
Samordningsförbundet Skellefteå 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ungdomshälsan i Skellefteå 
 
 

Ett samarbete mellan  
Skellefteå kommun och Västerbottens Läns Landsting 

- förberedelse och ingångsättande av verksamheten i projektform 
 
 

Projektrapport 2008-05-15 
 

 
                    
 

    
 
 
 
 
 
 

Rapporten sammanställd av: 
   GunKajsa Lindström 
   Psykolog/Projektledare 
   På uppdrag av 
   Samordningsförbundet Skellefteå 

 



 2

Ungomshälsan i Skellefteå 
 
 
Sammanfattning 
 
Samordningsförbundet har finansierat starten av Ungdomshälsan i Skellefteå i ett projekt på 6 
mån där Västerbottens Läns Landsting har varit projektägare. En projektledare anställdes vars 
uppgift var att förbereda starten av verksamheten. Uppdraget för projektledare har varit att 
rekrytera personal, samordna ett kontaktnätverk, anpassa lokaler, marknadsföring, 
uppföljning, ekonomi, öppettider, initiera ett ungdomsråd samt organisation/arbetsordning. 
Utifrån det förslag på ungdomshälsa i Skellefteå som hade formulerats har projektledaren 
arbetat för att förverkliga en verksamhet som är lättillgänglig, hälsofrämjande, kostnadsfri och 
ger en kvalificerad rådgivning och mottagning. Det är gratis att kontakta och besöka 
ungdomshälsan och med ett helhetsperspektiv och hälsofrämjande hållning kan en kompetent 
och erfaren arbetsgrupp möta unga i åldern 16-25 år med funderingar av allehanda slag. 
Verksamheten kommer att utvärderas kontinuerligt i syfte att motsvara det behov som finns 
av bättre hälsa för unga. 
 
Bakgrund  
 
Ungdomsstyrelsens fokusrapport 2007 om ungas hälsa visar att de allra flesta unga i 
åldersgruppen 16-25 år mår bra, 8 av 10, men de menar att det krävs ökade insatser från 
samhällets sida för dem som beskriver nedsatt hälsa. 
 
Socialstyrelsen har de senaste åren visat på försämrad hälsa hos ungdomar/unga vuxna, främst 
handlar det om en sämre psykisk hälsa. Folkhälsoinstitutet har larmat om ökad psykisk ohälsa 
hos unga kvinnor och uppmanat till insatser för att motverka detta. 
 
I Skellefteå har väntetider till behandling hos Barn- och Ungdomspsykiatrin varit oroande 
långa och även inom psykiatrins verksamheter har man inte kunnat uppfylla vårdgarantin. 
Hälso-och sjukvården har pga väntetider till behandling inte hunnit med det hälsofrämjande 
och förebyggande arbetet som finns i uppdraget.  
 
Ungdomars/unga vuxnas hjälpbehov är av sammansatt natur. Svår social situation, krav och 
genusrelaterad stress med kropps- och utseendefixering ger ofta såväl fysiska som psykiska 
uttryck. Samhällets insatser behöver effektiviseras genom ökat samarbete mellan olika aktörer 
för att möjliggöra hälsofrämjande, förebyggande och tidiga insatser. 
 
Förtroendevalda inom Skellefteå Kommun och Västerbottens Läns Landsting har under 
flertalet år påtalat och drivit frågan om en ungdomshälsa i Skellefteå. Under 2006 tillsattes en 
arbetsgrupp för att diskutera hur en modell för ungdomshälsa i Skellefteå skulle kunna 
utformas. Tjänstemän från kommunen och landstinget har med utgångspunkt i detta material 
utarbetat en modell av ungdomshälsa som passar Skellefteå. 
 
Projektmedel söktes från Samordningsförbundet för igångsättning av ungdomshälsan. Medel 
beviljades för en period av 6 mån för start mars 2008. Västerbottens Läns Landsting 
bestämdes vara projektägare och en projektledare anställdes 2007-10-01 tom 2008-03-31. 
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Målsättning och syfte 
 
Ungdomshälsan skall utgöra en lättillgänglig och hälsofrämjande verksamhet som ger 
kvalificerad rådgivning, stöd och vägledning i fysiska, psykiska och sociala frågor till 
ungdomar i åldern 16-25 år. 
 
