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Region Örebro län, Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora kommuner har 
inkommit med Handlingsplan inom området psykisk hälsa i samverkan mellan 
kommunerna i norra Örebro län och Region Örebro län daterad den 
20 oktober 2017. 

Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson föredrar ärendet. 

Bildnings- och sociala utskottets beslut 
Bildnings- och sociala utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 
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Handlingsplan inom området Psykisk hälsa i 
samverkan mellan kommunerna i 
norra Örebro län och Region Örebro Län. 2017-10-20 

Handlingsplanen har tagits fram av den nybildade 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 basta 

sätt. Jämfört med tid igare 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 . 

Komplicerad eller 

allvarlig problematik 

2. Tillgängliga tidiga insatser ~ 

I,--Ri-sk-gr-u-pp_e_r --, 
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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 
(olika 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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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 al lt id 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, Lindesberg har öppnat ytterligare en familjecentral och 

har nu två stycken, Ljusnarsberg ska öppna en verksamhet inom kort. Hällefors 
saknar fortfarande familjecentral men utreder möjlighet att starta en verksamhet. 
Som en förlängning av detta finns behov av att erbjuda strukturerat föräldraskapsstöd 
i gruppform, vilket saknas i norra länsdelen. 

Fokusområde: Förebyggande och främjande arbete samt Tillgängliga tidiga insatser 
Långsiktiga mål: God och jämlik psykisk hälsa i befolkningen 
Kortsiktiga mål: Att erbjuda föräldrar med barn mellan 0-18 år ett strukturerat 

föräldraskapsstöd på samtliga nivåer med start i främjande förebyggande insatser. 

2 Kommundialoger inom föräldraskapsstöd genomförda i Örebro län 2016. Publikationsnummer 2017:16 i 
Länsstyrelsen i Örebro läns publikationsserie. 



.t.• R . ör bro lä ~ HÄLLEFORS 
~ ,.,1 eg1on e n k 
~ om.mun 

-
LINDESBERGS m 
KOMMUN - NORA 

KO\i\tv1l..N 

Aktiviteter 2018: Kartläggning av modeller för föräldraskapsstöd och behov av 
detsamma i norra länsdelen samt möjlighet till samverkan av insatser. Utbildning av 
gruppledare. 
Mätbara indikatorer: Kartläggningsrapport samt förslag/plan för åtgärder. 
Nyckelindikatorer: Föräldrastödsprogram 
Uppföljning: Hösten 2018 
Uppskattad kostnad 2018. kartläggning inklusive studiebesök och utbildning: 
394 000:-
Behov av resurstillskott om kartläggningen visar att insatsen ej kan rymmas inom 
ramen för ordinarie verksamhet utan utmynnar i förslag om exempelvis samordnare 
för förä ldraskapsstöd i norra länsdelen 

Samverkansorganisation i norra länsdelen 

I länsdelen finns en rad olika verksamheter som vänder s19 till personer som upplever 
psykisk ohälsa, däremot saknas former för samverkan mellan dessa parter vilket kan 
innebära att det bl ir 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. 

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: Öka dialog mellan kommun, region och brukare. 
Samverkansorganisation för norra länsdelen liknande SAMBA modellen i Örebro. 
Målgrupp alla åldersgrupper. Inom ramen för verksamheten bör ingå SIP, 
"barnhälsoteam" för skolbarn vid behov, samt "informationsbank" till brukare och 
professionella avseende insatser/verksamheter i norra länsdelen. 
Aktiviteter 2018: Kartläggning av olika modeller för samverkansorganisationer samt 
framtagande av förslag till modell för norra länsdelen. 
Mätbara indikatorer: Kartläggningsrapport samt förslag/plan för modell/åtgärder. 
Nyckelindikatorer: Antal samordnad individuell plan 
Uppföljning: Hösten 2018 
Uppskattad kostnad 2018, avser kartläggning inklusive studiebesök och utbildning: 
394 000:-. 
Behov av resurstillskott om kartläggningen utmynnar i förslag om bildande av en 
samverkansorganisation i norra länsdelen. 
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Fokusområde: Tillgängliga t idiga insatser samt utsatta grupper 
Långsiktiga mål: Ökad medvetenheten om tonåringars psykiska ohälsa och metoder 
för att motverka den. 

Kortsiktiga mål: Genom fysisk aktivitet riktad till en utvald målgrupp/ungdomar i norra 
länsdelen som uppvisat tendenser till psykisk ohälsa, öka deras psykiska 
välbefinnande. 

Aktiviteter 2018: Fastslå inriktning av aktivitet (val av aktivitet och målgrupp) samt 

starta aktivitet i gruppform , utvärdering. 
Mätbara indikatorer: Påbörjad aktivitet i grupp, plan för utvärdenng, data från Liv och 
hälsa ung . 

Nyckelindikatorer: Deltagande i idrottsverksamhet, 

Uppföljning: Hösten 2018 
Uppskattad kostnad 2018: Planering, utvärdering, gruppledare, lokal mm 
402 400:-




