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Bakgrund 

Överenskommelsen om stöd till riktade insatser inom området 

psykisk ohälsa 2015 

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

överenskommelser 2012, 2013, 2014 och 2015 enats om stöd till riktade 

insatser för att förbättra vården och omsorgen för barn och unga med 

psykisk ohälsa och personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk 

problematik. 2015 års överenskommelse var en fortsättning på 2014 års 

överenskommelse, vilken vidmakthöll och förstärkte kraven från 2014. 

Målsättningen med överenskommelsen var att åstadkomma förbättringar för 

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

övergripande målsättningar som anges i regeringens Plan för riktade 

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

 

 En jämlik, kunskapsbaserad, säker och tillgänglig vård och omsorg 

av god kvalitet  

 Tillgång till arbete och sysselsättning  

 Möjlighet till delaktighet och inflytande  

 

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

Även SKL antog en långsiktig handlingsplan för psykisk hälsa under våren 

2012. De satsningar som överenskommelsen reglerar ska bidra till att 

komma ytterligare ett steg närmare de övergripande mål och delmål som 

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

prestationsmedel kopplade till sig och dels ett flertal utvecklingsprojekt. 

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

tillsammans med landsting och kommuner utveckla insatserna på de 

områden som överenskommelsen omfattar. 

Prestationsbaserad ersättning 

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

prestationsmedel och gemensamma överenskommelser påskynda 

utvecklingen inom området. Sedan den nuvarande prestationsbaserade 

modellen började tillämpas 2012 har prestationsmålen höjts för varje år och 

avsikten är att på detta sätt uppmuntra huvudmännen att stegvis förbättra 

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

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

förutsättningar för ett långsiktigt arbete med ansvarstagande i ordinarie 

strukturer som ska ge bestående effekter. 

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

fördelas inom ramen för överenskommelsen måste båda grundkraven samt 

minst ett prestationsmål uppfyllas. I varje län måste landstinget och 

kommuner med motsvarande minst 80 procent av invånarna klara 

grundkraven för att det skulle fördelas medel till de som klarat 

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

rapportera in underlag för bedömning gällande grundkrav och 

prestationsmål och därmed få möjlighet att ta del av de prestationsbaserade 

medlen. 

SKL:s stöd till kommuner och landsting 

SKL har bland annat bidragit till samordning av genomförande av de 

insatser som sker i kommuner och landsting och har skapat möjligheter för 

erfarenhetsutbyte mellan kommuner och landsting. Arbetet har skett i 

samverkan med organisationer som företräder patienter, brukare och 

närstående.  

I arbetet med grundkraven och prestationsmålen har SKL liksom tidigare 

gett omfattande stöd till kommuner och landsting. Detta har skett dels 

genom starka kopplingar till utvecklingsprojekten som drivits av Uppdrag 

Psykisk Hälsa (inom SKL) men även genom att ta emot och förmedla 

information om överenskommelsen och om vad som krävs för att klara 

prestationsmålen. Information har exempelvis spridits genom webb, utskick, 
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webbsända informationsmöten och fysiska möten med representanter för 

huvudmännen, SKL:s olika nätverk samt patient-, brukar- och 

närståendeorganisationer. 

Utöver stödet till kommuner och landsting har SKL även samverkat med 

Socialstyrelsen i olika frågor för att underlätta arbetet med bedömning av 

grundkrav och prestationsmål.  

SKL har ansvarat för att tillhandahålla en webbaserad inmatningsfunktion 

som kunnat hantera inrapporteringen av underlag för Socialstyrelsens 

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

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

varje kommun har haft var sitt konto i funktionen. 

SKL har under 2015 i hög grad bistått kommuner och landsting genom att 

informera om och förtydliga kriterierna för prestationskraven samt genom 

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

kommunerna vad gällde att skicka in rätt underlag för de olika 

prestationerna.   

Resultat  

En stor majoritet, 276 av 290 kommuner, lämnade in underlag och 

godkändes på båda grundkraven. På prestationsmålet samordnad individuell 

plan (A4 SIP) för barn och unga godkändes 157 kommuner och på 

prestationsmålet inventering godkändes 248 kommuner. 

Tabell 2.1 Kommuner som lämnat in underlag 2013 -2015 

Prestation Inlämnat 
2013 

Inlämnat 
2014 

Godkända 
2014 

Inlämnat 
2015 

Godkända 
2015 

Grundkrav 1 - samverkansöverenskommelse 284 284 282 277 276 

Grundkrav 2 - webbaserad information 285 285 282 283 281 

Prestationsmål - A4 SIP 284 267 254 256 157 

Prestationsmål - B3 inventering 228 258 248 255 248 

 

Nio kommuner lämnade in underlag och godkändes på båda grundkraven 

men lämnade inte in något underlag för bedömning av prestationsmålen. 

Ytterligare tretton kommuner lämnade in och godkändes på båda 

grundkraven samt lämnade in underlag för bedömning av ett eller flera 

prestationsmål men godkändes inte på dessa. Dessa 22 kommuner fick 

därmed inte del av prestationsmedlen trots att de godkänts på båda 

grundkraven. Sex kommuner avstod helt från att lämna in något underlag för 

bedömning. Totalt fick 262 kommuner del av stimulansmedlen (jämfört med 

269 år 2014).  

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

prestationsmål och fick därmed del av prestationsmedlen. 
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De prestationsbaserade medlen omfattade 630 miljoner år 2015 vilka 

fördelas på olika prestationer för kommuner och landsting. Medlen 

fördelades mellan de som klarat både grundkrav och ett eller flera 

prestationsmål. Utöver prestationsmedlen ingick 66 miljoner kronor i 

överenskommelsen psykisk ohälsa som användes till de utvecklingsprojekt 

för barn och unga samt vuxna med omfattande eller komplicerad psykiatrisk 

problematik som Uppdrag Psykisk Hälsa (SKL) drivit tillsammans med 

kommuner och landsting1. 

 
Tabell 2.2 Prestationsbaserade medel 2015 (miljoner kronor) 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Regeringens beslut (S2015/07985/FS) 

 

Prestationsmål Kommun Landsting 

Barn och unga   

A1 Tillgänglighet BUP, första bedömning  50 

A2 Tillgänglighet BUP, fördjupad utredning/behandling  50 

A3 Tillgänglighet första linjen  80 

A4 och A5 SIP 100 50 

Personer med omfattande behov   

B1 Kvalitetsregister och hälsofrämjande insatser  100 

B2 Minska behovet av tvångsåtgärder  50 

B3 Inventering 150  

Summa 250 380 

http://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2015/12/uppdrag-att-utbetala-medel-for-prestationsmal-som-uppnatts-inom-ramen-for-overenskommelse-om-riktade-insatser-inom-omradet-psykisk-ohalsa-201/
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Resultat: Grundkrav   

Grundkrav 1 - överenskommelse om samverkan 

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

aktuella överenskommelser om samverkan kring personer (barn, unga och 

vuxna) med psykiska funktionsnedsättningar. Överenskommelserna skulle 

under 2015 följas upp och handlingsplaner för att utveckla samverkan tas 

fram. Handlingsplanerna skulle bland annat innehålla strategier för hur 

patienters, brukares och anhörigas delaktighet kan fortsätta utvecklas på 

individnivå. Utöver överenskommelser och handlingsplaner skulle även 

synpunkter från brukarorganisationer på överenskommelse och 

handlingsplan presenteras. 

Socialstyrelsens bedömning 

Endast en av de 277 kommuner som skickat in underlag godkändes inte. 

