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Bakgrund1 
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 20202. För fördjupad 
information om arbetet med framtagandet av handlingsplanen samt analyser som ligger 
till grund för satsningarna se separat dokument3.  
 
Handlingsplanen utgår från statens och Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) 
överenskommelse ”Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2017”. En 
central del av den överenskommelsen utgörs av att huvudmännen (landstingen och 
kommunerna) får stimulansmedel 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 
överenskommelsen att särskilda medel fördelas till gemensamma satsningar mellan 
kommunerna och Stockholms läns landsting på ungdomsmottagningar samt en riktad 
satsning mot nya initiativ för barn- och unga inom Stockholms läns landsting. Den 
sistnämnda redovisas inte i denna handlingsplan. 
Syfte med regeringens och SKL:s överenskommelse 
Syftet med överenskommelsen är att befolkningen ska erbjudas behovsanpassade och 
effektiva insatser av god kvalitet, såväl vad gäller förebyggande och främjande insatser, 
som medicinsk behandling och sociala insatser. Det finns också ett behov av att skapa 
mer sammanhållna vård- och stödprocesser som utgår från den enskildes behov och 
rättigheter. Vården och socialtjänsten behöver samordna sina insatser i större 
utsträckning. Det gäller såväl mellan 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. Överenskommelserna stödjer även en strategisk 
och långsiktig kompetensförsörjning. 
Folkhälsa 
Handlingsplanens syfte är att bevara och förbättra den psykiska hälsan och med det 
bidra till det nationella övergripande folkhälsomålet ”Skapa samhälleliga förutsättningar 
för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen”.  
 
I slutbetänkandet från kommissionen för jämlik hälsa lyfts att Sverige är ett land där 
folkhälsan 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 årsrapport från 2017. 

                                                 
1 Bakgrundsavsnittet är i stort sett detsamma som i den regionala handlingsplanen och formulerades av Uppdrag 
psykisk hälsa Stockholms län 
2 ”Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa- Analys och handlingsplan för Stockholms län- Inriktning vuxna 
(25 år och uppåt) 
3 ”Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa - Stockholms läns analyser 2016 reviderad 2017”. 
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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 hantera 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 obalans eller symtom såsom oro, ångest, 
nedstämdhet eller sömnsvårigheter. De psykiska besvären 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. 
 
Den nationella överenskommelsen ”Stöd till riktade insatser inom området psykisk 
hälsa” riktar sig mot fem fokusområden: 

• Ledning/styrning och organisation 
• Förebyggande och främjande insatser 
• Tillgängliga och tidiga insatser 
• Enskildas delaktighet och rättigheter 
• Specialiserade insatser - utsatta grupper/riskgrupper 

 
Bilden nedan är ett sätt att visa hur satsningar på respektive målgrupp skär igenom alla 
nivåer i pyramiden. Delaktighet och rättigheter, ledning, styrning och organisation samt 
riskgrupper/utsatta grupper återfinns på samtliga insatsnivåer. Analyserna som ligger till 
grund för handlingsplanen har gett en bild av vilka nivåer/målgrupper som behöver 
prioriteras de närmaste åren i Stockholms län.  
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Huvudsyftet med ”Uppdrag psykisk hälsa” är att fortsatt skapa förutsättningar för en 
kraftfull utveckling när det gäller att främja psykisk hälsa, förebygga ohälsa och 
tillgängliggöra högkvalitativa, kostnadseffektiva insatser till de som behöver vård och 
stöd. 
Arbetet med en lokal handlingsplan 
Arbetet med att ta fram en handlingsplan för psykisk hälsa i Lidingö stad har letts av en 
projektledare från administrations- och utvecklingsstaben. Då den nationella 
överenskommelsen krävde att det på regional nivå skrevs en särskild handlingsplan för 
barn och unga valde vi i Lidingö stad att lägga upp arbetet på samma sätt. Projektet fick 
därmed organiseras med två olika styrgrupper och två olika arbetsgrupper. I stort sett 
alla omsorgs- och socialnämndens verksamhetsområden har varit representerade och 
delaktiga i arbetet med att ta fram handlingsplanen. I arbetet med att ta fram en 
handlingsplan för barn och unga har representanter från barn- och elevhälsan, 
ungdomsmottagningen, förskolan, grundskolan, fritidsverksamheten, gymnasiet och 
socialtjänsten varit delaktiga. 
 

