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Sammanfattning  
I projektet Värmlands Arbetskraft har fem kommuner i Värmland (Eda, Grums, Hagfors, 

Karlstad och Säffle) byggt vidare på framgångsfaktorer och arbetssätt som arbetats fram i 

det ESF-finansierade projektet Värmlands Framtid med fokus på att vidareutveckla arbetet 

med unga kvinnor och män som varken arbetar eller studerar. 

I Värmlands Framtid identifierade kommunerna behov av att stärka upp processen kring 

hälso- och sjukvårdens insatser och hitta vägar för samverkan. Målgruppen beskrivs ha stort 

behov av insatser men förblir ofta utan. För att möta den ökande psykiska ohälsan behövs 

en välfungerande samverkan. 

I Värmlands Arbetskraft har hälsosamordnarna (en sjuksköterska och en beteendevetare) 

haft hälsoskolor för deltagare i projektet. Detta för att öka kunskapen om psykisk ohälsa, vad 

du kan göra själv för att må bättre men också vilken hjälp det finns att få och hur du kan ta 

kontakt med vården. 

För att hitta former för samverkan har hälsosamordnarna deltagit på arbetsplatsträffar inom 

Regionen och styrgrupper i kommunerna. Detta har bidragit till en ökad kunskap om det 

arbete som görs för målgruppen i Värmland och hur det arbetet genom ett ökat samarbete 

skulle kunna gynna unga vuxna som varken arbetar eller studerar. 

Pandemin och kriget i Ukraina har till viss del försvårat implementeringsarbetet gällande 

samverkan men intresset för att hitta nya arbetssätt är stort inom både region och kommun. 

Inom regionen förs dialog med Första linjen och Vårdcentral Värmland för att fortsätta 

arbetet med hälsoskolor. En del kommuner har fortsatt med olika former av hälsoskolor i 

egen regi men med stöd av personal från regionen. 

Hälsosamordnarna har haft möjlighet att hjälpa deltagare att klargöra vilka vårdinsatser som 

gjorts om vad som är nästa steg. Långa köer till behandlingar eller utredningar och flera olika 

vårdkontakter gör det svårt för målgruppen att få en helhetsbild över sin vård. 

Projektmedarbetare har upplevt det här arbetssättet som effektivt och något som tidigare 

har saknats. Här ser hälsosamordnarna ett stort behov av en person som har en 

samordnande funktion.  

 

 

   



 
 
 

 

Projektidé och förväntade resultat  

Värmlands Arbetskraft är ett projekt som finansieras av Europeiska socialfonden. Projektet 

riktar sig till unga och unga vuxna (15–30 år) som varken arbetar eller studerar med 

prioritering på unga som saknar fullständig grund- eller gymnasieutbildning.  

Det övergripande projektmålet: 

Region Värmland har genom tidigare projekt fått återkopplat till sig att många i den här 

målgruppen upplever att de inte blir tagna på allvar inom vården och blir hänvisade runt i 

organisationen alternativt att de inte får den hjälp de förväntar sig. Då är det lätt att de ger 

upp. 

I flera kommuner har det även saknats en fungerande samverkan mellan kommun och 

region. I Värmlands Arbetskraft har därför en sjuksköterska och en beteendevetare (i 

rapporten benämnda som hälsosamordnare) deltagit från Region Värmland för att öka 

möjligheterna att hitta en struktur för samverkan.  

Resultat från tidigare projekt har visat att många unga vuxna träffar flera olika 

yrkeskategorier inom vården utan att en riktig kartläggning görs. Risken finns då att den 

egentliga orsaken till symtomen missas. Det kan också vara så att hälso- och 

sjukvårdspersonalen har otillräcklig kunskap eller för lite tid att sätta sig in i målgruppens 

behov. Det förekommer även att målgruppen har förväntningar på att hälso- och sjukvården 

kan lösa problem som ibland är en naturlig del av livet. 