Eftersom den kommunen inte skickat in underlag för grundkrav 2 och båda 

grundkraven måste vara uppfyllda för att kommunerna ska kunna ta del av 

prestationsmedlen så granskades inte deras underlag för grundkrav 1. Alla 

läns överenskommelser bedömdes innehållsmässigt uppfylla kraven och 

samtliga landsting godkändes.  

Resultat 

I 2015 års överenskommelse fanns liksom föregående år möjlighet för 

kommunerna och landstingen att lämna in sina 

samverkansöverenskommelser för förhandsgranskning till Socialstyrelsen. 

16 landsting och 51 kommuner utnyttjade denna möjlighet och detta bidrog 

sannolikt till att alla överenskommelser innehållsmässigt uppfyllde 

kraven. Kraven på innehållet i överenskommelserna var oförändrade jämfört 

med 2014.  

Att samtliga landsting och så gott som samtliga kommuner har politiskt 

antagna överenskommelser om samverkan för målgrupperna är mycket 

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

med samverkansöverenskommelsen under året och har på så sätt utvecklat 

samverkan. Överenskommelserna har sannolikt en positiv effekt för 

invånarna då ansvarsfördelningen, arbetssätt och samverkan blir tydligare 

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

service för medborgarna.  

Brukarorganisationer runt om i landet har lämnat synpunkter på alla 

godkända överenskommelser. Samverkan med dessa organisationer är en 

mycket viktig del i att utveckla samverkan mellan huvudmännen så att den 
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utformas utifrån de intressenter som använder tjänsterna. I alla län har 

brukarorganisationer lämnat synpunkter på antingen lokal eller regional 

nivå, eller på båda nivåerna. Under 2015 hade NSPH ett fortsatt uppdrag att 

stödja patient-, brukar- och anhörigföreningar i att bli delaktiga i sina 

kommuners och landstings arbete. Detta stöd var under 2015 en viktig del i att 

så många landsting och kommuner uppfyllde årets grundkrav.  

Grundkrav 2 – webbaserad information 

Det andra grundkravet innebar att landstinget och kommunerna i länet skulle 

tillhandahålla webbaserad information eller motsvarande där det beskrivs 

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

deras familjer kan vända sig för att få vård, stöd och hjälp. Informationen på 

webbplatserna ska grundas i ansvarsfördelningen mellan kommun och 

landsting.  

Till grundkravet tillkom det 2015 krav på att alla huvudmän skulle ha gjort 

en uppföljning och kvalitetskontroll av sina respektive webbplatser. Detta 

kunde göras enskilt eller i samverkan med andra huvudmän, med fördel 

länsgemensamt. I uppföljningen kunde huvudmännen välja om man ville 

använda sig av den nationella rapporten SKL tagit fram med hjälp av 

brukarpaneler2 eller göra den enligt egen mall.  

Socialstyrelsens bedömning 

De 281 kommuner som lämnade in underlag för bedömning av sin 

webbaserade information blev alla godkända på grundkravet.  

Socialstyrelsen har i bedömningen uppmärksammat förbättringsmöjligheter 

vad gäller några av huvudmännens webbplatser. Några exempel är 

svårigheter att navigera, någon enstaka felaktig länk eller att kontaktuppgift 

till en verksamhet saknas. Huvudmännen godkändes trots dessa mindre 

brister. 

Liksom för grundkrav 1 fanns möjligheten få den webbaserade 

informationen (eller motsvarande) förhandsgranskad av Socialstyrelsen, 

något som 15 landsting och 146 kommuner utnyttjade. Ingen kommun eller 

landsting valde att tillhandahålla informationen på något annat sätt än 

genom webbsidor. Efter förhandsgranskningen fick ett av landstingen och 

tre kommuner möjlighet att komplettera sin information för att sedan 

godkännas i slutgranskningen.  

 

                                                      
2 Rapport: Genomlysning av webbinfo om psykisk ohälsa för barn och unga: 

http://skl.se/halsasjukvard/psykiskhalsa/overenskommelsenpsykiskohalsa/grundkravoch

prestationsmal.1961.html 

http://skl.se/halsasjukvard/psykiskhalsa/overenskommelsenpsykiskohalsa/grundkravochprestationsmal.1961.html
http://skl.se/halsasjukvard/psykiskhalsa/overenskommelsenpsykiskohalsa/grundkravochprestationsmal.1961.html
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Resultat 

Att 281 av landets 290 kommuner och alla landsting har information till 

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

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

skapades 2013 har levt vidare och hållits uppdaterade vilket är positivt. 

Många av webbsidorna kan ytterligare förbättras och vidareutvecklas och 

uppföljningen och kvalitetskontrollen kan utgöra en bra grundplåt för det 

fortsatta arbetet. Samtliga landsting har i och med grundkravet specifik 

information om barn och ungas psykiska ohälsa och om vart man ska vända 

sig.  

Samtliga huvudmän som har lämnat in underlag för bedömning (eller något 

liknande) har under 2015 genomfört en uppföljning och kvalitetskontroll av 

sina webbsidor vilket förhoppningsvis kan bidra till en positiv utveckling av 

informationen på många håll i landet. Uppföljningen har lagts på olika 

ambitionsnivå där en del har ordnat med egna brukarpaneler och gjort mer 

omfattande rapporter och andra gjort en enklare genomgång av sin 

information. Under 2014 tog SKL fram en rapport med hjälp av en 

ungdomspanel som granskade ett urval av kommunerna och landstingens 

sidor. En av slutsatserna i rapporten är att kommunernas webbinformation i 

många fall är svårförståelig och i hög grad använder en terminologi som inte 

är logisk för barn och unga utan som är anpassad efter tjänstemännens 

språk.3 Flera av huvudmännen har använt sig av SKL:s rapport.  

De allra flesta landstingen (17 stycken) hänvisade till informationen på 

1177.se, två landsting hänvisade till landstingets huvudsida och två landsting 

hänvisade till länets SAGA-sida.  

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

information på huvudmännens webbsidor när det gäller barn och ungas 

psykiska hälsa. Det kvarstår fortfarande utmaningar i att göra sidorna mer 

anpassade till barn och ungas användande samt ytterligare kvalitetssäkra 

sidornas funktion. Uppföljningen och kvalitetskontrollen som gjorts av 

samtliga huvudmän har varit ett viktigt steg på den vägen.   

 

                                                      
3 Rapport: Genomlysning av webbinfo om psykisk ohälsa för barn och unga: 

http://skl.se/halsasjukvard/psykiskhalsa/overenskommelsenpsykiskohalsa/grundkravoch

prestationsmal.1961.html)  

http://skl.se/halsasjukvard/psykiskhalsa/overenskommelsenpsykiskohalsa/grundkravochprestationsmal.1961.html
http://skl.se/halsasjukvard/psykiskhalsa/overenskommelsenpsykiskohalsa/grundkravochprestationsmal.1961.html
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Resultat: Prestationsmål - 

barn och unga 

Prestationsmål A1, A2 och A3 - tillgänglighet 

För att ett landsting skulle ansetts uppfylla prestationsmålen skulle 90 

procent av barn och unga inom den specialiserade barn- och 

ungdomspsykiatrin ha en faktisk väntetid under 30 dagar till första besök 

hos specialist och en faktisk väntetid på högst 30 dagar för 80 procent av 

barn och unga till behandling eller fördjupad utredning. För mätningen av 

första linjen var kravet att minst en enhet från varje landsting skulle ha 

rapporterat in data under året.  

