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Inledande information om handlingsplanen

Detta dokument redogör för den regionala handlingsplan på området psykisk hälsa som har tagits fram utifrån
den regionala analysen. Handlingsplanen innehåller långsiktiga mål, delmål, aktiviteter 2017 och indikatorer för
uppföljning för följande delområden:

• Ledning, styrning och organisation

• Brukarmedverkan

• Barn och unga

• Personer med psykiska funktionsnedsättningar

• Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

• Asylsökande och nyanlända

• Personer med förhöjd suicidrisk

• Personer med riskbruk och substansrelaterade sjukdomar

• Hälsa och inkludering i arbetslivet

Nuvarande ägare per 2016-10-31 av den regionala handlingsplanen är Tjänstemannaberedningen kommuner -
landsting (TKL). Ägarskapet av handlingsplanen innebär att säkerställa genomförandet av aktiviteter, uppföljning
och utvärdering.

Från och med januari 2017 upphör Landstinget i Uppsala län (LUL) och ersätts av Region Uppsala (RU). Detta
innebär att många av de nuvarande länsgemensamma arbetsgrupperna ombildas. Vid en ny regionbildning 2017
ansvarar TKL för att en ny ägare av handlingsplanen utses.
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Långsiktigt mål (+ 5 år) Kortsiktiga delmål (ca 2017) Indikatorer för uppföljning Aktiviteter 2017 Uppskattad kostnad 
aktiviteter 2017

• En välfungerande 
samverkan finns på 
regional och lokal 
nivå med tydlig 
ledning, styrning och 
organisation för 
kontinuerlig 
gemensam analys, 
uppföljning och 
förbättringsarbete 
med anknytning till 
lokala processer 
inom området 
psykisk hälsa. 
Berörda aktörer lär 
löpande av varandra 
på ett strukturerat 
sätt

• Samverkansstruktur för 

hälsa, stöd, vård och 

omsorg på regional nivå ska 

vara väl känd och 

samverkansprocesserna 

upplevas tydliga

• Mandat för representation är 

förankrat (JA/NEJ)

• Samverkans- och beslutsprocesserna 

är dokumenterade (JA/NEJ)

• Det finns en styrmodell för utveckling i 

samverkan vad gäller analys, beslut, 

uppföljning och genomförande 

(JA/NEJ)

• Informera om den nya regionala 

samverkansstrukturen i adekvata 

forum regionalt och lokalt

• Kartlägga de lokala 

samverkansstrukturerna

• Dokumentera samverkans- och 

beslutsprocesserna

• Ta fram styrmodell för utveckling i 

samverkan

• Det ska finnas en tydlig 

koppling mellan den 

regionala och den lokala 

samverkansstrukturen

• Flödesprocessen mellan den regionala 

och de lokala samverkansstrukturerna 

är dokumenterad (JA/NEJ)

• Ta fram en flödesbeskrivning 

mellan den regionala och de lokala 

samverkansstrukturerna

• Överenskommelse om 

samverkan finns mellan 

regionen och kommunerna

• Överenskommelse finns (JA/NEJ) • Samordna styrdokumenten i ViS

(Vård i samverkan) så de tydligt 

hänger ihop

• Ta fram överenskommelse om 

samverkan gällande personer med 

psykisk funktionsnedsättning

• Andelen medarbetare med 

samverkansuppdrag i 

Region Uppsala som har 

utbildning i att leda 

samverkan ökar

• Andelen (%) medarbetare med 

samverkansuppdrag som har 

utbildning i att leda samverkan ökar

• Nyckelmedarbetare för samverkan 

i Region Uppsala går kursen ”Att 

leda samverkan” vid Uppsala 

universitet, eller annan 

motsvarande utbildning

• 100 000 kr

• Regional samordnare för 
psykisk hälsa finns

• Tjänstebeskrivning framtagen 
(JA/NEJ)

• Samordnare rekryterad (JA/NEJ)

• RU/Ledningskontoret: Ta fram 
tjänstebeskrivning och kartlägga 
hur de regionala behoven ser ut 
samt rekrytera samordnare 

• 800 000 kr

Region Uppsala:
Ledning, styrning och organisation
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 Förebyggande och främjande insatser
 Tidiga insatser

