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Bakgrund 

Uppdraget 

Socialdepartementet har i överenskommelse med SKL beslutat att ge kommuner och 
landsting stimulansmedel för riktade insatser inom området psykisk hälsa under 2016, 
med målsättning att överenskommelsen ska följas upp med liknade resurser 2017 och 
2018. För att få del av stimulansmedel ska kommuner och landsting inkomma med en 
redogörelse för analys, långsiktiga mål och handlingsplan, samt en redovisning av an-
vändningen av de medel som erhållits. 

Redovisningen ska innehålla: 

 Beskrivning av hur 2016 års medel har används 

 Analys utifrån nationella och lokala data kring läget i länet, belysa olikheter i länet 
avseende befolkningen behov, insatser som ges och resultat av insatserna 

 En handlingsplan som belyser de fem fokusområdena, med långsiktiga mål på 
fem års sikt och kortsiktiga för 2017 

 Mätbara indikatorer för målen 

 En översiktlig beräkning av kostnader som avser 2017 

Ansvar och organisation 

Initialt har uppdraget att genomföra analyser och upprätta handlingsplan diskuterats och 
planerats inom ramen för Region Dalarna via ”länsnätverk förvaltningschefer inom 
hälsa och välfärd”. I länsnätverket deltar alla socialchefer och äldreomsorgschefer från 
kommunerna i Dalarna. Från landstinget deltar hälso- och sjukvårdschefen, divisions-
chefen psykiatri och fem områdessamordnare från den lokala hälso- och sjukvården i 
länet. I syfte att hålla samman analysarbetet och upprättandet av handlingsplaner mellan 
kommunerna och landstinget har chefsnätverket utsett landstingets divisionschef Psyki-
atri (Per Söderberg) och Socialchef i Borlänge kommun (Tomas Ahlin) som koordina-
torer för uppdraget.  

Frågeställning 

I syfte att genomföra analysarbete mer systematiskt formulerades en övergripande frå-
geställning för att identifiera befolkningens behov av stöd, hjälp, vård och behandling 
inom fokusområdet psykisk hälsa - ohälsa. Den övergripande ”fokusfrågan formulera-
des”, vilka är de viktigaste utvecklingsområdena som behöver utvecklas under kommande år i syfte att 
möta dalabefolkningens behov av stöd, hjälp, vård och behandling vid psykisk ohälsa. Denna fråge-
ställning har varit utgångspunkt i analysarbetet, nedbrutit i de fem olika perspektiven, 
förebyggande och främjande arbete, tillgänglighet och tidiga insatser, utsatta grupper, 
enskildas delaktighet och rättigheter samt ledning, styrning och organisation. De flesta 
arbetsgrupper har använt frågeställningen som ”fokusfråga” och genomfört fokus-
gruppsmetodik för att besvara frågeställningen.  
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Analysarbetets arbetsprocess 

Analysarbetet – organisation 

Analysarbetet har pågått i olika grupper och sammanhang, dels inom ledning och chefs-
grupper som t.ex. verksamhetschefer inom psykiatrin och primärvården, enhetschefer 
inom division psykiatrin, och inom kommunerna med socialchefer och äldreområdes-
chefer samt hearingar inom olika anhörig- och brukargrupperingar. Analysarbetet har 
kontinuerligt, månadsvis, återkopplats via Region Dalarnas ”länsnätverk förvaltnings-
chefer inom hälsa och välfärd”. I chefsnätverket har landstingets divisionschef Psykiatri 
(Per Söderberg) och Socialchef (Tomas Ahlin) ansvarat för återkoppling och dialog.  

Analysarbete – Regionala utvecklingsgrupper 

Analysarbetet har även fördjupats inom de regionala utvecklingsgrupperna (RUG-grup-
per) där representanter från både kommunerna och landstinget har deltagit. De regionala 
utvecklingsgrupperna, Psykiatri, Barn och unga, Missbruk och beroende, Äldre och funktionsned-
sättning har var för sig genomfört fokusgruppsanalys. Med stöd av en utvecklingsledare 
har grupperna tagit fram lägesbeskrivning, undersökt nationella och lokala data, statistik 
och belyst olikheter i länet avseende behov samt beskrivit vilka insatser som pågår. I 
utvecklingsgrupperna finns även representanter från brukar- och anhörigföreningar, och 
i vissa grupper finns även representanter från länsstyrelsen, högskolan och polis repre-
senterade. Lisa Ask, utvecklingsledare, Region Dalarna har varit ansvarig för den fördju-
pade analysen i RUG-grupperna och har sammanställt en gemensam rapport från grup-
perna. (Se bilaga, Uppdrag psykisk hälsa, analysrapport Region Dalarna, enhet för ut-
veckling, hälsa och välfärd)   

Analysarbete – brukare- och anhörigorganisationer 
Analysarbetet med brukare- och anhörigorganisationer har genomförts i samarbete med 
utvecklingsledare från Region Dalarna och missbrukssamordnare inom landstinget Da-
larna. Två särskilda hearingsmöte har genomförts, ett med nätverket ”Psykisk Hälsa” 
och psykiatrins brukarråd, samt ett med ”brukarrådet missbruk och beroende”.  

Vid hearingsmötet med brukare- och anhörignätverket, ”Psykisk hälsa” och brukarrådet, 
bjöds även länets Personliga Ombud (PO) in att delta. Mötet hölls den 18 maj med en 
bred inbjudan till samtliga anhörig- och brukarföreningar som är etablerade i Dalarna. 
Synpunkter från brukarrörelserna och personliga ombuden har sammanställts av ut-
vecklingsledare Lisa Ask, Region Dalarna, i en särskild rapport (bilaga). 

Vid brukarrådet-missbruk och beroendes möte den 21 maj genomfördes en hearing 
kring överenskommelsen psykisk hälsa med utgångspunkt från fokusfrågeställningen i 
ett missbruks- och beroendeperspektiv. Landstingets missbrukssamordnare Ingrid 
Davstad, ordförande i brukarrådet kallade till mötet och sammanställde de synpunkter 
och kommentarer som gavs på mötet (bilaga).   
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Analysarbete inom landstinget Dalarna 
Inom landstinget Dalarna har en styrgrupp inrättats, ”Psykisk Hälsa”, med divisionsche-
fer psykiatri och primärvården, utvalda verksamhetschefer inom psykiatrin och primär-
vården, samt administrativ personal, utvecklingsledare från Region Dalarna och en pro-
jektledare med uppdrag att utveckla samordning mellan primärvård och psykiatri. I 
denna styrgrupp har prioritetsbeslut tagits kring vilka gemensamma projekt som ska 
samordnas med kommunerna, men även prioriteringar mellan de projekt i handlingspla-
nen som enbart riktas mot landstingets verksamhet. Ansvariga för prioritetsbeslut inom 
landstinget är divisionschef för primärvård (Ulf Börjesson) och divisionschef psykiatri 
(Per Söderberg).   

Analysarbete primärvård – samtalsterapeuter och verksamhets-
chefer vid landstingets vårdcentraler 
En inventering och utvärdering av det psykosociala arbetet vid landstingets vårdcen-
traler har genomförts under hösten 2016. Kartläggningen har genomförts med hjälp av 
en enkätstudie som gått ut till samtliga samtalsterapeuter och verksamhetschefer. Jeremy 
Wihdén, projektledare inom ”Psykisk Hälsa 2016”, har varit ansvarig för kartläggningen 
och sammanställningen av en rapport där utvecklingsområden för vårdcentralerna har 
identifierats (se bilaga ”Kartläggning av det psykosociala arbetet vid vårdcentralerna i 
Landstinget Dalarna”). Rapporten har legat till grund för projektförslag inom ramen för 
Överenskommelsen 2016. 

Analysarbete inom kommunerna – samordnat via Region Dalarna 

Inom kommunerna har analysarbetet dels pågått lokalt inom respektive kommun och 
dels samordnat via utvecklingsledare på Region Dalarna. I den övergripande analysen 
har resultatet från öppna jämförelser används. Öppna jämförelser (ÖJ) är ett verktyg för 
att följa upp, analysera och utveckla socialtjänstens verksamheter på lokal, regional och 
nationell nivå. 

Syftet med öppna jämförelser är att stimulera till kunskapsutveckling och förbättrings-
arbete för att främja en jämlik socialtjänst och hemsjukvård med god kvalitet på lika 
villkor. Det är viktigt att resultaten bedöms och analyseras utifrån lokal och regional 
kunskap för att få en mer heltäckande bild av de faktiska förhållandena. Målet är att de 
förbättringar i verksamheten som öppna jämförelser ska stimulera till kommer brukaren 
till gagn. 

Öppna jämförelser av socialtjänstens stöd till personer med psykiska funktions-nedsätt-
ning publiceras i år för sjätte gången och intresset att jämföra sig med andra kommuner 
växer jämfört med tidigare år. I årets ÖJ har nya indikatorer tillkommit och upplägget 
för enkäten är annorlunda. Årets resultat kan därför inte fullt ut jämföras med tidigare 
år eftersom rapporteringen och flera indikatorer och frågor har ändrats. 

Under 2014 gav länsnätverket för förvaltningschefer enheten Utveckling Hälsa och Väl-
färd Region Dalarna i uppdrag att ge kommunerna stöd i sitt arbete med öppna jämfö-
relser. För verksamhetsområdet ”psykisk funktions-nedsättning” inleddes arbetet våren 
2016, och för första året deltar området psykisk funktionsnedsättning i det gemensamma 
arbetet på Region Dalarna.  
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I 2016 års överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting, på 
området psykisk hälsa, är syftet att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete. Som 
central utgångspunkt anges behovet av att förstärka kommuners och landstingets kapa-
citet och möjligheter att göra analyser av behov och utmaningar, lokalt och regionalt. ÖJ 
utgör en viktig del i ett analysarbete. 

Analysarbetet med fokus på kommunerna i har sammanställts i en rapport med detalje-
rade jämförelser.  Syftet med rapporten är att sammanställa länets resultat på ett över-
skådligt sätt och att det ska underlätta för Dalarnas kommuner att använda resultaten 
för fortsatt lokal analyser och för att identifiera utvecklings- och förbättringsområden. 
Rapporten och den analysdag som genomfördes den 12 september 2016, på Region Da-
larna i Falun, gör det möjligt att identifiera gemensamma utvecklingsbehov för länet. 