Syfte: 

• Ge lättillgänglig och kvalificerad rådgivning till ungdomar med fysiska, psykiska och 
sociala frågor. 

• Lotsa ungdomarna vidare till andra aktörer där specialistkompetens behövs. 
• Stärka ungdomarnas självkänsla så att de kan gå vidare i sin utveckling, bland annat 

genom olika gruppaktiviteter. 
• Arbeta informativt och uppsökande gentemot årskurs 8 och 9 i syfte att förebygga 

fysisk och psykisk ohälsa och som ett komplement till grundskolans elevhälsa.  
 
 
Genomförande av uppdraget  
 
Projektledarens uppdrag och arbetsuppgifter var att förbereda starten av UH under en 6 
månaders period enligt följande: 

• Samordna och medverka vid rekrytering av personal. 
• Samordna de kontaktpersoner som utses från övriga aktörer i ett nätverk. 
• Initiera bildandet av ett ungdomsråd. 
• Verka för att Efyrans lokaler anpassas ändamålsenliga. 
• Bestämma öppettider i samverkan med ungdomsrådet. 
• Organisation/arbetsordning/dokumentation. 
• Ekonomi. 
• Uppföljning. 
• Marknadsföring. 
• Samverka med andra ungdomshälsor i länet. 
• Rapportera till styrgruppen. 

 
 
Rekrytering av personal 
 
Av de fyra heltidstjänster som enligt förslaget ska utgöra arbetsgruppen bestämdes att 
Västerbottens Läns Landsting ska organisera och bekosta en heltidstjänst som 
samordnare/psykolog och en heltidstjänst som distriktssköterska /barnssjuksköterska och 
Skellefteå Kommun ska organisera och bekosta en heltidstjänst som skolsköterska och en 
heltidstjänst som socionom. Samordnare/psykolog samt distriksköterska / barnsjuksköterska 
organiseras inom Heimdall-Eriklid-Bolidens hälsocentral, skolsköterskan organiseras inom 
Gymnasiekontoret och socionomen inom Socialkontorets Individ - och familjeomsorg, 
öppenvårdsteamet. Det som avviker från ursprungligt förslag är omfattningen av 
skolskötersketjänsten. Gymnasiekontoret bedömde att de inte hade budget för 75 % av 
skolskötersketjänsten utan såg nödvändigheten att begränsa utrymmet till 40 % med eventuell 
utökning. 25 % av skolskötersketjänsten finansieras av barn-och grundskolekontoret. 
 
Styrgruppen beslutade att en gemensam utannonsering av tillkommande tre tjänster skulle 
ske, vilket skulle vara ett första steg i marknadsföringen. 
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En välfungerande samarbetskanal för en gemensam annonsering fanns inte för de båda 
arbetsgivarna varför projektledaren utarbetade rekryteringsannonsen tillsammans med 
öppenvårdsteamets enhetschef och samarbetade med fackföreningarna. Processen vid själva 
utannonseringen och handläggandet av ansökningshandlingarna krävde att projektledaren 
förmedlade info mellan arbetsgivarna och agerade så att processen inte drog ut på tiden.   
Antalet sökanden till tjänsterna var 62 för socionomtjänsten, 21 för sjukskötersketjänsten 
inom VLL och 18 till skolskötersketjänsten. Att arbeta hälsofrämjande och med tidiga insatser 
med ungdomar/unga vuxna är ett angeläget arbete som lockade många sökanden. Flertalet 
välmeriterade fanns som sökanden till tjänsterna och urvalsprocessen var inte enkel. I 
annonsen framgick att ett genus-och-jämställdhetsperspektiv är viktigt för verksamheten och 
att man eftersträvade en jämn könsfördelning i arbetsgruppen. Några manliga sökanden fanns 
men dessa bedömdes inte ha tillräckliga meriter. Projektledaren fanns med vid samtliga 
anställningsintervjuer, 12 stycken, och efter överläggningar uppnåddes enighet mellan 
arbetsgivare och fackliga organisationer om vem som skulle erbjudas tjänsterna.  
Kvalificerad rådgivning, stöd och vägledning kräver en bred kompetens och en verksamhet 
med ett hälsofrämjande och lösningsinriktat arbetssätt kräver en engagerad och positiv 
arbetsgrupp. Båda dessa förutsättningar finns i den tillsatta arbetsgruppen. 
 