 
Figur 1Projektorganisation 
 
Under våren 2017 arbetade en arbetsgrupp fram en kartläggningsenkät som skickades ut 
till alla enhetschefer inom omsorgs- och socialförvaltningen. Enkäten syftade till att 
kartlägga vilka insatser som verksamheterna i dag erbjuder till personer som har eller 
riskerar att få psykisk ohälsa, både vad gäller främjande och förebyggande arbete, 
insatser vid tecken på risk och insatser vid konstaterad problematik eller för särskilt 
utsatta grupper. Frågor ställdes dessutom kring vilka ytterligare behov som 
verksamheterna ser, vilka riskfaktorer som har identifierats samt om det finns 
förväntningar de inte kan möta hos respektive målgrupp. 
 
Enheterna, som uppmuntrades att sätta sig ner tillsammans och svara på sina enkäter, 
fick också bland annat redogöra för hur de arbetar med HBTQ frågor, hur de arbetar 
med suicidprevention samt vilka kompetensutvecklingsbehov de ser avseende psykisk 
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hälsa. Syftet var att kartlägga det arbete som bedrivs gällande psykisk hälsa på omsorgs- 
och socialförvaltningen, inventera ytterligare behov och prioriteringar gällande individ- 
och strukturinriktade insatser för specifika mål/ riskgrupper. Alla enheter svarade på 
enkäten som sedan sammanställdes och användes som underlag i arbetet med 
handlingsplanen. 
 
Under kvartal tre och fyra 2017 har en arbetsgrupp med representanter från alla 
verksamhetsområden arbetat intensivt med att formulera en lokal handlingsplan för 
”Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa, Handlingsplan med inriktning 
vuxna och äldre. Arbetsgruppen utgick från resultatet i den lokala kartläggningen samt 
rekommendationerna i den regionala handlingsplanen för psykisk hälsa och de analyser 
som genomförts på regional nivå. 

 
Figur 2 Arbetsprocess handlingsplansarbete 
 
I Lidingö stads vision för hälsa - Hälsans Ö står det att på Lidingö ska man må bra 
oavsett om man bor, arbetar eller vistas på ön. Stadens definition av hälsa omfattar såväl 
fysiskt som psykiskt och socialt välbefinnande4. Handlingsplanen är tänkt att ge en 
riktning för prioriterade områden för Lidingö stads fortsatta arbete med att främja 
psykisk hälsa hos Lidingöborna på både på kort- och lång sikt. 
  

                                                 
4 https://ls.lidingo.se/varorganisation/sajobbarvimed/varumarkethalsa.4.5590a6ac1476783cec5fbb3.html 
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Fokusområde 1. Ledning, styrning och organisation 

1. Samordning av det lokala arbetet för psykisk hälsa 
För att samordna det lokala utvecklingsarbetet och delta i de länsövergripande 
satsningarna utifrån uppdrag psykisk hälsa behövs arbetet samordnas och följas upp. 

Långsiktigt mål  
Lidingö stad driver ett effektivt utvecklingsarbete kring förbättrad psykisk hälsa.  

Kortsiktiga mål 
Aktiviteterna i den lokala handlingsplanen genomförs som planerat och verksamheter 
och/eller funktioner i Lidingö stad tar del av de länsgemensamma satsningar som är 
relevanta för dem.  

Aktiviteter 2018-2022 
• Informera om och förankra mål och aktiviteter i handlingsplanen till berörda 

verksamheter 
• Årligen följa upp och vid behov revidera handlingsplanen 
• Sammanfatta, utvärdera och slutrapportera arbetet under 2022 

Indikatorer  
• Handlingsplanens mål uppnås och aktiviteter genomförs som planeratenligt plan 

Ansvarig 
Ledningen inom omsorgs- och socialförvaltningen, ledningen lärande- och 
kulturförvaltningen  

2. Utvecklingsarbete kring samverkan mellan alla aktörer som möter personer 
som har eller riskerar att få psykisk ohälsa. 

Samverkansarbetet syftar till att bygga broar mellan specialiserade insatser/arenor för att 
minska risken för att personer som har eller riskerar att få psykisk ohälsa "faller mellan 
stolarna". Det ska av verksamheternas processer och rutiner framgå hur samverkan ska 
bedrivas i den egna verksamheten. Genom processerna och rutinerna ska även 
säkerställas att samverkan möjliggörs med externa aktörer. Det framgår av 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete. 
 
Det är viktigt att samverkan fungerar på alla nivåer, både det interna och det externa 
samverkansarbetet och erfarenhets- och informationsutbytet ska fungera 
tillfredsställande. I kartläggningen har flera verksamheter lyft fram behovet av att se 
över samverkansformer.  

