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  SAMMANFATTNING 
 

UPPDRAGET 

Ipsos har fått i uppdrag att utvärdera den länsgemensamma satsningen Uppdrag psykisk hälsa 

Stockholms län (UPH Stockholms län). Övergripande syftet har varit att identifiera framgångar och 

utmaningar för den länsgemensamma satsningen, samt se över om satsningen har varit ett stöd i det 

lokala arbetet med psykisk hälsa. Rapporten är tänkt att vara ett underlag för framtagande av framtida 

handlingsplaner. 

 

RESULTAT 

Det finns ett brett stöd för överenskommelsen och de fyra procent som avsätts till den 

länsgemensamma satsningen. Det ligger ett stort värde i sig av att göra något tillsammans, och det stöd 

som erbjuds inom ramen för den länsgemensamma satsningen genererar stort värde i förhållande till 

relativt liten kostnad per kommun. 

Stödet från samverkanskansliet och de aktiviteter som erbjuds inom ramen för UPH Stockholms län 

upplevs som värdefulla. Den lokala nivån har fått tillgång till mycket kunskapsstöd och på flera håll har 

det lett till ökad samverkan. Samverkanskansliet får mycket beröm och uppskattning för sitt arbete. 

Vissa justeringar föreslås, men på det stora hela har det fungerat bra.  

Det finns dock en utvecklingspotential gällande implementering på den lokala nivån, där det inte 

fungerar fullt ut. Mottagarnas verklighet stämmer inte alltid överens med det stöd och den struktur som 

har byggts upp inom UPH Stockholms län. I många kommuner fungerar det väl, men det är stora lokala 

skillnader och långt ifrån alla har de strukturella förutsättningarna. Aktiviteterna har fungerat som ett 

erbjudande till de som har haft möjlighet att ta emot stödet. Sannolikt är det de kommuner som redan 

prioriterar frågan psykisk hälsa och har goda förutsättningar som tar del av stöd i högst grad. Om inte 

alla kommuner kan ta del av stödet riskerar ojämlikheten i länet att förstärkas.  

Gemensamt för flertalet kommuner som på ett effektivt sätt kunnat ta till sig det stöd som erbjuds är en 

lokal handlingsplan för området psykisk hälsa, kommunsamordnare med tydligt mandat och central 

placering i organisationen, en lokal tvärsektoriell styrgrupp samt stöd och förankring på lokalt 

beslutsfattande nivå. 

Även om det finns behov av att arbeta med en tydligare struktur vill vi betona att det är av stort värde att 

man inom UPH Stockholms län faktiskt har drivit och genomfört en hel del olika aktiviteter. 

Utvecklingsarbeten med ett alltför ensidigt fokus på strukturerna riskerar att aldrig nå fram till konkreta 

handlingar. Likaså kan ett ensidigt fokus på handlingar riskera att endast bli kortsiktiga projekt utan 

någon längre verkan. Båda perspektiv behövs och kan genomföras samtidigt.   

Styrgruppen för UPH Stockholms län fyller en värdefull funktion, inte minst för att det möjliggör att 

representanter för kommun och region kan träffas och samverka. Styrgruppen uppfattas som en väl 

sammansatt grupp med bred representation av olika kompetenser. Det finns dock bland 

styrgruppsmedlemmarna en viss otydlighet kring ansvarsfördelning och mandat. Länken till övriga 

kommuner som inte är del i styrgruppen kan också behöva stärkas. 

Det faktum att de statliga stimulansmedlen till den länsgemensamma satsningen är ettåriga får kritik. 

Det är ett känt problem och svårt att påverka, men samtidigt centralt för ett framgångsrikt arbete. Med 

kortsiktiga medel är det svårt för den lokala nivån att våga göra långsiktiga satsningar. Det blir också 

svårt för samverkanskansliet att möjliggöra den framförhållning som i vissa fall krävs för att 

kommunerna ska kunna förbereda mottagande av det stöd som erbjuds. Därutöver krävs också 

långsiktighet för att kunna göra uppföljningar och se långsiktiga resultat. Psykisk hälsa är ett område 

som kräver just långsiktighet, det måste få ta tid. 

 



 
 

 
  

Kopplingen mellan de fyra procent av stimulansmedlen och de övriga 96 procent är något oklar och de 

sammanblandas ofta, det finns anledning att se över att de båda delarna av stimulansmedlen stärker 

varandra på ett effektivt sätt.  

Det framkommer behov av att se över kopplingen mellan UPH Stockholms län och andra tvärsektoriella 

satsningar i regionen, för att undvika parallella strukturer. Överlag framkommer åsikter om att behövs ett 

större helhetsgrepp kring satsningar med bäring på psykisk hälsa och folkhälsa inom regionen.  

 

SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

UPH Stockholms län har bidragit till en starkare koordinering av det regionala arbetet inom psykisk 

hälsa, inte minst genom att fokusera en del på stödjande aktiviteter som syftar till stärkt samverkan. Det 

finns stora vinster med att de två huvudmännen samverkan i frågorna, både på lokal och regional nivå. 

UPH Stockholms län har därmed en viktig roll att fylla även framöver.  

Utvecklingsarbetet skulle dock kunna stärkas genom mer av strategiska lokala insatser utifrån faktiska 

förutsättningar och en tydligare ram för arbetet som helhet. Det bör understrykas att flera 

intervjupersoner säger att de medlen för denna länsgemensamma satsning med fördel skulle kunna 

öka. UPH Stockholms län har hittills spridit kunskap och erbjudit många olika aktiviteter vilket är 

uppskattat. Man har lagt en god grund för nästa steg som med fördel skulle kunna vara att ha mer fokus 

på lokal implementering. 

 

Rekommendationer avseende aktiviteter: 

• Ökad långsiktighet och längre framförhållning i erbjudande av utbildningar, för att möjliggöra 

förberedelser att kunna ta till sig stödet. 

• Nätverksträffar anpassade efter olika förutsättningar och behov. Ge större utrymme för fri 

diskussion och erfarenhetsutbyte. 