 
Kontaktnätverket  
 
Ett kontaktnätverk har syfte att skapa en gemensam plattform för utbyte av information och 
bygga broar mellan olika aktörer. Ett bra nätverk är viktigt för eftersom det uppdrag som 
ungdomshälsan har kommer att kräva samarbete och förmedling av ärenden. 
 
Efter genomgång av tänkbara aktörer för ett nätverk kontaktades respektive verksamhet för 
enskilt samtal för informationsutbyte och dialog om möjligt samarbete. Samtliga 
verksamheter var angelägna om att delta i ett kontaktnätverk. Det kom att handla om ett ca 20 
verksamheter som samlades till en första träff i januari 2008. Kontaktnätverket beslutades att 
ha träffar 2-3 ggr/år och projektledare/samordnare är sammankallande för gruppen. Eftersom 
nätverket är omfattande kommer mindre grupper att träffas som arbetsgrupper för utbyte av 
erfarenheter och eventuella remissbehov. Tid för övriga aktörer att finnas tillgängliga på 
ungdomshälsan är inte aktuellt för närvarande. Samarbetsträffar/nätverksträffar kring den 
unge ordnas vid behov och förläggs om möjligt inom ungdomshälsans lokaler.  
Kontaktnätverket kommer att utökas med fler aktörer efterhand och har förutsättningar att bli 
ett viktigt samarbetsforum för aktörer som arbetar med ungdomar/unga vuxna.  
 
Aktuella aktörer i kontaktnätverket är: 
 
Barn-och-ungdomspsykiatri 
Klockarbergets kris-och-behandlingscenter 
Primärvården 
Ungdomsmottagningen 
Beroendeenheten 
Arbetsförmedlingen 
Försäkringskassan 
Socialkontoret 
KLK Arbetsmarknad 
Enhet Försörjningsstöd 
Fritidskontoret 

Gymnasiekontoret 
Studenthälsan 
Skolkyrkan 
Friskolorna 
Mångkulturellt Forum 
Sjukgymnastik 
Rådgivningen Oden 
Ungdomsrådet 
Förebyggande rådet i Skellefteå 
Fältverksamheten 



 
Försäkringskassan har blivit kontaktad och informerad om ungdomshälsan via telefon och e-
post men de har valt att vänta med samarbete tills förändring i den egna organisationen är klar 
och ansvarig person har inträtt i tjänst.  
 
 
Ungdomsråd 
Projektledaren ålades att initiera bildandet av ett ungdomsråd med 7-8 representanter som ska 
fungera som en referensgrupp i ett uppbyggnadsskede och som ska delta i uppföljning och 
utvärdering. Detta visade sig inte ordnas så lätt. 
 
Genom kontakter med den tjänsteman som har uppdrag att organisera demokratifrågor bland 
ungdomar förmedlades en inbjudan, via e-post, till information och deltagande i ett 
ungdomsråd till representanter inom ungdomsfullmäktige. Samma inbjudan förmedlades via 
Studenthälsan till studenter på Campus Skellefteå. Några träffar med skolungdomar/studenter 
har hållits och hittills har tre studenter uttryckt vilja att delta i ett ungdomsråd. De 
tveksamheter som har funnits har handlat om att deltagandet skall vara för omfattande eller ta 
för mycket tid. Ett ny inbjudan förmedlades skriftligt under ungdomsfullmäktiges 
sammanträde i mars 2008, men det resulterade inte i några fler intresserade. Hittills har 
således inte något ungdomsråd kunnat bildas men arbetet med att få till stånd detta kommer 
att fortsätta. Kanske är det lättare att skapa intresse för deltagande i ett ungdomsråd när 
ungdomshälsans verksamhet blir mer känd och etablerad. 
 
