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Sammanfattning 
SKL och regeringen har under flera år överenskommit om satsningar inom 

området psykisk (o)hälsa. Arbetet har varit framgångsrikt men efterfrågan på 

stöd och vård ökar hos både barn och vuxna. Psykisk ohälsa är idag det 

vanligaste skälet till längre sjukfrånvaro och till mer än var tredje sjukskrivning. 

Samtidigt har utrymmet i det offentliga samtalet troligen bidragit till att tidigare 

dolda behov blivit synliga i och med att det blivit mer socialt accepterat att 

berätta om sitt psykiska mående och att söka hjälp. Den här rapporten redovisar 

det utvecklingsarbete som bedrivits under 2014, men de slutsatser och tankar 

avseende framtiden som presenteras baserar sig på erfarenheter även från 

tidigare års arbeten.  

För att göra skillnad och för att påverka den psykiska ohälsan i befolkningen 

som helhet ser vi behov av en fortsatt långsiktig satsning, förslagsvis på 10 år. 

En sådan satsning bör sätta upp tydliga och långsiktiga mål och använda 

konkreta, mätbara delmål för årlig uppföljning. Genom att utveckla och stärka 

lokala och regionala strukturer för förbättringsarbete kan stöd för 

implementering, uppföljning och förbättring skapas nära verksamheterna. Vi ser 

att nationella, regionala och lokala stödstrukturer kan bidra till att följande 

behov tillgodoses: 

 Tillgång till aktuell kunskap. Behov finns av snabbt framtagande och 

effektiv spridning av uppdaterade kunskapsöversikter, riktlinjer, 

meddelandeblad och handböcker i olika ämnen. Att aktuell kunskap 

sammanställs ur ett sektorsövergripande perspektiv främjar samverkan 

och gemensamma arbetssätt. 

 Kompetensförstärkning. Att rekrytera och bibehålla personal med rätt 

kompetens och erfarenhet är en förutsättning i mötet med barn och unga 

och för att skapa kontinuitet i verksamheten. Fortsatt stöd behövs för 

kompetenshöjning och fortbildning. 

 Infrastruktur för förbättringsarbete. Befintliga kommun- och 

landstingsgemensamma stödstrukturer bör omfatta området psykisk o-

/hälsa. Exempel på stöd som strukturerna kan förse verksamheterna 

med är lokala anpassningar av nationella kunskapsdokument, spridning 

av material och stöd till implementering. 

 Samordning och utvecklingskraft 
Mindre kommuner och landsting har generellt större behov av stöd i sitt 

utvecklingsarbete och både kvalité och hastighet kan påverkas positivt. 

I överenskommelse har i huvudsak två grupper berörts; barn och unga samt 

personer med omfattande behov. Fler målgrupper och områden skulle dock 

behöva omfattas av en kommande satsning. För att kommande satsningar inom 

psykisk hälsa ska bilda en helhet där summan kan bli större än delarna behövs 

en gemensam strategi som omfattar förebyggande arbete, tidiga- och 

specialistinsatser samt sociala stödinsatser. Ambitionen bör vara att så stor del 

av insatserna som möjligt görs så tidigt som möjligt, att alla insatser - oavsett 

nivå - är av hög kvalitet och att vård och stöd ges utifrån en ambition om jämlik 

hälsa.  
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Kapitel 1. Inledning 
SKL och regeringen har under flera år överenskommit om satsningar inom 

området psykisk (o)hälsa. Arbetet har varit framgångsrikt men efterfrågan på 

stöd och vård bland både barn och vuxna ökar. Psykisk ohälsa är idag det 

vanligaste skälet till längre sjukfrånvaro och till mer än var tredje ny 

sjukskrivning. Samtidigt har utrymmet i det offentliga samtalet troligen bidragit 

till att tidigare dolda behov blivit synliga i och med att det blivit mer socialt 

accepterat att berätta om sitt psykiska mående och att söka hjälp. Erfarenheter 

från det utvecklingsarbete som bedrivits med stöd av SKL visar att det går att 

skapa en positiv förändring i de verksamheter som möter barn och vuxna både 

vad gäller förebyggande, tidiga och specialiserade insatser. Men det har också 

blivit tydligt att det behövs fortsatta satsningar vad gäller både innehåll och 

organisation för att kunna möta nuvarande och framtida behov med både 

effektivitet, kvalitet och långsiktighet.  

Bakgrund 

Våren 2012 antog SKL och regeringen varsin långsiktig handlingsplan för 

Psykisk ohälsa1, regeringens plan kallas vanligen ”PRIO”. Målen i respektive 

handlingsplan speglar varandra. Vidare tecknades i maj samma år en bred 

överenskommelse mellan SKL och regeringen om Stöd till riktade insatser 

inom området psykisk ohälsa (S2012/3907/FS). Syftet med överenskommelsen 

var att uppmuntra, stärka och intensifiera utvecklingsarbetet i landstingen och 

kommunerna för att förbättra vården och omsorgen för personer med psykisk 

ohälsa. Den här rapporten redovisar på ett övergripande sätt det 

utvecklingsarbete som SKL har gett stöd till under 2014 och utgör därmed 

också en läshänvisning till mer fördjupad information om ingående satsningar. 

Disposition 

Rapporten inleds med en kort beskrivning av de större utvecklingsprojekt som 

bedrivits inom ramen för överenskommelsen. Därefter redovisas aktiviteter och 

resultat av utvecklingsarbetet strukturerat i enlighet med PRIO, med 

underrubriker som hänvisar till överenskommelsens målsättningar. Målen och 

kopplingen mellan dem ses även i tabell 1 och 2 (s. 12-13). Samma aktivitet kan 

redovisas på flera ställen i texten om aktiviteten bidrar till att nå flera mål. I 

rapportens avslutande kapitel återges slutsatser och tankar framåt utifrån de 

erfarenheter som arbetet gett.  

  

                                                      
1 Namnet på SKL:s plan är En långsiktigt gemensam handlingsplan för Psykisk hälsa inom 

Sveriges kommuner och landsting kongressperioden 2012-2016. Regeringens plan heter PRIO 

psykisk ohälsa – plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012–2016 
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Utvecklingsarbete  

Det utvecklingsstöd som givits under 2014 har huvudsakligen organiserats inom 

ramen för ett antal utvecklingsprojekt. Nedan ges en kort beskrivning av dessa. 

I samtliga utvecklingsprojekt har det funnits ett samarbete med brukar- och 

närståendeföreningar (NSPH). 

Psynk – psykisk hälsa, barn och unga 

Utvecklingsarbetet Psynk – psykisk hälsa barn och unga (Psynk) har bedrivits 

under åren 2011-2014 enligt överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och 

Landsting och regeringen. Målet för arbetet har varit att förbättra och samordna 

insatserna för barns och ungas psykiska hälsa. Sedan maj 2012 har Psynk varit 

en del av den bredare överenskommelsen mellan SKL och regeringen kring 

psykisk ohälsa2.   

Utvecklingsarbetet i Psynk tog avstamp i de erfarenheter som gjorts under det 

föregående Modellområdesprojektet (2009-2011). För båda projekten har 

grundstrategin varit att alla verksamheter i kommuner, landsting och 

civilsamhället ska synkronisera sina insatser för att resurserna ska kunna 

utnyttjas mer effektivt och resultaten för barn och unga och deras familjer bli 

bättre.  

Arbetet har strukturerats utifrån fem teman för att fokusera de utmaningar som 

kvarstod efter att Modellområdesprojektet avslutats 2011:  

 Skolresultat och psykisk hälsa 

 Första linjen 

 Barn i behov av sammansatt stöd 

 Tidiga insatser, sociala investeringar 

 Gemensam ledning och styrning 

En av Psynks uppgifter har också varit att pröva om det finns mer effektiva 

former för processtöd och processledning som kan påskynda utvecklingen i 

deltagande projektområden. Det resulterade i en stegvis kvalificeringsmodell 

utifrån premissen att de områden som hade bäst förutsättningar för ett effektivt 

utvecklingsarbete inom ett signifikant område skulle få mest stöd samtidigt som 

framstegen kontinuerligt skulle tillgängliggöras för samtliga kommuner och 

landsting (t ex via hemsidan, filmer, digitala verktyg och skrifter).  

Samtliga års utvecklingsarbetet inom Psynk redovisas i en särskild rapport till 

regeringen. (Bilaga 3) 

Nationella självskadeprojektet 

Syftet med det nationella självskadeprojektet har varit att minska antalet unga 

med självskadebeteende. Projektet utgår ifrån tre noder; Stockholmsnoden, 

Södra noden och Västra Götaland/Örebro. Samtliga län är anslutna till någon av 

noderna. Noderna har olika fokus för sitt arbete utifrån lokala behov men 

samverkar och utbyter kunskap. En stor andel utbildningsdagar har genomförts 

med fokus på insatser och behandling vid självskadebeteende. Under 2014 har 

projektet tagit fram en nationell vägledning ”Rekommendationer för insatser vid 

självskadebeteende. Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin”. 

                                                      
2 Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012. Överenskommelse mellan staten och Sveriges 

Kommuner och landsting, S2012/3907/FS. 

http://www.psynk.se/
http://www.nationellasjalvskadeprojektet.se/
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Integrerade arbetsformer, I-nod 

Det övergripande syftet med I-nod har varit att 1) ta fram ett utvecklingsstöd för 

införandet av evidensbaserade integrerade arbetsformer och metoder 2) 

kartlägga och analysera befintliga insatser, identifiera utvecklingsbehov och 

initiera systematiska uppföljningar på individnivå samt 3) pröva och 

implementera instrument för att mäta förutsättningarna i verksamheten och 

programtrogenhet.  

Arbetet har bedrivits inom ramen för fyra delprojekt, Assertive Community 

Treatment (ACT), Flexibel ACT (F-ACT), Puzzel och PrinSIP varav delprojekt 

ACT tillkom 2014. Delprojekten har samordnats av Socialpsykiatriskt 

kunskapscentrum i Västerbotten.  

Delprojektet ACT (Malmö och region Skåne) syftar till att sprida arbetssättet 

programtrogen ACT, en organisatorisk modell för tvärprofessionell vård till 

personer med allvarlig psykiatrisk problematik. Under 2014 har man genomfört 

workshopar om ACT, stöttat team som vill komma igång och startat ett nätverk. 

I samarbete med Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser (CEPI) har 

man tagit fram en övergripande checklista för nyckelkomponenter i ACT, 

inspirerad av TMACT-skalan för programtrogenhetsmätning. Under året har 

man även utrett de juridiska förutsättningarna för ACT i en svensk kontext.  

I F-ACT (Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska sjukhuset samt Kristianstad), 

har man under året informerat om integrerade arbetsformer och Case 

Management (CM), de har deltagit i utbildningsdagar och 

implementeringsinsatser gällande CM, Integrerad Psykiatri (IP) och Vård och 

stödsamordning samt arrangerat utbildningsdagar för chefer. F-ACT har även 

gjort en inventering av de utbildningssamordnare som erbjuder CM-

utbildningar. 

I Puzzel (Landstinget i Östergötland, rättspsykiatriska regionkliniken i 

Vadstena) har man under 2014 tillsammans med Linneuniversitetet i Växjö tagit 

fram en tvärprofessionell utbildning för att ge ökad kompetens, kunskap och 

förståelse när det gäller personer med psykisk funktionsnedsättning med eller 

utan beroendeproblematik. Utbildningen ska också öka förståelsen för andra 

myndigheters arbete med målgruppen, ge förutsättningar för bättre bedömning 

och samordning av insatser samt förbättra samarbetet med andra vårdgivare. 

Delprojektet har också gjort en kartläggning av interventionstyper vid de 

rättspsykiatriska regionklinikerna i Sverige.  

Inom PrinSIP (Socialpsykiatriskt kunskapscentrum i Västerbotten) har man 

under 2014 arbetat med att sprida SIP. Man har tagit fram en webbutbildning 

för att stödja användningen av samordnad individuell plan (SIP) inom hälso- 

och sjukvården och socialtjänsten. Utbildningen består av en självinstuderande 

modul på cirka en timme och det finns även handledningsmaterial.  

CEPI har haft i uppdrag av SKL att följa de deltagande värdverksamheternas 

arbete med att sprida och öka användningen av integrerade arbetsformer inom 

öppenvård för personer med omfattande och komplicerad psykiatrisk 

problematik. Deras uppgift har varit att beskriva och analysera hinder och 

framgångsfaktorer vid spridning och att förse värdverksamheterna med 

instrument och skattningsskalor och att stödja framtagandet av instrument för 

uppföljning på individnivå, samt utvärdering av resultat och patientnytta. 

Bättre vård mindre tvång (BVMT) 

2014-års arbete inom Bättre vård mindre tvång har syftat till att förbättra 

heldygnsvårdens innehåll, minska antalet tvångsåtgärder samt förbättra 

http://i-nod.se/delprojekt-act/
http://i-nod.se/delprojekt-act/huvudniva-act/rattspromemoria/
http://i-nod.se/f-act/
http://i-nod.se/puzzel/
http://i-nod.se/sip/
http://i-nod.se/sip/for-brukare/webbutbildning/
http://i-nod.se/cepi/cepis-uppdrag/
http://skl.se/halsasjukvard/psykiskhalsa/battrevardmindretvang/ombattrevardmindretvang.1987.html
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patienternas upplevelse av vården. Arbetet under 2014 byggde på tidigare års 

erfarenheter och i och med året 2014 har 230 team (avdelningar/enheter från 

alla landsting) deltagit. Två traditionella genombrottsprogram har genomförts 

under 2014, Epsilon med inriktning rättspsykiatriska verksamheter och Gamma 

med inriktning verksamheter som möter med patienter som skadar sig själv. 

Grundläggande för genombrottsmetodiken är att de deltagande teamen som 

ingår skall dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper och lära av 

varandra. Efter ett första lärandeseminarie går teamen tillbaka till respektive 

arbetsplats och verksamheter och testar sina förändringar i liten skala. Efter en 

tid samlas teamen igen till det andra lärandeseminariet där teamen redovisar vad 

man prövat, hur det gick, var står man i dag och vad skall man jobba med till 

nästa gång. Därefter går teamen ut i nästa arbetsperiod innan det tredje 

lärandeseminariet där teamen presenterar sina slutliga projektresultat. Projektet 

har även tagit fram filmer som presenterar arbetssättet och gjort webbsända 

föreläsningar för att stödja ett fortsatt utvecklingsarbete. Viss samverkan har 

skett med I-nod, Nationella självskadeprojektet samt Nationell Samverkan för 

Psykisk hälsas (NSPH) kvalitetsprojekt och anhörigprojekt.  

Kurser för psykiatriska specialiteter, METIS 

METIS syftar till att minska bristen på specialister i psykiatri genom att erbjuda 

kompetensutveckling för läkare inom psykiatrin, kartlägga behovet av kurser i 

olika delar av landet och skapa förutsättningar att kurser tillhandahålls. Målet 

med en sammanhållen specialistutbildning är att få en jämlik vård för hela 

Sverige. 2014-års arbete är en fortsättning på den statliga satsning som mellan 

åren 2007-2012 bedrevs av Institutet för professionell utveckling av läkare i 

Sverige (IPULS), förlagt till Socialstyrelsen under 2013. Under 2014 har 

METIS gett support till kursdeltagare, kurssekreterare och kursgivare. 

Kursbroschyrer med information om kursutbud och individuell planering under 

ST-utbildningen har under året tagits fram för Psykiatri och Barn- och 

ungdomspsykiatri. En webbaserad kurs i juridik för utlandsstuderande läkare 

utvecklades under 2014 för att förbereda utlandsstuderande läkare inför deras 

första arbete i Sverige. Under 2015 fortsätter arbetet med etableringen av sex 

regionala kanslier, ett i varje sjukvårdsområde. Parallellt pågår arbetet med att 

utse styrgrupp med ansvar för att utse ett av de regionala kanslierna till centralt 

METIS-kansli. Från och med 2016 kommer landstingen gemensamt att driva 

METIS. 

Bättre psykosvård 

Bättre psykosvård avslutades som projekt 2013 men vissa delar har 

vidmakthållits genom samordningskansliets arbete på SKL. För tredje året i rad 

genomfördes under 2014 en enkät om följsamhet till de nationella riktlinjerna 

för schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. Under projektåren har GAP-

analyser gjorts på det insamlade materialet och utbildningen erbjudits inom 

prioriterade områden. Under 2014 lanserades också en IMR-app på läsplatta för 

behandlare som använder det psykosociala programmet Illness Management 

and Recovery-modellen (IMR) för att främja återhämtning vid svår psykisk 

sjukdom. 

