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Inledning  
I överenskommelsen Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016 

mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) anges att 

kommuner och landsting ska inkomma med en redogörelse för analys, 

långsiktiga mål och handlingsplan samt en redovisning av användning av de 

medel de erhållit. SKL tillhandahåller en inmatningsfunktion där 

länen/kommuner och landsting/regioner lämnar sina redovisningar senast den 

31 oktober.  Redovisningen ska innehålla: 

 

 en beskrivning av hur 2016 års stimulansmedel används, 

 en gemensam analys utifrån nationella och lokala data kring läget i 

länet och så långt möjligt belysa olikheter i länets kommuner/ 

länsdelar avseende befolkningens behov, insatser som ges och de 

resultat för psykisk hälsa och ohälsa som insatserna bedömts ge, 

 en handlingsplan som belyser regeringens fem fokusområden med 

långsiktiga mål på fem års sikt samt kortsiktiga mål och aktiviteter 

under 2017, 

 mätbara indikatorer för de långsiktiga och kortsiktiga mål som 

länet/kommuner/landsting/regioner avser att använda för 

uppföljning, samt 

 en översiktlig beräkning av vilka kostnader som handlingsplanen 

för 2017 kommer att innebära. 

 

SKL åtar sig i överenskommelsen att sammanställa resultaten av huvudmännens 

arbete länsvis och rapportera till Regeringskansliet (Socialdepartementet) eller 

annan, av regeringen utpekad, myndighet senast den 31 jan 2017. 

Redovisningen ska innehålla en sammanställning av respektive län avseende 

medelsanvändning, analys av lokala behov, handlingsplaner på kort och lång 

sikt samt indikatorer för att mäta utveckling. 

Denna rapport omfattar ovanstående sammanställning. Till rapporten bifogas 

länens gemensamma handlingsplaner, vilka även kommer att publiceras på 

www.uppdragpsykiskhalsa.se   
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Sammanställning av analyser 

och handlingsplaner 
I inmatningsverktyget som tagits fram av Uppdrag Psykisk Hälsa kan man 

utläsa att totalt 289 av 290 kommuner samt alla 21 landsting lämnat in 

redovisningar av analyser och handlingsplaner. Av de 21 länsgemensamma 

analyserna uppger samtliga 21 redovisande landsting att de har med samtliga 

fem fokusområden i både analysen och i handlingsplanen. Samtliga landsting 

uppger även att handlingsplanerna innehåller kortsiktiga mål och aktiviteter för 

2017. Ett av landstingen uppger dock att handlingsplanen inte innehåller 

långsiktiga mål för de kommande fem åren. 

17 av landstingen anger att organisationer som företräder patienter, brukare 

och/eller anhöriga har deltagit i framtagandet av handlingsplanen. Tre landsting 

uppger att synpunkter har lämnats på redan framtagen handlingsplan, och ett 

landsting uppger att organisationer som företräder patienter, brukare och/eller 

anhöriga inte har varit delaktiga alls i processen. 

Under hösten 2016 gav Uppdrag psykisk hälsa en forskargrupp i Umeå ett 

uppdrag att genomföra en fördjupad analys av de inkomna handlingsplanerna. 

Utifrån detta kommer vi att kunna göra en mer omfattande bedömning, men vår 

preliminära bedömning redovisas nedan.  

Det är stora skillnader i hur analyserna är gjorda och hur handlingsplanerna 

redovisats. Vår bild är att regeringens satsning är ett sätt att skapa ett 

gemensamt lärande. Flera handlingsplaner har en hög kvalitet och vi ser att ett 

kommande arbete kan göras gemensamt över länsgränserna för att på så sätt 

bidra till att alla kan höja sin ambitionsnivå i arbetet 2017.  

Vi kan inte se att det finns tydliga nyckeltal eller indikatorer som framkommer i 

handlingsplanerna som inte är redan är framtagen nationell statistik. Indikatorer 

och nyckeltal behöver utvecklas med tydligare definitioner för att möjliggöra en 

förbättrad insamlingsmetodik. I överenskommelsen för 2017 finns ett fördjupat 

krav kring barn och unga, varför ett samarbete med Socialstyrelsen och 

Folkhälsomyndigheten inletts för att skapa och sprida indikatorer på området.  

De uppdrag myndigheterna fått kring bland annat skolbarns hälsovanor och 

Öppna jämförelser är viktiga arbeten som vi behöver samordna och använda i 

arbetet med handlingsplaner 2017. 

Graden av konkretisering i handlingsplanerna varierar och ett 

utvecklingsområde för Uppdrag psykisk hälsa under 2017 är ett utvecklat stöd 

till konkretisering av aktiviteter och mål. Detta kommer att göras bland annat 

via diskussioner med företrädare för huvudmännen i olika workshops och 

dialoger.  