Långsiktigt mål  
Lokala och strategiska samverkansgrupper/nätverk är aktiva, rätt roller finns 
representerade och de arbetar ändamålsenligt.  
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Kortsiktigt mål  
Rutiner och överenskommelser för samverkan mellan huvudmännen och lokala rutiner 
för samverkan har inventerats, uppdaterats och implementerats. 

Aktiviteter 2018 
• Inventering av strategiska- och kollegiala/ tvärprofessionella 

samverkansgrupper/nätverk i förhållande till samverkansbehov 
• Rutiner och överenskommelser för samverkan mellan huvudmännen och lokala 

rutiner för samverkan mellan verksamheterna ses över och uppdateras vid behov 
• Lokala samverkansgrupper mellan kommun- landsting och internt för psykiatri och 

missbruk/beroende startas/ses över 

Indikatorer 
Lokala handlingsplaner/rutiner/överenskommelser mellan Lidingö stad och Stockholms 
läns landsting är aktuella och ändamålsenliga. 
 
Interna samverkansrutiner inom omsorgs och socialförvaltningen är aktuella och 
ändamålsenliga. 
 
SIP-kollen: Den enskilde uppger att den är nöjd med sin samordnade individuella plan 

Ansvarig 
Ledningen inom omsorgs- och socialförvaltningen, verksamhetsutvecklare i respektive 
verksamhetsområde samordnat i kvalitetsrådet 

3. Lokala utbildningssatsningar 

Långsiktigt mål 
Personal inom verksamheterna har utbildats i enlighet med den lokala planen för 
kompetensutveckling. 

Kortsiktigt mål 
Kompetensutvecklingsplan finns för verksamheternas arbete med psykisk hälsa i 
Lidingö stad 

Aktiviteter 2018 
• Utifrån den länsgemensamma analysen och fördjupade kartläggningarna tas en lokal 

plan för kompetensutveckling fram. Av planen ska det framgå vilka 
personalkategorier inom de olika verksamheterna som berörs samt om/vilka 
satsningar som kan göras tillsammans med patient- brukar och 
anhörigorganisationer 

Aktiviteter 2019-2022 
• Genomföra de utbildningsinsatser som ingår i den lokala handlingsplanen 
• Delta i länsövergripande utbildningssatsningar 
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Indikatorer 
Andel personal inom definierade kategorier som tagit del av utbildningssatsningarna. 

Ansvarig 
Ledningen inom omsorgs- och socialförvaltningen, ledningen lärande- och 
kulturförvaltningen ansvarar för att resurssätta målområdet.  
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Fokusområde 2. Förebyggande och främjande insatser 

1. Uppsökande arbete mot individer som har eller riskerar att drabbas av psykisk 
ohälsa  

Socialstyrelsen belyser att kommunernas uppsökande och informerande arbete behöver 
intensifieras och utvecklas för att fler personer med psykisk ohälsa, som har stora och ej 
tillgodosedda behov ska nås av adekvata insatser5. Enligt 4 kap 3§ Socialtjänstlagen 
(SoL) ska den uppsökande verksamheten upplysa och erbjuda både enskilda och 
grupper stöd och hjälp från socialtjänsten och när det är lämpligt samverka med andra 
samhällsorgan, organisationer och föreningar. Socialnämnden ska enligt 5 kap. §§ 6 och 
8 SoL göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen för människor med 
fysiska och psykiska funktionshinder, om äldre och andra utsatta grupper. I sin 
uppsökande verksamhet finns lagstadgad skyldighet att upplysa om socialtjänstens 
verksamhet inom dessa områden.  
 
Individer som har eller riskerar en psykisk ohälsa kan ha svårigheter att själva söka den 
stöd och hjälp de behöver. Uppsökande, informerande och förebyggande arbete är av 
stor betydelse för att riskgrupper ska nås av Lidingö stads utbud av insatser och ges en 
ökad delaktighet i samhället.  

Långsiktigt mål  
Lidingö stad etablerar kontakt med fler av de Lidingöbor som i dag inte har kontakt med 
socialtjänsten men som är i behov av stöd och hjälp 

Kortsiktigt mål 
Lidingö stad har en utarbetad modell och arbetsmetod för uppsökande arbete kring 
individer i olika åldrar med olika bakgrund som har eller riskerar att drabbas av psykisk 
ohälsa.  

