
Från ambition 
till framgång

•      Etiskt och samhällsekonomiskt är det helt 
nödvändigt att erbjuda samhällsinsatser 
som säkerställer att varje barn och 
ungdom får möjlighet att utvecklas 
maximalt

•      Eftersom framgångsrik samverkan är 
krävande att bygga och upprätthålla 
förutsätter den att kommuner, landsting 
och stat investerar tid och resurser för 
att organisera en helhet av insatser som 
verkligen gör skillnad för varje barn, ung 
och familj 

•      För att investeringar i tid och resurser 
ska ge maximal utdelning behöver alla 
centrala delar av ett framgångsrikt 
samverkanssystem byggas (se figur 1)

•      Utvecklingen behöver drivas genom en 
systematisk process för gemensam ledning 
och styrning som vilar på forskning och 
beprövad erfarenhet i många områden 
runt landet kring vad varje nivå av ledning 
och styrning behöver göra i olika faser och 
med vilken typ av stöd som det behöver 
ske (se figur 2). 

- att gemensamt leda och styra mot 
resultat för barn och unga

”Ju högre ett samhälles kvalité, desto bättre förmår det 
att frambringa unga medborgare som är rimligt väl 

tillfreds med sig själva och det samhälle de ska verka i” 

 - Professor Bo Rothstein

Figur 1 - MATRISMODELLEN. Ett effektivt samverkanssystem 
arbetar systematiskt med att organisera samverkan på tre specifika 
nivåer, med fokus på olika faser i arbetet och med kvalificerat stöd.

Figur 2. För att lyckas med utvecklingen av ett effektivt samver-
kanssystem behöver man investera i ett effektivt stöd för kontinuer-
lig utveckling mot bättre resultat. 



SKL och regeringen har träffat en överenskommelse om 
stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 
även under 2015 – vi kallar den Uppdrag Psykisk Hälsa.

Arbetet utgår från de övergripande målsättningar som 
anges i regeringens PRIO psykisk ohälsa - plan för riktade 
insatser inom området psykisk ohälsa 2012–2016.

•     En jämlik, kunskapsbaserad, säker och tillgänglig vård 
och omsorg av god kvalitet 

•    Tillgång till arbete och sysselsättning

•    Möjlighet till delaktighet och inflytande

Överenskommelsen innehåller också ett uppdrag till 
SKL att tillsammans med Socialdepartementet ta fram 
en långsiktig strategi för att främja psykisk hälsa och 
motverka psykisk ohälsa.

Läs mer om projektet på www.uppdragpsykiskhälsa.se

Uppdrag Psykisk Hälsa

Vill du veta mer?
Inom Psynkprojektet har olika typer av material tagits fram för att stödja 

en systematisk utvecklingsprocess för samverkanssystem. Modellen innehåller 
material som utvecklats med sikte på olika målgrupper. Till förtroendevalda och 

övergripande ledningsnivå har en skrift tagits fram som motiverar och beskriver centrala 
utmaningar och viktiga strategier för att lyckas bygga ett framgångsrikt samverkanssystem. För 

hela samverkanssystemet har MATRISMODELLEN tagits fram. Den hjälper till att systematisera 
samverkanssystemets struktur och arbetsprocess utifrån de centrala elementen: politisk nivå, 

övergripande ledningsnivå och operativ nivå samt stöd och kvalitetsfunktioner. Modellen innehåller 
kartläggningsfrågor och stöd till respektive nivå för att kvalitetssäkra samverkanssystemet utifrån 

forskning och beprövad erfarenhet. Till processledare och övergripande ledningsnivå har  
Processledarguiden tagits fram för att tydliggöra uppdrag och förväntningar på rollen. För att 

utveckla systematisk uppföljning finns material för kartläggning av behov och resultat. Allt 
material hittar du på www.uppdragpsykiskhälsa.se. Om du är intresserad att diskutera 

vidare, var vänlig kontakta 

Fredrik Lindencrona   

fredrik.lindencrona@skl.se 
08-452 79 06