Psykisk hälsa i befolkningen i Dalarna 
 

I syfte att få en mer allmän bild av be-
folkningens psykiska hälsa, har resultat 
från Folkhälsomyndighetens befolk-
ningsenkäter granskats. I den senaste 
rapporteringen (2012-2015) finns resul-
tat från flera olika variabler som beskri-
ver psykisk ohälsa i befolkningen. I ta-
bell 1 beskrivs ett urval av dessa resultat, 
en beskrivning som anger ”andel pro-
cent” av befolkningen som har bejakat 
beskrivningen av symtom på psykisk 
ohälsa. I tabellen jämförs resultatet från 
Dalarna med det nationella resultatet, 
vilket visar att befolkningen i Dalarna 
har snarlikt resultat i de flesta variabler. 
Den skillnad som kan utläsas är att be-
folkningen i Dalarna har en något mer 
positiv bild, andelen som anger symtom 
på psykisk ohälsa är lägre jämfört riket.       

Ett annat perspektiv att beskriva psykisk 
ohälsa i befolkningen är att granska sjuk-
skrivningsorsaker. I försäkringskassans 
statistik (2014, kvartal 4) har Dalarna 
störst andel sjukskrivna med psykiatrisk 
diagnos jämfört andra sjukskrivningsor-
saker inom Uppsala-Örebro regionen. 
De höga siffrorna i Dalarna avser både 
kvinnor och män (tabell 2). 

 

  

Tabell 1 

Psykisk hälsa - 

Symtom  

Period 2012-2015 

Riket 

procent 

Dalarna 

procent 

Huvudvärk 25 24 

Svår huvudvärk   4   3 

Nedsatt psykiskt väl-
befinnande 

17 15 

Suicidtankar   6   5 

Försökt ta sitt liv   1   1 

Sömnbesvär 32 32 

Svåra sömnbesvär   6   6 

Svår trötthet   6   5 

Ångest 32 30 

Svår ångest   5   4 

 

Tabell 2 

Län Män kvinnor 

Dalarna 47,6 53,1 

Gävleborg 41,7 46,3 

Västmanland 42,1 46,3 

Örebro 42,9 47 

Värmland 42,5 47,2 

Sörmland 40,9 45,2 

Uppsala 38,0 42,1 
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Skillnader mellan kommuner i Dalarna 
Vid jämförelse av andel listade patienter i pri-
märvården och kommuntillhörighet, kan ande-
len patienter med särskilda diagnoser analyse-
ras. I bild 1, beskrivs andel patienter som har 
bipolär sjukdom, där färgskalan i kommunen 
anger hur stor andel av de listade patienterna 
som har diagnosen bipolär sjukdom. Skalan 
beskriver låg andel för de kommunerna med 
mörkgrön färg (0,3 % - 0,4 %), med stigande 
andel ljusgrön, gul, orange och röd (>0,9%).  

 

 

I bild 2 beskrivs andel patienter som har dia-
gnosen depression, där färgskalan i kommu-
nen anger hur stor andel av de listade patien-
terna som har diagnosen depression. Skalan 
beskriver låg andel för de kommunerna med 
mörkgrön färg (4 %), med stigande andel 
ljusgrön, gul, orange och röd (7 %).  

 

 

 

  

  

Bild 1 

Bild 2 
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Analys via data i Psykiatrikompassen - Nationell jämförelse   

I syfte att få en jämförande bild av Dalapsykiatrins verksamheter i ett kvalitetsperspektiv 
har ett urval av kvalitetsindikatorer från psykiatrins nationella kvalitetsregister analyse-
rats.    

BipoläR registret - Litium 
Bild 3 beskriver andelen patienter 
som under senaste året (2015-07-01 
– 2016-06-30) har diagnos bipolär 
typ I, som också medicinerar med li-
tium, av alla patienter registrerade i 
BipoläR under samma tidsperiod 
med diagnos bipolär typ I. Resultatet 
visar att psykiatrin i Dalarna uppfyll-
ler målet i denna indikator (röd = ej 
uppfyllt, gul= nästan uppfyllt, 
grön=målet uppfyllt). 

 

BipoläR registret - Affektiva skov 
I bild 4 presenteras andelen patienter 
som under samma period har haft 
minst ett (1) affektivt skov under de 
senaste 12 månaderna, av alla patien-
ter registrerade i BipoläR under 
samma tidsperiod. Detta resultat vi-
sar att Dalarna inte uppnår målet, lig-
ger på målnivå (60 %) mellan 
gult/rött. Här finns ett viktigt kvali-
tetsområde att fortsätta följa.  

 

 

Register PsykosR - Läkemedelsgenomgång 
Andelen patienter som under året har 
haft läkemedelsgenomgång tillsam-
mans med läkare under de senaste 12 
månaderna, av alla patienter registre-
rade i PsykosR under samma tidspe-
riod. Resultatet visar att psykiatrin i 
Dalarna är ett av 11 landsting som 
klarar det uppsatta målet på 90 %. 

 

 

 

Bild 3 

Bild 4 

Bild 5 
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Register PsykosR - Hälsosamtal 
Andelen patienter som är registre-
rade under senaste året, haft hälso-
samtal under de senaste 12 måna-
derna (definierade KVÅ-koder), av 
alla patienter registrerade i PsykosR 
under samma tidsperiod. Om det 
finns fler registreringar för en patient 
under vald tidsperiod väljs den sen-
aste registreringen. Alla landsting, 
förutom Kronoberg uppnår målet 
på 60 %. 

 

Register BUSA - Behandlingsuppföljda 
Andelen patienter som under sen-
aste året följts upp med specifika 
skattningsinstrument (CGI + för 
barn: SNAP+C-GAS/+ för vuxen: 
ASRS+GAF), av alla patienter regi-
strerade i BUSA under samma tids-
period. Finns fler registreringar för 
en patient under vald tidsperiod 
väljs den senaste registreringen. Re-
sultatet för denna indikator visar att 
fler landsting inte når uppsatta mål 
på 30 %, Landstinget Dalarna upp-
fyller delvis målet > 15 %. Analysen 
visar brister i behandlingsuppfölj-
ning för patientgruppen, ett område som ska uppmärksammas.  

Resultat från kvalitetsregistren ger en viss vägledning, samtidigt måste resultat tas med 
försiktighet då volymen av registreringar i vissa register inte uppfyller krav på säkra jäm-
förelser. Generellt visar resultatet att landstinget Dalarna uppnår målen i 9 av 14 indika-
torer (6 helt, 3 delvis), tre indikatorer uppnås inte och ytterligare två saknas tillräckligt 
med registreringar. Denna Analys visar att uppföljning via kvalitetsregister kan ge god 
återkoppling med nationellt jämförelser, vilket kan identifiera utvecklingsområden men 
även bekräfta att verksamheten är på rätt väg. Att det saknas resultat i vissa indikatorer 
visar viket att fortsätta att arbeta med rutiner för registrering.    

Bild 6 

Bild 7 
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Region Dalarna 
Region Dalarnas enhet, Utveckling, Hälsa och Välfärd, utgör en plattform för att bedriva 
utvecklingsarbete inom socialtjänsten och angränsande hälso- och sjukvård. Arbetet ska 
bedrivas med utgångspunkt i evidensbaserad praktik och jämlik vård, till nytta för invå-
narna i Dalarna. Inom enheten finns fem Regionala Utvecklingsgrupper (RUG1) på sak-
områdena; barn och unga, äldre, funktionsnedsättning, missbruk/riskbruk och vux-
enpsykiatri. Dessa ska leda arbetet på respektive område på uppdrag av nätverket för 
förvaltningschefer2 och Rådet för välfärdsutveckling3.  

Samverkan på psykiatriområdet har sedan 2013 styrts av direktiv i regeringens s.k. PRIO 
satsning, nationella riktlinjer och den länsövergripande samverkansöverenskommelsen 
som antogs 2013 (Region Dalarna; ”Länsövergripande överenskommelse om samverkan för kom-
muner och landsting i Dalarnas län kring personer med psykiska funktionsnedsättningar”). I Dalarna 
ligger ansvaret för den överenskommelsen och de därpå följande handlingsplanerna på 
RUG/Vuxenpsykiatri.  

Analysarbete kring psykisk hälsa; öppna jämförelser kommuner 
Under denna rubrik sammanställs resultatet av analysarbetet från ”öppna jämförelser” 
mellan kommunerna i Dalarna. Analyserna är genomförda av utvecklingsledare på Reg-
ion Dalarna och finns dokumenterad i särskild rapport. Resultatet har kompletterats med 

tecknen: ! ? och + som refererar till utvecklingssatsningar på nationell nivå och som 

kan vara signal inför det fortsatta regionala och lokala utvecklingsarbetet. 

Övergripande resultat av analyserna kan sammanfattas i följande punkter: 

 Alla Dalarnas kommuner har socialjour, men bara 3 kommuner bedriver uppsö-
kande verksamhet. 

 Det finns brister beträffande rutiner för interna samordningen i enskilda ären-
den. Några kommuner har rutiner för samordning på alla efterfrågade områden 
medan några kommuner helt saknar rutiner. Rutiner för samordning beträffande 
LSS och äldreomsorg har förbättrats från tidigare år, fler kommuner har rutiner. 

 Det brister i systematisk uppföljning, bara en kommun använder resultat till 
verksamhetsutveckling. 

 Rekommenderad insats Case Management – integrerade team i Nationella rikt-
linjer har fått genomslag i Dalarna. 67 % av Dalarnas kommuner uppger att in-
satsen erbjuds. Andra rekommenderade insatser som IPS/SE, Bostad först och 
ESL har implementerats i mycket begränsad omfattning. Jämfört med riket i sin 
helhet så är resultaten i Dalarna sämre. 

 14 kommuner kan erbjuda stöd av Personligt Ombud. Tre kommuner har an-
vänt brukarstyrd brukarrevision för verksamhetsutveckling. 