• Tydligare och mer aktiv spridning av information om hemsida och nyhetsbrev. 

• Det finns behov av ett mer behovsanpassat stöd samt uppföljning, då krävs mer kunskap om 

lokala förutsättningarna. Mer systematisk inventering av styrkor och utmaningar på lokal nivå blir 

därför viktigt vid ökad lokal implementering. 

 

Rekommendationer avseende struktur:  

• Tydliggörande av kommunsamordnarnas roll, utifrån förväntningar från UPH Stockholms län. 

Det finns goda exempel på välfungerande kommunsamordnarroller. Att sprida dessa goda 

exempel kring hur en kommunsamordnares roll kan se ut kan ge inspiration till andra. 

• Stötta och uppmuntra kommunerna till att se värdet av att ha en lokal tvärsektoriell styrgrupp 

inom området psykisk hälsa och därmed se uppdragets bredd över förvaltningsgränserna. Det är 

inte enbart en fråga för socialförvaltningen.  

• Stärka den länsgemensamma styrgruppen genom förtydligande av dess roll samt klargörande 

av styrgruppsmedlemmarnas ansvar och mandat 

• Stärka kopplingen till andra tvärsektoriella satsningar inom psykisk hälsa och folkhälsa som finns 

inom länet, för att undvika parallella strukturer 

• Stärka kopplingen mellan de länsgemensamma medlen och de medel som går direkt ut till 

kommunerna, för att de på ett bättre sätt ska stärka varandra 
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1. INLEDNING 

Sverige är en enhetsstat men med långtgående kommunalt och regionalt självstyre. Det är 

kommuner och regioner som är huvudmän och ansvariga för många av samhällets 

välfärdstjänster såsom skola, sjukvård och socialtjänst. Staten i form av riksdagen, 

regeringen och de statliga myndigheterna kan på olika sätt styra de verksamheter som 

region- och kommunsektorn ansvarar för, exempelvis genom att stifta lagar, utdela 

statsbidrag, utöva tillsyn och ta fram olika typer av stödmaterial. Över tid finns emellertid en 

tydlig tendens till att mer av denna makt över organisering och finansiering av 

välfärdsverksamheter ligger inom kommunala och regionala domäner och inte staten. 

Området psykisk hälsa är ett bra exempel på hur staten via riktade statsbidrag försöker att 

stärka arbetet, där de två centrala huvudmännen är regioner och kommuner som ansvarar 

för olika delar inom området. Sett till pengar har staten sedan slutet av 1990-talet skjutit till 

ca 16 miljarder. Ett prioriterat område för i stort sett alla dessa satsningar från regeringens 

sida har varit att bidra till utveckling inom hälso- och sjukvårdsområdet och socialtjänsten, 

främst med sikte på att öka kapacitet, kompetens och innovation (se exempelvis SOU 

2018:90). Med utgångspunkt i regeringens strategi för insatser inom området psykisk hälsa 

2016–2020 har regeringen och SKR ingått överenskommelser i syfte att långsiktigt stimulera 

insatser för att främja psykisk hälsa, tidigt möta psykisk ohälsa och ge effektiv vård och stöd 

till personer med allvarlig problematik (SKR, 2020a). Nationella Uppdrag Psykisk Hälsa utgör 

en del av överenskommelsen kring psykisk hälsa, mellan SKR och Regeringen. 

När det gäller Stockholms län har kommuner och regionen (tidigare landstinget) fått ca 300 

miljoner per år i stimulansmedel från överenskommelserna (dock med årliga variationer). 

Enligt beslut av regionen och samtliga kommuner beslutades att fyra procent av dessa 

medel årligen skulle avsättas till länsgemensamma aktiviteter i syfte att stödja och förstärka 

arbetet inom området psykisk hälsa. Resultatet av denna länsgemensamma 

överenskommelse är Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms Län (UPH Stockholms län). 

Arbetet koordineras av ett särskilt samordningskansli där stort fokus ligger på att få till stånd 

ökad dialog och samsyn för att på så sätt stärka samverkan mellan berörda aktörer, 

framförallt på lokal nivå. Stärkt samverkan kan i sig bidra till att stärka de lokala 

förutsättningarna genom att skapa mer långsiktiga strukturer för arbetet med psykisk hälsa 

inom länet. 

Många välfärdsfrågor, såsom området psykisk hälsa, har blivit allt mer komplexa över tid där 

ingen aktör ensam äger vare sig problemet eller lösningen. Det har bidragit till att samverkan 

mellan aktörer, över sektorer och organisationer, tillmäts allt större betydelse. Förändringar i 

välfärdssektorns organisation under de senaste decennierna, med ökad decentralisering, 

privatisering och uppdelning i beställar- och utförarmodeller samt ökad specialisering av 

professioner och samhällsfunktioner har angetts som orsaker till behovet av ökad 

samverkan (Grape, 2006; Axelsson & Axelsson Bihari, 2013). 

Stora, och sannolikt ökade ansträngningar, riktas därför inom välfärdssektorn för att försöka 

stärka förmågan att med samverkande och samordnande handlingar gemensamt lösa olika 

frågor. För att undvika att människor ”faller mellan stolarna” i ett relativt fragmenterat system 

krävs samverkan mellan olika organisationer och huvudmän (SUB, 2017). Det ökade 

behovet av samverkan inom området psykisk hälsa går också att spåra till bland annat de 

reformer som vården och psykiatrin genomgått sedan 90-talet, i form av en 
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ansvarsförflyttning till kommunerna samt en ökad specialisering bland vårdorganisationer. 

Det är i denna bredare kontext som man ska förstå den länsgemensamma satsningen UPH 

Stockholms län. 

Inom ramen för UPH Stockholms län tas det fram gemensamma analys- och 

handlingsplaner, och i samband med att den nu aktuella handlingsplanen börjar löpa ut har 

man identifierat ett behov av att utvärdera satsningen såhär långt. Denna utvärdering har 

därför som övergripande syfte att identifiera vad som varit framgångar och utmaningar för 

Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län och om satsningen har varit ett stöd i det lokala 

arbetet med psykisk hälsa. Rapporten är tänkt att vara ett underlag för framtida framtagande 

av handlingsplaner.  