 Insatser på specialiserad nivå (komplicerad eller allvarlig problematik)
 Förbättringsarbete gällande ledning, styrning och organisation

Beroende på matrisens innehåll, välj en av följande fyra kategorier vid SKL-rapporteringen:

Pågående / ägarskap finns

Ungefärlig total kostnad för Region Uppsala (och eventuella gemensamma kostnader): 900 000 kr



Långsiktigt mål (+ 5 år) Kortsiktiga delmål (ca 2017) Indikatorer för uppföljning Aktiviteter 2017 Uppskattad kostnad 
aktiviteter 2017

• Det finns god 
förståelse för, och 
lyhördhet inför, 
brukarens/-
patientens behov 
och insikterna tas 
tillvara för utveckling 
på alla nivåer

• Möjlighet för brukare som 
inte är organiserade att 
göra sin röst hörd ökar

• Ny hemsida har gått online per 
20171231 (JA/NEJ)

• RU/Psykiatri: Sjösätta ny hemsida 
för psykiatrin med bättre 
möjlighet till synpunktshantering

Från regional plan och budget 
2017:
• Förutsättningar till ett 

delat beslutsfattande 
mellan patient/närstående 
och vårdgivare förstärks

• Arbete för tydligare 
informationsdelning är genomfört 
(JA/NEJ)

• Aktiviteterna i Handlingsplanen för 
stöd till anhöriga är genomförda 
(JA/NEJ)

• Tydliggöra den information som 
ges vid utskrivning. Likaså 
information till patienten om 
sjukhusvistelsen och kommande 
besök och behandlingar

• Genomföra aktiviteter i 
Handlingsplanen för stöd till 
anhöriga

• Delaktighet och inflytande 
för patienter och 
närstående ökar i de 
processer som pågår på 
området psykisk hälsa i 
regionen

• Frågan förankrad i ordinarie regionala 
och lokala strukturer per 20171231 
(JA/NEJ)

• Förankra frågan i ordinarie 
regionala och lokala strukturer

• Ökad uppmärksamhet 
finns kring arvodering till 
brukarföreträdare

• Möjlighet till gemensamma riktlinjer 
för brukardelaktighet har undersökts 
(JA/NEJ)

• LG: Undersöka möjligheten till att 
utveckla gemensamma riktlinjer 
för brukardelaktighet (t.ex. 
arvodering)

• Tydliggöra befintliga strukturer 
för delaktighet

Region Uppsala:
Brukarmedverkan
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 Förebyggande och främjande insatser
 Tidiga insatser

 Insatser på specialiserad nivå (komplicerad eller allvarlig problematik)
 Förbättringsarbete gällande ledning, styrning och organisation

Beroende på matrisens innehåll, välj en av följande fyra kategorier vid SKL-rapporteringen:

Ungefärlig total kostnad för Region Uppsala (och eventuella gemensamma kostnader): 0 kr

Pågående / ägarskap finns



Region Uppsala:
Barn och unga (1/3)
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Långsiktigt mål (+ 5 år) Kortsiktiga delmål (ca 2017) Indikatorer för uppföljning Aktiviteter 2017 Uppskattad kostnad 
aktiviteter 2017

• Barn och unga har en 
stark självkänsla och 
framtidstro samt 
goda förutsättningar 
att klara sig senare i 
livet, oavsett 
bakgrund

• Regional samverkan sker 
kring hälsofrämjande 
insatser

• Aktiviteter har genomförts och mål 
uppnåtts för samverkan 2017 enligt 
gällande handlingsplaner på området 
förebyggande och främjande insatser 
(JA/NEJ)

• Fortsätta arbeta med 
länsgemensamma 
handlingsplaner 2016-2019 för 1) 
tobaksfri skolgård, 2) ökad fysisk 
aktivitet och 3) ökad tillgång till 
föräldrastöd

• Aktuell information finns 
riktad till barn och unga 
via Infoteket

• Antal unga besökare som tar del av 
Infotekets information ökar (+ / -)

• Infotekets informationsutbud 
riktat till barn och unga utökas 
och marknadsförs via Infoteket 
och BUP