Aktiviteter 2018 
• Utveckla och fördjupa den befintliga verksamheten, såsom som Delta och Freja för 

att nå fler personer samt bredare och fler målgrupper 
• Utveckla och fördjupa den befintliga verksamheten som bedrivs av enheten 

förebyggande stöd, för att nå fler personer och fler målgrupper 

Aktiviteter 2019-2022 
• Tillsammans med representanter från målgrupperna se över, behov av och möjlighet 

att, utveckla en ”ofarlig” plats/hus/forum/aktivitetshus/mötesplats dit Lidingöbor 
kan komma spontant och kravlöst. Detta genom att ringa in målgrupper och utveckla 
metoder för hur man kan nå dessa. 

Indikatorer 
Antal nya personer som verksamheterna kommer i kontakt med 
                                                 
5 https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18810/2012-8-14.pdf 
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Ansvarig 
Verksamhetsområde socialpsykiatri, enheten förebyggande stöd inom 
verksamhetsområde äldre. 

2. Hälsoprogram för nyanlända 
Många nyanlända har erfarenheter av trauman och en del även av tortyr. För många 
nyanlända är psykisk sjukdom och psykiatriskt hjälpsökande stigmatiserande6. I den 
länsövergripande handlingsplanen har det bland annat identifierats behov kring:  
• Motverka stigma kring psykisk sjukdom bland nyanlända,  
• Ge redskap och kunskap kring att särskilja migrationsstress från psykisk sjukdom 
• Ge kunskap kring hur och vad det finns för hjälp i vården vid psykisk sjukdom samt 

tortyrskador.  
Mot bakgrund av detta har nyanlända ofta ett stort behov av kommunaktion och 
information kring psykisk och somatisk ohälsa. 

Långsiktigt mål 
Lidingö stad erbjuder alla nyanlända att delta i ett hälsoprogram som syftar till att ge 
information kring, samt vid behov stöd och hjälp, avseende psykisk och somatisk hälsa 
utifrån den enskildes behov. 

Aktiviter 2018 
• Tillsammans med andra aktörer identifiera och kartlägga de resurser, arbetssätt och 

metoder som används i dag avseende nyanländas psykiska och somatiska hälsa, 
samt identifiera utvecklingsbehov. Kartläggningen ska även innehålla en 
kostnadskalkyl för hälsoprogrammet 

Aktiviter 2018-2022 
• Med utgångspunkt i ovanstående kartläggning arbeta fram ett hälsoprogram som 

syftar till att ge information kring, samt vid behov stöd och hjälp, avseende psykisk 
och somatisk hälsa utifrån den enskildes behov. 

Indikatorer 
Andel nyanlända som har tagit del av hälsoprogrammet 
Andel nyanlända som tackat nej för att behov ej föreligger 
Andel nyanlända som är nöjda med hälsoprogrammet 

 Ansvarig 
Verksamhetsområde individ familj och integration 

                                                 
6 ”Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa- Analys och handlingsplan för Stockholms län- Inriktning vuxna 
(25 år och uppåt) 
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Fokusområde 3. Tillgängliga och tidiga insatser 

1. Uppdaterad och anpassad information på webben 
Patient- brukar- och anhörigorganisationer vittnar om svårigheter i att hitta rätt och 
uppdaterad information. Det finns möjlighet att på lidingo.se. Verksamheterna bör 
därför se över sina webbsidor för att säkerställa att informationen för medborgarna är 
tillgänglighetsanpassad7. 

Långsiktigt mål  
Lidingöbor har tillgång till tillgänglighetsanpassad information på lidingo.se om 
Lidingö stads verksamheter som berör personer som riskerar att få eller har psykisk 
ohälsa. 

Aktiviteter 2019-2022 
• Se över och behov revidera/uppdatera information på omsorgs- och 

socialförvaltningens sidor på lidingo.se (innehåll/tillgänglighet/ 
form/kanaler/blanketter) utifrån ett tillgänglighetsperspektiv 

• Se över möjlighet att ha en ”Tycka till knapp” på webbsidorna 
 

• Tillgängliggöra kartläggningsmaterialet och handlingsplanerna för Lidingöborna  

Indikatorer  
Andel besökare på webben som är nöjda med informationen  
Andel webbsidor som är tillgänglighetsanpassade 

Ansvarig 
Ledningen inom omsorgs- och socialförvaltningen, vid behov i samråd med 
kommunikationsavdelningen. 

2. Våld i nära relationer 
Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem. Det påverkar hela samhället och 
folkhälsan samtidigt som det är ett allvarligt brott och en kränkning av varje persons 
mänskliga rättigheter och lika värde. Våld är vidare ett av de allvarligaste sätten att 
motverka jämställdhet. Våld i nära relationer kostar samhället stora summor, men 
framför allt drabbar det de våldsutsatta som i de flesta fall är kvinnor och barn. Även för 
utövarna har våldet allvarliga konsekvenser. Arbetet mot våld i nära relation ska utgå 
från målen i ”Strategi för att motverka våld i nära relationer 2016-2020” samt i Lidingö 
stads policy för arbetet mot våld i nära relation. 