 

1.1 IPSOS UPPDRAG OCH UTFÖRANDE 

Ipsos har fått i uppdrag att utvärdera UPH Stockholms län. Det övergripande syftet med 

undersökningen har varit att ta reda på om den länsgemensamma satsningen har varit ett 

stöd i det lokala arbetet inom området psykisk hälsa. Det resultat som utvärderingen 

genererar ska användas som underlag för styrgruppens beslut inför 2021. Ipsos uppdrag har 

pågått från maj till september 2020.  

Ipsos har genomfört en kvalitativ datainsamling i form av djupintervjuer. Utvalda 

intervjupersoner har bestått av 9 lokala samordnare, 1 stabschef på lokal nivå, 6 

projektledare/handläggare på Region Stockholm HSF, 9 medlemmar av den 

länsgemensamma styrgruppen samt de 2 initiativtagare som ursprungligen startade upp 

arbetet med UPH i Stockholms län 2016. Totalt 24 djupintervjuer har genomförts, varav 21 

individuella djupintervjuer och 3 djupintervjuer där 2 intervjupersoner har deltagit 

gemensamt. Sammanlagt 27 intervjupersoner har deltagit. Varje intervju har pågått i 45–60 

minuter, i de flesta fall via videosamtal och i några fall via telefon. Urval av lokala 

samordnare har skett genom ett stratifierat slumpmässigt urval bland de 26 kommunerna i 

Stockholms län. Den stabschef som deltog fungerade som kompletterande stöd till en 

kommunsamordnare som var relativt ny i sin roll, därför deltog de gemensamt i en intervju. 

Resterande intervjupersoner valdes ut av de länsgemensamma projektledarna för UPH. 

Intervjuerna genomfördes under juni och augusti 2020.  

Som framgår har vi genomfört intervjuer med olika aktörer som befinner sig på inom olika 

organisationer och olika nivåer, för att få en så rättvis bild som möjligt. Stort fokus i analysen 

ligger emellertid på intervjuerna med de lokala kommunala samordnarna och UPH 

Stockholms länsgemensamma styrgrupp. Intervjuerna med HSF har haft större fokus på 

området psykisk hälsa som helhet och satsningens inriktning.  

Intervjuerna har i huvudsak berört följande frågeområden:  

• Stöd och utbildningar 

• Hemsida och nyhetsbrev 

• Nätverket med lokala kommunsamordnare kopplat till UPH 

• Kommunsamordnarnas yrkesroll och förutsättningar lokalt 

• Kommunikation och förankring 

• Ledning och styrning 
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• Ekonomiskt perspektiv på att fyra procent av stimulansmedlen avsätts till 

länsgemensamt arbete 

• Positiva och negativa erfarenheter att dra lärdom av för framtiden 

• Utmaningar inom psykisk hälsa framöver 

Efter genomförande av djupintervjuer och framtagande av preliminär analys av resultat har 

en workshop genomförts med en referensgrupp bestående av representanter från Region 

Stockholm, Storsthlm och Länsstyrelsen Stockholm. Samtliga deltagare i workshopen har 

nyckelfunktioner i länets arbete med psykisk hälsa och har valts ut av de länsgemensamma 

projektledarna för UPH Stockholms län. Workshopen genomfördes den 8 september 2020.  

Därtill har andra, mer informella, samtal ägt rum med experter på folkhälsa och med 

erfarenhet av att driva utvecklingsarbeten inom området. Vidare har för utvärderingen 

relevanta dokument och forskningslitteratur studerats. 

Utgångspunkten i analyserna är naturligtvis de kvalitativa data från intervjuerna men de 

övriga nämnda informationskällorna har också betydelse. När det gäller forskningsdelen har 

denna fokuserat på tre relevanta perspektiv – policyforskning, implementeringsforskning och 

samverkansforskning – och bildar en särskilt viktig utgångspunkt i den samlade analysen 

och slutsatserna av utvärderingen. 

 

1.2 AVGRÄNSNINGAR OCH DISPOSITION 

Utvärderingen har fokuserat på de fyra procent av stimulansmedlen som avsätts för 

länsgemensamt arbete och utvärderingen innefattar därmed inte resterande 96 procent av 

stimulansmedlen. Ipsos har inte utvärderat enskilda satsningar utan har tagit sikte på ett 

övergripande helhetsperspektiv. Lokala förutsättningar har undersökts utifrån 

kommunsamornarnas perspektiv och har inte undersökt mer djupgående. 

Intervjupersoner har bestått av lokala kommunsamordnare, projektledare/handläggare på 

Region Stockholm HSF, medlemmar av den länsgemensamma styrgruppen samt de två 

initiativtagarna till UPH Stockholms län. Avgränsning från intervju av andra målgrupper än 

ovan nämnda har skett med anledning av uppdragets omfattning och tidsplan och har 

beslutats av projektledarna för UPH Stockholms län i samråd med den länsgemensamma 

styrgruppen.  

I nästföljande kapitel ges en redogörelse för bakgrunden till UPH Stockholms län och syftet 

med den länsgemensamma satsningen, följt av kapitel 3 som går igenom de relevanta 

forskningsperspektiven (nämnda ovan). Kapitel 4 går igenom viktiga förutsättningar som vi 

bedömer som centrala för att nå de mål som eftersträvas i ett utvecklingsarbete likt UPH 

Stockholms län och baseras främst på den forskning som redovisas i kapitel 3. Därefter 

följer en resultatredovisning i kapitel 5 och fördjupade analyser av resultaten i kapitel 6. 

