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Bakgrund 

Överenskommelsen om stöd till riktade insatser inom området 

psykisk ohälsa 2014 

Staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har genom årliga 

överenskommelser 2012, 2013 och 2014 enats om stöd till riktade insatser 

för att förbättra vården och omsorgen för barn och unga med psykisk ohälsa 

och personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik. 

2014 års överenskommelse var en fortsättning på 2013 års 

överenskommelse. Överenskommelsen 2014 vidmakthöll och förstärkte 

kraven från 2013. 

Målsättningen med överenskommelsen var att åstadkomma förbättringar för 

de målgrupper och på de områden som den omfattar. Arbetet utgick från de 

övergripande målsättningar som anges i regeringens Plan för riktade 

insatser inom området psykisk ohälsa 2012–2016 (PRIO-planen):  

 

 En jämlik, kunskapsbaserad, säker och tillgänglig vård och omsorg 

av god kvalitet  

 Tillgång till arbete och sysselsättning  

 Möjlighet till delaktighet och inflytande  

 

Regeringen antog PRIO-planen i maj 2012 och reviderade den i juni 2014. 

Även SKL antog en långsiktig handlingsplan för psykisk hälsa under våren 

2012. De satsningar som överenskommelsen reglerar ska bidra till att 

komma ytterligare ett steg närmare de övergripande mål och delmål som 

anges i respektive handlingsplan.  
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Inledning 
Överenskommelsen omfattar dels grundkrav och prestationsmål som har 

stimulansmedel kopplade till sig och dels ett flertal utvecklingsprojekt. 

Utvecklingsprojekten drivs av SKL och syftar till att ge stöd och att 

tillsammans med landsting och kommuner utveckla insatserna på de 

områden som överenskommelsen omfattar. 

Prestationsbaserad ersättning 

Satsningen inom området psykisk ohälsa är en del i en strävan att med 

stimulansmedel och gemensamma överenskommelser påskynda 

utvecklingen inom området. Sedan den nuvarande prestationsbaserade 

modellen började tillämpas 2012 har prestationsmålen höjts för varje år och 

avsikten är att på detta sätt uppmuntra huvudmännen att stegvis förbättra 

arbetet med att möta patienters, brukares och anhörigas behov på angelägna 

områden såsom delaktighet, information och samverkan. På detta sätt skapas 

förutsättningar för ett långsiktigt arbete med ansvarstagande i ordinarie 

strukturer som ska ge bestående effekter. 

För att kommuner och landsting skulle få ta del av prestationsmedlen som 

fördelades inom ramen av överenskommelsen måste båda grundkraven och 

minst ett prestationsmål uppfyllas. I varje län måste landstinget samt 

kommuner med motsvarande minst 80 procent av invånarna klara 

grundkraven för att det skulle fördelas medel till de som klarat 

prestationsmålen i länet. Det var frivilligt för landsting och kommuner att 

rapportera in underlag för bedömning gällande grundkrav och 

prestationsmål och därmed få möjlighet att ta del av de prestationsbaserade 

medlen. 

SKL:s stöd till kommuner och landsting 

SKL har bland annat bidragit till samordning av insatser som sker i 

kommuner och landsting på området och skapat möjligheter för 

erfarenhetsutbyte mellan huvudmännen. Arbetet har skett i samverkan med 

organisationer som företräder patienter, brukare och närstående. Regeringen 

och SKL hade under 2014 fler överenskommelser med innehåll som berörde 

denna överenskommelse. Dessa var Äldresatsningen, Evidensbaserad 

praktik, Kvalitetsregisteröverenskommelsen och Rehabgarantin. Detta 

innebär att det samlade stödet för utveckling av insatser mot psykisk ohälsa 

har varit omfattande. Arbetet med överenskommelsen psykisk ohälsa har 

samordnats med övriga överenskommelser. 
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I arbetet med grundkraven och prestationsmålen har SKL gett omfattande 

stöd till kommuner och landsting. Detta har skett dels genom starka 

kopplingar till utvecklingsprojekt såsom Bättre vård mindre tvång och Barn 

i behov av sammansatt stöd men även genom att ta emot och förmedla 

information om överenskommelsen och om vad som krävs för att klara 

prestationsmålen. Information har exempelvis spridits genom webbsidor, 

utskick, webbsända informationsmöten och fysiska möten med 

representanter för huvudmännen, SKL:s nätverk, patient-, brukar- och 

närståendeorganisationer. 

Utöver stödet till kommuner och landsting har SKL även bistått 

Socialstyrelsen i olika frågor då de bett om stöd för att underlätta arbetet 

med bedömning av grundkrav och prestationsmål.  

SKL har ansvarat för att tillhandahålla en webbaserad inmatningsfunktion 

som kunnat hantera inrapporteringen av underlag för Socialstyrelsens 

bedömning. I princip allt material som kommuner och landsting har behövt 

skicka in har kunnat tas emot i inmatningsfunktionen. Varje landsting och 

varje kommun har haft var sitt konto i funktionen. 

SKL har tagit fram en webbsida (http://prestationer.psykiskhalsa.skl.se/) 

som visar vilka landsting och kommuner som lämnat in underlag för 

bedömning och vilka som blivit godkända och inte. Eftersom intresset för 

hur den egna kommunen eller landstinget ligger till är stort så är sidan ett 

bra komplement i informationen.  

SKL har under 2014 i hög grad bistått kommuner och landsting genom att 

informera om och förtydliga kriterierna för prestationskraven samt genom 

att svara på frågor. Inför slutbedömningen gav SKL mycket stöd till 

huvudmännen vad gällde att skicka in rätt underlag för de olika 

prestationerna.   

Resultat  

Nästan alla kommuner, 282 av 290, lämnade in underlag och godkändes på 

båda grundkraven. På prestationsmålet samordnad individuell plan (SIP) för 

barn och unga godkändes 254 kommuner och på prestationsmålet 

inventering godkändes 248 kommuner. 

Tabell 2.1 Kommuner som lämnat in underlag 2013 -2014 

Prestation Inlämnat 
2013 

Inlämnat 
2014 

Godkända 
2014 

Grundkrav 1 - samverkansöverenskommelse 284 284 282 

Grundkrav 2 - webbaserad information 285 285 282 

Prestationsmål - A3 SIP 284 267 254 

Prestationsmål - B3 inventering 228 258 248 

 

http://prestationer.psykiskhalsa.skl.se/
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Sju kommuner lämnade in underlag och godkändes på båda grundkraven 

men lämnade inte in något underlag för bedömning av prestationsmålen. 

Ytterligare sex kommuner lämnade in och godkändes på båda grundkraven 

samt lämnade in underlag för bedömning av ett eller flera prestationsmål 

men godkändes inte på dessa. Dessa 13 kommuner fick därmed inte del av 

prestationsmedlen trots att de godkänts på båda grundkraven. Totalt fick 269 

kommuner del av stimulansmedlen.  

Samtliga 21 landsting godkändes på båda grundkraven och på ett eller flera 

prestationsmål. 

De prestationsbaserade medlen omfattade 630 miljoner år 2014 vilka 

fördelas på olika prestationer för kommuner och landsting. Medlen 

fördelades mellan de som klarat både grundkrav och ett eller flera 

prestationsmål. Utöver prestationsmedlen ingick ytterligare 61 miljoner 

kronor i överenskommelsen psykisk ohälsa som användes till de 

utvecklingsprojekt för barn och unga samt vuxna med omfattande eller 

komplicerad psykiatrisk problematik som SKL drivit tillsammans med 

kommuner och landsting. 

För fördelning av medel se regeringens beslut (S2013/8791/FS): 

http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/251783  

 
Tabell 2.2 Prestationsbaserade medel 2014 

 

 

 

Prestationsmål 
Kommun 

miljoner kr. 
Landsting 
miljoner kr. 

Barn och unga   

A1 och A2 Tillgänglighet  180 

A3 och A4 SIP 100 50 

Personer med omfattande behov   

B1 Kvalitetsregister och hälsofrämjande insatser  100 

B2 Minska behovet av tvångsåtgärder  50 

B3 Inventering 150  

Summa 250 380 

http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/251783
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Grundkrav   

Grundkrav 1 - överenskommelse om samverkan 

För att det första grundkravet skulle vara uppfyllt skulle det i länet finnas 

aktuella överenskommelser om samverkan kring barn, unga och vuxna med 

psykiska funktionsnedsättningar. Överenskommelserna skulle under 2014 

följas upp och handlingsplaner för att utveckla samverkan tas fram. 