Långsiktigt mål  
Lidingöbor som utsätts för, bevittnar och utövar våld i nära relationer erbjuds skydd, råd 
och stöd. På Lidingö ska människor ges förutsättningar för en god hälsa och känna 
trygghet i livets alla skeden. 

                                                 
7 ”Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa- Analys och handlingsplan för Stockholms län- Inriktning vuxna 
(25 år och uppåt) 
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Kortsiktigt mål 
Omsorgs- och socialförvaltningen har riktlinjer för arbetet med våld i nära relation 
 
Omsorgs- och socialförvaltningen har ändamålsenliga rutiner och arbetssätt för arbetet 
med våld i nära relation 
 
Omsorgs- och socialförvaltningen har en aktuell kompetensutvecklingsplan för arbetet 
med våld i nära relation 

Aktiviteter 2018-2022 
• Ta fram rutiner och arbetssätt för arbetet med våld i nära relation 
• Ta fram riktlinjer för arbetet med våld i nära relation på omsorgs- och 

socialförvaltningen 
• Inventera kompetensläge och ta fram kompetensutvecklingsplan för arbetet med 

våld i nära relation 

Indikatorer 
Riktlinjer för arbetet med våld i nära relation på omsorgs- och socialförvaltningen finns 
Rutiner och arbetssätt för arbetet med våld i nära relation finns 
Kompetensutvecklingsplan för arbetet med våld i nära relation finns 

Ansvarig 
Samordnare våld i nära relationer, verksamhetsområde individ familj och integration. 

3. Förebygga psykisk ohälsa genom fysisk aktivitet 
Den somatiska hälsan är betydligt sämre bland personer med psykisk 
funktionsnedsättning än andra jämförbara grupper och det finns därför ett behov 
hälsofrämjande insatser för dessa personer. Exempelvis olika former av fysisk träning 
som kan stöttas både var för sig och gemensamt av huvudmännen samt tillsammans 
med olika frivilligorganisationer8.  
 
Inom Lidingö stad har sedan några år tillbaka ett hälsoprojekt genomförts årligen i 
samverkan GIH och studenter från hälsopedagogprogrammet. Hälsoprojektet är en 
satsning för att erbjuda äldre personer både kunskap kring träning och fysisk aktivitet 
samt tillfällen till fysisk träning, projektet är framgångsrikt och genomförs i samarbete 
med civilsamhället. Äldre erbjuds idag dessutom fysisk aktivitet, informationsträffar 
och föreläsningar om fysisk aktivitet av olika slag på Mötesplats centrum och 
Mötesplats Brevik.  
 
Då psykisk ohälsa kan motverkas med hjälp av fysisk aktivitet vill vi kunna testa om en 
liknande satsning kunna genomföras för personer med psykisk funktionsnedsättning 
eller en långvarig psykisk sjukdom.  

                                                 
8 Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa - Stockholms läns analyser 2016 reviderad 2017 och ”Stöd till riktade insatser inom området 

psykisk hälsa- Analys och handlingsplan för Stockholms län- Inriktning vuxna (25 år och uppåt) 
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Långsiktigt mål 
Äldre och personer med funktionsnedsättning ges en ökad kunskap om vilka 
förutsättningar de har för att förebygga psykisk ohälsa genom fysisk aktivitet. 

Kortsiktigt mål  
Personer ur de identifierade målgrupperna deltar i satsning kring hur fysisk aktivitet kan 
förbättra välbefinnande och ge ökad livskvalitet.  

Aktiviteter 2019-2022 
• Tillsammans med brukarorganisationer inventera befintliga möjligheter och 

eventuella ytterligare behov avseende fysisk aktivitet för personer med psykisk 
funktionsnedsättning eller en långvarig psykisk sjukdom 

• Genomföra satsning kring hur fysisk aktivitet kan förbättra välbefinnande och ge 
ökad livskvalitet för personer med funktionsnedsättning. 

Indikatorer 
Antal individer som deltar i satsningen 
Deltagarnas skattade upplevelse av sin hälsa utifrån regelbundna mätningar genomförda 
inom ramen för satsningen 

Ansvarig 
Verksamhetområde socialpsykiatri, verksamhetsområde LSS samt enheten 
förebyggande stöd 
  



 15 (21) 
 

Fokusområde 4. Enskildas delaktighet och rättigheter 

1. Anhörigstöd 
Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för personer som vårdar eller stödjer 
en närstående. Exempel på personer som omfattas av bestämmelsen är anhöriga till 
personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning, långvarig psykisk eller fysisk 
sjukdom samt anhöriga till personer med missbruks- eller beroendeproblem9. 
 