  

http://www.metiskurser.se/
http://www.battrepsykosvard.se/projekt/om-projektet/
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Tabell över uppställda mål  

I kapitel 2-5 redovisas de aktiviteter som genomförts under 2014 och hur de 

bidrar till måluppfyllelse av PRIO respektive överenskommelsen (ÖK). 

Kapitlen utgår från strukturen i PRIO. I tabell 1 och 2 återges målen och 

relationen mellan dem. Målen i PRIO speglar målen i SKL:s långsiktiga 

handlingsplan. Handlingsplanens mål återfinns i bilaga 1. 

Tabell 1. Mål i PRIO psykisk ohälsa - plan för riktade insatser inom 

området psykisk ohälsa 2012-2016 (Regeringen, 2012) 

Koppling t. 
ÖK- mål, nr 

Målgrupp 1: Barn och unga med psykisk ohälsa 

1 Utveckla och tillgängliggöra verksamheterna i första linjens hälso- och 

sjukvård och i den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin 

1, 2, 3, 6, 7 
 

2 Utveckla kunskap och metoder för att identifiera riskgrupper samt metoder 

för att rikta särskilda förebyggande insatser till barn och unga 

6, 7 

3 Minska förekomsten av självskadande beteende, självmordsförsök och 

självmord hos barn och unga 

6, 7   

4 Bidra till samverkan och samordning mellan huvudmännen vid insatser 

riktade till barn och unga med psykisk ohälsa 

1, 3, 6 

Målgrupp 2: Personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik 

1 Öka kompetensen och kunskapen om personer med omfattande eller 

komplicerad psykiatrisk problematik och dess konsekvenser samt om 

betydelsen att behandla somatisk sjukdom hos personer tillhörande 

målgruppen 

7 

2 Minska behovet av tvångsåtgärder och förbättra patientens upplevelse vid 

tvångsvård inom den psykiatriska heldygnsvården 

4 

3 Bidra till samverkan och samordning mellan huvudmännen vid insatser 

riktade till personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk 

problematik 

1, 3, 8 

4 Öka sysselsättnings-graden för personer med psykisk funktions-nedsättning 

som medför nedsatt arbetsförmåga 

8 

5 Ett mer varierat utbud av verksamheter med meningsfull sysselsättning för 

personer med psykisk funktionsnedsättning 

8 

Insatsområde 1: Kunskapsstöd, kompetensutveckling och kvalitetsarbete 

1 Bidra till att vården och omsorgen i ökad utsträckning bygger på bästa 

tillgängliga kunskap 

5, 9, 10 

2 Förstärka kompetensen bland personal som möter personer med psykisk 

ohälsa 

4, 7, 9 

3 Skapa förutsättningar för att vårdens och omsorgens resultat följs upp på ett 

öppet och jämförbart sätt 

5, 9, 10 

Insatsområde 2: Bemötande, delaktighet och inflytande 

1 Öka patient- och brukarinflytande inom vården och omsorgen 1, 4 

2 Utveckla stödet till anhöriga till personer med psykisk ohälsa 2 

3 Bidra till att minska stigmatiseringen av personer med psykisk ohälsa - 
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Tabell 2. Mål i överenskommelsen Stöd till riktade insatser inom området psykisk 

ohälsa. 

1 Patienters, brukares och anhörigas delaktighet ökar individuellt och på 

organisationsnivå.  

2  Barn och unga och deras familjer enkelt hittar information om hjälp och stöd och 

att tillgängligheten till rätt stöd på rätt vårdnivå ökar. 

3 Fler barn, ungdomar och unga vuxna med psykisk ohälsa som har behov av 

insatser från flera huvudmän får samordnade och gemensamt planerade 

insatser 

4 Patienterna i heldygnsvården upplever större delaktighet och att 

tvångsåtgärderna minskar 

5 Kvalitetsregistrens utdata används och resulterar i viktiga framsteg som gör att 

fler personer med allvarliga psykiska sjukdomar får en uppföljning av sin 

läkemedelsbehandling av en läkare och att fler erbjuds hälsofrämjande insatser 

som till exempel kostråd, rökavvänjning och andra hälsofrämjande aktiviteter 

6 Kunskapen ökar om hälsofrämjande och tidiga insatser för att främja psykisk 

hälsa i förskola, skola, elevhälsa och barn- och ungdomshälsan. Tillgängligheten 

till dessa insatser ökar. 

7 Kunskapen ökar om att upptäcka och förebygga självskadande beteende samt 

om effektiv behandling för personer med självskadande beteende i skolan, 

hälso- och sjukvården och socialtjänsten. 

8 Stödstrukturer etableras för implementering av tillgänglig och ny kunskap samt 

för fortsatt kunskapsutveckling och gemensamma behovsanalyser mellan 

förskola, skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård, Försäkringskassan och 

Arbetsförmedlingen. 

9 Nya arbetssätt prövas och etableras av berörda myndigheter och SKL i syfte att 

ge gemensamt och relevant kunskapsstöd som kan användas i socialtjänst, 

hälso- och sjukvård, elevhälsa och i samverkan kring barn och unga och 

personer som på grund av psykisk ohälsa behöver stöd av flera aktörer 

10 Användbara system för rapportering av data utvecklas av myndigheterna och 

huvudmännen med målet att det ska finnas verktyg och arbetssätt som stöder 

ett kontinuerligt verksamhetsnära utvecklingsarbete och samtidigt ger de 

nationella data som behövs för att följa och styra utvecklingen. 
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Kapitel 2. Barn och unga 

med psykisk ohälsa 

 

Utveckla och tillgängliggöra verksamheterna i första linjens 

hälso- och sjukvård och i den specialiserade barn- och 

ungdomspsykiatrin (PRIO, delmål 1) 

 

Ökad delaktighet genom bättre information och nya verktyg (ÖK 1, 2 och 

3) 

Webbaserad information 

Under året har flera olika aktiviteter bidragit till en förstärkt delaktighet för 

barn, unga och deras familjer. Ett grundkrav för att kunna ta del av 

prestationsersättningar har varit att landsting och kommuner ska tillhandahålla 

webbaserad information eller motsvarande som beskriver var barn och unga och 

deras familjer kan vända sig för att få stöd och hjälp. SKL har utvecklat SAGA 

mallen för att bistå i det arbetet. Under 2014 har SKL gett A-focus i uppdrag att 

låta en barnpanel bedöma webbsidornas innehåll och användarvänlighet i syfte 

att syfte att hitta förbättringsmöjligheter för kommuners och landstings 

webbinfo om psykisk hälsa. Därutöver har SKL tillsammans med 1177.se 

utvecklat en särskild information riktad till barn och unga. Riksförbundet 

Attention har med stöd av SKL tagit fram broschyrer om adhd, tourette och 

asperger för barn i lågstadieåldern, vilket ger barn, unga och deras familjer ett 

pedagogiskt redskap för att förstå adhd.  

SIP 

SKL har arbetat med att implementera samordnad individuell plan (SIP), en 

plan för samordning av insatser lagstadgad sedan 2010 i både Hälso- och 

sjukvårdslagen (3 f §) och Socialtjänstlagen (2 kap. 7 §). Därmed har SKL även 

bidragit till att fler kommuner och landsting har kunnat nå prestationsmål A3 

och A4 2014.  

Instrument för att fånga barns brukaruppleveler 

Barn och ungas upplevelser av vård och behandling är en viktig kunskap för att 

förbättra verksamheterna. I Sverige har det saknats ett instrument för att fånga 

vad barn och ungdomar tycker är viktigt i samband med de insatser de får för 

psykisk ohälsa. SKL har validerat ett brittiskt instrument, Children and 

Adolescents Service Experience (ChASE) för barn och ungas brukarupplevelse. 

Forskare vid Karlstad universitet har genomfört valideringen under 2014. 

 

 

 

 

http://skl.se/download/18.5b06742214b3091389c2a074/1423055075286/Rapport_fokusgrupper+webbgranskning_2014-10-21_%C3%B6verenskommelse+2014.pdf
http://www.1177.se/Stockholm/Tema/For-barn---vaga-beratta1/Interaktiv-bild_test/vagaberatta/
http://www.psynk.se/barnibehovavsammansattstod/broschyreromfunktionsnedsattningar.1939.html
http://skl.se/halsasjukvard/psykiskhalsa/samordnadindividuellplansip.3749.html
http://www.psynk.se/forstalinjen/utvecklingsarbete/instrumentetchase.2049.html?query=chase&submitButton.x=0&submitButton.y=0
http://www.psynk.se/forstalinjen/utvecklingsarbete/instrumentetchase.2049.html?query=chase&submitButton.x=0&submitButton.y=0
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Ökad tillgänglighet (ÖK 2 och 6) 

Första linjen 

Under många år har SKL arbetat med att stödja huvudmännen i att förbättra 

tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Sedan 2009 finns den 

förstärkta vårdgarantin för barn och unga med psykisk ohälsa. Den förstärkta 

vårdgarantin innebär att ett barn ska få ett första besök till den specialiserade 

barn och ungdomspsykiatrin inom 30 dagar, och till fördjupad utredning eller 

behandling inom ytterligare 30 dagar (för faktiska resultat se 

www.vantetider.se). Under den senaste femårsperioden har tillgängligheten ökat 

markant, men i vissa landsting har tillgängligheten inte ökat i önskvärd 

utsträckning. Det finns en oro att de ekonomiska incitament som funnits för att 

öka tillgängligheten till den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin har 

flyttat köerna till andra delar av organisationen. Detta har diskuterats med 

verksamheterna och deras ledningar och en del av utvecklingsarbetet har 

fokuserat på att hitta snabba processer för vårdtillfällets alla ingående delar. 

En förhoppning är att specialistnivån avlastas genom utvecklade 

förstalinjeverksamheter. I förstalinjeuppdraget ingår att identifiera olika former 

av problematik, göra enklare utredningar och att ge stöd vid lindrigare former 

av besvär och tillstånd. Det innebär att flera verksamheter kan ha en 

förstalinjefunktion, till exempel skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård. 

Svårigheter finns emellertid med att definiera första linjen avseende både 

organisation och innehåll. För att ge en aktuell lägesbild av utvecklingen av 

första linjen har Psynk tagit fram rapporten Första linjen för barn och ungas 

psykiska hälsa. Framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt (2015). 

Skriften är ett komplement till Vänd dig hit! – guide för kommuner och 

landsting att kartlägga och utveckla sin första linjeverksamhet för psykisk hälsa 

hos barn och unga (2012). 

Prestationsmål3 A1 och A2 under 2014 har handlat om tillgänglighet till insatser 

på specialistnivå (BUP eller habilitering) gällande första bedömning och 

utredning eller behandling. Nytt för året har även varit krav på 

tillgänglighetsmätningar för första bedömning inom första linjen. SKL har 

tillsammans med landstingen och kommunerna utvecklat gemensamma 

mätpunkter för att stödja huvudmännen att nå prestationsmålet om tillgänglighet 

till första linjen.  

 

Ökad kunskap för att möjliggöra tidig upptäckt och tidiga insatser (ÖK 6, 

7 och 9) 

Hälsoverktyg vid elevhälsosamtalet 

SKL har arbetat för att stärka förmågan till tidigt upptäckt i förskola och skola, 

bland annat genom webbföreläsningar och spridningsaktiviteter kring olika 

hälsoverktyg som skolsköterskan kan använda i elevhälsosamtalen.  

Stöd till elevhälsan vid självskadebeteende 

SKL har också tillsammans med Nationella Självskadeprojektet tagit fram ett 

stödmaterial för elevhälsan om elever med psykisk ohälsa och 

självskadebeteende. Vidare har Nationella självskadeprojektet tagit fram ett 

utbildningspaket med en basmodul riktad till all vårdpersonal som möter barn 

                                                      
3 Se mer om resultatet i rapporten Grundkrav och prestationsmål   

http://www.vantetider.se/
http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/
http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/
http://www.psynk.se/forstalinjen.1837.html
http://www.psynk.se/forstalinjen.1837.html
http://www.psynk.se/forstalinjen.1837.html
http://www.psynk.se/skolresultatochpsykiskhalsa/elevhalsa/elevhalsoenkatermeddatabasstod.2015.html
http://www.psynk.se/skolresultatochpsykiskhalsa/sjalvskadebeteende.2064.html
http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/
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och unga med självskadebeteende. Modulen innehåller komponenter om vad 

själskadebeteende är, hur man kan bemöta det och när det behövs specialiserad 

vård. Utbildningen är tillgänglig via www.nationellasjälvskadeprojektet.se.  

Tidig upptäck med hjälp av bedömningsinstrument 

Under 2014 gjordes systematiska mätningar i 27 förstalinjeverksamheter där 

instrumenten SDQ, CORE-OM och C-GAS användes. Samtliga instrument 

används för att identifiera tidiga tecken på psykisk ohälsa och ger en hjälp till 

bedömning. Mätningarna föregicks av utbildning i instrumenten. För att 

underlätta för verksamheterna togs webbaserade versioner av SDQ och CORE-

OM och användarstöd fram för att tolka resultaten. Under kartläggningens 

förberedelse togs även en webbaserad utbildning i C-GAS fram tillsammans 

med BUP i Stockholm. 

ADHD-paket genom samordnad kunskapsstyrning 

Inom ramen för uppdraget om Samordnad statlig kunskapsstyrning inom 

området psykisk ohälsa har fem myndigheter gemensamt utvecklat ett ADHD-

paket. SKL har bidragit i arbetet genom att ingå som referens.  

Internetbehandling vid komplicerad problematik 

SKL har tillsammans med barn- och ungdomspsykiatrin i Uppsala utvecklat en 

plattform och en applikation för internetbehandling i kombination med kognitiv 

beteendeterapi till barn och unga med komplicerad problematik. Plattformen 

kan även anpassas till andra patientgrupper.  Samordningskansliet har deltagit i 

arbetet att utveckla en plattform för internetbaserat stöd och behandling. 

Plattformen ligger på 1177 vårdguiden och landstingen kommer att kunna 

ansluta sig under året.  

Depression och ångest 

”Deplyftet” är en satsning för att stödja kvalitets- och kunskapsutvecklingen när 

det gäller den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrins insatser till barn och 

unga inom områdena ångest och depression. Svenska föreningen för barn- och 

ungdomspsykiatri (SFBUP) och Barn- och ungdomspsykiatrin i region Halland 

(BUP Halland) har haft ett uppdrag att inventera kompetensbehovet gällande 

ångest och depression. Utifrån resultatet i inventeringen har SFBUP och BUP 

Halland tagit fram ett förslag till utbildningsupplägg. Utbildningen är tänkt att 

nå verksamheterna enligt en kaskadmodell som inleds på prov under våren 

2015.  

Att investera i tidiga insatser 

Ett hinder för att åstadkomma synkroniserade tidiga insatser för barn och ungas 

psykiska hälsa är att resurser ofta är uppbundna i olika verksamheter samt att 

det saknas incitament och utvecklade modeller för att bära en kortsiktig kostnad 

för att på längre sikt nå minskade kostnader. I Sverige såväl som internationellt 

pågår därför en stor diskussion om behovet av verksamhetsöverskridande 

resurser och ökat fokus på förbättrade utfall snarare än på processer. Målet med 

arbetet gällande Psynks arbete med sociala investeringar har varit att tydliggöra 

innebörden av sociala investeringar, att ta fram modeller för hur man kan arbeta 

med sociala investeringar och att specifikt stödja utvecklingen av de centrala 

komponenterna som varje modell måste förhålla sig. En viktig tanke med 

sociala investeringar är att man frigör särskilda medel för att ta fram och införa 

ett nytt arbetssätt under en begränsad period som sedan ska införas i ordinarie 

http://www.nationellasjalvskadeprojektet.se/
http://www.psynk.se/forstalinjen/utvecklingsarbete/utbildningarisdqochcore.2048.html
http://www.psynk.se/forstalinjen/utvecklingsarbete/utbildningarisdqochcore.2048.html
http://www.psynk.se/forstalinjen/utvecklingsarbete/utbildningarisdqochcore.2048.html
http://www.bup.se/sv/Om-BUP/Publicerat/CGAS-webbutbildning-for-behandlare/
http://www.kunskapsguiden.se/psykiatri/halsoproblem/adhd2014/Sidor/Default.aspx
http://www.kunskapsguiden.se/psykiatri/halsoproblem/adhd2014/Sidor/Default.aspx
http://www.akademiska.se/bup/ebup
http://skl.se/halsasjukvard/ehalsa/internetbaseratstodochbehandling.5092.html
http://www.deplyftet.se/
http://www.psynk.se/tidigainsatsersocialainvesteringar.1834.html
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verksamhet. Idén är då att en ordentligt beskriven insats med dokumenterade 

effekter och en trovärdig kostnadseffektivitetsberäkning borde vara lättare att 

skala upp och implementera i ordinarie verksamhet jämfört med mindre 

strukturerade satsningar. 