Med förebyggande hälsoinsatser och en större insikt om hur egenvård kan hjälpa vid psykisk 

ohälsa var förhoppningen att deltagarna skulle få ett ökat välmående genom Värmlands 

Arbetskraft, vilket i sin tur skulle kunna kan leda till färre vårdkontakter och en större 

möjlighet att närma sig arbete eller studier. 

Många inom hälso-och sjukvården upplevde att regionens samverkansparter hade 

förväntningar på hälso- och sjukvårdens uppdrag som inte stämde överens med det 

egentliga uppdraget. Därför sågs ett behov av att tydliggöra vem som gör vad inom regionen 

och även att fastställa tydliga kommunikationsvägar och former för samverkan mellan de 

aktörer som träffar målgruppen. Det innebar också att personal i Region Värmland behövde 

få en ökad kunskap om vilka insatser som görs i de olika kommunerna. 

Projektets insatser bidrar till nya metoder/arbetsformer som leder till att unga 

som varken arbetar eller studerar kommer i arbete, utbildning eller kommer 

närmare arbetsmarknaden. 



 
 
 

 

Detta skulle i sin tur kunna göra att unga vuxna får ett mer samordnat och individanpassat 

stöd och att allas insatser blir mer effektiva. 

Under projekttiden har vi haft för avsikt att kunna uppmärksamma eventuella brister 

gällande jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering som berör deltagarna, samt att 

hitta metoder för att åtgärda dessa brister på bästa sätt. 

Region Värmland arbetar med jämlikhets- och jämställdhetsfrågor ur arbetsgivar-, patient- 

och befolkningsperspektiv. Det finns en strategisk jämställdhetsgrupp där dessa frågor kan 

lyftas.  

De flesta av Region Värmlands lokaler är anpassade för personer med olika 

funktionsvariationer. Tolk och språkstöd används vid behov för att försäkra tillgänglighet i 

kommunikationen. 

Diskussioner inom regionen har förts kring vilka kommunikationsvägar som passar 

målgruppen bäst när det gäller vårdkontakter. 

Vi tror att målgruppen ofta möter diskriminering, både i samhället och på arbetsmarknaden 

vilket är ett hot mot mänskliga rättigheter och samtidigt motverkar det inkludering. Med 

hjälp av projektet Värmlands Arbetskraft vill Region Värmlands hälso-och sjukvård öka 

kunskapen kring målgruppen och uppmärksamma eventuella fördomar och sträva efter en 

samsyn. 
 

Arbetssätt/Metod 

Utifrån den problemanalys som gjordes vid uppstarten av projektet har följande arbetssätt 

eller metoder använts; 

Hälsoskolor 

Hälsosamordnarna har under projektets gång genomfört hälsoskolor för deltagare i de olika 

delprojekten. Syftet har varit att öka kunskapen om psykisk ohälsa, om egenvård och hur 

man hittar rätt vårdnivå. 

För att ta reda på inom vilka områden målgruppen främst efterfrågade information ställdes 

frågan till ett antal deltagare. De ämnen som kom fram var sömn, stress, ångest, depression, 

kost och motion.   

Hälsoskolorna var från början tänkta att genomföras fysiskt på plats. När pandemin kom 

ändrades det till att de fick genomföras digitalt via Teams. Detta ledde till att deltagarna 

själva kunde välja hur delaktiga de vill vara under hälsoskolan, till exempel om de ville ha 

kameran på eller inte, om de ville ställa frågor eller skriva i chattfunktionen.  



 
 
 

 

Under hälsoskolorna har vi träffats fem gånger, ca 45 minuter per tillfälle. Antalet deltagare 

har varit mellan 4–8 personer per gång. Inför varje tillfälle har reflektionsfrågor skickats ut 

till delprojekten som en information om vad vi kommer att prata om vid det tillfället. 

Innehållet i hälsoskolorna har varit på en grundläggande nivå med en kort beskrivning av vad 

till exempel ångest beror på, hur det kan kännas, vad man kan göra själv och vilken hjälp som 

vården kan erbjuda. 

