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Detta svar kommer samlat från länsdelssamverkan i norra Örebro län.  

Länsdelsgruppen anser att det är bra att man fått till en länsövergripande plan som tar ett brett 

grepp kring frågan. Planen omfattar dock stora och breda områden och det är svårt att se vilka 

områden som prioriteras före andra. Önskar även begreppsdefinitioner av psykisk hälsa/ohälsa.  

Inledningsvis ger vi synpunkter och förslag kring sådant som rör ledning och styrning. Vidare följer ett 

avsnitt med förslag kopplat till aktivitetsplanen.  

Synpunkter gällande avsnitt inledning, organisation samt genomförande 

- I stycket som beskriver suicidpreventionsarbetet (s.8) beskriver man att ordföranden för LAG 

även är med i arbetsgruppen, dock gavs inte samma besked i mejlutskicket som förtydligade 

vilka som sitter i arbetsgruppen för psykisk hälsa arbetet.  Vad stämmer?  

Förslag: Vi anser att ordföranden för LAG suicid är med i arbetsgruppen. 

 

- I avsnitt 1. Inledning beskriver man betydelsen av att arbeta med alla tre nivåer, universell-, 

selektiv- och indikerad prevention. Vilket vi helt stödjer. Dock ser vi att så som strukturen för 

arbetet är organiserat blir det en obalans. Det ges inte lika mycket förutsättningar för den 

universella preventionen, utan den indikerade preventionen upplever vi väger tyngre. Inte 

minst då man i stycket (s.7) gällande process för framtagandet betonar insatser för psykisk 

ohälsa men inte universella insatser för psykisk hälsa, likaså då man gör en skillnad på 

chefsgrupperna och vilka beslut/roller de ska ta (enligt bild s.10).  

Förslag: Vi föreslår att båda chefsgrupperna behöver ha samma mandat att fatta beslut om 

handlingsplanen såväl som att fatta beslut om strategi och länsgemensamma aktiviteter och 

finansiering av länsmedel. Vi föreslår även att en kommunal folkhälsochef finns i 

styrgruppen. 

 

- Vidare anser vi att för att kunna skapa förutsättningar för ett främjande och förebyggande 

arbete behöver verksamma inom skolan finnas med i organisationen. Att skolan finns med i 

det fortsatta arbetet är centralt. Vi saknar en koppling och tydlighet i hur skol- och 

elevhälsochefer görs delaktiga i arbetet. Inte minst då insatsområde 8.1.3 handlar om God 

psykisk hälsa och måluppfyllelse i skolan för barn och unga. 

Förslag: Vi föreslår att styrgruppen hanterar denna fråga och skapar ett uppdrag där det 

tydliggörs hur skolan finns med i organisationen.  

 

- Länsdelsgruppens generella bild är att arbetsgruppen för arbetet har en betydande roll och 

stort ansvar i och med det som beskrivs (på s. 9-10). Att ansvara för och på vilket sätt 

aktiviteterna i planen genomförs samt uppföljning och återrapportering. Vi ser ett värde av 

att gruppen inte enbart utgörs av personer som har en övergripande samordningsroll. Vi ser 

snarare att den bör förstärkas med personer från länsdelarna, då vi tror att det lokala 

perspektivet får ett ökat utrymme. Samtidigt som det gynnar förankringen i arbetet och 

processer vidare.  

Förslag: Vi föreslår att respektive länsdel utser en person som representant i arbetsgruppen. 
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- Länsdelsgruppen tycker att det är viktigt med en tydlig  koppling mellan länsdelarna och 

styrgruppen för att få en känsla av delaktighet. Samt att det finns en tydlighet i hur 

kommunikation ska ske.  

Förslag: Vi föreslår att respektive länsdel utser en social- alternativt skolchef till styrgruppen. 

Uppdraget för styrgruppens ledamöter måste tydliggöras och vi vill att man tar fram en plan 

för hur frågor ska förankras innan beslut på ett tydligt sätt så att det går att följa. 

Styrgruppen bör få ett uppdrag att tydligt förankra frågor i länsdelsgrupperna innan de lyfts 

till beslut i chefsgruppen. 

 

Synpunkter gällande aktivitetsplanen 

- Det är idag otydligt vilka områden som kommer att prioriteras i aktivitetsplanen och på vilka 

grunder prioriteringen kommer ske. En bild över tidsplan av aktiviteter samt ansvarig saknas 

också. Det är viktigt med en förankring gällande prioriteringar på länsdelsnivå innan frågan 

lyfts till chefsgruppen för beslut. För att det ska finnas möjlighet för verksamheterna att 

genomföra och implementera de aktiviteter som finns beskrivna behöver en prioritering 

göras. I listan blandas små konkreta projekt med större svepande områden som kommer 

kräva ett ordentligt implementeringsarbete och ett stort åtagande för aktörerna att 

genomföra. Under punkt 4 process för framtagandet (s.7) står det inventera vad som 

prioriterats i länsdelarnas olika handlingsplaner. Här ser vi en stor avsaknad av norra länets 

prioriteringar i den länsgemensamma aktivitetsplanen. 

Förslag: Att styr- och arbetsgrupp gör en prioritering och i viss utsträckning också väljer bort 

aktiviteter i aktivitetslistan, med nära dialog i respektive länsdel. Vidare ta fram en tydlig 

tidsplan samt ansvarig för utvalda aktiviteter.  