SKL har även tagit fram ett webbaserat verktyg Vad kostar barn? som 

möjliggör socioekonomiska kostnadsberäkningar av insatser till barn och unga. 

 

Utveckla kunskap och metoder för att identifiera riskgrupper 

samt metoder för att rikta särskilda förebyggande insatser 

till barn och unga (PRIO, delmål 2) 

 

Kunskap och metoder för tidiga insatser (ÖK 6, 7 och 9)  

Tidig upptäckt i förskola och skola 

Arbetet med att stärka förmågan till tidigt upptäckt i förskola och skola som 

beskrevs under PRIO mål 1 är relevant även här.  

Digitalt verktyg som stöd i lärmiljön  

Ett arbetssätt stöttat av ett digitalt verktyg för att analysera och förbättra 

lärmiljön i skolan har tagits fram i samarbete med Landskrona och Helsingborgs 

stad. Modellen som kallas DigiLys har utvärderats under hösten 2014, och visar 

på flera positiva resultat. Bland annat att modellen, om den är väl 

implementerad, har potential att förbättra elevernas kunskapsresultat, och den 

möjliggör ett tidigt och tydligt synliggörande av även elevernas 

utvecklingsbehov. Plan för fortsatt spridning och implementering av DigiLys 

genom i första hand utbildning kring att genomföra analysmöten pågår för 

2015.  

Förbättrat närvaroarbete 

Att elever har återkommande otillåten skolfrånvarande kan vara en indikation 

på psykisk ohälsa men även kortvarig frånvaro kan utvecklas till ett problem. 

Med utgångspunkt från detta utvecklingsarbete tog Psynk fram skriften Vänd 

frånvaro till närvaro – Guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner 

(2013). Under 2014 hade Psynk ett samarbete med Specialpedagogiska 

skolmyndigheten (SPSM) i norra regionen med fokus på långvarig 

skolfrånvaro. Kommuner och landsting har erbjudits konferenser och seminarier 

kring skolfrånvaro. Samtliga tillfällen har webbsänts och kan ses i efterhand.  

Skolsatsning för familjehemsplacerade barn 

Skolfam är en satsning för att familjehemsplacerade barns ska nå målen i 

skolan. I samarbete med Stiftelsen Allmänna Barnhuset har Psynk gjort olika 

insatser för att möjliggöra arbetsmodellen för fler av landets kommuner. Bland 

annat har en webbutbildning tagits fram som riktar sig till alla berörda 

målgrupper (barn, beslutsfattare, familjehem, vårdnadshavare, skolpersonal och 

Skolfamteam). Ett antal utbildare har också utbildats så att stöd kan ges för 

införande och en socioekonomisk beräkning finns.  En nationell utvärdering är 

påbörjad och beräknas vara klar till hösten 2015. 

http://socioekonomi.skl.se/
http://www.psynk.se/skolresultatochpsykiskhalsa/digilys.2014.html
http://www.psynk.se/ompsynk/informationsmaterial.1882.html
http://www.psynk.se/ompsynk/informationsmaterial.1882.html
http://www.skolfam.se/
http://www.kineo.nu/skolfam/moodle/
http://www.psynk.se/download/18.2ec9551814855cd716b4775/1410274282108/SkolFam_utv%C3%A4rd+140207.pdf
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Hälsoverktyg inom elevhälsan 

De olika hälsoverktyg som skolsköterskan kan använda i elevhälsosamtalen 

bidrar till en utvecklad kunskap.  

Bedömningsinstrument i första linjen 

De instrument som använts i Psynk (tema första linjen) kan användas för att 

identifiera tidiga tecken på psykisk ohälsa och ger en hjälp till bedömning. 

Mätningarna föregicks av utbildning i instrumenten. För att underlätta för 

verksamheterna togs webbaserade versioner av SDQ och CORE-OM och 

användarstöd fram för att tolka resultaten. Under kartläggningens förberedelse 

togs även en webbaserad utbildning i C-GAS fram tillsammans med BUP i 

Stockholm. 

Stöd vid självskadebeteende 

Även det material som tagits fram av det Nationella Självskadeprojektet, både 

det som avser utbildningar till vårdpersonal och det som avser stöd till 

elevhälsan ger ny kunskap.    

Bättre insatser vid ångest och depression 

Under PRIO mål 1 beskrivs ”Deplyftet”, den satsning för att stödja kvalitets- 

och kunskapsutvecklingen när det gäller den specialiserade barn- och 

ungdomspsykiatrins insatser till barn och unga inom områdena ångest och 

depression. SFBUP och BUP Halland har inventerat kompetensbehovet 

gällande ångest och depression och tagit fram ett förslag till utbildningsupplägg, 

som är tänkt att genomföras på prov under våren 2015.  

Bättre kunskaper om ADHD 

Inom ramen för uppdraget om Samordnad statlig kunskapsstyrning inom 

området psykisk ohälsa har fem myndigheter gemensamt utvecklat ett ADHD-

paket. SKL har bidragit i arbetet genom att ingå som referens.  

Självhjälpsprogram mot stress, ångest och oro 

Inom ramen för PRIO-satsningen har SKL:s nationella psykiatrisamordning låtit 

översätta ett webbaserat, individualiserat och modulbaserat självhjälpsprogram 

mot stress, ångest och oro. Programmet heter Min Kompass. Min Kompass är 

framtaget, testat och utvärderat av Black Dog Institute i Sydney, Australien 

Barnavårdskarriärer  

Lennart Nygren, Disa Edvall Malm, Malin Eriksson, Kerstin Hamreby har 

genomfört en studie av risktecken och insatser för unga vuxna som varit 

föremål för omfattande interventioner från socialtjänst, skola och hälso- och 

sjukvård. Studiens resultat ger kunskap om hur de faktiska processerna ser ut 

för barn och unga som varit föremål för omfattande insatser inklusive 

placeringar. Studien har ändå genererat ett stort material som vi tror ger en bra 

bild av vilka insatser som erbjuds, hur dokumentationen ser ut och hur barn och 

unga själva upplevt kontakterna med samhället. Utifrån studien pågår arbetet 

med att kostnadsberäkna insatserna.  Rapporten Tjugo barnavårdsärenden - 

Kostnadsberäkningar av studien ”Barnavårdskarriärer – En studie av risktecken 

och insatser för unga vuxna som varit föremål för omfattande interventioner 

från socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård” publiceras under våren 2015. 

http://www.psynk.se/forstalinjen/utvecklingsarbete/utbildningarisdqochcore.2048.html
http://www.psynk.se/forstalinjen/utvecklingsarbete/utbildningarisdqochcore.2048.html
http://www.bup.se/sv/Om-BUP/Publicerat/CGAS-webbutbildning-for-behandlare/
http://www.deplyftet.se/
http://www.kunskapsguiden.se/psykiatri/halsoproblem/adhd2014/Sidor/Default.aspx
http://www.kunskapsguiden.se/psykiatri/halsoproblem/adhd2014/Sidor/Default.aspx
https://www.minkompass.se/?CountryId=2
http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/20-barnavardsarenden/
http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/
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Minska förekomsten av självskadande beteende, 

självmordsförsök och självmord hos barn och unga (PRIO, 

delmål 3) 

 

Ökad kunskap och tidiga insatser vid självskadebeteende (ÖK 6 och 7) 

Utbildning om självskadebeteende 

Det nationella självskadeprojektet har som tidigare beskrivits (PRIO-mål 1) ett 

uppdrag att utveckla och samordna kunskap kring unga med risk för eller med 

allvarliga självskadebeteenden. Inom ramen för projektet har en utbildning 

utvecklats vilken syftar till bättre förmåga att förstå och bemöta personer som 

skadar sig själva. Ett syfte med projektet är att öka kompetensen hos personer 

som i sin yrkesutövning möter självskadebeteende. Under 2014 utvecklade 

Psynk tillsammans med Nationella Självskadeprojektet ett särskilt samtalsstöd 

för elevhälsan om elever med psykisk ohälsa och självskadebeteende.  

Nationellt kvalitetsdokument 

Inom ramen för det nationella självskadeprojektet har Rekommendationer för 

insatser vid självskadebeteende, ett nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin 

tagits fram. Dokumentet, som är det första i sitt slag i Sverige, ska bidra till en 

likvärdig vård över landet. Det behöver implementeras och kompletteras med 

regionala planer/riktlinjer som specificerar hur rekommendationerna uppfylls 

lokalt i den kliniska vardagen. Arbetet i det nationella självskadeprojektet 

bedrivs genom tre nationella kunskapsnoder och varje landsting har anslutit sig 

till någon av noderna. 

Bättre behandling 

Olika noder inom det nationella självskadeprojektet har arbetat med olika 

aktiviteter. Som exempel har västra noden utbildat drygt 3000 medarbetare 

inom hälso- och sjukvård i bland annat DBT och ERGT. Man har ökat 

tillgängligheten till evidensbaserad behandling genom att fler behandlingsteam 

har tillskapats både inom barn-och vuxenpsykiatrin.   

Mindre tvångsåtgärder 

Ett av de genomförda genombrottsprogrammen inom Bättre vård mindre tvång 

har under 2014 inriktats mot verksamheter som möter med patienter som skadar 

sig själv. Nationella självskadeprojektet har tillsammans med projektet Bättre 

vård mindre tvång arbetat med genombrottsmetodik i ett antal barn- och 

ungdomspsykiatriska verksamheter.  

Förebyggande stöd 

Vissa aktiviteter som genomförts under 2014 har inte som syfte att i första hand 

minska självskada men fungerar förebyggande. Exempelvis MinKompass som 

är ett program som utformats för att hjälpa människor att ta kontroll över mild 

till måttlig stress och/eller depression med hjälp av mobiltelefon och/eller dator. 

Även ”deplyftet” ger kunskaper som kan verka förebyggande. ”Deplyftet” är en 

satsning för att stödja kvalitets- och kunskapsutvecklingen när det gäller den 

specialiserade barn- och ungdomspsykiatrins insatser till barn och unga inom 

områdena ångest och depression. Deplyftet beskrivs utförligare under PRIO mål 

1 och 2. Lättillgänglig information om var barn, unga och familjer kan söka 

http://www.nationellasjalvskadeprojektet.se/om-projektet/aktiviteter-i-projektet/utbildning.html
http://www.psynk.se/skolresultatochpsykiskhalsa/sjalvskadebeteende.2064.html
http://www.nationellasjalvskadeprojektet.se/download/18.40768cbb14b32a0480be44/1423638766200/Rekommendationerna+slutgiltig+version+2015.pdf
http://www.nationellasjalvskadeprojektet.se/download/18.40768cbb14b32a0480be44/1423638766200/Rekommendationerna+slutgiltig+version+2015.pdf
http://skl.se/halsasjukvard/psykiskhalsa/battrevardmindretvang/genombrottsmetodik.1875.html
https://www.minkompass.se/?CountryId=2
http://www.deplyftet.se/
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hjälp och möjlighet att få hjälp i ett tidigt skede i en första linjeverksamhet kan 

motverka självmord på längre sikt. Våga berätta på 1177.se är en sätt att 

förmedla information riktad direkt till barn och unga som SKL tagit fram i 

samarbete med 1177 under 2014. Läs mer om det arbete som gjorts för att 

främja framväxten av en fungerande första linje under bland annat punkten 2.1. 

 

Bidra till samverkan och samordning mellan huvudmännen 

vid insatser riktade till barn och unga med psykisk ohälsa 

(PRIO, delmål 4) 

 

Delaktighet, samverkan och samordning (ÖK 1,3 och 6) 

Stöd för ökat SIP-användning 

SKL har på många sätt arbetat för att öka användningen av SIP. Bland annat har 

medarbetare på SKL gett stöd till kommuner och landsting för att de ska kunna 

nå grundkrav och prestationsmål i enlighet med överenskommelsen främst vad 

gäller utvecklingsarbete kring samordnad individuell plan för barn och unga till 

och med 17 år.  

Material och medlemmars erfarenheter har spridits via webb och som skrifter. 

Tillgängligheten till personlig kontakt har även varit hög. Kontinuerlig kontakt 

med referenspersoner och referensgrupper har också visat sig vara ett bra sätt att 

föra dialog med huvudmännen i frågor om samordning och SIP. Som exempel 

kan nämnas skriften Använd SIP – ett verktyg vid samverkan, två 

webbutbildningar som även finns på Kunskapsguiden.se, informationsfilmen 

SIP på 3 minuter som även finns på Kunskapsguiden.se, Fråga Viveca, en 

supportfunktion som svarar på frågor samt utbildningspaket med tydliga förslag 

på hur man kan lägga upp utbildningar på lokal nivå.  

Viss tillgång till juridisk kompetens från Socialstyrelsen har varit en 

framgångsfaktor även om vi identifierat ytterligare frågeställningar som ännu 

inte fått svar. Bland annat finns ett stort behov av stöd från 

kunskapsmyndigheten i att genomlysa användningen av och meningen med 

mångfalden av olika vård- och omsorgsplaner inom socialtjänsten och hälso- 

och sjukvården.  

Samverkan med brukarorganisationer 

Samverkan mellan huvudmännen och även mellan huvudmännen och 

brukarorganisationerna har påskyndats tack vare grundkrav 1 i 

överenskommelsen, där medverkan från brukarorganisationer varit ett krav.  

Samverkan mellan huvudmännen har även uppmuntrats via grundkrav 2 

(webbaserad information till barn och unga).  

PRIO-dialoger 

En aktivitet som delvis syftat till att förbättra samverkan är PRIO-dialoger. 

Under 2014 har PRIO- dialoger genomförts i de flesta län. Vid dessa dialoger 

deltog representanter för socialdepartementet, SKL, Socialstyrelsen samt 

NSPH. Från länen deltog förtroendevalda, ledare och strateger från bl.a. 

psykiatri, skola och socialtjänst samt patienter, brukare och anhöriga. Syftet 

med dialogerna är att diskutera respektive läns utmaningar avseende psykisk 

hälsa. Fokus har varit att analysera och diskutera resultatet av de insatser som 

http://www.1177.se/Tema/For-barn---vaga-beratta1/Interaktiv-bild_test/vagaberatta/
http://www.psynk.se/barnibehovavsammansattstod/samordnadindividuellplan.1968.html
http://www.psynk.se/download/18.5ae6635914928d3626687ec/1413796685021/AnvandSIP_digital_sidor_25sept.pdf
http://www.psynk.se/barnibehovavsammansattstod/samordnadindividuellplan/webbutbildningochinformationsfilm.1935.html
http://www.psynk.se/barnibehovavsammansattstod/samordnadindividuellplan/webbutbildningochinformationsfilm.1935.html
http://www.psynk.se/barnibehovavsammansattstod/samordnadindividuellplan/fragaviveca.1934.html
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ges till personer med psykisk ohälsa. Vid dialogerna redovisades data över 

landstingets och kommunernas resultat när det gäller behovsinventeringar, 

läkemedelsanvändning, vårdtillfällen, slutenvård, boende, försörjningsstöd och 

skolresultat för olika grupper.  

Intervjustudie om ansvarsfördelning 

Under många år har frågor gällande ansvarsfördelningen mellan huvudmännen 

avseende barn och ungas psykiska hälsa lyfts fram. För att undersöka hur 

ansvariga politiker och chefer inom socialtjänst och hälso- och sjukvård såg på 

ansvarsfrågan för barn och ungas psykiska hälsa gavs i uppdrag till PwC att 

genomföra en intervjustudie i tre landsting och sju kommuner. Rapporten ”Vem 

bestämmer? En översiktlig kartläggning av styrning och ansvar för insatser för 

barn och unga med psykisk ohälsa, tre landsting och sju kommuner” visar att 

det fortsatt finns oklarheter om vem som ansvarar för barn och ungas psykiska 

hälsa. 

Kartläggningsverktyg för gemensam ledning och styrning 

Ett verktyg som utvecklats under 2014 är en kartläggningsmodell för gemensam 

ledning och styrning. Verktyget kommer att publiceras under 2015. En 

erfarenhet från utvecklingsarbetet är att det kan vara svårt att förstå vad de 

principer för samverkan som etablerats i forskning och som återfinns i 

policydokument egentligen betyder för det konkreta arbetet. Verktyget är ett 

försök att koppla ihop teori och praktik.  

Instrument för att undersöka samverkan 

Enkäten SQPM har spridits under 2014 och en implementeringsguide har 

utvecklats till stöd för huvudmännen att arbeta med gemensam ledning och 

styrning. Instrumentet syftat till att mäta hur väl verksamheter fungerar 

tillsammans och som en helhet. 