 Förebyggande och främjande insatser
 Tidiga insatser

 Insatser på specialiserad nivå (komplicerad eller allvarlig problematik)
 Förbättringsarbete gällande ledning, styrning och organisation

Beroende på matrisens innehåll, välj en av följande fyra kategorier vid SKL-rapporteringen:

Pågående / ägarskap finns

Ungefärlig total kostnad för Region Uppsala (och eventuella gemensamma kostnader): 0 kr



Region Uppsala:
Barn och unga (2/3)
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Långsiktigt mål (+ 5 år) Kortsiktiga delmål (ca 2017) Indikatorer för uppföljning Aktiviteter 2017 Uppskattad kostnad 
aktiviteter 2017

• Barn och unga har en 
stark självkänsla och 
framtidstro samt 
goda förutsättningar 
att klara sig senare i 
livet, oavsett 
bakgrund

Från regional plan och budget 
2017:
• Barn och unga som visar 

tecken på lätt till 
medelsvår psykisk ohälsa 
får tidiga och samordnade 
insatser

• Samtalsmottagningar startade 
(JA/NEJ)

• Nya riktlinjer är kända av berörda 
verksamheter (JA/NEJ)

• Samverkan mellan region, 
kommunernas elevhälsa och 
socialtjänst

• Starta pilotprojekt 2017-2018 
med startande av 
”Samtalsmottagningar” i tre 
kommuner i regionen

• Påbörja implementering av nya 
regionala riktlinjer (BUS Uppsala) 
för samverkan kring barn och 
unga

• 3 000 000 kr

Från regional plan och budget 
2017:
• Möjligheten att tidigt 

upptäcka barn och unga 
som visar tecken på 
riskbruk/beroende ökar

• Samarbetet kring barn och 
unga med missbruk 
utvecklas

• Utredning genomförd per 171231 
(JA/NEJ)

• Andel ungdomar inom BUP som 
genomfört drogscreening ökar (%)

• Samverkan mellan region, 
kommunernas elevhälsa och 
socialtjänst

• Utreda frågan kring verksamheter 
för unga med riskbruk/beroende

• Systematiskt drogscreena 
ungdomar inom BUP och förändra 
arbetssätt

• 1 000 000 kr

Från regional plan och budget 
2017:
• Ett kvalitetssäkrat utbud 

för att stärka barn och 
ungas psykiska hälsa 
erbjuds på 
ungdomsmottagningarna i 
alla länets kommuner

• Gemensam uppdragsbeskrivning för 
ungdomsmottagningarna finns 
(JA/NEJ)

• Ta fram gemensam 
uppdragsbeskrivning för 
ungdomsmottagningarna

• Förstärka och utveckla 
ungdomsmottagningarna i länet

• Samverkan mellan region och 
kommunerna

• 4 700 000 kr

 Förebyggande och främjande insatser
 Tidiga insatser

 Insatser på specialiserad nivå (komplicerad eller allvarlig problematik)
 Förbättringsarbete gällande ledning, styrning och organisation

Beroende på matrisens innehåll, välj en av följande fyra kategorier vid SKL-rapporteringen:

Pågående / ägarskap finns

Ungefärlig total kostnad för Region Uppsala (och eventuella gemensamma kostnader): 8 700 000 kr



Region Uppsala:
Barn och unga (3/3)
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Långsiktigt mål (+ 5 år) Kortsiktiga delmål (ca 2017) Indikatorer för uppföljning Aktiviteter 2017 Uppskattad kostnad 
aktiviteter 2017

• Barn och unga har en 
stark självkänsla och 
framtidstro samt 
goda förutsättningar 
att klara sig senare i 
livet, oavsett 
bakgrund

• Unga med komplicerad
problematik erbjuds vård-
och stödsamordning som 
är anpassad till deras 
målgrupp

• Utredning finns per 20171231 
(JA/NEJ)

• Fortsätta undersöka möjligheter 
att anpassa metoden vård- och 
stödsamordning till unga 

Tidigare PRIO-satsning:
• Barn- och ungdomar som 

söker och har behov av 
stöd från barn- och 
ungdomspsykiatrin och 
specialisthabilitering får 
ett första besök inom 
vårdgarantins gräns

• Måluppfyllelse vårdgarantin uppnås, 
andel (%)

