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Syftet med överenskommelsen ”Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2017–2020” 
är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete på området psykisk hälsa med ett 
gemensamt ansvarstagande från berörda aktörer. En handlingsplan med fokus på viktiga 
målområden psykisk hälsa landstinget i Stockholms län. 
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Inledning 
 
Överenskommelse kring stimulansmedel för insatser inom området Psykisk hälsa 
En central del av Regeringens överenskommelse, som administreras av Sveriges kommuner och 
landsting (SKL) utgörs av att landstingen och kommunerna får stimulansmedel för att göra analyser, 
utforma handlingsplaner och sätta upp kort och långsiktiga mål för att utveckla insatserna kring 
befolkningens psykiska hälsa. 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. Den nationella överenskommelsen tar upp 
fem fokusområden som kommuner/ landsting bör titta närmare på:   
 
 

• Förebyggande och främjande insatser  
• Tillgängliga och tidiga insatser  
• Enskildas delaktighet och rättigheter  
• Specialiserade insatser – Utsatta grupper/riskgrupper 
• Ledning, styrning och organisation 

 
 

 
 
 
Bilden ovan är ett sätt att visa hur satsningarna i handlingsplanen skär igenom alla nivåer/ 
fokusområden i pyramiden. 
 
Syftet med en handlingsplan i landstinget 
 
”Ljus på frågor där vi vill bli bättre” 
Att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete på området psykisk hälsa med ett gemensamt 
ansvarstagande från berörda aktörer.  
Att ta fram ett gemensamt beslut och underlag för hur kvarvarande stimulansmedel skall användas på 
bästa sätt för att uppnå nationella och regionala mål.  
 
Målsättning 
I den interna handlingsplanen för landstinget bör målsättningen vara att ta fram minst ett mål för 
varje fokusområde utifrån den nationella överenskommelsen. 
Länsgemensamma aktiviteter kommer ske inom ramen för några av målen. 
 
Tidplan för handlingsplanen 
 
Aktuell handlingsplan är antagen för 2018 – 2020. 
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Uppföljning av handlingsplanen 
 
Styrgruppen ansvarar för uppföljning av handlingsplanen. Handlingsplanen skall årligen följas upp av 
styrgruppen. 

Fokusområde 1. Förebyggande och främjande arbete 
 
Vuxna 25 +  
 
Självmordsprevention 
Varje år tar ca 300 personer sitt liv i Stockholms län. För att nå regeringens mål om att ingen ska 
behöva ta sitt liv behöver suicidförebyggande insatser finnas på både individ- och befolkningsnivå.   
 
NASP (Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa) är landstingets 
expertenhet när det gäller självmordsprevention. NASP arbetar i enlighet med avtal mellan HSF och 
SLSO och har även ett nationellt uppdrag som integrerat center inom Karolinska Institutet.  
 
I NASP:s ordinarie uppdrag med HSF ingår bl.a. att följa den epidemiologiska utvecklingen av 
självmord och självmordsförsök i Stockholm, att ge metodstöd och utbilda inom och utanför vården, 
att ge konsultation till enskilda individer samt att samordna det suicidpreventiva arbetet inom länet.  
 
Utöver NASP:s arbete pågår en mängd olika självmordspreventiva insatser i länet, alltifrån det kliniska 
arbetet riktat till riskindivider, till ett befolkningsinriktat primärpreventivt arbete med fokus på den 
allmänna befolkningen.  
 
I syfte att fördjupa samordningen av det självmordspreventiva arbetet har NASP fått i uppdrag för 
2018 - 2019 att kartlägga allt arbete inom landstingets och kommunernas olika verksamheter, samt 
inom statliga myndigheter och ideella organisationer, samt att ta fram en handlingsplan. En samlad 
bild är nödvändig för att kunna få till en gemensam strategi för en förstärkt samordning och 
vidareutveckling av det regionala självmordspreventiva arbetet. Som en del i detta ska också en 
manual för suicidpreventivt arbete, baserat på ACT-principer (Acceptance and Commitment therapy), 
utformas. Kartläggningen kommer att genomförs kommun för kommun, parallellt med att en 
preliminär version av en handlingsplan tas fram. En första version av handlingsplanen presenteras i 
juni 2018. Handlingsplanen kommer sedan användas som uppföljnings- och implementeringsstöd 
gentemot kommuner och landstinget, i form av ramverk för insatser som bör tillhandahållas.    
 