Resultat 

Resultatet av prestationsmålen har lästs av i SKL:s databas Väntetider i 

vården. Prestationsmålet bedömdes inte av Socialstyrelsen utan resultatet 

levererades av SKL direkt till Socialdepartementet. Under året har SKL på 

hemsidan www.vantetider.se månatligt publicerat statistiken från 

mätningarna för BUP vilket gjort det möjligt för huvudmännen att 

kontrollera hur de ligger till relativt prestationsmålens krav. Data (ej 

ledtider) från första linjen har publicerats vid två tillfällen på www.skl.se. 

13 landsting klarade en väntetid under 30 dagar till första besök och 14 

landsting klarade en faktisk väntetid på högst 30 dagar till behandling eller 

fördjupad utredning, se tabell 3.1 nedan. 

Tabell 4.1 Resultat tillgänglighet BUP 

Landsting 

 

Första bedömning, 

90 % gräns prestation 

Fördjupad 
utredning/behandling, 
80 % gräns prestation 

Riket 88 % 82 % 

Blekinge 94 % 94 % 

Dalarna 59 % 41 % 

Gotland 97 % 95 % 

Gävleborg 90 % 81 % 

Halland 95 % 84 % 

Jämtland Härjedalen 73 % 80 % 

Jönköping 90 % 85 % 

Kalmar 94 % 76 % 

Kronoberg 90 % 76 % 

Norrbotten 88 % 79 % 

Skåne 94 % 98 % 

Stockholm 94 % 82 % 

Sörmland 96 % 97 % 

http://www.vantetider.se/
http://www.skl.se/
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Uppsala 97 % 96 % 

Värmland 79 % 72 % 

Västerbotten 36 % 39 % 

Västernorrland 96 % 90 % 

Västmanland 90 % 94 % 

Västra Götaland 71 % 68 % 

Örebro 75 % 92 % 

Östergötland 86 % 91 % 

Antal godkända 13 14 

 

Jämfört med tidigare år så är det några landsting färre som klarade 

prestationsmålen (år 2014 klarade 16 landsting målen för första bedömning 

och 15 landsting fördjupad utredning).  

Trots att de senaste åren visat på en negativ trend för tillgängligheten inom 

barn- och ungdomspsykiatrin har satsningen ändå haft betydelse. Satsningen 

sätter fokus på tillgängligheten inom detta område och har sannolikt bidragit 

till att tillgängligheten ändå är så pass hög i de flesta delarna av landet. Det 

är några landsting som hamnat efter och där man nu anstränger sig extra för 

att vända den negativa trenden. De ökade väntetiderna kan till viss del 

förklaras av stora svårigheter i att rekrytera kvalificerad personal och andra 

organisatoriska utmaningar, problem som fortfarande inte är lösta.  

När det gäller mätningarna av första linjen har alla landsting haft minst en 

inrapporterande enhet och har därmed uppfyllt prestationsmålet. Flera 

landsting har fler än en enhet som rapporterar. Det pågår fortfarande 

utvecklingsarbete kring mätningarna och statistik på själva ledtiderna har 

inte publicerats. SKL har vid två tillfällen under året publicerat vilka enheter 

som rapporterat och antal barn som kommit till dessa första 

linjeverksamheter.  

Tabell 4.2 Antal nybesök första linjen jan-okt 2015 

Landsting Flicka Pojke Summa 

Blekinge 81 13 94 

Dalarna 190 139 329 

Gotland 50 50 100 

Gävleborg 872 725 1 597 

Halland 8 8 16 

Jämtland Härjedalen 27 41 68 

Jönköping* 282 223 505 

Kalmar 24 13 37 

Kronoberg 316 209 525 

Norrbotten 25 15 40 

Skåne 430 275 705 

Stockholm 175 193 368 

Sörmland 38 97 135 

Uppsala 91 19 110 

Värmland 218 124 342 
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Västerbotten 99 64 163 

Västernorrland 138 19 157 

Västmanland 273 163 436 

Västra Götaland 7 0 7 

Örebro 80 51 131 

Östergötland 19 5 24 

Totalsumma 3 161 2 223 5 384 

* Jönköping har rapporterat in via formuläret "Avslutad kontakt", övriga via formuläret 

"Start av aktivitet". 

 

Tabell 4.3 Tillgänglighet, första linjen – rapporterande enheter  

Landsting Enhet 

Blekinge Ungdomsmottagningen i Karlskrona 

Dalarna Samtalsmottagningen Barn och unga i Falun 

Dalarna Samtalsmottagningen Barn och unga i Ludvika/Smedjebacken 

Gotland PrimBUP  

Gävleborg Familjehälsan Västra Gästrikland  

Gävleborg Familjehälsan Gävle Centrum  

Gävleborg Familjehälsan Norra Hälsingland 

Gävleborg Familjehälsan Södra Hälsingland 

Halland Vårdcentral Hyltebruk 

Halland  Vårdcentral Centrum Laholm 

Jämtland Barn- och ungdomspsykiatrin, Östersund 

Jönköping Barn- och ungdomshälsan, Huskvarna 

Jönköping Barn- och ungdomshälsan Nässjö 

Kalmar BUP mottagning Vimmerby  

Kalmar kommun Förebyggande teamet Kalmar 

Kronoberg Barn- och ungdomshälsan Landstinget Kronoberg 

Norrbotten Ungdomsmottagningen Piteå 

Norrbotten Granitens hälsocentral, Första linjen,  

Norrbotten Malmens hälsocentral, första linjen,  

Norrbotten,  Luleå kommun, Behandlingsteamet, barn och ungdomsenheten 

Skåne BUP, Första linjen, LUND 

Skåne Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa, Kristianstad och Hässleholm 

Skåne Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Malmö 

Skåne Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Ystad 

Stockholm Gustavsberg vårdcentral – Hamnen 

Sörmland Sörmland – Eskilstuna, Barnhälsovårdsenheten  

Uppsala Telefonrådgivningen Uppsala 

Uppsala VITS team Uppsala  

Uppsala Ungdomshälsan 

Värmland Första linjen unga, Karlstadområdet 

Värmland VISIT Vårdcentralen Hagfors 

Västerbotten Mariehems hälsocentral i Umeå  

Västerbotten Hälsolärande trygghetsteam Mariehem 

Västerbotten Hälsolärande trygghetsteam Härnöfors  

Västerbotten Ungdomshälsan, Umeå 

Västerbotten Hälsocentral barn och unga teamet, Hörnefors 

Västerbotten Ersboda hälsocentral, Första linjen, Umeå 
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Västernorrland Ungdomsmottagningarna i Västernorrland 

Västmanland BU-hälsan i Västerås 

Västra Götaland Vara vårdcentral, Västra Götaland 

Örebro Storå Vårdcentral 

Örebro Ungdomsmottagningen Örebro  

Örebro Samtalsmottagning i primärvård  

Östergötland Ungdomshälsan i Motala 

Prestationsmål A4 och A5 - Samordnad individuell plan (SIP) 

Kommuner och landsting har sedan 2010 en lagstadgad skyldighet att 

tillsammans upprätta en samordnad individuell plan när den enskilde har 

behov av insatser från både socialtjänsten och från hälso- och sjukvården.4  

För att klara prestationsmålet skulle kommunerna rapportera in hur många 

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

uppskattning om behovet av en sådan hos personer i samma målgrupp. Barn 

och unga till och med 20 år som är placerade enligt LVU redovisades 

separat. Barn som är placerade i HVB inklusive särskilda ungdomshem och 

familjehem redovisades även de separat. 

Landstingen skulle rapportera in antal SIP och ange det uppskattade behovet 

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

och ungdomspsykiatrin, den specialiserade vuxenpsykiatrin och/eller 

beroendevården.  

