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Samverkan för psykisk hälsa 
 

Vård- och insatsprogrammet 
Psykiatrisamordnare Anna Åkerman presenterar vård- och insatsprogrammet (VIP), som ska 
bidra till bättre kunskap hos vårdgivare. Om vi använder bästa möjliga kunskap i mötet mellan 
personal i skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård och individen ökar förutsättningarna för ett 
bra bemötande och rätt insatser utifrån individens behov. 

Vård- och insatsprogrammet (VIP) är en digital plattform för vetenskapliga och beprövade 
erfarenheter att ge individen rätt stöd. Det är en satsning från Sveriges kommuner och regioner 
(SKR) på att förbättra möjligheterna för kommunerna och regionerna att bedriva en god och 
säker vård och omsorg, baserad på kunskap och utformad för att möta personers behov på bästa 
möjliga sätt. De bygger på nationella riktlinjer och är utformade för att möta behovet av kunskap 
i eller inför mötet mellan personal och individ. 

I vård- och insatsprogrammet ingår diagnoserna ADHD, depression och ångestsyndrom, 
missbruk och beroende, schizofreni och liknande tillstånd samt självskadebeteende. 

Helsingborgs stad satsar kontinuerligt på att förbättra möjligheterna för att bedriva en 
kunskapsbaserad och säker hälso- och sjukvård och socialtjänst. 

Du kan själv gå in på vardochinsats.se. 

 

Länsgemensam handlingsplan och lokal överenskommelse 
Vi har en ny länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa och suicidprevention.  

Den är indelad i: 

• Kroppslig hälsa 
• Samsjuklighet psykisk ohälsa och beroende 
• Personer med beroende av spel om pengar  
• Integrerade verksamheter och arbetssätt 
• Suicidprevention 
• Kunskapsstyrning 
• Samordnad individuell plan (SIP) 
• Placering utanför egna hemmet 
• Barn och ungas psykiska hälsa 

En lokal överenskommelse mellan förvaltningarna i Helsingborg stad är på gång för 2023-2024. 
Nytt i den är bland annat: 

• Siv, stöd i vardagen, för att minska skolfrånvaro. 
• Hälsoundersökning ska vara obligatoriskt för barn och placeras. 

Syftet med överenskommelsen är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete och 
utveckling av insatser för att främja psykisk hälsa, tidigt möta psykisk ohälsa och att ge effektiv 
vård och stöd till personer med allvarlig problematik. 

https://www.vardochinsats.se/


Överenskommelsen ska bidra till ett gemensamt ansvarstagande från 
arbetsmarknadsförvaltningen, skol- och fritidsförvaltningen, socialförvaltningen och vård- och 
omsorgsförvaltningen. 

Målet är att invånarna ska erbjudas behovsanpassade och effektiva insatser av god kvalitet som 
ska främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, aktivt 
deltagande i samhällslivet och en god och jämlik hälsa. 

 

Familjen läser 
En av de förebyggande insatserna i överenskommelsen är Familjen läser. Anne Eskilsson, 
utvecklare på socialförvaltningen, berättar om hur barn får de första stegen i att lära sig läsa och 
räkna innan skolstart, samtidigt som projektet arbetar med att öka skolförälderkompetensen. 

Att inte komma in på gymnasiet ökar risken för socialt utanförskap. Föräldrar med låg 
utbildning är en gemensam nämnare för att vara i riskgrupp. 

Hittills har man har inte gjort något förrän barnen har misslyckats. Redan som sexåring 
påverkar det att komma efter med läsning – du undviker det som är jobbigt och blir mästare på 
att dölja att du inte kan läsa. 

Familjen läser har tagit tag i detta, för en med jämlik skolstart. 

• Förbereder barnen innan skolstart genom läsinlärning och grundläggande matematik, så 
att de börjar förskoleklass med en förvissning om att de kan. Insatsen är en kvart om 
dagen, tre gånger i veckan. 

• Ökar på olika sätt skolförälderkompetensen så barnen får så gott stöd som möjligt 
kopplat till sin skolgång. 