Kortsiktigt mål:  
Öka kunskapen och insikten inom hälso-och sjukvården och kommunerna avseende psykisk ohälsa 
och dess yttersta konsekvens suicidförsök och suicid. 
Främja och synliggöra det suicidförebyggande arbetet genom att fördjupa samordningen av regionala 
och lokala insatser och synliggöra samverkansområden.  
 
Långsiktigt mål:   
Successivt minska antal suicid och suicidförsök i Stockholms län.   
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Barn och Unga 0 – 24 år 
 
Hälsofrämjande och preventivt skolprogram psykisk hälsa bland barn och unga 
– YAM 
YAM (Youth Aware OF Mental Health) är ett program för skolelever som främjar diskussion, utvecklar 
färdigheter för att möta livets svårigheter och ökar kunskap om psykisk hälsa. Programmet främjar 
utvecklingen av problemlösande förmåga och emotionell intelligens, till exempel hur man handskas 
med egna och andras känslor, relationer samt empati. Information ges om psykiskt hälsofrämjande 
livsstilar och hur man kan hjälpa sig själv och sina kompisar. Målgruppen är skolelever i åldern 14–16 
år. Skolor i alla kommuner i Stockholms län är nu först ut i Sverige att erbjudas insatsen. YAM 
genomförs i Stockholms län av NASP, Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av 
psykisk ohälsa vid Karolinska Institutet tillsammans med Stockholms läns landsting.  
 
Kortsiktigt mål: Öka kunskaper om psykisk hälsa, samt stärka problemhanteringsförmåga, och 
hjälpsökande beteende, kamratstödjande och empati bland unga i Stockholms län. 
 
Långsiktigt mål: Främja psykisk hälsa och reducera suicidalt beteende bland unga i Stockholms län.  
 
Utvecklingsarbete kring tilläggsavtalet om första linjens insatser till barn och 
unga med psykisk ohälsa 
Vårdval för första linjens insatser till barn och unga med psykisk ohälsa är ett tilläggsuppdrag som 
infördes 2014. De verksamheter som kan ansöka om uppdraget är husläkarverksamhet med basal 
hemsjukvård och barn- och ungdomsmedicinsk mottagning i öppenvård. Tilläggsuppdraget omfattar 
barn och unga 0–17 år som har symtom på psykisk ohälsa och som riskerar att drabbas av en psykisk 
sjukdom. Under 2017 avsattes stimulansmedel till Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin 
(CES) för att genomföra en fördjupad uppföljning av mottagningarna i länet som har 
tilläggsuppdraget. Rapporten blev färdig i början av 2018 och förvaltningen kommer under året arbeta 
vidare med de utvecklingsområden som lyfts fram. De främsta utvecklingsfrågorna handlar om att 
förbättra tillgängligheten, tydliggöra ansvarsfördelningen mellan första linjen och andra aktörer samt 
utveckla vården för barn 0–3 år.  
 
Kortsiktigt mål: Automatiserad väntetidsmätning förväntas införas i början av 2019 för 
mottagningar med tilläggsavtal om första linjen. 
 
Långsiktigt mål: Insatserna har bidragit till en ökad tillgänglighet och förstärkning av stöd och 
behandling för barn och unga. 
 
Alla målgrupper 
 
Övervikt och fetma hos personer med psykisk ohälsa 
Personer som upplever psykisk ohälsa och stress kan som resultat av detta minska sin fysiska aktivitet 
och äta sämre. Det kan leda till viktuppgång som i sin tur upplevs stressande och detta kan skapa en 
ond cirkel. Flera faktorer som ökar risken att få depression ökar också risken att utveckla fetma. 
Mobbing och trakasserier, låg självbild och sämre livskvalitet rapporteras i många studier av barn och 
ungdomar med fetma.  
 