Lokalerna 
 
Ungdomshälsan bestämdes vara lokaliserad till Ungdomens Hus, Efyran, vån 2, där andra 
verksamheter som arbetar med unga finns, Ungdomsmottagningen, Fältverksamheten, 18+ 
(för ensamkommande flyktingungdomar), Mångkulturellt Forum och EM 
(eftermiddagsverksamhet för gymnasiesärskolan).  
 
De lokaler som hade tilldelats var i starten inte funktionsdugliga utan var i behov av 
renovering. Efter flertalet diskussioner med fritidskontoret och fastighetskontoret inom 
kommunen beslutades det om en mer omfattande renovering än vad som hade planerats. Även 
en personaltoalett kommer att skapas för att få tillstånd en bra arbetsmiljö på våningsplanet. 
Arbetsmiljön är dock inte fullt tillfredställande innan övriga lokaler på våningsplanet är 
sanerade avseende golvbeläggning, vilket förhoppningsvis kommer att ske under 2009.  
 
De medel som Samordningsförbundet hade beviljat för inventarier har till största delen 
använts till kontorsmöbler, interiörmöbler och dekorationsartiklar för att en skapa trevlig och 
funktionell arbetsmiljö. Då det visade sig att en bra marknadsföring och hemsida krävde en 
budget så tilläts, efter förfrågan till samordningsförbundets sekreterare/handläggare, att medel 
omfördelades till detta. Med anledning av detta fanns inte medel fullt ut att utrusta alla kontor. 
Respektive ”hemorganisation” har bekostat arbetsplatsmöbler för sin personal, dator, skärm 
mm, vilket bidrog till att projektets budget kunde hållas. 
 
 
Öppettider 
 
Vid framtagandet av förslaget till ungdomshälsa har ungdomar gett uttryck för önskan om 
tillgänglighet på kvällstid. Även vid en utvärdering av Ungdomshälsan i Umeå har 
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ungdomar/unga vuxna uttryck behov av att få komma på samtal eftermiddagar och kvällar. 
Styrgruppen bedömde att ungdomshälsan ska ha öppet enligt förslaget, måndag - torsdag 
13.00-20.00 med en påföljande utvärdering. 
 
Vid diskussion om öppettider under sommaren bestämdes att verksamheten ska ha stängt juli 
månad 2008. Detta med anledning av att arbetsgruppen behöver gemensam planeringstid och 
ur säkerhetssynpunkt. Samtliga verksamheter på Efyran har stängt eller har begränsad 
verksamhet under sommaren och säkerhetsfrågor på huset kvarstår att lösas. Information om 
detta samt hänvisning till andra verksamheter under stängningstiden kommer att finnas på 
hemsidan. Utvärdering av stängningstiden kommer att göras.  
 
 
Organisation/arbetsordning/dokumentation 
 
De fyra personerna i arbetsgruppen har olika arbetsgivare och organisering och administrativ 
ledning finns inom respektive förvaltning. Ungdomshälsan är inom landstinget organiserad 
som enhet inom Erikslid-Heimdall-Bolidens hälsocentral och administrativ ledning för de två 
landstingsanställda sker inom denna förvaltning. Skolsköterskan är anställda av 
gymnasiekontoret och är organiserad inom Anderstorpskolan. Socionomen är organiserad 
inom Socialkontoret, Individ- och familjeomsorgens öppenvårdteam. Detta innebär att det 
finns tre arbetsledare för de anställda och en samordning sker genom gemensamma 
arbetsplatsträffar. 
 
De uppgifter som åligger samordnaren är ansvar för planering av och innehållet i 
verksamheten, uppföljning, utvärdering, samordna kontaktnätverket och vara kontaktperson 
utåt. 
 
Styrgruppen består av cheferna för respektive förvaltning och samordnare. Inom denna 
styrgrupp fattas övergripande beslut som rör verksamhet, budget och frågor som behöver 
lyftas till en högre beslutsnivå. 
 