De testade först metoden på ett barn och förälder. De fick bidrag från arvsfonden. 

Hösten 2022 lämnade de nuvarande femåringarna i projektet sin förskola för att börja 
förskoleklass, stolta, glada och förvissade om att de kommer att lyckas i skolan..  

För att öka skolförälderkompetensen, samverkar de i närsamhället. De kan till exempel använda 
gemensamma lokaler, engagera ungdomar i området som barnpassare eller föräldracirklar. 
Stadsdelsmammorna har språk, kultur och förtroende att nå ut till fler föräldrar.  

Det är också viktigt att motverka frånvaro redan i förskoleklass. Kan en stadsdelsmamma vara 
den som hjälper barnet att komma till skolan genom att bygga förtroende? 

Samverkansparter är kulturförvaltningen, skol- och fritidsförvaltningen, Helsingborgshem, 
Stadsdelsmammor och Studiefrämjandet. 

 

Skåneveckan för psykisk hälsa 
Therese Richardsson, samordnare för suicidprevention, utvärderar Skåneveckan för psykisk 
hälsa 2022 och vill gärna ha inspel till planeringen för 2023. 

Helsingborgs stads aktiviteter i år var en digital föreläsning med hälsoinspiratören Mårten 
Nylén, ett inspirationstillfälle för självhjälpsgrupper med självhjälpshuset Solkatten, må bra-
utställningen Jagego på Tryckeriet, digital föreläsning med RF Sisu Skåne och en film om Gofar 
(Gemensamt ordnad fysisk aktivitet på recept). 



Lokalt i Helsingborg arrangerades också bland annat Run For Mental Health, ett motionslopp på 
5 kilometer vid Gröningen/Pålsjö skog. 

Efterfrågade aktiviteter: 

• Helhetsperspektiv: själ, hälsa, kost, motion 
• Föreningsmässa. 

 

Återrapportering av föreningsbidrag 
Socialnämnden vill förbättra uppföljningen av föreningsbidrag. Vilken effekt får de närmare 10 
miljonerna som nämnden fördelar för invånarna? Hur kan en sådan återrapportering se ut, utan 
att det innebär ökad dokumentation eller administration för föreningarna? Hanna Hall, 
handläggare för föreningsbidrag och David Bergström, kommunikatör för invånardelaktighet 
och föreningssamverkan, ska skriva ett förslag till nämnden och vill ha inspel från föreningarna. 

• Årsredovisningen är föreningarna ändå skyldiga att göra. För att spara 
administrationstid vill de gärna att den är grunden i den dokumenterade uppföljningen. 
De vill däremot att vi ska göra det tydligare vilka kriterier som gäller för 
föreningsbidragen och hur de ska tolkas och tillämpas, så att de kan ta med dessa 
punkter i årsredovisningen.  

• Föreningarna vill lägga till aspekten: Vad hade det kostat att ta bort insatsen som en 
förening gör? Vilka konsekvenser får det för invånarna och vilka samhällsinsatser 
kommer att få ökad belastning?  

• Föreningarna vill veta hur de kan förbättra sig, enligt riktlinjer för föreningsbidrag och i 
samverkan med staden. Gärna genom ett möte för att skapa förståelse för vad som krävs 
för att få pengar.  

• Beskedet kommer sent på året och det gör det svårt för föreningarna att planera. IOP 
skulle kunna vara en mer långsiktig lösning för några föreningar, men det kräver att 
socialförvaltningen kan ställa om sin verksamhet för en tätare samverkan med 
föreningar med avtal. Det finns dock ingen budgetpott för IOP-avtal, utan de konkurrerar 
med de övriga föreningsbidragen eller med insatser i verksamheten.  

• Föreningarna efterfrågar också tillfällen att sitta ner och prata gemensamt, föreningar 
och förvaltning, till exempel under ett till ett par möten per år på Gemensam 
utvecklingsgrupp, där föreningarna får berätta om sin verksamhet.  

• När socialnämndens riktlinjer ska revideras bör vi göra det tillsammans med 
föreningarna. 

 
Nästa möte 
 

• 19 december – om uppföljning av socialnämndens mål 2022 
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