Övervikt och fetma är mer prevalent hos personer med psykiatriska sjukdomstillstånd. Sambanden 
kan vara komplexa. Dels kan sjukdomssymptomen bidra till ogynnsam viktutveckling, dels har flera 
psykofarmaka effekter som bidrar till viktuppgång som sedering och förändrad aptitreglering. Många 
barn och ungdomar med fetma har neuropsykiatrisk samsjuklighet, exempelvis ADD eller ADHD. 
Barn med dessa diagnoser har ofta problem med de exekutiva funktioner som är betydelsefulla för 
viktarbetet.  
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Kortsiktigt mål:  
Kompetensutveckling för personal i landstinget för att tidigt uppmärksamma psykisk ohälsa hos 
personer med övervikt och fetma samt erbjuda vård/stöd utifrån individuella behov och respekt för 
patientens speciella förutsättningar.  
Öka medvetenheten om psykiska ohälsa vid övervikt och fetma och efter överviktskirurgi, samt 
sambandet mellan viktuppgång och behandling av viss psykofarmaka.  
 
Långsiktigt mål:  
Minska förekomsten av övervikt och fetma bland grupper i befolkningen som har psykisk ohälsa. 

 

Fokusområde 2. Tillgängliga och tidiga insatser 
 
Vuxna 25 - 
 
Digitaliserade invånartjänster 
 
Vart vänder man sig? 
Stöd och behandling ger förutsättningar att utveckla tillgänglighet till evidensbaserade behandlingar, 
både inom första linjens psykiatri samt specialistvårdens, information och stödtjänster. Den enskilde 
får tillgång till stöd och behandling via säker inloggning till Vårdguidens e-tjänster på 1177.se 
Som enda landsting i Sverige deltar Stockholm ännu inte i arbetet samtidigt som det från många 
vårdgivare kommer önskemål om säkra tekniska lösningar för att erbjuda digitaliserade tjänster. 
 
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. Medborgarnas egna förutsättningar att följa och förbättra sin psykiska hälsa/omsorg 
bör öka 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 bör 
ha ökad tillgång till lättillgänglig information och användarvänliga tjänster via webben.  
 
Stockholms läns landsting och kommunerna i länet deltar i det nationella arbetet med 
 lösningar 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. 

Tjänsten Stöd och behandling är en av 1177 Vårdguidens e-tjänster och en nationell teknisk 
plattform som ger dig som vårdgivare möjlighet att erbjuda invånare digitala stöd- och 
behandlingsprogram, i form av hela behandlingar eller som del av en vårdprocess, med säker 
interaktion via nätet.  

Stöd- och behandlingsprogrammen skapas i ett designverktyg. De kan bestå av olika delar med text, 
film, ljud och/eller bild samt formulär i form av till exempel övningar, skattningar, dagbok och/eller 
aktivitetsplaner. 

Kortsiktigt mål:  
Ökad tillgänglighet via webb (1177) utifrån den enskildes behov av tillgång till vård, stöd och 
behandling 
 
Långsiktigt mål:  
Det skall vara lätt att veta vart man vänder sig vid behov av vård och stödinsatser kring psykisk hälsa. 
 
Förebygga och behandla psykisk ohälsa genom Fysisk aktivitet på recept (FaR) 
Ökad fysisk aktivitet har god effekt på mild/måttlig depression och/eller ångest, enligt Fysisk aktivitet 
i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling. I enlighet med landstingets folkhälsopolicy och 
nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor, ska patienter 
erbjudas stöd till hälsosamma levnadsvanor. Metoden FaR är en metod som i flera studier visat god 
följsamhet till ökad fysisk aktivitet, om den används metodtroget i primärvården.  
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SLL driver plattformen FaRledare.se, med information om aktiviteter för personer som vill komma 
igång med fysisk aktivitet. Sökmöjligheterna följer receptet, t ex intensitetsnivå och träningsform men 
också typ av aktivitet, kön, gravida och geografiskt område. Med utökade sökfunktioner är det enkelt 
att hitta kvalitetssäkrade aktiviteter. FaRledare.se är ett stöd för vårdpersonal att hjälpa personer att 
bli mer fysiskt aktiva utanför vården. 
 
