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• Startat som pilotprojekt i två kommuner, Boden och Haparanda, 2014-08-01 till 2017-07-31. 

• Utveckling och breddning av SAM som modell till Norrbottens övriga kommuner fr.o.m. 2016-08-01. 

• Primärpreventivt arbete med fokus på att främja hälsa och förebygga psykisk ohälsa hos 

målgruppen barn och unga 0-20 år. 

• Brett samlande grepp, många aktörer: mödra- och barnhälsovård, grundskola, elevhälsan, 

gymnasiet, socialtjänst, kulturen, ungdomsmottagningar m.flera. 

 

Målbeskrivning av pilotprojektet SAM:  

 

• Att andelen elever i gymnasiets första år som de tre senaste månaderna ofta eller alltid känt sig 

ledsna eller nedstämda minskar. 

• Att minska andelen unga som tar sitt liv. 

• Att införa en nollvision gällande självmord i Norrbotten. 

• Ett väl fungerande samarbete med en klar ansvarsfördelning mellan Region Norrbotten, Norrbottens 

kommuner, Länsstyrelsen i Norrbotten och andra aktörer såväl centralt som lokalt kring främjandet 

av psykisk hälsa hos unga i Norrbotten. 

Sammanställning och målbeskrivning av 

pilotprojektet SAM 



 

 

Utmaningar som pilotprojektet haft i fokus: 

• Ungdomars uttryck av stress, oro och depression.  

• Av utanförskap och problem med inkludering. 

• Vikten av att få vara sig själv och att stärkas av förebilder.  

• Mörkertal med pojkar och icke-binära som lider av psykisk ohälsa. 

• Barn och unga som utsatta på internet. 

(betonade också i hälso- och sjukvårdsberedningarnas 

verksamhetsrapport 2015) 

Jämlikt perspektiv på psykisk hälsa 



 

 

Säkerställande av att erfarenheter 

och resultat från pilotprojektet SAM 

tillvaratas 



 

 

Från pilotprojekt till SAM-modell: en 

verktygslåda av åtgärder som främjar ungas 

hälsa och förebygger psykisk ohälsa 



 

 



 

 



 

 

Värden i SAM som bör integreras i arbetet 



 

 

Spridning av SAM-modellen till fler kommuner i Norrbotten: 

Metoder 

Arbetssätt  

Kompetensstöd - att fortsätta tala om ungas psykiska hälsa 

 

• Implementeringsguide tas fram som stöd till kommuner vid implementering av SAM-modellen  

• Visitkort för stöd till unga tas fram för att förenkla och bredda kontaktytor  

• Utveckling och ökad användbarhet gällande plattform för kompetensutveckling via Norrbottens kommuner 

• Fortsatt utveckling och ansvarsfördelning gällande föräldrastödsuppdrag 

 

SAM-modellen lyfts in som perspektiv i det strategiska folkhälsoarbetet: 

Folkhälsostrategin 

Handlingsplan psykisk hälsa barn och unga 

SAM integrerar normbreddande perspektiv på jämlikhet inom området psykisk hälsa, suicidprevention och  

jämställdhet, visar på samband och uppmuntrar till fler samarbeten 

 

 

Att ta vara på resultat - strategiskt och 

långsiktigt 



 

 

• Uppstart av projekt: Unga och nätet 

• Utveckling av bildstöd för ökad inkludering vid Norrbottens hälsosamtal i skolan  

• Suicidprevention inom SAM-modellen 

• Länkar samman aktörer som möter barn och unga  

Regional SAM-dag 23 november 2017 

 

Fortsatt fokus på att finna och nå utsatta målgrupper med särskild satsning 2018: 

Maskulinitet och hälsa 

Barnrättsperspektiv  - Barnkonventionen 

 

 

 

SAM-modellen = Ett strategiskt folkhälsoarbete som fångar upp ungas röster samt ger 

professioner de verktyg som efterfrågas  

Att ta vara på resultat - strategiskt och 

långsiktigt 



 

 

Vill ni veta mer? 

www.norrbotten.se/sam  

 

Linda Moestam, processledare SAM 

linda.moestam@norrbotten.se  

Tack för att ni lyssnat. 

http://www.norrbotten.se/sam
mailto:linda.moestam@norrbotten.se

