara indikatorer för uppföljning 
Saknas. 

• Långsiktiga mål 
Öka barn och ungas delaktighet i sin planering inom den sociala barn och ungdomsvården. 

• Mätbara indikatorer för uppföljning 
Saknas. 

 

SIP 

• Kortsiktiga mål och aktiviteter 2019 
Någon kommun ska påbörja användandet av Mina Planer för SIP gällande barn och unga. 
Gemensam utbildningssatsning avseende SIP. 

• Mätbara indikatorer för uppföljning 
Antal personer som genomgått utbildning. 

 Antal personer som genomgått utbildning. 
 

• Långsiktiga mål 
Samtliga Skånes kommuner ska använda webbplattformen ”Mina Planer” för  
SIP gällande barn och unga. 
Alla som har behov av och önskar en SIP ska erbjudas detta. 
Kvalitetssäkring avseende SIP. 
 

• Mätbara indikatorer för uppföljning 
Genomförd kvalitetssäkring av SIP. 
Antal kommuner som använder ”Mina Planer”. 

 

Fokusområde 4. Utsatta grupper 
 

Barn i samhällsvård 

• Kortsiktiga mål och aktiviteter 2019 
Fortsatt samarbete mellan kommunerna och Region Skåne kring barn i samhällsvård. 

• Mätbara indikatorer för uppföljning 
Antal genomförda hälsoundersökningar på begäran av socialtjänst, HUBS, tidigare 
benämnda BBIC. 

Se uppföljning vuxna. 

Patientforum finns inom BUP:s heldygnsvård, ätstörningsenheten och TKT. 

Ett pilotprojekt avseende Mina Planer barn och unga har påbörjats. Ett flertal 
utmaningar har identifierats i samband med uppstarten av projektet.  

Inga gällande barn. 
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Antal genomförda utbildningsaktiviteter. 
 

• Långsiktiga mål 
Alla barn som placerats utanför hemmet ska i nära anslutning till placeringstillfället ha 
genomgått en hälsoundersökning enligt BBIC. 

• Mätbara indikatorer för uppföljning 
Saknas. 

 

Ensamkommande och nyanlända barn och unga 

• Kortsiktiga mål och aktiviteter 2019 
Utveckla förebyggande och hälsofrämjande insatser för ensamkommande och nyanlända 
barn och unga. 
Utveckla formerna för psykosocialt stöd och behandling för ensamkommande och 
nyanlända barn och unga med lätt till medelsvår psykisk ohälsa. 
Utveckla multikulturell kompetens i specialistvård för ensamkommande och nyanlända 
barn och unga med svår psykisk ohälsa. 

• Mätbara indikatorer för uppföljning 
Genomfört utvecklingsarbete.  

Utveckla förebyggande och hälsofrämjande insatser för ensamkommande och nyanlända 
barn och unga. 

Under 2019 har Kommunförbundet Skåne tillsammans med Region Skånes 
Kunskapscentrum Barnhälsovård hållit tre gemensamma utbildningar för läkare kring 
hälsoundersökningar på begäran av socialtjänsten inför placering. Inom ramen för 
Kommunförbundet Skånes Introduktionsutbildning för nya socialsekreterare inom 
barn- och unga området har Kommunförbundet och Kunskapscentrum Barnhälsovård 
vid ett tillfälle utbildat socialsekreterare i hur de ska gå tillväga för att begära en 
hälsoundersökning. 

Arbetet med metodhandboken om behandling och bemötande av ensamkommande 
unga med psykisk ohälsa har fortsatt under 2019. Boken har fått stor spridning. Över 
2000 exemplar har spridits över landet. Ett nytryck har nyligen anlänt och spridning av 
boken fortsätter under 2020. Arbete har också påbörjats med att ta fram en 
webbutbildning som bygger på bokens innehåll. 

2019: 483 
2018: 371 
2017: 395 
2016: 363 
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Utveckla formerna för psykosocialt stöd och behandling för ensamkommande och 
nyanlända barn och unga med lätt till medelsvår psykisk ohälsa. 

 
Utveckla multikulturell kompetens i specialistvård för ensamkommande och nyanlända 
barn och unga med svår psykisk ohälsa. 

• Långsiktiga mål 
Förbättrad psykisk hälsa hos ensamkommande och nyanlända barn och unga. 

• Mätbara indikatorer för uppföljning 
Saknas. 

 

Barn som anhöriga 

• Kortsiktiga mål och aktiviteter 2019 
Fortsatt spridning av Region Skånes handlingsprogram med tillhörande material i hela 
Skåne. 

• Mätbara indikatorer för uppföljning 
Saknas.  