Utöver att rapportera in antalet barn med SIP skulle huvudmännen även 

rapportera in hur stor andel av brukarna som erbjudits att besvara en enkät i 

samband med sin SIP. För att klara prestationsmålet krävdes att 70 procent 

av barn och unga som har fått en SIP mellan den 1 mars och den 15 oktober 

skulle ha fått möjlighet att svara på en brukarenkät. 

Socialstyrelsens bedömning 

Av de 256 kommuner som skickade in underlag bedömdes 157 uppfylla 

prestationsmålet. De 99 kommuner som inte godkändes bedömdes inte 

uppfylla kravet gällande brukarenkät. Samtliga landsting skickade in 

underlag och 16 bedömdes uppfylla prestationsmålet. De fem landstingen 

som inte godkändes bedömdes inte uppfylla kravet på brukarenkät.   

Socialstyrelsen uppger att de har haft stora svårigheter att göra en 

bedömning av prestationsmålen A4 och A5 gällande SIP barn och unga. 

Svårigheterna rör kravet på att minst 70 procent ska ha erbjudits en 

brukarenkät och omfattar både teknik och tolkning av målen. Kravet har 

kommit att väga tungt i Socialstyrelsens slutbedömning av mål A4 och A5 

då samtliga huvudmän uppfyller övriga krav för dessa mål. 

                                                      
4 Socialtjänstlagen (SoL) 2 kap 7§ och i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 3f §.   
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Resultat 

Bedömningen att underkänna de huvudmän som inte nått 70 procent (99 av 

256 kommuner, bland dessa de tre storstadskommunerna Göteborg, Malmö 

och Stockholm, samt fem landsting) har visat sig slå ojämnt. Trots att 70-

procentkravet varit tydligt i överenskommelsen kan det i efterhand 

konstateras att det inte varit möjligt att göra en rättvis bedömning av 

underlaget gällande delen som rör brukarenkät inom ramen för 

prestationsmålet. Prestationsmålet har satt fokus på brukardelaktighet och 

processer för att öka arbetet med detta har påbörjats i de allra flesta 

kommuner och i samtliga landsting i landet och målet har på så sätt fyllt sitt 

syfte, om än inte fullt ut. 

En osäkerhet i bedömningen har varit att det finns tecken på att 

huvudmännen har missuppfattat vilka siffror som skulle rapporteras in. 

Vissa har exempelvis uppfattat att de ska ange hur många som har besvarat 

brukarenkäten när det räcker att huvudmännen ska ha erbjudit en 

brukarenkät för att uppfylla kravet.  

En annan svårighet har varit att några kommuner anger att inga 

samordnande individuella planer upprättats under den aktuella perioden och 

har inte genomfört brukarenkäter. Socialstyrelsen har i dessa fall bedömt 

kravet uppfyllt. Detta innebär att de huvudmän som inte arbetat alls med SIP 

under perioden gynnas framför de som upprättat många SIP men inte lyckats 

få verksamheterna att erbjuda brukarenkäter i samma grad, vilket inte 

stämmer med prestationsmålets syfte. SKL påtalade problemet för 

Socialstyrelsen och Socialdepartementet för att få till stånd en ändring men 

båda parter konstaterade att de inte kunde eller hade viljan att ändra 

förutsättningarna för detta prestationskrav. 

Flertalet landsting och kommuner har ett pågående arbete med 

brukardelaktighet i samordnade individuella planer men når inte målet för 

brukarenkäter på 70 procent. Några huvudmän anger den rådande 

situationen med bemanningssvårigheter inom socialtjänsten och den stora 

ökningen av ensamkommande flyktingbarn som en försvårande 

omständighet för att genomföra planerat arbete och uppfylla kravet på 70 

procent. 

Tabell 4.4 Antal inrapporterade SIP 2013-2015 

 2013 2014 2015 

 
Antal 
barn 

Antal per 
1 000 barn 

Antal 
barn 

Antal per 
1 000 barn 

Antal 
barn 

Antal per 
1 000 barn 

Kommuner 2 407 1,44 3 718 1,90 3 919 1,97 

Landsting* 2 828 1,58 4 988 1,74 5 904 2,05 

*2014 och 2015 rapporterade landstingen in antal barn och unga t.o.m. 24 år 
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Av de kommuner som lämnade in uppgifter 2015 är det 246 kommuner som 

angett att man har SIP för barn och unga i kommunen (minst en SIP) och 10 

kommuner som inte rapporterat in några SIP alls. Detta liknar 2014 års 

siffror då det var 12 kommuner som rapporterade in noll SIP. Det är en 

betydlig förbättring jämfört med 2013 då hela 87 kommuner angav att de 

inte hade några SIP för barn och unga. Av de tio kommunerna som 2015 

angav att man inte hade någon SIP var det fyra kommuner som angav att det 

heller inte finns behov av någon SIP.  

Faktumet att det var 13 kommuner färre som lämnade in underlag för 

prestationsmålet 2015 än 2014 kan sannolikt förklaras med det ökade kravet 

på att erbjuda 70 procent av barn och unga som fått en SIP att besvara en 

brukarenkät.  

Arbetet med att implementera SIP fortsätter runt om i landet. Kvaliteten på 

SIP:arna samt brukarnas delaktighet hänger nära samman och var en viktig 

del vilket årets prestationsmål har satt extra fokus på. Trots att många 

kommuner inte klarade kravet på att 70 procent av barn och unga skulle ha 

erbjudits att svara på en brukarenkät så vet vi att det pågår mycket bra 

utvecklingsarbete runt om i landet kring just brukardelaktighet och 

förbättrad kvalitet.  

För att stödja huvudmännen tog SKL fram en digital brukarenkät; 

SIPkollen5. De digitala svar som kom in via SIPkollen återrapporterades till 

kommuner och landsting för att kunna tas med i inrapporteringen. 

Huvudmännen fick då tillbaks antalet besvarade enkäter samt ett genomsnitt 

på svaren graderat i en skala 0-4. Mellan den 1 mars och 15 oktober hade 

drygt 1 200 enkäter besvarats i verktyget för barn och unga t.o.m. 24 år 

(både vid nya SIP och vid uppföljning av SIP). Brukarenkäten kan även 

användas för vuxna vilket gjorts i viss utsträckning (ca 250 besvarade 

enkäter). Det finns en efterfrågan att verktyget ska finnas kvar även utan 

prestationsmål och tanken är att SIPkollen ska leva vidare för att kunna vara 

ett fortsatt stöd i kommunernas och landstingens utvecklingsarbete kring 

SIP.  

De positiva steg i rätt riktning som tagits under 2015 gällande brukarnas 

delaktighet är glädjande att se och vi kan åter konstatera att Överenskommelsen 

psykisk ohälsa gett dragkraft i arbetet med SIP som nu är spritt över nästan hela 

Sverige. Det utvecklingsarbete som SKL under ett antal år bedrivit tillsammans 

med kommuner och landsting rörande SIP har varit avgörande för att stötta 

huvudmännen i arbetet. En uppskattad tjänst som SKL tillhandahållit är ”Fråga 

Viveca” dit alla representanter för huvudmännen kunnat vända sig för att få stöd 

i arbetet med SIP och räta ut eventuella frågeställningar. Viveca har under 2015 

särskilt varit ett stöd i utbildningar kring SIP.  

                                                      
5 www.SIPkollen.se  

http://www.sipkollen.se/
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I nedan tabeller finns den data kommuner och landsting rapporterat in 

gällande SIP 2015. Det kan konstateras att det fortfarande finns många barn 

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

trendbrott jämfört med tidigare års inrapportering är att både kommunerna 

och landstingen totalt sett anger att antalet SIP ökat och att antal barn med 

behov av SIP men som ännu inte fått en SIP har minskat. För kommunernas 

del har 13 län (jämfört med 6 län 2014) angett att det är fler barn som har en 

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

Kommunerna i de övriga 8 länen har angett att det fortfarande är fler barn 

som har behov av en SIP än barn som fått en SIP.  