                                                           
1 Regional utvecklingsgrupp/RUG – Representationen utgörs av verksamhetsnära funktioner från kommun och landsting; 

verksamhetschefer, enhetschefer, representant från Högskolan Dalarna. I RUG/vuxenpsykiatri finns även brukarrepresen-
tation. 
2 Högsta tjänstemannaledningsnivå som svarar för övergripande samordning av gemensam kunskapsbaserad verksamhets-

utveckling för länets socialtjänst och hälso- och sjukvård 
3 Välfärdsrådet – politisk dialogpartner utsedd av Region Dalarnas direktion. 
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 11 kommuner har rutin för information om samordnad individuell plan! Det 
saknas rutin för att inte röja skyddade personuppgifter i alla Dalarnas kommuner. 

Tillgänglighet – kommunikation och kontakt med socialtjänsten 

!  I Dalarna finns det behov av att anpassa informationen till målgruppen, få kommuner 

erbjuder information på lättläst svenska, 2 av Dalarnas 15 kommuner, dvs. 13 % av 
Dalarnas kommuner jämfört med 23 % i riket i sin helhet. 

+ Alla kommuner i Dalarna, 100 %, erbjuder socialjour jämfört med 78 % i riket i sin 

helhet. 

!  3 av15 kommuner bedriver uppsökande verksamhet. Jämfört med 2015 så är det en 

liten ökning. 20 % av kommunerna i Dalarna jämfört med riket i sin helhet 30 % av 
kommunerna.  

? 9 av 15 Dalakommuner bedriver någon form av öppen verksamhet, samma som 2015. 

60 % av Dalarnas kommuner jämfört med 78 % i riket i sin helhet.   

Helhetssyn och samordning 

Den interna samordningen varierar i Dalarna, några kommuner har rutiner för samtliga 
efterfrågade områden medan andra kommuner helt saknar rutiner för samordning. Ge-
nerellt har antalet rutiner ökat något i Dalarna jämfört med ÖJ 2015. Det gäller rutiner 
för ekonomiskt bistånd, missbruk, våld i nära relationer, äldreomsorg och barn och unga. 
Jämfört med riket som helhet så ligger Dalarna lite efter. 

Indikatorerna ”aktuell rutin för samordning med hemlöshet” och ”aktuell rutin för sam-
ordning med familjerätt” är nya indikatorer för 2016. Jämfört med riket i sin helhet när 
det gäller familjerätt så har 24 % av kommunerna rutiner medan av Dalarnas kommuner 
så har endast 7 % rutin.  

+ 67 % av Dalarnas kommuner har ”rutin för samordning med LSS”, jämfört med rikets 

56 % av kommunerna.  

? Trots goda resultatet när det gäller rutiner för samordning med LSS så har det fram-

hållits ett behov samverkan för målgruppen med psykisk ohälsa och begåvningshandi-
kapp. Vid det analysarbete som gjorts i Region Dalarna under 2016 så uppger verksam-
hetsföreträdare från både kommuner och landsting att det finns ett behov av att utveckla 
samverkan, framförallt externt och stödet när det gäller personer med utvecklingsstör-
ning.  

Extern samverkan i enskilda ärenden 

! 27 % av Dalarnas kommuner har överenskommelse om samverkan med Arbetsför-

medlingen och Försäkringskassan, att jämföra med riket i sin helhet med 25 %. Jämfört 
med tidigare år, är det en minskning från 6 till 4 Dalakommuner. 

Vikten av extern samverkan på övergripande nivå mellan, i synnerhet, kommun och 
landsting är efterfrågad i tidigare statliga satsningar exempelvis PRIO- satsningen. Per-
soner med allvarlig psykisk funktionsnedsättning var en av de prioriterade grupperna. 
Ett av grundkraven för att ta del av statliga medel var att det upprättades regionala sam-
verkansöverenskommelser. 2013 upprättades överenskommelsen i Dalarna. 
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Kunskapsbaserad verksamhet 

! I Dalarna anger 5 av 15 kommuner att det finns en aktuell samlad plan för personalens 

kompetensutveckling dvs. 33 % av kommunerna jämfört med 28 % i riket. Jämfört med 
föregående år är det en minskning, då angavs att 9 kommuner hade en samlad plan. 

I den nya indikatorn ” Rutin för personalens agerande vid indikation på att en vuxen 
utsatts för våld inom socialpsykiatrin” visas att 36 % av Dalarnas kommuner har upp-
rättade rutin jämfört med 40 % i riket. 

Nationella riktlinjer 

2011 publicerade Socialstyrelsen ”Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schi-
zofreni eller schizofreniliknande tillstånd”. I Dalarna liksom i landet i övrigt har kun-
skapssatsningar genomförts. Trots detta anges i årets överenskommelse mellan staten 
och SKL att Myndigheten för vårdanalys konstaterar att rekommendationerna i de nat-
ionella riktlinjerna inte når vårdpersonal och patienterna/brukare i tillräcklig utsträck-
ning. En förklaring kan vara att processen tenderar att avstanna i en kedja där många 
olika aktörer ansvara för olika delar av genomförandet. 

+ Den nya indikatorn ”Case Management – integrerade team” visar att Dalarna har 

positiva resultat, 11 av 15 kommuner, dvs. 67 % erbjuder CM, jämfört med 35 % i riket.  

? I den länsövergripande överenskommelse som tecknats mellan kommun och landsting 

i Dalarna 2013 anges att SIP ska erbjudas till målgruppens alla individer och att samord-
ningsinsatserna ska ges enligt modellen Vård och stödsamordning/Case Management 
enligt Integrerad psykiatri för personer med komplext vård och stödbehov. Individer 
som vårdas på öppna psykiatriska vårdformer ska alltid erbjudas vård och stödsamord-
nare/Case Manager. Interna analyser visar att långt ifrån alla som har vårdbehov av sam-
ordning får ta del av metoden.  

+ Alla Dalakommunerna, 100 %, erbjuder ”strukturerad individuell sysselsättning”.  

! Stöd i vardagen, metoden ESL (Ett självständigt liv) erbjuds av en kommun, dvs. 7 % 

att jämföra med 50 % av kommunerna i riket. 

!? Stöd i föräldraskap erbjuds av 8 kommuner, dvs. 53 % av Dalakommunerna, att jäm-

föra med 65 % i riket. Behovet av stöd i föräldraskap när det gäller unga/unga vuxna 
har påtalats vid hearing med brukarrörelsen och vid analys tillsammans med verksam-
hetsföreträdare under våren 2016. Det är oklart vilka åldersgrupper som ingår i kommu-
nernas stöd, finns stöd till föräldrar som har hemmavarande barn över 18 år med? 

! I Dalarna anger endast en kommun att man använder AUDIT/DUDIT för att identi-

fiera alkohol-och narkotikaproblem hos målgruppen. Två kommuner anger att de delvis 
använder screeninginstrumenten, 14 % av Dalarnas kommuner jämfört med 19 % i riket. 
Detta trots att det finns kunskap om en betydande samsjuklighet när det gäller psykisk 
ohälsa och missbruk och att det i den samverkansöverenskommelse som tecknades 2007 
finns överenskommet att både kommunens socialtjänst och landstinget ska använda in-
strumenten.  Även i den reviderade samverkansöverenskommelse när det gäller miss-
bruk, riskbruk anges AUDIT och DUDIT som instrument som ska användas! 
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Självbestämmande och integritet 

+ 14 kommuner i Dalarna kan erbjuda stöd från ”Personligt ombud”, dvs. 93 % att 

jämföra med 80 % i riket.  

! Brukarstyrd revision har genomförts i fyra Dalakommuner och tre har använt revis-

ionen till verksamhetsutveckling.  

Trygghet och säkerhet 

+ ”Rutin för information om samordnad individuell plan” är en ny indikator i ÖJ 2016. 

11 av Dalakommunerna anger att det finns rutin för information om SIP, dvs. 73 % av 
våra kommuner. Att jämföra med rikets 68 %. 

! Vid hearing med brukarrörelsen våren 2016 påpekades att det finns brister i informat-

ionen om SIP och speciellt att informationen som ges ska vara anpassad till individen så 
att SIP blir ett verktyg och stärker individens delaktighet. 

Ny indikator ”Rutin för information om kopior på journal/akt”. 33 % av Dalarnas kom-
muner säger sig ha upprättat rutin, vilket är något bättre än riket i sin helhet; 25 %. 

! Ny indikator, ”Rutin för att inte röja skyddade personuppgifter” saknas i alla Dalarnas 

kommuner! 

Sammanfattning av samordnat analysarbete 
Analysarbetet har pågått i många olika grupper och sammanhang, i dialoger med fokus-
gruppsmetodik, hearingar med brukarföreträdare, i ledningsgrupper inom socialtjänst 
och landsting, i utvecklingsgrupper (RUG-grupper) med företrädare för både kommu-
ner och landsting samt inom chefsnätverket med socialchefer, äldreomsorgschefer och 
landstingsledningen. Utgångspunkten för analysarbetet har varit de fem perspektiven i 
överenskommelsen, och underlag som används i analyserna har varit både från nation-
ella databaser, register och data från lokala uppföljningar. 

Landstingets prioriterade projekt för 2016 och 2017 sammanställs med mer specifika 
bakgrundsanalyser, projektmål och syfte, aktiviteter, resurser och förväntade resultat och 
utfall.  

Analysarbetet har varit omfattande, och resultatet sammanfattas i en uppdelning av 
landstingsprojekt och kommunprojekt som var för sig formuleras i handlingsplaner uti-
från överenskommelsens fem olika perspektiv. Flera av projekten involverar samarbete 
mellan kommuner och landsting, samtidigt som det finns flera projekt som är mer rik-
tade till enskilda processer eller metoder inom respektive verksamheter.  

Den länsgemensamma analysen och handlingsplanen presenterades och diskuterades på 
Region Dalarnas nätverk för förvaltningschefer den 30 september 2016 och beslut fat-
tades att anta den viljeyttring som anges. Beslut om gemensamma kostnader får proces-
sas vidare.  
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Länsgemensam analys och handlingsplan 

Förebyggande och främjande arbete 

Fokusområde 1.1 FÖREBYGGANDE OCH FRÄMJANDE ARBETE  

 
Psykisk hälsa hos äldre 
Behov identifierade av RUG/äldre.  