Kortsiktigt mål: 
Öka medvetenheten om fysisk aktivitets betydelse vid psykisk ohälsa.  
Förbättra det digitala stödet för förskrivare av FaR.  
Vårdpersonal ordinerar fysisk aktivitet till fler patienter med psykisk ohälsa genom metoden FaR, och 
fler patienter väljer FaR som behandling/egenvård och tränar själva eller hos någon aktivitetsarrangör. 
 
Långsiktigt mål: 
Fysisk aktivitet på recept (FaR) är en etablerad och självklar del i det förebyggande arbetet och vid 
behandling av patienter med psykisk ohälsa. 
 
Förbättrat bemötande av HBTQ-personer inom landstinget 
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. HBTQ-personer 
har visat sig ha mer fysisk och psykisk ohälsa än övriga befolkningen och flera undviker att söka sig till 
vården eller upplever hinder på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet.  
 
Planerad aktivitet: 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 använda inom andra jämförbara 
verksamheter.  
Avsätta medel för att bygga upp en struktur för att i första hand HBTQ-diplomera vuxenpsykiatrin 
men också för att kunna erbjuda övriga delar av landstingets verksamheter möjlighet att diplomeras.  
 
Kortsiktigt mål: 
Det finns en struktur för att erbjuda HBTQ-diplomering och berörda enheter inom landstinget har 
genomgått landstingets HBTQ-diplomering. 
 
Långsiktigt mål: 
Landstinget har kunskap om HBTQ-personers unika hälsobehov och olika livsvillkor.  
Personer som identifierar sig som HBQ får ett korrekt, kunnigt och likvärdigt bemötande i kontakter 
med landstinget. 
 
 
Barn och Unga 0 - 24 
 
Ungdomsmottagningarna 
Fokusområden länsgemensamt: 
 
Länsgemensamma tvärprofessionella riktlinjer. 
Länsgemensamma tvärprofessionella utbildningsinsatser. 
Nyanlända ungdomar. 
Lättillgängliga ungdomsmottagningar. 
 
Uppdragsplan med mål, aktiviteter och uppföljning redovisas inom ramen för satsning 
ungdomsmottagningar 2016 – 2018.      
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Hälsofrämjande/sjukdomsförebyggande insatser – asylsökanden /nyanlända 
 
Hälsa är en viktig förutsättning för en framgångsrik etablerings-och integrationsprocess. 
Socialstyrelsen uppskattar förekomsten av psykisk ohälsa bland asylsökanden i Sverige till omkring 20 
– 30 procent. Risken att insjukna i psykisk sjukdom är högre för flera grupper av migranter, särskilt 
flyktingar, än den svenskfödda befolkningen. Förekomst av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är 
påtagligt högre bland asylsökande och nyanlända jämfört med övriga befolkningen.  
 
Gruppen ensamkommande barn är en mycket heterogen grupp som har olika förutsättningar och 
behov. Men generellt har gruppen fler riskfaktorer för psykisk ohälsa och social utsatthet än barn och 
ungdomar som anlänt i sällskap med sina föräldrar även om denna grupp också i sin tur påverkas av 
andra faktorer som kan bidra till psykisk ohälsa.  
 
En lång asylprocess och social osäkerhet kan bidra till försämrad psykisk hälsa.  Många asylsökande 
och nyanlända har en bristfällig kunskap om hur hälso- och sjukvården fungerar och många kommer 
från miljöer där psykisk sjukdom är mycket stigmatiserad. 
En viktig del i detta är dialog med målgruppen som bidrar till både kunskap om hur det går att få hjälp 
med psykisk ohälsa och att utmana stigma kring psykisk sjukdom. 
 
