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Pilot – stöd till upphandling av insatser för minskad 

sjukfrånvaro med utfallsbaserade avtal 

Inom ramen för Uppdrag Psykisk Hälsa, en överenskommelse mellan SKL och 

Regeringen, planeras ett nationellt utvecklingsprojekt. Syftet med projektet är att 

genom tidiga insatser minska risk för sjukskrivning på grund av exempelvis 

stressrelaterad ohälsa.  

Bakgrund 

Psykisk ohälsa är idag den vanligaste orsaken till sjukskrivning där diagnosgrupperna 

anpassningsstörningar och reaktion på svår stress (40 %) och depressiv episod (30 %) 

är vanligast. Sjukskrivningarna för anställda inom kommuner och landsting ligger på 

en högre nivå jämfört med anställda inom såväl privat som statlig sektor.  

Uppdrag Psykisk Hälsa har under flera år, i samarbete med kommuner och landsting, 

arbetat med att utveckla arbetssätt och metoder för att bättre analysera behov, välja 

effektiva insatser och mäta effekter.  

 

Bland annat har vi tillsammans med Norrköpings kommun utformat underlag för en 

utfallsbaserad upphandling av en skolstödjande insats, så kallad ”tutoring” 

(mentorskapshandledning), för placerade barn och unga.  

Nu går vi vidare genom att också fokusera på insatser som kan bidra till att minska 

sjukskrivningar av vilka en stor del har sin grund i psykisk ohälsa.  

Piloten är ett första steg i arbetet med förebyggande och tidiga insatser 

för minskade sjukskrivningar 

Projektet är en del i ett långsiktigt utvecklingsarbete med målet att stärka arbetsgivares 

möjligheter och incitament att agera tidigt. Det första steget är att genomföra en pilot 

där intresserade utförare erbjuds att via utfallsbaserade avtal försöka förebygga och 

förkorta sjukskrivningar. Därför erbjuder vi nu intresserade kommuner och 

landsting/regioner stöd till att genomföra en upphandling av insatser med 
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utfallsbaserade avtal. En utfallsbaserad upphandling innebär att ersättningen inte bara 

baseras på insatser utan även på effekterna (minskat antal sjukskrivningsdagar) av de 

insatser som sätts in. Denna typ av avtal innebär att utföraren tar en del av kostnaderna 

för de fall insatser levereras som inte ger mätbar effekt, vilket alltså är en riskdelning 

mellan arbetsgivare och utförare. 

Uppdrag Psykisk Hälsa bidrar i arbetet genom att: 

1. I nära samarbete med intresserade kommuner och landsting genomföra en 

nulägesanalys av sjukfrånvaro, insatser och potentiella utförare 

2. Med utgångspunkt från tidigare utvecklingsarbete inom området utforma ett 

förfrågningsunderlag för insatser med utfallsbaserade avtal 

3. Utforma och ansvara för en effektutvärdering av de upphandlade insatserna 

med fokus på att mäta om och i vilken uträckning sjukskrivningar minskar. 

Intresserade kommuner/landsting/regioner har att förhålla sig till följande tidplan: 

1. December 2016 och januari 2017: Nulägesanalys av sjukfrånvaro, insatser och 

potentiella utförare 

2. Februari och mars 2017: Utformning av förfrågningsunderlag 

3. April och maj 2017: Upphandling 

4. Juni 2017 till januari 2018: Utförande av insatser och utvärdering. 

Organisationer som deltar i arbetet behöver ha möjlighet att avsätta tid för 

nyckelpersoner i projektet. Det handlar om att avsätta tid för löpande avstämningar 

med upphandlingsstrateg/-chef, jurist, HR-chef, och controller. Uppdrag Psykisk 

Hälsa kommer att leverera stöd under hela projekttiden.  

En lämplig omfattning för piloten bedöms vara 3-5 deltagande 

kommuner/landsting/regioner. Urvalet görs baserat på intresseanmälan. Syftet med 

avgränsningen är att möjliggöra en högkvalitativ pilot och utvärdering. Målet är att de 

upplägg som visar sig effektiva ska kunna genomföras i större skala. 

Vid intresse av att delta 

Om din organisation är intresserad att få mer information om det kommande arbetet är 

du välkommen att ta kontakt med Rickard Bracken, rickard.bracken@skl.se eller 

Tomas Bokström tomas.bokstrom@skl.se.  

Vi genomför också ett Skypemöte den 23 november kl. 13.30-15.30 där vi går igenom 

det tänkta upplägget av projektet. Du som är intresserad att veta mer om arbetet är 

varmt välkommen att delta. Anmäl ditt deltagande till Rickard Bracken eller Tomas 

Bokström enligt mejladresser ovan. 

 

Ing-Marie Wieselgren 

Sveriges Kommuner och Landsting 

Avdelningen för vård och omsorg 
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