Checklista för beslutsfattare om barns situation 

Ett verktyg för att ge en överblick över de insatser man har i sina verksamheter 

är den Checklista för politiker och beslutsfattare (2012) som tagits fram i 

Psynk. Under 2014 har skriften uppdaterats och ett webbverktyg nyutvecklats 

där användaren kan fylla i de uppgifter och få tillbaka en rapport som kan 

användas som underlag för analys och diskussion. Checklistan består av en rad 

frågor kring barns och unga vuxnas situation i det aktuella området samt vilka 

insatser och stöd som erbjuds. Tillsammans med Pyramidverktyget kan 

beslutsfattare och verksamhetsföreträdare skapa en gemensam bild av behov 

och måluppfyllelse. 

Främja samverkan genom sociala investeringar 

Arbetet med att stärka kunskapen om och arbetet med sociala investeringar 

bidrar till en ökad samverkan där gemensamma insatser kan göras. En 

gemensam bild av vilka områden som kan främjas av sociala investeringar 

möjliggör ett ökat samarbete genom att ekonomiska resurser samlas oberoende 

av enskilda verksamheter. Svårigheter med separata budgetar, att skapa 

långsiktiga planer och motivation att följa upp kan förhoppningsvis hanteras på 

nya sätt. 

http://www.psykdok.se/PsykDok/Vem%20bestämmer_Kartläggning%20av%20styrkedjor_psykisk%20hälsa%20BoU.pdf#search=vem%20best%C3%A4mmer
http://www.psynk.se/gemensamledningochstyrning.1878.html
http://www.psynk.se/forstalinjen/utvecklingsarbete/instrumentetsqpm.2050.html
http://www.psynk.se/ompsynk/informationsmaterial.1882.html
http://politikerchecklistan.se/
http://pyramidverktyg.skl.se/#Hem
http://www.psynk.se/tidigainsatsersocialainvesteringar.1834.html
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Samverkan mellan skola och socialtjänst vid familjehemsplacering 

Även arbetet med Skolfam (en satsning för att familjehemsplacerade barn ska 

nå målen i skolan) bidrar till samverkan. Flera olika aktörer berörs och den 

webbutbildning som tagits fram riktar sig till samtliga målgrupper. 

  

http://www.skolfam.se/
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Kapitel 3. Personer med 

omfattande eller komplicerad 

psykiatrisk problematik 

 

Öka kompetensen och kunskapen om personer med 

omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik och 

dess konsekvenser samt om betydelsen att behandla 

somatisk sjukdom hos personer tillhörande målgruppen 

(PRIO, delmål 1) 

 

Ökad kompetens vid komplicerade tillstånd (inkl. somatiska aspekter) (ÖK 

7) 

Integrerade arbetsformer 

Under 2014 har flera aktiviteter genomförts i syfte att öka kompetensen och 

kunskapen om personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk 

problematik. Arbetet med att utveckla integrerade arbetsformer (I-nod) bidrar 

till att klientens hela livssituation tas i beaktande och insatser ges utifrån ett 

helhetsperspektiv. I-nod består av fyra delprojekt. I Puzzel utvecklas samverkan 

mellan kommuner, landsting samt kriminalvård gällande psykiskt störda 

lagöverträdare med samsjuklighet. I delprojekt PrinSIP har man arbetat med att 

underlätta för hälso- och sjukvården och socialtjänsten att samordna sina 

insatser för målgruppen när behov finns genom en samordnad individuell plan. I 

delprojekt ACT arbetar man med att sprida arbetssättet programtrogen ACT i 

Sverige. ACT innebär att man arbetar i ett multidisciplinärt fullserviceteam där 

både sociala stödinsatser och psykiatrisk behandling erbjuds personer med 

allvarlig psykisk sjukdom av alla teammedlemmar till alla deltagare i 

långsiktiga kontakter med intensitet upp till dagliga hembesök I delprojekt F-

ACT har man arbetat för att sprida kunskap om F-ACT och case 

managementarbete. F-ACT innebär att man i ett ordinarie team arbetar på två 

olika nivåer, dels ordinarie behandling i samverkan med kommunen, dels ACT 

insatser när de behövs.  

Främja användningen av kvalitetsregister 

Ett sätt att öka kunskapen om hälsosituationen för personer med komplex 

psykiatrisk problematik är att använda kvalitetsregister, detta har även ingått 

som ett krav i 2014 års prestationer (krav B1). I till exempel PsykosR 

efterfrågas uppgifter om somatisk sjukdom samt om personen får 

hälsofrämjande insatser. I BipoläR främjas kunskap kring hur medicinering och 

förbättringsarbete sker. Effektiv behandling och noggrann uppföljning av 

biverkningar i ECT-registret är andra exempel. 

http://i-nod.se/
http://i-nod.se/puzzel/
http://i-nod.se/sip/
http://i-nod.se/delprojekt-act/
http://i-nod.se/f-act/
http://i-nod.se/f-act/
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Synliggörande genom dialog och möten  

Vid PRIO- dialogerna redovisas data från bland annat kvalitetsregister och 

kommunernas inventeringar för att synliggöra situationen för personer med 

omfattande och komplicerad psykiatrisk problematik.  

Hösten 2014 deltog Samordningskansliet i mötet ”Somatisk sjukdom och 

psykisk ohälsa - helhetssyn för god och jämlik vård” som arrangerades av 

Svensk förening för diabetologi, Svenska psykiatriska föreningen, Svensk 

förening för allmänmedicin, läkaresällskapets levnadsvaneprojekt och 

Socialdepartementet. 

Expertmöten inom till exempel Bättre vård, mindre tvång (se nedan) har 

innehållit många inslag av kompetensutveckling och spridning av ny forskning. 

Möten och material framtaget tillsammans med NSPH och andra 

brukarorganisationer har också ökat kompetensen. Självskadeprojektets 

kunskapsunderlag är ett annat exempel. 

Ökade kunskaper bland ST-läkare 

METIS är en satsning på teoretisk kunskap för ST-läkare i psykiatri. METIS 

erbjuder ett flertal kurser. I till exempel kursen om psykossjukdomar ingår 

moment om kroppslig hälsa.  

 

 

Minska behovet av tvångsåtgärder och förbättra patientens 

upplevelse vid tvångsvård inom den psykiatriska 

heldygnsvården (PRIO, delmål 2) 

 

Minskat tvång och ökad delaktighet (ÖK 4) 

Genombrottsprogram för minskade tvångsåtgärder 

Det systematiska förbättringsarbetet som utvecklats under Bättre vård mindre 

tvång har vidareutvecklats under året. Två traditionella Genombrottsprogram 

har genomförts under 2014, Epsilon med inriktning rättspsykiatriska 

verksamheter och Gamma med inriktning verksamheter som möter med 

patienter som skadar sig själv.  

Målet för utvecklingsprojekten är att minska behovet och därmed användandet 

av tvångsåtgärder, att öka kunskapen hos personalen, att förbättra patientens 

upplevelse i samband med tvång samt att öka och förbättra samverkan. De 

ingående teamen sätter egna mål som mäts systematiskt. Förändringscykler, 

som är en metod inom Genombrottsprogrammen, har kopplats till målen som en 

aktivitet för förändring. Dessa förändringar och tester har under det senaste året 

kraftigt ökat i jämförelse med tidigare år. Att varje team har egen coach mot 

tidigare ha delat med annat team och att projekttiden för teamen ökat med en 

månad kan ha bidragit till den ökade aktiviteten liksom att metoden och arbetet 

är mer känt ute i verksamheterna. Inom ramen för projektet har man också 

genomfört olika aktiviteter för att vidmakthålla nya tanke- och arbetssätt, t ex 

genom att erbjuda stöd till chefer och coacher som tidigare deltagit i 

genombrottsprogram. 

http://www.metiskurser.se/
http://skl.se/halsasjukvard/psykiskhalsa/battrevardmindretvang.469.html
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Inflytande och egen erfarenhet 

Fokus på inflytande för den enskilda har genomsyrat arbetet under alla de år 

som projektet genomförts. Ambassadörer från Hjärnkoll har haft en tydlig roll 

att bidra med den enskildas erfarenheter och under det sista året har 

ambassadörerna även varit i coachande funktioner, både till team och 

programledare. 64 % av teamen i Epsilon har redovisat en minskning av 

tvångsåtgärder under sitt förbättringsarbete. 36 % har inte minskat andelen 

tvångsåtgärder. 

Digitalt stöd 

Bättre vård mindre tvång har valt att utveckla en digital plattform för stöd i 

vårdens förbättringsprocesser. Syftet är att stödja förbättringsarbetet genom 

förenkling, inspiration, hög relevans och visualisering. Plattformen är ett digitalt 

stöd i förbättringsarbete i enlighet med genombrottsmetodiken.  

Synliggörande genom prestationsmål 

Prestationsmål B2 ställer krav på att landstingen har identifierat den tiondel av 

patienterna som blir föremål för flest tvångsvårdstillfällen och den tiondel av 

patienterna som utsätts för flest tvångsåtgärder, samt rapporterar i 

Socialstyrelsen patientregister (PAR). Målet har synliggjort en patientgrupp och 

bidragit till gemensamma diskussioner kring hur arbetet kan utvecklas.  

Landstingen har fått stöd av SKL bland annat genom att SKL har sammanställt 

erfarenheter från 2013 års förbättringsprojekt i heldygnsvården. I mars 2015 

publicerar samordningskansliet rapporten ”Tvångsvårdstillfällen och 

tvångsåtgärder. Sammanställning av landstingens analyser och handlingsplaner 

2014”. 

 

Öka sysselsättningsgraden för personer med psykisk 

funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga 

(PRIO, delmål 3) 

 

Öka sysselsättningsgraden (ÖK 8) 

I överenskommelsen mellan staten och SKL finns inga direkta mål riktade mot 

sysselsättning. Däremot har SKL arbetat med frågan på olika sätt. 

Rehabilitering för personer med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning (KUR)  

SKL har ingått i KUR projektet tillsammans med Försäkringskassan, 

Arbetsförmedlingen och NSPH. Syftet är att säkerställa en fortsatt gemensam 

kunskapsutveckling om rehabilitering för personer med psykisk sjukdom och 

funktionsnedsättning. KUR-projektet vänder sig till anställda inom 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och landsting och erbjuder 

bidrag för att öka samverkan och kunskapen om rehabilitering av personer med 

psykisk diagnos och funktionsnedsättning. 

Bättre insatser vid psykossjukdomar 

Bättre psykosvård är ett projekt som bedrivits i nära samverkan med SKL. 

Bättre psykosvård syftar till att stödja implementeringen av de nationella 

riktlinjerna för psykosociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande 

tillstånd. En av de rekommenderade riktlinjerna handlar om att införa IPS som 

http://www.genombrott.nu/
http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/
https://www.forsakringskassan.se/wps/portal/myndigheter/arbetsformedlingen/samverkan/kurprojektet
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modell. Även ESL ingår som en prioriterad åtgärd.  I kvalitetsregister PsykosR 

kartläggs individernas sysselsättning och arbetsrehabilitering (prestationsmål 

B1), vilket leder till en högre kunskap om individernas situation. Inom ramen 

för Bättre psykosvård har man utvecklat en app för IMR (det psykosociala 

programmet Illness Management and Recovery). Appen möjliggör att fler kan 

genomgå IMR utbildning och därmed förbättra sina möjligheter till återgång i 

arbete.  

Samverkan mellan kommun, arbetsförmedling och försäkringskassa 

I de handlingsplaner om skrivs utifrån de inventeringar som görs i kommunerna 

ska samverkan med arbetsförmedling och försäkringskassa ske vid strategier 

kring arbete och sysselsättning (prestationsmål B3). Organisationer som 

företräder patienter, brukare och anhöriga ska ha lämnat synpunkter på analysen 

och handlingsplanen.  

Nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning 

För att säkerställa ett långsiktigt åtagande samt en hållbar struktur för 

utveckling av kunskap och förändringsmöjlighet behövs engagemang och 

kompetens från huvudmännen. Nationell Samverkansgrupp för 

Kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården och Nationell Samverkansgrupp 

för Kunskapsstyrning inom socialtjänsten (NSK-S) påbörjade under 2014 

arbetet med att skapa programområde för området psykisk hälsa. NSK och 

NSK-S är huvudmännens egna grupperingar, men samordningsfunktionen har 

bidragit med stöd för att dels kunna utveckla programområdet, dels stödja 

utvecklingen av NSK-S. Det första programrådet kan startas under våren 2015.  

 

 

Ett mer varierat utbud av verksamheter med meningsfull 

sysselsättning för personer med psykisk 

funktionsnedsättning (PRIO, delmål 4) och Bidra till 

samverkan och samordning mellan huvudmännen vid 

insatser riktade till personer med omfattande eller 

komplicerad psykiatrisk problematik (PRIO, delmål 5) 

 

Samverkan och samordning (ÖK 1, 8) 

Stöd till integrerade arbetsformer 

Som en del i att stödja huvudmännen i arbetet med att införa SIP har I-Nods 

delprojekt PrinSIP utvecklat flera stöd till både brukare, profession och till 

ledningen för implementering av SIP. Inom ramen för I-nod har även ett arbete 

med att sprida och utveckla integrerade arbetsformer genomförts. En 

webbutbildning kring SIP har utvecklats. I-nod har aktivt stöttat implementering 

och utveckling av FACT, ACT och andra integrerade arbetsformer. I detta 

arbete är SIP en självklar del.  

Inom ramen för I-nods delprojekt Puzzel har ytterligare en utbildning 

utvecklats. Utbildningen berör området samsjuklighet och integrerat stöd vid 

psykiatrisk/neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och beroendeproblematik och 

http://www.battrepsykosvard.se/projekt/om-projektet/
http://i-nod.se/sip/
http://i-nod.se/sip/for-brukare/webbutbildning/
http://i-nod.se/puzzel/workshop-utbildning/puzzelworkshop-utbildningutbildning/
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anordnas av Linnéuniversitetet. Utbildningen startade i december 2014 och 

sträcker sig till april 2015.  

Juridisk utredning om gemensam dokumentation 

Det har länge funnits frågor från huvudmännen kring juridiska aspekter 

avseende sekretesslagstiftning och gemensam journalföring samt 

dokumentation. Under året har delprojekt ACT initierat en utredning avseende 

dessa frågor. Resultatet visar att det inte finns juridiska hinder att arbeta 

integrerat och det är ett efterlängtat bidrag för att kunna arbeta mer intensivt 

med integrerade verksamheter.  

PRIO-dialoger gav ökad samsyn 

De genomförda PRIO-dialogerna har bidragit till samverkan både mellan 

nationell nivå och regional nivå, samt mellan de olika regionala och lokala 

aktörerna. Syftet med dialogerna var att gemensamt diskutera respektive läns 

utmaningar avseende psykisk hälsa och i och med detta skapades en samsyn 

mellan de olika aktörerna.   

Ökat fokus på personer med psykisk funktionsnedsättning 

Prestationsmål B3 anger att kommuner skall ha gjort en inventering av personer 

med psykisk funktionsnedsättning någon gång mellan 2011 och 2014. De ska 

även ha följt upp analysen av hur väl individernas behov är tillgodosedda på 

boendeområdet, arbete och sysselsättningsområdet och den planering av hur 

verksamheten kan utvecklas som gjordes 2013. Analysen ska innehålla en 

bedömning av hur antalet upprättade samordnade individuella planer enligt 

inventeringen överensstämmer med behovet av sådana planer för personer med 

psykisk funktionsnedsättning, en bedömning av hur den enskildes delaktighet 

kan stärkas i de boende- och sysselsättningsinsatser som tillhandahålls av 

kommunen, och en bedömning av vilka insatser av de som rekommenderas i 

Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni 

som kommunen kan tillhandahålla. Brukarorganisationer ska ha lämnat 

synpunkter på analys och handlingsplan. Det innebär att B3 bidrar till 

samverkan mellan huvudmännen.  

SKL har bistått kommunerna med stöd i att uppnå prestationsmål B3 bland 

annat genom kommunbesök, besvarat frågor från kommuner via mail och 

telefon, genomfört seminarium om inventeringen och om analyser och 

handlingsplaner, skapat en webbpresentation hur man genomför inventeringar 

samt uppdaterat inventeringsinstrumentet. 