Handlingsplanerna skulle innehålla strategier för hur patienters, brukares 

och anhörigas delaktighet kan utvecklas individuellt och på 

organisationsnivå. Utöver överenskommelser och handlingsplaner skulle 

även synpunkter från brukarorganisationer på överenskommelse och 

handlingsplan presenteras. 

Socialstyrelsens bedömning 

Endast två av de 284 kommuner som skickat in underlag godkändes inte. De 

två kommunerna hade inte skickat in underlag för grundkrav 2 och eftersom 

båda grundkraven måste vara uppfyllda för att kommunerna skulle kunna ta 

del av prestationsmedlen så granskades inte deras underlag för grundkrav 1. 

Alla läns överenskommelser bedömdes innehållsmässigt uppfylla kraven 

och samtliga landsting godkändes.  

Resultat 

Att samtliga landsting och så gott som samtliga kommuner har politiskt 

antagna överenskommelser om samverkan för målgrupperna är mycket 

positivt. Alla som blivit godkända på grundkravet bedöms ha arbetat aktivt 

med samverkansöverenskommelsen under året och har på så sätt utvecklat 

samverkan. Överenskommelserna har sannolikt en positiv effekt för 

invånarna då ansvarsfördelningen, arbetssätt och samverkan blir tydligare 

mellan huvudmännen, vilket i förlängningen bidrar till en bättre omsorg och 

service för medborgarna.  

Alla godkända överenskommelser har brukarorganisationer runt om i landet 

lämnat synpunkter på. Samarbete med dessa organisationer är en mycket 

viktig del i att utveckla samverkan mellan huvudmännen så att den utformas 

utifrån de intressenter som använder tjänsterna. I alla län har 

brukarorganisationer lämnat synpunkter på antingen lokal eller regional 

nivå, eller både och. I två län har man även inhämtat synpunkter från 

organisationer på nationell nivå. Under 2014 hade NSPH ett särskilt uppdrag 

från regeringen i att stödja patient-, brukar- och anhörigföreningar att bli 

delaktiga i sina kommuners och landstings arbete. Detta stöd var under 2014 
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en viktig del i att så många landsting och kommuner uppfyllde årets 

grundkrav.  

I 2014 års överenskommelse fanns liksom föregående år en möjlighet för 

kommunerna och landstingen att lämna in sina 

samverkansöverenskommelser till Socialstyrelsen för förhandsgranskning. 

16 landsting och 59 kommuner utnyttjade denna möjlighet vilket sannolikt 

bidrog till att alla överenskommelsers innehåll uppfyllde kravet. Kraven på 

innehållet i överenskommelserna var oförändrade jämfört med 2013 och då 

endast två län gjorde mer omfattande förändringar i sina överenskommelser 

var behovet av förhandsgranskning inte lika stort 2014 som föregående år. 

Grundkrav 2 – webbaserad information 

Det andra grundkravet innebar att landstinget och kommunerna i länet skulle 

tillhandahålla webbaserad information eller motsvarande där det beskrivs 

vart i landstinget och kommunerna barn och unga med psykisk ohälsa och 

deras familjer kan vända sig för att få vård, stöd och hjälp. Grundkravet var 

oförändrat jämfört med året innan. Informationen på webbplatserna ska 

grundas i ansvarsfördelningen mellan kommun och landsting.  

Socialstyrelsens bedömning 

Av de 285 kommuner som lämnade in underlag för bedömning av sin 

webbaserade information var det endast tre som inte godkändes på 

grundkravet. Detta eftersom Socialstyrelsen inte granskade dessa då de inte 

lämnat in underlag gällande grundkrav 1 och därmed inte kunde uppfylla 

båda grundkraven och få del av prestationsmedlen.  

För 30 av de 282 kommuner som bedömdes uppfylla grundkravet 

uppmärksammade Socialstyrelsen mindre brister gällande några av de 

obligatoriska områdena. Bristerna gällde framför allt områdena 

funktionsnedsättning och ekonomiska problem. Kommunerna godkändes 

trots bristerna då de dessa ansågs ringa och enkla att åtgärda.  

Resultat 

Att 282 av landets 290 kommuner och samtliga landsting har information till 

barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer om vart de kan vända 

sig för att få vård, stöd och hjälp är ett stort steg i rätt riktning. Sidorna som 

skapades 2013 har under 2014 levt vidare och hållits uppdaterade vilket är 

positivt. Många av webbsidorna kan förbättras och vidareutvecklas och 

utgör en bra grundplåt för det fortsatta arbetet. Samtliga landsting har i och 

med grundkravet specifik information om barn och ungas psykiska ohälsa 

och om vart man ska vända sig.  
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Under 2014 genomförde SKL en ungdomspanel som granskade ett urval av 

kommunerna och landstingens sidor. Arbetet resulterade i en matnyttig 

rapport samt en guide som kan användas av huvudmännen för att följa upp 

och kvalitetsgranska sina egna webbsidor. En av slutsatserna i rapporten är 

att kommunernas webbinformation i många fall är svårförståelig och i hög 

grad använder en terminologi som inte är logisk för barn och unga utan som 

är anpassad efter tjänstemännens språk.1 

I början av 2013 tog SKL fram SAGA-mallen för att stötta kommuner och 

landsting i arbetet med den webbaserade informationen. Det har inte varit 

något krav att använda sig av SAGA-mallen utan den utgjorde endast ett 

stöd. Ett 30-tal kommuner och tre landsting använde sig helt av SAGA-

mallen under 2013 och många fler använde den som inspiration till sina 

egna sidor. Under 2014 var det något färre kommuner (26 st.) och två 

landsting som fortsatt använde SAGA. 

De allra flesta landstingen (19 st.) hänvisade till informationen på 1177.se. 

Under 2014 har 1177.se fortsatt utveckla informationen till barn och unga 

genom temat ”Våga berätta”2. Temat hör inte till grundkrav 2 men har en 

självklar koppling till barn och ungas psykiska hälsa och har finansierats av 

SKL:s utvecklingsprojekt inom ramen för överenskommelsen psykisk 

ohälsa. Våga berätta-temat har stärkt informationen om psykisk hälsa till 

barn och unga.    

Även för grundkrav 2 fanns möjligheten få den webbaserade informationen 

(eller motsvarande) förhandsgranskad av Socialstyrelsen, något som 17 

landsting och 185 kommuner utnyttjade. Ingen kommun eller landsting 

valde att tillhandahålla informationen på något annat sätt än genom 

webbsidor. Efter förhandsgranskningen fick ett av landstingen och 27 av 

kommunerna möjlighet att komplettera sin information för att sedan 

godkännas i slutgranskningen.  

Grundkravet har på ett tydligt sätt bidragit till att det finns aktuell 

information på huvudmännens webbsidor när det gäller barn och ungas 

psykiska hälsa. En utmaning som kvarstår är att göra sidorna mer anpassade 

till barn och ungas användande samt ytterligare kvalitetssäkra sidornas 

funktion.  

                                                      
1 Rapport: Genomlysning av webbinfo om psykisk ohälsa för barn och unga: 
http://skl.se/halsasjukvard/psykiskhalsa/overenskommelsenpsykiskohalsa/grundkravoch
prestationsmal.1961.html)  
2 www.1177.se/vagaberatta 

http://skl.se/halsasjukvard/psykiskhalsa/overenskommelsenpsykiskohalsa/grundkravochprestationsmal.1961.html
http://skl.se/halsasjukvard/psykiskhalsa/overenskommelsenpsykiskohalsa/grundkravochprestationsmal.1961.html
http://www.1177.se/vagaberatta
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Prestationsmål - barn och 

unga 

Prestationsmål A1 och A2 - tillgänglighet 

För att ett landsting ska anses uppfylla prestationsmålen skulle 90 procent av 

barn och unga inom den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin ha en 

faktisk väntetid under 30 dagar till första besök hos specialist och en faktisk 

väntetid på högst 30 dagar för 80 procent av barn och unga till behandling 

eller fördjupad utredning. Fördelning av stimulansmedel gjordes separat för 

respektive prestationsmål. 