• Fortsätta arbeta för att uppfylla 
krav för vårdgarantin inom BUP 
och specialisthabilitering

• 11 000 000 kr

 Förebyggande och främjande insatser
 Tidiga insatser

 Insatser på specialiserad nivå (komplicerad eller allvarlig problematik)
 Förbättringsarbete gällande ledning, styrning och organisation

Beroende på matrisens innehåll, välj en av följande fyra kategorier vid SKL-rapporteringen:

Pågående / ägarskap finns

Ungefärlig total kostnad för Region Uppsala (och eventuella gemensamma kostnader): 11 000 000 kr



Region Uppsala:
Personer med psykiska funktionsnedsättningar
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Långsiktigt mål (+ 5 år) Kortsiktiga delmål (ca 2017) Indikatorer för uppföljning Aktiviteter 2017 Uppskattad kostnad 
aktiviteter 2017

• Personer med 
psykiska funktions-
nedsättningar har en 
välfungerande 
vardag med goda 
förutsättningar till 
studier/arbete/syssel
-sättning. Insatser 
samordnas och 
individanpassas

• Antalet SIP:ar som erbjuds 
ökar

• Kvalitetsmått finns för att 
följa upp SIP

• Fortsätta ha SIP-
samordnare

• Antal SIP som erbjuds ökar (+ / -)
• Kvalitetsmått finns för att följa upp 

SIP (JA/NEJ)
• SIP-samordnare finns (JA/NEJ)

• Färdigställa revideringen av SIP-
riktlinjer och sprida dessa i 
regionen

• Implementera nya riktlinjer och 
lokala rutiner för SIP

• Avsätta resurser för SIP-
samordnare

• 1 300 000 kr

• Aktuell kunskap finns om 
målgruppens behov och 
omfattning

• Nya lokala inventeringar efterfrågade 
regionalt (JA/NEJ)

• Gemensam regional analys 
genomförd (JA/NEJ)

• ”Temakvällar/-dagar psykisk ohälsa” 
anordnade i länets samtliga 
kommuner (JA/NEJ)

• Efterfråga lokala inventeringar 
utifrån Socialstyrelsens mall. 
Resultat från inventeringar 
analyseras gemensamt 

• Infoteket: Arrangera 
”temakvällar/-dagar psykisk 
ohälsa” i länets alla kommuner

• Integrerade insatser eller 
teambaserade arbetssätt 
för 50 personer med 
komplexa vårdbehov  vid 
årets slut

• Arbetssättet är beforskat

• Handräkning (projektledaren 
ansvarar för detta) sker (JA/NEJ)

• Fortsätta implementera vård- och 
stödsamordning (VoSS)

• Ta fram en programtrohetsskala 
för metoden

• Inleda forskningsstudie 
tillsammans med Uppsala 
universitet

• 1 000 000 kr

 Förebyggande och främjande insatser
 Tidiga insatser

 Insatser på specialiserad nivå (komplicerad eller allvarlig problematik)
 Förbättringsarbete gällande ledning, styrning och organisation

Beroende på matrisens innehåll, välj en av följande fyra kategorier vid SKL-rapporteringen:

Pågående / ägarskap finns

Ungefärlig total kostnad för Region Uppsala (och eventuella gemensamma kostnader): 2 300 000 kr
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Långsiktigt mål (+ 5 år) Kortsiktiga delmål (ca 2017) Indikatorer för uppföljning Aktiviteter 2017 Uppskattad kostnad 
aktiviteter 2017

• Personer med 
neuropsykiatriska 
funktions-
nedsättningar har en 
välfungerande 
vardag med goda 
förutsättningar till 
studier/arbete/syssel
sättning. Insatser 
samordnas och 
individanpassas

Generellt:
• Tydlighet finns avseende 

vilken nivå som ansvarar 
för vad och det finns en 
övergripande 
överenskommelse om 
ansvarsfördelning inom 
primärvård-habilitering-
psykiatri

• Den sammanhållna 
vårdprocessen mellan bas-
första linjen och 
specialistnivån är väl 
kända för berörda parter

• Övergripande överenskommelse om 
ansvarsfördelning inom primärvård-
habilitering-psykiatri finns (JA/NEJ)

• Riktlinjer som tydliggör ansvar finns 
per 171231 (JA/NEJ)