Kunskapscentrum migration och hälsa har samarbetat med projektet FIPOH som tagit 
fram psykoedukativa filmer riktade till barn och ungdomar med flyktingbakgrund och 
som upplever olika typer av psykisk ohälsa 
  
Under 2019 har Kunskapscentrum migration och hälsa i samarbete med Länsstyrelsen 
Skåne och Kommunförbundet Skåne tagit fram en utbildning om Vikten av omsorg i 
mötet med ensamkommande unga i utsatthet och beroende. Under en förmiddag i 
november presenterades kunskap om målgruppens förutsättningar och behov och hur 
vi tillsammans kan stödja målgruppen. Ett antal praktiska exempel på olika  
verksamheter med fokus på stödjande och förebyggande arbete lyftes fram. Ca 100 
personer deltog, framförallt anställda inom kommun och hälso- och sjukvård.  
 

Kunskapscentrum migration och hälsa har under våren 2019 erbjudit regelbunden 
handledning till Ensamkommandes förbund, en ideell organisation som arbetar med 
psykosocialt stöd för ensamkommande unga.  
  
Kunskapscentrum migration och hälsa har påbörjat ett utvecklingsarbete tillsammans 
med ”En väg in” för att tillgängliggöra stöd via telefon för ungdomar som inte talar 
svenska. 
  
I januari 2019 deltog representant från Kunskapscentrum migration och hälsa vid en 
forskningskonferens anordnad av CHAP-Barnhälsa och föräldraskap (Child Health and 
Parenting) vid Uppsala Universitet. Under dagarna gavs kunskap och feedback på 
enhetens forskningsprojekt som i huvudsak går ut på att utvärdera en samhällsbaserad 
intervention, Teaching Recovery Techniques (TRT), för ensamkommande ungdomar (14-
20 år) som upplever symtom på posttraumatisk stress. 

30 medarbetare inom BUP har genomfört en utbildning i Traumafokuserad KBT under 
hösten 2019. Verksamheten har fått en högre kompetens och kunskap inom området 
trauma.  

https://www.fipoh.se/
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• Långsiktiga mål 
Barn som anhöriga ska få tillgång till lagstadgat stöd. 

• Mätbara indikatorer för uppföljning 
Saknas. 

 

Samsjuklighet och Missbruk, Barn och unga 

• Kortsiktiga mål och aktiviteter 2019 
Saknas 

• Mätbara indikatorer för uppföljning 
Saknas. 

• Långsiktiga mål 
Likvärdig tillgång till Maria-mottagningar i Skåne. 

• Mätbara indikatorer för uppföljning 
Antal Maria-mottagningar samt geografisk fördelning. 

 

LSS/personkrets 1 

• Kortsiktiga mål och aktiviteter 2019 
Arbeta för en förbättras samverkan mellan de skånska kommunerna och BUP, 
Barnhabiliteringen. 

• Mätbara indikatorer för uppföljning 
Saknas 

• Långsiktiga mål 
Lokala samverkansavtal mellan de skånska kommunerna och Region Skåne. 

• Mätbara indikatorer för uppföljning 
Antal samverkansavtal. 
 

HBTQ 

• Kortsiktiga mål och aktiviteter 2019 
God tillgänglighet till specialiserad vård för personer med könsdysfori. 

• Mätbara indikatorer för uppföljning 
Tillgänglighetsmätning. 

Det har startat en ny Maria Mottagning i Sydöstra Skåne under 2019. Sedan tidigare 
finns mottagningar i Malmö, Helsingborg, Kristianstad, Lund och Hässleholm. 
Ett arbete med att revidera den regionala ”kokboken” för Maria Mottagningarna har 
påbörjats. Målet är att gemensamt förtydliga Maria Skåne uppdrag, skapa  
tydlighet i vad som ska erbjudas på en Maria Mottagning och vad som bör erbjudas 
samt om det finns lokala variationer som inte ska ingå i det gemensamma konceptet. 

Ett flertal gemensamma aktiviteter med inriktning familjeperspektiv missbruk och 
beroende har genomförts i Skåne. Vid dessa tillfällen har Region Skånes 
handlingsprogram presenterats. Ett flertal utbildningar och spridningsaktiviteter 
kopplade till handlingsprogrammet har genomförts.  
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• Långsiktiga mål 
Ökad kunskap om psykisk ohälsa hos HBTQ-personer. 

• Mätbara indikatorer för uppföljning 
Saknas. 
 

Fokusområde 5. Ledning, styrning och organisation  

 

Resultat och uppföljning 
 

• Kortsiktiga mål och aktiviteter 2019 
Saknas 

• Mätbara indikatorer för uppföljning 
Saknas 

• Långsiktiga mål 
God möjlighet att följa resultat och effekter av insatser riktade till barn och unga. 

• Mätbara indikatorer för uppföljning 
Saknas  

Inom barn- och ungdomspsykiatrin väntar i december 2019 65 barn och den längsta 
väntetiden är 12 månader.  
(Juni 2018 1 barn, mindre än 30 dagar. September 2017 30 barn, 10 månader). 