Resultat 

Resultatet av prestationsmålet har lästs av i SKL:s databas väntetider i 

vården. Prestationsmålet bedömdes inte av Socialstyrelsen utan resultatet 

levererades av SKL direkt till Socialdepartementet (och till Socialstyrelsen 

för uträkning av underlag för fördelning av medlen). Under året har SKL på 

hemsidan www.vantetider.se månatligen publicerat statistiken för samtliga 

landsting vilket gjort det möjligt för huvudmännen att kontrollera hur de 

ligger till relativt prestationsmålens krav.  

16 landsting klarade en faktisk väntetid under 30 dagar till första besök och 

15 landsting klarade en faktisk väntetid på högst ytterligare 30 dagar till 

behandling eller fördjupad utredning, se tabell 4.1 nedan. 

Tabell 4.1 Resultat tillgänglighet barn och unga 

Landsting 

 

Första bedömning, 

90 % gräns prestation 

Fördjupad 
utredning/behandling, 
80 % gräns prestation 

Riket 87 % 84 % 

Blekinge 95 % 95 % 

Dalarna 66 % 54 % 

Gotland 96 % 95 % 

Gävleborg 90 % 87 % 

Halland 88 % 73 % 

Jämtland 92 % 88 % 

Jönköping 94 % 90 % 

Kalmar 97 % 90 % 

Kronoberg 97 % 74 % 

Norrbotten 90 % 81 % 

Skåne 90 % 97 % 

Stockholm 90 % 81 % 

Sörmland 92 % 98 % 

Uppsala 93 % 99 % 

Värmland 80 % 41 % 

http://www.vantetider.se/


 

11 

 

Västerbotten 32 % 47 % 

Västernorrland 96 % 96 % 

Västmanland 94 % 90 % 

Västra Götaland 84 % 79 % 

Örebro 92 % 90 % 

Östergötland 90 % 97 % 

 

Jämfört med 2013 och 2012 är resultatet i stort oförändrat (år 2013 klarade 

17 landsting första bedömning och 15 landsting fördjupad utredning och 

2012 klarade 16 respektive 15 landsting målen). Något som påverkade 

fördelningen av stimulansmedel 2014 jämfört med tidigare år var att Västra 

Götaland inte klarade något av målen.  

Under 2014 var det 45 829 barn som registrerades för en första bedömning 

hos den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin enligt rapporteringen 

till databasen väntetider i vården. Detta kan jämföras med 43 800 barn år 

2013. Signalerna SKL får från BUP-kliniker runt om i landet är att trycket 

på dem ökar vilket stämmer överens med bilden från väntetider i vården.   

Trots att det under de senaste åren varit en negativ trend för tillgängligheten 

inom barn- och ungdomspsykiatrin har satsningen ändå haft betydelse. 

Satsningen sätter fokus på tillgängligheten inom detta område och har 

sannolikt bidragit till att tillgängligheten ändå är så pass hög i de flesta 

delarna av landet. Det är några landsting som hamnat efter och där man nu 

anstränger sig extra för att vända den negativa trenden. De ökade 

väntetiderna kan till viss del förklaras av stora svårigheter i att rekrytera 

kvalificerad personal och andra organisatoriska utmaningar, problem som 

fortfarande inte är lösta.  

Prestationsmål A3 och A4 - Samordnad individuell plan (SIP) 

Kommuner och landsting har sedan 2010 en lagstadgad skyldighet att 

tillsammans upprätta en samordnad individuell plan när den enskilde har 

behov av insatser från både socialtjänsten och från hälso- och sjukvården.3  

För att klara prestationsmålet skulle kommunerna rapportera in hur många 

SIP som upprättats för personer till och med 17 år samt ha gjort en 

uppskattning om behovet av en sådan hos personer som inte redan har en 

SIP i samma målgrupp. Barn och unga till och med 20 år som är placerade 

enligt LVU redovisades separat. Barn som är placerade i HVB inklusive 

särskilda ungdomshem och familjehem redovisades även de separat. 

Landstingen skulle rapportera in antal SIP och ange det uppskattade behovet 

av SIP för barn och unga upp till och med 24 år som har kontakt med barn- 

                                                      
3 2 kap 7§ Socialtjänstlagen (SoL) och 3f § Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).   
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och ungdomspsykiatrin, den specialiserade vuxenpsykiatrin och/eller 

beroendevården.  

Utifrån de inrapporterade uppgifterna skulle huvudmännen även upprätta en 

handlingsplan med åtgärder för att en SIP ska upprättas för alla i 

målgruppen som har behov av sådana under 2015. 

Socialstyrelsens bedömning 

Av de 267 kommuner som skickade in underlag bedömdes 254 uppfylla 

prestationsmålet. De 13 kommuner som inte godkändes hade inte skickat in 

någon handlingsplan. Samtliga landsting skickade in underlag och bedömdes 

uppfylla prestationsmålet.  

Resultat 

Av de kommuner som lämnade in uppgifter 2014 är det 255 som angett att 

man har SIP för barn och unga i kommunen. Det är endast 12 kommuner 

som rapporterat in noll SIP vilket är betydligt bättre än 2013 då 197 

kommuner angav att man hade SIP för barn och unga och hela 87 kommuner 

angav att de inte hade några SIP. Av de tolv kommunerna som 2014 angav 

att man inte hade någon SIP var det två kommuner som angav att det heller 

inte fanns behov av SIP. Dessa två har dock i sina handlingsplaner angett att 

man avser att ordentligt komma igång med arbetet kring SIP under 2015. 

Underlaget som kommit in 2014 visar att ytterligare steg tagits i 

implementeringen av SIP runt om i landet.  

Faktumet att det var färre (17 kommuner) som lämnade in underlag för 

prestationsmålet 2014 än 2013 kan till stor del förklaras med det ökade 

kravet på att skicka in en handlingsplan för arbetet med SIP. 

Handlingsplanen utgjorde en högre tröskel för att klara prestationsmålet 

2014 vilket ledde till att fler kommuner inte skickade in underlag. 

De positiva steg i rätt riktning som tagits under 2014 är glädjande att se och 

vi kan konstatera att Överenskommelsen psykisk ohälsa gett ordentlig 

dragkraft i arbetet med SIP som nu är spritt över nästan hela Sverige (92 

procent har rapporterat in underlag för prestationen). Det utvecklingsarbete 

som SKL bedrivit tillsammans med kommuner och landsting rörande SIP 

har varit avgörande för att stötta huvudmännen i arbetet. SKL har varit i 

kontakt med de flesta av de kommuner som rapporterade in noll SIP år 2013 

vilket troligen bidragit till att antalet som rapporterat att man nu har SIP har 

ökat. En uppskattad tjänst som SKL tillhandahållit är ”Fråga Viveca” dit alla 

representanter för huvudmännen kunnat vända sig för att få stöd i arbetet 

med SIP och räta ut eventuella frågeställningar. SKL har under året även 

tagit fram en mängd material och bland annat uppdaterat rapporten ”Använd 

SIP – ett verktyg vid samverkan” som tolkar lagstiftningen samt förmedlar 
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erfarenheter från kommuner och landsting som ett stöd i arbetet med SIP. 

Filmen ”SIP på tre minuter” har fått ett stort genomslag tillsammans med de 

interaktiva webbutbildningarna som alla finns länkade till på 

Socialstyrelsens kunskapsportal. Det verkar som om arbetet med SIP för 

barn och unga även har gett dragkraft åt arbetet med SIP för vuxna där SKL 

märkt av en ökad efterfrågan på information och stödmaterial under 2014.4  

I nedan tabeller finns den data kommuner och landsting rapporterat in 

gällande SIP år 2014. Det kan konstateras att det finns många barn som 

uppskattas ha ett behov av en SIP men som ännu inte fått det. Både 

kommunerna och landstingen uppskattar att behovet av SIP är betydligt 

större än det antal som fått en SIP. För kommunernas del har de i sex län 

(Sörmland, Jönköping, Västra Götaland, Örebro, Västmanland och 

Norrbotten) tillsammans angett att det är fler barn som har en SIP än de som 

har behov av en SIP men som inte ännu fått det. Kommunerna i de övriga 15 

länen har tillsammans angett att det är fler barn som har behov av en SIP än 

det antal barn som fått en SIP.  