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

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

med 4 län 2014). Landstingen i de övriga 12 länen har angett att det är fler barn 

och unga som har behov av en SIP än de barn och unga som har fått en SIP. 

Trots steg i rätt riktning visar dessa siffror tydligt att det finns ett behov för 

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

av en SIP också ska få det.  

Tabell 4.5 Antal barn t.o.m. 17 år som fått eller uppskattas ha behov av en SIP, för perioden  
1 jan-15 okt 2015, kommundata per län 

Län Antal 
barn 
med 
SIP 

SIP/  
1 000 
barn 

Upp-
skattat 
behov 
av SIP 

SIP 
HVB 

Behov 
SIP 
HVB 

SIP 
LVU 

Behov 
SIP 
LVU 

Erbjudits 
brukarenkät 

1 mars 
-15 okt 

Andel 
brukar-
enkät 

Blekinge 60 2,01 20 4 10 2 3 39 60 % 

Dalarna 125 2,33 91 29 31 10 18 63 27 % 

Gotland 37 3,60 80 12 32 7 2 20 77 % 

Gävleborg 125 2,34 23 12 4 16 4 105 50 % 

Halland 149 2,29 171 22 66 10 28 82 65 % 

Jämtland 27 1,12 108 9 45 2 17 15 64 % 

Jönköping 177 2,45 34 19 8 8 4 87 73 % 

Kalmar 84 1,93 60 34 21 10 10 70 176 % 

Kronoberg 93 2,40 24 19 12 2 6 45 61 % 

Norrbotten 95 2,09 66 53 37 12 29 74 94 % 

Skåne 469 1,77 416 101 147 41 88 257 58 % 

Stockholm 612 1,29 759 98 195 45 135 224 58 % 

Sörmland 136 2,34 148 20 22 14 35 110 106 % 

Uppsala 188 2,66 195 20 24 5 8 174 238 % 

Värmland 139 2,73 124 36 124 13 45 78 53 % 

Västerbotten 93 1,84 224 20 121 6 57 24 36 % 

Västernorrland 63 1,35 54 16 19 8 13 53 74 % 

Västmanland 121 2,32 91 26 61 13 19 65 60 % 

Västra Götaland 807 2,44 445 172 133 73 118 321 59 % 

Örebro 175 3,00 37 29 18 21 9 135 85 % 

Östergötland 144 1,62 366 34 186 17 105 67 27 % 

RIKET 3 919 1,97 3 536 785 1 316 335 753 2 108 65 % 

Förändring 14-15 5 %  -35 % -36 % -27 % 17 % 13 %   
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Tabell 4.6 Antal barn och unga t.o.m. 24 år som fått eller uppskattas ha behov av en SIP, för 
perioden 1 jan-15 okt 2015, lanstingsdata  

SIP/ landsting 
Landsting 

Antal barn 
och unga 
med SIP 

SIP/1 000 
barn och 

unga 

Antal 
behov av 

SIP 

Antal 
SIP 1 

mars-15 
okt 

Erbjudits 
brukarenkät 
1 mars-15 

okt 

Andel 
brukarenkät 

Blekinge 109 2,51 190 91 66 73 % 

Dalarna 211 2,72 71 165 143 87 % 

Gotland 43 2,77 80 29 25 86 % 

Gävleborg 167 2,13 300 149 127 85 % 

Halland 125 1,35 13 109 109 100 % 

Jämtland 74 2,08 330 77 77 100 % 

Jönköping 193 1,85 10 166 166 100 % 

Kalmar 38 0,59 15 29 29 100 % 

Kronoberg 65 1,14 100 45 36 80 % 

Norrbotten 123 1,78 142 79 65 82 % 

Skåne 1 239 3,23 261 980 261 27 % 

Stockholm 1 009 1,52 334 766 456 60 % 

Sörmland 177 2,15 202 156 143 92 % 

Uppsala 200 1,85 505 179 162 91 % 

Värmland 70 0,92 150 55 43 78 % 

Västerbotten 140 1,79 100 83 21 25 % 

Västernorrland 44 0,65 55 28 28 100 % 

Västmanland 90 1,18 950 62 62 100 % 

Västra Götaland 1 399 2,89 1 700 662 134 70 % 

Örebro 203 2,36 10 127 149 85 % 

Östergötland 185 1,38 185 155 25 16 % 

RIKET 5 904 2,05 5 703 4 192 2 327 78 % 

Förändring 14-15 18 %  -45 %    

 

Tabellerna ger bilden av att utvecklingsarbetet med SIP har fått genomslag 

och att arbetet med SIP har kommit olika långt i olika delar av landet. Vi vet 

att skillnaderna dels handlar om att man kommit olika långt i 

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

lättare och mer komplexa samordningssituationer medan andra endast 

använder det i det senare. Det kan även skilja sig i hur man rapporterat in 

data. En del planer kan t.ex. uppfylla kraven för SIP men gå under ett annat 

namn såsom BBIC och därför inte räknats med på vissa håll medan samma 

typ av plan räknats med på andra håll.    

Landstingsdata och kommundata är inte helt jämförbara då man delvis 

rapporterat in underlag från olika verksamheter samt att kommunerna 

dessutom rapporterat in underlag för barn och unga till och med 17 år och 

landstingen data för barn och unga upp till och med 24 år. Siffran som ger 

den mest rättvisande bilden i en jämförelse är därför data per 1000 barn och 
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unga (t.o.m. 17 år respektive 24 år). Jämförelse mellan övrig data kan 

emellertid med fördel användas för lokala och regionala diskussioner om hur 

man kan utveckla arbetet med SIP.  

Diagrammet nedan (Diagram 4.2) visar inrapporterade uppgifter från 

kommuner och landsting per 1000 barn och unga i respektive län. För 

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

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

 

Diagram 4.1 Antal inrapporterade SIP av kommuner och landsting per län och 1000 
barn och unga.  

 

 

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

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

verksamhetsföreträdare inom såväl kommun som landsting att man börjat 

titta mer på kvalitén på SIP och på olika sätt undersöker patienters/brukares 

upplevelse av arbetet med planen (genom SIPkollen och på andra sätt) och 

försöker stärka brukardelaktigheten.  

 

Tabell 4.7 Fem kommuner med flest SIP/1000 barn (t.o.m. 17 år), 1 jan-15 okt 2015 

Kommun Antal barn som 
fått en SIP 

SIP/1000 barn Antal barn som 
uppskattas ha 

behov av en SIP 

Bengtsfors 27 16,7 1 

Svenljunga 24 11,5 0 

Vetlanda 51 9,2 0 

Vadstena 11 9,1 3 

Dals-Ed 8 8,7 7 

 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Kommundata t.o.m. 17 år Landstingsdata t.o.m. 24 år
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De till synes enkla frågorna vid inrapportering om SIP har skapat aktivitet 

ute i landet bland kommuner och landsting. Prestationsmålet för SIP har närt 

diskussioner om till exempel vad som räknas som en SIP, vilka 

verksamheter som ska inkluderas, varför och när en SIP behövs och inte 

minst om brukardelaktighet.  
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Resultat: Prestationsmål – 

Personer med omfattande 

eller komplicerad psykiatrisk 

problematik 

Prestationsmål B1 - Kvalitetsregister 

Landstingen skulle för att klara prestationsmålet göra registreringar 

motsvarande minst 70 procent av målsiffran (0,5 procent av länets 

befolkning) i något av de åtta relevanta psykiatriska kvalitetsregistren. 