Verktyg för att stödja gemensam ledning och styrning 

Kartläggningsverktyget (se PRIO mål 4) för gemensam ledning och styrning är 

ett verktyg som utgår från ett gemensamt arbete. Även enkäten SQPM som 

spridits under 2014 bidrar till att öka kunskaper om hur verksamheter arbetar 

tillsammans (se även PRIO mål 4)  

  

http://i-nod.se/delprojekt-act/huvudniva-act/rattspromemoria/
http://www.psynk.se/forstalinjen/utvecklingsarbete/instrumentetsqpm.2050.html
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Kapitel 4. Kunskapsstöd, 

kompetensutveckling och 

kvalitetsarbete 
 

Bidra till att vården och omsorgen i ökad utsträckning 

bygger på bästa tillgängliga kunskap (PRIO, delmål 1) och 

Förstärka kompetensen bland personal som möter personer 

med psykisk ohälsa (PRIO, delmål 2) 

 

Kunskapsbaserad vård och åtgärder för ökad kompetens (ÖK 4, 5, 7, 9 och 

10)  

Webbsida för att öka registreringsgraden 

För att underlätta för huvudmännen att följa utvecklingen har SKL tillsammans 

med registercentrum i Göteborg utvecklat en särskild webbsida för PRIO 

satsningen. På webbsidan presenteras hur respektive län ligger till vad det gäller 

registreringar i psykiatriska kvalitetsregister i förhållande till de satta 

prestationsmålen (prestationsmål B1).  

Synliggörande av tvångsåtgärder 

Prestationsmål B2 ställer krav på att landstingen har identifierat den tiondel av 

patienterna som blir föremål för flest tvångsvårdstillfällen och den tiondel av 

patienterna som utsätts för flest tvångsåtgärder. Målet har synliggjort en utsatt 

patientgrupp och bidragit till gemensamma diskussioner kring hur arbetet kan 

utvecklas.   

Ökade kunskaper i förbättrings- och förändringsarbete 

För att möta behovet av metoder för att systematiskt sprida ny kunskap, etablera 

och implementera ny kunskap och designa verksamheter har 

psykiatrisamordningen genomfört utvecklingsprocessen Stockholm Sessions. 

Utvecklingsprocessen gav trettiotalet utvecklingsledare, kvalitetsutvecklare och 

personer med liknande uppgifter från skola, socialtjänst och hälso-och sjukvård 

från hela landet möjlighet att ta del av de senaste metoderna för 

förbättringsarbetets olika delar. Genom utvecklingsprocessen har alla deltagare 

fått stöd med att lära de nya metoderna och att tillämpa dem på ett eller flera 

aktuella utvecklingsprojekt i deras verksamhet. 

Stöd för att implementera de nationella riktlinjerna för psykosvård 

Även projektet Bättre psykosvård förbättrar kompetens och bidrar till att 

verksamheterna arbetar utifrån bästa tillgängliga kunskap. Syftet med projektet 

är att stötta enheter att implementera de nationella riktlinjerna för psykosociala 

insatser vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. Det finns 

processledare runt om i landet vars uppdrag är att hjälpa enheter med till 

http://www.prio.psykiatriregister.se/?2
http://psynk.kolan.org/om-psynkprojektet/internationellt-arbete/stockholm-sessions
http://www.battrepsykosvard.se/projekt/om-projektet/
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exempel GAP-analyser och att arrangera utbildningar med fördjupad 

information om insatserna och de olika metoderna. I rapporten VIP - 

Värdebaserad implementering psykosociala riktlinjer - slutrapport (2014) görs 

en sammanställning och analys görs kring vilken tillgång det finns till 

psykosociala insatser i landet och i vilken utsträckning patienterna får dessa.  

 

App för implementering av IMR 

Uppsala universitet och institutionen för Neurovetenskap har tagit fram en iPad-

applikation för implementeringsstöd för IMR. IMR-programmet är ett 

manualbaserat psykosocialt program som syftar till att förbättra deltagarnas 

förmåga att hantera de negativa konsekvenserna av svår psykisk sjukdom, 

främja samarbetet mellan utövare och brukare, öka deltagarnas delaktighet i sin 

behandling samt att stötta deltagarna att eftersträva personligt meningsfull 

återhämtningsmål. IMR-appen är ett pedagogiskt och interaktivt verktyg för 

stöd och styrning vid implementering av IMR-programmet. 

PRIO-dialoger 

Under 2014 har PRIO- dialoger genomförts i de flesta län. Vid dialogerna 

redovisas data över landstingets och kommunernas resultat när det gäller 

behovsinventeringar, läkemedelsanvändning, vårdtillfällen, slutenvård, boende, 

försörjningsstöd och skolresultat för olika grupper. Vid dessa dialoger deltog 

representanter för socialdepartementet, SKL, Socialstyrelsen samt NSPH. Från 

länen deltog förtroendevalda, ledare och strateger från bl.a. psykiatri, skola och 

socialtjänst samt patienter, brukare och anhöriga. Syftet med dialogerna var att 

diskutera respektive läns utmaningar avseende psykisk hälsa. Fokus har varit att 

analysera och diskutera resultatet av de insatser som ges till personer med 

psykisk ohälsa. 

Utbildning av ST-läkare 

För att stärka den teoretiska kunskapen för ST-läkare har det under 2014 

genomförts totalt 45 kurser i METIS-formatet. Av dessa var 34 SK-kurser i 

Psykiatri, fyra avgiftsfinansierade kurser i Psykiatri, fyra kurser i Barn- och 

ungdomspsykiatri och tre kurser i Juridik för utlandsstuderande läkare. Antal 

ST-läkare inom de psykiatriska specialiteterna beräknas vara drygt 700 

personer. Sammanlagt för kurserna har 981 kursplatser utnyttjas av ST-läkare 

under utbildning. Samma ST-läkare kan deltagit i flera kurser. Om en ST-läkare 

ska gå 10 kurser under sin ST-utbildning med nuvarande antal ST-läkare i 

landet bör ungefär 1400 kursplatser erbjudas varje år. Juridik för 

utlandsstuderande läkare är en kurs som förbereder utlandsstuderande läkare 

inför deras första jobb i Sverige. Kursen som är helt webbaserad, utvecklades 

under våren 2014 av specialistläkare i psykiatri, ST-läkare i psykiatri, 

representanter från patientorganisationerna och läkare med egen erfarenhet av 

läkarutbildning utomlands. 

Stödmaterial och filmer på webben 

Under året har det producerats ett stort antal filmer, utbildningar och 

stödmaterial. Allt detta finns publicerat på webbplatsen www.psynk.se som har 

cirka 150-200 besökare per arbetsdag. I stort sett alla seminarier, konferenser 

och möten som genomförts har dokumenterats som webb-tv och dessa filmer är 

även möjliga att se i efterhand. Filmbiblioteket fungerar som kunskapsbank och 

inspirationskälla och en genomsnittlig månad visas ca 90 timmar filmmaterial. 

Ett flertal webbplatser för olika uppgifter har upprättats under projekttiden (se 

http://www.battrepsykosvard.se/projekt/vip/
http://www.battrepsykosvard.se/projekt/vip/
http://www.metiskurser.se/
http://www.psynk.se/
http://play.quickchannel.com/qc/create/play.asp?PRODUCER_ID=ability107&LAYOUT=MT
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nedan). Som ett komplement till de webbaserade verktygen finns i många fall 

tryckt material som kan beställas från kansliet.  

Det har under året till exempel funnits filmade utbildningar avseende 

instrumenten SDQ, CORE-OM och C-GAS. Samtliga instrument används för 

att identifiera tidiga tecken på psykisk ohälsa och ger en hjälp till bedömning. 

SKL har också varit med att ta fram en webbaserad utbildning i C-GAS fram 

tillsammans med BUP i Stockholm 

Övriga satsningar 

I redovisningen av samtliga övriga PRIO-mål beskrivs aktiviteter som bidra till 

att vården och omsorgen i ökad utsträckning bygger på bästa tillgängliga 

kunskap samt förstärker kompetensen bland personal som möter personer med 

psykisk ohälsa. Som exempel kan nämnas: 

 Det nationella självskadeprojektets arbete. Projektet har haft i uppdrag 

att utveckla och samordna kunskap kring unga med risk för eller med 

allvarliga självskadebeteenden och man har bland annat tagit fram ett 

nationellt dokument med rekommendationer. Projektet har även tagit 

fram en utbildning och stödmaterial till personer som i sin 

yrkesutövning möter självskadebeteende.  

 Nationella självskadeprojektet har tillsammans med projektet Bättre 

vård mindre tvång arbetat med genombrottsmetodik i ett antal barn- och 

ungdomspsykiatriska verksamheter. 

 Genom satsningen Deplyftet har en utbildning tagits fram för att 

förbättra insatserna vid depression och ångest inom barnpsykiatrin.  

 Arbete för bättre psykosvård 

 PRIO-dialoger för att främja samsyn och gemensam diskussion 

 Arbetet med att stödja uppbyggnaden av NSK-S samt arbetet med att 

skapa gemensamma programråd mellan NSK och NSK-S syftar till att 

utjämna skillnader i vård och omsorg och erbjuder en möjlighet till ett 

mer synkroniserat stöd till kommuner och landsting.  

 Ett första resultat av den nya arbetsformen för Samordnad statlig 

kunskapsstyrning där SKL är en aktör är ett ADHD-paket.  

 Min Kompass, ett program för att hjälpa människor att ta kontroll över 

mild till måttlig stress och/eller depression med hjälp av mobiltelefon 

och/eller dator 

 Stöd till tidigt upptäckt i förskola och skola, bland annat genom 

webbföreläsningar och spridningsaktiviteter kring olika hälsoverktyg 

som skolsköterskans kan använda i elevhälsosamtalen.  

 Insamling och sammanställning av elevhälsodata utifrån 

elevhälsosamtalen på lokal som regional och nationell nivå för att följa 

hur elever skapa underlag för elevhälsans arbete.  

 Stöd för att förbättra kompetensen avseende samverkan med hjälp av 

till exempel SIP. Både utbildningar och stödmaterial har publicerats på 

webben.  

Internationellt utbyte  

Genom arbetet inom organisationen IIMHL (the International Initiative for 

Mental Health Leadership) har Sverige fått direkt och personlig kontakt med 

ledare med nationella ansvar för olika delar av psykisk hälsoområdet. Redan 

under dessa två år har detta inneburit att vi kunnat få ett bra grepp om 

utvecklingen och många intressanta exempel inom en lång rad prioriterade 

områden avseende den psykiska hälsan (Rapporten Internationell utblick). Det 

http://www.psynk.se/ompsynk/informationsmaterial.1882.html
http://www.iimhl.com/
http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/wp-content/uploads/2015/02/internationell-utblick.pdf
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har utvecklats ett kontinuerligt gemensamt lärande med personer som leder och 

arbetar i så kallade implementeringsstödjande funktioner i olika länder. 

Kontakterna har möjliggjort snabba svar på olika förfrågningar t.ex. hur arbetet 

för första linjen eller motsvarande genomförs i olika länder.  

 

Skapa förutsättningar för att vårdens och omsorgens resultat 

följs upp på ett öppet och jämförbart sätt (PRIO, delmål 3) 

 

Resultat och uppföljning (ÖK 5 och 10) 

Registrering och inventering 

Genom det arbete som bedrivits under året har möjligheten att samla in data på 

lokal nivå förbättrats. Dock saknas det i hög utsträckning indikatorer och 

mätverktyg på nationell nivå. Inom landstingen har användandet av 

kvalitetsregister ökat. Kommunerna har intensifierat sitt arbete med att 

inventera behov i målgruppen.  

SKL har stöttat kommunerna i arbetet med att inventera personer med psykiska 

funktionsnedsättningar, bland annat genom att det har funnits personer som har 

kunnat ge stöd på lokal nivå. Inventeringarna bidrar till kommunernas arbete 

med att följa upp sin verksamhet samt ger underlag för att kunna fatta mer 

informerade beslut i förbättringsarbetet (prestationsmål B3).  

Framtagande av indikatorer 

SKL har under 2014 deltagit i Socialstyrelsens arbete med utvecklandet av 

indikatorer för barn och ungas psykiska hälsa.  Av flera orsaker har 

myndighetens arbete blivit försenat och arbetet hittills har inriktats på att 

sammanställa befintliga indikatorer. SKL ser att det finns ett värde i att fortsätta 

utvecklandet av nya indikatorer.  

Insamling av elevhälsodata 

Genom arbetet med att utveckla en nationell elevhälsodatabas finns nu tekniska 

förutsättningar för att samla data om elevers hälsa utifrån de enkäter som 

genomförs i samband med skolsköterskans elevhälsosamtal i förskoleklass, 

årskurs 4, årskurs 7 och första året i gymnasieskolan.  

Synliggörande av registreringsgrad och väntetider 

Den särskilda webbsida för psykiatriska kvalitetsregister som skapats 

underlättar för landstingen att följa upp sin verksamhet (se PRIO-mål 10 och 

11), vilket även väntetider i vården gör avseende data om väntetider för 

personer som söker vård.  

 

Markörbaserad journalgranskning 

SKL har tagit fram en handbok för markörbaserad journalgranskning i psykiatri. 

Handboken beskriver en strukturerad metod för att identifiera och mäta skador i 

den psykiatriska vården för vuxna samt för rättspsykiatri.   

  

 

http://www.psynk.se/skolresultatochpsykiskhalsa/elevhalsa/forsokmednationellelevhalsodatabas.2013.html
http://www.prio.psykiatriregister.se/?2
http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/markorbaserad-journalgranskning-i-psykiatri-for-att-identifiera-och-mata-skador-i-varden.html
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Digitala bedömningsinstrument och utbildning 

Framtagande av webbaserade instrument (SDQ, CORE- OM och C-GAS) för 

att identifiera barn och ungas psykiska hälsa kan vara ett bidrag i sen mer 

systematisk uppföljning av den egna verksamheten (se PRIO-mål 2)   

 

Ökat intresse för sociala investeringar och uppföljning 

Idag vet vi för lite om insatsers effekter. Arbetet med sociala investeringar kan 

bidra till att öka medvetenheten om vilka effekter en viss insats ger och på 

vilket sätt man kan styra och leda så att bästa möjliga insatser erbjuds.  SKL har 

fortsatt sitt arbete med att sprida kunskap om olika modeller för sociala 

investeringar. 

 

http://www.psynk.se/forstalinjen/utvecklingsarbete/sdqwebb.2046.html
http://www.psynk.se/forstalinjen/utvecklingsarbete/corewebb.2045.html
http://www.bup.se/sv/Om-BUP/Publicerat/CGAS-webbutbildning-for-behandlare/
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Kapitel 5. Bemötande, 

delaktighet och inflytande 

Öka patient- och brukarinflytande inom vården och 

omsorgen (PRIO, delmål 1) 

 

Delaktighet och inflytande (ÖK 1 och 4) 

Delaktighet och inflytande för patienter och brukare har varit en ingrediens i 

flera av de utvecklingsarbeten som bedrivits under året. Ett konkret exempel är 

skriften ”Från delaktighet till delat beslutsfattande” som NSPH tagit fram på 

uppdrag av SKL 

PRIO-dialoger med brukarrepresentation 

På organisationsnivå har delaktigheten främjats genom bland annat PRIO-

dialoger. Vid samtliga PRIO- dialoger har lokala och regionala representanter 

för patienter och brukare deltagit. NSPH har under 2014 ingått i PRIO-

dialogerna. Brukarrörelsen har även lämnat synpunkter på handlingsplanerna 

som upprättas i kommunerna (Prestationsmål B3) och SKL har gett stöd till 

arbetet.   

Form för utbyte mellan SKL, NSPH och Socialstyrelsen 

Under året har OLGA-gruppen fortsatt haft kontinuerlig dialog. OLGA gruppen 

består av representanter för SKL, NSPH och Socialstyrelsen.  

Mindre tvångsåtgärder och ökad delaktighet 

Bättre vård mindre tvång är ett utvecklingsarbete inom den psykiatriska 

heldygnsvården för att minska tvångsåtgärderna. Fokus på inflytande för den 

enskilda har genomsyrat arbetet i projektet Bättre vård mindre tvång under alla 

de år som projektet genomförts. Resultatet från bättre vård mindre tvång visar 

att ca 80 procent av de ingående teamen har ökat patienters delaktighet men 

minst 15 procent. Cirka 10 procent av teamen rapporterar att det skett en 

försämring av patienternas upplevda delaktighet. Att personer med 

egenerfarenhet erfarenhet av psykiatrisk tvångsvård deltagit i arbetet har en 

avgörande betydelse för utvecklingen. Siffrorna för bemötande visar inte lika 

höga förbättringstal, 55 procent av teamen rapporterar en förbättring om minst 

15 procent men cirka 30 procent av teamen redovisar en försämring i 

upplevelsen av bemötande.  