Rapporten avslutas med kapitel 7 där huvudsakliga resultat, slutsatser och 

rekommendationer redovisas. 
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2. UPPDRAG PSYKISK HÄLSA STOCKHOLMS LÄN 

UPH Stockholms län som satsning bygger på att en ökad samverkan skapar långsiktigt 

bättre förutsättningar för psykisk hälsa i befolkningen. Satsningen har således ett särskilt 

fokus på att skapa en struktur och ett arbetssätt för ökad samverkan och samordning med 

arbetet inom psykisk hälsa i Stockholms län.  

För att åstadkomma ett långsiktigt arbete med psykisk hälsa i länet ska satsningen syfta till 

att skapa förutsättningar för (1) dialog och samverkan mellan berörda aktörer, (2) ökad 

samsyn kring vilka utmaningar som finns och gemensam syn på hur man ska gå vidare med 

dessa, (3) bidra till  långsiktiga strukturer för att sprida och implementera kunskap om 

psykisk hälsa i länet samt (4) att genom olika projekt testa nya arbetssätt vilket på sikt kan 

bidra till bättre och effektivare sätt att organisera arbetet med psykisk hälsa. Dessa fyra 

områden omnämns som målsättningar och syfte men kan också betraktas som medel för att 

uppnå det övergripande målet om stärkta förutsättningar.  

Ett återkommande begrepp i de olika policydokumenten och handlingsplaner för UPH 

Stockholms län är just samverkan och behovet av att detta förbättras och effektiviseras såväl 

inom området psykisk hälsa som inom andra områden som involverar både regioner och 

kommuner (se tex. UPH, 2018). Samverkan som medel för att stärka förutsättningarna är 

därför ett nyckelbegrepp. För många av de projekt som genomförs finns också ordet 

samverkan med i projektrubriken, exempelvis ”Förbättrad samverkan kring Barn i behov av 

särskilt stöd” och ”Förbättrad samverkan vid vårdnadshavares akuta sjukdom eller dödsfall”. 

UPH Stockholms läns utvecklingsarbete kan i grunden delas in i två delområden: strukturer 

och aktiviteter (för en liknande indelning på alkoholområdet, se Nilsson, 2019). 

Med strukturer avses i regel inom folkhälsoarbeten tre, icke ömsesidigt uteslutande, 

delområden: policy, samverkan, resurser. Policy eller policyer handlar om strategier, 

handlingsplaner och andra styrdokument som viktiga utgångspunkter för att kunna driva 

fram ett långsiktigt förändringsarbete. Samverkan nämns också som viktigt medel (och mål) 

för att åstadkomma långsiktig förändring. Med samarbete avses i bred bemärkelse en 

process av gemensamt handlande mellan aktörer i syfte att uppnå ett gemensamt mål eller 

syfte (för mer om de olika forskningsperspektiven se kapitel 3). Resurser är naturligtvis 

också centralt för att kunna driva förändringsarbete. Utan tillräckliga resurser bland de 

centrala aktörerna i form av exempelvis personal på viktiga funktioner och medel för att 

implementera olika metoder och kunskaper kan ett förändringsarbete knappast genomföras. 

Aktiviteterna tar fasta på vad som faktiskt skall genomföras och nå ut till målgrupper och, i 

slutändan, till befolkningen. Beträffande UPH Stockholms län avses framförallt de aktiviteter 

som kansliet bedriver i form av kunskapsspridning och utveckling av arbetssätt och metoder. 

Konkreta delar av aktiviteter är nyhetsbrev, hemsidan, utbildningar och stöd av olika slag. 

Endast utvecklade strukturer i sig leder knappast till önskvärda bestående förändringar och 

detsamma gäller om allt fokus endast ligger på aktiviteter i sig. Därför behövs arbeten inom 

båda områdena (form och innehåll), där utveckling av ändamålsenliga strukturer underlättar 

genomförandet av olika aktiviteter. Det bör nämnas att sådan indelning i strukturer och 

aktiviteter ger en förenklad bild eftersom de två ibland överlappar varandra. Inte minst har en 

del av de aktiviteter som erbjudits syftat till att stärka de lokala strukturerna. 
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2.1 UPH STOCKHOLMS LÄNS STRUKTUR 

Den struktur som byggts upp för att genomföra utvecklingsarbetet består av en styrgrupp 

och under styrgruppen ett samverkanskansli. Styrgruppen utgörs av representanter från de 

centrala aktörerna, vilka är Region Stockholm, kommunerna i Stockholms län (genom 

Storsthlm och ett par kommuner i länet) och representanter från brukarorganisationen NSPH 

i Stockholms län (UPH, 2020). Styrgruppen ska gemensamt företräda olika huvudmän och 

olika verksamheter för att på så sätt säkerställa ett tvärsektoriellt perspektiv. Den politiska 

förankringen för den länsgemensamma satsningen sker genom den politiska 

ledningsgruppen för samverkan inom vård och omsorgsarbetet i Stockholms län (VIS), som 

därmed ger mandat till styrgruppen. Organisation av UPH Stockholms län sammanfattas i 

figur 1.  

 

 

Figur 1. UPH Stockholms läns organisation (UPH Stockholms län, 2018) 

 

Styrgruppen har som uppgift att leda arbetet för den länsgemensamma satsningen. Dels i 

form av att representera olika huvudmän och verksamheter och på så sätt säkerställa det 

tvärsektoriella perspektivet, dels genom att mer aktivt besluta vilka satsningar och projekt 

som ska genomföras inom ramen för den länsgemensamma satsningen. 

Samverkanskansliet koordinerar och genomför de aktiviteter som beslutats av styrgruppen 

och har också som uppgift att sprida samt följa upp insatser. Kansliarbetet drivs idag av två 

projektledare anställda av Region Stockholm respektive Storsthlm, men som båda 

rapporterar till den länsgemensamma styrgruppen. Kansliet består också av två samordnare 

från Storsthlm och hälso- och sjukvårdsförvaltningen inom Region Stockholm. En annan 

viktig funktion hos samverkanskansliet är att fungera som länk mellan kommunerna i länet 

och Region Stockholm. Kansliet ska därför koordinera och stödja utbyte av kunskap och 
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arbetssätt inom ramen för ett långsiktigt syfte att bidra till en varaktig kontinuerlig dialog och 

samverkan mellan Region Stockholm och kommunerna i länet.  

