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Förord 
 
Handlingsplanen med inriktning 25 år och uppåt innehåller både länsgemensamma sats-

ningar som kommer genomföras för att öka förutsättningarna för bättre psykisk hälsa i 

Stockholms län (kapitel 1) samt förslag på lokala aktiviteter som respektive kommun och 

Stockholms läns landsting själva beslutar om (kapitel 2).  

 

Då vi ser en trend med ökad psykisk ohälsa i samhället är det önskvärt att satsa på insatser 

som visat sig ha god effekt på den psykiska hälsan. Analyser av den psykiska hälsan i Stock-

holms län samt utvärderingar av metoder/insatser ligger till stor del bakom val av aktiviteter 

i handlingsplanen. 

 

Aktiviteter som föreslås i den här handlingsplanen är bland annat att: 

- Utveckla bärkraftiga samverkansstrukturer som fungerar på alla nivåer i organisat-

ionerna  

- Ta fram system för att kunna mäta och följa utvecklingen, för att därefter kunna ut-

värdera och fortsätta förbättra 

- Kompetensutveckling kring psykisk ohälsa 

- Stöd till anhöriga  

- Utveckla det förebyggande arbetet för att minska suicid 

 

För att få en snabb överblick över de länsgemensamma insatserna som nämns i handlings-

planen hänvisas till bilaga 3. 

 

En lång rad personer har bidragit till framtagandet av den här handlingsplanen (se bilaga 1 

för mer information om ledningsstruktur och arbetsgrupper). Huvudansvariga vid samman-

ställning av dokumentet har samverkanskansliet kopplat till Uppdrag psykisk hälsa i Stock-

holms län varit. 

 

 

Samverkanskansliet 

Anna Lindskog, processledare Storsthlm (huvudförfattare) 

Nina Mautner Granath, projektledare Uppdrag psykisk hälsa i Stockholms län 

Helena Wiklund, projektledare Uppdrag psykisk hälsa i Stockholms län  

Maria Laag, samordnare hälso- och sjukvårdsförvaltningen 

Nina Åsbring, samordnare hälso- och sjukvårdsförvaltningen 

 

 

Uppdrag psykisk hälsa i Stockholms län 

Stockholm 2017-10-20 
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Bakgrund 

Stockholms läns landsting och samtliga kommuner i Stockholms län har tillsammans med 

Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH Stockholms län) tagit fram en handlingsplan 

för psykisk hälsa som sträcker sig från 2016 till 2020. För fördjupad information om arbetet 

med framtagandet av handlingsplanen samt analyser som ligger till grund för satsningarna se 

separat dokument1.  

 

Handlingsplanen utgår från statens och Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) överens-

kommelse ”Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2017”. En central del av den 

överenskommelsen utgörs av att huvudmännen (landstingen och kommunerna) får stimu-

lansmedel för att göra analyser, utforma handlingsplaner och sätta upp mål (kort-respektive 

långsiktiga) för att utveckla insatserna kring befolkningens psykiska hälsa.   

 

Förutom att huvudmännen tar fram en gemensam handlingsplan innebär även överenskom-

melsen att särskilda medel fördelas till gemensamma satsningar mellan kommunerna och 

landstinget på ungdomsmottagningar samt en riktad satsning mot nya initiativ för barn- och 

unga inom landstinget. De två sistnämnda redovisas inte i denna handlingsplan.   

 

Syfte med regeringens och SKL:s överenskommelse 

Syftet med överenskommelsen är att befolkningen ska erbjudas behovsanpassade och effek-

tiva insatser av god kvalitet, såväl vad gäller förebyggande och främjande insatser, som medi-

cinsk behandling och sociala insatser. Det finns också ett behov av att skapa mer samman-

hållna vård- och stödprocesser som utgår från den enskildes behov och rättigheter. Vården 

och socialtjänsten behöver samordna sina insatser i större utsträckning. Det gäller såväl mel-

lan olika delar av vården som mellan kommuner och landsting. Enskildas delaktighet i den 

egna vården och omsorgen behöver också öka, inte minst när det gäller barn och unga. Över-

enskommelserna stödjer även en strategisk och långsiktig kompetensförsörjning. 

 

Övergripande mål med de länsgemensamma  

handlingsplanerna 

De övergripande målen med de länsgemensamma handlingsplanerna för barn och unga 0 – 

24 år samt 25 år och uppåt är att: 

 

- befolkningen erbjuds behovsanpassade och effektiva insatser av god kvalitet, såväl 

vad gäller förebyggande och främjande insatser som medicinsk behandling och soci-

ala insatser. Insatser ska vara jämlika, jämställda och tillgängliga.  

- skapa ett uthålligt och långsiktigt hållbart arbete med att stärka strukturer för ut-

veckling och kunskapsstyrning inom området psykisk hälsa. Arbetet ska baseras på 

ett gemensamt ansvarstagande i ordinarie strukturer, för att skapa förutsättningar för 

huvudmännen att erbjuda insatser med utgångspunkt i bästa tillgängliga kunskap.  

                                                        
1 ”Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa - Stockholms läns analyser 2016 reviderad 2017”. 
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Uppföljning och revidering av 2017 års handlingsplan  

för psykisk hälsa 

Nytt för 2017 är att en fördjupad analys och en egen handlingsplan har tagits fram för barn 

och unga från 0 till och med 24 år2. 

 
En del av revideringsarbetet under 2017 har inneburit att säkerställa att aktiviteterna i hand-

lingsplanen är spridda över alla preventionsnivåer, från främjande och förebyggande till spe-

cialiserade insatser. För varje fokusområde finns en tydlig bild av vilken eller vilka prevent-

ionsnivåer som aktiviteterna är en del av. I revideringen har också folkhälsoperspektivet för-

tydligats.   

 

Folkhälsa 

Handlingsplanens syfte är att bevara och förbättra den psykiska hälsan i länet och med det 

bidra till det nationella övergripande folkhälsomålet 3 ”Skapa samhälleliga förutsättningar för 

en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen”.  

 
I slutbetänkandet4 från kommissionen för jämlik hälsa lyfts att Sverige är ett land där folkhäl-

san är väldigt god, men där ojämlikheten i hälsa och livslängd är mycket påtaglig. Mer kan 

och behöver därför göras. Detta är något som också lyfts fram i Folkhälsomyndighetens års-

rapport från 20175.  

 
Det finns ett antal generella aspekter relaterade till styrning och uppföljning som kommiss-

ionen lyfter. Dessa aspekter är kopplade till behovet av att skapa förutsättningar för ett främ-

jande, förebyggande och långsiktigt arbete, vilket kommissionen menar skulle bidra till en 

god och jämlik hälsa. Vikten av följande lyfts fram: 

1.  att ha medborgarnas behov och intressen i centrum 

2. ett sektorsövergripande angreppssätt där olika perspektiv hanteras och där samverkan och 

ansvarsfördelning sker effektivt  

3. finansiering och arbetssätt med fokus på förebyggande, långsiktighet och metodutveckling 

4. ett kunskapsbaserat arbete med bättre uppföljning, utvärdering, forskning och dialog 

 
Handlingsplanens aktiviteter ska på olika sätt genomsyras av punkterna ovan och på det sät-

tet bidra till att skapa förutsättning för en god och jämlik hälsa.  

 

Ett annat dokument som är nytt och påverkar handlingsplanen är Stockholms läns landstings 

folkhälsopolicy 2017–2020.  Folkhälsopolicyn6 har visionen ”Stockholms läns landsting 

                                                        
2 Se Stockholms länsövergripande handlingsplan och analys inriktning barn, unga och unga vuxna upp till och 
med 24 år. 
3 https://www.folkhalsomyndigheten.se/om-folkhalsomyndigheten/folkhalsopolitiska-mal/  
4 http://www.regeringen.se/49ba4e/contentassets/3917644bbd69413bbc0c017647e53528/nasta-steg-
pa-vagen-mot-en-mer-jamlik-halsa-slutbetankande-av-kommissionen-for-jamlik-
halsa_sou2017_47.pdf 
5 https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/9de83d1af6ce4a429e833d3c8d7ccf85/folkhal-
sans-utveckling-arsrapport-2017-16136-webb2.pdf 
6 http://www.sll.se/verksamhet/halsa-och-vard/en-god-och-jamlik-halsa/  

https://www.folkhalsomyndigheten.se/om-folkhalsomyndigheten/folkhalsopolitiska-mal/
http://www.regeringen.se/49ba4e/contentassets/3917644bbd69413bbc0c017647e53528/nasta-steg-pa-vagen-mot-en-mer-jamlik-halsa-slutbetankande-av-kommissionen-for-jamlik-halsa_sou2017_47.pdf
http://www.regeringen.se/49ba4e/contentassets/3917644bbd69413bbc0c017647e53528/nasta-steg-pa-vagen-mot-en-mer-jamlik-halsa-slutbetankande-av-kommissionen-for-jamlik-halsa_sou2017_47.pdf
http://www.regeringen.se/49ba4e/contentassets/3917644bbd69413bbc0c017647e53528/nasta-steg-pa-vagen-mot-en-mer-jamlik-halsa-slutbetankande-av-kommissionen-for-jamlik-halsa_sou2017_47.pdf
http://www.sll.se/verksamhet/halsa-och-vard/en-god-och-jamlik-halsa/
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skapar förutsättningar för en god, jämställd och jämlik hälsa för alla genom aktivt hälsofräm-

jande arbete”. En del av policyn handlar om att utveckla samverkan och delaktighet där 

landstingets olika verksamheter ska skapa möjligheter för inflytande och delaktighet för invå-

narna. Aktivt samarbete och samverkan inom landstinget och med lokala, regionala och nat-

ionella aktörer i frågor som har betydelse för folkhälsan ska stärkas och utvecklas där de fyll-

ler sitt syfte. 

 
I Folkhälsopolicyn anges fyra mål där tonvikten för folkhälsoarbetet de kommande åren ska 

läggas: 

 

- Det finns stöd, verktyg och förutsättningar för att välja hälsosamma levnadsvanor. 

- En god, jämlik och jämställd hälsa där de med sämst hälsa prioriteras. 

- Minskad psykisk ohälsa och förbättrad somatisk hälsa bland personer med psykisk 

sjukdom. 

- En arbetslinje som präglas av hälsofrämjande arbetsmiljöer och insatser som leder till 

att människors resurser tillvaratas. 

 

Psykisk hälsa och psykisk ohälsa 

Psykisk hälsa handlar bland annat om att människor upplever sin tillvaro som meningsfull, 

kan använda sina resurser, vara delaktiga i samhället och uppleva att de har förmåga att han-

tera livets normala motgångar. Psykisk hälsa är mer än frånvaron av psykisk ohälsa, vilket i 

dag ofta används som en övergripande term som täcker både psykiska besvär och psykisk 

sjukdom. Psykiska besvär beskriver olika tillstånd då människor visar tecken på psykisk oba-

lans eller symtom såsom oro, ångest, nedstämdhet eller sömnsvårigheter. De psykiska besvä-

ren kan beroende på typ och omfattning i olika grad påverka funktionsförmågan. Symtomen 

behöver inte vara så omfattande att diagnos kan sättas och är ofta normala reaktioner på en 

påfrestande livssituation. 

 

Arbetet med den psykiska hälsan i befolkningen berör i stort sett samtliga verksamhetsområ-

den inom kommun och landsting. Fler parter än socialtjänst och specialistvård behöver invol-

veras. För ett lyckat utvecklingsarbete bör exempelvis primärvården, geriatriken, barnhälso-

vården, Barnmorskemottagning (BMM), beroendevården, förskolan, skolan, elevhälsan, ar-

betsmarknadsförvaltningar, idrottsförvaltningar, kulturförvaltningar, stadsbyggnad m.fl. 

ingå i satsningarna.  

 

Hänsyn behöver även tas till pågående arbeten utifrån andra överenskommelser som inne-

håller statliga stimulansmedel och som berör insatser för personer som har eller riskerar att 

utveckla psykisk ohälsa såsom: En förstärkt elevhälsa, Stöd till den sociala barn och ung-

domsvården, Satsning för att stärka kvinnors hälsa, Våld i nära relationer, Nyanländas psy-

kiska hälsa, Samordning av det nationella suicidförebyggande arbetet, kroniska sjukdomar, 

En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess, Professionsmiljar-

den, Statligt sommarlovsstöd, Kunskapssatsning inom äldre- och funktionshinderverksam-

heterna och Ökad bemanning i äldreomsorgen. Detta innebär att vissa satsningar/målgrup-

per prioriteras i andra pågående satsningar och därmed inte lyfts specifikt i den här hand-

lingsplanen däremot bör samordning och samverkan med övriga satsningar ske. 
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Ledningsstruktur länsövergripande arbete och budget 

De aktiviteter som planeras i denna handlingsplan sker inom ramen för övrigt arbete i länet 

som redan pågår för att främja psykisk hälsa. Befintliga strukturer används i så stor utsträck-

ning som möjligt för att på bästa sätt tillvarata behov och ett gemensamt ansvarstagande 

mellan olika aktörer som Samordningsförbunden, Regionala samrådet för psykiatri och bero-

endefrågor, Regionala samrådet för barn i behov av särskilt stöd (BUSSAM) samt lokala sam-

verkansgrupper. Läs mer om länsgemensamma strukturer för samverkan i ”Stöd till riktade 

insatser inom området psykisk hälsa - Stockholms läns analyser 2016, reviderad 2017” samt i 

”Strategi och handlingsplan för ANDT-arbetet i Stockholms län 2017–2020”.  

