
VERKSAM –
(baserat på verktyget “System’s Quality and 

Performance Measurement (SQPM)

en systematisk process för att mäta och 
utveckla effektiva samverkanssystem

Ett effektivt samverkanssystem är en nödvändig förutsättning för att 
ge barn och unga rätt insatser, i rätt tid för psykisk ohälsa. Forskning 
visar fyra viktiga aspekter av ett välfungerande samverkanssystem: 

1. Förskola, grundskola, gymnasieskola och andra 
samhällsaktörer där barn och unga tillbringar mycket tid har 
utvecklat en förmåga att upptäcka psykisk ohälsa och dessutom 
behöver de veta hur interna rutiner och rutiner för samverkan med 
andra ser ut för att aktualisera behov av stöd.

2. Förskola, grundskola, gymnasieskola och andra 
samhällsaktörer där barn och unga tillbringar mycket tid har 
kompetens att intervenera när ett barn eller ungdom lider av 
psykisk ohälsa. Ett exempel är hur man klarar att ge barn och unga 
rätt utbildningsstöd trots deras psykiska ohälsa.

3.   När psykisk ohälsa har upptäckts måste det finnas tydliga 
och välfungerande remissvägar till annan hjälp såsom elevhälsa, 
första linjens insatser och specialistinsatser från t.ex. BUP eller 
Barn- och ungdomshabilitering.

4. Förskola, grundskola, gymnasieskola och andra 
samhällsaktörer måste få ett stöd  från andra aktörer i systemet så 
att de kan genomföra sitt uppdrag i vardagen med barn med psykisk 
ohälsa på ett kvalificerat sätt.

För att identifiera hur väl samverkanssystem klarar dessa uppgifter 
har personal i sex kommuner och motsvarande landsting testat ett 

”Ett system är aldrig starkare än 
dess svagaste länk”

instrument kallat “System’s Quality and Performance Measurement 
(SQPM)” som mäter dessa aspekter. Erfarenheterna visar positiva 
erfarenheter av instrumentet: 

•    Det fångar de fyra viktiga dimensionerna 

•     Systematisk anpassning av instrumentet till de lokala 
förutsättningar som finns behövs och sådan anpassning bör 
utgå från de fyra dimensionerna 

•     Det utgör en del i en integrerad process mellan verksamheter 
för att utveckla sitt arbete som ett samordnat system 

Pilotstudiens resultat har använts i två områden i Psynkprojektet för 
att ta fram underlag till ett arbetssätt för systemkartläggning som vi 
kallar VERKSAM (se figuren).

Driva ett systematiskt 
förbättringsarbete

- Hur ska data presenteras? 
- Vilka förbättringsbehov finns? 
- Vad kan testas för att påverka 

behoven? 

Att genomföra SQPM

- Vem ansvarar?
- Vilka svarar?

- Lokal anpassning av 
frågeformulär

- Sammanställa och analysera 
resultat

Kan samverkans-
systemet förbättras?

- Får alla barn och unga 
med psykisk ohälsa rätt 

insatser, i rätt tid?

Ska samverkanssystemet 
kartläggas?

- Vad finns det för verktyg?
- Vilka resurser finns?



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?
SQPM används bäst som en del av en utvecklingsprocess som vi kallar 

VERKSAM som kan hjälpa er att utveckla ert samverkanssystem. Processens 
systematik stöds om ni tar hjälp av den implementeringsguide som tagits fram 

inom ramen för Psynkprojektet. Guiden erbjuder ett systematiskt stöd för att vägleda 
processen med avstämningar med relevanta beslutsnivåer och hjälpmedel för den som 
ansvarar för mätningen. Processen kan med fördel genomföras som en del av arbetet 

med utveckling av gemensam ledning och styrning t.ex. med hjälp av Matrismodellen. 
Du hittar mer information om kartläggningsprocessen och om samverkanssystem och 

deras gemensamma ledning och styrning på www.uppdragpsykiskhälsa.se. 

Om ni är intresserade var vänlig kontakta 
Fredrik Lindencrona 

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