Ambassadörer från Hjärnkoll har haft en tydlig roll att bidra med den enskildas 

erfarenheter och under det sista året har ambassadörerna även varit i coachande 

funktioner, både till team och programledare. Det sista 

Genombrottsprogrammet hade ett mycket starkt fokus på stöd till anhöriga och 

konsekvent har team belönats för bästa utvecklingsarbete med fokus på den 

enskilda och på anhöriga.  

http://nsph.webshop.strd.se/product/8208/8212/0/869637
http://skl.se/halsasjukvard/psykiskhalsa/battrevardmindretvang/ombattrevardmindretvang.1987.html
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Brukarenkät om samordningsmöten 

Under året har SKL bidragit till att utveckla en brukarenkät på webben som 

mäter brukarens (barn och vuxna) upplevelse av kvalitén på samordningsmöten 

(eller föräldrarna om barnet inte vill eller kan). Bland annat uppger man ålder, 

kön, vilken kommun man bor i samt vilket landsting/län man tillhör. Därefter 

svarar man på fem frågor som handlar om upplevelsen av samordningsmötet 

men en fråga om uppföljning har tillkommit. Svaren visas därefter i ett diagram 

indelat i rubrikerna bemötande, medbestämmande, relevans, struktur, 

information och uppföljning. SKL har även översatt och validerat ChASE, ett 

instrument som följer upp barn och ungas upplevelser av vård (se PRIO-mål 1). 

Integrerade arbetsformer 

SKLs arbete med att utveckla integrerade arbetsformer (I-nod) och stödmaterial 

för en ökad SIP-användning bidrar till att patienter och brukares behov i högre 

utsträckning fokuseras när flera huvudmän arbetar tillsammans. I 

utvecklingsarbetet har en högre grad av patient- och brukardelaktighet 

uppmuntrats.  

Behandling på webben  

SKL har tillsammans med 1177 vårdguiden bedrivit ett projekt kring 

invånartjänster med syfte att förbereda för och provköra ett nytt arbetssätt i 

psykiatrin. Inom ramen för projektet har man arbetat med att stötta 

kommunikationen för delad kunskap mellan patienter och vårdpersonal och 

erbjuda ett stöd för egenvård och stöd för delat beslutsfattande genom 

användning av e-tjänster.  

Bland annat har arbetet resulterat i en ny införandemetod av Mina vårdkontakter 

och e-tjänster, utveckling och implementering av 16 nya e-tjänster i Mina 

vårdkontakter (Höglandet), konceptualisering och spridning av 

införandemetoden, utvärdering av kommunikation med patienter med stöd av 

Min hälsoplan, utvecklat en patientresa för neuropsykiatrisk utredning på 

1177.se samt konceptutveckling av stöd under neuropsykiatrisk utredning inom 

Region Jönköpings län och konceptutveckling av Guide för Personligt 

Ställningstagande (GPS) inom Region Jönköpings län. 

 

Patientinformation om utredning  

1177 vårdguiden har skapat ett särskilt informationsmaterial om 

neuropsykiatrisk utredning som i förts hand riktar sig till vuxna personer som 

ska genomgå en utredning. Materialet är lättillgängligt publicerat på 1177 

vårdguidens sida.    

 

Utveckla stödet till anhöriga till personer med psykisk 

ohälsa (PRIO, delmål 2) 

 

Det finns inget uttryckligt mål i överenskommelsen mellan departementet och 

SKL som fokuserar på stödet till anhöriga. Men SKL har ändå bidragit till målet 

genom att utvecklingsprojekten i olika grad involverat brukar – och 

närståendeorganisationer.  Genombrottsarbetet har haft ett tydligt patient- och 

anhörigfokus.  Samarbetet med NSPH har bidragit till ett fokus på brukare och 

närståendes möjligheter att få stöd och hur det stödet skulle kunna utformas. I 

http://sipkollen.se/
http://www.psynk.se/forstalinjen/utvecklingsarbete/instrumentetchase.2049.html
http://i-nod.se/
http://www.1177.se/Tema/Psykisk-halsa/Soka-vard-och-hjalp/Soka-vard/Att-genomga-en-neuropsykiatrisk-utredning-som-vuxen/
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arbetet med i SIP för barn och unga finns ett tydligt föräldra- och 

närståendefokus. 

Webbinformation 

SKLs arbete med att utveckla information (grundkrav 2) på webben riktad till 

barn, unga och deras familjer (Saga-mallen och 1177.se) har gett ökade 

möjligheter för anhöriga att ta del av relevant kunskap.  

Informationsprojekt till stöd för barn och unga 

Psykiatri Skåne, Landstinget i Dalarna, SKL (Sverige) samt Socialt 

Udviklingscenter SUS (Danmark) har gemensamt arbetat med ”De tysta 

barnens röst” som är ett informationsprojekt (fem filmer) som i första hand vill 

nå ut till barn och ungdomar som växer upp med psykisk ohälsa hos en förälder. 

Det övergripande syftet med filmerna är att stötta de unga i sina familjer, i 

mötet med omvärlden och i sin egen utveckling. Filmerna beräknas vara klara 

under våren 2015. 

 

Bidra till att minska stigmatiseringen av personer med 

psykisk ohälsa (PRIO, delmål 3) 

Synliggörande 

Det finns inget uttryckligt mål som syftar till att minska stigmatiseringen i 

överenskommelsen mellan SKL och departementet.  Men det utökade fokuset 

på psykisk hälsa och ohälsa bidrar i sig till att minska stigmatiseringen och öka 

kunskapen och medvetenheten om psykisk hälsa och ohälsa och den situation 

patienter och brukare befinner sig i. Våga berätta på 1177 är ett konkret 

exempel på hur information och kunskap kan spridas. I flera delprojekt har 

attitydambassadörer från Hjärnkoll anlitats. De kan med sin erfarenhet och 

kunskap bidra till att utveckla förståelse för psykisk sjukdom och ohälsa. 

 

Övrigt utvecklingsarbete som inte direkt kopplas till PRIO 

Personer som vårdas med tvång är en särskilt utsatt grupp. SKL har tillsammans 

med NSPH tagit fram en broschyr om tvångsvård. I broschyren beskrivs lagen 

om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och vilka rättigheter man har som patient. 

Broschyren finns översatt till 13 språk.  

SKL har tillsammans med medlemsföreträdare och Svenska föreningen för 

barn- och ungdomspsykiatri arbetat fram ett underlag för utförande av 

granskningar, eller revisioner som vi också kallar det, i enlighet med 

Socialstyrelsens föreskrift för psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård 

(SOSFS 2008:18). Detta material är framtaget för att användas inom den barn-

och ungdomspsykiatriska tvångsvården, BUP.  

SKL har under flera år varit en aktiv part i arbetet med psykiatrilagsutredningen 

(SOU 2012:17 Psykiatrin och lagen – tvångsvård, straffansvar och 

samhällsskydd) både som experter och som remissinstans. En lagändring trädde 

i kraft oktober 2014 avseende elektronisk kommunikation, och fler förändringar 

väntas träda i kraft 2016.  

http://www.sagademo.se/
http://www.1177.se/Tema/For-barn---vaga-beratta1/Interaktiv-bild_test/vagaberatta/
http://www.1177.se/Nyheter/Nyhetsbehallare/Nationellt/Vaga-beratta---nytt-tema-for-barn/
http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/5346.pdf?issuusl=ignore
http://skl.se/halsasjukvard/psykiskhalsa/psykiatriskheldygnsvard/kollegialarevisioner.4794.html
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SKL bedriver utvecklingsstöd inom skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård med 

mera som ger effekt på målen i handlingsplanen. Uppföljning av 

handlingsplanen och prioriterade frågor sker tillsammans med medlemmarna.  
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Kapitel 6. Slutsatser och 

tankar framåt 
Den här rapporten redovisar det utvecklingsarbete som bedrivits under 2014, 

men de slutsatser och tankar avseende framtiden som presenteras i det här 

kapitlet baserar sig på återkommande erfarenheter även från tidigare års arbete.  

Att stödet till huvudmännen har utgått ifrån SKL har medfört en unik möjlighet 

till nära samarbete och inblick i kommuners och landstings verksamheter och 

pågående processer, vilket synliggjort både styrkor och svagheter. Det är i mötet 

med verksamheternas alla nivåer vi har kunnat se hur de samhälleliga 

ambitionerna har omsatts i praktisk verksamhet. Vår övergripande slutsats 

utifrån detta är att ett nationellt och regionalt utvecklingsstöd alltjämt är 

önskvärt inom flera områden.  

Det finns ett stort engagemang hos huvudmännen men trots det leder olika 

satsningar ofta bara till öar av förändrad verksamhet. Vidare finns omotiverat 

stora variationer i det stöd som ges av skola, socialtjänst och hälso- och 

sjukvård. För att påverka och förbättra situationen för personer med psykisk 

ohälsa i stor skala krävs gemensamma ansträngningar på bred front. Redan i 

Ambition och ansvar (2006:100) påpekade utredaren att ”Det saknas en samlad 

samhällelig strategi för ökad psykisk hälsa i hela befolkningen” (SOU 2006:100 

s.140). Senare års satsningar har också förstärkt bilden av att kortvariga projekt 

och försök till snabba lösningar inte fungerar. Det behövs en långsiktig satsning 

som omfattar breda perspektiv och aktörer på både lokal, regional och nationell 

nivå, inklusive frivilligsamhälle och näringsliv. På nationell nivå krävs en 

samordning inom och mellan olika ansvariga departement. Patienters och 

brukares erfarenheter och kunskaper bör också ges en större roll än hittills har 

varit fallet.  

 

Kunskap och kompetens 

Medarbetares kunskap och kompetens är avgörande för att skapa kvalitet och 

kontinuitet i verksamheterna, men på många håll finns idag stora svårigheter att 

rekrytera och hålla kvar personal med rätt kompetens och erfarenhet. En modell 

för att öka kompetensförsörjningen är METIS och olika typer av 

webbutbildningar. Även erfarna medarbetare kan dock behöva uppdatera sina 

kunskaper. Utvecklingen inom området psykisk (o)hälsa går fort framåt och det 

finns därmed ett behov av snabbt framtagande och effektiv spridning av 

uppdaterade kunskapsöversikter, riktlinjer, meddelandeblad och handböcker i 

olika ämnen. I de fall riktlinjer behövs inom vissa områden tydligare 

information om hur de ska tolkas. Exempelvis är erfarenheten från projektet 

Bättre Psykosvård att det skulle spara tid ute i landet och sannolikt öka 

implementeringsgraden.  

För att stödja effektiva samverkansformer och gemensamma arbetssätt är det 

också viktigt att aktuell kunskap sammanställs ur ett sektorsövergripande 

perspektiv. Takten på senare års produktion indikerar emellertid att det kommer 

bli en stor utmaning för våra kunskapsmyndigheter att kunna leverera 

ovanstående samordnat och med tillräckligt hastighet. 

Departementsöverskridande samverkan kring forskning och övrig 
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kunskapsproduktion är viktig för att skapa kunskapsstödjande produkter som i 

högre utsträckning kan utgå från individers behov snarare än från olika 

huvudmäns och myndigheters separata uppdrag och verksamheter. Ett utvecklat 

samarbete med företrädare för brukare, patienter och närstående bidrar till ny 

kunskap och kan utgöra ett stöd i samverkan på lokal, regional och nationell 

nivå.  

Vi får allt större möjligheter att möta en ökad efterfrågan med digitala verktyg – 

antingen som tidig intervention för självhjälp, eller som förskriven insats. Inom 

ramen för arbetet med överenskommelsen har ett flertal digitala verktyg tagits 

fram. Vår bedömning är det finns stora möjligheter vad gäller webbaserade 

självhjälpsprogram till både barn och vuxna och till förbättring av den 

information som riktas barn, ungdomar och vuxna. Det är därför angeläget att 

hålla jämna steg med utvecklingen och samordna insatserna såväl nationellt om 

mellan kommuner och landsting. 

Vi har mycket att lära av andra länder och det internationella utbytet behöver 

förstärkas. Ett nätverk och forum med stor potential är International Initiative 

for Mental Health Leadership (IIMHL) i vilken samordningsfunktionen är 

medlem sedan 2013. För att ge bästa förutsättningar för kunskapsutbyte är det 

önskvärt att SKL, regeringen och myndigheterna tydliggör de gemensamma 

ambitioner och formerna för internationellt samarbete. Angelägna frågor rör 

exempelvis samsyn kring prioriterade områden samt gemensamma strategier för 

hur frågor kring psykisk hälsa ska lyftas i IIMHL, EU och WHO.   

En stor del av de senaste årens utvecklingsarbete som genomförts av SKL har 

varit beroende av att projektet har producerat kunskapsunderlag. De ordinarie 

kunskapsleverantörerna, myndigheter och lärosäten, har haft en så lång 

leveranstid att det inte är möjligt att invänta deras arbete under en kort 

projekttid. Med den snabba kunskapsutveckling som finns idag är det 

nödvändigt att processerna för framtagande av kunskapsunderlag och 

beslutsstöd snabbas upp och motsvarar verksamheternas behov. 

 

Stöd för implementering 

Personalfrågor, administration, dokumentation och oplanerade händelser gör att 

det kan vara svårt att finna kraft och tid för att arbeta med förbättringsarbete. 

För att göra ändringar i praktiken krävs inte bara information och utbildning 

utan också stöd för implementering. Vanliga stödbehov är hjälp att införa eller 

ersätta ett arbetssätt eller metod i liten eller stor skala. Erfarenheten visar att 

tidigare strategier för implementering inte varit tillräckligt intensiva eller inte 

använt tillräckligt kraftfulla verktyg för att påverka strukturer och 

förutsättningar för att i tillräcklig omfattning förändra arbetssätt.  

Verksamheterna kan också behöva stöd i anpassningen till nya riktlinjer och ny 

lagstiftning, vilket sällan varit uttryckliga myndighetsuppdrag. I praktiken 

innebär det att tiden mellan beslut på nationell nivå och faktisk förändring i 

verksamheterna ofta blir onödigt lång. Införandet av de Nationella riktlinjerna 

för psykosociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknade tillstånd utgör 

ett exempel på bristande implementering då många kliniker säger sig erbjuda de 

rekommenderade insatserna men det finns stor variation i hur ofta målgruppen 

för insatserna får ta del av dem (VIP - Värdebaserad implementering 

psykosociala riktlinjer – slutrapport, 2014). Att stödja implementering av 

nationella riktlinjer och kunskapssammanställningar är därmed också ett sätt att 

minska skillnader inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola.  
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Allmänna färdigheter i förändrings- och förbättringsarbete är också något som 

verksamheterna behöver stöd i. Det kan till exempel handla om att ge stöd i att 

konkretisera politiska målsättningar så att de blir möjliga att omsätta i förändrad 

praktik i aktuella verksamheter, vare sig det handlar om möteskultur eller att 

införa ett nytt verktyg för uppföljning.   

Verksamheterna behöver också hjälp att hitta andra verksamheter med likande 

uppdrag och förutsättningar som de kan jämföra sig med och som kan utgöra 

goda exempel att lära av. Vidare behövs stöd när det gäller att anpassa 

erfarenheter, exempel och goda resultat från andra verksamheter till något som 

är tillämpligt i den egna verksamheten utifrån lokala villkor. 

Lokala och regionala strukturer för förbättringsarbete 

Stödfunktioner för arbetet med psykisk hälsa kan främjas inom ramen för de 

uppbyggda regionala samverkans- och stödstrukturer som finns i samtliga län. 

Dessa strukturer utför en påbörjad infrastruktur för lokalt, regionalt och 

nationellt gemensamt förbättrings- och förändringsarbete men behöver få ett 

utvidgat uppdrag för att kunna omfatta arbetet med psykisk hälsa. En dylik 

struktur kan också säkerställa att framtida satsningar har regional och lokal 

förankring.  

För att främja psykisk hälsa och behandla och stödja personer med psykiska 

sjukdomar och psykiska funktionshinder behövs insatser inom många olika 

livsområden. Inom området psykisk hälsa/ohälsa är aktörer inom kommun och 

landsting var för sig och i samverkan lika viktiga för en framgångsrik 

utveckling. De strukturer som utvecklas kan bli effektivare om de samordnas 

och utvecklas så att de kan användas av alla aktörer och sprida kunskap åt olika 

håll. 