Det är därför relevant att sätta upp mål, avsätta resurser och organisera arbetet med att 
stödja anhöriga på en övergripande nivå. Det kan finnas anledning att se över om det 
finns ett heltäckande utbud av service som stöd till anhöriga eller om till exempel finns 
ett behov av utvidgning av stödet till fler grupper10. 

Långsiktigt mål 
Lidingö stad arbetar ändamålsenligt, tillgängligt och enligt senaste evidens med 
anhörigstöd 

Kortsiktigt mål  
Ändamålsenliga riktlinjer och en handlingsplan finns för arbetet med anhörigstöd i 
Lidingö stad 

Aktiviteter 2019-2022 
• Ta fram riktlinjer och handlingsplan för anhörigstödet i Lidingö stad 
• Starta/se över samverkans forum kring anhörigstöd 
• Ta del av och implementera förändringar utifrån det länsgemensamma samarbetet 

och erfarenhetsutbytet avseende anhörigstöd 

Indikatorer 
• Andel anhöriga som är nöjda med det stöd de får 

Ansvarig 
Anhörigkonsulenter på omsorgs- och socialförvaltningen 

2. Satsningar på samverkan i individärenden 

Personer med funktionsnedsättning och/eller psykisk ohälsa får ofta stöd från flera 
aktörer samtidigt. En fungerande samverkan är många gånger avgörande för att 
personerna ska få en god service och omsorg utifrån sina individuella behov. Att 
samverkan mellan aktörerna fungerar väl är därför angeläget11.  

Där olika professioner behövs har landsting och kommuner ett gemensamt ansvar för att 
samordna insatserna. Det är Stockholms läns landsting och kommunen som är skyldiga 
                                                 
9 http://www.socialstyrelsen.se/stodtillanhoriga 
10 http://www.socialstyrelsen.se/stodtillanhoriga 
11 http://www.kunskapsguiden.se/funktionshinder/Teman/Yrkesintroduktion-for-baspersonal-som-arbetar-med-
personer-med-funktionsnedsattning/Sidor/Samverkan.aspx 
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att upprätta en samordnad individuell plan när de bedömer att det behövs eller om 
individen efterfrågar det. Alla som behöver insatser från både socialtjänsten och hälso- 
och sjukvården kan få en samordnad individuell plan, om det behövs en plan för att 
behoven ska kunna tillgodoses.  

Förutom hälso- och sjukvården samt habiliteringen kan också socialtjänsten behöva 
samverka med exempelvis Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och/eller 
Kriminalvården. Samverkan med idéburna organisationer inom bland annat kultur- och 
fritidsområdet kan också vara värdefull. Socialnämnden ska också samverka internt för 
att samordna sina insatser så att de inte motverkar varandra. Om insatser ges till flera i 
en familj, ska samtliga insatser samordnas.  

Långsiktigt mål 
Det finns väl fungerande strukturer och former för intern och extern samverkan som kan 
appliceras vid varje enskilt individärende utifrån det specifika samordningsbehovet 

 Kortsiktigt mål  
Det finns tydliga rutiner för intern samverkan kring individärenden för att samordna 
insatser så att de inte motverkar varandra 

 Aktiviteter 2018-2022 
• Inventering av organisation/system/arbetssätt och samverkan avseende SIP och 

andra samverkansformer med utgångspunkt i den regionala översynen samt den 
lokala inventeringen av samverkansytor.  

• SIP-kollen implementeras som en del av arbetsprocessen med SIP. 
• Inventering av behov att delta i regional kompetenssatsning kring SIP. 

Indikatorer 
• SIP-kollen: Den enskilde uppger att den är nöjd med sin samordnade individuella 

plan 
• Antal utifrån behovsanalys som deltagit i regionala utbildningssatsningar kring SIP 

Ansvarig 
Enhetschefer och verksamhetsutvecklare inom verksamhetsområde individ familj och 
integration och verksamhetsområde äldre.  
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Fokusområde 5. Specialiserade insatser - Utsatta grupper/riskgrupper 

1. Personer med komplex samsjuklighet och samordningsbehov 
Många brukare 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 
självskadeproblematik och svår samsjuklighet, psykossjukdom och samtidig 
beroendeproblematik, svår tvångsproblematik i kombination med neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) samt depression med 
samtidig beroendeproblematik och personer med ADHD med samtidigt alkohol-och 
substansmissbruk12. En särskilt utsatt grupp som har identifierats i 
handlingsplansarbetet inom Lidingö stad är också individer med ovanstående 
problematik som dessutom saknar stadigvarande boende. 

