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Version 8 november 2019 

 

Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms Län  

– inriktning och aktiviteter för år 2020 
 

Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län är en satsning som samtliga kommuner i 

Stockholms län och Region Stockholm tillsammans genomför på området psykisk 

hälsa. Satsningen har pågått sedan år 2016 och har som övergripande syfte att stödja 

och stärka utvecklingsarbetet på regional och lokal nivå på området psykisk hälsa. 

Mer information om satsningen besök Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms läns 

hemsida.  

 

Beslut om inriktning för satsningen fattas årligen av styrgruppen för Uppdrag Psykisk 

Hälsa Stockholms län. Utifrån beslutad inriktning planeras och genomförs sedan 

aktiviteter. Nedan presenteras inriktningen för 2020 samt beslutade och planerade 

aktiviteter.  Dokumentet är ett arbetsmaterial och kommer att uppdateras allteftersom 

nya beslut om aktiviteter fattas. Inriktningen och aktiviteter planerade för 2020 är en 

förlängning av inriktning och aktiviteter genomförda under 2019, för en närmare 

beskrivning se handlingsplanen för 2019.  

 

SAMORDNING     

Arbetet med satsningen Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län leds av en styrgrupp 

med representanter från Region Stockholm, kommunerna i Stockholms län och NSPH 

Stockholms län. För att planera och genomföra arbetet ansvarar två projektledare. 

Arbetet innefattar bland annat att  

• Att fungera som en länk mellan och skapa förutsättningar för en dialog mellan 

huvudmän på regional och lokal nivå. 

• Sprider kunskap om evidensbaserade metoder och beprövade arbetssätt och 

gör information om psykisk hälsa och psykisk ohälsa mer lättillgänglig.  

• Planera, genomföra och följa upp särskilda satsning.  

Det pågår flera arbeten som syftar till att skapa långsiktiga strukturer för psykisk 

hälsa. En av de övergripande målsättningarna med Uppdrag Psykisk Hälsa i 

Stockholms län är att bidra till arbetet med långsiktiga strukturer och det gör kansliet 

bland annat genom att delta i, följa och sprida arbetet. De satsningar där Uppdrag 

Psykisk Hälsa Stockholms län kommer anta en särskilt aktiv roll är  

• Region Stockholms arbete med att ta fram en strategi för psykisk hälsa.  

• Region Stockholms och Storsthlms gemensamma arbete med att ta fram 

förslag och implementera det som kallas för Resurscentrum för Psykisk Hälsa. 

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/stockholmslan/
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/stockholmslan/
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/stockholmslan/wp-content/uploads/2018/10/Uppdrag-Psykisk-Hälsa-Stockholms-län-–-En-gemensam-satsning-för-kommunerna-i-Stockholms-län-och-Stockholms-läns-landsting.-Handlingsplan-för-2016–2020-reviderad-2018.pdf
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/stockholmslan/inspirerande-insatser/bred-uppslutning-for-att-kartlagga-nyckelprocesser-for-god-psykisk-halsa/
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/kunskapsutbyte/etablering-av-regionala-resurscentra/
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• Länsstyrelsen i Stockholm har ett regeringsuppdrag att ta fram metoder för 

samordning av ett tvärsektoriellt regionalt arbete för en jämlik folkhälsa. Inom 

ramen för Folkhälsopilot Stockholm har ett fördjupat samarbete inletts med ett 

urval kommuner. Syftet är att bidra med motivation och kunskap till 

kommunledning och medarbetare, att bidra till att kvalitetssäkra det främjande 

och förebyggande arbetet samt att få fram kunskaper och modeller för 

spridning till andra kommuner. 

 

SÄRSKILDA SATSNINGAR PÅ STÖD TILL LOKALT 

UTVECKLINGSARBETE  

För att stödja kommuner och stadsdelar i deras lokala utvecklingsarbete har Uppdrag 

Psykisk Hälsa Stockholm län under 2019 erbjudit kompetensutbildningar med fokus 

på metodstöd. Metodstöd i utvecklingsarbetet kommer att erbjudas även under 2020.  