 

Ansvar och samverkan 

En viktig förutsättning för framgångsrikt förbättringsarbete är det lokala 

ägarskapet. Risken när ett utvecklingsarbete initierats från nationell nivå och 

med externa projektmedel är annars att det uppstår en glidning mot minskat 

ansvarstagande för att förankra och genomdriva de förändringar som krävs. Ett 

sätt att tillförsäkra det lokala ägarskapet är genom att tydliggöra vilka 

förväntningar som projektdeltagande medför gällande ledning, styrning och 

processledning och vilka aktiviteter och resultat som ska uppnås. Tydliga beslut 

och efterfrågan på resultat skickar en signal inom den egna organisationen om 

att arbetet ska prioriteras vilket får fler att bidra. I rapporten ”Vem bestämmer” 

framkommer att det politiska engagemanget är viktigt. Exempelvis skrivs: ”där 

huvudmännen satt tydliga mål, beslutat om styrdokument, avsatt resurser och 

aktivt medverkat i samverkan ses mätbara resultat som är positiva för 

målgruppen barn- och unga med psykisk ohälsa.”  

Kommuner och landsting behöver skapa en gemensam infrastruktur för arbetet 

med psykisk hälsa och ohälsa. De parallella processer som pågår idag bidrar till 

att skapa stuprör och försvårar för den enskilde. Myndigheten för vårdanalys 

(2014) skriver ” Den psykiska ohälsan berör långt fler aktörer än bara de inom 

vård och omsorg. Inte minst när det kommer till målgruppen barn och unga 

spelar skolan en mycket viktig roll för det psykiska välbefinnandet. För att 

möjliggöra en förbättrad situation för barn och unga kan till exempel 

Utbildningsdepartementet inkluderas i utvecklingen av insatser för 

målgruppen”. Att ansvarsfördelningen för barns psykiska hälsa på många 

platser fortsatt är otydligt har även visat sig i arbetet med att utveckla första 
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linjen. För att tydliggöra ansvarsfördelningen krävs samverkan mellan 

huvudmännen. 

När huvudmännen utvecklat tydliga modeller för samverkan underlättar det för 

styrning och ansvarstagande i verksamheterna, men i de fall där huvudmännen 

istället fokuserat på gränsdragning så fungerar styrkedjan sämre. (s. 8) Vem 

bestämmer? En översiktlig kartläggning av styrning och ansvar för insatser för 

barn och unga med psykisk ohälsa, tre landsting och sju kommuner). Även på 

de platser som bedrivit utvecklingsarbete med fokus på gemensam ledning och 

styrning finns fortfarande ett tydligt gap mellan ambitioner och utfall. Att 

upprätta en struktur där logiken mellan politiskt formulerade mål, 

ledningsgruppens mål och enskilda aktiviteter är tydlig för alla inblandade är en 

avgörande kompetens. Ett viktigt steg är att politiker och högsta ledning tydligt 

visar att gemensamma mål och gemensam uppföljning är en prioriterad fråga. 

 

Uppföljning  

Ökade krav på uppföljning och resultatinriktning innebär högre förväntningar 

på både chefer och politiker och indirekt på de utvecklingsansvariga och FoU-

miljöer/stödstrukturer som ska förse beslutsfattare med underlag. En 

försvårande omständighet är bristen på nationella data. Att inte kunna mäta 

effekter och aggregera dessa mått för att få jämförelsetal minskar möjligheten 

att tolka den egna verksamhetens resultat. Registreringar i kvalitetsregister ökar, 

men det finns fortsatta stora områden där det saknas nationella register, till 

exempel för ångest och depression. Inom socialtjänsten, elevhälsan, förskolan 

saknas såväl gemensamma indikatorer som system för att samla in data på 

nationell nivå. De kunskapsstyrande myndigheterna behöver utveckla nationell 

datainhämtning och databearbetning utifrån både nationella och lokala behov.  

Många verksamheter uttrycker en vilja att använda systematiska metoder för 

uppföljning och en motivation för att utveckla sina arbetssätt men i praktiken 

kan man ha svårt att acceptera de gemensamma mått och mätmetoder som ger 

möjlighet till jämförelse, vilket varit fallet exempelvis inom Första linjen. Trots 

stöd i forskning och stor spridning nationellt och internationellt har det varit en 

stor utmaning att skapa tillräcklig uppslutning kring valda instrument. Ett 

närmare samarbete mellan SKL, berörda myndigheter och yrkesföreträdare kan 

vara ett sätt att skapa större koncensus kring vad som bör ingå i första 

linjeuppdraget och hur det ska följas upp. Om det ska vara möjligt att skapa 

system för datainsamling som inte belastar verksamheterna med extra arbete 

måste det finnas gemensamma definitioner, indikatorer och resultatmått. Detta 

behöver tas fram i närtid för att undvika en flora av lokala lösningar. 

På senare tid har en modell för organisation av lokalt och regionalt 

utvecklingsarbete, brett benämnt sociala investeringar, rönt allt större intresse i 

både kommuner och landsting. En nyckelkomponent i modellen är uppföljning 

och utvärdering vid införandet av pilotsatsningar inom offentlig verksamhet. En 

förhoppning är att intresset för sociala investeringar också ska ge draghjälp åt 

frågan om datainsamling och analys. Ett värdefullt bidrag från nationell nivå 

skulle vara en samordning gällande både insamling och återrapporteringen av 

data till huvudmännen. För att bistå i deras förbättringsarbete behövs snabb 

återföring av koncentrerad data till alla regionala utvecklingscentrum snarare än 

en årlig rapport.  
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Samordning och drivkraft 

Psykisk hälsa/ohälsa är ett brett område som får allt mer uppmärksamhet och 

redan idag pågår en stor mängd utvecklingsarbeten och innovativa aktiviteter. 

Det finns mycket positivt att uppmärksamma samtidigt är det uppenbart att 

utvecklingstakten måste öka om insatserna ska hålla jämna steg med behoven 

av hjälp och stöd i samhället. För att uppnå detta behövs nationell samordning, 

pådrivande krafter och tydliga incitament. Detta kan säkert lösas på olika sätt. 

Erfarenheterna från utvecklingsarbetet som redovisas här är att viktiga 

komponenter är forskning och genererande av ny kunskap, sammanställning av 

aktuell kunskap, utveckling av innovativa strategier och arbetssätt samt ett 

omfattande stöd till införande av nya metoder, effektivt genomförande av 

insatser och kunskapsskapande uppföljning.  

Det är en stor utmaning att skapa en sammanlänkad process mellan människan 

som har behov av en insats och forskarvärlden där kunskapsutvecklingen 

dessutom sker med mycket högre hastighet idag än tidigare. 

 

Områden som behöver fokuseras ytterligare i kommande satsningar 

De överenskommelser som funnits under 2012-2014 till följd av regeringens 

PRIO-plan och SKL:s handlingsplan har fokuserat på målgrupperna barn och 

unga samt personer med komplicerade behov. Under åren har många aktiviteter 

genomförts för att stödja huvudmännen i att skapa goda förutsättningar för att 

ge effektiva insatser till dessa grupper. För att påverka psykisk ohälsa som 

folkhälsoproblem behöver det arbetet vidmakthållas samtidigt som satsningar 

för psykisk hälsa utvidgas till att inkludera även andra grupper.  

 

Tidiga och effektiva insatser vid psykisk ohälsa 

Psykisk ohälsa är den främsta orsaken till att människor sjukskrivs idag och för 

att komma tillrätta med detta behövs gemensamma ansträngningar från både 

arbetsgivare och kommuner och landsting. Förstalinjearbetet har hittills berört 

barn och unga men det finns behov av stödja huvudmännen att utveckla 

liknande arbetssätt även för vuxna. Människor med psykisk ohälsa behöver 

snabbt kunna hitta till vård och omsorg, och genom att erbjuda en samlad 

kompetens i en första linje skulle fler personer kunna få tillgång till adekvata 

insatser i ett tidigt skede och därmed förhindra en negativ utveckling. Unga 

vuxna med psykisk ohälsa täcks inte alltid av de förstalinjes-verksamheter som 

idag byggs upp för barn och unga, och vi vet att det finns en stor andel unga 

vuxna (7 procent av männen och 10 procent av kvinnorna i ålder 18-24) som 

behöver psykiatrisk vård eller psykofarmaka (Socialstyrelsen, 2013a). 

Primärvården har inte resurser att möta det ökande antalet personer som söker 

för psykisk ohälsa - även om man gör mycket. 30 procent av patienterna i 

primärvården har psykosociala problem och 70 procent att psykofarmaka skrivs 

ut av primärvårdsläkare. Det indikerar att verksamheterna kan behöva stöd för 

att svara upp mot det faktiska behovet.  

Förebyggande insatser. 

Vårt sätt att leva, dagens arbetsliv, och det sätt samhället är organiserat sliter 

förmodligen mer på våra psykiska resurser än tidigare. De vanligaste 

överbelastningssituationerna och risken för förslitningsskador kommer allt mer 

att handla om mentala tillstånd än om leder och muskler. Den psykiska hälsan 

är ojämlikt fördelad, många risk- och skyddsfaktorer är kända men kunskapen 
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om hur vi effektivt ska förhindra psykisk ohälsa behöver utvecklas. 

Arbetsmiljöns betydelse, liksom hur vi ska rusta befolkningen för att kunna 

hantera ny teknik och samhällets alla möjligheter, utan att riskera sin psykiska 

hälsa, behöver belysas.  

 

Arbete och sysselsättning 

Ett annat område där gemensamma satsningar behövs berör arbete och 

sysselsättning. Många människor med psykiska funktionsnedsättningar står idag 

helt utanför arbetsmarknaden. Att inte ha arbete eller sysselsättning påverkar 

hela livet, inte minst vad gäller de ekonomiska aspekterna. I de inventeringar av 

behov som genomförts i kommunerna visar det sig att 18 procent av personerna 

har ekonomiskt bistånd som inkomstkälla. Det är angeläget att arbeta ytterligare 

för att öka möjligheten till sysselsättning och arbete i målgruppen, tillsammans 

med försäkringskassa, arbetsförmedling, näringslivet och civilsamhället. Även 

de brister som ibland finns avseende boendesituationen för personer med 

psykisk funktionsnedsättning behöver adresseras. 

 

Beroende 

Det finns fler områden som bör aktualiseras i en fortsatt satsning på området 

psykisk hälsa. Vi vet att det finns en hög grad av samsjuklighet med 

beroendesjukdomar, vilket riskerar att konsekvenserna för den enskilde kan bli 

mycket allvarliga. I många fall saknas stöd för att veta hur man ska arbeta med 

komplex problematik av sådan art. Ansvarsfördelning och optimering av 

samhällets resurser inom området missbruk och beroende behöver klargöras för 

insatser till personer med beroende och deras närstående. 

Den höga andel personer som har både en psykiatrisk sjukdom och en 

beroendeproblematik lever under svåra förhållanden. Det arbete som bedrivits 

inom ramen för delprojekt Puzzel kan utvecklas för att på så sätt innefatta fler 

personer med komplex problematik.  

 

Äldres psykiska hälsa 

SBU utkom nyligen med en rapport att äldre personer med depression i många 

fall får felaktig behandling. 12-15 procent över 65 år är drabbade av en 

depressionssjukdom, motsvarande för hela befolkningen är 4-10 procent. I 

projektet ”Bättre liv för sjuka äldre” har arbetet med att utbilda första hjälpare 

bidragit till att öka kunskapens om äldres psykiska ohälsa, men arbetet behöver 

fortsätta. Intresset och engagemanget från de utbildade är högt, men det finns 

idag endast två personer som kan utbilda utbildare. Vård och omsorg behöver 

utvecklas för att på nästa sätt kunna möta äldre i deras situation.   

 

Nyanlända  

Personer som är nyanlända till Sverige har en särskilt utsatt situation. De får i 

många fall sämre psykiatrisk vård än befolkningen i övrigt och har i många fall 

en livssituation som är extremt påfrestande. Endast hälften av de asylsökande 

får hälsoundersökningar och de hälsoundersökningar som görs fokuserar inte 

alltid tillräckligt på psykisk ohälsa. Den kapacitet som finns idag när det gäller 

traumabehandling understiger kraftigt nuvarande behov. Resurser och arbetssätt 

för att förebygga allvarlig psykisk ohälsa är otillräckligt utvecklade. Om tidiga 
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insatser uteblir är risken stor att belastningen på den specialiserade psykiatrin -

både öppen och slutenvård - kommer att öka. 

 

Slutord 

För att göra skillnad för nämna grupper och för att påverka den psykiska hälsan 

i befolkningen som helhet ser vi behov av en långsiktig satsning, förslagsvis på 

10 år. En sådan satsning bör sätta upp tydliga och långsiktiga mål och använda 

konkreta, mätbara delmål som därmed möjliga att följa upp från år till år.  

För att ge förutsättningar för stort genomslag där angreppsätten kompletterar 

varandra bör ansvarsfördelningen mellan myndigheter och projekt av vårt slag 

förtydligas. En sådan ansvarsfördelning bör inbegripa uppdrag och satsningar 

som resulterar i insamling, sammanställning och analys av data och 

framtagande av kunskapsunderlag, riktlinjer, checklistor och beslutsstöd samt 

vardagsnära stödmaterial för personal, patienter och närstående. Även 

rollfördelningen kring implementering bör innefattas. 

”Rätt insatser på rätt nivå i rätt tid” har varit ledord för det utvecklingsarbete 

som på senare år bedrivits av SKL. För att kommande satsningar inom psykisk 

hälsa ska kunna bilda en helhet där summan kan bli större än delarna behövs en 

gemensam strategi som angår både förebyggande, tidiga- och specialistinsatser 

med ambition att så stor del av insatserna som möjligt görs så tidigt som 

möjligt, att alla insatser - oavsett nivå - är av hög kvalitet och att vård och stöd 

ges utifrån en ambition om jämlik hälsa. Det senare medför att det måste finnas 

utrymme att erbjuda olika varianter av välfärdstjänsterna med syfte att minska 

den ojämlika hälsan.  

Vi lever i ett på många sätt rikt och välfungerande land. Samtidigt kan vi se att 

dagens samhälle i vissa delar är organiserat så att det skapar ohälsa. Alla aktörer 

har ett ansvar att bidra till en diskussion om, och till konkreta 

förbättringsåtgärder för, hur vi kan öka den psykiska hälsan och minska den 

psykiska ohälsan.  
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Bilaga 1. Mål ur SKL:s handlingsplan för psykisk hälsa 

Mål ur SKL:s En långsiktigt gemensam handlingsplan för psykisk hälsa inom 

Sveriges kommuner och landsting kongressperioden 2012-2016. 

Barn och unga 

Långsiktiga mål 

Ett långsiktigt mål för barn och unga mellan 0-25 år är en god psykisk hälsa och 

goda skolresultat.  

Inriktningsmål  

Arbetet med att utveckla det förebyggande och hälsofrämjande arbetet för barn 

och unga ska under kongressperioden 2012-2016 aktivt inriktas på följande fyra 

parametrar:  

 Att minska den psykiska ohälsan hos barn, ungdomar och unga vuxna.  

 Att minska förekomsten av självskadande beteende, självmordsförsök 

och självmord hos barn, ungdomar och unga vuxna.  

 Att barn och ungdomar som uppvisar tecken på psykosocial 

problematik eller psykisk ohälsa ska erbjudas och ges extra stöd för att 

klara skolans mål.  

 Att öka möjligheten för att unga med psykisk ohälsa ska kunna arbeta, 

studera eller ha meningsfull sysselsättning.  

 

Personer med allvarlig psykisk sjukdom och långvarig psykisk 

funktionsnedsättning  

Långsiktigt mål 

Ett långsiktigt mål är goda levnadsförhållanden inom viktiga livsområden för 

personer med allvarlig psykisk sjukdom och funktionsnedsättning.  

Inriktningsmål  

Arbetet med att utveckla den psykiatriska vården och omsorgen för mål-

gruppen ska under kongressperioden 2012-2016 aktivt inriktas på följande fyra 

parametrar:  

 Att minska risken för förtida död hos målgruppen, orsakad av somatisk 

sjukdom och/eller självmord.  

 Att minska behovet av tvångsåtgärder och förbättra patientens 

upplevelse vid tvångsåtgärd inom den psykiatriska heldygnsvården.  

 Att öka patient- och brukarinflytande inom vården och omsorgen såväl 

på organisations- och verksamhetsnivå som på det individuella planet.  

 Att öka andelen som har meningsfull sysselsättning och höja arbets- 

och sysselsättningsgraden för målgruppen.  
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Bilaga 2. Förteckning över rapporter och hemsidor där delprojekt 

avrapporteras 

 

PSYNK 

PSYNK slutrapporteras via rapporten Slutrapport för Psynk, år 2011-2014 samt 

via webbplatsen Psynk.se. 