Vårdpersonalen behöver en ökad kunskap om att möta alltmer mångkulturella befolkningen. Detta 
inkluderar kunskaper kring migration och hälsa, migrationsrelaterad stress, interkulturell 
kommunikation, kommunikation med tolk, posttraumatisk stress, kulturell variation i symtomuttryck 
och hur möta olika förväntningar i vården.  
 
Kortsiktigt mål: 
Öka Transkulturell kunskap/kompetens bland vårdpersonal inom primärvården och psykiatrin. 
Öka kunskap bland Ensamkommande barn och även barn som bor med vårdnadshavare om egenvård 
och om hur hälsa och sjukvården fungerar. 
Öka kunskap bland Ensamkommande barn och även barn som bor med vårdnadshavare om hur hälso- 
och sjukvården fungerar. 
 
Långsiktigt mål: 
Samordnade insatser för att tidigt identifiera behov hos målgruppen. 
Öka Transkulturell kunskap/kompetens bland Vårdpersonal. 
 
Alla målgrupper 
 
Primärvårdsnivå/Specialistvård – Hög tillgänglighet 
Utifrån tidig upptäckt och tillgänglighetsfaktorer förstalinjens verksamhet samt specialistvård ses 
behov förbättring. En beskrivning samt uppföljning av hur verksamheterna klarar att möta de behov 
av vård samt den tillgänglighet på god nivå som ses krävas enligt vårdgarantin. 
 
Kortsiktiga mål: Klara den nationella vårdgarantin avseende primärvården. 
Stockholms län skall klara den nationella vårdgarantin avseende psykiatrisk specialistvård. 
 
Långsiktigt mål: Klara den nationella vårdgarantin avseende primärvården.  
Ökad kunskap och förbättrade metoder inom primärvården för psykisk ohälsa. 
 

Fokusområde 3 Enskildes delaktighet och rättigheter 
 
Alla målgrupper 
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Patienter/Brukare/anhöriga skall vara delaktiga i utvecklingsarbetet 
Den enskildes egna upplevelser behöver tas tillvara för att kunna utveckla ett kunskapsbaserat 
arbetssätt. Delaktighet i sin egen hälsa och vård är en mänsklig rättighet och en hälsofrämjande faktor. 
Inflytandet behövs på lokal, regional och nationell nivå och varje insats behöver beaktas ur den 
enskildes perspektiv. De som berörs av insatserna ska i så hög utsträckning slom möjligt kunna 
påverka verksamhetsutveckling och definiera vad god kvalitet är. 
 
Kortsiktigt mål 
Brukarinflytandesamordnare(BISAM) i förvaltningen. 
Brukarstyrda brukarrevisioner. 
Utveckling av samverkan psykiatrins brukarråd till övriga enheter inom förvaltningen. 
Individnivån – Vad är brukarinflytande för dig? Individen bakom avtalet? 
Verksamhetsnivån – Hur delaktig är patienter/brukare i verksamhetsutveckling/förändring? 
Systematiskt samarbete med patient/brukarorganisationer 

 
Långsiktigt mål 
Brukarinflytande på individ, verksamhets och systemnivå. 
Brukarstyrda brukarrevisioner med certifieringskrav – Uppföljning kvalitetssäkring.  
 
Stöd till anhöriga/närstående 
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 landstinget, i form av exempelvis lokalt arbete kring 
anhörig/närståendestöd, information, anhörigkonsulenter och utvidgning av stödet till fler grupper. 
Stockholms läns landsting har pågående arbeten kring anhörig/närståendestöd.  
I nuläget är det dock svårt att få en bild av i vilken omfattning det finns stöd för olika målgrupper samt 
enligt vilka metoder anhörig-/närståendestöd bedrivs i länet. 
 