Rådgivning och mottagning fördelas och schemaläggs på alla i arbetsgruppen. Utifrån tjänst, 
profession och erfarenheter kan ärenden och arbetsuppgifter fördelas exempelvis arbete med 
hemsida och gruppverksamheter. Delar av arbetstiden kan vid behov förläggas till 
”hemorganisationen”. Hur detta kommer att gestalta sig i praktiken är inte klart utan får 
utvecklas utifrån ärendenas karaktär. Vid starten har arbetsgruppen inte varit fulltalig varför 
arbetsordningen inte är helt klar. En verksamhetsplanering sker inom snar framtid 
tillsammans med arbetsledare och planen skall godkännas av styrgruppen. 
 
En av svårigheterna med att tjänsterna tillhör olika organisationer är att en gemensam 
dokumentation i ett enhetligt system i dagsläget inte är möjligt. Sekretess och säkerhet kräver 
att skolsköterska dokumenterar inom systemet Profsdoc och socionomen dokumenterar enligt 
gällande rutiner för öppenvårdteamet på Socialkontoret. De landstingsanställda dokumenterar 
inom BMS-Cross under Heimdalls Hälsocentral med egen sektion för ungdomshälsan.  
 Många diskussioner har funnits kring möjligheten till ett gemensamt journalsystem som kan 
underlätta kommunikation mellan medarbetare och med andra viktiga verksamheter. Begäran 
har framförts till styrgruppen att man köper in systemet Teleråd för ungdomshälsans räkning. 
Med kunskap om detta system ser personalen stora möjligheter till god kvalité på rådgivning 
och journalföring vilket ger en bättre säkerhet för såväl klienten som den anställde.  
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Ekonomi 
 
Sammanställning av controller Britt-Inger Mattson, se bilaga Excel-dokument. 
 
 
Uppföljning 
 
Eftersom ungdomshälsan är en ny verksamhet är uppföljning extra viktigt. Det ställs krav på 
belysning av verksamhetens innehåll och effekter. Intentionen är att följa mätningar enligt 
värdekompassen, vilket är en flerdimensionell uppföljningsmodell. Förutom en deskriptiv bild 
behövs man kunna fånga ungdomars subjektiva uppfattning i form av nöjdhet och resultat av 
insatser. Att se samhällsnyttan i relation till resursinsatsen är ytterligare en dimension som är 
önskvärd.  
 
Uppgifter om nya kontakter, återkontakter, kontaktorsak, kontaktväg, hur ärenden har 
åtgärdats eller förmedlats men också ålder, kön och annan bakgrundsfakta kommer att samlas 
in. Då unga kan vända sig till ungdomshälsan anonymt, vilket är möjligt när man ringer 020-
nummer eller ställer frågor via hemsidan, kommer alla uppgifter inte att finnas för alla 
kontakter. En registreringsblankett har utarbetats vilken ligger till grund för att lätt kunna ta 
fram aktuell statistik.  
 
Det är viktigt att utvärdera om åtgärder ger resultat, om personerna upplever att de får hjälp de 
behöver och är nöjda med åtgärderna.  Den sökande får vid telefonsamtal skatta nöjdhet på en 
skala 1-10. Vid drop-in- besök eller planerade samtal sker utvärdering vid varje besök via 
ORS (Outcome Rating Scale) som är en skattning av förändring och SRS (Session Rating 
Scale) som är en skattning av nöjdhet med samtalet. 
 
I uppdraget ingår att initiera hälsofrämjande gruppaktiviteter tillsammans med andra aktörer. 
Vid starten finns flertal gruppverksamheter på idéstadiet och samtal pågår mellan tänkbara 
aktörer. Övervikt hos unga kvinnor, stress, trötthet och ”hantera livet” är områden som 
upplevs angeläget att arbeta med i grupper. Utvärdering av gruppaktiviteter kommer att ske 
tillsammans med andra aktörer. 
 
Genom att vara en lättillgänglig och hälsofrämjande verksamhet som möter ungdomar/unga 
vuxna med helhetsperspektiv och ett förhållningssätt där man ser till möjligheter och 
friskfaktorer finns förutsättningar att bidra till bättre hälsa hos målgruppen, och därmed en 
samhällsnytta. En lättillgänglig verksamhet kan spekuleras kunna minska ”trycket” på 
verksamheter som Klockarbergets kris- och behandlingscenter, Barn- och ungdomspsykiatrin, 
Socialtjänstens öppenvårdsteam och primärvården. Att utvärdera detta är en utmaning, men 
instrument för detta saknas i dagsläget. Ungdomsrådet förväntas kunna bidra med ett nytt 
perspektiv även vid utvärdering. Det upplägg för uppföljning och utvärdering som i dagsläget 
finns kommer i sig att utvärderas och förändras utifrån frågeställningar som uppstår med 
tiden. 
 