 

Psykisk ohälsa är vanligt bland äldre personer. Förekomsten av oro, ängslan, ångest, sömn-
problem och depression hos äldre personer är hög jämfört med andra vuxna. Vid 75 års ålder 
beräknas 15–25 procent lida av psykisk ohälsa, men alla dessa har inte en psykiatrisk diagnos. 
Antalet äldre i samhället kommer att öka väsentligt och risken att utveckla ohälsa, både psykisk 
och fysisk, ökar med hög ålder (källa: Socialstyrelsen4). 
Enligt SCB (Statistisk centralbyrå)är självmord hos män över 65 år överrepresenterade. Lands-
tinget Dalarna har genomfört en kunskapssatsning på området men inget samordnat arbete 
finns varför det finns behov av kommun och landstings- gemensamt suicidpreventivt arbete.   
Sedan 2015 utbildare de regionala utvecklingsledarna i ”Första hjälpare till psykisk hälsa” i ett 
nationellt program som riktar sig till medarbetare i kommun och landsting. Dalarna har en åld-
rande befolkning varför det kan antas föreligga ett behov av förebyggande arbete i form av fort-
satt kunskapssatsning under närmaste 5 åren. 

Långsiktiga mål Kortsiktiga mål  Aktiviteter Tidsplan  
Indikator för  
uppföljning 

 
Medarbetare i kom-
mun och landsting 
ska ha god kunskap 
om psykisk ohälsa 
hos äldre och kunna 
ge s.k. ”Första hjäl-
pen” 
 

80 medarbetare ut-
bildade till Första 
hjälpare/år  

Utbildning 2016 – 2017 
Pågående 

Antal utbildade medar-
betare 

 
5 utbildade instruk-
törer??? 
 

Ställningsta-
gande till att 
utbilda fler in-
struktörer 

2016  
Antal utbildade instruk-
törer 
 

Utbildning av 
instruktörer 

2017 

Ca 400???  medar-
betare/år 

Utbildningar 2017 - 2020 Antal utbildade medar-
betare 

 
Beräknade  
kostnader 

 
Utbildning av instruktörer till ”Första hjälpen” - utbildningar kostar ca 20 000 kr 

per/person. I de pågående utbildningarna utbildas instruktörer till Första hjälpare 
till äldre såväl som vuxna och barn och unga. 
Utbildning av medarbetare i ”Första hjälpen” Kostnader för respektive arbetsgi-

vare per medarbetare ca 1500 kr. 
 

Fokusområde 1 FÖREBYGGANDE OCH FRÄMJANDE ARBETE 

 
Information till allmänheten. 
Behovet identifierat av RUG/äldre 

 
Många kommuners hemsidor saknar information om pågående arbeten när det gäller psykisk hälsa. Det 
finns behov av att information görs tillgänglig via hemsidor och liknande genom användande av kommuni-
kationsplaner i respektive kommun. 
 

Kommentar: Ansvaret ligger på respektive kommun. 

 

                                                           
4 Socialstyrelsen (2013) Psykisk sjukdom bland äldre och behandling inom vården. 

  Socialstyrelsen (2012) Äldres behov av psykiatrisk vård och stöd. 
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Fokusområde 1.2 FÖREBYGGANDE OCH FRÄMJANDE ARBETE 

 
Unga unga/vuxnas missbruk/beroende. 
Behovet identifierat av RUG/missbruk och RUG/barn och unga 

 
Idag saknas en samlad bild över hur missbruk/beroendet ser ut inom gruppen unga/unga vuxna i Dalarna 
och därför saknas också ett samlat arbete för målgruppen. Problemområdet ryms inom flera fokusområ-
den. En arbetsgrupp har fått ett uppdrag att ta fram en regional process från upptäckt till behandling i åld-
rarna 12 – 25 år.  

Långsiktiga mål Kortsiktiga mål  Aktiviteter Tidsplan  
Indikator för  
uppföljning 

 
En sammanhållen pro-
cess från upptäckt till 
behandling för barn och 
unga/unga vuxna med 
missbruk/beroende 
 
 

Samlad bild av 
nuvarande struk-
turer och insatser 

Kartläggning av 
nuläget i länet 
Fokusgrupp 

Ht 2016 
påbörjat 

Dokumenterad kart-
läggning 

Utifrån kartlägg-
ning ta fram för-
slag till organisat-
ion och insatser” 

Arbetsgrupp tar 
fram förslag 

 
Vt 2017 

 
Dokumenterat förslag 
på process 

Kommentar: Regionala utvecklingsledare Region Dalarna och representanter från kommun och lands-

ting bidrar med arbetstid. 
 

 

Fokusområde 1.3 FÖREBYGGANDE OCH FRÄMJANDE ARBETE - Nytt område5 

 
Stöd till föräldrar med särskilda behov.  
Behov identifierat av RUG/funktionsnedsättning  
 

Personer med olika former av funktionsnedsättning, bl.a. utvecklingsstörning, löper ökad risk för psykisk 
ohälsa (källa: ÖK mellan staten och SKL6). Barn och unga med uppväxt i familjer med särskilda behov, 
riskerar att fara illa och att själva utveckla problembeteenden och psykisk ohälsa. Föräldrar med olika 
funktionsnedsättningar som utvecklingsstörning och kognitiva svårigheter kan vara i behov av föräldra-
stöd.  
 
Det finns således ett behov av att kartlägga det nuvarande föräldrastödet i Dalarna samt att göra en om-
världskartläggning för att få reda på vilka evidensbaserade modeller för föräldrastöd riktat till föräldrar 
med egna kognitiva svårighet som tillämpas i landet. Därefter behövs en kunskapssatsning. 

 
Kommentar: ”Specialitetsrådet för funktionshinder” har enats om att personer med kognitiva svårigheter 

som är, eller funderar på att bli, föräldrar är en grupp som berör kommun och landsting och att man ska 
samverkan runt målgruppen. 2016 – 2017 planeras en kartläggning av målgruppens behov och önsk-
värda insatser.  
 
RUG/funktionsnedsättning avvaktar och följer detta arbete.  

 

 

  

                                                           
5 NYTT OMRÅDE – problemområde identifierat under 2016 års analysarbete. 
6 Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016. Överenskommelse mellan staten och Sverige kommuner och 
landsting. 
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Tillgängliga och tidiga insatser 

Fokusområde 2.1 TILLGÄNGLIGA OCH TIDIGA INSATSER 

 
Stöd till föräldrar med särskilda behov. 
Behovet identifierat av RUG/barn och unga och RUG/missbruk 

 
Barn och unga till föräldrar med missbruksproblem har särskilda behov av stöd och utgör en riskgrupp för 
att utveckla egen problematik. 

Långsiktiga mål Kortsiktiga mål  Aktiviteter Tidsplan  
Indikator för  
uppföljning 

 
Barn och unga med 
missbrukande föräld-
rar uppmärksammas 
av både kommun 
och landsting och er-
bjuds stöd/insatser  
och den vuxne upp-
märksammas i sitt 
föräldraskap 

 
Dalarnas alla 
kommuner använ-
der utbildnings-
materialet deltar i 
att utveckla stö-
det. 

 
Ett lokalt arbete 
med det nation-
ella utbildnings-
materialet 
”Barn och föräld-
raperspektiv vid 
missbruks- och 
beroende” genom 
processtöd från 
regional nivå. 

 
2016 - 2017 

 
Antal kommuner som 
genomfört utbildnings-
satsning. 

Kommentar: Regionala utvecklingsledare Region Dalarna och representanter från kommun och lands-

ting bidrar med arbetstid. 
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Enskildas delaktighet och rättigheter 

3.1 ENSKILDAS DELAKTIGHET OCH RÄTTIGHETER 

 
SIP – samordnad individuell plan. 
Behov identifierat av RUG/vuxenpsykiatri 

 
Insatser för att informera och motivera till att göra SIP är genomförda genom Region Dalarnas arbete och 
genom lokala initiativ. SIP har haft genomslag. Enligt Landstinget Dalarnas databas finns 396 inscannade 
SIPar inom öppenvårdspsykiatrin. I en egen kartläggning 20157 uppges att fler individer i Dalarna med 
omfattande och komplexa behov finns i våra verksamheter och för vilka en samordnad individuell plan 
kan utgöra en viktig del i ett samordnat stöd. Det finns alltså fortfarande individer i målgruppen psykiska 
funktionsnedsättningar som har behov av SIP. Andra grupper som kan vara hjälpta av SIP är barn och 
unga, personer med samsjuklighet som missbruk/psykisk ohälsa och personer med begåvningshandi-
kapp samt äldre. Från brukarrörelsen och Personliga ombud påpekas det att kvaliteten på SIP ibland är 
bristfällig beträffande b.la. individens delaktighet. Det saknas också informationsmaterial och kunskap hos 
patienter/brukare om rätten att få en SIP. En kunskapssatsning och kvalitetsuppföljning omkring SIP är 
planerad sedan tidigare i RUG/Vuxenpsykiatri.  

Långsiktiga mål Kortsiktiga mål  Aktiviteter Tidsplan  
Indikator för  
uppföljning 

 
SIP med god kvalitet 
ska erbjudas alla 
som har ett samord-
ningsbehov 
 

Information om 
möjligheten till 
SIP når patien-
ter/ brukare 
 

Informationsmaterial 
till brukare 

Ht 2016 Färdig broschyr 

Temadag/informat-
ionstillfälle 

Ht 2016 Antal brukare som tar 
del av informationen 

Patienter brukare 
som får en SIP 
ska känna sig 
delaktiga 

Patienter/brukare 
ska få stöd att fylla i 
enkäten SIPkollen. 

 
VT 2017 

 
 

3.2 ENSKILDAS DELAKTIGHET OCH RÄTTIGHETER – Nytt område 

 
Funktionsnedsättning och samtida missbruk 
Behovet identifierat av RUG/funktionsnedsättning  

 
Det finns kunskap kring olika funktionsnedsättningar och det finns kunskap kring missbruk men saknas 
kunskap omkring en samtidig problematik. (källa: ÖK mellan staten och SKL och uppmärksammat via 
Nationella kompetensrådet). Behov finns av att stärka kunskaperna och samverkan och omkring denna 
målgrupp i Dalarna. SIP är ett viktigt verktyg men används kanske inte så frekvent för målgruppen. Detta 
är således ett utvecklingsområde för RUG/Funktionsnedsättning och RUG/missbruk. 