För landstingens del har fyra län angett att det är fler barn och unga som har 

en SIP än de som har behov av en SIP men som inte ännu fått det 

(Kronoberg, Örebro, Västmanland och Norrbotten). Landstingen i de övriga 

17 länen har angett att det är fler barn och unga som har behov av en SIP än 

de barn och unga som har fått en SIP. 

Dessa siffror visa tydligt att det finns ett behov för ytterligare 

implementering av SIP för att alla barn och unga som har behov av en SIP 

också ska få det.  

Tabell 4.2 Antal barn t.o.m. 17 år som fått eller uppskattas ha behov av en SIP 

(utöver de som redan har en SIP), 1 jan-15 okt 2014, kommundata/län 

Län SIP, 
t.o.m. 17 
år 

SIP, HVB SIP, LVU 
t.o.m. 20 
år 

Behov av 
SIP t.o.m. 
17 år 

Behov av 
SIP, HVB 

Behov av 
SIP, LVU 
t.o.m. 20 
år 

Stockholm 310 120 42 967 230 126 

Uppsala 150 18 7 479 97 26 

Sörmland 188 82 33 164 64 22 

Östergötland 92 341 5 213 100 27 

Jönköping 210 13 7 53 18 7 

Kronoberg 106 29 10 46 28 6 

Kalmar 71 8 4 109 47 24 

Gotland 46 12 4 105 50 25 

Blekinge 44 7 4 77 16 7 

Skåne 400 88 36 634 234 92 

Halland 141 22 4 647 157 52 

Västra Götaland 938 168 45 877 353 90 

Värmland 81 19 4 108 59 22 

                                                      
4 Läs mer om SKL:s utvecklingsarbete kring SIP på: http://www.psynk.se/SIP  

http://www.psynk.se/SIP
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Örebro 278 66 24 163 47 22 

Västmanland 114 39 6 90 56 21 

Dalarna 107 19 9 110 30 15 

Gävleborg 119 35 14 119 31 9 

Västernorrland 35 10 4 101 58 15 

Jämtland 21 41 1 62 15 2 

Västerbotten 130 31 11 253 80 27 

Norrbotten 137 53 13 64 40 29 

RIKET 3 718 1 221 287 5 441 1 810 666 

 

Tabell 4.3 Antal barn och unga t.o.m. 24 år som fått eller uppskattas ha behov av 

en SIP (utöver de som redan har en SIP), 1 jan-15 okt 2014, landstingsdata 

Landsting SIP t.o.m. 24 år Uppskattat behov SIP 
t.o.m. 24 år 

Stockholm 513 728 

Uppsala 168 705 

Sörmland 121 396 

Östergötland 110 569 

Jönköping 166 246 

Kronoberg 163 127 

Kalmar 34 50 

Gotland 34 80 

Blekinge 46 180 

Skåne 807 1500 

Halland 179 200 

Västra Götaland 1242 3100 

Värmland 121 335 

Örebro 210 50 

Västmanland 225 120 

Dalarna 258 373 

Gävleborg 135 150 

Västernorrland 43 250 

Jämtland 54 650 

Västerbotten 193 448 

Norrbotten 166 130 

RIKET 4 988 10 387 

 

Inrapporterad data ger en tydlig bild av att utvecklingsarbetet med SIP har 

fått genomslag och att arbetet med SIP har kommit olika långt i olika delar 

av landet. Vi vet att skillnaderna dels handlar om att man kommit olika långt 

i implementeringsarbetet men också att man på vissa håll använder SIP både 

i lättare och mer komplexa samordningssituationer medan andra endast 

använder det i det senare. Det finns ett fortsatt behov av att implementera 

SIP och en viktig del i detta är att upprätta tydliga rutiner för när en SIP ska 

användas. Det är mycket möjligt att en kommun som angett att de har inga 
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eller väldigt få SIP:ar ändå i lagens mening har det men att planen då går 

under en annan benämning. 

Skillnaderna mellan landstingsdata och kommundata påverkas troligen av att 

man kommit olika långt i utvecklingsarbetet inom respektive huvudman 

samt har olika definitioner på vad en SIP är. Andra planer såsom 

genomförandeplan enligt BBIC kan också räknas som en SIP om den 

uppfyller kriterierna i 2 kap. 7 § SoL och 3 f § HSL. I viss mån skiljer sig 

även siffrorna åt då huvudmännen rapporterat in SIP för olika verksamheter. 

Eftersom kommunerna dessutom rapporterat in underlag för barn och unga 

till och med 17 år och landstingen data för barn och unga upp till och med 

24 år är dessa inte helt jämförbara varför data per 1000 barn och unga 

presenteras i två olika diagram, se nedan. Jämförelse mellan data kan 

emellertid med fördel användas för lokala och regionala diskussioner om hur 

man kan utveckla arbetet med SIP.  

De två diagrammen nedan (Diagram 4.4 och 4.5) visar inrapporterade 

uppgifter från kommuner och landsting per 1000 barn och unga i respektive 

län. För kommundata är uträkning gjord per 1 000 barn t.o.m. 17 år och för 

landstingsdata per 1 000 barn och unga t.o.m. 24 år. 

Värt att notera är att turordningen på länen kastas om lite, det är till exempel 

inte samma län som har flest SIP/1 000 barn i diagrammet med kommundata 

som i diagrammet med landstingsdata. Om detta beror på de olika 

åldersspannen, data för något olika verksamheter eller på skillnader i hur 

man definierat SIP när man räknat är svårt att säga något om, vi kan mest 

konstatera att det skiljer sig åt.  

Diagram 4.4 Antal inrapporterade SIP av kommuner per län och 1000 barn (t.o.m. 
17 år).  
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Diagram 4.5 Antal inrapporterade SIP av landsting per 1000 barn och unga (t.o.m. 
24 år)  

 

 

Antalet SIP per 1000 barn och unga som landstingen rapporterat in varierar 

mellan 0,5 och 3,3. Bland de kommuner som rapporterat in att de har SIP:ar 

varierar antalet per 1000 barn mellan 0,1 och 30,0. Denna stora skillnad 

visar också på att arbetet med SIP ser olika ut i olika delar av landet. Se 

nedan tabell över de fem kommuner som rapporterat in flest SIP/1000 barn. 

Dessa fem kommuner har rapporterat in ett lägre antal barn som uppskattas 

ha behov av SIP än det antal som fått en SIP. Det kan tyda på att de kommit 

igång bra med arbetet med SIP. Samtliga kommuner är relativt små vilket 

både underlättar vid räknandet av antalet barn som har en SIP och vid 

uppskattandet av behov.  

Tabell 4.6 Fem kommuner med flest SIP/1000 barn (t.o.m. 17 år), 1 jan-15 okt 2014 

Kommun Antal barn som 
fått en SIP 

SIP/1000 barn Antal barn som 
uppskattas ha 

behov av en SIP 

Bengtsfors 47 30,0 1 

Kalix 43 14,8 17 

Nordanstig 22 12,3 16 

Dals-Ed 9 10,2 8 

Mellerud 15 9,8 7 

Lycksele 23 9,8 7 

 

I samband med inrapporteringen av prestationsmålet ställde SKL en extra 

fråga till kommunerna om vilka andra verksamheter förutom socialtjänsten 

man samverkat med i de SIP:ar som rapporterats in. Cirka 30 procent av 

kommunerna valde att svara på frågan. Som framgår i diagrammet nedan har 
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barn- och ungdomspsykiatrin varit med i 68 procent av fallen och skolan i 

52 procent av fallen. Att BUP är den vanligaste samverkanspartnern 

stämmer väl med förväntningarna och det är glädjande att se att skolan 

deltagit i så pass hög grad. Bland de verksamheter som gömmer sig bakom 

kategorin övrigt finns bland annat Migrationsverket och Försäkringskassan 

vilket, även om de är i låga tal, är intressant och positivt. 