 

För att fånga upp och stämma av bilden av den psykiska hälsan i länet samt besluta om vilka 

aktiviteter som ska lyftas i den länsgemensamma handlingsplanen för psykisk hälsa har föl-

jande organisation skapats: 

 

 
 

De ljusblå rutorna är grupper/funktioner som skapats specifikt för satsningen, de mörkgrå är 

befintliga samverkansnätverk som berörs av satsningarna. Utöver dessa stödstrukturer för 

samverkan finns det i nuläget sex samordningsförbund i Stockholms län.  

 

Den gemensamma styrgruppen för Uppdrag psykisk hälsa i Stockholms län fattar beslut om 

godkännande av de länsövergripande handlingsplanerna. Den politiska samverkansgruppen 

VIS informeras löpande om arbetet och kan välja att ställa sig bakom de länsövergripande 

handlingsplanerna. 

 

För mer information samt förteckning över deltagare i den politiska samverkansgruppen, 

styrgruppen psykisk hälsa och beredningsgrupp psykisk hälsa samt mötesfrekvens se bilaga 2 
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i ”Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa - Stockholms läns analyser 2016 revi-

derad 2017”. 

 

Samverkanskansliet för uppdrag psykisk hälsa Stockholms län består av två samordnare från 

Stockholms läns landsting, en samordnare från Storsthlm och två projektledare. Projektle-

darna finansieras till hälften var av Stockholms läns landsting och de 26 kommunerna i 

Stockholms län. Enligt beslut i styrgruppen för uppdrag psykisk hälsa i Stockholms län ska 

samverkanskansliet främst jobba med att: 

 

 Sprida och rigga kompetenssatsningar 

 Implementeringsstöd/analysstöd 

 Kartlägga, inventera och genomföra analyser 

 Ta fram modeller/förslag till förändringsarbete 

 Kommunikation/webbportal 

 

Samverkanskansliet ska även stötta kommunerna och Stockholms läns landsting i sina sats-

ningar utifrån uppdrag psykisk hälsa samt underlätta samverkan så att uppdrag psykisk hälsa 

kan göra långsiktig skillnad i länet. 

 

För att kunna genomföra länsgemensamma satsningar har Stockholms läns landsting och de 

26 kommunerna i Stockholms län avsatt fyra procent av sina stimulansmedel under både 

2016 och 20177 till en gemensam pott. Under 2017 fanns det 4 528 193 kronor till länsgemen-

samma satsningar och för 2018 är summan 4 542 924 kronor. Den länsgemensamma potten 

ska täcka delar av de aktiviteter som listats både i handlingsplanen för barn och unga samt i 

handlingsplanen för 25 år och uppåt, se respektive aktivitet för mer information. 

 

Om kommuner och landstinget önskar genomföra fler, eller mer omfattande, länsgemen-

samma satsningar i  länet kring barn, unga och unga vuxna upp till och med 24 år, kan för-

slagsvis ytterligare stimulansmedel avsättas kommande år under förutsättning att Rege-

ringen och SKL gör nya överenskommelser kopplat till stimulansmedel (2018 och 2019). 

Metod för framtagande av analys och handlingsplan 

Under arbetet med analyser och handlingsplaner (både barn och vuxna) har regelbundna av-

stämningar genomförts med respektive nätverk i bilden ovan. 

 

Vid styrgruppsmöte den 19 april 2016 beslutades att mindre arbetsgrupper skulle startas för 

att genomföra analyser och ta fram förslag på satsningar specifikt för målgrupperna: 

 

 Barn och unga med psykisk ohälsa/som riskerar att få psykisk ohälsa 

 Nyanlända med psykisk ohälsa/som riskerar att få psykisk ohälsa 

 Personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 

 Personer med psykisk funktionsnedsättning 

 Personer över 65 år med psykisk ohälsa/som riskerar att få psykisk ohälsa 

 

                                                        
7 Se bilaga 2 för mer information om fördelning av medel. 
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Arbetsgrupperna träffades regelbundet från april till september 2016. I samband med revide-

ring av analyser och handlingsplan 2017 har arbetsgrupperna utifrån prioriterade målgrup-

per8 upplösts och grupper har istället formerats utifrån specifika behov som framkommit i 

analyserna, exempelvis nätverk kring skolfrånvaro.  

 

Utöver de gemensamma arbetsgrupperna har nätverksmöten/workshops hållits med kom-

munernas samordnare för psykisk hälsa, kommunernas samordnare kring nyanlända/en-

samkommande barn samt internt inom landstinget med representanter från olika berörda 

enheter.  

 

Medverkan från patient- brukar- och anhörigorganisationer 

För att säkerställa att patient- brukar- och anhörigorganisationer är väl insatta i processen 

och på ett tidigt stadium kan vara med och ge sin bild av situationen i länet samt påverka 

satsningar i handlingsplanen så tecknades ett samverkansavtal med NSPH (Nationell Sam-

verkan för Psykisk Hälsa) 2016. Avtalet innebär att NSPH har två platser i beredningsgrup-

pen som förbereder materialet till styrgruppen samt deltar vid möten med samverkans-

kansliet. Utöver det så hjälper NSPH till med att bemanna respektive arbetsgrupp/nätverk 

som jobbar med de olika insatserna samt vid behov ger eget underlag till analyserna. Tanken 

är att samverkan ska ske strukturerat och långsiktigt utifrån den länsgemensamma hand-

lingsplanen. 

 

I samband med analys och framtagande av handlingsplanerna har avstämningar även skett 

med RFSL Stockholm och med demensföreningen Stockholm. 

 

Struktur för handlingsplanen  

I handlingsplanerna (både den för barn och den för vuxna) lyfts vissa områden som belysts i 

analysen/nulägesbeskrivningen. Handlingsplanen är tänkt att användas som ett stöd i det lo-

kala arbetet med att förbättra den psykiska hälsan och inför att kommuner och landsting ska 

prioritera vad som ska göras lokalt. Det finns en sträven efter att insatserna som nämns i de 

länsgemensamma handlingsplanerna är sådana som forskning och beprövad erfarenhet har 

visat vara bra insatser att arbeta med.  

 

I handlingsplanen för 25 år och uppåt lyfts länsgemensamma satsningar i kapitel 1 och tips 

till lokala satsningar ges i kapitel 2. Stockholms läns landsting och kommunerna i länet väljer 

själva om de vill fylla på med sina lokala satsningar i kapitel 2, om man vill fylla i dem i bilaga 

4 eller om man istället tar fram en fristående lokal handlingsplan. Analysens beskrivning av 

befolkningstillväxt och andra demografiska värden kan utgöra en bra grund för att prioritera 

det lokala arbetet. 

 

Den nationella överenskommelsen ”Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 

2017” tar upp fem fokusområden som kommuner/landsting bör titta närmare på: 

                                                        
8 Läs mer om arbetsgrupper och framtagande av analys och handlingsplan i ”Stöd till riktade insatser 

inom området psykisk hälsa - Stockholms läns analyser 2016 reviderad 2017”.  
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 Ledning/styrning och organisation 

 Förebyggande och främjande insatser 

 Tillgängliga och tidiga insatser 

 Enskildas delaktighet och rättigheter 

 Specialiserade insatser – utsatta grupper/riskgrupper 

 

Den länsgemensamma handlingsplanen för personer 25 år och uppåt följer Regeringens fem 

utpekade fokusområden, dvs samtliga fokusområden lyfts både i kapitel 1 och i kapitel 2.  

 

Bilden nedan är ett sätt att visa hur satsningarna i handlingsplanen skär igenom alla ni-

våer/fokusområden i pyramiden. Delaktighet och rättigheter, ledning, styrning och organi-

sation samt riskgrupper/utsatta grupper återfinns på samtliga insatsnivåer.  

Prioriteringar 

Analyserna som ligger till grund för handlingsplanen har gett en bild av vilka områden som 

behöver prioriteras kring psykisk hälsa de närmaste åren i Stockholms län. I analyserna lyfts 

många fler målgrupper/behov än vad som har tagits med i den slutgiltiga handlingsplanen 

för 2018. Prioriteringar har under framtagandet av den länsgemensamma handlingsplanen 

skett med: Arbetsgrupper (interna inom kommunerna och Stockholms läns landsting), de 

kommunala samordnarna, beredningsgruppen, samverkanskansliet, Stockholms läns lands-

tings interna styrgrupp och den länsgemensamma styrgruppen. 

 

Faktorer som har styrt prioriteringen har bland annat varit:  
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- vad som är genomförbart länsgemensamt med hjälp av projektledarna och den läns-

gemensamma potten, dvs. vad är möjligt resursmässigt. 

- befintliga samverkansstrukturer som inte har några andra medel kopplade till sig och 

som behöver stöd i utvecklingsarbete. 

- nya modeller/metoder som kan testas och spridas till många. 

 

Befintligt utvecklingsarbete som redan har andra medel kopplade till sig har inte hamnat lika 

högt i prioriteringen. Exempelvis pågår lokalt i flera kommuner och Stockholms läns lands-

ting ett arbete kring personalens psykiska hälsa med stöd av satsningarna på en kvalitetssä-

ker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess samt professionsmiljarden. Detta 

har inneburit att vi i uppdrag psykisk hälsa har analyserat sjukskrivningar för personal inom 

kommun och landsting men att inga medel från uppdrag psykisk hälsa avsätts till detta då det 

redan finns andra satsningar som täcker det området. 

 

För att underlätta prioritering har vi, utöver om området redan är täckt via andra satsningar, 

utgått från följande faktorer: 

 

 

Insatser som har utvärderats och beforskats har prioriterats framför andra satsningar. 

Avgränsningar 

I de länsövergripande handlingsplanerna för psykisk hälsa lyfts endast satsningar som kom-

mer att genomföras via medel eller andra resurser från uppdrag psykisk hälsa eller på något 

annat sätt i samverkan med uppdrag psykisk hälsa9. Pågående ordinarie verksamhet eller 

projekt som berör psykisk hälsa men inte genomförs i samverkan med uppdrag psykisk hälsa 

beskrivs inte i de länsgemensamma handlingsplanerna. 

 

Tips på lokala insatser som beskrivs i kapitel 2 i handlingsplanen följs inte upp av de länsge-

mensamma projektledarna. 

 

Uppföljning av handlingsplanerna 

Handlingsplanerna följs upp årligen av samverkanskansliet. En sammanställning av uppfölj-

ningen redovisas i en verksamhetsberättelse senast den sista november så länge handlings-

planen är giltig. 

 
                                                        
9 Dock kan pågående satsningar som exempelvis Operation kvinnofrid tas upp som en lokal satsning i 
handlingsplanen om kommun/landsting väljer att använda medel från uppdrag psykisk hälsa för att 
förstärka det arbetet. 

Faktorer 1-5 (1 = lågt värde, 5=akut läge/stor påverkan)

Stor grupp som berörs?

Hög kostnad per individ?

Stor negativ påverkan på livskvalitet?

Särskilt utsatt grupp?

Hur oacceptabelt i länet är problemet?

Summa (addera siffrorna)
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I handlingsplanerna anges vem som är ytterst ansvarig för respektive insats. Ansvarig ser till 

att indikatorer och uppföljningar är gjorda och inrapporterade till projektkansliet senast den 

första september varje år. 

 
Uppföljningarna ingår som ett led i den årliga revideringen av handlingsplanerna. 
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Kapitel 1   

Länsgemensamma satsningar 
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Fokusområde 1.  

Ledning, styrning och organisation 

Ledning, styrning och organisation genomsyrar samtliga nivåer i pyramiden. För att lyckas 

med förändrings-/förbättringsarbete krävs engagemang och samordning och för att göra 

samhällets samlade insatser mer resurseffektiva krävs en utökad samverkan. Stockholms läns 

landsting och samtliga kommuner i Stockholms län har därför kommit överens om att under 

2016 och 2017 avsätta fyra procent av sina erhållna stimulansmedel till en gemensam pott för 

att underlätta samordning och utvecklingsarbete.  

 
Under fokusområde ledning, styrning och organisation kommer fyra insatser att genomföras 

länsgemensamt. 

 

 

1. Länsövergripande projektledare 

För att samordna det övergripande gemensamma arbetet med handlingsplanen samt genom-

föra gemensamma aktiviteter anställs två projektledare för länet.  

Långsiktigt mål  

Det finns en struktur för att bedriva effektivt länsgemensamt utvecklingsarbete kring förbätt-

rad psykisk hälsa i befolkningen. Detta innebär att man i landstings-  och kommundrivna 

verksamheter klarar av att identifiera och använda evidensbaserad praktik, sprida kunskapen 

och följa upp samt utvärdera arbetet.  