• Ta fram landstingsinterna 
riktlinjer som tydliggör ansvar per 
nivå

• Fortsätta pågående arbeten

 Förebyggande och främjande insatser
 Tidiga insatser

 Insatser på specialiserad nivå (komplicerad eller allvarlig problematik)
 Förbättringsarbete gällande ledning, styrning och organisation

Beroende på matrisens innehåll, välj en av följande fyra kategorier vid SKL-rapporteringen:

Ungefärlig total kostnad för Region Uppsala (och eventuella gemensamma kostnader): 0 kr

Region Uppsala:
Personer med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar (1/4)

Pågående / ägarskap finns
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Långsiktigt mål (+ 5 år) Kortsiktiga delmål (ca 2017) Indikatorer för uppföljning Aktiviteter 2017 Uppskattad kostnad 
aktiviteter 2017

• Personer med 
neuropsykiatriska 
funktions-
nedsättningar har en 
välfungerande 
vardag med goda 
förutsättningar till 
studier/arbete/syssel
sättning. Insatser 
samordnas och 
individanpassas

Baslinjen:
• Infoteket om 

funktionshinder är väl känt 
för målgruppen och för 
närstående

• Antal besökare inom 
målgruppen/närstående som 
efterfrågar vägledning på Infoteket 
ökar (kan vara via personligt besök, 
via telefon eller frågor via Infotekets 
webbsida) (+/-)

• Temakvällar/-dagar ”psykisk ohälsa” 
anordnade i länets samtliga 
kommuner (JA/NEJ)

• Utveckla Infotekets samarbete 
med brukarorganisationer för 
målgruppen

• Delta (Infoteket) vid 
kurser/utbildningar för 
närstående inom BUP och 
specialisthabiliteringen

• Infoteket: Arrangera 
”temakvällar/ -dagar psykisk 
ohälsa” i länets alla kommuner

OBS. Ovan gäller även barn och unga 
samt personer med psykiska 
funktionsnedsättningar

 Förebyggande och främjande insatser
 Tidiga insatser

 Insatser på specialiserad nivå (komplicerad eller allvarlig problematik)
 Förbättringsarbete gällande ledning, styrning och organisation

Beroende på matrisens innehåll, välj en av följande fyra kategorier vid SKL-rapporteringen:

Ungefärlig total kostnad för Region Uppsala (och eventuella gemensamma kostnader): 0 kr

Region Uppsala:
Personer med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar (2/4)

Pågående / ägarskap finns
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Långsiktigt mål (+ 5 år) Kortsiktiga delmål (ca 2017) Indikatorer för uppföljning Aktiviteter 2017 Uppskattad kostnad 
aktiviteter 2017

• Personer med 
neuropsykiatriska 
funktions-
nedsättningar har en 
välfungerande 
vardag med goda 
förutsättningar till 
studier/arbete/syssel
sättning. Insatser 
samordnas och 
individanpassas

Första linjen:
• En tydlig beskrivning av 

Neuropsykiatriska 
närvårdsteamets modell 
finns och närvården ute i 
länet kan ta ställning till 
deltagande

• Spridning och förekomst av 
samordnat stöd för 
neuropsykiatrigruppen i regionen 
(JA/NEJ)

• Tydligt beskriva modellen för 
samordnat stöd

• Förankra och göra en anpassning 
till varje kommuns behov

 Förebyggande och främjande insatser
 Tidiga insatser

 Insatser på specialiserad nivå (komplicerad eller allvarlig problematik)
 Förbättringsarbete gällande ledning, styrning och organisation

Beroende på matrisens innehåll, välj en av följande fyra kategorier vid SKL-rapporteringen:

Ungefärlig total kostnad för Region Uppsala (och eventuella gemensamma kostnader): 0 kr

Region Uppsala:
Personer med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar (3/4)
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Långsiktigt mål (+ 5 år) Kortsiktiga delmål (ca 2017) Indikatorer för uppföljning Aktiviteter 2017 Uppskattad kostnad 
aktiviteter 2017

• Personer med 
neuropsykiatriska 
funktions-
nedsättningar har en 
välfungerande 
vardag med goda 
förutsättningar till 
studier/arbete/syssel
sättning. Insatser 
samordnas och 
individanpassas