Diagram 4.7 Samverkan vid SIP, förutom Socialtjänsten 

 
 

De till synes enkla frågorna vid inrapportering om SIP har skapat aktivitet 

ute i landet bland kommuner och landsting. Frågorna verkar ha närt 

diskussioner om vad som räknas som en SIP, vilka verksamheter som ska 

inkluderas, varför och när en SIP behövs och så vidare. Kravet på 

handlingsplan har varit ett viktigt steg framåt för att skifta fokus mer åt 

kvalitet och innehåll i SIP:arna, något som tar ett ytterligare steg i 2015 års 

överenskommelse då barn och unga ska ha fått erbjudande om att svara på 

en brukarenkät. SIPkollen som tagits fram för detta ändamål kan användas 

under 2015 och är ett positivt tillskott till arbetet med att fånga den upplevda 

kvalitén.   

Även om det återstår mycket för att utveckla arbetet så är det glädjande att 

se att det pågår ett aktivt arbete med SIP runt om i landet. Vi hör från 

verksamhetsföreträdare inom såväl kommun som landsting att man nu inte 

bara vill räkna antalet barn som har SIP utan ser att det är angeläget att fånga 

kvalitén i arbetet med planen. På flera håll har man på eget initiativ börjat 

undersöka patienters/brukares upplevelse av arbetet med planen vilket 

rimmar väl med utvecklingen av prestationsmålen 2015.  
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Prestationsmål – Personer 

med omfattande eller 

komplicerad psykiatrisk 

problematik 

Prestationsmål B1 - Kvalitetsregister 

Landstingen skulle för att klara prestationsmålet göra registreringar 

motsvarande minst 60 procent av målsiffran (0,5 procent av länets 

befolkning) i något av de åtta relevanta psykiatriska kvalitetsregistren. 

Vidare skulle 60 procent av de som registrerats i PsykosR eller Bipolär ha 

fått en läkemedelsuppföljning av en läkare samt 60 procent av de 

registrerade i PsykosR erbjudits minst en av de hälsofrämjande insatser som 

finns angivna i registret.  

Socialstyrelsens bedömning 

Samtliga landsting utom ett uppfyllde prestationsmålet. Alla landsting 

klarade andelen som krävdes för läkemedelsuppföljning men Norrbottens 

läns landsting lyckades inte nå målet vad gäller antalet registreringar och 

hälsofrämjande insatser i PsykosR. 

Resultat 

Under 2014 har registreringarna i kvalitetsregistren fortsatt att öka, med ca 

10 procent jämfört med 2013. Se diagram 5.1 nedan för att se utvecklingen 

för registren mellan 1999-2014. Under åren har över 165 000 registreringar 

gjorts och av dessa har 60 procent registrerats under de senaste tre åren 

(2012-2014). Det är tydligt att prestationsmålet inom överenskommelsen 

psykisk ohälsa gett ordentlig dragkraft till att öka registreringen i de 

psykiatriska kvalitetsregistren.  
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Diagram 5.1 Antal registreringar i psykiatriska kvalitetsregister 1999-2014 

 

*Ny- och uppföljningsregistreringar 

 

Flera av registren bytte runt årsskiftet 2013-2014 teknisk plattform och är nu 

placerade hos Registercentrum Västra Götaland (RC) i stället för som 

tidigare hos KCP i Örebro. Plattformsbytet bidrog till att registreringen från 

vissa enheter kom i gång lite senare under våren vilket till viss del förklarar 

det mindre antalet registreringar under årets första hälft, se bild 5.1. Det gick 

att registrera i alla register redan tidigt 2014 men hanteringen med nya avtal 

mellan registrerande enheter och RC gjorde att anslutningen till registren för 

vissa enheter drog ut lite på tiden. Ett flertal av landstingen fick göra ett 

ordentligt ryck under september-oktober för att klara prestationsmålet och 

det är mycket glädjande att så många klarade över 60 procent. Det är även 

positivt att se att flera landsting fortsatt att registrera även efter den 31 

oktober.  
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Bild 5.2 Prestationsmål registreringar psykiatriska kvalitetsregister 1 jan-31 okt 
2014 (bild från http://www.prio.psykiatriregister.se).

 

Prestationsmålet för kvalitetsregistren har gett god draghjälp i det ökade 

antalet registreringar och det är tydligt att SKL:s stöd till landsting och 

enheter gett resultat. SKL har under året även stöttat och samarbetat med RC 

för att alla enheter som velat registrera också kunnat göra det och för att 

information om registreringar och vad som krävts för prestationsmålet skulle 

finnas tillgänglig. Registercentrum tog fram en webbsida5 som presenterade 

statistik i relation till prestationsmålet. Under våren och sommaren 

uppdaterades sidan en gång per månad för att till hösten uppdateras oftare 

(varannan dag under oktober). Detta gav kontinuerligt en tydlig bild av hur 

landstinget låg till men gav även en möjlighet att kunna uppskatta vad som 

förväntades av de olika enheterna och hur de låg till relativt varandra. 

Hela 20 av landstingen uppnådde prestationsmålet, vilket är mycket positivt. 

Det är samma antal som 2013 med skillnaden att det då var Värmland som 

inte nådde målet. Att just Värmland klarade prestationsmålet 2014 visar att 

det har varit möjligt för alla landsting att nå målen. I alla landsting hade över 

60 procent av de som registrerats i PsykosR och Bipolär fått en 

läkemedelsuppföljning av läkare under 2014. Över 60 procent av de 

registrerade i PsykosR i alla landsting utom ett hade även erbjudits en 

hälsofrämjande åtgärd.  

I tabell 5.3 nedan finns en sammanställning för prestationsmålet 

kvalitetsregister under perioden 1 januari-31 oktober.  

 

 

                                                      
5 http://www.prio.psykiatriregister.se 

http://www.prio.psykiatriregister.se/
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Tabell 5.3 Registreringar i psykiatriska kvalitetsregister 1 jan-31 okt 2014 

Landsting Antal reg. 
31 okt 
2014 

Min antal 
reg. 

prestation 

Andel reg. 
(mål 60%) 

Andel 
LMG* 

Bipolär 

Andel 
LMG* 

PsykosR 

Andel HFI* 
PsykosR 

Blekinge 547 458 72 % 97 % 83 % 66 % 

Dalarna 1 784 832 129 % 87 % 88 % 76 % 

Gotland 272 171 95 % 82 % 97 % 64 % 

Gävleborg 1 265 834 91 % 87 % 80 % 70 % 

Halland 1 035 921 67 % 81 % 86 % 63 % 

Jämtland 489 379 77 % 81 % 69 % 71 % 

Jönköping 1 193 1 024 70 % 82 % 81 % 63 % 

Kalmar 850 702 73 % 86 % 62 % 62 % 

Kronoberg 843 561 90 % 83 % 92 % 66 % 

Norrbotten 563 748 45 % 75 % 75 % 48 % 

Skåne  5 108 3 822 80 % 86 % 83 % 62 % 

Stockholm 7 737 6 489 72 % 91 % 90 % 70 % 

Södermanland 1 126 833 81 % 86 % 92 % 73 % 

Uppsala 1 715 1 036 99 % 84 % 80 % 63 % 

Värmland 922 821 67 % 88 % 69 % 62 % 

Västerbotten 1 299 783 99 % 72 % 82 % 67 % 

Västernorrland 1 067 726 88 % 77 % 84 % 66 % 

Västmanland 1 154 777 89 % 71 % 84 % 66 % 

Västra Götaland 6 773 4 845 84 % 79 % 87 % 60 % 

Örebro 2 215 856 155 % 94 % 92 % 71 % 

Östergötland 1 408 1 314 64 % 92 % 90 % 78 % 

TOTALT 39 365 28 932 85 % 84 % 83 % 66 % 

* Läkemedelsgenomgång (LMG) och Hälsofrämjande insats (HFI) 

Under 2014 har några landsting börjat titta närmare på inrapporterad data 

och på hur statistiken kan bli mer användbar i arbetet. Ett exempel är 

psykiatrikompassen6 som tagits fram av Västra Götalandsregionen och 

Region Halland och som kommer att utvecklas till att gälla för alla 

landsting. Psykiatrikompassen visar ett antal utvalda kvalitetsindikatorer och 

hur man ligger när det gäller dessa utifrån data ur de olika registren. Det 

återstår fortfarande en del i utvecklingen av de psykiatriska 

kvalitetsregistren, särskilt just vad gäller hur enheterna bättre kan ta del av 

inrapporterad data och hur statistiken kan blir mer användbar. 