Metodstöd i implementering  

För att arbetet med psykisk hälsa ska vara så effektivt som möjligt måste 

evidensbaserade metoder, riktlinjer och handlingsprogram kunna implementeras på ett 

bra sätt. Enheten för implementering och utvärdering på Centrum för epidemiologi 

och samhällsmedicin (CES) erbjuder därför i samarbete med Uppdrag Psykisk Hälsa i 

Stockholms län ett riktat metodstöd i implementering. 

Planerade aktiviteter 2020:  

• Sprida erbjudandet om kostnadsfritt metodstöd i implementering i samarbete 

med på Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES). 

 

SKL – Att leda utvecklingsarbete 

Under 2019 finansierade Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län 60 platser på kursen 

Att leda utvecklingsarbetet som ges av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 

Uppföljningen av satsningen visar att de som tagit del av erbjudandet bedömer kursen 

som relevant och meningsfull, därav kommer satsningen att fortsätta även under 2020.  

 

Planerade aktiviteter 2020:  

• Erbjuda 60 platser på kursen ”Att leda utvecklingsarbete”. 

 

Statistiska sammanställningar  

Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län har under flera år arbetat med att ta fram 

sammanställningar över statistik relevant för området psykisk hälsa. Lägesrapporter 

har bland annat presenterats i samband med de årliga handlingsplanerna. I samarbetet 

med Centrum för Epidemiologi och Samhällsmedicin (CES) inleder Uppdrag Psykisk 

https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/samhalle/social-hallbarhet/jamlik-halsa.html#0
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/stockholmslan/aktuella-erbjudanden/erbjudande-om-metodstod-for-implementering/
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/stockholmslan/aktuella-erbjudanden/utbildning-att-leda-utvecklingsarbete/
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/stockholmslan/handlingsplaner/2018-analys-och-handlingsplaner-for-stockholms-lan/
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Hälsa Stockholms län under vintern 2019/2020 en diskussion om att ta fram relevant 

och aktuell statistik för respektive kommun presenterad på ett lättillgängligt sätt.  

 

Eventuella aktiviteter under 2020: 

• I samarbetet med Centrum för Epidemiologi och Samhällsmedicin (CES) ta 

fram och sprida profiler med relevant och aktuell statistik för respektive 

kommun/stadsdel.  

 

Systematiskt uppföljningsarbete 

Systematiskt uppföljningsarbetet är viktigt för att säkert veta att man gör rätt saker på 

rätt sätt. Det finns behov av stöd i hur man kan planera och genomföra systematiska 

uppföljningar. Under vintern 2019/2020 planeras en inventering av mer specifika 

behov på området samt vilka möjligheter till stöd som finns.  

Utbildning och metodstöd: Dansa utan krav 

Antalet tonårstjejer som upplever nedstämdhet, oro och kroppsliga besvär växer. 

Dansa utan krav är en evidensbaserad insats som Region Stockholm genomför 

samarbete tillsammans med Stockholm läns kommuner. Uppdrag Psykisk Hälsa 

Stockholms län har under 2019 spridit information om metoden samt om det pågående 

erbjudandet ett arbete som kommer att fortsätt under 2020.  

 

Planerade aktiviteter 2020:  

• Fungera som en länk mellan Region Stockholm och kommunerna och sprida 

erbjudandet om utbildning och metodstöd kring metoden Dansa utan krav.  

 

SÄRSKILDA SATNINGAR PÅ BARN OCH UNGA 

Under 2020 kommer UPH Stockholms län att ha ett fortsatt fokus på förebyggande 

och tidiga insatser till barn och unga. Genom att tidig upptäckt och ett tidigt agerande 

kan man förebygga att problem uppstår eller fördjupas.  

Familjecentraler – samverkan kring de små barnen 

Familjecentraler är en samverkansmodell där flera verksamheter som möter små barn 

och föräldrar kan samverka för att vid behov tidigt uppmärksamma och erbjuda stöd. 

Under 2019 genomförs en särskild satsning för att förstärka befintliga familjecentraler 

samt stimulera bildande av nya. Inom ramen för satsningen har ett behov av stöd i att 

implementera gemensamma arbetssätt och rutiner identifierat. I dialog med ansvarig 

för satsningen på Region Stockholm har ett förslag tagits fram där Uppdrag Psykisk 

Hälsa Stockholms län via QRC, Coachingakademin, kan erbjuda stöd i det arbetet. 

Projektplan för vilket stöd QRC kan erbjuda arbetas fram under vintern 2019/2020.  