 

Samverkan 

Hälsosamordnarna har under projektets gång deltagit på arbetsplatsträffar och liknande 

inom vården för att öka kunskapen hos vårdpersonal om det arbete som görs i kommunerna 

för att målgruppen ska närma sig arbete eller studier.  

Genom att delta i styrgrupper i de olika delprojekten har hälsosamordnare deltagit i 

diskussioner runt vilken vård som kan erbjudas och var och hur den söks. 

Hälsosamordnarna har inlett en dialog med personal på samtalsmottagningar på regionens 

vårdcentraler. Förhoppningen är att kunna utarbeta ett arbetssätt där personal inom 

regionen kan möta målgruppen där de befinner sig. Personal från samtalsmottagningarna 

har bjudits in och deltagit i möten tillsammans med projektpersonal för att öppna upp för en 

dialog kring hur samverkan kan ske på bästa sätt. 

Vid några tillfällen har hälsosamordnare kallat till och deltagit vid SIP-möten (samordnad 

individuell plan). Detta för att förtydliga vad som har gjorts och vad som behöver göras för 

att deltagarna ska få rätt hjälp.  

 

Stöd i vårdkontakter 

Hälsosamordnare har gett stöd och vägledning kring deltagarnas vårdkontakter. Vid 

projektmedarbetarnas kartläggning av deltagarnas situation har det ofta framkommit att det 

finns en osäkerhet kring kontakter med vården. Många gånger handlar osäkerheten om köer 

till utredningar eller behandlingar eller vem de ska prata med för att återuppta en tidigare 

vårdkontakt.  

Under första delen av projektet kunde hälsosamordnaren, med deltagarens samtycke, läsa i 

journalen och ta reda på om deltagaren stod i kö eller om en ny kontakt behövde tas. På ett 

lätt sätt kunde hälsosamordnare skicka en fråga till berörd vårdpersonal och på så sätt reda 

ut eventuella frågetecken. Efter en tid framkom det att det här arbetssättet inte var 

patientsäkert och det avslutades därför.  

 

Samverkan med delprojekten 



 
 
 

 

Hälsosamordnarna har haft regelbundna möten med delprojekten där möjlighet har funnits 

att ta upp hinder eller framgångar kring kontakt med vården.  

 

Metodstöd 

Medarbetare i projektet har erbjudits utbildning i samtalsmetoden FACT.  Fokuserad 
Acceptance and Commitment Therapy (FACT). FACT utgår från en humanistiskt inriktad 
hälsosyn där hälsa främst handlar om i vilken utsträckning en människa har förmåga att 
kunna förverkliga det som är viktigt i livet. Att arbeta med FACT handlar därför mer om att 
lära klienten användbara färdigheter att hantera svårigheter i livet snarare än att bota 
klientens "fel". Målet med FACT är att bidra till en meningsfull förändring i klientens liv. 

Utifrån detta har hälsosamordnaren bildat mindre tvärgrupper i metodstöd för att ge 

möjlighet till diskussioner, erfarenhetsutbyte och stöd i användandet av FACT med 

deltagarna. Projektmedarbetare kommer efter projektets slut att erbjudas utbildning i 

metodstöd. Detta för att kunna fortsätta med det här arbetssättet i respektive kommun.  

 

Projektets resultat, mål och indikatorer  

Hälsoskolor 

Ca 112 personer från målgruppen har deltagit i projektets hälsoskolor och på så sätt fått 

kunskap om var och hur de kan få hjälp inom vården. En stor del av innehållet i 

hälsoskolorna har handlat om vad du själv kan göra för att må bättre vid psykisk ohälsa eller 

sömnproblematik. Även projektpersonal har fått ökad kunskap om egenvård och olika sätt 

att ta kontakt med vården genom hälsoskolorna.  

Det har visat sig vara värdefullt att möjligheten till diskussion med projektmedarbetare finns 

efter varje tillfälle för hälsoskolan. Många deltagare har då kunnat ställa frågor och även 

berätta om sina egna tankar i en trygg miljö. 