En kartläggning som SVID (stiftelsen svensk industridesign) genomförde år 2012 visar att de 
närstående/anhöriga behöver få en ökad medvetenhet om problemet, reflektera över hur de själva 
mår, inse att det finns hjälp att få, var vården finns och få klarhet i vad som närstående kan göra för sig 
själv, partner och för barnen. De behöver även få klarhet i vilka rättigheter de har, tips på 
patient/brukar/anhöriga organisationer och hur man gör för att få det att hända. 
 
Beroendecentrum Riddargatan 1 har idag ett uppdrag att utveckla en anhörigwebb – anhorigstodet.se 
som baseras på den kartläggning som SVID genomförde 2012. De rekryterar nu deltagare till en 
internetbaserad studie som vänder sig till anhöriga och som består av två delar: 

• Vårdnadshavare som ej har egna problem (alkohol, psykisk ohälsa) men där en annan av 
barnets/barnen vårdnadshavare har det. 

• Övriga närstående/anhöriga utan egna problem men som har en oro för en närstående med 
problem. 
 

De kommer att erbjudas ett program för anhöriga/närstående som baseras på forskning. Under året 
kommer de öppna program för andra droger än alkohol och även starta en stödlinje som finansieras av 
Stockholms läns landsting. Behov finns av marknadsföring inom landstinget för att 
närstående/anhöriga verkligen skall finna den. 
 
Kortsiktigt mål:  
Marknadsföring av webbsida anhorigstodet.se samt stödlinjen så att närstående/anhöriga kan ta del 
av och finna stöd/ insatsen. 
Fortsatt utveckling och stöd i enlighet med lagstiftningen i HSL ”att beakta barns behov av råd, stöd, 
information” (barnombud, föra barnen på tal, Beardsley-familjeintervention). 
 
Långsiktigt mål: 
Alla närstående och anhöriga erbjuds stöd av hög kvalitet samt att samverkansvägar utifrån 
handlingsplaner/rutiner tillskapas. 
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Fokusområde 4 Specialiserade insatser – Utsatta grupper/riskgrupper 
 
Vuxna 25 – 
 
Äldre personer med psykisk ohälsa ska få rätt vård och stöd 
Åldrandet i sig innebär en ökad risk för både fysiska och psykiska sjukdomar. Depression och ångest är 
vanliga hos äldre personer och cirka en femtedel av den äldre befolkningen lider av psykisk ohälsa, 
vilket gör att vi kan tala om detta som ett folkhälsoproblem. Psykisk ohälsa är dock inte en del av det 
naturliga åldrandet och äldre är i behov av evidensbaserade insatser precis som alla andra 
åldersgrupper.  
 
Social gemenskap fysisk aktivitet och bra matvanor kan förebygga ohälsa. Psykisk ohälsa bland äldre 
behöver uppmärksammas för att fler ska få rätt vård, stöd och behandling. Statistik visar att 
majoriteten av äldre som tar livet av sig har en psykisk sjukdom vid självmordstillfället. Fyra gånger 
fler män än kvinnor över 75 år tar livet av sig. frekvensen självmord är nästan tre gånger så hög bland 
män över 75 år som gruppen män som helhet Allra högst är självmordsrisken i gruppen män över 85 
år.  
 
Kortsiktigt mål:  
Kompetensutveckling för personal i landstinget för att tidigt uppmärksamma psykisk ohälsa hos 
personer över 65 år samt erbjuda vård/stöd utifrån individuella behov. 
Öka medvetenheten om äldres psykiska hälsa – Fler utbildade i Första hjälpen psykisk hälsa äldre.  
Förskrivning av antidepressiva medel i befolkningen minskas 
 
Långsiktigt mål: 
Minska antal suicid i målgruppen utifrån uppföljning av dödsorsak registret. 
 