 

Aktiviteterna i handlingsplanens kapitel 1 är till största delen genomförda.  
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Kortsiktiga mål 

Länsgemensamma satsningar underlättas.  

 

Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län har, via den gemensamma 

styrgruppen, kommit överens om en struktur för utvecklingsarbete inom psykisk hälsa områ-

det i länet. 

 

Kommunerna i länet och Stockholms läns landsting har fått stöd i att uppnå målen i överens-

kommelsen ”Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2017. 

Aktiviteter  

- Projektledarna ansvarar, tillsammans med samordnarna i samverkanskansliet, för att 

länsgemensamma analyser och handlingsplaner i Uppdrag psykisk hälsa följs upp och 

revideras årligen under sin giltighetstid 

- Projektledarna ansvarar, tillsammans med samordnarna i samverkanskansliet, även 

för att en verksamhetsberättelse med beskrivning av genomförda länsgemensamma 

satsningar inom uppdrag psykisk hälsa tas fram årligen så länge satsningen pågår. 

Uppföljning av lång- och kortsiktiga mål samt indikatorer för den länsgemensamma 

satsningen (kapitel 1) ingår i verksamhetsberättelsen. 

- Projektledarna kommer att erbjuda kommunerna i länet och landstinget utvecklings-

stöd, vilket bland annat innebär att stötta det lokala arbetet i länet kring planering 

och implementering av lokala insatser kring psykisk hälsa 

 

Läs mer om aktiviteter som genomförs länsgemensamt med stöd av de två projektledarna un-

der respektive fokusområde i kapitel 110.  

Indikatorer  

- Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län använder sig av en 

struktur för utvecklingsarbete inom psykisk hälsa området i länet. 

- Aktiviteter utifrån den länsgemensamma handlingsplanen för psykisk hälsa genom-

förs och resultatet rapporteras årligen i form av en verksamhetsberättelse. 

Ansvarig 

Hälso- och sjukvårdsförvaltning och Storsthlm ansvarar tillsammans med styrgruppen för att 

beslut om medel till länsgemensamma projektledare fattas. Projektledarna ansvarar för att 

länsgemensamma aktiviteter i handlingsplanen genomförs och följs upp (om inte annat 

anges i anslutning till respektive aktivitet). 

Kostnad 

Två heltidstjänster ca 1 660 000 kr/år. Tas ifrån de länsgemensamma medlen. 

 

                                                        
10 För en sammanställning av länsövergripande aktiviteter i handlingsplanen se bilaga 3. 
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2. Kommunikation – Spridning av Stockholms läns arbete inom uppdrag 

psykisk hälsa  

För ett lyckat förändringsarbete kring psykisk hälsa i Stockholms län behöver information 

om arbetet vara lättillgänglig och spridas till ett stort antal berörda myndigheter, organisat-

ioner och invånare. 

Långsiktigt mål 

Synliggöra det länsövergripande arbetet kring förbättrad psykisk hälsa. 

Kortsiktigt mål 

Berörd personal i länets kommuner, i Stockholms läns landsting samt inom berörda patient- 

brukar och anhörigorganisationer har kännedom om handlingsplanen och arbetar utifrån de 

länsövergripande och lokala handlingsplanernas mål och aktiviteter.  

Aktiviteter 

- En gemensam hemsida tas fram för spridning av information. Hemsidan uppdateras 

så länge satsningen pågår. 

- Nyhetsbrev, bildspel m.m. sprids till olika berörda målgrupper. 

- Information om Uppdrag psykisk hälsa i Stockholms län publiceras på vårdgivargui-

den, StorSthlms hemsida, Uppdrag psykisk hälsa Stockholms läns hemsida samt 

NSPH Stockholms hemsida. 

Indikatorer 

Det finns en kommunikationsplan för hur man ska nå ut till berörda parter inklusive länets 

invånare med information om uppdrag psykisk hälsa. 

 

Det finns en hemsida kopplad till Stockholms läns arbete inom Uppdrag psykisk hälsa. 

Ansvariga 

De länsövergripande projektledarna för Uppdrag psykisk hälsa ansvarar för samtliga aktivite-

ter och uppföljning inom kommunikationsinsatsen samt hemsidan. Framtagande av verk-

samhetsberättelse sker i samverkan med samordnare på hälso- och sjukvårdsförvaltningen 

samt inom Storsthlm. 

Kostnad 

200 000 kr totalt. Tas ifrån de länsgemensamma medlen. 

  

3. Länsgemensam struktur för kompetensutveckling 

I 2016 års analyser av den psykiska hälsan i Stockholms län framkom behov av kompetensut-

veckling. Behovet fanns inom samtliga fokusområden och omfattade flera målgrupper och 

många olika personalkategorier. Att enbart ge tillfälliga föreläsningar kring ett ämne i syfte 
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att öka kompetens ger sällan långsiktigt resultat. En långsiktig och hållbar kompetensut-

veckling som ger bästa effekt på den psykiska hälsan i Stockholms län bör med fördel sam-

ordnas och följas upp länsövergripande.  

Långsiktigt mål 

Det finns en struktur för att fånga upp behov av och genomföra kompetensutveckling, kun-

skapsutbyte och förändringsarbete inom området psykisk hälsa i Stockholms län.  

 
Berörd personal inom kommunerna och landstinget i Stockholms län har kännedom om vilka 

förebyggande, hälsofrämjande, tidiga och specialistinsatser som är effektiva och tillgängliga i 

länet för att förbättra den psykiska hälsan i befolkningen. Kunskapen ska även kunna omsät-

tas i praktiken. 

Kortsiktigt mål 

Det finns en plan för kompetensutveckling kring psykisk ohälsa för relevanta personalgrup-

per inom kommunerna och landstinget. Planen ska innefatta hur man arbetar med effektiv 

kunskapsspridning, implementering och uppföljning/utvärdering. Utvecklingen sker utifrån 

målgruppernas/verksamheternas behov. 

 

Det finns en sammanställning över vilka metoder som är tillgängliga i länet. 

Aktiviteter 

2018 

- Utifrån de fördjupade analyserna och handlingsplanen tas en länsgemensam plan för 

genomförande av kompetensutveckling fram. Av planen ska det framgå vilka perso-

nalkategorier inom de olika huvudmännens verksamheter som berörs samt vilka ut-

bildningar som finns tillgängliga via webben. I planen ska det även framgå hur upp-

följning av respektive utbildningsinsats ska ske. 

 
Särskilda kompetenssatsningar som ska ingå i den länsgemensamma  

strukturen är bland annat: 

 

- Bemötande och stöd till HBTQ-personer över 65 år. Målgruppen för utbildningssats-

ningen är främst berörd personal inom hemtjänst och primärvård.  

- Sprida de insatser och metoder som i SKL:s förstudie11 visat sig vara effektiva när det 

gäller stöd till nyanlända.  

- En plan för kompetensutveckling utifrån SIP ska tas fram. I utbudet ska det bland an-

nat ingå utbildning i att hålla nätverksmöten/leda SIP-möten, brukarledda utbild-

ningar riktade både mot personal och patienter, brukare och anhöriga kring bemö-

tande och hur man aktivt kan jobba med delaktighet/gemensamt beslutsfattande i 

samband med SIP. 

- I syfte att öka andelen personer med psykisk funktionsnedsättning som har sysselsätt-

ning/arbete ska utbildning i individual placement and support, IPS finnas tillgänglig 

för intresserade verksamheter inom kommun/landsting i Stockholms län. 

                                                        
11 Positiv hälsoutveckling för asylsökande och nyanlända (31 mars 2016) 
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2018–2020 

- Utifrån behov förbereda och genomföra upphandling av utbildningar. 

- Genomföra/stötta genomförandet av de utbildningsinsatser som ingår i planen.  

- Ta fram en hållbar struktur för långsiktig kompetensförsörjning och kunskapsutbyte i 

länet.  

Indikatorer 

Andel personal inom definierade kategorier som tagit del av utbildningssatsningarna.  

Andel personal som anser att man har haft nytta av kompetensutvecklingen och kunnat an-

vända utbildningen i sitt dagliga arbete.  

Ansvarig 

De två länsgemensamma projektledarna är ansvariga för att aktiviteterna inom den länsöver-

gripande satsningen på kompetensutveckling utförs. 

Kostnad 

Av de länsgemensamma medlen för 2018 har 1 487 924 kr avsatts till ovanstående satsning. 

 

4. Analys av målgruppen personer över 65 år med psykisk ohälsa/som 

riskerar psykisk ohälsa 

Enligt Socialstyrelsen kommer depressioner i början av 2020-talet vara den vanligaste orsa-

ken till funktionsnedsättning hos den äldre befolkningen, näst efter hjärt- och kärlsjukdomar. 

Svårigheter finns med att uppmärksamma symtom på psykisk ohälsa hos äldre eftersom de 

ofta har flera andra sjukdomar samtidigt. Enligt Socialstyrelsen har 12–15 procent av befolk-

ningen över 65 år en depression och ångestsjukdom finns hos cirka 5–10 procent hos äldre.. 

Det skulle omräknat innebära för Stockholms läns del att cirka 41 000–50 000 äldre perso-

ner lider av depression samt cirka 18 000 – 34 000 äldre personer lider av en ångestsjuk-

dom. 

 
En förutsättning för god vård och omsorg om äldre personer med psykisk ohälsa är att det 

finns kompetens att tidigt upptäcka och utreda symtom på psykisk ohälsa. Strukturerad led-

ning och styrning behöver också utvecklas så att kommuner och landstinget tidigt uppmärk-

sammar personer över 65 år med psykisk ohälsa samt ger stöd utifrån individuella behov. 

Långsiktigt mål 

Personal inom relevanta kommunala verksamheter och vid relevanta vårdverksamheter inom 

länet uppmärksammar tidigt personer över 65 år med psykisk ohälsa samt ger stöd utifrån 

individuella behov. 
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Kortsiktigt mål 

Förslag på utvecklingsområden kring personer över 65 år med psykisk ohälsa finns fram-

tagna och har beaktats i samband med revidering av handlingsplanen inför 2019. 

Aktiviteter 

2018 

- En analys av personer över 65 år med psykisk ohälsa genomförs i länet. Insatser/akti-

viteter för utsatta grupper i målgruppen såsom exempelvis nyanlända, personer med 

invandrarbakgrund som bott en längre tid i Sverige, våldsutsatta kvinnor med psykisk 

ohälsa, psykisk ohälsa i kombination med beroende samt de personer som har sam-

larsyndrom och som riskerar hemlöshet uppmärksammas särskilt i inventeringen. 

Indikatorer 

En rapport som ger en bild av målgruppens behov finns sammanställd och används som un-

derlag vid utvecklingsarbete riktat mot personer över 65 år med psykisk ohälsa. 

Ansvarig 

De länsgemensamma projektledarna är ansvariga för att de länsgemensamma aktiviteterna 

genomförs och följs upp. Analysen kan ske med stöd av extern resurs och/eller via verksam-

heter så som exempelvis Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin.    

Kostnad 

Stimulansmedel har tidigare avsatts för satsningen, 0 kr avsätts från den gemensamma pot-

ten 2018. 
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Fokusområde 2.  

Förebyggande och främjande insatser 

Främjande av hälsa och förebyggande av ohälsa är av stor betydelse för människors framtid 

och utgör basen i pyramiden nedan. I det förebyggande arbetet är det viktigt att uppmärk-

samma stigma, motverka fördomar och skapa samhällsstrukturer som motverkar isolering 

och utanförskap. Förebyggande och främjande insatser berör i stort sett samtliga verksam-

heter inom landstinget och kommunerna. För att bedriva ett verksamt förebyggande arbete 

behöver en rad parter såsom specialistpsykiatrin, socialtjänsten, primärvården, barnhälso-

vården, barnmorskemottagningar, förskola, skola, elevhälsa, arbetsmarknadsförvaltning, 

kulturförvaltning, idrottsförvaltning, patient-, brukar- och anhörigorganisationer involveras. 

 
Två insatser kommer genomföras länsövergripande inom fokusområdet förebyggande och 

främjande insatser. 