 

Några kommentarer från deltagare i hälsoskolan: 

 

 

 

 

 

”Dels har jag tagit med mig mycket om att få prata och diskutera i en grupp om 

saker och tankar man själv tänker. Sedan har jag också tagit med mig vad kosten är 

viktig för ens mående.” 

 

”Att det kan ta tid att komma in i bra sömnrutiner”. 

 



 
 
 

 

Samverkan 

Genom att hälsosamordnarna har deltagit i styrgrupper i delprojekten har hälsosamordnarna 

kunnat informera personal i kommunen om regionens uppdrag. Det har gjort att personalen 

har fått ökad förståelse för Regionens hälso- och sjukvårdsarbete. 

Vårdpersonal har fått en ökad insyn i hur arbetet med målgruppen sker i kommunerna. 

Detta genom de gemensamma möten som hälsosamordnarna kallat till för 

projektmedarbetare och personal på bland annat vårdcentraler, öppenpsykiatri, 

ungdomsmottagningar och Centrum för traumatisk stress. Det har också lett till att nya 

kontaktvägar har skapats och på så sätt ett ökat samarbete. 

 

 

 

 

 

Hälsosamordnarna har fått en ökad kunskap kring målgruppens problem i kontakten med 

vården genom samarbetet med projektmedarbetarna i kommunerna. Genom den 

kunskapen har vi kunnat se att många deltagare skulle vara hjälpta av så kallade parallella 

insatser. Att under en KBT-behandling samtidigt ha en regelbunden kontakt med 

kommunens personal kan göra det lättare att ta till sig metoderna i behandlingen. Kontakten 

gör det möjligt för unga som inte arbetar eller studerar att få en vardag som innehåller 

rutiner och en individanpassad mängd ansvar. Frågor kring boende, ekonomi och 

ansökningar kan redas ut vid dessa kontakter i stället för att ta upp tid hos 

samtalsterapeuten. Kommunens personal kan också vara till stor hjälp för deltagarna att ta 

sig till besök inom vården, dels genom påminnelser, dels som ett stöd vid osäkerhet och 

obehag kring vårdkontakter. 
 

 

 

”…jag har delvis fått mer kunskap kring hur kommunen arbetar men 

kanske mest kring var vi kan finna mer information om vi behöver.”                     
Enhetschef inom regionen 

 

”Det viktigaste har varit att jobba med samverkan. I tidigare projekt har vi 

jobbat fram bra metoder men det var något som saknades. Nu har vi 

samverkat med bland annat regionen och kunnat arbeta med parallella 

insatser”                    Delprojektägare 

 



 
 
 

 

Stöd i vårdkontakter 

Många av deltagarna har en eller flera vårdkontakter. Brister i övergångar mellan vårdcentral 

och psykiatrisk öppenvård samt mellan barn- och ungdomspsykiatri och vuxenpsykiatri har 

identifierats. Under projekttiden har det framkommit att ett flertal deltagare har väntat 

länge på olika utredningar och är osäkra på om de överhuvudtaget fortfarande står i kö. Det 

upplevs ofta som svårt att få kontakt med rätt person inom vården. Det är svårt att veta 

vilken mottagning man hör till inom psykiatrin och i och med det vem som ska kontaktas vid 

frågor. En del har missat provtagningar eller andra besök. Detta innebär att det är upp till 

deltagaren själv att återuppta kontakten med vården, vilket kanske inte alltid har uppfattats 

av deltagarna eller att initiativförmågan saknas. Detta gör att fastställande av diagnos och 

insättande av rätt behandling kan dra ut på tiden och i förlängningen försvårar för 

deltagarna att närma sig arbete eller studier. 
 

Hälsosamordnarnas möjlighet under projektet första del, att med deltagarnas samtycke, 

kunna ta del av journalanteckningar och på det sättet kunna identifiera missförstånd och 

klargöra otydligheter har visat sig vara till stor hjälp. Projektmedarbetarna har haft en snabb 

och lättillgänglig väg för att ta sig förbi de hinder som outredda hälsoproblem kan utgöra på 

vägen mot egen försörjning. 
 