Organisationen för UPH Stockholms län kan sammanfattas med att den består av den 

politiskt inriktade nivån (VIS), den beslutande nivån (styrgrupp) och den verkställande nivån 

(samverkanskansliet).  

Den länsgemensamma satsningen har ytterligare förankring i kommunerna genom ett 

särskilt nätverk av kommunsamordnare från respektive kommun. Kommunsamordnaren har 

utsetts av respektive kommun och bjuds regelbundet in till träffar för gemensam information, 

stöd och dialog kring de länsgemensamma medlen och satsningarna. Kommunnätverket har 

funktionen att förankra kommunernas perspektiv och behov i satsningens riktning. Men det 

är även ett tillfälle för att sprida kunskap, goda exempel och erbjudanden som satsningen 

genererar tillbaka ut till kommunerna.  

Vidare ska satsningen ske i nära samarbete med pågående internt arbete på hälso- och 

sjukvårdsförvaltningen inom Regionen och Storsthlm samt fungera som länk till andra 

länsövergripande aktörers arbete, såsom Länsstyrelsen i Stockholm län samt nationella 

aktörer och myndigheter. Satsningen berör därmed även en större grupp aktörer som 

arbetar med psykisk hälsa inom Stockholms län, såsom samordnare/handläggare från 

hälso- och sjukvårdsförvaltningen och olika brukarorganisationer.  

 

2.2 UPH STOCKHOLMS LÄNS AKTIVITETER 

Flera av de aktiviteter som genomförts under åren har haft som primärt syfte att stärka 

samverkan och därmed strukturerna, oftast med fokus på den lokala nivån. Vi redogör 

kortfattat för dessa och andra genomförda aktiviteter i detta avsnitt.  

De aktiviteter som genomförs inom ramen för satsningen förbereds av samverkanskansliet 

och beslutas av styrgruppen. För perioden 2018–2020 identifierades tre prioriterade 

områden som varit riktningen för satsningen de senaste tre åren. Det är (1) barn och unga, 

(2) ledning, styrning och organisation samt (3) kunskap och kompetens inom området 

psykisk hälsa. 

Stöd som erbjudits inom ramen för UPH Stockholms län har varit exempelvis i form av 

metodstöd och utbildningar samt länsgemensamma handlingsplaner, nulägesanalyser och 

omvärldsbevakning. Man har också arbetat med informationsspridning av forskningsresultat, 

evidensbaserade metoder och beprövade arbetssätt samt andra relevanta skrifter.  

Exempel på utbildningar som genomförts inom ramen för UPH Stockholms län har varit: 

• Psyk-E bas och Psyk-e bas senior: webbutbildningar i grundläggande psykiatri 

för personal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk 

ohälsa. 

• NPF skoldagarna: två utbildningsdagar som riktar sig till pedagoger, skolledare 

och personal inom elevhälsan, med fokus på skapandet av framgångsrika 

lärandemiljöer i skolan för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

(NPF). Anordnas i samarbete med Karolinska Institutet. 

• Metodstöd i implementering: fyra workshops innehållande föreläsningar och 

praktiskt arbete tillsammans med andra anmälda verksamheter. Anordnas i 
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samarbete med Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) inom 

Region Stockholm. 

• Att leda utvecklingsarbete: en tvådagarskurs som fokuserar på att ge stöd i att 

förbereda, genomföra och vidmakthålla förbättringar. Anordnas i samarbete med 

SKR. 

• Fullföljd utbildning: utvecklingsprogram till kommuner som vill utveckla sitt 

förebyggande arbete och ge fler unga möjligheten att bli behörig till gymnasiet 

och fullfölja sin utbildning där. Anordnas i samarbete med SKR. 

• Främja skolnärvaro och förebygga skolfrånvaro: Seminarieserie riktat till för alla 

som arbetar med eller ansvarar för frågor som handlar om skolnärvaro och 

skolfrånvaro. 

Det har även genomförts ett par projekt i utvalda pilotkommuner, där man testat nya 

arbetssätt. Exempel på detta är utvecklingsarbete kring en modell för tidigt socialt stöd som 

genomförs i Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning. 

Information tillhandahålls framförallt via UPH Stockholms läns hemsida och nyhetsbrev samt 

nätverksträffar för lokala kommunsamordnare. Övergripande är UPH Stockholms län 

aktiviteter tänkta att fungera som en länk, och skapa förutsättningar för en dialog, mellan 

huvudmän på regional och lokal nivå (UPH Stockholms län, 2020). 

Då det huvudsakliga syftet med UPH Stockholms län är att skapa långsiktiga strukturer för 

arbetet med psykisk hälsa i länet, har en viktig strategi varit att aktivt delta i andra pågående 

satsningar som precis som UPH Stockholms län syftar till att stärka arbetet med psykisk 

hälsa och folkhälsa (se också kap. 4.1). 

Det bör nämnas att UPH Stockholms läns arbete (de fyra procenten) är tänkt att fungera 

som ett stöd kopplat till de övriga 96 procenten. Dessa 96 procent av stimulansmedlen 

täcker flera olika fokusområden, allt från förebyggande och främjande till tidiga insatser, 

enskildas delaktighet och specialiserade insatser till riskgrupper. Här finns även ett 

fokusområde med kopplat till struktur nämligen ”ledning, styrning och organisation”. (för mer 

information se regionen och kommunernas handlingsplan: 

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/stockholmslan/handlingsplaner/2018-analys-och-

handlingsplaner-for-stockholms-lan/) 
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3. FORSKNINGSPERSPEKTIV 

Flera olika forskningsperspektiv är relevanta i syfte att bättre förstå och analysera det arbete 

som bedrivs inom ramen för UPH Stockholms län. De tre perspektiv som behandlas nedan 

är inte ömsesidigt uteslutande utan är, tvärtom, tydligt sammankopplade. 