Långsiktiga  
mål 

Kortsiktiga mål  Aktiviteter Tidsplan  Indikator för uppföljning 

God samverkan 
omkring personer 
med funktionsned-
sättning och miss-
bruk 

RUG missbruk: 
Lokala överens-
kommelser som 
knyter an till den 
regional 

RUG missbruk: 
Lokalt utvecklings-
arbete utifrån den 
regionala samver-
kansöverenskom-
melsen 

2016 -2018 Antal lokala överenskom-
melser och genomförda  
SIPar 
Samt ÖJ: 
Standardiserade bedöm-
nings-metoder AUDIT/DU-
DIT 

Kommentar: Regionala utvecklings gruppen följer upp arbetet men det egentliga arbetet utförs i samver-

kan på lokal nivå. Frågan är prioriterad i Nationella kompetensrådet och behovet är lyft i NSK-S8. För 
eventuellt fortsatt arbete i länet avvaktas nationella satsningar och prioriteringar. 
 

                                                           
7 Region Dalarna, Rapport 2015, Vård och stödsamordning i Dalarna; Får brukare med psykiska funktionsnedsättningar 

och komplexa vård och stödbehov samordning av sina insatser? 
8 NSK-S - Nationell Samverkan för kunskapsstyrning i Socialtjänsten - SKL 
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 3.3 ENSKILDAS DELAKTIGHET OCH RÄTTIGHETER 

 
Vård och stödsamordning/Case Management 
Behov identifierat av RUG/vuxenpsykiatri 

 
Case Management och samverkande team är rekommenderade insatser i NR vid schizofreni (2011) och 
NR missbruk/riskbruk (2015). Sedan 2007 har Dalarna utbildat baspersonal i kommun och landsting i ar-
betsmetoden ”Vård och stödsamordning enligt Integrerad Psykiatri”. I Dalarnas länsövergripande samver-
kansöverenskommelse för personer med kognitiva funktionsnedsättningar över 18 år finns angivet att ar-
betsmetoden ska erbjudas målgruppen. En enkät genomfördes 2015 som visar att 80 - 100 personer i 
länet har vård och stödsamordnare som samordnar insatserna och att ca 1000 personer har behov av 
denna samordning. En brukarstyrd utvärdering genomfördes 2014 som visar att brukare uppskattar ar-
betsmetoden. Sedan 2016 är ”Case Management - Integrerade team” och nya indikation för uppföljning i 
Öppna Jämförelser 2016. 10 av Dalarnas kommuner uppger att metoden tillämpas. En ny utbildning i ar-
betsmetoden start underhösten 2016 och andra implementeringsinsatser finns planerade 2016 – 2017. 
Ytterligare utbildningsinsatser och metodhandledning behöver genomföras fortlöpande under de närm-
aste fem åren.  

Långsiktiga mål Kortsiktiga mål  Aktiviteter Tidsplan  Indikator för uppföljning 

 
Patienter/brukare 
med psykiska 
funktions-ned-
sättningar och 
komplexa vård 
och stödbehov 
ska erbjudas 
VoS/CM som ar-
betar enligt mo-
dellen Integrerad 
psykiatri/RACT 

 
 

 
Arbetsmetoden 
är implemente-
rad i kommun 
och landsting 
 

 
Metodhandledning  

 
Pågående 

 
Antal metodhandlednings-
grupper 

 
Medarbetare är 
utbildade  
 

Högskoleutbildning 
Vård och stödsam-
ordning 15 Hp  
 

 
Pågående 
 

 
Antal utbildade medarbe-
tare 
  

2018 
Fler medarbetare 
utbildas även från 
missbruksområdet 

 
ÖJ ” Indikator CM- integre-
rade team 
 

VoS/CM ska er-
bjudas alla pati-
enter med öp-
pen psykiatrisk 
tvångsvård och 
öppen rätts-psy-
kiatrisk vård 

 
Rutin upprättas  

 
Pågående 

 

 
Implementerings/ 
inspirationsdag ges 

 
2017 

 
Genomförd temadag 

 
Beräknade  
kostnader 

Kostnaden för utbildningsplatser på högskoleutbildning Vård och stödsamordning 15 
hp tas av respektive arbetsgivare. Ca 35 000 kr/person. 
Kostnader för metodhandledning 1298 kr/timme och grupp tas av respektive arbets-
givare. Se även förslag till projekt ”VoS IRL och på nätet” (Utsatta grupper) 
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3.4 ENSKILDAS DELAKTIGHET OCH RÄTTIGHETER 

 
Sysselsättning och arbete  
Behovet identifierat av RUG/vuxenpsykiatri  

 
För att skapa förutsättningar för målgruppen, personer med kognitiva funktionsnedsättningar, att komma 
ut i sysselsättning och arbete krävs det samverkan och gemensam kunskap hos såväl samverkande par-
ter samt försäkringskassa och arbetsförmedling. Omfattande kunskapssatsning är genomförd inom ramen 
för KUR9 med temadagar om kognitiva svårigheter, IPS10 och SIP. IPS är en rekommenderad insats i de 
NR vid schizofreni (2011) och i NR vid missbruk/riskbruk (2015).  
 
Ny inspiration behövs för fortsatt utveckling. I KUR projektets slutrapport (201611) föreslås ett fortsatt ut-
vecklingsarbete så att individer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning, som vill ha ett 
arbete, ska få ett sammanhållet stöd. KUR arbetsgruppen föreslår Lokala Samverkans Grupper (LSG) att 
samfinansiera ett pilotprojekt via FINSAM med uppdrag att utveckla samverkan mellan parterna. I årets 
Öppna jämförelser 2016 anger tre Dalakommuner att man arbetar med IPS. 

Långsiktiga mål Kortsiktiga mål  Aktiviteter Tidsplan  
Indikator för  
uppföljning 

 
Patienter/brukare 
som önskar arbete 
ska erbjudas sam-
ordnade, evidensba-
serade insatser ex-
empelvis IPS 

 

 
Kommun, lands-
ting, försäkrings-
kassa och ar-
betsförmedling 
har en ökad 
samsyn angå-
ende målgrup-
pen 

 
LSG processar  
frågan  

 
HT 2016 

 
ÖJ – IPS- Supported 
imployment 

 
Utveckla ett gemen-
samt verktyg till 
stöd för individen. 

  

Kommentar: Om beslut fattas om pilotprojekt hanteras detta inom FINSAM:s ekonomiska ramar 

 

  

                                                           
9  KUR – kompetensutveckling om rehabilitering för personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning. 
10  IPS – Individual Placement and Support. Individuellt stöd till arbete. 
11  Region Dalarna (2016) KUR- projektet i Dalarna. Slutrapport. 
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3.5 ENSKILDAS DELAKTIGHET OCH RÄTTIGHETER 

 
Strategier för barn och unga inflytande och delaktighet  
Behov identifierat av RUG/barn och unga och RUG/funktionsnedsättning 

 
Sedan 2014 har ett gemensamt utvecklingsarbete kring barns delaktighet och inflytande pågått kopplat till 
RUG/funktionsnedsättning och RUG/barn och unga. Verksamheterna behöver bli bättre på att göra barn 
och unga delaktiga i frågor som rör dem, oavsett ålder eller funktionsnedsättning. En rapport är framtagen 
Region Dalarna som visar att behovet inom LSS-området är särskilt stort. (källa: Kartläggning inom myn-
dighetsutövning LSS. Region Dalarna 201412). För att göra det möjligt att systematiskt tillvarata barns rös-
ter om mötet med socialtjänsten har ett arbete med att implementera Västernorrlandsmodellen inletts. I 
denna modell aggregeras resultaten av barnintervjuer och möjliggör att deras erfarenheter och syn-
punkter tillvaratas för att vidareutveckla verksamheten. 

Långsiktiga mål Kortsiktiga mål  Aktiviteter Tidsplan  
Indikator för 
uppföljning 

 
Alla barn ges möjlig-
het till delaktighet och 
inflytande utifrån sina 
förutsättningar. 
 
 

 
V-N modellen är 
implementerad 

Processtöd till IFO 
och LSS genom nät-
verk med Västern-
orrlandsmodellen13 
som målbild 

2016 - 
2017 

Antalet kommuner 
som implementerat 
modellen 

Ökade kun-
skaper till medar-
betare 

Utbildningstillfällen 
om kommunikations- 
och kognitionsstöd. 

2016 - 
2017 

Antal medarbetare 
som tagit del av utbild-
ningsinsatser 

Kommentar: Kostnader för utbildare från LD hjälpmedel 
 

 

3.6 ENSKILDAS DELAKTIGHET OCH RÄTTIGHETER 

 
Strategier för patienter och brukares inflytande och delaktighet  
Behovet identifierat av RUG/vuxenpsykiatri 

 
SDM14/Delat beslutsfattande ska utgöra klangbotten för allt arbetet på individnivå i såväl SIP som vård 
och stödsamordning. Vård och stödsamordning enligt Integrerad psykiatri utgör en bra miljö för att till-
lämpa SDM. Metoden är rekommenderad i NR riktlinjer vid schizofreni. Att på djupet förstå innebörden 
förutsätter en tankeomställning som kan ta tid. Alla medarbetare behöver omfattas av synsättet. 
RUG/Vuxenpsykiatri följer ett forskningsprojekt i vilket Högskolan Dalarna tillsammans med ett forskarlag 
utarbetat ett digitalt beslutsstöd, översatt och validerat tre instrument som mäter delat beslutsfattande och 
utarbetat en utbildning i metoden.  