Ett exempel på oklarhet kring ansvar och bristande rutiner mellan primärvård och psykiatri  

Juli 2021: En medarbetare i projektet tar kontakt med hälsosamordnare. Ärendet gäller en 

tjej som har haft depressiva perioder sedan 2015. Hon står nu i kö för en neuropsykiatrisk 

utredning. Hon berättar för projektmedarbetaren att öppenvårdspsykiatrin har sagt till 

henne att vårdcentralen ska erbjuda samtalsstöd under kötiden men att vårdcentralen sagt 

att det är psykiatrins ansvar. 

Hälsosamordnaren har fått samtycke av deltagaren att gå in i journalen och läsa. I psykiatrins 

journalanteckning står ”Då man inte kan utesluta att patienten lider av en neuropsykiatrisk 

problematik beslutas att patienten ska sättas upp på väntelista för neuropsykiatrisk 

utredning. Rekommenderar även att patienten får stöd via primärvården genom 

kuratorskontakt, medicinska insatser eller liknande. Vårdplan upprättas.” 

En månad senare skriver läkare på vårdcentral: Sertralin (antidepressivt läkemedel) ökas till 

100 mg. Telefonkontakt om två och en halv vecka. På grund av att patienten har kontakt 

med psykiatrin bör psykiatrin även ordna med samtalskontakt”. 

Oktober: När hälsosamordnaren läser i journalen har det gått ytterligare två månader och 

kan då se att det är en telefontid inbokad för deltagaren om ett par veckor. Skriver till 

läkaren för att fråga om det stämmer (deltagaren känner inte till tiden). Svaret lyder: ”Det 

stämmer att patienten har telefonkontakt med undertecknad. Hennes ärende har vid 2 



 
 
 

 

tillfällen diskuterats på möten och det råder oklarhet om patienten skulle kunna ha någon 

nytta av samtalsterapin överhuvudtaget på grund av svårigheter att ta till sig information.” 

I journalanteckningen från telefonkontakten med läkare på vårdcentralen kan man läsa att 

läkaren tar upp frågan om samtalskontakt men att läkaren fortfarande tycker att det är 

något oklart om vad psykiatrin menar att deltagaren skulle kunna nå med samtalsterapi. 

Deltagaren tror själv att det skulle kunna hjälpa henne att ändra sina beteendemönster och 

förbättra hennes depression. Läkaren skriver också att det tidigare under våren varit 

diskussion om ett SIP-möte men att detta sannolikt glömts bort när deltagaren fick byta 

läkare. Planeringen är ett läkarbesök om ett par veckor där skattningsskalor ska gås igenom 

och sedan vidare diskussion om eventuellt SIP-möte. 

 

Exemplet ovan visar hur svårt det kan vara för deltagare att få det stöd de behöver under 

tiden de stör i kö till exempelvis en utredning. Det råder oklarhet mellan de olika 

vårdinstanserna om vem som bär ansvaret för patienten under väntetiden. Det visar också 

att vården utgår ifrån att deltagaren inte skulle ha någon nytta av samtalsterapi, det vill säga 

vårdgivaren utgår inte i det är fallet ifrån individens önskemål och behov. Det går också att 

se hur ärenden kan dra ut på tiden. Diskussion om SIP ska ske eller inte började under våren 

och i november är det fortfarande inte bestämt utan ska tas upp vid nästa läkarbesök. 

Fler liknande patientfall har dykt upp under projektet. I projektets externa utvärdering 
framkommer att den främsta framgångsfaktorn för många deltagare är att de har fått hjälp 
med vårdrelaterade hinder. 

Målgruppens behov av att ha en samordning kring sina vårdkontakter kvarstår. Frågan 

kommer att tas upp i områdesledning öppenvård i Region Värmland. 

 

Samverkan med delprojekten 

Genom regelbundna möten med delprojekten har hälsosamordnarna kunnat bidra med 

förslag till kontaktvägar inom vården och även kunna sprida vidare hjälpsamma metoder 

mellan delprojekten. Detta har gjort att hälsosamordnarna har fått en ökad insikt i hur 

kommunerna arbetar med målgruppen och vilka svårigheter som kan finnas i kontakten med 

vården.  