Långsiktigt mål 
Personer med komplexa omsorgsbehov och samsjuklighet, har likvärdiga 
förutsättningar för stöd och hjälp till goda levnadsvillkor som övriga klientgrupper i 
Lidingö stad. 

Kortsiktigt mål 
Personer med komplex samsjuklighet (exempel som nämnts ovan) i Lidingö stad har 
tillgång till en jämlik-, tillgänglig-, samordnad- och god omsorg med utgångspunkt i 
individens behov och bästa tillgängliga kunskap på området.  

Aktiviteter 2018-2022 
• Inrätta särskilt uppsökarteam/mobilt team med ansvar att ge extra stöd till redan 

identifierade personer med psykisk ohälsa eller personer med antagande om ökad 
risk/ sårbarhet. Teamet ska också arbeta vräkningsförebyggande samt arbeta med 
trygg hemgång vid utskrivning från psykiatrisk heldygnsvård. Teamet är kopplat till 
ett fåtal trygghetsplatser som finns i nära anslutning till redan befintlig 
heldygnsverksamhet.   
 

• Arbeta fram tydliga interna samverkansformer för ett tvärprofessionellt team 
innefattande ansvarsfördelning, samordning, finansiering och arbetssätt avseende 
ärenden gällande individer med komplex samsjuklighet och/eller samordningsbehov 
(LSS, äldre, missbruk, vuxenstöd, socialpsykiatri). 
 

• Genomföra en översyn avseende stöd, insatser och arbetssätt gällande individer med 
komplex problematik som inte har eget boende och/eller möjlighet att få eget 
boende. Problematiken behöver belysas ur både ett socioekonomiskt perspektiv och 
ett individperspektiv.  
 

                                                 
12 http://www.vardanalys.se/Global/Rapporter%20pdf-
filer/2016/Samordnad%20v%C3%A5rd%20och%20omsorg.%20En%20analys%20av%20samordningsutmaningar%20i
%20ett%20fragmenterat%20v%C3%A5rd-%20och%20omsorgssystem.pdf 
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• Tillgången till evidens-/kunskapsbaserade metoder (exempelvis Case managers, 
utökning av personligt ombud, Peer Support, brukarinflytande samordnare) för att 
stötta personer med komplex problematik ökar. 

Indikatorer 
Antal individer som varit aktuella för det mobila teamet  
Antal förhindrade återinläggningar 
Antal som tagit del av trygg hemgång vid utskrivning från den psykiatriska 
heldygnsvården 

Ansvarig 
Verksamhetsområde individ, familj och integration samt verksamhetsområden 
socialpsykiatri och LSS 

2. 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. I Lidingö stad var siffran på samma nivå 
som riksgenomsnittet när inventeringen genomfördes 2013. 
 
Supported Employment riktar sig generellt till personer med funktionsnedsättning. 
Arbetsmodellen Individual placement and support (individanpassat stöd till arbete) är 
utvecklad speciellt för personer med psykisk funktionsnedsättning. Insatsen syftar till att 
ge individen stöd och vägledning i att finna och behålla ett arbete på den öppna 
arbetsmarknaden. Lidingö stad arbetar aktivt med arbetsmodellen. 

Långsiktigt mål 
En större andel av målgruppen (jämfört med inventeringen 2013) har någon form av 
sysselsättning.  

Kortsiktigt mål 
Lidingö stad arbetar ändamålsenligt med individual placement and support (IPS) 
 
En ökad samverkan kring IPS-modellen mellan berörda aktörer både inom kommunen 
(även Komvux) samt med Stockholms läns landsting, Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan och civilsamhället.  

Aktiviteter 2018-2022 
• Arbeta fram en gemensam modell för hur alla relevanta verksamhetsområden i 

Lidingö stad arbetar med IPS-modellen, samt hur modellen ska implementeras och 
fortleva långsiktigt. 