Utvecklingsarbetet fortsätter 2015. 

Prestationsmål B2 – minska behovet av tvångsåtgärder 

För att uppfylla prestationsmålet skulle landstingen ha identifierat de 

tiondelar av patienterna som blivit föremål för flest tvångsvårdstillfällen 

respektive utsatts för flest tvångsåtgärder. Utifrån de identifierade grupperna 

skulle landstingen ta fram en handlingsplan för att under 2015 minska 

behovet av tvångsvård och tvångsåtgärder för dessa grupper. Landstingen 

                                                      
6 http://www.psykiatrikompassen.se  

http://www.psykiatrikompassen.se/
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skulle även delta i det gemensamma kvalitetssäkringsarbetet avseende 

rapportering av tvångsvårdstillfällen och tvångsåtgärder till patientregistret 

(PAR). Under 2014 skulle landstingen utöver detta även vara aktiva för att 

vidmakthålla resultat som uppnåtts i tidigare utvecklingsarbete. 

Socialstyrelsen bedömning 

Samtliga landsting har identifierat den tiondel patienter med flest 

tvångsvårdstillfällen och den tiondel patienter med flest tvångsåtgärder. 

Landstingen har också redovisat en handlingsplan för att minska behovet av 

tvångsvård och har deltagit i det gemensamma kvalitetssäkringsarbetet 

avseende rapportering till PAR. Landstingen har deltagit aktivt i 

utvecklingsarbetet på området. Alla landsting bedöms uppfylla 

prestationsmålet. 

Resultat 

Utvecklingsaktiviteter 

Samtliga landsting bedrev under 2014 utvecklingsaktiviteter för att minska 

behovet av tvångsvård och tvångsåtgärder. De flesta landstingen deltog i 

något av de sex genombrottsprogram som SKL:s projekt Bättre vård mindre 

tvång erbjöd under året och två landsting (Norrbottens läns landsting och 

Landstinget i Blekinge) valde att bedriva utvecklingsarbete på egen hand. 

Utöver utvecklingsarbetet deltog samtliga 21 landsting i seminariet om att 

vidmakthålla förbättringsarbete som genomfördes av SKL i september. 

Utvecklingsarbetet har haft fyra mål vilka samtliga deltagande enheter har 

arbetat mot: 

 Att minska behovet och därmed användandet av tvångsåtgärder 

 Att förbättra patientens upplevelser vid tvångsåtgärder 

 Att utveckla kunskapen och förbättra kvaliteten vid användande av 

tvångsåtgärder 

 Att utveckla samverkan mellan olika aktörer i patientens liv/värld 

för att minska andelen inläggningar på tvångsvård  

Alla verksamheter som bedrivit utvecklingsarbete har även haft en med en 

medicinskt ansvarig samt närmaste chef. Arbetet har involverat patienter, 

brukare och närstående på såväl planerings- som genomförandenivå.  

Rapportering till PAR 

För att kunna förbättra rapporteringen till PAR fick alla landsting del av sina 

egna och övriga landstings data ur registret. SKL tillhandahöll diagram med 

data och en mall som stöd för jämförelse och analys. Samtliga landsting 
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deltog även i denna del av prestationsmålet och bedömdes därmed ha arbetat 

för att förbättra inrapporteringen och uppfylla prestationsmålet.  

Analyserna av data i PAR-registret visar att de flesta landstingen ser att 

statistiken i stort stämmer överens med uppgifterna som finns lokalt, men 

det finns även brister. I några landsting stämmer inte delar av uppgifterna 

och i andra stämmer det inte alls.   

Det finns behov av fortsatt kvalitetsarbete inom heldygnsvården. SKL ser 

också ett fortsatt behov av att höja kvaliteten på PAR-registreringarna. 

Tvångsvårdstillfällen och tvångsvårdsåtgärder 

Samtliga landsting har identifierat den tiondel av patienterna som fått mest 

tvångsvårdstillfällen respektive tvångsåtgärder, analyserat dessa samt i en 

handlingsplan beskrivit vilka åtgärder man avser att vidta.  

SKL har gjort en sammanställning av handlingsplanerna7. Två större 

patientgrupper kunde urskiljas, både för gruppen tvångsvårdade och för 

gruppen som fått tvångsåtgärder. 

Den största gruppen som, med något undantag, identifierades av samtliga 

landsting var patienter med allvarliga psykiska sjukdomar såsom schizofreni 

och schizofreniliknande tillstånd, bipolära syndrom, svåra depressioner, 

missbruk/beroende respektive samsjuklighet. Försämring på bas av bristande 

sjukdomsinsikt och dålig följsamhet till läkemedelsbehandling dominerade 

som orsak till intagning i gruppen. Gruppen karakteriserades av psykosocial 

problematik med ensamboende, inget/dåligt nätverk, otillräckligt stöd i 

boende och brist på strukturerad sysselsättning.  

Den andra gruppen som identifierades var unga vuxna kvinnor med 

emotionellt instabil personlighetsstörning med självskadebeteende och 

utagerande beteende. Bidragande faktorer till tvångsvård var bristande 

sysselsättning och förekomst av missbruk. Hospitaliseringsrisk och för stor 

användning av läkemedel lyftes fram som problemområden. 

De vanligaste tvångsåtgärderna oavsett grupp var läkemedelstillförsel under 

fasthållning/fastspänning respektive fastspänning upp till 4 timmar. 

Av landstingens handlingsplaner framgår ett stort antal åtgärder inom 

områdena delaktighet, följsamhet i läkemedelsbehandling, boende, 

sysselsättning, samordnad individuell plan, vårdkedja, lokaler, 

metodutveckling, implementering, ledning, internkontroll, rutiner, 

forskningsprojekt och behov av fortsatt analys. 

                                                      
7 Se rapporten Tvångsvårdstillfällen och tvångsvårdsåtgärder på 

www.uppdragpsykiskhalsa.se  

http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/
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En tydlig organisatorisk struktur för uppföljning av tvångsvården med 

deltagande av chefläkare, chefsöverläkare och med återkoppling till 

förvaltnings- och landstingsnivå bidrar till ett fortsatt arbete med ständiga 

förbättringar. En sådan struktur bedöms särskilt påkallad med tanke på den 

särställning som specialistpsykiatrin har jämfört med övrig sjukvård genom 

myndighetsutövningen inom psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk 

vård. 

Prestationsmål B3 - Inventering 

För att uppfylla prestationsmålet skulle kommunerna under perioden 2011-

2014 ha genomfört en inventering av behoven hos personer med psykisk 

funktionsnedsättning. Inventeringen skulle vara gjord i enlighet med 

Socialstyrelsens inventeringsverktyg eller motsvarande. Kommunerna skulle 

utöver inventeringen även ha genomfört en analys och handlingsplan som 

bland annat skulle inkludera en bedömning av vilka insatser av de som 

rekommenderas i Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för psykosociala 

insatser vid schizofreni som kommunen tillhandahåller, av hur väl antalet 

SIP stämmer överens med behovet av SIP hos målgruppen och av hur den 

enskildes delaktighet kan stärkas i kommunens boende- och 

sysselsättningsinsatser. När det gällde arbete- och sysselsättningsområdet 

skulle samverkan ske med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 

lokalt. Organisationer som företräder brukare och närstående skulle ha 

lämnat synpunkter på inventeringen. 

Socialstyrelsens bedömning 

Av de 258 kommuner som rapporterade in sina inventeringar bedömdes 248 

kommuner uppfylla kriterierna för prestationsmålet. Samtliga dessa 

uppfyllde även båda grundkraven och fick del av prestationsmedlen. De 

kommuner vars inventeringar inte godkändes saknade analys och 

handlingsplan eller brukarsynpunkter.  