 

3.1 POLICYFORSKNING 

Ett i detta sammanhang relevant forskningsperspektiv är policyforskning, som sätter fokus 

på betydelsen av just strukturer som centrala verktyg i att stärka förutsättningarna för ett 

långsiktigt förändringsarbete. Ofta betonas vikten av politiska beslut, olika styrdokument 

(t.ex. strategier, politiska program, handlingsplaner), tvärsektoriellt samarbete samt 

långsiktighet vid planering och i genomförande. Även systematisk kompetensförstärkning 

och behovsinventering samt regelbunden uppföljning betonas som centrala komponenter i 

ett sådant förändringsarbete (t.ex. Fawcett, m.fl., 2010; Holder, 1998; för ett brett perspektiv 

på området se t.ex. WHO, 1986, 2001, 2014). En annan viktig erfarenhet från 

policyforskning är att det tar tid att utveckla och förändra policyer (se t.ex. Andréasson, 

2002) och därmed också att utvecklingsarbete tar tid (för lokalt arbete, se t.ex. Wallin, 2002; 

för implementering av evidensbaserad praktik, se t.ex. Nilsen, 2014).  

Sammantaget bidrar dessa faktorer till att ge utövarna ett starkt mandat till förändring och 

genererar således stärkta (lokala) förutsättningar för ett långsiktigt hållbart arbete. Mer 

konkret så handlar sådana strukturella förutsättningar (policyer, samverkan, resurser) om 

exempelvis följande (se Länsstyrelsen Stockholm, 2019 som i sin tur hänvisar till underlag 

från regeringen, Kommissionen för jämlik hälsa (SOU 2017:4), Folkhälsomyndigetern och 

synpunkter från referensgruppsmöten): 

• Beslutsfattare med kunskap om förutsättningar för arbetet 

• Prioritet av ett långsiktigt hälsofrämjande och förebyggande arbete med psykisk 

hälsa 

• Gemensamt ägande genom tvärsektoriella samverkansstrukturer för arbetet med 

intern och extern representation 

• Strategiskt placerad samordnarfunktion/team med mandat och uppdrag att driva 

på utvecklingen för hälsofrämjande och förebyggande arbetet 

• Strategisk användning av lokal kartläggning och analys vid planering och 

uppföljning 

• Strategisk form för dialog med medborgare, brukare och målgrupper 

• Kunskap om hälsofrämjande och förebyggande insatser, metoder och arbetssätt 

finns hos strateger/samordnare 

 

3.2 IMPLEMENTERINGSFORSKNING 

Ett annat relevant forskningsperspektiv är implementeringsforskning som fokuserar på 

spridning och, framförallt, genomförande av olika metoder. Fokus ligger alltså inte på om 

metoden i sig är effektiv utan på implementeringen av denna oberoende av dess effektivitet. 

Med metod avses inte endast konkreta arbetsmetoder och arbetssätt utan det kan röra sig 

om allt möjligt som ska genomföras, således också om specifika kunskaper, strategier och 
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samverkansmodeller (för grundläggande information om implementering i politik och 

förvaltning, se Vedung, 2016; för teori och tillämpning inom hälso- och sjukvården, se Nilsen, 

2014). Det finns lite olika definitioner av ordet implementering men i grunden avses olika 

specifika eller planerade aktiviteter som har till syfte att få en ny metod eller program med 

kända aspekter att bedrivas i ordinarie verksamhet (se Folkhälsomyndigheten, 2017). 

Stort fokus ligger här på att studera faktorer som påverkar (underlättar eller försvårar) 

genomförandet av implementeringen. Under de senaste decennierna har också kunskapen 

kring implementering utvecklats och flera implementeringsfrämjande faktorer har identifierats 

såväl i svenska som i internationella studier (för en redovisning, se Folkhälsomyndigheten, 

2017).  

Ett basalt krav för lyckosam implementering är att det finns en insikt och uttalat behov av 

förändring och att den nya metoden är såpass spridd att potentiella användare känner till att 

den finns (t.ex. Durlak & DuPre, 2008). Beträffande själva genomförandet av 

implementeringen underlättas denna av en kombination av flera olika komponenter, t.ex. 

utbildning, praktisk träning, coachning och möjlighet till konsultation. Utvärdering och 

återkoppling till användarna är också viktiga inslag i en framgångsrik implementering, likaså 

tidig involvering av användare. Muntlig och skriftlig information i sig har, åtminstone som 

enskilda komponenter, svagt stöd i implementeringsforskningen (Fixsen, m.fl., 2005; 

Greenhalgh, m.fl., 2005). Avseende metoden i sig bör den stämma med den 

implementerade organisationens normer, värderingar och arbetssätt, vara enkel att använda 

och vara anpassningsbar till mottagarens behov (t.ex. Greenhalgh, m.fl., 2005). Det bör 

också finnas tillräckligt med tid för genomförandet: implementeringsprocesser tar tid (se t.ex. 

Folkhälsomyndigheten, 2017). 

Av detta följer således att mottagarens organisatoriska kultur är en central faktor som kan 

främja eller försvåra implementeringen. Här nämns som nyckelfaktorer organisatoriskt 

klimat, organisatorisk beredskap för förändring samt ledarskap, politiskt stöd, formella beslut 

och adekvat resurstilldelning (t.ex. Durlak & DuPre, 2008). Även omständigheter i 

organisationen eller samhället i stort, till exempel ekonomiska eller organisatoriska 

förändringar, kan naturligtvis påverka en implementeringsprocess (Folkhälsomyndigheten, 

2017). 

När den nya metoden tas för given, oavsett personalomsättning, omorganisationer och 

politiska eller ekonomiska förändringar, betraktas den som institutionaliserad, dvs. 

implementeringen kan slutgiltigt betraktas som lyckosam (Folkhälsomyndigheten, 2017).  

Till sist vill vi nämna några ord om programföljsamhet, dvs. hur väl användarna följer 

metoden i praktiken, vilket är en viktig komponent i implementeringsprocessen. 