• Se över behov av att delta i den länsövergripande utbildningen i IPS 
• Se över och arbeta fram tydliga indikatorer för t.ex. hur lång tid tar det att komma ut 

i sysselsättning, utifrån förutsättningar/målgrupp 
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• Se över hur Lidingö stad kan erbjuda alternativa sysselsättningar som är individuellt 
anpassade utifrån NPF 

 
• Delta aktivt i utökat samarbete och erfarenhetsutbyte inom länet mellan kommuner, 

Stockholms läns landsting, samordningsförbund, Arbetsförmedlingen och 
frivilligorganisationer i förhållande till målgruppen 

Indikatorer 
Andel av målgruppen som har någon form av meningsfull sysselsättning (jämfört med 
inventeringen 2013) 
Andel personal som deltagit i utbildningen i IPS (utifrån behovsanalys) 

Ansvarig 
Verksamhetsområde socialpsykiatri och verksamhetsområde individ, familj och 
integration. 

3. Utökat samarbete med kriminalvården 
Själva frigivningsdagen och de första dagarna i frihet är en kritisk period för återfall i 
brott. Det är därför viktigt med en noggrann planering med beredskap för att möta 
risksituationer. En strukturerad frigivningsutredning skall göras där det framgår vilka 
behov som behöver tillgodoses av andra huvudmän. Kriminalvården är ansvarig för 
planeringen och för att bjuda in socialtjänsten då behov föreligger. En nära 
planeringssamverkan mellan huvudmännen vid frigivning kan bidra till att skapa bättre 
förutsättningar för individen vid acklimatisering med majoritetssamhälleten13.  

Långsiktigt mål 
Lidingö stad har en väl utarbetad samverkan med kriminalvården som möjliggör och 
stöttar den enskildes återanpassning till samhället.  

Kortsiktigt mål  
Lidingö stad har en organisation och ett arbetssätt som möjliggör en god samverkan, 
med individens behov i fokus, både internt och med kriminalvården. 

Aktiviteter 2019-2022 
• Tillsammans med andra relevanta aktörer identifiera och kartlägga målgruppens 

omfattning och karaktär. Se över de resurser, arbetssätt och metoder som finns i dag, 
samt identifiera utvecklingsbehov 

• Utifrån ovanstående kartläggning arbeta fram tydliga samverkansformer, 
ansvarsfördelning som möjliggör en god samverkan både internt och med 
kriminalvården 

• Utifrån ovanstående kartläggning ta fram en modell för hur Lidingö stad stöttar 
klientgruppen, både individen och anhöriga/familj (förebyggande, uppsökande och 
insatser) 

                                                 
13 SOU 2005:54 
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Indikatorer 
Avvikelser från planeringsprocess/modell/program 

Ansvarig 
Verksamhetsområde individ, familj och integration 

4. Satsning på personer över 65 år med psykisk ohälsa/som riskerar psykisk 
ohälsa 

Enligt Socialstyrelsen kommer depressioner i början av 2020-talet vara den vanligaste 
orsaken till funktionsnedsättning hos den äldre befolkningen efter hjärt- och 
kärlsjukdomar. Svårigheter finns med att uppmärksamma symtom på psykisk ohälsa hos 
de äldre eftersom de ofta har flera andra sjukdomar samtidigt. 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. Det pågår ett länsgemensamt 
arbete med att ta fram ett vårdprogram för personer över 65 år med psykisk ohälsa/som 
riskerar psykisk ohälsa14. 

Långsiktigt mål 
Personal inom Lidingö stads verksamheter uppmärksammar personer över 65 år som 
visar tecken på psykisk ohälsa och ger stöd utifrån individuella behov. 

Kortsiktigt mål 
Berörd personal har kunskap om tidiga tecken på psykisk ohälsa. 

Aktiviteter 2018-2022 
• Se över samverkan/kollegial handledning/stöd mellan enheten förebyggande stöd, 

boendestödjare, socialsekreterare som arbetar med missbruk och särskilt boende 
samt hemtjänst avseende äldre med missbruksproblematik och/eller psykisk ohälsa 

• Berörd personal deltar i det särskilda kompetensutvecklingsprogram som genomförs 
inom ramen för den regionala och den lokala handlingsplanen 

• Ta del av och implementera förändringar utifrån det länsgemensamma 
vårdprogramet för personer över 65år med psykisk ohälsa/som riskerar att få 
psykisk ohälsa 

• Se över möjlighet samt behov av att inrätta samtalsstöd/ kurator eller motsvarande 
inom särskilt boende för äldre 

Indikatorer 
Antal individer med psykisk ohälsa som uppmärksammas  
Andel personal som deltagit i kompetensutveckling avseende psykisk hälsa 

                                                 
14 ”Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa- Analys och handlingsplan för Stockholms län- Inriktning 
vuxna (25 år och uppåt) 
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Ansvarig 
Verksamhetsområde äldre och förebyggande stöd, verksamhetsområde individ, familj 
och integration och utförarverksamheter i egen regi inom äldreomsorg. 
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