Resultat 

Prestationsmålet har lett till en stor aktivitet i landet och knappt 85 procent 

av inventeringarna har genomförts under 2013 och 2014, efter det att 

prestationsmålet infördes fullt ut (år 2012 var prestationsmålet att testa 

inventeringsinstrumentet i begränsad omfattning). 248 kommuner har under 

året arbetat aktivt med att ta fram eller revidera analys och handlingsplan 

samt med att samverka med brukarorganisationer. Många, men inte alla, 

kommuner har även fått till samverkan med Arbetsförmedlingen och 

Försäkringskassan på arbete- och sysselsättningsområdet. 
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Diagram 5.4 År för genomförande av aktuell inventering 

 

Samverkan med brukarorganisationer och att dessa skulle lämna synpunkter 

på analys och handlingsplan var ett krav för att godkännas på årets 

prestationsmål. De brukarföreningar som kommunerna framförallt angett att 

man samverkat med är RSMH, Attention, NSPH, Schizofreniförbundet samt 

lokala brukarråd av olika slag. Även andra brukarföreningar har funnits med 

i samverkan men i färre antal kommuner. 

Tabell 5.5 Kommunernas samverkan med organisationer som företräder patienter, 

brukare och anhöriga 

Brukarförening Antal kommuner som 
angett samverkan 

RSMH 136 

Attention 78 

NSPH 58 

Schizofreniförbundet 45 

Olika lokala brukarråd 49 

 

SKL har under 2014 fortsatt att driva ett utvecklingsprojekt för att stötta 

kommunerna i inventeringsarbetet. Projektet har bland annat besökt olika 

kommuner och har hållit i seminarium i ett flertal län. Syftet med besöken 

och mötena har varit att ge stöd vid genomförandet av inventeringarna samt 

i arbetet med analys och handlingsplan. 

Under 2014 tog SKL:s projekt initiativ till att revidera Socialstyrelsens 

inventeringsinstrument med syftet att göra det enklare att använda och 

sammanställa data samt anpassa det mer till en kommunal kontext. Det 

reviderade verktyget går att använda från och med början av år 2015. 
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Utöver projektet har SKL tillhandahållit en Excel-mall för att underlätta 

sammanställning av inventeringens resultat. SKL har även funnits till hands 

för att svara på frågor kring prestationsmålet och inventeringsarbetet och på 

så sätt stötta kommunerna.  

Statistik från inventeringarna 

Totalt omfattar inventeringarna som gjorts runt om i landet drygt 50 000 

personer varav 49 procent är kvinnor och 51 procent är män.  

Tabell 5.6 Inventeringarnas omfattning (data inlämnad 2013 och 2014) 

Antal personer i inventeringen 50 233 

Antal personer i inventeringen/ 1000 vuxna 6,5 

Antal män 25 425 

Antal kvinnor 24 811 

Antal kommuner 269 

 
Av de inventerade är endast 9 procent över 65 år vilket är en 

underrepresentation i förhållande till åldersfördelningen i landet i stort där 

antalet personer över 65 år motsvarar ca 24 procent av den vuxna 

befolkningen (över 18 år). Det är endast 15 kommuner (motsvarande 3,6 

procent av inventeringsdata) som angett att man inte inkluderat några 

personer i åldersgruppen över 65 år. Jämfört med åldersfördelningen i riket 

är åldersgrupperna 25-44 år och 45-64 år större i inventeringsunderlaget.   

Diagram 5.7 Åldersfördelning i inventeringarna

 

Av de individer som ingår i inventeringen är det 18 procent som har en 

samordnad individuell plan eller som håller på att få en. Det är svårt att 

utifrån inventeringen göra en bedömning om huruvida detta är lågt eller högt 

då inventeringen inte visar detta i relation till hur många som är i behov av 

en SIP. Inventeringarna visar att det skett samarbete med andra 



 

27 

 

myndigheter/organisationer kring 55 procent av målgruppen vilket ändå gör 

att man kan anta att behovet av samordning bör vara mer än 19 procent. 

Antalet SIP per 1 000 vuxna varierar mellan länen. Eftersom det finns andra 

planer och sätt att samordna på behöver det inte betyda att det är just en SIP 

dessa personer ska ha.  

Diagram 5.8 Samordnad individuell plan 

 

 
Diagram 5.9 Samordnad individuell plan per 1 000 vuxna 

 

Av de inventerade i målgruppen i riket saknade hälften arbete eller 

sysselsättning under minst en månad under det senaste året. Inventeringen 

visar tydligt att sysselsättning är en fortsatt viktig fråga som behöver 
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prioriteras framöver. Det kan konstateras att sysselsättningssituationen 

varierar relativt kraftigt på länsnivå. 

Diagram 5.10 Sysselsättning per län och riket (under minst en månad de senaste 
12 månaderna) 

 

Av de 41 procenten som haft sysselsättning i riket är det 15 procent som haft 

arbete på den öppna arbetsmarknaden. Den största delen har haft 

sysselsättning inom den kommunala dagverksamheten eller deltagit i 

kommunernas öppna dagverksamhet. 

Tabell 5.11 Typ av sysselsättning 

Typ av sysselsättning Andel 

Arbete som egen företagare 1 % 

Arbete på den öppna arbetsmarknaden 15 % 

Arbete inom en förening 2 % 

Arbete inom offentligt skyddat arbete (OSA), SAMHALL, 
praktikplats eller annan form av arbetsmarknadspolitisk insats 

12 % 

Arbete inom socialt företag 3 % 

Sysselsättning inom kommunal dagverksamhet 43 % 

Deltagit i kommunens öppna dagverksamhet 15 % 

Studier på grund-, gymnasie- eller högskolenivå 9 % 

 

Drygt 18 procent av personerna som finns med i inventeringarna uppges ha 

genomgått en allmän hälsoundersökning under de senaste 12 månaderna. 
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Resultatet visar att det är okänt för hela 69 procent av de inventerade om de 

fått en hälsoundersökning eller inte och det kan konstateras att kännedom 

om den somatiska hälsan hos målgruppen till stor del är bristfällig hos 

kommunerna. Av de fall där det varit känt om personen fått en 

hälsoundersökning eller inte är det knappt 60 procent som har fått en sådan.  

Diagram 5.12 Hälsoundersökning 

 

Den största andelen av personerna som ingår i målgruppen bor i ordinärt 

boende eller i ordinärt boende med praktiskt stöd. 75 procent bor ensamma 

och 11 procent med partner. Det är 5 961 personer som bor med egna eller 

andras barn.  

Diagram 5.13 Typ av boende 
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Tabell 5.14 Eget boende 

Boende Andel 

Ensam 75 % 

Tillsammans med annan vuxen (partner/föräldrar/annan) 22 % 

Ej känt 4 % 

 
Tabell 5.15 Antal boende med barn 

 Antal Andel 

Boende med egna barn 5 452 11 % 

Boende med andras barn 509 1 % 

 

Omfattningen av inventeringarna skiljer sig mycket åt mellan kommunerna 

(0,1-2,0 procent av den vuxna befolkningen). I Socialstyrelsens 

bedömningskriterier angavs att ett förväntat antal personer som kan ingå i 

inventeringen är 0,7-1,0 procent av den vuxna befolkningen i kommun. De 

flesta kommunerna (58 procent) ligger under 0,7 procent. 

Tabell 5.16 Kommuner med flest antal personer per 1 000 vuxna 

Kommun Antal personer i 
inventeringen 

Antal personer i 
inventeringen/ 1000 vuxna 

Borgholm 176 19,6 

Tingsryd 189 18,8 

Växjö 1184 17,5 

Nybro 275 17,2 

Krokom 178 15,9 

Söderköping 179 15,8 

Lindesberg 286 15,3 

Högsby 68 14,5 

Älvkarleby 106 14,4 

Pajala 73 13,9 

 

Tabell 5.17 Storstadskommunerna per 1 000 vuxna i kommunen 

Kommun Antal personer i 
inventeringen 

Antal personer i 
inventeringen/  

1 000 vuxna i kom. 