Specialistnivå
• Specialistpsykiatrins 

kriterier för utredning och 
behandling är väl kända 
såväl internt som externt

• Möjligheten att tidigt 
utreda neuropsykiatriska 
tillstånd i rätt tid i 
samband med övrig 
diagnostik ökar

• Vårdkedjan för 
specialistnivå avseende 
neuropsykiatrisk utredning 
och behandling 
breddinförs

• Arbete genomförs enligt plan 
(JA/NEJ)

• Fortsätta arbeta med 
implementering och spridning av 
ny modell inom psykiatrin

 Förebyggande och främjande insatser
 Tidiga insatser

 Insatser på specialiserad nivå (komplicerad eller allvarlig problematik)
 Förbättringsarbete gällande ledning, styrning och organisation

Beroende på matrisens innehåll, välj en av följande fyra kategorier vid SKL-rapporteringen:

Ungefärlig total kostnad för Region Uppsala (och eventuella gemensamma kostnader): 0 kr

Region Uppsala:
Personer med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar (4/4)

Pågående / ägarskap finns



Långsiktigt mål (+ 5 år) Kortsiktiga delmål (ca 2017) Indikatorer för uppföljning Aktiviteter 2017 Uppskattad kostnad 
aktiviteter 2017

• Asylsökande och 
nyanlända inkluderas 
i samhälls-
gemenskapen. Deras 
eventuella behov 
avseende den fysiska 
och psykiska hälsan 
identifieras och 
tillgodoses. 
Medarbetare som 
kommer i kontakt 
med nyanlända och 
asylsökande har rätt 
kompetens och 
kunskap om deras 
behov, samt deras 
syn på hälso- och 
sjukvårdsinsatser

• Asylsökande erbjuds 
hälsoundersökning inom 
senast två månader efter 
ankomst

• Andel hälsoundersökningar bland 
asylsökande som erbjudits inom 
utsatt tid (%)

• Förändring andel asylsökande som 
har fått en hälsoundersökning, på 
årsbasis (%)

• Fortsätta arbeta med att erbjuda 
alla asylsökande en 
kvalitetssäkrad 
hälsoundersökning

• Barn som kommer som 
flyktingar (särskilt 
ensamkommande) får stöd 
att bearbeta trauman och 
bygga starka sociala 
kamratnätverk  

• Stödjande metoder ”på 
hemmaplan” finns 
utformade för ungdomar 
som inte behöver 
specialistvårdens resurser 
för posttraumatisk stress

• Riktlinjer för TRT framtagna (JA/NEJ) • Fortsätta utveckla 
samarbetsprojekt i Uppsala län 
för att pröva metoden Teaching
Recovery Techniques (TRT), ett 
gruppbehandlingsprogram för 
posttraumatisk stress hos barn 
och unga

• Ta fram riktlinjer för TRT och 
utbilda i stödjande metoder 
(Beroende på resultatet av TRT)

Region Uppsala:
Asylsökande och nyanlända (1/2)
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 Förebyggande och främjande insatser
 Tidiga insatser

 Insatser på specialiserad nivå (komplicerad eller allvarlig problematik)
 Förbättringsarbete gällande ledning, styrning och organisation

Beroende på matrisens innehåll, välj en av följande fyra kategorier vid SKL-rapporteringen:

Pågående / ägarskap finns

Ungefärlig total kostnad för Region Uppsala (och eventuella gemensamma kostnader): 0 kr



Långsiktigt mål (+ 5 år) Kortsiktiga delmål (ca 2017) Indikatorer för uppföljning Aktiviteter 2017 Uppskattad kostnad 
aktiviteter 2017

• Asylsökande och 
nyanlända inkluderas 
i samhälls-
gemenskapen. Deras 
eventuella behov 
avseende den fysiska 
och psykiska hälsan 
identifieras och 
tillgodoses. 
Medarbetare som 
kommer i kontakt 
med nyanlända och 
asylsökande har rätt 
kompetens och 
kunskap om deras 
behov, samt deras 
syn på hälso- och 
sjukvårdsinsatser