 

 
 
 

1. Suicidprevention i länet  

Folkhälsomyndigheten har sedan maj 2015 i uppdrag av regeringen att samordna arbetet 

med suicidprevention på nationell nivå. Syftet är att stärka lokala och regionala aktörer i sitt 

arbete med att minska antalet självmord. I uppdraget ingår att verka för att det förebyggande 

arbetet ska bedrivas enligt bästa tillgängliga kunskap genom ett behovsanpassat och ända-

målsenligt kunskapsstödjande arbete. I Stockholms läns landsting antogs 2006 en nollvision 

för suicid och 2008 godkändes en strategi för att förverkliga strategin. Ansatsen i strategin är 

att självmordsprevention måste bedrivas utifrån ett folkhälsoperspektiv och att det är angelä-

get att alla berörda aktörer i länet medverkar. Enligt strategin ska det självmordspreventiva 
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arbetet utgå från de nio strategier som beslutats av Riksdag och Regering. Genom Hälso- och 

sjukvårdsförvaltningens försorg har Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av 

psykisk ohälsa, NASP, utsetts att vara Stockholms läns regionala centrum. NASP är sedan 

1993 landstingets expertenhet när det gäller självmordsprevention och arbetar i enlighet med 

avtal mellan HSF, SLSO, och har även ett nationellt uppdrag som integrerat center inom Ka-

rolinska Institutet. Utöver NASP:s arbete pågår en mängd olika självmordspreventiva insat-

ser i länet, alltifrån det kliniska arbetet inom hälso- och sjukvården, med psykiatrin som 

främsta aktör, som är riktat till riskindivider, till ett befolkningsinriktat primärpreventivt ar-

bete med fokus på den allmänna befolkningen i länet. Vad gäller det självmordspreventiva 

arbetet riktat mot barn och unga i länet så pågår en särskild satsning kallad YAM – vilket är 

ett suicidpreventivt och hälsofrämjande skolprogram (läs mer i den länsövergripande hand-

lingsplanen för barn, unga och unga vuxna upp till och med 24 år). 

 
Som underlag för att fördjupa samordningen av det självmordspreventiva arbetet kommer ett 

systematiskt insamlande av kunskap påbörjas. Detta kommer att ge en bild av allt som görs 

inom landstingets och kommunernas olika verksamheter, inom olika statliga myndigheter 

eller ideella organisationer. 

Långsiktigt mål  

Successivt minska antal suicid och suicidförsök i Stockholms län.  

Kortsiktiga mål  

Öka kunskapen och insikten inom hälso-och sjukvården och kommunerna avseende psykisk 

ohälsa och dess yttersta konsekvens suicidförsök och suicid.  

Aktiviteter 

2018 

- Främja och synliggöra ett suicidförebyggande arbete genom att fördjupa samord-

ningen av regionala och lokala insatser och synliggöra samverkansområden. 

- Ta fram en samlad bild av det självmordspreventiva arbete som pågår i Stockholms 

län. Kartläggningen kommer genomföras i två delar: 

 Genomlysning av folkhälsoinriktade insatser som pågår inom kommunernas 

 olika verksamheter samt inom statliga myndigheter och ideella organisationer. 

 Genomlysning av självmordspreventiva aktiviteter som pågår inom hälso- och 

 sjukvården. 

 
I samband med kartläggningarna och utifrån Folkhälsomyndighetens uppdrag kommer  

behov av samordning och implementering av specifika självmordspreventiva insatser att  

tydliggöras.  

 

2019 

- Implementering av identifierade behov. 

- Förslag till länsövergripande samordningsmöjligheter tas fram tillsammans med be-

rörda parter. 
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Indikatorer  

Antal suicid och suicidförsök. Statistiken ska följas årligen utifrån ålder och kön.  

Ansvarig 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen är huvudansvariga för satsningen. Nationellt centrum för 

suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa, NASP kontrakteras för att genomföra kart-

läggningar, föra dialog kring länsgemensam samordning och stödja implementering.  

Kostnader  

Kostnad för ovanstående aktiviteter beslutas av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och tas 

från landstingets beviljade stimulansmedel. 

 

2. Hälsosamma levnadsvanor hos personer med psykisk ohälsa 

Personer med psykisk ohälsa har inte sällan sämre fysisk hälsa och en överdödlighet i 

kroppsliga sjukdomar. Det förekommer även ohälsosamma levnadsvanor som kan öka ohäl-

san. Bristande fysisk aktivitet kan ha ett samband med att utveckla psykiska problem, visar 

studier gjorda under de senaste åren. En invändning är att människor som motionerar redan 

från början tillhör en grupp som har god psykisk hälsa. Att fysisk träning kan bota lindriga 

och måttliga former av depression är dock klarlagt12. 

Långsiktigt mål  

Minska dödlighet och sjuklighet för personer med psykisk ohälsa beroende på ohälsosamma 

levnadsvanor.  

Kortsiktiga mål  

Personer med psykisk ohälsa och erbjuds stöd för mer fysisk aktivitet. 

 
Kommun och landstingsanställda som möter personer med psykisk ohälsa har kunskap och 

verktyg för att stötta till mer fysisk aktivitet.  

Aktiviteter 

2018 

- Med länsgemensamma medel sprids/erbjuds/finansieras Studieförbundet Vuxensko-

lans kurs Hälsospåret 

- Undersöka möjligheten om Peer Support kan användas i arbetet med hälsosamma 

levnadsvanor. 

- Sprida kunskap om var stöd och hjälp finns att få kring hälsosamma levnadsvanor. 

Undersöka möjligheten för tex. centrum för epidemiologi och samhällsmedicin att ta 

fram filmer om psykisk ohälsa och hälsosamma levnadsvanor. Filmerna ska vända sig 

till personal inom kommun/landsting samt patient- brukar och anhörigorganisat-

ioner 

                                                        
12 http://dok.slso.sll.se/CES/FHG/Folkhalsoarbete/Halsa%20Stockholm/Folkhalsorapport_2015.pdf 

http://dok.slso.sll.se/CES/FHG/Folkhalsoarbete/Halsa%20Stockholm/Folkhalsorapport_2015.pdf
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- I samband med planering av utbildningar/utbildningsmaterial ska exempelvis Peer 

support eller hjärnkollsambassadörer erbjudas att gå utbildningen tillsammans med 

personal. 

- Ta fram och förankra pilotprojekt kring modell med mentorer som utbildas av hälso-

pedagoger 

 
2019 

- Testa en modell med mentorer som utbildas av hälsopedagoger för personer med psy-

kisk ohälsa                          

Indikatorer  

Antal som tagit del av Studieförbundet Vuxenskolans kurs Hälsospåret 

Antal visningar av informationsmaterial/filmer på Uppdrag psykisk hälsa Stockholms läns 

hemsida. 

Antal utbildade hälsomentorer.  

Ansvarig 

De länsgemensamma projektledarna samordnar satsningarna.  

Kostnader 

Kostnader för den här aktiviteten ingår i den länsövergripande potten för kompetenssats-

ningar. 
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Fokusområde 3.  

Tillgängliga och tidiga insatser 

Barn, unga, vuxna och äldre med psykisk ohälsa måste kunna räkna med att få tillgång till 

rätt insatser i rätt tid. Landsting och kommun bör lokalt och i vissa fall gemensamt se över 

väntetider och i vilken utsträckning utbudet av insatser motsvarar behoven. Fokus bör bland 

annat ligga på att motverka utanförskap och ojämlika levnadsvillkor. För att ge rätt stöd vid 

psykisk ohälsa är det viktigt att kunskapsbaserade insatser erbjuds tidigt i en ohälsoutveckl-

ing, detta gäller alla åldrar från mödravård och barnhälsovård till elevhälsa och primärvård. 

Första linjeverksamheterna är särskilt viktiga när det gäller att erbjuda rätt insatser i rätt tid. 

 
Patient-, brukar- och anhörigorganisationer menar att det ofta är svårt att hitta rätt i vårdsy-

stemet vid psykisk ohälsa. Även personal vittnar om svårigheter att veta vem man ska vända 

sig till när en person behöver hjälp med att hamna rätt.  

 

En insats kommer genomföras länsgemensamt inom fokusområdet tillgängliga och tidiga in-

satser. 

 
 

 

1. Förbättrat bemötande av HBTQ-personer13 inom kommun/landsting 

HBTQ-personer utgör en heterogen grupp med unika hälsobehov. Den sociala miljön spelar 

en central roll i hbtq-personers förutsättningar för hälsa, på ett både direkt och indirekt sätt 

genom utsatthet för våld, diskriminering och begränsad tillgång till anpassad och kompetent 

sjukvård.  

                                                        
13 HBTQ är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och 
identiteter. 
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HBTQ-personer har visat sig ha mer fysisk och mental ohälsa än övriga befolkningen14 och 

flera undviker att söka sig till vården eller upplever hinder på grund av sin sexuella läggning 

eller könsidentitet. 

Långsiktigt mål 

Personer som identifierar sig som HBTQ får korrekt, kunnigt och likvärdigt bemötande i kon-

takt med verksamheter inom kommun/landsting. 

Kortsiktigt mål 

Berörda enheter inom landstinget och socialtjänsten har genomgått HBTQ-diplomering eller 

motsvarande utbildning. 

Aktiviteter 

- I samtliga fördjupade analyser (äldre, barn och ungdomar, nyanlända, personer med 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) som genomförs utifrån den länsövergripande 

handlingsplanen ska könsidentitet, könsuttryck eller sexuell läggning lyftas där det är 

relevant och aktiviteter för att öka delaktighet och ett bra bemötande ska finnas med i 

de åtgärdsplaner som upprättas. 

- I samarbete med RFSL Stockholm tas en handbok fram med checklista/tips på vad 

man som personal inom exempelvis hemtjänsten/primärvården bör tänka på när det 

gäller dialog med/bemötande av HBTQ-personer. Handboken ska även gå att an-

vända inom andra jämförbara verksamheter. 

- Inom ramen för regeringens strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexu-

ell läggning, könsidentitet eller könsuttryck kommer Folkhälsomyndigheten att ta 

fram ett kunskapsunderlag om effektiva metoder och insatser för att främja hbtq-per-

soners förutsättningar att uppnå en god hälsa. Vid revidering av den regionala hand-

lingsplanen 2018 kommer rekommenderade insatser från kunskapsunderlaget att be-

aktas och vid behov skrivas in i kommande handlingsplaner. 

- Sprida kunskap om möjligheten att genomgå HBTQ-diplomering med särskild inrikt-

ning mot vuxenpsykiatrin. 

- Erbjuda tolkar ur de stora språkgrupperna tillgång till HBTQ-diplomering. 

- Riktat erbjudande till asylmottagningarna i länet att genomgå HBTQ-diplomering. 

Indikatorer 

Det finns en handbok med tips till personal om bemötande 

Antal vuxenpsykiatriska mottagningar i Stockholms län som genomgått HBTQ-diplome-

ring/eller motsvarande utbildning 

Antal verksamheter inom kommunala verksamheter som genomgått HBTQ-diplomering/el-

ler motsvarande utbildning 

Antal tolkar som genomgått HBTQ-diplomering/eller motsvarande utbildning 

                                                        
14 Se Stockholms läns analyser samt IOM (Institute of Medicine). The health of lesbian, gay, bisexual, 
and transgender people: Building a foundation for better understanding [Internet]. Washington, D.C.: 
The National Academies Press; 2011. Hämtad från: http://nap.edu/13128 
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Antal asylmottagningar som genomgått HBTQ-diplomering/eller motsvarande utbildning 

Ansvarig 

Stockholms läns landstings jämställdhets- och jämlikhetsstrateg ansvarar för diplomering i 

samverkan med de länsövergripande projektledarna.  

 

Projektledarna har ett övergripande ansvar för att se till att de analyser och handlingsplaner 

som tas fram länsgemensamt under Uppdrag psykisk hälsa i Stockholms län har beaktat 

HBTQ personers situation och deras rättigheter. 

 

Projektledarna ansvarar för att bevaka Folkhälsomyndighetens arbete och att revideringar av 

Uppdrag psykisk hälsas handlingsplaner tar hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommen-

dationer. 

 

Projektledarna ansvarar för att avtalet med RFSL Stockholm följs. 

Kostnader 

Att bevaka HBTQ i samband med fördjupade analyser ingår i de länsgemensamma projektle-

darnas uppdrag. Kostnaden för satsningen på HBTQ-diplomering för tolkar tas från den 

länsgemensamma potten, 100 000 kr avsätts för detta. Övriga satsningar beslutas och be-

kostas av medel från respektive kommun/landstinget. Kostnad för insatser utifrån Folkhälso-

myndighetens kunskapsunderlag tas upp i samband med revidering av handlingsplanen 

kommande år. 
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Fokusområde 4.  

Enskildas delaktighet och rättigheter 

Vården och omsorgen står inför en utmaning. Det gäller att förändra synen på den enskilde 

individen som en passiv mottagare av vård/stöd till en person som har kunskap om sina rät-

tigheter och är delaktig i utformandet av den vård/stöd som erbjuds. 

 
Delaktighet och rättigheter genomsyrar alla vård-/stödnivåer och omfattar samtliga åldrar 

och målgrupper. Samordnad individuell plan är ett verktyg som rätt använt kan leda till ökad 

delaktighet för den enskilde. Även tillgång till anpassade insatser såsom personligt ombud, 

Case manager, Peer Support och integrerade verksamheter/sammanhållna vård-stödproces-

ser behöver utvecklas och vidmakthållas för att underlätta den enskildes delaktighet och rät-

tigheter. 

 
En insats kommer genomföras länsgemensamt under fokusområdet enskildas delaktighet 

och rättigheter. 

 

 
 

1. Stöd till anhöriga/närstående  

Observera att denna insats även finns beskriven i den Länsövergripande handlingsplanen för 

barn och unga 0-24 år. 