Vidare skulle 70 procent av de som registrerats i PsykosR, Bipolär och 

BUSA ha fått en läkemedelsuppföljning av en läkare samt 70 procent av de 

registrerade i PsykosR ha erbjudits minst en av de hälsofrämjande insatser 

som finns angivna i registret.  

Socialstyrelsens bedömning 

Samtliga landsting utom ett uppfyllde prestationsmålet. Alla landsting 

klarade gränserna för antal registreringar och läkemedelsuppföljning men 

Region Jönköping lyckades inte nå målet vad gäller andelen som fått 

hälsofrämjande insatser i PsykosR. Se tabell 4.2 nedan. 

Resultat 

Under 2015 har registreringarna i kvalitetsregistren fortsatt att öka. Se 

diagram 5.1 nedan för att se utvecklingen för registren mellan 1999-2015. 

Under åren har över 210 000 registreringar gjorts och av dessa har knappt 70 

procent registrerats under senaste fyra åren (2012-2014). Det är tydligt att 

prestationsmålet inom överenskommelsen psykisk ohälsa gett ordentlig 

dragkraft till att öka registreringen i de psykiatriska kvalitetsregistren.  
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Diagram 5.1 Antal ny- och uppföljningsregistreringar i psykiatriska 
kvalitetsregister 1999-2015 

 

*2015 endast t.o.m. 31 oktober 

 

År 2015 var första året som inga större tekniska problem försvårade arbetet 

med registreringarna. Kvalitetsstjärnan tillkom som register i satsningen och 

SBR och LAROS slogs samman till ett register (SBR).  

Ett flertal av landstingen fick göra ett ordentligt ryck under september- 

oktober för att klara prestationsmålet och det är mycket glädjande att så 

många klarade över 70 procent.  

Bild 5.1 Prestationsmål registreringar psykiatriska kvalitetsregister 1 jan -31 okt 2015 (bild 
från http://www.prio.psykiatriregister.se). 
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Prestationsmålet för kvalitetsregistren har under åren gett god draghjälp i det 

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

och enheter gett resultat. SKL har tillsammans med Registercentrum Västra 

Götaland fortsatt driva webbsidan6 som presenterar statistik i relation till 

prestationsmålet. Under våren och sommaren uppdaterades sidan en gång 

per månad för att till hösten uppdateras oftare (varannan dag under oktober). 

Detta gav kontinuerligt en tydlig bild av hur landstinget låg till men gav 

även en möjlighet att kunna uppskatta vad som förväntades av de olika 

enheterna och hur de låg till relativt varandra. 

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

Det är samma antal som 2013 och 2014 men det har varje år varit olika 

landsting som inte klarat målen. I alla landsting hade över 70 procent av de 

som registrerats i PsykosR, Bipolär och BUSA fått en 

läkemedelsuppföljning av läkare under 2015. Över 70 procent av de 

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

hälsofrämjande åtgärd.  

I tabell 5.2 nedan finns en sammanställning för prestationsmålet 

kvalitetsregister under perioden 1 januari till 31 oktober 2015.  

Tabell 5.2 Registreringar i psykiatriska kvalitetsregister 1 jan-31 okt 2015 

Län Totalt 
antal 
reg. 

Min. antal 
reg. 
prestation 
2015  
(= 70%) 

Andel reg. 
1 jan-31 
okt 2015 

Bipolär 
Läkemedels-
genomgång  

BUSA 
Läkemedels-
genomgång 

PsykosR 
Läkemedels-
genomgång 

  

PsykosR 
Hälso-
främjande 
insats 

Blekinge 586 540 76% 97% 94% 94% 79% 

Dalarna 1 334 976 96% 86% 84% 94% 80% 

Gotland 461 200 161% 79% 88% 81% 89% 

Gävleborg 1 428 980 102% 89% * 89% 79% 

Halland 1 212 1 087 78% 94% 81% 94% 70% 

Jämtland 512 444 81% 78% 99% 82% 72% 

Jönköping 1 532 1 205 89% 72% 71% 83% 65% 

Kalmar 1 102 825 94% 93% 77% 75% 78% 

Kronoberg 784 662 83% 84% * 95% 75% 

Norrbotten 1 009 875 81% 73% 80% 74% 78% 

Skåne 6 339 4 511 98% 91% 78% 83% 71% 

Stockholm 10 423 7 693 95% 92% 87% 94% 75% 

Södermanland 1 362 982 97% 89% 82% 89% 77% 

                                                      
6 http://www.prio.psykiatriregister.se 
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Uppsala 1 955 1 221 112% 83% 87% 89% 75% 

Värmland 1 166 961 85% 90% 77% 89% 77% 

Västerbotten 1 220 918 93% 73% 78% 92% 94% 

Västernorrland 1 114 851 92% 86% 91% 90% 74% 

Västmanland 1 574 916 120% 84% 77% 89% 72% 

Västra 
Götaland 

8 235 5 712 101% 83% 77% 89% 77% 

Örebro 2 229 1 009 155% 94% 84% 91% 75% 

Östergötland 1 741 1 547 79% 85% 81% 96% 85% 

Totalt 47 318 34 116 97%     

* registrerar inte i BUSA 

Under 2015 har några landsting börjat titta närmare på inrapporterad data 

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

Psykiatrikompassen7 som tagits fram av Västra Götalandsregionen och 

Region Halland och som under 2015 utökades till att inkludera alla 

landsting. Psykiatrikompassen visar ett antal utvalda kvalitetsindikatorer och 

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

återstår fortfarande en del i utvecklingen av de psykiatriska 

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

inrapporterad data och hur statistiken kan blir mer användbar.  

Prestationsmål B2 – minska behovet av tvångsåtgärder 

För att uppfylla prestationsmålet skulle landstingen ha identifierat de 

tiondelar av patienterna som blivit föremål för flest tvångsvårdstillfällen 

respektive utsatts för flest tvångsåtgärder. Utifrån de identifierade grupperna 

skulle landstingen ta fram en handlingsplan för att under 2015 minska 

behovet av tvångsvård och tvångsåtgärder för dessa grupper. Landstingen 

skulle även delta i det gemensamma kvalitetssäkringsarbetet avseende 

rapportering av tvångsvårdstillfällen och tvångsåtgärder till patientregistret 

(PAR). Under 2015 skulle landstingen utöver detta även visa att 

organisationer som företräder patienter, brukare och närstående har lämnat 

synpunkter på uppföljningen av handlingsplanen och den nya 

handlingsplanen. 

Socialstyrelsen bedömning 

Samtliga landsting har identifierat den tiondel patienter med flest 

tvångsvårdstillfällen och identifierat den tiondel patienter med flest 

tvångsåtgärder. Landstingen har också redovisat handlingsplaner för att 

minska behovet av tvångsvård och har deltagit i det gemensamma 

kvalitetssäkringsarbetet avseende rapportering till PAR. Landstingen har 

                                                      
7 http://www.psykiatrikompassen.se 
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deltagit aktivt i utvecklingsarbetet på området samt involverat organisationer 

som företräder patienter, brukare och närstående i uppföljningen av 

handlingsplanen och den nya handlingsplanen. Alla landsting bedöms 

uppfylla prestationsmålet. 

Resultat 

Alla landsting bjöds in till och deltog i en workshop i syfte att förbättra 

rapporteringen av tvångsvård till PAR. SKL tillhandahöll landstingsdata ur 

registret och en mall som stöd för jämförelse och analys. Samtliga landsting 

deltog även i denna del av prestationsmålet och bedömdes därmed ha arbetat 

för att förbättra inrapporteringen och uppfylla prestationsmålet.  