I-Nod 

I-Nod avrapporteras dels vi deras webbplats I-nod.se men även via rapporten 

Projekt om stöd till utveckling av integrerade verksamheter inom psykiatrisk 

öppenvård – en utvärdering. 

Bättre vård mindre tvång 

Bättre vård mindre tvång avrapporteras via projektrapporten Bättre vård mindre 

tvång del 2, Epsilon, Zeta, Theta. 

På SKLs webbplats återfinns de deltagande teamens rapporter  

Det nationella självskadeprojektet 

Det nationella självskadeprojektet avrapporteras via webbplatsen 

Nationellasjalvskadeprojektet.se där kvalitetsdokumentet Rekommendationer 

för insatser vid självskadebeteende, Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin 

samt övrigt framtaget material finns. 

METIS 

Metis avrapporteras via delrapport METIS – Mer teori i specialistutbildningen 

slutrapport 2014. Metis har en ny webbplats Metiskurser.se, där arbetet 

beskrivs. 
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Bilaga 3. Skrifter, verktyg och stödmaterial 

A. BARN OCH UNGA MED PSYKISK OHÄLSA 

 

A.1. Skolresultat och psykisk hälsa 

Digilys, digitalt analysverktyg för att förbättra 

elevernas lärmiljö 

http://www.partinfo.se/om-

part/utsikter/digilys/ 

Hälsoverktyg inom elevhälsan http://www.psynk.se/skolresultato

chpsykiskhalsa/elevhalsa/elevhals

oenkatermeddatabasstod.2015.ht

ml 

Skolfam http://www.skolfam.se/ 

Stöd till elevhälsan vid självskadebeteende http://www.psynk.se/skolresultato

chpsykiskhalsa/sjalvskadebeteend

e.2064.html 

Vänd frånvaro till närvaro – Guide för systematiskt 

skolnärvaroarbete i kommuner. SKL, 2013. 

http://www.psynk.se/ompsynk/inf

ormationsmaterial.1882.html 

 

A. 2. Första linjen och specialiserade insatser 

Alex besöker BUP, film http://www.bup.se/sv/Barn/Alex-

besoker-BUP/ 

Alex besöker ett hjälpställe, film http://www.psynk.se/forstalinjen/

alexbesokeretthjalpstalle.2061.ht

ml 

Bättre vård mindre tvång (BVMT), projektet http://skl.se/halsasjukvard/psykisk

halsa/battrevardmindretvang.469.

html 

C-GAS.se, webbutbildning www.cgas.se 

Children and Adolescents Service Experience 

(ChASE), instrument för brukarupplevelse 

http://www.psynk.se/forstalinjen/

utvecklingsarbete/instrumentetcha

se.2049.html?query=chase&subm

itButton.x=0&submitButton.y=0 

COREwebb, bedömningsinstrument www.sdqwebb.se 

Deplyftet, depression och ångest www.deplyftet.se 

eBUP, internetbaserad behandling http://www.akademiska.se/bup/eb

up 

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa– 

framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt. 

Psynkrapport, SKL, 2015. 

http://www.psynk.se/ompsynk/inf

ormationsmaterial.1882.html 
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Genomlysning av webbinfo om psykisk ohälsa för 

barn och unga. Afocus, 2014. 

www.uppdragpsykiskhalsa.se 

Kartläggningsrapport: Första linjen för barn och 

ungas psykiska hälsa. En kvantitativ beskrivning 

utifrån data insamlade mars – september 2014. 

Psynkrapport, SKL, 2015. 

http://www.psynk.se/ompsynk/inf

ormationsmaterial.1882.html 

Nationella självskadeprojektet, hemsida www.nationellasjalvskadeprojekte

t.se 

Saga-mallen för webbinformation till barn, unga 

och familjer 

www.sagademo.se 

SDQwebb, bedömningsinstrument www.sdqwebb.se 

Våga berätta på 1177, websidor riktade till barn http://www.1177.se/Tema/For-

barn---vaga-beratta1/Interaktiv-

bild_test/vagaberatta/ 

Vänd dig hit – guide för kommuner och landsting 

att kartlägga och utveckla sin första 

linjeverksamhet för psykisk hälsa hos barn och 

unga. Psynkrapport, SKL, 2012.  

http://www.psynk.se/ompsynk/inf

ormationsmaterial.1882.html 

Ungas röster, instrument för brukarupplevelse http://www.psynk.se/forstalinjen/

utvecklingsarbete/instrumentetcha

se.2049.html?query=chase&subm

itButton.x=0&submitButton.y=0 

 

A. 3. Barn i behov av sammansatt stöd 

Använd SIP – ett verktyg vid samverkan. Barn och 

unga 0-18 år. Version 3. Psynkrapport, SKL, 2014. 

http://www.psynk.se/barnibehova

vsammansattstod/samordnadindiv

iduellplan.1968.html 

Broschyrer om funktionsnedsättningar http://www.psynk.se/barnibehova

vsammansattstod/broschyreromfu

nktionsnedsattningar.1939.html 

Samordnad individuell plan – Decenniets reform! 

Psynkrapport, SKL, 2014. 

http://www.psynk.se/ompsynk/inf

ormationsmaterial.1882.html 

Samordnad individuell plan, utbildningspaket http://www.psynk.se/barnibehova

vsammansattstod/samordnadindiv

iduellplan/utbildningspaket.1936.

html 

SIP, Fråga Viveca, supportfunktion http://www.psynk.se/barnibehova

vsammansattstod/samordnadindiv

iduellplan/fragaviveca.1934.html 

SIP, medlemsexempel http://www.psynk.se/barnibehova

vsammansattstod/samordnadindiv

iduellplan/medlemsexempel.2074.

html 

SIP på 3 minuter, informationsfilmen  http://www.psynk.se/barnibehova

vsammansattstod/samordnadindiv
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iduellplan/webbutbildningochinfo

rmationsfilm.1935.html 

SIP, studiebesök Skottland http://www.psynk.se/barnibehova

vsammansattstod/exempletskottla

nd.1975.html 

SIP, webbutbildning http://www.psynk.se/barnibehova

vsammansattstod/samordnadindiv

iduellplan/webbutbildningochinfo

rmationsfilm.1935.html 

SIP, uppföljning och utvärdering http://www.psynk.se/barnibehova

vsammansattstod/samordnadindiv

iduellplan/uppfoljningochutvarder

ing.2075.html 

Tvångsvård, kollegiala revisioner  http://skl.se/halsasjukvard/psykisk

halsa/psykiatriskheldygnsvard/kol

legialarevisioner.4794.html 

 

A. 4. Sociala investeringar, tidiga insatser 

Barnavårdskarriärer. En studie av risktecken och 

insatser för unga vuxna som varit föremål för 

omfattande interventioner från socialtjänst, skola 

och hälso- och sjukvård. Psynkrapport, SKL, 2014. 

http://www.psynk.se/ompsynk

/informationsmaterial.1882.ht

ml 

Barn och ungas utveckling, plansch tillhörande 

guiden Vänta inte! 

http://www.psynk.se/ompsynk

/informationsmaterial.1882.ht

ml 

Guide för effektutvärdering av sociala 

investeringsprojekt. Psynkrapport, SKL, 2014. 

http://www.psynk.se/ompsynk

/informationsmaterial.1882.ht

ml 

Organisering och styrning av sociala investeringar. 

Psynkrapport, SKL, 2015. 

http://www.psynk.se/ompsynk

/informationsmaterial.1882.ht

ml 

Skolfamutvärderingen. Psynkrapport, SKL, 2014. http://www.psynk.se/ompsynk

/informationsmaterial.1882.ht

ml 

Sociala investeringar i Sveriges kommuner och 

landsting - resultat från enkätstudie. Psynkrapport, 

SKL, 2015. 

http://www.psynk.se/ompsynk

/informationsmaterial.1882.ht

ml 

Tjugo barnavårdsärenden. Kostnadsberäkningar av 

studien Barnavårdskarriärer. Psynkrapport, SKL, 

2015. 

www.uppdragpsykiskhalsa.se 

Vad kostar barn? Socioekonomiskt verktyg http://socioekonomi.skl.se/ 

Vänta inte! Guide för investeringar i tidiga insatser 

för barn och ungas psykiska hälsa. Psynkrapport, 

SKL, 2012. 

http://www.psynk.se/ompsynk

/informationsmaterial.1882.ht

ml 

 

A. 5. Gemensam ledning och styrning 

Barnhälsoindex, webbsida http://www.barnhalsoindex.se/ 
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Barnhälsoindex för Sveriges kommuner. En 

uppsättning indikatorer för barns hälsa. 

Psynkrapport, SKL, 2014. 

http://www.psynk.se/ompsynk/inf

ormationsmaterial.1882.html 

Checklista för politiker och beslutsfattare. 

Arbetsmaterial, andra versionen. Psynkrapport, 

SKL, 2014. 

http://www.psynk.se/ompsynk/inf

ormationsmaterial.1882.html 

Kartläggningsverktyg för gemensam ledning och 

styrning 

http://www.psynk.se/gemensamle

dningochstyrning.1878.html 

Politikerchecklistan, webbverktyg http://politikerchecklistan.se/ 

Samverkansstudien i korthet. Sammanfattning, 

slutsatser och samverkansverktyg från Samverkan 

för barns psykiska hälsa, Danermark et al (2012) 

på uppdrag av Modellområdesprojektet, SKL. 

Psynkrapport, SKL, 2015. 

http://www.psynk.se/ompsynk/inf

ormationsmaterial.1882.html 

Synkronisera mera för bättre resultat - en guide för 

effektivare ledning och styrning. Psynkrapport, 

SKL, 2015. 

http://www.psynk.se/ompsynk/inf

ormationsmaterial.1882.html 

SQPM: Resultatsammanställning. C. Hagquist och 

S. Persson, Centrum för om barns och ungdomars 

psykiska hälsa, Karlstads universitet, 2013. 

www.psykdok.se 

Vem bestämmer? PwC, 2014.  PwC:s rapport Vem bestämmer? 

Verksam – En systematisk process för att mäta och 

utveckla effektiva samverkanssystem. Psynkrapport, 

SKL, 2015. 

http://www.psynk.se/gemensamle

dningochstyrning.1878.html 

 

A. 6. Övrigt 

Bra för alla barn – visioner och verklighet. 

Psynkrapport, SKL, 2012. 

www.psykdok.se 

Filmbiblioteket http://play.quickchannel.com/qc/c

reate/play.asp?PRODUCER_ID=

ability107&LAYOUT=MT 

Information för barn om ADHD, Asperger och 

Tourette, framtaget tillsammans med Riksförbudet 

Attention 

http://attention-

riks.se/npf/information-barn/ 

Kom igen!, webbinformation på Ungdomar.se www.ungdomar.se/komigen 

Psynk, hemsida www.psynk.se 

Psykdok, webbaserad lagringsplats för material 

inom psykiskhälsaområdet 

www.psykdok.se 
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B. PERSONER MED OMFATTANDE ELLER 

KOMPLICERAD PSYKIATRISK PROBLEMATIK 

 

B.1. Bättre Psykosvård 

Enkätsammanställning projektet Bättre psykosvård 

2014, 2014. 
www.uppdragpsykiskhalsa.se 

PsykosR, hemsida http://www.psykiatriregister.se/co

ntent/psykosr-0 

VIP- värdebaserad implementering psykosociala 

riktlinje. Slutrapport. 

http://www.battrepsykosvard.se/p

rojekt/vip/ 

Illness management and recovery, IMR-app http://www.battrepsykosvard.se/o

m-nationella-riktlinjer/imr/ 

 

B.2. Bättre vård, mindre tvång (BVMT) 

Psykiatrisk tvångsvård. Information till dig som 

vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård, 

SKL, 2015. (Översatt till 13 språk). 

http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/p

sykiatrisk-tvangsvard.html 

Genombrottsmetodik, digitalt stöd och app  http://www.genombrott.nu/ 

Teamrapporter http://skl.se/halsasjukvard/psykisk

halsa/battrevardmindretvang/rapp

orterfranteam.1523.html 

 

B.3. Integrerade arbetsformer, I-nod 

Projekt om stöd till utveckling av integrerade 

verksamheter inom psykiatrisk öppenvård - en 

utvärdering. (2015) 

www.cepi.nu 

 

ACT, ”Promemoria om det rättsliga utrymmet för 

integrerade verksamheter typ ACT”. 

 

http://i-nod.se/delprojekt-

act/huvudniva-

act/rattspromemoria/ 

Puzzel, Inventering av förekommande 

interventionstyper och samverkansavtal inom 

landets nio rättspsykiatriska kliniker 

http://i-

nod.se/puzzel/handlingsplan/inve

ntering-rattspsykiatri-2014/ 

Puzzel, Utbildning i samsjuklighet och integrerat 

stöd vid psykiatrisk/neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning och beroendeproblematik 

anordnad av Linnéuniversitetet, Växjö/Kalmar 

http://i-nod.se/puzzel/workshop-

utbildning/puzzelworkshop-

utbildningutbildning/ 
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SIP, Affisch http://i-nod.se/sip/for-

professionen/informationsmaterial

/ 

SIP, flygblad http://i-nod.se/sip/for-

professionen/informationsmaterial

/ 

SIP, Handbok för SIP: SIP ett verktyg för 

samverkan – vuxna. 

http://i-nod.se/sip/for-

professionen/implementeringsstod

-for-ledare-och-andra/ 

SIP, Informationsbroschyr 

 

http://i-nod.se/sip/for-

professionen/informationsmaterial

/ 

SIP, Lättläst broschyr http://i-nod.se/sip/for-

brukare/verktyg-och-dokument/ 

SIP på tre minuter, informationsfilm http://i-nod.se/sip/for-

brukare/verktyg-och-dokument/ 

SIP, webbutbildning http://i-nod.se/sip/for-

professionen/webbutbildning/ 

 

B.4. METIS 

METIS-kurser http://www.metiskurser.se/ 

 

B.5. Nationella självskadeprojektet 

”Att möta självskadebeteende - kunskap, förståelse 

och färdigheter för hjälpande insatser”, kurs och 

kompendium 

http://www.nationellasjalvskadepr

ojektet.se/ 

Behandlingseffekter på självskadebeteende: Vad 

visar forskningen. Lars-Gunnar Lundh, 2012. 

http://www.nationellasjalvskadepr

ojektet.se/om-

projektet/kunskapsoversikt-

sjalvskadebeteende.html 

Forskningsöversikt heldygnsvård dec 2014: 

Behandling av självskadande patienter i 

heldygnsvård – implikationer av tillgänglig 

forskning. Jonas Bjärehed och Anna Åkesson, 

2014. 

http://www.nationellasjalvskadepr

ojektet.se/ 

 Rekommendationer för insatser vid 

självskadebeteende – nationellt kvalitetsdokument 

för psykiatrin, kvalitetsdokument och 

sammanfattning i flyerformat. 2014.  

http://www.nationellasjalvskadepr

ojektet.se/nyheter-

aktiviteter/nyhetsarkiv/2014-12-

22-ny-nationell-vagledning.html 
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Webbutbildning om självskadebeteende http://www.nationellasjalvskadepr

ojektet.se/vard--

vardgrannar/webutbildning.html 

www.nationellasjalvskadeprojektet.se www.nationellasjalvskadeprojekte

t.se 

Vägar till effektiva insatser vid 

självskadebeteende, konferensdokumentation  

http://www.nationellasjalvskadepr

ojektet.se/nyheter-

aktiviteter/nyhetsarkiv/2015-03-

31-dokumentation-fran-

konferensen-16-2-i-

stockholm.html 

 

B.5. Övrigt 

Från delaktighet till delat beslutsfattande. (NSPH, 

2014).  

http://www.uppdragpsykiskhalsa.

se/wp-

content/uploads/2015/02/Fr%C3

%A5n-delaktighet-till-delat-

beslutsfattande.pdf 

Kvalitetsregister, samlad statistik med anledning av 

PRIO-satsningen 

http://www.prio.psykiatriregister.s

e/?2 

Markörbaserad journalgranskning i psykiatri för 

att identifiera och mäta skador i vården, Handbok 

http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/

markorbaserad-

journalgranskning-i-psykiatri-for-

att-identifiera-och-mata-skador-i-

varden.html 

Min Kompass, webbaserat självhjälpsprogram  www.minkompass.se 

Grundkrav och prestationer. Tvångsvårdstillfällen 

och tvångsåtgärder. Sammanställning av 

landstingens analyser och handlingsplaner 2014 

www.uppdragpsykiskhälsa.se 

Överenskommelse om stöd till riktade insatser 

inom området psykisk hälsa. Grundkrav och 

prestationsmål. Resultatrapport 2014  

 

www.uppdragpsykiskhälsa.se  
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