 

Stockholms läns landsting och samtliga kommuner i Stockholms län har pågående arbete 

kring anhörig/närståendestöd. I nuläget är det dock svårt att få en bild av i vilken omfattning 
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det finns stöd för olika målgrupper samt enligt vilka metoder anhörig-/närståendestöd bed-

rivs i länet.  

Långsiktigt mål 

Anhöriga/närstående (barn, familj, släkt, vänner eller övrigt nätverk ingår här i begreppen) 

har tillgång till kunskapsbaserade stödinsatser. Här ingår grupperna minderåriga barn till 

personer med psykisk ohälsa/psykisk ohälsa i kombination med missbruks-/ beroendepro-

blematik och andra diagnoser samt minderåriga syskon till barn med psykisk ohälsa. 

Kortsiktigt mål 

Det finns en plan för hur kommun och landsting bör utveckla anhörig-/närståendestödet uti-

från gemensamma länsövergripande samverkansvinster. 

Aktiviteter  

2018 

- Nationellt kunskapscentrum för anhöriga (Nka) har som ett uppdrag i den tidigare 

PRIO-satsningen tagit fram kunskapsstöd avseende anhöriga/närstående till personer 

med psykisk ohälsa. Under 2017–2018 inventeras vilka av de rekommenderade insat-

serna i Kunskapsstöden som finns tillgängliga i Stockholms län och i vilken omfatt-

ning. 

- Tillgängliggöra information om metoder, material m.m kring anhörig-/närstående-

stöd i Stockholms län på hemsidan www.uppdragpsykiskhalsa.se/stockholmslan  

 

2018–2020 

- Utifrån inventeringen tas en plan fram för hur kommuner/landstinget i länet skulle 

kunna samverka med varandra och med patient-, brukar- och anhörigorganisationer 

för att, utifrån lokala förutsättningar, ge ett optimalt anhörig/närståendestöd.  

- Inventeringen och planen ska även omfatta hur stödet riktat mot anhöriga/närstå-

ende till yngre med demens (under 65 år) kan utvecklas. 

Indikatorer 

Ett länsövergripande förslag till samordning/utbyte kring stöd till anhöriga/närstående är 

framtaget senast december 2018.  

Ansvariga 

Länsgemensamma projektledarna i samverkan med länets anhörigkonsulenter. 

Kostnad  

Inventeringen genomförs inom ramen för de två länsgemensamma projektledarnas uppdrag. 

50 000 konor avsätts från den länsgemensamma potten för kostnader i samband med inven-

teringen. 70 000 kronor avsätts från den länsgemensamma potten till brukarrevisioner. 

 
  

http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/stockholmslan
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Fokusområde 5.  

Specialiserade insatser – Utsatta grupper/riskgrupper 

Olika grupper och individer har olika behov och förutsättningar. Det finns ingen lösning eller 

modell som passar alla, och alla grupper har inte samma mönster för att söka och få det stöd 

som behövs. 

 
Utsatta grupper/riskgrupper har inte sällan behov av specialiserade insatser men återfinns 

även på övriga nivåer i pyramiden nedan. 

 
Två insats kommer genomföras länsgemensamt under fokusområdet utsatta grupper/risk-

grupper. 

 

 
 

1. Stöd till samsjukliga i samverkan med kriminalvården 

Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län behöver utöka samverkan med 

Kriminalvården så att personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som avtjänat 

straff får tillgång till individanpassat stöd utifrån behov. För att undvika återfall i missbruk 

och/eller kriminalitet är det viktigt att det finns ett bra och fungerande samarbete mellan be-

rörda parter. 

Långsiktigt mål 

Personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som har ett missbruk/beroende och/el-

ler avtjänar straff ska få adekvat stöd utifrån individuella behov. 



32 
 

Kortsiktigt mål 

Plan för genomförande finns som aktivitet i den länsövergripande handlingsplanen för 2019.  

Aktiviteter 

2019 

- Kortsiktigt mål, aktiviteter, indikatorer och kostnader utreds och skrivs in i den länsö-

vergripande handlingsplanen för 2019. 

Indikatorer 

Indikatorer tas fram i samband med revidering av 2018 års handlingsplan. 

Ansvariga 

Projektledarna ansvarar för planering av kommande satsningar. Planeringen sker i samver-

kan med patient- brukar- och anhörigorganisationer samt berörda parter så som kriminal-

vården, missbruk/beroendevård, psykiatrin, SiS och Regionala samrådet för psykiatri och be-

roendefrågor. 

Kostnad 

Kostnad för planering ingår i projektledarnas länsövergripande uppdrag. 

 

2. Utvecklingsarbete kring personer med missbruk/beroende och  

personer med psykisk funktionsnedsättning 

I Stockholms län finns ett Regionalt samråd för psykiatri och beroendefrågor med chefer från 

landstingets psykiatri, primärvård, socialchefer, länsstyrelsen, polisen, kriminalvården, 

hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Storsthlm. Regionala samrådets uppdrag är att ut-

veckla och följa upp länets arbete enligt överenskommelserna ”Samverkan kring personer 

med missbruk/beroende” (2017) och ”Samverkan kring personer med psykisk sjuk-

dom/funktionsnedsättning” (2012). Överenskommelserna reglerar former för samverkan 

mellan kommunerna i länet och Stockholms läns landsting. Kopplat till de länsövergripande 

överenskommelserna finns ca 20 lokala samråd. 

 

Regionala samrådet för psykiatri och beroendefrågor samverkar med kommunernas och 

landstingets FoU-enheter kring bl.a. gemensamma utvecklings-och utbildningsinsatser uti-

från de två överenskommelserna.   

 

I överenskommelserna finns utvecklingsområden formulerade för målgrupperna:  

 

 Föräldrar och gravida med missbruk/beroende samt barn (inklusive det väntade bar-

net), Ungdomar och unga vuxna med missbruk/beroende, 

 Vuxna personer med missbruk/ beroende av alkohol och droger (inklusive läkemedel) 

och personer med samsjuklighet, 

 Äldre med missbruk/beroende 
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Långsiktigt mål 

Personer med psykisk sjukdom/personer med psykisk funktionsnedsättning och/eller miss-

bruk/beroende: 

 

 erhåller jämlik och jämställd evidensbaserad vård och stöd lokalt och regionalt    

 får ett bemötande som präglas av respekt för individen där den enskilde erbjuds delak-

tighet i planering och beslut om stödinsatser, vård och behandling 

 förbättrad somatisk och psykisk hälsa 

Kortsiktigt mål 

Förslagsvis tar kommunernas och landstingets befintliga FoU-verksamheter fram en plan för 
hur de utvecklingsområden som lyfts i de länsövergripande överenskommelserna kan för-
bättras och vilka gemensamma insatser som behövs. 

Aktiviteter 

- En behovsinventering genomförs kring lokala samrådens behov av kunskap- och ut-

bildningsinsatser utifrån utvecklingsområdena 

- Kunskapshöjande insatser och utbildningar genomförs   

Indikatorer 

Indikatorer tas fram i samband med behovsinventeringen. 

Ansvariga 

Exempelvis kan FoU-erna ansvara för genomförande och förankring med de lokala samrå-

den. Regionala Samrådet för psykiatri- och beroendefrågor följer arbetet och slutresultatet.  

 

Lägesrapport sker en gång per år till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och till Regionala 

samrådet för psykiatri- och beroendefrågor. Slutrapport levereras 2020 till Regionala samrå-

det för psykiatri- och beroendefrågor samt till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.    

Kostnad 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen beslutar hur mycket av landstingets interna stimulansme-

del för uppdrag psykisk hälsa som ska avsättas till satsningen. 
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Kapitel 2  

Förslag till lokala satsninga 
 

xxx kommuns/Stockhoms läns landstings lokala satsningar finns beskrivet i:  

(Markera ett eller flera alternativ med X på den streckade linjen) 

 

         Kapitel 2  

         Bilaga nr 4 

         En fristående lokal handlingsplan 

         Lokala satsningar finns inte angivna 
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Rekommendationer till lokal nivå 

I kapitel 2 beskrivs aktiviteter och insatser som vi, utifrån de länsövergripande analyserna, 

tror har betydelse för den psykiska hälsan i länet. Flera av dessa kan med fördel planeras och 

genomföras på lokal nivå. 

 

Respektive kommun och Stockholms läns landsting avgör själva utifrån lokala förutsätt-

ningar vilka av nedanstående (eller andra) insatser som behöver genomföras för att förbättra 

befolkningens psykiska hälsa. 

Lokala handlingsplaner  

Kapitel 2 kan användas av kommunerna och landstinget som en mall för lokal plan. Man kan 

välja bland insatserna som finns beskrivna i kapitel 2 eller lägg till egna insatser. De insatser 

som man lokalt inte kommer avsätta några stimulansmedel till kan man ta bort. Det går 

också bra att bifoga en helt egen lokal plan eller fylla i lokala satsningar i bilaga 3. 

 

Det finns således tre olika sätt att redovisa lokala satsningar, respektive kommun/landstinget 

väljer själva vilket sätt man föredrar: 

 

 Fyll i lokala satsningar i kapitel 2 

 Fyll i bilaga 3 

 Ta fram en egen lokal handlingsplan som ett fristående dokument 

 

Ange i rutan på sidan 35 i handlingsplanen vilket sätt ni valt att redovisa lokala satsningar på. 

Kostnader och ansvar 

Respektive kommun och Stockholms läns landsting avgör själva vilka aktiviteter som ska ge-

nomföras och hur stor del av tilldelade medel som i så fall behöver avsättas för att arbeta lo-

kalt mot de lång- och kortsiktiga målen. Ansvarig för att genomföra satsningarna och följa 

upp dem utses lokalt. Mål, aktiviteter och indikatorer kan justeras så att de passar de speci-

fika lokala behoven. 
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Lokala satsningar  

Fokusområde 1. Ledning, styrning och organisation 

1. Lokala samordnare 

För att samordna det lokala utvecklingsarbetet och delta i de länsövergripande satsningarna 

utifrån uppdrag psykisk hälsa behövs en specifik resurs.  

Långsiktigt mål  

Kommunerna respektive Stockholms läns landsting klarar av att bedriva effektivt utveckl-

ingsarbete kring förbättrad psykisk hälsa.  

Kortsiktiga mål 

Aktiviteterna i vår lokala handlingsplanen är genomförda och ansvariga vid kommuner och 

landstinget har tagit del av de länsgemensamma satsningar som är relevanta för dem.  

Aktiviteter  

- Identifiera vilka principer som ska vägleda utvecklingsarbetet. Fastslå vilka kriterier 

som gäller för att det långsiktiga målet ska vara uppnått. 

- Läs mer om de lokala aktiviteterna som ska genomföras under respektive fokusom-

råde.  

Indikatorer  

Den lokala handlingsplanen för psykisk hälsa följs upp och revideras årligen till och med 

2020.  

 
Personalen för aktuell och relevant verksamhet känner till och arbetar utifrån handlingspla-

nens mål och föreslagna aktiviteter.  

 

Ansvariga 

Respektive kommun/Stockholms läns landsting avgör själva om ovanstående aktivitet ska ge-

nomföras och utser i så fall själva en ansvarig. 

 

Kostnad 

Respektive kommun/Stockholms läns landsting som genomför aktiviteter inom denna sats-

ning avgör själva hur det ska finansieras och om någon del av stimulansmedel från psykisk 

hälsa ska användas. 
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2. Lokala utbildningssatsningar  

Långsiktigt mål 

Berörd personal i verksamheterna har kännedom om psykisk ohälsa samt vilka förebyg-

gande, hälsofrämjande, tidiga och specialistinsatser som är effektiva och tillgängliga i länet. 

Den ökade kunskapen ska även kunna omsättas i praktiken. 

Kortsiktigt mål 

Personal/brukare har utbildats i xx. 

Aktiviteter 

2018 

- Utifrån den länsgemensamma analysen och fördjupade kartläggningarna tas en lokal 

plan för kompetensutveckling fram. Av planen ska det framgå vilka personalkatego-

rier inom de olika verksamheter som berörs samt om/vilka satsningar som kan göras 

tillsammans med patient- brukar- och anhörigorganisationer.  

 
2019-2020 

- Genomföra de utbildningsinsatser som ingår i den lokala handlingsplanen. Delta i 

länsövergripande utbildningssatsningar 

Indikatorer 

Andel personal inom definierade kategorier som tagit del av utbildningssatsningarna. 

 

Ansvariga 

Respektive kommun/Stockholms läns landsting avgör själva om ovanstående aktivitet ska ge-

nomföras och utser i så fall själva en ansvarig. 

 

Kostnad 

Respektive kommun/Stockholms läns landsting som genomför aktiviteter inom denna sats-

ning avgör själva hur det ska finansieras och om någon del av stimulansmedel från psykisk 

hälsa ska användas. 