 
Marknadsföring 
 
Marknadsföring och skapandet av en hemsida kom att bli en av de större uppgifterna i 
projektet och som för att bli bra bedömdes kräva en budget. Vid ansökan om projektmedel 
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hade detta inte tagits i beräkning. Samordningsförbundet godkände efter förfrågan att medel 
användes till detta. 
 
Informatörerna på socialkontoret, Skellefteå Kommun och Skellefteå lasarett kontaktades för 
samarbete kring skapandet av hemsida och marknadsföring. Dessa två informatörer tog sig an 
utmaningen med intresse och engagemang och en arbetsgrupp bildades. 
 
För att få tillstånd en bra och funktionell hemsida anlitades en reklambyrå, som Skellefteå 
kommun har avtal med. Produkten har därefter skapats inom Skellefteå Kommuns hemsida av 
kommunens webbredaktör och finns under www.skelleftea.se/ungdomshalsan. Det som skiljer 
ungdomshälsans hemsida från andra hemsidor inom kommunen är möjligheten att ställa 
frågor och få svar. I hemsidans koncept finns också möjligheten att utveckla andra funktioner 
såsom chatsida. 
 
En marknadsföringsplan togs fram och efter analys beslutade gruppen att göra en annonsering 
på Apberget, en hemsida som enligt uppgift 95 % av 13-23 åringar i Skellefteå besöker några 
gånger i veckan.  
 
Annonsering planerades ske i tre steg. Det första var en påannonsering via ” minibanner” på 
Apberget ” Ungdomshälsan kommer till stan” veckorna innan öppnandet. Det andra var 
annonsering om invigningen av Ungdomshälsan 2008-04-21 genom affischer och vykort och 
lansering av hemsidan. Tredje steget var ”högerbanner” på Apberget tillsammans med 
annonskampanj på skolor, fritidsgårdar, Campus, allmänna annonsplatser mm. 
 
Vid invigningen väckte Ungdomshälsan stor uppmärksamhet i media, såväl i TV som i 
radiokanaler, dagspress och tidningar. Det var också ca 150 besökande under invigningen 
varav många ungdomar. 
 
 

Samverkan med andra Ungdomshälsor i länet 

Projektledaren har gjort studiebesök och haft ett längre samtal med samordnaren för 
Ungdomshälsan i Umeå samt haft en del e-post utbyte. Arbetsgruppen i Skellefteå kommer att 
träffa delar av arbetsgruppen i Umeå när vår verksamhet har varit igång en tid. Utbyte av 
erfarenheter av gruppverksamhet är viktigt bland annat avseende den gruppverksamhet för 
stresshantering för unga kvinnor som pågår i Umeå. Planer finns om ett gemensamt möte 
mellan Ungdomshälsorna och Ungdomsmottagningarna i länet.  
 
Verksamhetsidén för Ungdomshälsan i Skellefteå har förmedlats till Lycksele och kontakter 
har tagits med förebyggandegruppen i Norsjö.  
 
 
Styrgruppen 
 
Styrgruppen har bestått av representanter från primärvården, socialkontoret, gymnasiekontoret 
ungdomsmottagningen samt projektledare. Projektledaren har varit sammankallande, 
föredragande och skrivit protokoll. Inledningsvis hade styrgruppen träffar varannan vecka 
men efterhand en gång i månaden. Synpunkter och diskussioner har funnits, men enighet har 

http://www.skelleftea.se/ungdomshalsan
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nåtts i samtliga frågor. De svåra frågorna har varit möjlighet och kostnad för 020-nummer och 
gemensam dokumentation, varav den senare frågan inte är löst ännu. 
Sedan start av ungdomshälsan består styrgruppen av cheferna för Gymnasiekontoret, 
Socialkontorets Individ-och familjeomsorg och Heimdall-Erikslid-Bolidens hälsocentral samt 
samordnare. 
 