Data synliggjorde skillnader mellan landstingen som i vissa fall uppfattades 

bero på olikheter i hur man rapporterade till PAR. Det resulterade i ett arbete 

med att förtydliga anvisningarna för rapportering av KVÅ-koder för 

tvångsvård som tagits fram Svensk interprofessionell grupp för 

åtgärdsregistrering vid psykiska hälsoproblem. Dessa kommer publiceras av 

Socialstyrelsen under 2016. 

Landstingens analyser av tvångsvårdstillfällen och tvångsåtgärder mellan 

2013 till 2014 visar för de allra flesta relativt små förändringar där antalet 

bedömdes vara otillräckligt för att göra djupare analyser. Ett landsting 

påvisade en tydlig minskning av antalet tvångsåtgärder totalt där 

fastspänning minskat och avskiljning ökat och där tiden för avskiljning 

samtidigt minskat. Detta härleddes till att man aktivt arbetat för att använda 

avskiljning i första hand. 

Prestationsmål B3 - Inventering.  

För att uppfylla prestationsmålet skulle kommunerna under perioden 2011-

2015 ha genomfört en inventering av behoven hos personer med psykisk 

funktionsnedsättning. Inventeringen skulle vara gjord i enlighet med 

Socialstyrelsens inventeringsverktyg eller motsvarande. Kommunerna skulle 

utöver inventeringen även ha genomfört en analys och handlingsplan som 

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

rekommenderas i Socialstyrelsen Nationella riktlinjer för psykosociala 

insatser vid schizofreni som kommunen tillhandahåller, av hur väl antalet 

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

enskildes delaktighet kan stärkas i kommunens boende- och 

sysselsättningsinsatser. När det gällde arbete- och sysselsättningsområdet 

skulle samverkan ske med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 

lokalt. Organisationer som företräder brukare och närstående skulle ha 

lämnat synpunkter på inventeringen. 



 

25 

 

Socialstyrelsens bedömning 

Av de 255 kommuner som rapporterade in sina inventeringar bedömdes 248 

kommuner uppfylla kriterierna för prestationsmålet. Samtliga dessa 

uppfyllde även båda grundkraven och fick del av prestationsmedlen. De 

kommuner vars inventeringar inte godkändes saknade analys och 

handlingsplan eller brukarsynpunkter.  

Resultat 

Prestationsmålet har lett till en stor aktivitet i landet och drygt 92 procent av 

inventeringarna har genomförts under 2013, 2014, och 2015 efter det att 

prestationsmålet infördes fullt ut (2012 var prestationsmålet att testa 

inventeringsinstrumentet i begränsad omfattning). 248 kommuner har under 

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

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

kommuner har även fått till samverkan med Arbetsförmedlingen och 

Försäkringskassan på arbete- och sysselsättningsområdet. 

Diagram 5.2 År för genomförande av inventeringen  

 

Samverkan med brukarorganisationer och att dessa skulle lämna synpunkter 

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

prestationsmål. De brukarföreningar som kommunerna framförallt angett att 

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

lokala brukarråd av olika slag. Även andra brukarförreningar har funnits med i 

samverkan men i färre antal kommuner. 

Tabell 5.3 Kommunernas samverkan med organisationer som företräder patienter, 

brukare och anhöriga 

Brukarförening Antal kommuner som 
angett samverkan 

RSMH 101 

NSPH 94 

Attention 69 

Schizofreniförbundet 53 

2012

2013

2014

2015
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SKL har under 2015 fortsatt att driva ett utvecklingsprojekt för att stötta 

kommunerna i inventeringsarbetet. Projektet har bland annat besökt olika 

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

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

arbetet med analys och handlingsplanplan. 

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

inventeringsinstrument med syftet at göra det enklare att använda och 

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

reviderade verktyget gick att använda från och med början av år 2015. Nytt 

för 2015 var att kommunerna gjorde en könsuppdelad inrapportering. 

Utöver projektet har SKL tillhandahållit en Excel-mall för att underlätta 

sammanställning av inventeringens resultat. SKL har även funnits till hands 

för att svara på frågor kring prestationsmålet och inventeringsarbetet och på 

så sätt stötta kommunerna.  

Statistik från inventeringarna 

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

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

Tabell 5.4 Inventeringarnas omfattning (data inlämnad 2015) 

Antal personer i inventeringen 50 657 

Antal personer i inventeringen/ 1000 vuxna 6,5 

Antal män 25 700 

Antal kvinnor 24 884 

Antal kommuner 257 

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

underrepresentation i förhållande till åldersfördelningen i landet i stort där 

antalet personer över 65 år motsvarar ca 25 procent av den vuxna 

befolkningen (över 18 år). Det är 33 kommuner (motsvarande 12,8 procent 

av kommunerna i inventeringen) som angett att man inte inkluderat några 

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

är åldersgrupperna 25-44 år och 45-64 år större i inventeringsunderlaget.   
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Diagram 5.3 Åldersfördelning 

 
 
Av de individer som ingår i inventeringen är det 20 procent som har en 

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

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

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

en SIP. Inventeringarna visar att det skett samarbete med andra 

myndigheter/organisationer kring 52 procent av målgruppen vilket ändå gör 

att man kan anta att behovet av samordning bör vara mer än 20 procent. 

Eftersom det finns andra planer och sätt att samordna på behöver det dock 

inte betyda att det är just en SIP dessa personer ska ha.   

Diagram 5.4 Samordnad individuell plan 
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Av de inventerade i målgruppen saknade hälften arbete eller sysselsättning 

under minst en månad under det senaste året. Inventeringen visar tydligt att 

sysselsättning är en fortsatt viktig fråga som behöver prioriteras framöver.  

Diagram 5.5 Sysselsättning (under minst en månad de senaste 12 månaderna) 

 

Av de 40 procent som haft sysselsättning är det 14 procent som haft arbete 

på den öppna arbetsmarknaden. Den största delen har haft sysselsättning 

inom den kommunala dagligverksamheten eller deltagit i kommunernas 

öppna dagverksamhet, se tabell 5.8. 

Tabell 5.5 Typ av sysselsättning 

Typ av sysselsättning Andel 

Arbete på den öppna arbetsmarknaden 14% 

Arbete som egen företagare 2% 

Arbete inom en förening/intresseorganisation 2% 

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

14% 

Arbete inom socialt företag 2% 

Sysselsättning inom kommunal dagverksamhet 44% 

Deltagit i kommunens öppna dagverksamhet 13% 

Studier på grund-, gymnasie- eller högskolenivå 8% 

Annan form av arbete eller sysselsättning  1% 

 

Drygt 19 procent av personerna som finns med i inventeringarna uppges ha 

genomgått en allmän hälsoundersökning under de senaste 12 månaderna. 

Resultatet visar att det är okänt för hela 68 procent av de inventerade 

huruvida de fått en hälsoundersökning eller inte och det kan konstateras att 

kännedomen om den somatiska hälsan hos målgruppen till stor del är 

bristfällig hos kommunerna. I de fall där det varit känt huruvida personen 
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fått en hälsoundersökning eller inte är det knappt 60 procent som har fått en 

sådan.  

Diagram 5.6 Hälsoundersökning 

 

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

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

och 11 procent med partner. 6 055 personer bor med egna eller andras barn.  