 

3. Analys av personer över 65 år med psykisk ohälsa 

Under 2018 kommer en länsgemensam analys av personer över 65 år med psykisk ohälsa att 

genomföras. analysen planeras och sammanställs av länsgemensamma resurser men lokalt 

behöver tid/resurser avsättas för att samla in underlag. 
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Långsiktigt mål 

Personal inom relevanta kommunala verksamheter och vid relevanta vårdverksamheter inom 

länet uppmärksammar tidigt personer över 65 år med psykisk ohälsa samt ger stöd utifrån 

individuella behov. 

Kortsiktigt mål 

Förslag på utvecklingsområden kring personer över 65 år med psykisk ohälsa finns fram-

tagna och har beaktats i samband med revidering av handlingsplanen inför 2019. 

Aktiviteter 

2018 

- En inventering av personer över 65 år med psykisk ohälsa genomförs i länet. Insat-

ser/aktiviteter för utsatta grupper i målgruppen såsom exempelvis nyanlända, perso-

ner med invandrarbakgrund som bott en längre tid i Sverige, våldsutsatta kvinnor 

med psykisk ohälsa, psykisk ohälsa i kombination med beroende samt de personer 

som har samlarsyndrom och som riskerar hemlöshet uppmärksammas särskilt i in-

venteringen. Lokalt behöver det säkerställas att man har resurser (tid, medel m.m.) 

att delta i inventeringen. 

Indikatorer 

- En rapport som ger en bild av målgruppens behov finns sammanställd och används 

som underlag vid utvecklingsarbete riktat mot personer över 65 år med psykisk 

ohälsa. 

 

Ansvariga 

Respektive kommun/Stockholms läns landsting avgör själva om ovanstående aktivitet ska ge-

nomföras och utser i så fall själva en ansvarig. 

 

Kostnad 

Respektive kommun/Stockholms läns landsting som genomför aktiviteter inom denna sats-

ning avgör själva hur det ska finansieras och om någon del av stimulansmedel från psykisk 

hälsa ska användas. 
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Lokala satsningar  

Fokusområde 2. Förebyggande och främjande insatser 

1. Uppsökande arbete personer med utländsk bakgrund i  

socioekonomiskt utsatta områden  

Ett av regeringens mål under mandatperioden är att minska de påverkbara hälsoklyftorna 

inom en generation. För att uppnå detta behöver alla som har psykisk ohälsa få tillgång till en 

jämlik, tillgänglig, god och säker vård och omsorg i enlighet med bästa tillgängliga kunskap. 

Analyserna av den psykiska hälsan i Stockholms län visar att det finns ojämlikheter i hälsa 

utifrån var i länet man bor samt om man tillhör någon utsatt grupp/riskgrupp.  

Långsiktigt mål 

Personer med utländsk bakgrund i socioekonomiskt utsatta områden tar del av samhällets 

stödinsatser för att minska den psykiska ohälsan i samma utsträckning som andra grupper. 

Kortsiktigt mål 

Nya arbetssätt för uppsökande verksamhet av personer med utländsk bakgrund i socialt ut-

satta områden utvecklas och testas. 

Aktiviteter 

2017-2020 

- Det uppsökande arbetet som syftar till förbättrad psykisk hälsa hos personer med ut-

ländsk bakgrund i socioekonomiskt utsatta områden förstärks. 

Indikatorer 

Personer med utländsk bakgrund i socioekonomiskt utsatta områden tar del av samhällets 

stödinsatser i större utsträckning. Indikatorer sätts i samverkan med SKL. 

 

Ansvariga 

Respektive kommun/Stockholms läns landsting avgör själva om ovanstående aktivitet ska ge-

nomföras och utser i så fall själva en ansvarig. 

 

Kostnad 

Respektive kommun/Stockholms läns landsting som genomför aktiviteter inom denna sats-

ning avgör själva hur det ska finansieras och om någon del av stimulansmedel från psykisk 

hälsa ska användas. 
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2. Förebyggande och främjande insatser – Utökade hälsoundersök-

ningar för asylsökande och nyanlända 

I Socialstyrelsens kunskapsunderlag lyfts att förebyggande hälsoinsatser är av största vikt för 

så väl den kroppsliga som den psykiska hälsan (Socialstyrelsen, 2015). 

Långsiktigt mål  

Snabbare upptäcka psykisk ohälsa hos asylsökande och nyanlända och därmed få en bättre 

tillgång till stöd och behandling.  

Kortsiktigt mål   

Utveckla innehållet i hälsoundersökningarna för att tidigare kunna upptäcka nuvarande häl-

sotillstånd, psykosociala situation, erfarenhet av traumatiska upplevelser m.m. 

Aktiviteter  

2017 

- Utveckla samtalsmallen så att den blir ett stöd för personalen och fångar hälsans alla 

delar. 

- Utveckla TakeCare-mallen så att informationen registreras på ett standardiserat sätt. 

- Kompetenshöjande insatser/utbildningar till vårdpersonal. 

Indikatorer 

En utvecklad samtalsmall 

En standardiserad TakeCare-mall 

Ansvarig 

Ansvarig avdelning inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. 

Kostnad 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen avgör själva hur stor del av deras stimulansmedel som av-

sätts för den här satsningen. 

 

3. Förebyggande insatser – hälsokommunikatörer för nyanlända 

Det befintliga folkhälsoarbetet med hälsokommunikation som riktar sig till nyanlända behö-

ver förstärkas då många nyanlända visar tecken på psykisk ohälsa samtidigt som det ibland 

finns en låg kunskap om var det går att få hjälp. Många nyanlända har erfarenheter av svåra 

trauman, men för många är psykisk sjukdom och psykiatriskt hjälpsökande stigmatiserande.  

Det behövs en förstärkning av hälskommunikationsinsatser för att: 1) Motverka stigma kring 

psykisk sjukdom bland nyanlända och asylsökande, 2) Ge redskap och kunskap kring att sär-

skilja migrationsstress från psykisk sjukdom och 3) Ge kunskap kring hur och vad det finns 

för hjälp i vården vid psykisk sjukdom samt tortyrskador.  
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Långsiktigt mål 

Att skapa en långsiktig samarbetsöverenskommelse med kommuner kring arbetet med hälso-

kommunikatörer.   

Att hälsokommunikation till nyanlända flyktingar blir en permanent del i mottagandet av ny-

anlända flyktingar.   

Kortsiktigt mål  

Personal i kommun och landsting som möter asylsökande och nyanlända flyktingar skall få 

information om att hälsokommunikatörer finns. Satsningen på hälsokommunikatörer utökas 

under 2018.  

Aktiviter  

2018 

- Lokalt förankra och implementera användningen av hälsokommunikatörer i samver-

kan mellan landstinget och kommunen.  

- Informationsspridning.  

Indikatorer 

Hur många av de nyanlända som har har tagit del av hälsokommunikationen. 

Ansvarig 

Stockholms läns landsting 

Kostnad 

Stockholms läns landsting avgör själva hur stor del av deras stimulansmedel som avsätts för 

den här satsningen. 
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Lokala satsningar  

Fokusområde 3. Tillgängliga och tidiga insatser 

1. Digitaliserade invånartjänster  

För samtliga målgrupper inom området psykisk hälsa ska samordningen och utvecklingen på 

e-hälsoområdet/ digitalisering öka tillsammans med en förbättrad tillgång till information 

för medborgarna.  

Långsiktigt mål  

 Medborgarnas egna förutsättningar att följa och förbättra sin psykiska hälsa/omsorg ökar i 

och med länets satsning på digitaliserade invånartjänster, med utgångspunkt i delaktighet 

och effektivitet.  

 

Personer med psykisk ohälsa/som riskerar att få psykisk ohälsa i Stockholms län har ökad 

tillgång till lättillgänglig information och användarvänliga tjänster via webben.  

Kortsiktigt mål 

Stockholms läns landsting och kommunerna i länet deltar i det nationella arbetet med lös-

ningar för att leverera digitaliserade medborgartjänster (stöd och behandlingsplattformen, 

SOB). Målet är att ge förutsättningar för lösningar som på ett effektivt och patientsäkert sätt 

kan leverera dessa tjänster och möjliggöra nationellt samarbete inom området. 

Aktiviteter  

- Det arbete som redan pågår kring digitaliserade invånartjänster inom verksamheter 

som ger stöd, behandling och utbildningar via webben till patientgrupper med psykisk 

ohälsa och i hälsofrämjande syfte utvecklas successivt. Förslag på förbättringar/ut-

veckling diskuteras med patient- brukar- och intresseföreningar.  

 

Indikatorer 

Utvärdering av lokala webbsidor med hjälp av fokusgrupper/brukarrevisioner. 

 

Ansvariga 

Respektive kommun/Stockholms läns landsting avgör själva om ovanstående aktivitet ska ge-

nomföras och utser i så fall själva en ansvarig. 

 

Kostnad 

Respektive kommun/Stockholms läns landsting som genomför aktiviteter inom denna sats-

ning avgör själva hur det ska finansieras och om någon del av stimulansmedel från psykisk 

hälsa ska användas. 
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2. Information på webben 

Patient- brukar- och anhörigorganisationer vittnar om svårigheter med att hitta relevant och 

uppdaterad information inom kommunerna och landstinget. Verksamheterna bör se över 

sina hemsidor och i samband med det förbättra tillgången till information för medborgarna.  

Långsiktigt mål  

Vård och omsorg personcentreras, medborgarnas egna förutsättningar att följa och förbättra 

sin psykiska hälsa/omsorg ökar med utgångspunkt i delaktighet och effektivitet.  

Kortsiktigt mål 

Personer med psykisk ohälsa/som riskerar att få psykisk ohälsa i Stockholms län/xx kommun 

har ökad tillgång till lättillgänglig information och användarvänliga tjänster via webben.  

Aktiviteter  

2018 

- Se över informationen till invånarna på aktuella hemsidor och vid behov uppdatera 

informationen. 

2019 

- Genomföra förbättringar utifrån tidigare inventering. 

Indikatorer  

Antalet träffar på ovan nämnda sidor.  

 

Fokusgrupper bestående av olika målgrupper, såsom ungdomar, unga vuxna, personer över 

65 år m.fl., som ger sina uppfattningar om användarvänligheten. 

 
Delaktighet/ tillgänglighet mäts i lokala och övergripande brukarenkäter. 

 

Ansvariga 

Respektive kommun/Stockholms läns landsting avgör själva om ovanstående aktivitet ska ge-

nomföras och utser i så fall själva en ansvarig. 

 

Kostnad 

Respektive kommun/Stockholms läns landsting som genomför aktiviteter inom denna sats-

ning avgör själva hur det ska finansieras och om någon del av stimulansmedel från psykisk 

hälsa ska användas. 

 

3. Våld i nära relationer 

En lägesanalys som Operation Kvinnofrid i Stockholms län genomfört visade bland annat att 

det stöd som erbjuds våldsutsatta eller våldsutövare varierar beroende på var i länet man bor 
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och inom vilken instans man får stöd. Det kan bero på olika lagstiftning, varierande kompe-

tens och hur arbetet mot våld i nära relationer är organiserat internt och externt.  Arbetet bör 

bygga på målen i ”Strategi för att motverka våld i nära relationer 2016-2020”. 

Långsiktigt mål  

Målgrupperna våldsutsatta vuxna och barn som upplever våld/bevittnar våld och våldsutö-

vare ska erbjudas insatser med en förbättrad tillgänglighet, likvärdighet och av god kvalitet 

oavsett var i länet man bor. 

Kortsiktigt mål 

Allmänheten har kännedom om våld i nära relationer och var man kan få stöd och hjälp. Det 

finns kunskap inom de verksamheter som är berörda kring att identifiera utsatthet för våld i 

nära relationer samt utreda behov av insatser.  

 
Våldsutsatta vuxna och barn som lever med våld i nära relationer får insatser av god kvalitet 

utifrån sina behov. Våldsutövare får insatser av god kvalitet utifrån sina behov så att våldsut-

övandet upphör.  

 

Det finns en tydlig struktur för samverkan inom och mellan berörda instanser som kommer i 

kontakt med problematiken.  

Aktiviteter 

2017-2020 

- Samtliga kommuner i länet och Stockholms läns landsting deltar i det länsgemen-

samma arbetet utifrån ”Strategi för att motverka våld i nära relationer 2016-2020” 

under ledning av Länsstyrelsen. 

- Beslut tas inom respektive kommun/landstinget om vilka lokala åtgärder som ska pri-

oriteras och genomföras utifrån den länsövergripande strategin. Relevanta styrdoku-

ment som budgetar, verksamhetsplaner, handlingsplaner och program ses över både 

lokalt och regionalt. 

Indikatorer 

Indikatorer finns definierade i den länsövergripande strategin för att motverka våld i nära re-

lationer och följs upp lokalt och via den länsövergripande samverkansplattformen.  

 

Ansvariga 

Respektive kommun/Stockholms läns landsting avgör själva om ovanstående aktivitet ska ge-

nomföras och utser i så fall själva en ansvarig. 