Alla målgrupper 
 
Personer med komplex samsjuklighet och samordningsbehov 
Många brukare/patienter har ett stort samordningsbehov och samtidigt små förutsättningar att kunna 
vara delaktiga 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 substansmissbruk. 
Personer med komplexa vårdbehov och samsjuklighet bör ha likvärdiga förutsättningar för goda 
behandlingsresultat som övriga patientgrupper i Stockholms län. Målet är att möjlighet tillgången till 
evidens-/kunskapsbaserade metoder säkerställs för aktuell målgrupps behov. 
 
Kortsiktigt mål: 
Personer med komplex samsjuklighet (exempel som nämns ovan) har tillgång till en jämlik tillgänglig, 
samordnad, god och säker vård med utgångspunkt i individens behov och bästa tillgängliga kunskap 
på området. 
 
Långsiktigt mål: 
Personer med komplexa vårdbehov och samsjuklighet har likvärdiga förutsättningar för goda 
behandlingsresultat som övriga patientgrupper i landstinget. 
 
Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård 
1 januari 2018 börjar den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård att 
gälla. Målgruppen för den föreslagna lagen är alla patienter som efter utskrivning från den slutna 
vården behöver insatser från den kommunalt finansierade socialtjänsten eller hälso- och sjukvården 
och som också kan ha behov av insatser från den landstingsfinansierade öppna vården, inklusive 
primärvården. Kommun och landsting i Stockholms län behöver samordna sina insatser så att den 
enskilde individen får rätt stöd och hjälp i rätt tid och av rätt instans. 
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Kortsiktigt mål 
Det finns en planeringsprocess mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län rörande 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Planeringsprocessen har den enskildes behov och 
önskemål i centrum.  
 
Långsiktigt mål 
Den enskilde känner sig trygg och uppnår högsta möjliga livskvalitet och funktionsnivå i vardagslivet 
efter utskrivning. 
 

Fokusområde 5 ledning, styrning och organisation 
 
Alla målgrupper 
 
Regionalt resurscentrum, Stockholm (Region) – Struktur för 
kunskapsspridning och kunskapsutveckling 
Det finns ett behov av att stödja utvecklingen av strukturen för kunskapsspridning och 
kunskapsutveckling inom området psykisk hälsa och ohälsa. Strukturen ska medverka till att förstärka 
styrningen med kunskap inom området genom att sprida bästa tillgängliga kunskap, förbättra arbetet 
med implementering och medverka till en ändamålsenlig uppföljning lokalt-och regionalt. Strukturen 
skall utgå från sjukvårdsregionerna men samverkan ska ske med andra relevanta aktörer. Syftet är att 
nå ökad vårdkvalitén och förbättrat vårdresultat samt ett mer effektivt utnyttjande av hälso-och 
sjukvårdens och kommunernas resurser inom området psykisk hälsa och ohälsa. 
 
Partnerskap mellan patienter och professionen ger bättre hälsa. Allt fler i vården inser att det blir 
lättare att hjälpa patienter att uppnå bättre hälsa om man samverkar. Att jobba med patienter, inte 
bara för dem, innebär både att patienterna ska vara delaktiga i sin egen vård och i utformningen av 
den. Vårdprofessionen har vetenskaplig expertis om sjukdomar och behandlingar, patienterna har ofta 
både kunskap om sådant vården inte känner till och kraft att bidra. 
 
Kortsiktigt mål: 
Avtal samt Kriterier för regionalt resurscentrum Stockholms län(region) utvecklas. 
En bättre hälso- och sjukvård genom att registerhållare, beslutsfattare, forskare, läkemedels- 
industri och studenter regelbundet använder kvalitetsregister i sitt arbete och att patienter efterfrågar 
detta inom vård och omsorg. 
 
Långsiktigt mål: 
En hälso- och sjukvård som bidrar till minskade skillnader i hälsa genom att erbjuda alla en vård på 
lika villkor anpassat efter individuella behov och förutsättningar. 
Kännedomen om den jämlika vården ska succesivt öka genom löpande uppföljning fördjupade 
analyser och forskning. 
En fungerande Kompetens och kunskapsplattform. 



 

 1 
 

 