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/stockholmslan/aktuella-erbjudanden/utbildning-och-metodstod-dansa-utan-krav/
https://qrcstockholm.se/coachingakademin/
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Planerade aktiviteter 2020:  

• I samarbete med QRC erbjuda stöd i implementering av arbetssätt på 

familjecentraler i Stockholms län.  

Tidiga insatser till barn och unga  

Skolan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten har alla ett ansvar och ett uppdrag att 

arbeta med tidiga insatser till barn och unga. I Stockholms län pågår flera olika 

satsningar med fokus på att förtydliga och effektivisera tidiga insatser inom respektive 

huvudman. Inom hälso- och sjukvården har man under 2019 genomfört en förstudie 

som ska leda till en ny modell för första linjen och som ska formaliseras och 

implementeras under 2020. Inom socialtjänsten och skolan arbetar man i många 

kommuner med att förtydliga sitt arbete med hur man ska organisera tidiga insatser till 

barn och unga. 

Tidigt insatser inom socialtjänsten 

Tidigt stöd inom socialtjänsten är en aktuell fråga på nationell nivå (se exempelvis 

SOU 2018:32) och det pågår flera satsningar runt om i landet. Under 2019 har UPH 

Stockholms län erbjudit särskilt stöd till stadsdelen Hässelby-Vällingby i deras arbetet 

med att ta fram en modell för tidigt insatser inom socialtjänsten. Erfarenheter från den 

piloten planeras under 2020 att spridas till fler stadsdelar och kommuner i Stockholms 

län. Vid intresse från andra stadsdelar och/eller kommuner kan det bli aktuellt att 

genomföra fler piloter. På uppdrag av UPH Stockholms län genomförs under HT19 en 

omvärldsbevakning av kommuner som ligger i framkant när det gäller tidiga insatser 

inom socialtjänsten. Syftet är att erbjuda stöd genom att sprida erfarenheter.  

 

Planerade aktiviteter under 2020:  

• Ett spridningsseminarium där arbetet med piloten i stadsdelen Hässelby-

Vällingby presenteras. Planerat till våren 2020. 

Eventuella aktiviteter under 2020  

• Under vintern 2019/2020 kommer efterfrågan och möjligheten att erbjuda fler 

kommuner stöd i att genomföra en behovsanalys undersökas närmare.  

Första linjen för barn och unga – tidiga insatser inom vården 

Under 2019 har Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) inom Region Stockholm 

genomfört en förstudie av första linjen för psykisk hälsa. Målsättningen är att en 

förbättrad modell ska vara utvecklad och redo att implementeras under 2020. UPH 

Stockholms län har följt arbetet på nära håll under 2019 och bidragit till arbetet bland 

annat genom att ta fram skriften Subspecialiserad första linje för barn och ungas 

psykisk hälsa – erfarenheter från fem regioner samt deltagande i olika workshops. 

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/stockholmslan/wp-content/uploads/2019/06/Subspecialiserad-första-linje-för-barn-och-ungas-psykiska-hälsa-erfarenheter-från-fem-regioner.pdf
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/stockholmslan/wp-content/uploads/2019/06/Subspecialiserad-första-linje-för-barn-och-ungas-psykiska-hälsa-erfarenheter-från-fem-regioner.pdf
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Vilken typ av stöd UPH Stockholms län skulle kunna vara under 2020 är ännu oklart 

även om frågan om första linjen är både aktuell och prioriterad.  

Modeller för tidiga samordnade insatser  

I Stockholms län pågår många olika satsningar med syfte att få till bra och effektiv 

samverkan för att snabbt identifiera och erbjuda stöd till barn och unga. Under 

höstterminen 2019 publiceras en artikelserie på tema ’modeller för samordnade tidiga 

insatser’ och under hösten genomförs ett spridningsseminarium på samma tema. 

Frågan är högaktuell på både nationell, regional och lokal nivå och bör bara ett fortsatt 

fokus för Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län även under 2020.  