 

Kostnad 

Respektive kommun/Stockholms läns landsting som genomför aktiviteter inom denna sats-

ning avgör själva hur det ska finansieras och om någon del av stimulansmedel från psykisk 

hälsa ska användas. 
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4. Förebygga psykisk ohälsa genom fysisk aktivitet 

Regassaprojektet har visat att fysisk aktivitet liksom internetbaserad kognitiv beteendeterapi 

är bättre än sedvanlig behandling vid lätta till medelsvåra besvär med ångest, depression och 

stressutlösta symtom både vad gäller upplevd hälsa och självskattad arbetsförmåga. Meto-

derna syftar till att motverka och förebygga psykisk ohälsa samt öka utbudet av och tillgäng-

liggöra evidensbaserad behandling. Fler metoder inom området än de som utvecklats inom 

Regassa är under utvärdering och utformning och kan bli aktuella för spridning.  

Långsiktigt mål 

Ökad psykisk hälsa i länet samt minskad andel personer med långvarig psykisk funktions-

nedsättning inom målgrupperna som berörs av Regassaresultaten. 

Kortsiktigt mål  

Ett antal vårdcentraler i Stockholms län har implementerat de testade Regassametoderna.  

Aktiviteter  

2018-2019 

- REGASSA- metoderna fortsätter testas i reguljär verksamhet och förberedelse för 

breddinförande sker.  

Indikatorer 

Självskattad psykisk hälsa via validerade skattningsinstrument av dem som tagit del av sats-

ningen.  

 

Förskriven sjukskrivning för målgrupperna med depression och ångest (eventuellt via In-

tygstjänsten). 

Ansvarig 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 

Kostnader 

Stockholms läns landsting avsätter delar av sina tilldelade stimulansmedel för satsningen. 

 
Lokala satsningar inom kommun och landsting (t.ex. satsningar kring förbättrad fysisk hälsa 

för målgruppen i samverkan mellan kommun/landsting/brukarorganisationer samt eventu-

ellt Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen). Inom landstinget satsning på följsamhet i 

förhållande till riktlinjer/ vårdprogram i primärvården). Inom kommunen kan med fördel 

kulturförvaltning, idrottsförvaltning mfl. delta i satsningen.  
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Lokala satsningar  

Fokusområde 4. Enskildas delaktighet och rättigheter 

1. Stöd till anhöriga/närstående 

Hälften av alla anhöriga/närstående till personer med psykisk ohälsa drabbas själva av ut-

mattning och sjukskrivning. Att anhöriga/närstående erbjuds stöd av hög kvalitet är av 

högsta vikt. Det finns brister i samverkan kring stödet  och denna grupp  är ofta osäkra på 

hur eller var man söker hjälp och vilket stöd man kan få. Lokala satsningar kan ske inom 

kommunerna och landstinget, i form av exempelvis lokalt arbete kring anhörig/närstående-

stöd, information, anhörigkonsulenter och utvidgning av stödet till fler grupper.  

Långsiktigt mål 

Berörda målgrupper känner till sina rättigheter och upplever att stödet är fungerande. 

Kortsiktigt mål  

Informationsinsatser har nått ut till berörda målgrupper. 

Aktiviteter  

- Kommunerna och landstinget säkerställer att anhörig/närståendestöd kan ges till be-

rörda målgrupper och att det finns information om stödet att tillgå. 

- Förstärkning av anhörig/närstående stödet inom relevanta verksamheter. 

Indikatorer 

Brukarundersökningar kring uppfattning om hur anhörig/närståendestödet fungerar.  

 

Ansvariga 

Respektive kommun/Stockholms läns landsting avgör själva om ovanstående aktivitet ska ge-

nomföras och utser i så fall själva en ansvarig. 

 

Kostnad 

Respektive kommun/Stockholms läns landsting som genomför aktiviteter inom denna sats-

ning avgör själva hur det ska finansieras och om någon del av stimulansmedel från psykisk 

hälsa ska användas. 

 

2. Samordnad individuell plan, SIP 

Lokala satsningar kan ske inom kommuner och landstinget. Detta kan handla om t.ex. för-

djupat arbete kring inflytanderåd, egna utbildningssatsningar, egna brukarrevisioner, annat 

förändrat arbetssätt för att öka SIP-användningen samt särskilda nätverksledare.   
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Långsiktigt mål 

Patienter, brukare och anhöriga i Stockholms län har kännedom om sina rättigehter och möj-

ligheter att påverka utformningen av sina insatser. Patienter och brukare som har behov av 

SIP har kunskap om vad en SIP innebär. Patienter och brukare som har behov av en SIP ska 

få en SIP. 

Kortsiktigt mål  

En SIP skall upprättas i varje enskilt fall när samordning efterfrågas.  

Kompetens behövs i flera relevanta verksamheter och ansvarsfördelningen behöver tydliggö-

ras.  

Aktiviteter  

- Kartläggning inom lokala samråden för psykiatri och beroendefrågor kring hur SIP 

används och fungerar. 

- Utbildning för berörd personal/brukare i lokala rutiner för SIP. 

Indikatorer 

 Förekomst av SIP registrerade i SIP-kollen. 

 

Ansvariga 

Respektive kommun/Stockholms läns landsting avgör själva om ovanstående aktivitet ska ge-

nomföras och utser i så fall själva en ansvarig. 

 

Kostnad 

Respektive kommun/Stockholms läns landsting som genomför aktiviteter inom denna sats-

ning avgör själva hur det ska finansieras och om någon del av stimulansmedel från psykisk 

hälsa ska användas. 

 

3. HBTQ-certifiering/diplomering av verksamheter 

Lokala satsningar inom kommun och landsting. Detta kan t.ex. innebära HBTQ-certifiering/ 

diplomering av någon verksamhet, egna utbildningssatsningar m.m. 

Långsiktigt mål 

Flertalet verksamheter som kommer i kontakt med målgruppen är HBTQ-certifierade/diplo-

merade. 

Kortsiktigt mål  

Flertalet verksamheter har tagit del av information om möjlighet till certifiering/diplomering 
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Aktiviteter  

- Informationsspridning om möjligheten till att bli certifierad/diplomerad till relevanta 

verksamheter 

- Inventering av verksamheter som bör HBTQ-certifieras/diplomeras15. 

Indikatorer 

Antalet verksamheter som är HBTQ-certifierade/diplomerade inom de respektive kommu-

nerna och landstinget. 

 

Ansvariga 

Respektive kommun/Stockholms läns landsting avgör själva om ovanstående aktivitet ska ge-

nomföras och utser i så fall själva en ansvarig. 

 

Kostnad 

Respektive kommun/Stockholms läns landsting som genomför aktiviteter inom denna sats-

ning avgör själva hur det ska finansieras och om någon del av stimulansmedel från psykisk 

hälsa ska användas. 

 

 

  

                                                        
15 Här kan man även tänka in idrottsverksamheter. Hur jobbar man med att exempelvis erbjuda trygga 
omklädningsrum? 
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Lokala satsningar  

Fokusområde 5.  

Specialiserade insatser – Utsatta grupper/riskgrupper 

1. Personer med komplex samsjuklighet och samordningsbehov 

Många brukare/patienter har ett stort samordningsbehov och samtidigt små förutsättningar 

att kunna vara delaktig i samordningen av sin vård och omsorg. Exempel på några grupper 

med komplex samsjuklighet och stora samordningsbehov är: personer med självskadeproble-

matik och svår samsjuklighet, psykossjukdom och samtidig beroendeproblematik, svår 

tvångsproblematik i kombination med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, posttrauma-

tiskt stressyndrom (PTSD) samt depression med samtidig beroendeproblematik och personer 

med ADHD med samtidigt alkohol-och substansmissbruk.  

Långsiktigt mål 

Personer med komplexa vårdbehov och samsjuklighet har likvärdiga förutsättningar för goda 

behandlingsresultat som övriga patientgrupper i Stockholms län.  

Kortsiktigt mål 

Personer med komplex samsjuklighet (exempel som nämnts ovan) i Stockholms län har till-

gång till en jämlik, tillgänglig, samordnad, god och säker vård och omsorg med utgångspunkt 

i individens behov och bästa tillgängliga kunskap på området.  

Aktiviter 

2017-2020 

- Tillgången till evidens-/kunskapsbaserade metoder (exempelvis Case managers, utök-

ning av personligt ombud, Peer Support16, brukarinflytande samordnare) för att stötta 

personer med komplex problematik ökar. 

Indikatorer 

Antal tjänster med uppgift att underlätta samordning för den enskilde brukaren 2020 jäm-

fört med 2015. 

Kostnad 

Respektive kommun och Stockholms läns landsting avgör själva hur stor del av sina tilldelade 

medel som behöver avsättas för att tillförsäkra att personer med komplexa samordningsbe-

hov får likvärdig vård i förhållande till andra patientgrupper och möjlighet till delaktighet i 

beslutsfattande. 

 

                                                        
16 En Peer supporter är en certifierad stödperson med egen erfarenhet av psykisk ohälsa som idag har kunskap 
och verktyg för att kunna hjälpa andra i deras återhämtning. 
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Lokala satsningar inom kommun och landsting kan tex. avse utökat samarbete mellan kom-

mun-landsting kring personer med komplexa samordningsbehov, satsningar på Case mana-

gers, personligt ombud, brukarinflytande samordnare, Peer Support, brukarstyrd inläggning 

m.m. 

 

2. Somatisk hälsa hos personer med psykisk funktionsnedsättning  

Den somatiska hälsan är betydligt sämre bland personer med psykisk funktionsnedsättning 

än andra jämförbara grupper (se analysdelen). För att förbättra den somatiska hälsan för 

denna målgrupp behövs ett brett angrepssätt där exempelvis specialistvård, primärvård, 

kommuner och frivilligorganisationer samverkar. Arbetet bör utgå från de nationella riktlin-

jerna kring sjukdomsförebyggande metoder. 

 
Det finns ett behov av att på olika sätt sprida metoder för upptäckt och uppföljning av soma-

tiska tillstånd, behandling samt hälsofrämjande insatser för dessa personer. Exempelvis kon-

sultationer av specialistpsykiatrin i primärvård och det omvända samt olika former av fysisk 

träning som kan stöttas både var för sig och gemensamt av huvudmännen samt tillsammans 

med olika frivilligorganisationer.  

Långsiktigt mål  

Förbättrad somatisk hälsa i målgruppen.  

Kortsiktigt mål  

Andelen verksamheter som har samarbeten med primärvården kring somatisk hälsa för per-

soner med psykisk funktionsnedsättning ökar, även i förhållande till patient-, brukar-, och 

anhörigorganisationerna. 

Aktiviteter  

2017 

- Utvärdering av de pilotprojekt som finns lokalt inom området.  

- Implementera metoder för rökavvänjning/levnadsvanor och utveckla arbetet med 

ömsesidiga konsultationer med primärvården. 

- Implementering av de nationella riktlinjerna kring sjukdomsförebyggande metoder. 

Indikatorer  

Resultat från utvärderingar av pilotprojekten.  

Antal patienter/brukare med psykisk funktionsnedsättning som tagit del av aktiviteter för att 

öka den somatiska hälsan.  
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Ansvariga 

Respektive kommun/Stockholms läns landsting avgör själva om ovanstående aktivitet ska ge-

nomföras och utser i så fall själva en ansvarig. 

 

Kostnad 

Respektive kommun/Stockholms läns landsting som genomför aktiviteter inom denna sats-

ning avgör själva hur det ska finansieras och om någon del av stimulansmedel från psykisk 

hälsa ska användas. 

 

3. Individual placement and support – IPS 

Arbetslivsinriktad rehabilitering enligt IPS-modellen syftar till att stötta personer att få ett 

lämpligt arbete baserat på individens önskemål, och det stöd som krävs för att det ska fun-

gera. Detta stöd är till för personer med psykisk ohälsa som vill och kan arbeta men som be-

höver visst stöd.  

Långsiktigt mål 

Fler personer med psykisk ohälsa får stöd i att komma ut i arbetslivet med hjälp av arbetslivs-

inriktad rehabilitering enligt IPS-modellen. 

Kortsiktigt mål  

En ökad samverkan kring IPS-modellen mellan berörda aktörer såsom kommunerna, lands-

tinget, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.  

Aktiviteter  

- Ökad satsning på arbetslivsinriktad rehabilitering enligt IPS-modellen hos relevanta 

aktörer. 

- Beslut och plan kring hur personal ska kunna ta del av den länsövergripande utbild-

ningen i IPS samt hur metoden ska implementeras och fortleva långsiktigt. 

Indikatorer 

Antal personer med psykisk ohälsa som har kommit ut i arbetslivet genom IPS-modellen. 

 
Brukarundersökning av individernas erfarenheter av IPS som en modell för att erhålla ett ar-

bete.  
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Ansvariga 

Respektive kommun/Stockholms läns landsting avgör själva om ovanstående aktivitet ska ge-

nomföras och utser i så fall själva en ansvarig. 

 

Kostnad 

Respektive kommun/Stockholms läns landsting som genomför aktiviteter inom denna sats-

ning avgör själva hur det ska finansieras och om någon del av stimulansmedel från psykisk 

hälsa ska användas. 