• 50 % av alla medarbetare 
som kommer i kontakt 
med asylsökande och 
nyanlända har genomgått 
en basutbildning 
(grundläggande nivå)

• Strukturerat arbete har följt ny SKL-
satsning (JA/NEJ)

• Kartlägga utbildnings- och 
kompetensbehov i landsting och 
kommun

• Använda SKL:s utbildningssatsning
och arbete för kunskapslyft

• Genomföra kontinuerliga 
utbildningsinsatser i 
verksamheterna om målgruppen 
och vem huvudmännen kontaktar 
i olika frågor

Region Uppsala: 
Asylsökande och nyanlända (2/2)
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 Förebyggande och främjande insatser
 Tidiga insatser

 Insatser på specialiserad nivå (komplicerad eller allvarlig problematik)
 Förbättringsarbete gällande ledning, styrning och organisation

Beroende på matrisens innehåll, välj en av följande fyra kategorier vid SKL-rapporteringen:

Pågående / ägarskap finns

Ungefärlig total kostnad för Region Uppsala (och eventuella gemensamma kostnader): 0 kr



Långsiktigt mål (+ 5 år) Kortsiktiga delmål (ca 2017) Indikatorer för uppföljning Aktiviteter 2017 Uppskattad kostnad 
aktiviteter 2017

• Personer med 
förhöjd suicidrisk 
identifieras och 
erbjuds rätt hjälp i 
rätt tid så att de inte 
försöker ta eller tar 
sitt liv. Detta sker 
bland annat genom 
väl fungerande 
samverkan och 
samsyn mellan olika 
aktörer

• Tidsplan för regionalt 
arbete med 
suicidprevention finns

• Bevakning sker (JA/NEJ)
• Tidsplan för regionalt arbete med 

suicidprevention finns (JA/NEJ)

• Se över möjligheter att inrätta en 
suicidpreventionssamordnare

• Bevaka utveckling av samverkan 
inom suicidprevention, t.ex. 
utveckling av regiongemensam 
handlingsplan 

• Tidsplan för regionalt arbete med 
suicidprevention utvecklas

• Ökad andel berörda 
medarbetare har 
utbildning och relevant 
kunskap om 
suicidprevention

• Antal och andel samordnade 
suicidutbildningar ökar (%)

• Antal och andel berörda medarbetare 
som har genomgått utbildning under 
2017 ökar (%)

• Fortsätta arbeta för samordning 
av suicidutbildningar i regionen

• Utföra utbildningar i 
suicidprevention

Region Uppsala:
Personer med förhöjd suicidrisk
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 Förebyggande och främjande insatser
 Tidiga insatser

 Insatser på specialiserad nivå (komplicerad eller allvarlig problematik)
 Förbättringsarbete gällande ledning, styrning och organisation

Beroende på matrisens innehåll, välj en av följande fyra kategorier vid SKL-rapporteringen:

Ungefärlig total kostnad för Region Uppsala (och eventuella gemensamma kostnader): 0 kr

Pågående / ägarskap finns



Långsiktigt mål (+ 5 år) Kortsiktiga delmål (ca 2017) Indikatorer för uppföljning Aktiviteter 2017 Uppskattad kostnad 
aktiviteter 2017

• Personer med 
riskbruk identifieras 
och erbjuds 
förebyggande och 
tidiga insatser. 
Personer med 
beroende har 
individanpassat och 
samordnat stöd som 
spänner över de 
många områden 
som måste fungera, 
t.ex. en långsiktigt 
hållbar 
boendesituation

• De lokala RIM-
överenskommelserna
(riktlinjer inom missbruks-
och beroendevården) 
mellan regionen och varje 
kommun är väl kända

• Följsamhet till de nationella 
riktlinjerna

• Aktiviteter från RIM-
överenskommelse som bygger på 
de nationella riktlinjerna

Region Uppsala: 
Personer med riskbruk & 
substansrelaterade sjukdomar (1/2)
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 Förebyggande och främjande insatser
 Tidiga insatser

 Insatser på specialiserad nivå (komplicerad eller allvarlig problematik)
 Förbättringsarbete gällande ledning, styrning och organisation

Beroende på matrisens innehåll, välj en av följande fyra kategorier vid SKL-rapporteringen:

Pågående / ägarskap finns

Ungefärlig total kostnad för Region Uppsala (och eventuella gemensamma kostnader): 0 kr



Långsiktigt mål (+ 5 år) Kortsiktiga delmål (ca 2017) Indikatorer för uppföljning Aktiviteter 2017 Uppskattad kostnad 
aktiviteter 2017

• Utvecklade och 
hållbara stödsystem 
ska ge alla personer 
med behov av 
insatser från flera 
huvudmän möjlighet 
att få och behålla ett 
arbete

• Organiserat stöd till 
individer när de är i behov 
av samordnad 
arbetslivsinriktad 
rehabilitering förbättras

• Arbete med LOKUS-grupper löper 
enligt plan (JA/NEJ)

• Kontaktvägar till olika huvudmän har 
setts över och tydliggjorts (JA/NEJ)

• Systematisk analys av relevant 
statistik har genomförts (JA/NEJ)

• Kartläggning genomförd och 
förankrad (JA/NEJ)

Aktiviteterna nedan utgår från 
Samordningsförbundets satsning:
• Fortsätta arbete med lokala 

utvecklingsgrupper (LOKUS) och 
följa framtagna 
verksamhetsplaner

• Se över och tydliggöra 
kontaktvägar till alla huvudmän, 
dels på handläggar-/vårdgivarnivå 
och dels på strukturell nivå

• Fortsätta analysera och reflektera 
över statistik i existerande forum 
för arbetslivsinriktad 
rehabilitering

• Slutföra och sprida pågående 
kartläggning om återgång i arbete 
för personer med allvarlig psykisk 
funktionsnedsättning och ta fram 
konkreta mål utifrån 
kartläggningen

Region Uppsala:
Hälsa och inkludering i arbetslivet (1/2)
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 Förebyggande och främjande insatser
 Tidiga insatser

 Insatser på specialiserad nivå (komplicerad eller allvarlig problematik)
 Förbättringsarbete gällande ledning, styrning och organisation

Beroende på matrisens innehåll, välj en av följande fyra kategorier vid SKL-rapporteringen:

Pågående / ägarskap finns

Ungefärlig total kostnad för Region Uppsala (och eventuella gemensamma kostnader): 0 kr



Långsiktigt mål (+ 5 år) Kortsiktiga delmål (ca 2017) Indikatorer för uppföljning Aktiviteter 2017 Uppskattad kostnad 
aktiviteter 2017

• Utvecklade och 
hållbara stödsystem 
ska ge alla personer 
med behov av 
insatser från flera 
huvudmän möjlighet 
att få och behålla ett 
arbete

• Rehabkoordinatorer införs 
på 50 % av alla 
vårdcentraler och ges 
kontinuerligt stöd

• Andel vårdcentraler med 
rehabkoordinator ökar (%)

• Arbetsverktyget Rehabstödet testat 
vid två vårdcentraler (JA/NEJ)

• Kunskapsnätverk för 
rehabiliteringskoordinatorer 
genomförd minst 4 gånger (JA/NEJ)

• Utredning av möjligt införande av 
rehabkoordinatorer vid 
sjukskrivningsintensiva enheter på 
sjukhus genomförd (JA/NEJ)

• Fortsätta arbeta med att 
breddinföra en uppgraderad 
funktion för koordinering vid 
regionens vårdcentraler

• Testa arbetsverktyget 
Rehabstödet vid två vårdcentraler 
för att sedan sprida till alla. 
rehabiliteringskoordinatorer

• Ge rehabiliteringskoordinatorer 
kontinuerligt processtöd

• Utreda ett införande vid 
sjukskrivningsintensiva enheter 
på sjukhus

• 6 000 000 kr

Region Uppsala:
Hälsa och inkludering i arbetslivet (2/2)
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 Förebyggande och främjande insatser
 Tidiga insatser

 Insatser på specialiserad nivå (komplicerad eller allvarlig problematik)
 Förbättringsarbete gällande ledning, styrning och organisation

Beroende på matrisens innehåll, välj en av följande fyra kategorier vid SKL-rapporteringen:

Pågående / ägarskap finns

Ungefärlig total kostnad för Region Uppsala (och eventuella gemensamma kostnader): 6 000 000 kr



18
ARBETSMATERIAL