 

Barn som anhöriga  

Barn och unga som är anhöriga till föräldrar med egen problematisk, exempelvis egen 

psykisk ohälsa eller missbruk, är en särskilt utsatt grupp. Bättre arbetssätt behövs för 

att tidigt uppmärksamma och ge stöd till den här gruppen. Under åren 2016-2018 

genomfördes satsningar inom UPH Stockholms län med fokus på gruppen barn som 

anhöriga. Under 2019 har inga satsningar genomförts. Starka kopplingar till 

närliggande arbetet med förebyggande och tidiga insatser till barn och unga gör dock 

att behovet av att prioritera målgruppen finns.  

Eventuella aktiviteter under 2020: 

• Skolfrånvaro kan bero på att barn och unga är anhörig till föräldrar med egen 

problematik. Under vintern 2020 planeras ett förarbete för att ta undersöka 

behov av utvecklingsarbetet med fokus på den här gruppen barn och unga.  

Främja skolnärvaro och förebygga skolfrånvaro 

Under 2020 kommer UPH Stockholms län att fortsätta en särskild satsning på 

skolnärvaro och skolfrånvaro: Kopplingen mellan psykisk hälsa och skolnärvaro är 

tydlig och frågan om ökad närvaro är aktuell på nationell och lokal nivå. Att främja 

skolnärvaro och förebygga skolfrånvaro är en angelägenhet för flera av de 

verksamheter som träffar barn och unga och inte bara för skolan.  

 

Planerade aktiviteter under 2020:  

• Fortsatt spridning av forskningsöversikten om att främja skolnärvaro som 

tagits fram av UPH Stockholms län. 

• Intresset för seminarieserien med tema skolnärvaro/skolfrånvaro som 

genomförs under HT19 har varit stort och efterfrågan större än antal platser, 

därför föreslås att ytterligare seminarietillfällen genomförs under VT20.   

• Fortsätta att erbjuda deltagande i SKL program: ”Utvecklingsprogram fullföljd 

utbildning”. 

• Process-/projektstöd via Ifous utökas och erbjudas fler kommuner under 2020. 

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/stockholmslan/ny-forskningsoversikt-om-ungas-skolnarvaro/
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/stockholmslan/aktuella-erbjudanden/erbjudande-om-utvecklingsprogram-fullfoljd-utbildning/
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/stockholmslan/aktuella-erbjudanden/erbjudande-om-utvecklingsprogram-fullfoljd-utbildning/
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Eventuella aktiviteter under 2020: 

• Ta fram en ny forskningsöversikt med fokus på samverkan vid skolfrånvaro.  

• Ta fram en ny forskningsöversikt med fokus på kartläggning av orsaker vid 

frånvaro.  

• Implementeringsstöd till lokala närvaroteam 

• Undersöka intresset för att undersöka skolfrånvaron i ett par pilotkommuner 

• Under 2017-2019 har tre pilotkommuner erbjudits processtöd, nu senast i 

samarbete med Ifous. Satsningen samt fortsatta behov kommer att utvärderas 

under HT19 och förslag på eventuella fortsatta satsningar är därför under 

diskussion.   

• Under vintern 19/20 undersöka möjligheter att arbeta vidare med frågan om 

kartläggning av skolfrånvaro.  

 

Barn och ungas delaktighet och inflytande 

Genom att göra barn och unga delaktiga kan insatser och stöd bättre utformas för att 

passa dem och deras verklighet. Det gäller oberoende om det är skolan, socialtjänsten, 

hälso- och sjukvården eller någon annan som ska erbjuda stöd. Flera av insatser som 

UPH Stockholms län planerat att genomföra under 2019 har skjutits fram och kommer 

istället att genomföras under 2020. Under vintern 2019/2020 kommer en projektledare 

med särskilt ansvar för att planera och genomföra aktiviteter med fokus på barn och 

ungas delaktighet och inflytande att anställas. Under 2019 har två brukarrevisioner 

genomförts inom barn och ungdomspsykiatrin. 

 

Eventuella aktiviteter 2020:  

• Genomföra ytterligare brukarrevisioner. 

Planerade aktiviteter under 2020: 

• Sammanställa och sprida metoder om hur man kan arbeta med barns 

delaktighet. Syftet med att sammanställa och sprida befintligt stöd kring barn 

och ungas delaktighet och inflytande är att stimulera och underlätta val av 

satsningar i det lokala arbetet. 