Anpassningar av metoden till mottagarens kontext eller liknande kan innebära att man 

frångår den ursprungliga och utvärderade metoden. Samtidigt som de viktigaste 

komponenterna i en metod inte får uteslutas eller förändras måste ibland en ny metod 

anpassas till lokala förutsättningar för att implementeringen ska lyckas. Detta är en svår 

balansgång (se t.ex. Folkhälsomyndigheten, 2017; Trolldal, m.fl., 2013). Om mottagaren 

endast genomför delar av metoden men gör detta fullt ut och institutionaliserat så har man 

förvisso lyckats med en implementering men inte av den metod som man avsåg att 

implementera. Risken är då också stor att de effekter som eftersträvas uteblir.  
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3.3 SAMVERKANSFORSKNING 

Kopplingen mellan de tre forskningsperspektiven nämnda i detta kapitel kan exemplifieras 

genom just samverkan som många gånger, inom folkhälsoområdet, utgör en väsentlig del av 

en metod (arbetssätt) och som därför kan bli föremål för implementering. Tvärsektoriell 

samverkan nämns också som en viktig policykomponent i ett främjande och förebyggande 

folkhälsoarbete. Samverkansforskning, som är en del av en bredare organisationsforskning, 

fokuserar många gånger på just faktorer som påverkar förutsättningarna för samverkan.  

Det finns ingen entydig definition av begreppet samverkan och det används ofta synonymt 

med andra närliggande begrepp som just samarbete och samordning. Danermark (2005) 

skriver att samverkan är medvetna, målinriktade handlingar som utförs tillsammans med 

andra i en klart avgränsad grupp avseende ett definierat problem och syfte. Han skiljer detta 

från samarbete som han menar är något som sker mellan människor dagligen utan att vi 

närmare funderar över det. Mallander (1998) diskuterar begreppet samverkan som en 

relation mellan två eller flera parter som har en viss varaktighet, en viss grad av 

formalisering samt att det finns någon form av överenskommet syfte mellan deltagarna. 

Axelsson och Bihari Axelsson (2013) menar att det enklaste sättet att definiera samverkan är 

att vända på ordet och säga att det handlar om att verka tillsammans, det vill säga att uträtta 

eller åstadkomma något gemensamt. Det är en vid definition som kan omfatta flera olika 

typer av aktiviteter men gemensamma handlingar och gemensamma mål är två faktorer som 

måste uppfyllas för att det ska kunna definieras som samverkan. 

Samverkan utgår således i regel ifrån att ingen av de deltagande aktörerna 

(organisationerna) har mandat att bestämma över de andra, utan bygger på ett gemensamt 

ansvar och ägandeskap för helheten med gemensamma handlingar och gemensamma mål. 

Olika intressen balanseras i förhållande till varandra samtidigt som det behöver finns en vilja 

till lärande av varandra för ökad kunskap och kompetens. Samverkan mellan organisationer 

ställer oftast höga krav på både vertikal förankring hos de medverkande organisationerna 

och mandat för deltagarna i samverkansorganisationen, men också på horisontell förankring 

mellan organisationerna (se t.ex. Bottheim & Zingmark, 2020; Axelsson och Bihari Axelsson, 

2013).  

I denna utvärdering ser vi samverkan som en process av samordning, koordination, tajming 

och anpassning av två eller flera processer till varandra. I en sådan ingår flera olika aktörer 

och grupperingar med syfte att driva gemensamma processer och agera för att 

gemensamma mål. Vi skiljer också på samordning och samverkan där den förra är mer av 

en plattform for koordinering av insatser med ofta lägre grad av integrering än samverkan. 

Samordning kan enligt detta sätt ske utan någon egentlig samverkan. 

Samsyn och dialog, som också nämns som målsättningar för UPH Stockholms län, 

innefattar inte samma grad av integration mellan olika aktörer men en god samverkan 

förutsätter god dialog och samsyn i de aktuella frågorna. Ökad samverkan är ett mål för UPH 

Stockholms län men ska i ett vidare perspektiv mer ses som ett medel för att uppnå ett 

högre mål (stärka strukturerna långsiktigt).   

När det gäller mer konkreta faktorer som hindrar respektive främjar samverkan har flera 

sådana identifierats både i svensk och i internationell samverkansforskning och handlar 

både om organisatoriska och individuella aspekter i samverkansprocesser. Några exempel 

på barriärer som behöver överbryggas är värnande om egen verksamhet, hierarkier, 

bristande förståelse för andra och oförmåga att se en gemensam nytta (SKR, 2020b). 
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Otydliga roller (mandat, ansvar), olika ambitionsnivå och bristande tillit, bristande kunskap 

om varandras verksamheter och kulturella och organisatoriska skillnader mellan 

samverkanspartner är andra kärnkomponenter som lyfts i flera studier (ex. Danermark, 

2013; Huxham & Vangen, 2005; Grape, 2015; Marek, et al., 2015; Bottheim & Zingmark, 

2020).  
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4. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR FRAMGÅNGSRIKT 

UTVECKLINGSARBETE  

Baserat på nämnd forskning samt erfarenheter från tidigare nationella satsningar som Ipsos 

tagit del av (genom samtal, egen erfarenhet och forskningsrapporter) kan de förutsättningar 

som redovisas nedan sägas vara centrala för att nå de mål som eftersträvas i ett 

utvecklingsarbete likt UPH Stockholms län. Formuleringarna är skrivna i syfte att ge en slags 

idealbild av det bästa möjliga strukturella utfallen mot vilka det faktiska utvecklingsarbetet 

kan sträva i riktning mot. 

 

4.1 NIO CENTRALA FRAMGÅNGSFAKTORER 

 

(1) TYDLIGA MANDAT 

Det är viktigt med tydliga mandat på alla nivåer och bland alla aktörer. Exempelvis ska 

utförarna ha tydliga mandat från beslutsfattare (ledningen). Detta gäller både de som 

koordinerar arbetet och de som är föremål för arbetet (mottagarna).   