Diagram 5.7 Typ av boende 

 
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Genomgått allmän
hälsoundersökning

Ej genomgått allmän
hälsoundersökning

Ej känt

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%



 

30 

 

 

 

Tabell 5.6 Eget boende 

Eget boende Andel 

Ensam 75 % 

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

Ej känt 4 % 

 
Tabell 5.7 Antal boende med barn 

 Antal Andel 

Boende med egna barn 5 452 11 % 

Boende med andras barn 509 1 % 

 

Omfattningen av kommunernas inventeringar skiljer sig mycket åt (0,1-2,0 

procent av den vuxna befolkningen). I Socialstyrelsens bedömningskriterier 

angavs att ett förväntat antal personer som kan ingå i inventeringen är 0,7-

1,0 procent av den vuxna befolkningen i kommun. De flesta kommunerna 

(58 procent) ligger under 0,7 procent. 

Tabell 5.8 Kommuner med flest antal personer per 1 000 vuxna 

Kommun Antal personer i 
inventeringen 

Antal personer i 
inventeringen/ 1000 vuxna 

Dals-Ed 93 19,4 

Borgholm 176 16,5 

Burlöv 273 15,7 

Tingsryd 183 14,9 

Åtvidaberg 162 14,0 

Nybro 275 13,9 

Hallsberg 209 13,5 

Växjö 1184 13,4 

Söderköping 179 12,6 

Lindesberg 286 12,1 

 

Tabell 5.9 Storstadskommunerna per 1 000 vuxna i kommunen 

Kommun Antal personer i 
inventeringen 

Antal personer i 
inventeringen/  

1 000 vuxna i kom. 

Göteborg                                           4693 8,9 

Malmö                                              2164 6,7 

Stockholm                                          3519 3,8 
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Kommentarer och slutsatser 
Vår bedömning är att den prestationsbaserade ersättningen fortsatt att spela 

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

Att alla landsting skulle försöka få del av prestationsmedlen var förväntat 

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

deltagande kommuner blev så pass stort 2015 är däremot mer överraskande. 

Det var förvisso ett något mindre antal som fick del av medlen än 2014. För 

mindre kommuner är det förhållandevis mycket arbete som måste göras för 

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

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

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

nytta i deras eget förbättringsarbete. 

Hela satsningen, där överenskommelsen mellan SKL och 

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

intensivare sätt än tidigare. 

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

alla nivåer. Olika kommuner och landsting och olika verksamheter inom 

kommuner och landsting befinner sig på mycket skiftande nivå. Vår 

erfarenhet är att det är betydelsefullt att kunna möta verksamheter och 

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

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

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

lokal struktur. 

Strategin med succesivt ökande krav i överenskommelsen har fungerat väl.  

I det initiala skedet uppmärksammas ett område, t.ex. SIP, nästa år ökar 

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

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

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

prestationer kan ökas för att vara ett effektivt incitament utan negativa 

bieffekter. 

Grundkravet kring överenskommelser mellan huvudmännen har gjort att alla 

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

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

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

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

en stor förbättringspotential inom detta område men att ha ett grundläge, 

som vi nu har, kommer att underlätta både diskussioner om 

ansvarsfördelning och om innehållsfrågor. 
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Tillgänglighetssatsningarna och den förstärkta vårdgarantin har helt klart 

påverkat tillgängligheten. Vår bedömning är att det behövs fortsatta 

prestationsmål på området för att vidmakthålla resultaten men att det också 

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

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

mycket aktiviteter i kommuner och landsting kring hur samverkan och 

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

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

effektivisera och förbättra insatserna. Här behöver prestationsmålet på sikt 

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

bara enkelt räknande av antal gjorda och uppskattning av behov stimulerat 

utvecklingen. Handlingsplanerna har fått huvudmännen att tänka igenom hur 

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

ett ökat fokus på innehåll och resultat.  

Ett intensivt arbete kring att minska behovet av tvångsåtgärder inom 

specialistpsykiatrin är av största vikt. Kravet på deltagande i det 

systematiska förbättringsarbete som genombrottsprojekt innebär har varit 

bra. Även fokus på uppföljning av såväl tvångsvård som tvångsåtgärder 

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

Socialstyrelsen på att återrapportera data i en användbar form. 

Arbetet kring den psykiatriska tvångsvården har till stor del cirkulerat kring 

att förbättra rapporteringen till patientregistret (PAR). Här finns fortfarande 

ett arbete att göra. Det finns fortfarande stora skillnader mellan landstingen 

som ibland kan förklaras av olikheter i inrapportering snarare än en egentlig 

skillnad. För att kunna arbeta med förbättringar i tvångsvården behöver vi 

först veta hur läget ser ut idag. Ju bättre data som finns desto bättre är 

möjligheterna att göra analyser som kan tydliggöra utmaningarna som 

tvångsvården har. Sammanställningen av landstingens analyser visar att 

detta handlar om små förändringar av antalet tvångsvårdstillfällen och 

tvångsåtgärder sedan föregående år. För att minska tvångsvårdstillfällena 

och tvångsåtgärderna behövs fortsatta insatser för hela livssituationen, inte 

bara läkemedel eller andra psykiatriska insatser. 

Data från kvalitetsregister och data från kommunernas inventeringar kan 

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

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

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

lokalt och ge underlag för nationella jämförelser, varit för bristfällig. 2013 

års prestationsmedel till dessa båda områden verkar kraftfullt ökat antalet 

registreringar i kvalitetsregister och inmatningen av inventeringsdata. 

Det utvecklingsarbete som bedrivs av SKL och som ingår i 

överenskommelsen har använts för att stödja utfallet av prestationerna. Vi 
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har försökt att både ge kommuner och landsting hjälp att klara 

prestationsmålen men även hjälp att inte tappa helhetsbilden och långsiktigt 

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

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

kommuner och landsting. Att arbeta gränsöverskridande mellan kommun 

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

närståendeföreningar verkar ge en mycket större kraft i förbättringsarbetet. 

Utveckling av metoder för att systematiskt efterfråga synpunkter och idéer 

från de som använder verksamheterna kommer sannolikt att utvecklas ur 

detta. Genom att göra gemensamma analyser och utifrån detta gemensamma 

strategier borde det vara möjligt att hitta mer effektiva arbetssätt vilket kan 

spara både resurser och mänskligt lidande. 

Det finns självklart risker med prestationsbaserade medel. Den mest 

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

resten av utvecklingsarbetet blir lidande. Valet av uppföljningsmått och att 

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

Kombinationen av prestationsmedel och utvecklingsarbete en annan. 

Prestationsmedel har en bra effekt när det gäller att snabbt utveckla 

ändamålsenliga rutiner och en smidig administration. Att stimulera fram 

kvalitet, flexibilitet och individuellt anpassade insatser med goda resultat 

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

systematiskt förbättringsarbete som uppmärksammar varje individ som har 

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

livskvalitet. 

Sammantaget är vår slutsats att en kombination av prestationsbaserade 

medel och utvecklingsmedel har varit en framgångsrik strategi i det skede 

Sverige befunnit sig. Vi har haft och har fortfarande stora utmaningar i 

samverkan, logistik, att ha en god tillgänglighet och att mäta resultat. Där 

har PRIO-satsningarna haft en positiv inverkan. Samtidigt ser vi att mycket 

arbete återstår och att det krävs fortsatt kraftfullt, långsiktigt stöd för att 

vidmakthålla de framsteg som uppnåtts och fortsätta en positiv utveckling. 

Vi behöver därför på olika nivåer initiera diskussioner och analys kring hur 

en optimal kombination av stimulansmedel och aktiviteter ska se ut. Vi 

noterar också att en mer fast infrastruktur för kunskapsspridning, 

datainsamling och gemensam analys skulle underlätta utvecklingsarbetet för 

kommuner och landsting. 
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