• Ta fram en checklista med fokus på skolnärvaro/frånvaro utifrån barns och 

ungas röster. Syftet med checklistan är att bidra till att stärka barns och ungas 

röster i det regionala och lokala arbetet inom området 

skolnärvaro/skolfrånvaro.  
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SÄRSKILDA SATSNINGAR PÅ VUXNA OCH ÄLDRE 

Hälsofrämjande befolkningsinriktade insatser 

HSF har ett uppdrag att stödja utvecklingen av Hälsofrämjande befolkningsinriktade 

insatser. I uppdraget ingår att utforma och anpassa utåtriktade insatser för 

befolkningen i närområdet i samarbete med kommun och civilsamhälle.  

Eventuella aktiviteter under 2020: 

• Utifrån behov stödja samverkan mellan vårdcentraler och kommuner med det 

utökade uppdraget Hälsofrämjande befolkningsinriktade insatser  

Ofrivillig ensamhet 

Ofrivillig ensamhet är en hälsorisk som i stor omfattning drabbar äldre idag. Under 

2019 har HSF uppdraget att ta fram förslag på stöd för primärvården att identifiera 

ensamhet hos äldre och utveckla samverkan med civilsamhället och kommunerna. 

Piloter planeras genomföras och utvärderas under 2020. Nästa steg är implementering 

av den metod/arbetssätt som testas i piloterna förutsatt att utvärderingen faller väl ut.  

Eventuella aktiviteter under 2020: 

• Utifrån behov stödja samverkansarbetet mellan kommunerna och Regionen i 

implementeringsfasen av utvald metod/arbetssätt mot ofrivillig ensamhet hos 

äldre. 

 

SÄRSKILDA SATSNINGAR PÅ KUNSKAP OCH KOMPETENS  

Under 2019 genomfördes särskilda aktiviteter på kunskaps- och kompetenshöjande 

satsningar. Bland annat finansierades användandet av materialet Psyk E-bas. Då 

material finns kvar att spridas kommer satsningen att förlängas under 2020 men inga 

nya medel kommer att tillföras. Under 2020 kommer eventuella aktiviteter på 

kunskaps- och kompetenshöjande satsningar enbart att genomföras om det finns en 

koppling till beslutade inriktning. 

Grundutbildning i psykiatri: Psyk-E bas 

Psyk-E bas är en webbutbildning i grundläggande psykiatri för personal som i sitt 

arbete kommer i kontakt med personer med psykisk ohälsa. Inom ramen för den 

länsgemensamma satsningen på psykisk hälsa i Stockholms län erbjuds verksamheter 

inom kommunerna i länet och Region Stockholm att ta del av Psyk-E bas 

kostnadsfritt.  

Planerade aktiviteter 2020:  

• Fortsatt sprida det material som finns kvar från 2019 års satsning. 

https://www.vardgivarguiden.se/AvtalUppdrag/vardavtal/lov-vardval-stockholm/huslakarverksamhet/Huslakaruppdraget-och-tillaggsavtal/halsoframjande-befolkningsinriktade-insatser/
https://www.vardgivarguiden.se/AvtalUppdrag/vardavtal/lov-vardval-stockholm/huslakarverksamhet/Huslakaruppdraget-och-tillaggsavtal/halsoframjande-befolkningsinriktade-insatser/
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/stockholmslan/aktuella-erbjudanden/grundutbildning-i-psykiatri-psyk-e-bas/
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Grundutbildning i psykiatri: Psyk-E bas senior 

Psyk-E bas senior är ett webbaserat utbildningsprogram avsett att användas i 

studiecirkelformat i små grupper med handledning. Inom ramen för den 

länsgemensamma satsningen på psykisk hälsa i Stockholms län erbjuds verksamheter 

inom kommunerna i länet och Region Stockholm att ta del av Psyk-E bas senior 

kostnadsfritt. 

Planerade aktiviteter 2020:  

• Fortsatt sprida det material som finns kvar från 2019 års satsning. 

 

UTVÄRDERING AV SATSNINGEN  

Satsningen Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län inleddes 2016 och den första 

handlingsplanen som togs fram var tidsatt till 2016-2020. Under 2020 planeras en 

utvärdering av satsningen.  

 

Planerade aktiviteter 2020  

• En utvärdering av satsningen kommer genomföras under 2020.  

 

 

 

 

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/stockholmslan/aktuella-erbjudanden/grundutbildning-i-psykiatri-psyk-e-bas-senior/