 

4. Utökat samarbete med kriminalvården 

Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län behöver utöka samverkan med 

Kriminalvården så att personer som avtjänat straff får tillgång till individanpassat stöd uti-

från behov. För att undvika återfall i missbruk och/eller kriminalitet är det viktigt att det 

finns ett bra och fungerande samarbete mellan berörda parter.  

Långsiktigt mål 

Upparbetade kanaler för samverkan finns mellan relevanta verksamheter och kriminalvår-

den. 

Kortsiktigt mål  

Personer som avtjänat straff har tillgång till individanpassat stöd utifrån behov. 

Aktiviteter  

- Utveckla lokal samverkan mellan Kriminalvården, rättspsykiatrin, team inför utskriv-

ning och socialtjänsten m.fl.)  

Indikatorer 

Lokala rutiner är framtagna och efterföljs 

 

Ansvariga 

Respektive kommun/Stockholms läns landsting avgör själva om ovanstående aktivitet ska ge-

nomföras och utser i så fall själva en ansvarig. 

 

Kostnad 

Respektive kommun/Stockholms läns landsting som genomför aktiviteter inom denna sats-

ning avgör själva hur det ska finansieras och om någon del av stimulansmedel från psykisk 

hälsa ska användas. 
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5. Sysselsättning/ arbete för personer med psykisk funktionsnedsättning 

Kommunernas inventering av målgruppen personer med psykisk funktionsnedsättning (del i 

PRIO-satsningen från 2012 till 2015) visade att ca 56 procent av målgruppen saknar någon 

som helst form av sysselsättning. 

Långsiktigt mål 

En större andel av målgruppen (jämfört med inventeringarna) har någon form av sysselsätt-

ning.  

Kortsiktigt mål 

Evidensbaserade metoder (såsom individual placement and support, IPS) finns tillgängligt i 

hela länet. 

 

Utökat samarbete och erfarenhetsutbyte inom länet mellan kommuner, landstinget, samord-

ningsförbund, Arbetsförmedlingen och frivilligorganisationer i förhållande till målgruppen. 

Aktiviteter 

- Lokala satsningar inom kommunerna och landstinget med syfte att öka andel perso-

ner med psykisk funktionsnedsättning som har någon form av sysselsättning (t.ex. 

ändrade öppettider på träfflokaler, utökad samverkan med samordningsförbund, utö-

kat samarbete med patient- brukar- och anhörigorganisationer m.m.). 

Indikatorer 

En ökad andel av målgruppen som har någon form av meningsfull sysselsättning. 

 

Ansvariga 

Respektive kommun/Stockholms läns landsting avgör själva om ovanstående aktivitet ska ge-

nomföras och utser i så fall själva en ansvarig. 

 

Kostnad 

Respektive kommun/Stockholms läns landsting som genomför aktiviteter inom denna sats-

ning avgör själva hur det ska finansieras och om någon del av stimulansmedel från psykisk 

hälsa ska användas. 

  



54 
 

Bilaga 1: 

Grupper kopplade till framtagande av analys och handlingsplan 

inom Uppdrag psykisk hälsa Stockholms län 

 

1. Politisk ledningsgrupp för Samverkan inom vård- och  

omsorgsområdet i Stockholms län (VIS) 

För kommunerna: 

Martina Mossberg (M), Haninge kommun, ordförande VISSA 

Anna-Lena Johansson (L), Sollentuna kommun 

Michaela Fletcher (M), Österåkers kommun 

Liselott Vahermägi (S), Nynäshamns kommun 

Clara Lindblom (V), Stockholms stad 

För Stockholms läns landsting: 

Anna Starbrink (L), ordförande 

Marie Ljungberg-Schött (M) 

Ella Bohlin (KD) 

Dag Larsson (S) 

Susanne Nordling (MP) 

 

2. Länsgemensam styrgrupp för uppdrag psykisk hälsa i  

Stockholms län 

För kommunerna: 

Maria Karlsson, Enhetschef kompetenscenter vuxna Socialförvaltningen Stockholms stad 

Christian Foster, Förbundsdirektör kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 

Mahria Persson Lövkvist, Omsorgschef Nykvarns kommun 

Jenny Wilhelmsson, Avdelningschef Äldreomsorg och funktionshinder Järfälla kommun  

Catharina Lebel,  Elevhälsochef Utbildningskontoret Upplands Väsby kommun 

Gunilla Hjelm-Wahlberg, Verksamhetschef Storsthlm 

För Stockholms läns landsting: 

Marie-Louise Kain, biträdande avdelningschef Samverkan och stöd närsjukvården Hälso- 

och sjukvårdsförvaltningen 

Maria Hägerstrand, Enhetschef Närsjukvårdsavdelning Psykiatri Hälso- och sjukvårdsför-

valtningen.  

Bodil Klintberg, Enhetschef Barn, kvinnor, unga, asyl, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 

Gunilla Benner Forsberg, Utredare Samverkan och stöd närsjukvården Hälso- och sjukvårds-

förvaltningen 

Peter Lundqvist, Enhetschef Allmänmedicin Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
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3. Samverkanskansliet för uppdrag psykisk hälsa i Stockholms län 

 

Maria Laag, samordnare Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 

Nina Åsbring, samordnare Hälso- och sjukvårdsförvaltningen  

Anna Lindskog, processledare StorSthlm 

Helena Wiklund, länsgemensam projektledare 

Nina Mautner Granath, länsgemensam projektledare 

 

4. Beredningsgruppen för uppdrag psykisk hälsa i Stockholms län 

För kommunerna: 

Karolina Nord, Utvecklingsstrateg Lidingö kommun 

Maria Karlsson, Enhetschef kompetenscenter vuxna Socialförvaltningen Stockholms stad 

Maria Finsén, Utvecklingsledare Danderyds kommun 

Marie-Louise Rönnbäck, Strategisk Kvalitetsutvecklare Kommunalförbundet Sjukvård och 

omsorg i Norrtälje 

För Stockholms läns landsting: 

Eva Bohlin, Handläggare Psykiatrienheten Avdelningen för Närsjukvård Hälso- och sjuk-

vårdsförvaltningen  

Jocelyne Ängeslevä, Handläggare Närsjukvårdsavdelning Psykiatri Hälso- och sjukvårdsför-

valtningen.  

Margareta Cassel, Handläggare Avdelningen för närsjukvård, Enheten för barn, unga, kvin-

nor och asyl Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 

För Nationell Samverkan Psykisk Hälsa (NSPH) Stockholms län 

Anita Odell, Vice Ordförande 

Lennart Håwestam, Ordförande 

Övriga grupper: 

Interna styrgruppen på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Stockholms läns landsting, in-

terna arbetsgrupper Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Stockholms läns landsting, Nätverk 

kommunala samordnare för uppdrag psykisk hälsa, Länsnätverket kring strategiska folkhäl-

sofrågor, Expertnätverket för ensamkommande barn, nätverk kring minskad skolfrånvaro, 

Regionala samrådet för psykiatri och beroendefrågor, Regionala samrådet för barn i behov av 

särskilt stöd (BUSSAM). 

 
  



56 
 

Bilaga 2: 

Tilldelade stimulansmedel 2017  

 
 

 

  

Verksamhet 
Tilldelade 
medel 2017 

4% till länsgemen-
samma satsningar 
2017 

Stockholms läns lands-
ting 56 786 553 2271462 

Upplands Väsby 1 095 345 43814 

Vallentuna 819 251 32770 

Österåker 1 082 579 43303 

Värmdö 1 049 321 41973 

Järfälla 1 859 117 74365 

Ekerö 684 315 27373 

Huddinge 2 688 375 107535 

Botkyrka 2 265 607 90624 

Salem 417 100 16684 

Haninge 2 140 929 85637 

Tyresö 1 179 292 47172 

Upplands-Bro 667 285 26691 

Nykvarn 260 518 10421 

Täby 1 737 072 69483 

Danderyd 819 477 32779 

Sollentuna 1 777 954 71118 

Stockholm 23 437 626 937505 

Södertälje 2 367 035 94681 

Nacka 2 484 566 99383 

Sundbyberg 1 190 578 47623 

Solna 1 958 388 78336 

Lidingö 1 175 153 47006 

Vaxholm 290 089 11604 

Norrtälje 1 488 141 59526 

Sigtuna 1 156 618 46265 

Nynäshamn 694 824 27793 

Totalt 113 573 108 4542924 
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Bilaga 3:  

Sammanfattning av länsgemensamma satsningar 

 

Insatser  Aktivitet 2017 2018 2019 2020 

1. Länsövergripande projektle-
dare Struktur och principer för utvecklingsarbetet i länet 

x x x x 

  Följa upp och revidera analyser och handlingsplaner x x x x 

  Versksamhetsberättelse tas fram årligen x x x x 

2. Kommunikation – Spridning 
av Stockholms läns arbete 
inom uppdrag psykisk hälsa  

 En gemensam hemsida tas fram för spridning av information. Hemsi-
dan uppdateras så länge satsningen pågår. x x x x  

  Nyhetsbrev, bildspel m.m. sprids till olika berörda målgrupper. x x x x 

  

 Information om Uppdrag psykisk hälsa i Stockholms län publiceras på 
vårdgivarguiden och på StorSthlm hemsida samt på Uppdrag psykisk 
hälsa Stockholms läns hemsida. 

x x x x 

3.  Länsgemensam struktur för 
kompetensutveckling 

Utifrån de fördjupade analyserna och handlingsplanen tas en länsge-
mensam plan för genomförande av kompetensutveckling fram.  

x x x x 

  Utifrån behov förbereda och genomföra upphandling av utbildningar.   x x x 

  
Genomföra/stötta genomförandet av de utbildningsinsatser som in-
går i planen.  

  x x x 

  
Ta fram en hållbar struktur för långsiktig kompetensförsörjning och 
kunskapsutbyte i länet. 

  x x x 

4. Analys av personer över 65 
år med psykisk ohälsa/som ris-
kerar psykisk ohälsa. 

En analys av personer över 65 år med psykisk ohälsa genomförs i lä-
net.  

  x     

  
Utifrån analysen (se aktivitet ovan) utarbetas ett särskilt kompetens-
utvecklingsprogram.  

  x     

6. Suicidprevention i länet NASP kontrakteras för att genomföra satsningen. HSF ansvarar för 
återrapportering till UPH och dialog med NASP. De länsgemensamma 
projektledarna ansvarar för att information om satsningen uppdate-
ras på hemsidan. 

  x x x 

7. Hälsosamma levnadsvanor 
hos personer med psykisk 
ohälsa 

Med länsgemensamma medel sprids/erbjuds/finansieras Studieför-
bundet Vuxenskolans kurs Hälsospåret   x x x 

  
Sprida kunskap om var stöd och hjälp finns att få kring hälsosamma 
levnadsvanor. 

  x x x 

  
Ta fram och förankra pilotprojekt kring modell med mentorer som ut-
bildas av hälsopedagoger.  

  x     

  
Testa en modell med mentorer som utbildas av hälsopedagoger för 
personer med psykisk ohälsa                          

    x x 

8. Förbättrat bemötande av 
HBTQ-personer inom kom-
mun/landsting 

I samtliga analyser/planer som skrivs inom UPH ska HBTQ-personers 
situation belysas.  

x x x x 

  Samverka med RFSL vid framtagande av handbok kring bemötande.   x     

  

Vid revidering av handlingsplanerna inför 2019 ska avstämning göras 
mot rekommenderade insatser i Folkhälsomyndighetens kunskapsun-
derlag (publiceras i slutet av 2018). 

  x x   

  

Underlätta vid HBTQdiplomering/certifiering av verksamheter. Sprida 
information på hemsidan och fungera som bollplank till landstingets 
jämställdhets- och jämlikhetsstrateg. 

  x x x 

9. Anhörigstöd 2018 inventeras vilka av de rekommenderade insatserna i Kunskaps-
stöden som finns tillgängliga i Stockholms län och i vilken omfattning. 

x x     

  

Utifrån inventeringen tas en plan fram för hur kommuner/landstinget 
i länet skulle kunna samverka med varandra och med patient-, bru-
kar- och anhörigorganisationer. 

  x x x 

10. Stöd till samsjukliga  Kortsiktigt mål, aktiviteter, indikatorer och kostnader utreds och 
skrivs in i den länsövergripande handlingsplanen för 2019. 

    x   

11. Stöd till lokala samråd 
missbruk/beroende och psy-
kisk sjukdom/funktionsned-
sättning 

En resurs tillsätts (exempelvis via länets FoU-verksamheter) som stöt-
tar lokala samråden att jobba med identifierade utvecklingsområden. 
Projektledarna följer arbetet, sprider information om det på hemsi-
dan samt avrapporterar när det är klart. 

  x x x 
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Bilaga 4: Lokal handlingsplan  

Bilaga 4 är frivillig och fylls i av de kommuner/Stockholms läns landsting som önskar redovisa sina lokala satsningar i en bilaga till den länsö-

vergripande handlingsplanen. 

Insats 2017 2018 2019 2020 Ansvarig Mål  Kostnad tkr 
2018 

Fokusområde 
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