 

Långsiktiga mål Kortsiktiga mål  Aktiviteter Tidsplan  
Indikator för 
uppföljning 

 
Delaktighet i vård och 
behandling för indivi-
den utgör en av 
grundbultarna i all 
vård och omsorg 

 
Spridning av ut-
bildning i Delat 
beslutsfattande 
och digitalt be-
slutsstöd  

Delat beslutsfattande in-
tegreras i VoS/CM- ut-
bildningar 
 

2016-  
 
 

Erbjudande från Högs-
kolan om utbildningar 
sprids till kommun och 
landsting 

 
2016 och 
2017 

Antal enheter som 
deltagit i utbildning 

                                                           
12 Region Dalarna (2014) Regionalt utvecklingsarbete evidensbaserad praktik inom verksamhetsområdet stöd till personer 
med funktionsnedsättning. En kartläggning i Dalarnas 15 kommuner inom myndighetsutövning LSS 2014) 
13 Västernorrlandsmodellen – genom intervju systematiskt ta till vara barns röster för verksamhetsutveckling. 
14  SDM - Shared Decision Making. Metod för delat beslutsfattande. 
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3.7 ENSKILDAS DELAKTIGHET OCH RÄTTIGHETER 

 
Fungerande hemsjukvård  
Behov identifierat av RUG/vuxenpsykiatri 

 
Det finns olikheter i tolkningen och tillämpning av överenskommelsen om hemsjukvård i Dalarna när det 
gäller psykisk sjukdom/ohälsa. En arbetsgrupp har utrett frågan och arbetat på att ta fram fallbeskriv-
ningar. När detta är klart finns det behov av en plan och ett genomförande av spridning. (2016 – 2017) 

 

Långsiktiga mål Kortsiktiga mål  Aktiviteter Tidsplan  
Indikator för  
uppföljning 

 
Vård ska ges på lika 
villkor – patienter som 
är i behov av sjuk-
vårdsinsatser i hem-
met ska få det 
 

 
Tydlig överens-
kommelse som 
beskriver ansvars-
fördelning 

 
Arbetsgrupp utre-
der frågan 
Dokument tas fram 
och sprids 

 
2017 

 
Färdigt dokument 

Kommentar: Regionala utvecklingsledare Region Dalarna och representanter från kommun och lands-

ting bidrar med arbetstid. 
 

 

4.1 UTSATTA GRUPPER – Nytt område 

 
Stöd till barn och unga med långvarig ogiltig frånvaro - ”hemmasittare” 
Behov identifierat av RUG/barn och unga 

 
Verksamhetsansvariga beskriver ett problem med unga med långvarig ogiltig frånvaro; ”hemmasittare” 
och problem att samordna insatser för dessa. Det finns ett behov av att tydliggöra huvudmännens an-
svarsområden och utveckla modeller för samverkan och detta arbete måste göras lokal. Det finns initiativ 
till utvecklingsarbeten i länet b.la. i Falun och Hedemora. 

Långsiktiga mål Kortsiktiga mål  Aktiviteter Tidsplan  
Indikator för  
uppföljning 

Ge alla barn och 
unga goda förutsätt-
ningar under tid i 
skolåldern 

Fördjupad analys 
och kartläggning 
av evidensbase-
rade modeller 

Knyta ihop tema två 
i ”Samling för social 
hållbarhet” med 
andra pågående 
projekt och aktivite-
ter regionalt och lo-
kalt 

2017 - 2018  

Kommentar: Regionala utvecklingsledare/Region Dalarna och representanter från kommun och lands-

ting bidrar med arbetstid. 
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4.2 UTSATTA GRUPPER – Nytt område 

 
Stöd till föräldrar med unga/vuxna hemmasittare och uppsökande verksamhet som riktar sig till 
målgruppen.  
Behov identifierat under hearing med brukarrörelsen och Personliga ombud. 

 
Andelen unga vuxna har ökat i öppenvårdspsykiatrin. Vid hearing med brukarrörelsen och Personliga om-
bud påtalas behovet av insatser för ”hemmasittare med utanförskapsproblematik”. Förtvivlade anhöriga hör 
av sig angående sina närstående och beskriver en situation med unga individer som isolerar sig, som ham-
nat utanför systemen. Personer som saknar utbildning och jobb, oklar och outredd problematik och som 
saknar motivation och vilja att söka hjälp. Ibland finns här också ett samband med missbruk av alkohol, dro-
ger och spelmissbruk. Föräldrar försöker motivera sina unga/vuxna att söka stöd och hjälp utan framgång. 
Brister i vilja och motivation leder till svårigheter för såväl kommunen, landstinget och PO att erbjuda insat-
serna då insatserna bygger på frivillighet. Behovet bekräftas av både brukarrörelsen, PO och de närva-
rande cheferna från kommun och landstingspsykiatri. 
 
Det är endast två kommuner i Dalarna som har någon egentlig uppsökande verksamhet (källa: Öppna Jäm-
förelser 2015). Kommunernas anhörigkonsulenter har inget program för att ge stöd till anhöriga i denna si-
tuation och öppenvårdspsykiatrin har heller ingen strategi för att möta problemet. Således finns ett behov 
av att utreda omfattningen av problemställningen, skaffa kunskap om hur ett stöd till föräldrar kan utformas 
och hur ett stöd av uppsökande karaktär kan utvecklas till målgruppen. Samverkan mellan vård och stöd är 
viktigt för att nå resultat med denna målgrupp.  
 
Enligt Skollagen så har kommunen ett kommunalt aktivitetsansvar 16 – 19 år. Vilket inkluderar uppsökande 
insatser för s.k. ”drop out:s”. För närvarande pågår ett ESF projekt i länet ”Unga till arbete” 2010 – 2017. 
Det projekt förslag som beskrivs, ”Vård och stödsamordnare IRL och på nätet”, består av två delar; stöd till 
målgruppen och stöd till föräldrar. 
 
Programmet Integrerad psykiatri är evidensbaserat men att utveckla det digitala verktyget är ännu inte prö-
vat. Det finns likande digitala program internationellt, b.la. i Norge och Holland. Ett eventuellt projekt bör 
följas av Högskolan Dalarna. 
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Förslag till ett gemensamt projekt. 
Vård och stödsamordning IRL och på nätet 
3 årigt projekt. Preliminär målgrupp 16 – 30 år. 

Långsiktiga mål Kortsiktiga mål  Aktiviteter Tidsplan  
Indikator för 
uppföljning 

 
Ge all unga förut-
sättningar till egen 
försörjning och en 
känsla av att vara 
inkluderad i sam-
hället 

 
Den enskilde  
ska uppleva sig som 
medskapare i sam-
verkan med anhö-
riga/närstående och 
det professionella 
nätverket. 
 
Kommunikationen 
mellan den enskilde 
och professionen  
präglad av ömsesi-
dighet och dialog 
 
Kommunikationen 
görs tydlig och till-
gänglig för den en-
skilde. 

 
Tydlig bild av 
problemom-
rådet 

Utreda omfattningen och 
behovet av stöd till unga 
vuxna 

 
 
 
 
Våren 2017 

 
Färdig kartläggning 
och projekt beskriv-
ning 

 
Utreda verksamheternas 
ansvarsområden 

Utreda ansvar för att 
stötta anhöriga 

 
Färdig projekt-
plan och organi-
sation 
 

Uppbyggnad av projekt 
organisation, plan för im-
plementering 

Plan för utvärdering till-
sammans med Högsko-
lan Dalarna 

  

 
Unga/unga 
vuxna som 
hamnat utanför 
ska erbjudas 
vård och stöd-
samordning ge-
nom att ett digi-
talt verktyg utar-
betas och im-
plementeras. 
 

Anställa projektledare Hösten 
2017 
 

 

Omvärldsbevakning och 
erfarenhetsutbyte inter-
nationellt 

Uppbyggnad av hem-
sida/app 

Fokusgrupper för att 
testa verktyget 

Kort vidareutbildning till 
VoS/CM 

2018 Antal vidareutbil-
dade 

Ny utbildning till tidigare 
outbildade medarbetare. 

2019 Antal nyutbildade 

 
Insatsen erbjuds till mål-
gruppen 

 
2019 - 
2020 

Antal personer som 
tar del av insatsen 

SCB indikatorer för 
uppföljning av 
KAA15 

ÖJ - antal kommu-
ner som bedriver 
uppsökande verk-
samhet 

LT register? 

Högskolan Dalarnas 
uppföljning 

  
Föräldrar ska 
erbjudas stöd 

 
Insatser till föräldrar i 
samarbete med anhörig-
konsulenter. 
 

 
2017 

 

 

  

                                                           
15 KAA – kommunala aktivitetsansvaret 
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4.3 UTSATTA GRUPPER – Nytt område 

 
Vård, stöd och bemötande av personer med psykisk ohälsa och utvecklingsstörning  
Behov identifierat av RUG/funktionsnedsättning  

 
Förekomst av psykiatrisk diagnos är högre hos unga med intellektuell funktionsnedsättning än hos andra i 
samma åldersgrupp och personer med utvecklingsstörning har också sämre tillgång till sjukvård. Många 
barn o unga med intellektuell funktionsnedsättning använder antipsykotika utan samtidig psykiatrisk dia-
gnos. Speciellt vanligt i LSS-boenden.(källa: lägesrapport 201616). 
 
Enligt verksamhetsföreträdare i kommun och landsting i finns inte tillräcklig kompetens vad gäller pedago-
giska och kognitiva metoder. I kommunala boenden exempelvis saknas kunskapen att ge individer med oro 
och beteende problematik rätt stöd som ett gott bemötande, aktivering mm. Detta leder ibland till att proble-
men läggs på individen och medikaliseras. Förskrivande läkare som ansvarar för LSS boenden saknar ofta 
specialist kompetens. Även från öppen och slutenvårdspsykiatri bekräftas ett kunskapsglapp och svårig-
heter i bemötande. Vidare saknas skrivning, i Region Dalarna nuvarande regional överenskommelser, om 
samsjuklighet intellektuell funktionsnedsättning och psykisk ohälsa.  
 
”Länsövergripande överenskommelse om samverkan för kommuner och landsting i Dalarnas län kring per-
soner med psykiska funktionsnedsättningar” 
”Länsövergripande överenskommelse om samverkan och samarbete inom Dalarna; Barn och unga, 0 
t.o.m. 17 år med psykisk ohälsa och/eller psykiska funktionsnedsättningar.” 
 