 
Resultat  
 
Uppdraget för Ungdomshälsan i Skellefteå är en vara lättillgänglig och hälsofrämjande 
verksamhet som ger kvalificerad rådgivning, stöd och vägledning till ungdomar i Skellefteå 
16-25 år med olika slag av fysiska, psykiska och sociala frågor. Ungdomshälsan skall också 
ha ett förebyggande arbete gentemot elever i årskurs 8 och 9 samt samarbeta med andra 
aktörer med hälsofrämjande grupper. 
 
Rådgivningsfunktionen, mottagningen och hemsidan öppnades 2008-04-21. 
Ungdomshälsan har öppettider måndag till torsdag 13.00-20.00 och finns på Ungdomens Hus, 
Efyran. 
 
Kontaktvägar: 

• Telefonkontakt på 020-42 00 42 
• Hemsida, www.skellefte.se/ungdomshalsan 
• E-post, ungdomshalsan@skelleftea.se 
• Drop-in-besök 
• Planerade besök 
• Hälsofrämjande grupper 

 
En verksamhet som skall vara lättillgänglig och kostnadsfri kräver ett 020-nummer vilket 
efter mången möda har kommit tillstånd och finansieras i dagsläget av Västerbottens Läns 
Landsting. Blir denna kostnad för stor kan kostnaden delas mellan Skellefteå Kommun och 
Västerbottens Läns Landsting eller i värsta fall upphöra som gratislinje. Ett 020-nummer gör 
det lättare för en ungdom som vill vara anonym att ta kontakt. Tanken är att det inte skall 
finnas ekonomiska eller personliga skäl till att avstå från att ta kontakt med verksamheten. 
 
Hemsidan har skapats med möjligheter att ställa frågor kring områdena ” må bra”, ”plugg & 
jobb”, ”kropp & knopp”, ”relationer”, ”tankar & känslor”, ” fråga vad du vill”. Det blir en 
utmaning att arbeta med detta redskap och en möjlighet att nå och sprida information till en 
bredare grupp ungdomar och unga vuxna. Ett hälsoperspektiv kommer att förmedlas i de svar 
som ges på inkommande frågor. Svaren presenteras på hemsidan och inte privat. Däremot kan 
ungdomar via e-post kontakta och få svar som enskild person. 
 
Kvalité på verksamheten säkerställs genom att den personalgrupp som finns har en bred och 
omfattande kompetens tillsammans. Tillsammans har arbetsgruppen mångåriga erfarenheter 
från telefonrådgivning, drop-in- verksamhet, arbete med ungdomar, handläggande av social 
problematik, bedömning och samtal samt har kontakter ut i flertalet verksamheter.  
 
 
 
 

http://www.skellefte.se/ungdomshalsan
mailto:ungdomshalsan@skelleftea.se
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Framgångsfaktorer  
 

• Det är gratis att kontakta och besöka Ungdomshälsan. Lättillgängligheten blir möjlig 
tack vare 020- nummer, 020-42 00 42. 

• Hemsida, www.skelleftea.se/ungdomshalsan, med utvecklingsmöjligheter. 
• Arbetsgrupp med bred och allsidig kompetens. 
• Goda förutsättningar till bra samarbete mellan engagerade politiker, tjänstemän, chefer 

och verksamheter inom Skellefteå Kommun och Västerbottens Läns Landsting.  
 
 
Skellefteå  2008-05-16 
 
GunKajsa Lindström 
Projektledare 
Ungdomshälsan 
 
 
Aina Ejresund    Jan Midlert         
Verksamhetschef    Gymnasiechef 
Heimdall-Erikslid-Boliden   Gymnasiekontoret 
Västerbottens Läns Landsting   Skellefteå Kommun 
 
 
Susanna Granlund    Sonja Lundkvist 
Enhetschef                   Avdelningschef 
Öppenvårdsteamet                             Kvinnoklinken Skellefteå 
Socialkontoret                                             Västerbottens Läns Landsting                                    
Skellefteå Kommun 
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