 

- När det gäller aktiviteten Skapa överenskommelse mellan psykiatrin och kommunerna när 

det gäller ej färdigbehandlade förstår vi inte vad det syftar till. Samtidigt är det otydligt om 

aktiviteten Skapa överenskommelse mellan kommunerna och rättspsykiatrin i länet hanterar 

överenskommelse om kostnadsfördelning för de personer som kräver både boende och 

behandlingsinsatser externt för att kunna lämna slutenvården. Det bedömer vi vara en 

mycket angelägen fråga eftersom det krävs både medicinsk och social kompetens i 

”beställarfunktionen” för att den enskilde ska få bästa möjliga vård och stöd för att 

rehabiliteras och att resurserna används på bästa sätt . I övrigt ser vi det som viktigt att 

psykiatrins öppenvård och ev. även primärvården ingår i arbetet när det gäller 

överenskommelser mellan slutenvården och kommunerna. 

Förslag: Dessa aktiviteter måste förtydligas innan man kan ta ställning till vad det innebär.  
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Konkret förslag till aktivitetsplanen:  

 

I länsdelssamverkan norr har vi prioriterat och vi är rörande överens om att det vi i huvudsak ser 

behöver in i aktivitetsplanen är Familjesamverkansteamet (FamSam) utifrån 8.1.3 samt 8.3.1, då ett 

preventivt fokus också finns med. Se särskild bilaga - idébeskrivning. 

Bilaga 

Idébeskrivning psykisk hälsa - Familjesamverkansteamet.doc
 

Projektet ska ingå i aktivitetsplanen för psykisk hälsa och fokusera på följande.  

Förlängning av projekttid för hela 2021 

- Då projektet fick en försenad start p g a att statsbidragen dröjde vid tidpunkten för det 

tilltänkta uppstartsdatumet så har Familjesamverkansteamet inte varit verksamma så länge 

som det var tänkt. Tiden för att utvärdera arbetet bedöms därför vara för kort, varför endast 

ett uppföljningsarbete kommer att genomföras och sammanställas i en rapport årsskiftet 

2020/2021. Corona-pandemin riskerar även att vara en försvårande faktor för att få ett 

rättvist slutresultat. Med en förlängd projekttid skulle verksamheten få mer tid på sig att ta 

sig an fler ärenden och hinna etablera sig ute i verksamheterna som de finns till för och landa 

i rådande förutsättningar för att i slutänden få ett mer rättvist utvärderingsunderlag. 

Erfarenheterna från SAMBA är att det tog tid för dem att etablera sig (Sandström, 2019). 

Utan en pågående pandemi. Ärendena som Familjesamverkansteamet är involverade i är 

komplexa och risken för att insatsen behövs under en längre tid är stor.   

- Den huvudsakliga finansieringen av projektet sker via statsbidrag från SKR och 

Socialstyrelsen. Med anledning av att villkoren för stimulansmedlen för 2020 var annorlunda 

mot förgående år samt att beloppen även var på en mindre summa påverkade det projektets 

utformning. Med en förstärkt budget skulle projektet vilja erbjuda medarbetarna i teamet 

utbildningsinsatser i samverkan för att spetsa deras kunskaper i frågan, vilket var en ambition 

från början. Projektet skulle även vilja arbeta med *ambassadörskap för att skapa ytterligare 

plattformar för samverkan över verksamhetsgränser samt för att öka verksamheternas 

tillgänglighet till FamSam.  

 
*Ambassadörskap innebär att en medarbetare inom varje verksamhet som har kontakt med FamSam får 

möjlighet att bli ambassadör för FamSam. Uppdraget innebär att medarbetaren får ökad kunskap om FamSam 

och kan fungera som en ”konsult” till sina kollegor när frågan om samverkansinsatser blir aktuell. Medarbetaren 

påminner om att FamSam finns och fungerar som en bro mellan den egna verksamheten och FamSam. I utbyte 

erbjuds ambassadörerna ex. frukostmöten med föreläsningar, workshops i samverkan.  
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Övrigt – tankar framåt 

En nära dialog och samverkan med psykiatrin är uppstartad och där vi delar bilden att former för 

ökad mobilitet och tät öppenvård är centralt framöver, särskilt utifrån målet God och nära vård. Inte 

minst ser vi detta behov i våra glesbygdskommuner (Hällefors och Ljusnarsberg), som dels har långa 

avstånd till Örebro men också tampas med stora psykosociala utmaningar och hög suicidrisk bland 

befolkningen. I kommande projekt har vi behov av att tillsammans med psykiatrin utveckla delar kring 

ökad närvaro av psykiatrin ute på ”fältet”.   

Inte minst gällande de vuxna som ges insatser i kommunen i form av boende med särskilt stöd och 

service och som ofta har en komplex problembild med samvariation av olika funktionsnedsättningar 

där psykisk ohälsa är en faktor. En person boende i gruppbostad kan ha en kombination av 

utvecklingsstörning, autism, psykisk ohälsa, missbruk samt utmanande beteende. Äldre med psykisk 

ohälsa är en grupp som äldreomsorgens personal möter i sin vardag, både inom hemtjänst och på 

särskilda boenden. Även denna grupp har ofta en diger och komplex problembild som involverar flera 

livsområden. 

Förslag: Att alla projektansökningar kan eller måste inte vara på plats i samband med att 

handlingsplanen ska antas utan att det finns utrymme att söka medel under en  längre period i de fall 

man siktar in sig på konkreta projekt ute i verksamheterna. 
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