Vid en genomläsning av handlingsplanerna framgår att de allra flesta redovisat 

sitt arbete i enlighet med de av regeringen fem angivna fokusområdena. Flera 

åtgärder och målgrupper har relaterats till samtliga fem fokusområden. Ett 

exempel är somatisk ohälsa hos personer med psykisk ohälsa. Vid främjande 

och förebyggande insatser kan det handla om att förebygga tobaksbruk hos 

personer med psykiska funktionsnedsättningar, ökad kunskap om somatiska 

besvär hos personer med psykiatrisk problematik anges som en tidig insats, 

medan ökad kunskap om detsamma hos medarbetare anges under fokusområde 



 
Sammanställning av huvudmännens arbete 8 

utsatta grupper. Även under områdena delaktighet samt organisation och 

ledarskap återkommer temat kring samsjuklighet.   

Både i analysera och i handlingsplanerna är barn och unga den mest vanligt 

förekommande målgruppen. Även andra grupper är frekvent förekommande i 

handlingsplanerna, såsom asylsökande och nyanlända samt äldre.  

Behoven och utpekade åtgärder hos och för barn och unga återfinns dessutom i 

samtliga fokusområden, med lite varierande inriktning. Det handlar om 

förebyggande, tidiga insatser, åtgärder för att stärka enskildas delaktighet och 

rättighet samt ökad samverkan mellan olika aktörer runt barnen. Åtgärderna 

som anges i handlingsplanerna är mycket varierade och omfattar allt från 

generella insatser till specifika såsom insatser för barn som lever med 

funktionsnedsatta föräldrar.  

Stöd till anhöriga/närstående (barn och vuxna) för att förebygga psykisk ohälsa 

återkommer i flera planer. Även föräldrastöd anges ofta. Det gäller både 

generellt föräldrastöd till alla men även riktat föräldrastöd till exempelvis 

föräldrar med funktionsnedsättning eller stöd föräldrar med ”hemmasittare”. 

Samordnad individuell plan (SIP) är ett av de mest återkommande arbetssätten. 

Det är många olika åtgärder som beskrivs: erbjuda alla SIP, informera 

allmänheten om SIP, få med närstående/anhöriga vid SIP, utveckling av SIP 

samt öka antalet SIP. 

I många planer beskrivs även metoder för ökad delaktighet och inflytande. 

Brukarråd, brukarrevision, patientstyrd inläggning, patientutbildning om vad 

diagnosen innebär samt Peer support är olika arbetsmetoder som förslås.  

Utbildningssatsningar och kompetensutveckling återfinns också i samtliga fem 

fokusområden. Det gäller bland annat kompetenshöjande insatser avseende 

bemötande samt ett behov av generell kompetenshöjning avseende psykisk 

hälsa. I flera handlingsplaner beskrivs även behovet av att öka tillgången till 

lättillgänglig information till allmänheten. Men kompetensutveckling hos 

personal inom en rad olika områden finns i handlingsplanerna, till exempel 

behov av en basutbildning psykisk ohälsa. 

De erfarenheter som fås i arbetet med handlingsplanerna under både 2016 och 

2017 är en viktig utgångspunkt i arbetet med att skapa en struktur för 

kunskapsutveckling och kunskapsstyrning.  
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Sammanställning av 

medelsanvändning  

 

 

 

Län  Ej förbrukade 

stimulansmedel  

Utbetalda 

stimulansmedel 

Använda 

stimulansmedel 

Stockholm 5 440 208 kr 113 204 836 kr 107 764 628 kr 

Uppsala 80 kr 17 971 233 kr 17 971 153 kr 

Södermanland -   kr 14 391 694 kr 14 391 694 kr 

Östergötland 1 835 206 kr 22 645 612 kr 20 810 406 kr 

Jönköping -   kr 17 656 548 kr 17 656 548 kr 

Kronoberg -   kr 9 709 996 kr 9 709 996 kr 

Kalmar -   kr 12 054 377 kr 12 054 377 kr 

Gotland -   kr 2 916 831 kr 2 916 831 kr 

Blekinge -   kr 7 926 071 kr 7 926 071 kr 

Skåne 1 788 538 kr 66 147 372 kr 64 358 834 kr 

Halland 277 000 kr 15 958 257 kr 15 681 257 kr 

Västra Götaland 3 365 559 kr 83 659 436 kr 80 293 877 kr 

Värmland 13 920 kr 14 009 773 kr 13 995 853 kr 

Örebro -   kr 14 783 373 kr 14 783 373 kr 

Västmanland 394 111 kr 13 424 719 kr 13 030 608 kr 

Dalarna 1 040 118 kr 14 263 980 kr 13 223 862 kr 

Gävleborg -   kr 14 315 208 kr 14 315 208 kr 

Västernorrland -   kr 12 402 705 kr 12 402 705 kr 

Jämtland -   kr 6 462 878 kr 6 462 878 kr 

Västerbotten 17 410 kr 13 395 650 kr 13 378 240 kr 

Norrbotten 879 478 kr 12 699 450 kr 11 819 972 kr 

Totalt 15 051 628 kr 500 000 000 kr 484 948 372 kr 



 

 
 
 

 
 

Post: 118 82 Stockholm 
Besök: Hornsgatan 20 
Telefon: 08-452 70 00 

www.skl.se 
 
 

Ange undertitel 

Klicka här för att ange text. 
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