 

Kommunikation, spridning och påverkansarbete  
Alla vårdcentraler i Värmland har fått information om Värmlands Arbetskraft och projektets 

syfte. Inom flera verksamheter, till exempel Psykiatriska öppenvården Värmland, Centrum 

för traumatisk stress, Regionens områdesledning och område öppenvård har 



 
 
 

 

hälsosamordnarna informerat om projektet, dess framgångsfaktorer och det arbete som 

görs i kommunerna för målgruppen. 

Verksamhetschef har informerat fortlöpande om projektet och de resultat som framkommit 

under projekttiden på ledningsmöten inom Region Värmland. 

 

Uppföljning och utvärdering  
Efter att de första hälsoskolorna avslutats genomfördes en utvärdering genom frågeformulär 

till deltagarna. Efter det justerades innehållet i hälsoskolorna utifrån de svar som kom in. 

Till exempel önskades mer information om fysisk aktivitet och dess påverkan på den psykiska 

hälsan och utifrån detta ändrades sista delen om kost och motion. Innehållet fokuserades 

mer på hur kost och motion kan påverka sömn, stress, ångest och depression på ett positivt 

sätt. 

 

Användande av resultat/Implementering 
Möjligheten att starta upp arbetssättet med att personal från samtalsmottagningar skulle 

kunna möta målgruppen i kommunens lokaler försvårades genom pandemin. Tyvärr hann 

metoden aldrig provas under projekttiden men förhoppningsvis finns en ny chans genom det 

pågående ESF-projektet Värmlands Arbetskraft 2.0. 

Diskussion har förts kring hur hälsoskolorna skulle kunna fortsätta bedrivas. Skulle 

vårdcentral Värmland kunna erbjuda någon form av hälsoskola? Ett annat förslag har varit 

att personal inom kommunerna fortsätter att driva hälsoskolor med stöd av Region 

Värmland.  

När det gäller samverkan kring målgruppens olika vårdkontakter har ingen konkret lösning 

hittats än men arbetet fortsätter.  

FACT har visat sig vara en framgångsrik metod i arbetet med målgruppen. Tanken är att 

utbilda metodstödjare som kan hålla i metodstödsgrupper i varje kommun. Detta för att 

säkerställa att metoden kan leva kvar som arbetssätt i kommunerna.  

 

Kommentarer och tips  
Det har varit mycket bra att vara två hälsosamordnare. Vi har genom våra olika 

yrkeskunskaper kunnat komplettera varandra på ett bra sätt och sårbarheten vid sjukdom 

har varit mindre. Det har också varit mycket värdefullt att ha någon att diskutera alternativ, 

problem och framgångar med. 



 
 
 

 

Pandemin har i vissa fall gjort det svårt att nå ut med information, dels på grund av 

restriktioner, dels på grund av att vården har varit hårt belastad. Samtidigt har det gjort att 

nya arbetssätt har arbetats fram, som till exempel hälsoskolor via Teams.  

Att ha hälsoskolorna digitalt har gjort det lättare, för framför allt de mindre kommunerna, 

att kunna erbjuda hälsoskola för deltagare som vill vara anonyma. Den digitala lösningen har 

också gjort hälsoskolorna mer tillgängliga för deltagare som har svårt att träffas i grupp. 

Värmlands målbild för omställning till nära vård handlar om att skapa värden för invånarna 

genom förflyttningar. Inom hälso- och sjukvården ska förflyttningarna ske: 

• från fokus på organisation till fokus på person och relation. 

• från isolerade vård- och omsorgsinsatser till samordning utifrån personens fokus. 

• från invånare, brukare/patienter och närstående som passiva mottagare till aktiva 
medskapare 

• från reaktiv till proaktiv och hälsofrämjande. 

Genom projektet Värmlands Arbetskraft har dessa förflyttningar för unga vuxna som varken 

arbetar eller studerar påbörjats. Nu gäller det bara att fortsätta i rätt riktning. 