Mot bakgrund av data, verksamhetsföreträdares erfarenheter görs bedömningen att det finns behov av en 
samordnad kompetenssatsning  
 

Långsiktiga mål Kortsiktiga mål  Aktiviteter Tidsplan  
Indikator för 
uppföljning 

 
Preliminärt 
 
Personer med ut-
vecklings-störning 
ska få tillgång till 
god vård och om-
sorg och ett gott be-
mötande i kommun 
och landsting 
 

 
Målgruppen upp-
märksammas i 
ÖK 
 
 

 
Revideringar i regional ÖK  

 
HT 2016 

 
Färdig revi-
derade ÖK 

 
Målgruppen ska 
möta personal 
med relevant kun-
skap 
 

Kartlägga omfattningen i länet  
2017 - 2020 

Indikatorer 
kan vara ÖJ: 
”Persona-
lens kompe-
tensutveckl-
ing” Inter och 
extern sam-
verkan i en-
skilda ären-
den. 
 

Utreda ansvarområden och 
gränssnitt kommun/LT 

Klargöra kunskapsläget beträf-
fande bemötande 

Vidareutbildning till primär-
vårdsläkare 

Överväga bred kunskaps- 
satsning 

 
Beräknade  
kostnader 

Kommentar: Området bedöms som angeläget och berör både kommun och lands-

ting. Beröringspunkter finns i föreslagna LT projekt. En fördjupat kartläggning och en 
framtida kunskapssatsning föreslås utgöra ett gemensamt projekt och kostnader tas 
gemensamt för föreläsare mm.  

 

  

                                                           
16 Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning – Lägesrapport 2016 Socialstyrelsen 
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4.4 UTSATTA GRUPPER 

 
Vård och omsorg hos äldre som levt med psykisk ohälsa 
Behov identifierat av RUG/vuxenpsykiatri 

 
Personer som levt med psykisk sjukdom under lång tid har behov av samordning av sina insatser (källa: 
Socialstyrelsen17). I Dalarna har kunskapssatsning gjorts i ett samarbete mellan specialist psykiatri och pri-
märvården men gemensam kunskapssatsning för kommun och landsting saknas.  

 

Långsiktiga mål Kortsiktiga mål  Aktiviteter Tidsplan  
Indikator för 
uppföljning 

 
Äldre personer som 
levt med psykisk 
sjukdom ska få till-
gång till god vård 
och omsorg och 

 
Personer som 
levt med psykisk 
sjukdom ska få 
sina insatser 
samordnade 
 

 
Temadag: Behov hos personer 
som levt med psykisk sjuk-
dom/funktionsnedsättningar” 
 

 
Dec 2017 

 
Antal delta-
gare  

Kostnader: Respektive arbetsgivare står medarbetares kostnader i samband med temadagen.   

 

 

4.5 UTSATTA GRUPPER 

 
Anhöriga och anhörigas situation.  
Behov identifierat av RUG/vuxenpsykiatri 

 
Anhöriga till personer med allvarlig psykisk sjukdom lever emellanåt i en mycket svår situation och kan be-
höva stöd för egen del. I en enkät som genomförts av Anhörigprojektet och som besvarats av 1393 anhö-
riga uppger 74 % att de behöver stöd för egen del p.g.a. sin situation som anhörig. (källa: Rapport Anhörig-
projektet18) Insatser för att uppmärksamma behovet av stöd till målgruppens anhöriga har gjorts i Dalarna. I 
en egen kartläggning framgår det att anhörigkonsulenter i många Dala kommuner erbjuder riktade insatser 
till anhöriga med närstående med psykisk sjukdom men åter andra kommuner saknar insatser. Anhörigstö-
dets samarbete med brukarrörelsen är väl utvecklad i några kommuner men saknas i andra. Dalarna är pi-
lotlän för NSPH19:s nationella ”Anhörigprojekt” och insatserna i Dalarna planeras i samverkan en rekreat-
ionshelg för anhöriga är b.la. genomförd och inspirationsdagar är planerade för hösten 2016.  

 

Långsiktiga mål Kortsiktiga mål  Aktiviteter Tidsplan  
Indikator för 
uppföljning 

 
Anhöriga och an-
hörigas situation 
uppmärksammas 

 
 

Sprida kunskap 
om anhörigas si-
tuation 

Deltar i NSPH:s Anhörigprojekt 
Anhörigdagar/inspirationsdagar 
 

Pågående 
- 2017 

 

Förbättrat stöd 
till anhöriga i 
mötet med slu-
tenvården 

 
Informationsträffar 

2017  

Efterlevande-
stöd vid suicid 

Analys av behov och ansvarsord-
ning 

2017 Rutin  
dokument 

Stöd till anhöriga  Diskussion angående stöd till för-
äldrar till hemma sittare 

2017  

Kommentar: Regionala utvecklingsledare/Region Dalarna och representanter från kommun och landsting 

bidrar med arbetstid. 

                                                           
17 Socialstyrelsen; Se tecken och ge rätt stöd – vägledning för att uppmärksamma äldre med psykisk ohälsa inom socialtjänst 
och kommunal hälso-och sjukvård. 
18 NSPH; Anhörigprojektet rapport 2015: ”Vem hjälper dem som hjälper?” 
19 NSPH – Nationell Samverkan för Psykisk hälsa 
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4.6 UTSATTA GRUPPER 

 
Barn i samhällsvård  
Behov identifierat av RUG/barn och unga  

 
Som grupp betraktat har barn i samhällsvård sämre fysisk och psykisk hälsa än genomsnittet (inkl. tand-
hälsa). De löper flera gånger större risk att i vuxen ålder drabbas av hälsorelaterade och psykosociala pro-
blem. (Källa: Socialstyrelsen och Skolverket20) 
Ett fokusområde inom barn- och unga satsningen har sedan uppstart 2011 varit att utveckla samverkan för 
denna målgrupp och fortsätter att vara det i handlingsplan för 2016-2017. 

 

Långsiktiga mål Kortsiktiga mål  Aktiviteter Tidsplan  
Indikator för 
uppföljning 

 
Barn och unga i 
samhällsvård ska få 
sina insatser sam-
ordnade 
 

 
Tydliga överens-
kommelser och 
rutiner 

 
Revidering av gemen-
samma samverkansdo-
kument och implemente-
ringsplan 

 
2016 - 2017 

 
Reviderade 
samverkansdo-
kument beslu-
tade i den reg-
ionala stödstruk-
turen 
 

Kommentar: Regionala utvecklingsledare/Region Dalarna och representanter från kommun och landsting 

bidrar med arbetstid. 

 

4.7 UTSATTA GRUPPER – NYTT OMRÅDE 

 
Insatser till barn och unga med omfattande och komplexa vård- och stöd behov.  
Behovet identifierat av RUG/barn och unga 

 
Barn och unga med omfattande vård och stödbehov placeras idag i allt för hög utsträckning på HVB, vilket 
oftast inte är den bästa lösningen. I den länsövergripande överenskommelsen om ansvarsfördelning vid 
HVB placering21 anges att huvudmännen ska utveckla individanpassade insatser och placeringen ska ses 
som en process och vara kortvarig. Det finns behov av att utveckla insatser för de med allra störst behov. 
Många kommunala verksamhetsansvariga upplever att de inte får till en bra samverkan med landstinget för 
att tillgodose de behov av hälso- och sjukvård som finns. 

   

Långsiktiga mål Kortsiktiga mål  Aktiviteter Tidsplan  
Indikator för 
uppföljning 

 
Barn och unga med 
komplexa vård och 
stödbehov erbjuds 
samordnade insat-
ser på hemmaplan 
 

 
Region överens-
kommelser är 
känd och vägle-
dande för arbetet i 
kommun och 
landsting 

 

 
Utveckla den lokal 
samverkan med bl.a. 
SIP som verktyg 
 
Regional ÖK bryts ner 
till lokal nivå 
 
Regelbundna möten 
mellan parterna. 
 

 
2017 - 

 

Kommentar: Regionala utvecklingsledare/Region Dalarna och representanter från kommun och landsting 

bidrar med arbetstid. 
 

 

                                                           
20 Placerade barns skolgång och hälsa – ett gemensamt ansvar, Socialstyrelsen och Skolverket 2013 
21 Region Dalarna (2016) Länsövergripande överenskommelse om ansvarsfördelning när kommunen beslutar om placering 
på hem för vård eller boende (HVB). 
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4.8 UTSATTA GRUPPER 

 
Gott samarbete mellan slutenvård, öppenvård och kommuner vid in och utskrivning av patienter 
Behovet identifierat av RUG/vuxenpsykiatri 

 
Det finns behov av att öka kvalitén på samverkan beträffande in och utskrivning i slutenvården. Respekten 
för varandras professioner kan bli bättre, alla inblandade bör ta sitt ansvar och följa de lagar och framarbe-
tade rutiner som finns. Det finns en arbetsgrupp på Region Dalarna som arbetar med frågan utifrån Beta-
lansvarslagen och ett pågående arbete i landstinget Dalarna för att få ett bättre flöde för psykiatrins patien-
ter.  
 

Kommentar: En arbetsgrupp med representation från psykiatri och äldreområdet är utsedda att förbereda 

för den nya Betalansvarslagen. 
 

 

4.9 UTSATTA GRUPPER - Nytt område 

 
Boenden för personer med omfattande och komplexa vård och stödbehov 
Behovet identifierat av RUG/vuxenpsykiatri 

 
I vissa fall upphandlas boende utomläns för brukare med psykiatrisk problematik. Detta är inte optimalt sett 
ur ett brukarperspektiv. Landstingets data beträffande återinskrivningar visar på att det finns patienter/bru-
kare med upprepade inläggningar vilket kan tyda på ett otillfredsställande stöd från öppenvård och kom-
mun. Data angående hur många platser som upphandlas är osäkra, sammanställning av kommunernas 
kostnader saknas. Erfarenheter från verksamheterna visar att målgruppen har varierande problem så som 
stora kognitiva och intellektuella svårigheter, samsjuklighet missbruk och självskadeproblematik.  
Det finns ett behov i Dalarna av att utreda frågan, överväga samlokalisering mellan kommunerna och sam-
verkan med landstinget för att starta egna boenden.  