Göteborg                                           4693 10,9 

Malmö                                              2164 8,6 

Stockholm                                          3519 4,9 
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Kommentarer och slutsatser 
Vår bedömning är att den prestationsbaserade ersättningen har fortsatt att 

spela roll för att öka fokus på området psykisk ohälsa i kommuner och 

landsting. Att alla landsting skulle försöka få del av stimulansmedlen var 

väntat eftersom det handlar om relativt mycket pengar per landsting. Att 

antalet deltagande kommuner blev så pass stort även 2014 också är däremot 

mer överraskande. Det var förvisso ett något mindre antal som fick del av 

medlen än 2013 men det förklaras till stor del av det ökade kravet för 

prestationsmålet gällande SIP och bortfallet där kunde ha blivit ännu större. 

För små kommuner är det förhållandevis mycket arbete som måste göras för 

att få ett mindre belopp. Vi ser det som ett bevis för att frågorna i sig 

fortsätter att vara angelägna för både kommuner och landsting och att de ser 

att den draghjälp som prestationsmålen och kriterierna med mera ger är till 

nytta i deras eget förbättringsarbete. 

Hela satsningen, där överenskommelsen mellan SKL och 

Socialdepartementet ingår som en viktig del, har satt fokus på området på ett 

intensivare sätt än tidigare. 

Samordningsfunktionen på SKL har lagt ner ett stort arbete på att ge stöd på 

alla nivåer. Olika kommuner och landsting och olika verksamheter inom 

kommuner och landsting befinner sig på mycket skiftande nivå. Vår 

erfarenhet är att det är betydelsefullt att kunna möta verksamheter och 

organisationer där de befinner sig och att utifrån det stödja dem. Mycket 

hjälp som getts är av detaljerad och handfast typ. En del arbete bör ha varit 

av engångskaraktär då den snarast har varit att stödja uppbyggnad av en 

lokal struktur. 

Strategin med succesivt ökande krav i överenskommelsen har fungerat väl.  

I det initiala skedet uppmärksammas ett område, till exempel SIP, nästa år 

ökar kraven kring registrering, analys och handlingsplaner för att i ett tredje 

skede kunna bli prestationer mer knutna till nytta för individerna som får 

hjälp. Vi behöver öka vår kunskap kring hur mycket och på vilket sätt 

prestationer kan ökas för att vara ett effektivt incitament utan negativa 

bieffekter. 

Grundkravet kring överenskommelser mellan huvudmännen har gjort att alla 

län nu har överenskommelse vilket måste ses som ett viktigt första steg. 

Nästa viktiga steg blir hur överenskommelserna används. På samma sätt har 

kravet på information om vart barn och unga och deras familjer ska vända 

sig för att få råd, hjälp och stöd redan blivit ett viktigt steg framåt. Det finns 

en stor förbättringspotential inom detta område men att ha ett grundläge, 
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som vi nu har, kommer att underlätta både diskussioner om 

ansvarsfördelning och om innehållsfrågor. 

Tillgänglighetssatsningarna och den förstärkta vårdgarantin har helt klart 

påverkat tillgängligheten. Vår bedömning är att det behövs fortsatta 

prestationsmål på området för att vidmakthålla resultaten men att det också 

är viktigt att se på hela vårdprocesserna och att fokusera på innehåll och 

kvalitet i den vård som ges. Prestationsmålet för SIP har verkligen startat 

mycket aktiviteter i kommuner och landsting kring hur samverkan och 

koordinering av insatser sker kring den enskilda individen. Trots detta är det 

lång väg kvar innan SIP fungerar som ett självklart verktyg för att 

effektivisera och förbättra insatserna. Här behöver prestationsmålet på sikt 

riktas mer mot innehåll och resultat av SIP än idag men i detta skede har 

bara enkelt räknande av antal gjorda och uppskattning av behov stimulerat 

utvecklingen. Handlingsplanerna har fått huvudmännen att tänka igenom hur 

man arbetar och tänker sig arbetet med SIP framöver vilket är ett steg mot 

ett ökat fokus på innehåll och resultat.  

Ett intensivt arbete kring att minska behovet av tvångsåtgärder inom 

specialistpsykiatrin är av största vikt. Kravet på deltagande i det 

systematiska förbättringsarbete som genombrottsprojekt innebär har varit 

bra. Även fokus på uppföljning av såväl tvångsvård som tvångsåtgärder 

behöver fortsätta. Landstingen behöver bli bättre på att rapportera in och 

Socialstyrelsen på att återrapportera data i en användbar form. 

Identifieringen av de 10 procenten med flest tvångsvårdstillfällen och de 10 

procenten som utsätts för flest tvångsåtgärder har på ett tydligt sätt 

stimulerat analysen och samtalet kring hur man arbetar för de med 

omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik. Få landsting hade 

tittat på de här grupperna specifikt tidigare och prestationsmålet har satt ett 

ytterligare fokus på målgruppen och startat många bra samtal ute i landet.  

Sammanställningen av landstingens analyser visar att detta handlar om 

grupper av patienter med omfattande och komplicerad problematik där det 

oftast krävs samordnade insatser från olika verksamheter inom landstinget 

men också med kommunen. För att minska återinläggningar och minska 

tvångsåtgärderna behövs insatser för hela livssituationen och inte bara 

läkemedel eller andra psykiatriska insatser. 

Data från kvalitetsregister och data från kommunernas inventeringar kan 

förhoppningsvis användas för att ge kommuner och landsting en bild av hur 

behoven ser ut och hur väl kommun och landsting möter dessa. Hittills har 

de tekniska lösningarna för att sammanställa data, så att de kan användas 

lokalt och ge underlag för nationella jämförelser, varit för bristfällig. 2014 

års prestationsmedel till dessa båda områden verkar kraftfullt ha ökat antalet 

registreringar i kvalitetsregister och inmatningen av inventeringsdata. 
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Det utvecklingsarbete som bedrivs av SKL och som ingår i 

överenskommelsen har använts för att stödja utfallet av prestationerna. Vi 

har försökt att både ge kommuner och landsting hjälp att klara 

prestationsmålen men även hjälp att inte tappa helhetsbilden och långsiktigt 

viktiga lösningar i sina försök att klara prestationerna. Det finns en stor 

potential i de data som tagits fram i årets kartläggningar och analyser i både 

kommuner och landsting. Att arbeta gränsöverskridande mellan kommun 

och landsting men framför allt i nära samarbete med patient-, brukar- och 

närståendeföreningar verkar ge en mycket större kraft i förbättringsarbetet. 

Framtagande av metoder för att systematiskt efterfråga synpunkter och idéer 

från de som använder verksamheterna kommer sannolikt att utvecklas ur 

detta. Genom att göra gemensamma analyser, och utifrån dessa 

gemensamma strategier, borde det vara möjligt att hitta mer effektiva 

arbetssätt som kan spara både resurser och mänskligt lidande. 

Det finns självklart risker med prestationsbaserade medel. Den mest 

uppenbara är att fokus riktas mot prestationerna och just det som mäts så att 

resten av utvecklingsarbetet blir lidande. Valet av uppföljningsmått och att 

ha en ständig förändring av kraven är ett sätt att motverka detta. Ett annat 

sätt är kombinationen av prestationsmedel och utvecklingsarbete. 

Prestationsmedel har en bra effekt när det gäller att snabbt utveckla 

ändamålsenliga rutiner och en smidig administration. Att stimulera fram 

kvalitet, flexibilitet och individuellt anpassade insatser med goda resultat 

både på kort och lång sikt är däremot svårare. Utvecklingsarbete med lokalt 

systematiskt förbättringsarbete som uppmärksammar varje individ som har 

behov av insatser har större chans att leda till goda resultat och ökad 

livskvalitet. 

Sammantaget är vår slutsats att en kombination av prestationsbaserade 

medel och utvecklingsmedel är en framgångsrik strategi i det skede som 

Sverige befinner sig i nu. Vi har haft stora utmaningar i samverkan, logistik, 

att ha god tillgänglighet och att mäta resultat. Där har PRIO-psykisk ohälsa-

satsningen haft en positiv inverkan. Samtidigt ser vi att mycket arbete 

återstår och att det krävs fortsatt kraftfullt och långsiktigt stöd. Vi behöver 

en fortsatt gemensam analys för att se hur en optimal kombination av 

stimulans ser ut. 
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