 

Långsiktigt mål  Kortsiktiga mål  Aktiviteter Tidsplan  
Indikator för 
uppföljning 

 
Trygga boenden  
i länet 
 

Klargöra behov och 
plan för att tillgodose 
behoven 

Utredning av boen-
desituationen i länet 

2017 -   

Kommentar :Regionala utvecklingsledare Region Dalarna och representanter från kommun och landsting 

bidrar med arbetstid och kan under 2017 komma med förslag angående hur frågan ska hanteras. 
 

 

4.10 UTSATTA GRUPPER - Nytt område 

 
Kostnaderna ökar för brukare/patienter med omfattande behov. 
Behovet identifierat av brukarrörelsen i Dalarna. 

 
Reglerna för att få kostnadsbefrielse i LT är mycket strikta. Nu har några Dalakommuner återinfört kostna-
der för boendestöd. Landstingspsykiatrins omorganisation har inneburit resor och reskostnader för många 
patienter, Även om högkostnadsskydd finns så kan tillsynes små kostnader vara betungande om inkoms-
terna är små. Personer som har stora behov är inte alltid motiverade att ta emot hjälp och stöd. Det finns 
behov av att genomlysa och klargöra hur brukare kan få hjälp att hantera kostnadsökningar och att ta fram 
emot informationsmaterial.  
 

Långsiktiga mål Kortsiktiga mål  Aktiviteter Tidsplan  
Indikator för 
uppföljning 

 
Tillgänglig information 

Utarbeta en broschyr med in-
formation 

HT 2016  

Sprida informationen till brukare 
genom ÖVP. Kommuner, Per-
sonligt ombud 

HT 2016  
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Ledning och styrning 

5.1 LEDNING OCH STYRNING 

 
Inflytande och delaktighet 
Utvecklingsområde för alla Regionala Utvecklingsgrupper 

 
Området Utveckling Hälsa och välfärd, i Region Dalarnas stödstruktur, har mycket att vinna på att ta till vara 
på kunskap och engagemang från patient, brukar och anhörigorganisationer så väl som från enskilda. Träff-
säkerheten i utvecklingsarbete ökar och tanke- och arbetssätt påverkas och leder förhoppningsvis till en 
kulturförändring så att patienter, brukare och anhöriga blir medskapare. Metoder för att systematiskt ta till 
vara på denna kunskap behöver utvecklas så väl på individnivå som verksamhetsnivå och systemnivå.  
 
I Region Dalarnas gemensamma arbete ska brukare- patient och anhörig-organisationer bjudas in att delta 
i planering, genomförande och utvärdering av arbetet genom representation i RUGar, i arbetsgrupper, ut-
bildningar och konferenser. 20 brukarrevisorer är utbildade i länet genom ett projekt i samarbete med Högs-
kolan Dalarna från området vuxenpsykiatri, äldre och missbruk. Det saknas en organisation som samordnar 
de utbildade brukarrevisorerna. De olika sakområdena i Region Dalarna arbetet olika med frågan: 

 

Långsiktiga mål Kortsiktiga mål  Aktiviteter Tidsplan  
Indikator för 
uppföljning 

 
Patienter, brukare 
och anhöriga ses 
som medskapare i 
utveckling-arbetet 
vid Region Dalar-
nas Välfärds-om-
råde. 

 
 
 

 
Tillskapa brukar-
råd i länet 

RUG missbruk: 

Tillskapande av ett regionalt bru-
karråd 
Brukarrepresentation i arbetsgrup-
per 
 
 

2016 -
2020 

Antal lokala 
brukare och 
anhörigråd 
 

 
V-N modellen är 
implementerad 

RUG barn och unga/funktions-
nedsättning: 

Implementering av Västernorr-
landsmodellen 
Se även Fokusområde 3. 
 

 
2016- 
2017 

Antalet kom-
muner som im-
plementerat 
modellen 

 
 
Sprida och sti-
mulera enheter 
att inhämta pati-
enters, brukares 
och anhörigas 
erfarenheter på 
verksamhets-
nivå 

RUG vuxenpsykiatri: 

Brukarrepresentation i RUG 
 

På-
gående 

 

Regelbunden dialog med Dalar-
nas nätverk för psykisk hälsa22 
 

På-
gående  

 

 
Inbjuden av NSPH23 att delta i ett planerat nationellt projekt 
”Kunskapsfabriken”24 Projektet syftar till att ”fler med egen erfa-
renhet av psykisk ohälsa är med och formulerar, systematiserar 
och blir engagerade i att utveckla sina erfarenheter och att 
sprida sina gemensamma kunskaper” 
Utgångsläget för samverkan skulle kunna vara att inom ramen 
för Kunskapsfabriken kunna processa något av de problemom-
råden som identifierats i årets analys exempelvis boendefrågan, 
hemmasittare.  
 
Nationella projektet planerat till 2017 – 2020 
 

Kommentar: 

Om projektet Kunskapsfabriken får ansökta medel och om Dalarna väljer att samar-
bete så innebär det kostnader för tid och lokaler för parterna.  
 

                                                           
22 Dalarnas nätverk för psykisk hälsa – regionalt nätverk som samlar patient, brukare och anhörigrörelsen i Dalarna. 
23 NSPH – Nationell samverkan för psykisk hälsa – nationell paraplyorganisation. 
24 ”Kunskapsfabriken” – NSPH har ansökt om projektmedel från Allmänna Arvsfonden. Besked lämna … 
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5.2 LEDNING OCH STYRNING 

 
Implementering  
Alla Regionala Utvecklingsgrupper 

 
Det finns behov av att lägga medel lokalt för att överbrygga de organisatoriska mellanrummen. Verksam-
hetsansvariga påpekar att i ekonomiskt och organisatoriskt svåra tider tenderar glappen att bli större. Det 
behövs ökad förståelse för varandras uppdrag för att minska ”gruset” i samverkansmaskineriet som till viss 
del kan bero på missförstånd. Regionala överenskommelser och riktlinjer ska vara vägledande för arbetet 
lokalt. Det finns regionala överenskommelser och samverkansdokument som inte alltid är kända och an-
vänds. För att styrande dokument ska leda till samverkan på alla nivåer förutsätts att de regional ÖK bryts 
ned på lokal nivå och att lokala samverkansfora/styrgrupper arbetar aktivt. Bygga upp eller förbättra struk-
turer för samverkan, hitta arbetssätt, ordna gemensamma utbildningsdagar. 

 
Regionala överenskommelser och riktlinjer i Dalarna som berör psykisk hälsa är: 

 Region Dalarna (2013)  ”Länsövergripande överenskommelse om samverkan för kommuner och lands-
ting i Dalarnas län kring personer med psykiska funktionsnedsättningar från 18 år”. 

 Region Dalarna (2013)”Länsövergripande överenskommelse om samverkan och samarbete inom Da-
larna; Barn och unga, 0 t.o.m. 17 år med psykisk ohälsa och/eller psykiska funktionsnedsättningar.” 

 Region Dalarna (2016)”Länsövergripande överenskommelse om samverkan inom missbruks- och bero-
endevården.” Vård program missbruk och beroendevård. 

 Region Dalarna (2016) Länsövergripande överenskommelse om ansvarsfördelning när kommunen be-
slutar om placering på hem för vård eller boende (HVB). 

 Region Dalarna (2015) ”Riktlinjer för samordnad individuell plan – SIP”. 

 

Långsiktiga mål Kortsiktiga mål  Aktiviteter Tidsplan  
Indikator för 
uppföljning 

 
Samverkan och 
samordning ska 
leda till upplevd 
god livskvalitet 
och god psykisk 
och fysisk hälsa 
för brukare och 
anhöriga 

 

 
Regional över-
enskommelser i 
Dalarna är 
kända och väg-
ledande för ar-
betet i kommun 
och landsting 
 

 
Regionala överenskommelser 
bryts ner till lokal nivå 
 

2016 -   

 
 
Regelbundna möten mellan 
parterna lokalt 

 
Fortlöpande 

 

Kommentar: Respektive RUG följer och stöttar processen. 
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5.3 LEDNING OCH STYRNING 

 
Systematisk uppföljning 
Gemensamt område för alla RUGar 

 
Systematisk uppföljning är en viktig del av en evidensbaserad praktik. Det regionala arbetet ska vägledas 
av resultat från en systematisk uppföljning så att gemensamma förbättringsområden kan identifieras och 
följas upp fortlöpande. Som ett led i detta ges stöd till kommunernas arbete med öppna jämförelser.  
(2016 – 2017) 

 

Långsiktiga mål Kortsiktiga mål  Aktiviteter Tidsplan  
Indikator för 
uppföljning 

 
Systematisk uppfölj-
ning är en naturlig 
del i kvalitetsar-
betet. 

Samförstånd i länet 
om definition av indi-
katorer 

Inmatningsseminarier Årligen   
 
Antal kommu-
ner som deltar Möjliggöra för kom-

muner att diskutera 
utvecklingsområden 

Analysseminarier Årligen 

 Analysrapport Årligen 
 

 

5.4 LEDNING OCH STYRNING -  Nytt område 

 
Utveckla välfärdsteknologi 

 
Frågor om att utveckla välfärdsteknologi berör många områden. En referensgrupp är tillsatt på Region Da-
larna för att för att utgöra en arena för gemensamma frågor inom välfärdsteknik och e-hälsa, samt att 
koppla e-hälsa till verksamheterna.  
 
Vid hearing med brukarrörelsen; Dalarnas nätverk för psykisk hälsa 2016 uppmärksammades behovet av 
att utveckla olika e-tjänster som kan underlätta för patienter och brukare att komma i kontakt med vård och 
omsorg.  
 
Det finns stora behov inom funktionshinderområdet att få kunskap och utbildning kring kognitions- och kom-
munikationshjälpmedel för delaktighet på individnivå.  
På psykiatriområdet finns idén om att utveckla ett webbaserat stödprogram ”Vård och stödsamordning på 
nätet”. Se projektförslag Utsatta grupper. 
    

Kommentar: Samtliga RUGar har representanter i referensgruppen Välfärdsteknolog 
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