(2) TYDLIGA MÅL 

Målet med satsningen ska vara känd på alla centrala nivåer och hos alla aktörer, dvs. vad 

uppdraget syftar till. Här avses både det långsiktiga övergripande syftet men även de mer 

konkreta målen för innevarande år och vilka resultat som förväntas. Ett medel för att nå 

sådana mål är att ha genomarbetade strategier och handlingsplaner för alla berörda, både 

på den mer övergripande koordinerande nivån och inom mottagarorganisationer. Ett annat 

sätt att nå dessa mål är att ingå skrivna avtal (samverkansavtal) mellan deltagande aktörer 

där det redogörs för vad som förväntas av respektive aktör. 

(3) STYRGRUPPER ELLER LIKNANDE - PÅ ALLA RELEVANTA NIVÅER 

Detta gäller, som för målen ovan, både för den övergripande styrningen av nationella 

(regionala) satsningar men också ute bland mottagarna av insatserna. Detta är inte minst 

viktigt i olika samverkansprocesser, där alla ska ta lika stort ansvar för processen och där 

det då finns en risk att ingen riktigt styr och tar ansvar. 

(4) TVÄRSEKTORIELL SAMVERKAN 

Styrgrupper (eller liknande) är viktiga som drivande aktör i ett utvecklingsarbete. De bör 

också vara representerade av alla de centrala områden/funktioner som berörs, dvs. de bör 

vara tvärsektoriella i sin uppbyggnad. Tvärsektoriell samverkan är inte bara viktigt inom 

ramen för en organisation eller pågående utvecklingsarbete utan också mellan 

organisationer eller olika utvecklingsarbeten. Inom välfärdsområdet pågår för närvarande 

många olika samverkans- och utvecklingsarbeten som alla har stor bäring på varandra. 
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(5) LÅNGSIKTIG FINANSIERING 

Detta är en grundförutsättning för allt utvecklingsarbete. Kortsiktighet i medel och därmed 

planering försvårar väsentligen ett långsiktigt förändringsarbete. Erfarenhet är att 

utvecklingsarbete tar många år att genomföra och medlen bör anpassas därefter. 

(6) STYRA INSATSER MOT FAKTISKA BEHOV 

Ingen mottagarorganisation är den andra lik och därför finns en vinst i att genomföra 

behovsanalyser i respektive mottagarorganisation för att därefter stötta i att implementera 

insatser som riktas mot de faktiska behoven. I linje med detta är det också viktigt med 

konkreta insatser (t. ex metoder, kunskaper) som mottagarna förstår. 

(7) REGELBUNDNA BESÖK HOS RELEVANTA MÅLGRUPPER 

Ett sätt att lyssna in mottagarnas perspektiv och förutsättningar är att genomföra 

möten/träffar mellan aktörer. Detta kan ses som en viktig del i ett erfarenhetsutbyte. Det 

finns helt enkelt ett stort värde i att lyssna in varandra, trots olika behov och förutsättningar, 

eftersom det bidrar till en ökad samsyn och dialog och främjar därmed samverkan. 

(8) KOMPETENSER OCH KUNSKAP 

God kunskap och kunskapsspridning är centrala delar i ett utvecklingsarbete och ännu mer i 

ett kunskapssamhälle som det svenska. Dessutom är inte kunskap statiskt utan tvärtom 

dynamiskt med en ständigt pågående utveckling. Aktörer i ett utvecklingsarbete bör därför 

regelbundet inhämta kunskap vilket gör det nödvändigt med någon form av återkommande 

kunskapsförsörjning. Att ta tillvara nödvändiga kompetenser som finns bland aktörer i 

samverkansprocesser och säkerställa en långsiktig kompetensförsäkring är därför av central 

betydelse. 

(9) DOKUMENTATION OCH UPPFÖLJNING 

Att följa upp vad som händer (eller icke händer) över tid bedöms som centralt både för 

uppföljning i sig men också som ett redskap för återkoppling och för styrning av framtida val 

av insatser. Här syftas inte endast på uppföljning av processer utan också på uppföljning av 

olika utfall. Också uppföljning av skrivna avtal eller överenskommelser är viktigt för att 

stämma för att se om det som överenskommits verkligen blivit av. Dokumentation och 

uppföljning kräver tydliga, och gemensamt beslutade, indikatorer som ska mätas över tid. 

 

SAMMANFATTNING AV VIKTIGA STRUKTURELLA FÖRUTSÄTTNINGAR 

De ovan nämnda förutsättningarna, som ofta är viktiga förutsättningar för att nå de mål som 

många gånger eftersträvas i utvecklingsarbeten, kan sammanfattas med följande: 

uppbyggda strukturer med handlingskraftig central koordinering, tydliga mandat och mål 

över hela linjen, tvärsektoriell styrning (både intern och externt), regelbundna 

utbildningsinsatser och regelbunden systematisk uppföljning av både processer och utfall. 
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5. RESULTAT 

I detta avsnitt redovisar Ipsos de resultat som framkommit i de genomförda djupintervjuerna. 

Avsnittet delas in i två delar; aktiviteter och struktur. Fokus i intervjuerna har varit 

aktiviteterna och det är således det området som tar störst utrymme i detta kapitel. Det har 

dock successivt framkommit att strukturen är ett återkommande tema som många 

intervjupersoner nämner. Det är tydligt att det framförallt är formen och strukturen som har 

störst utvecklingspotential i den länsgemensamma satsningen. Ett mer utvecklat 

resonemang om strukturen för UPH Stockholms län utöver det som framkommer i detta 

kapitel följer i kapitel 6.   

 

5.1 AKTIVITETER 

Resultatet från djupintervjuerna visar på en övergripande positiv inställning till de aktiviteter 

och det stöd som samverkanskansliet erbjuder inom ramen för den länsgemensamma 

satsningen. Den lokala nivån har fått tillgång till mycket av värde och satsningen har bidragit 

till bättre samverkan på flera håll.  

 

5.1.1 STÖD FRÅN SAMVERKANSKANSLIET 

Stödet från samverkanskansliet lyfts fram som mycket värdefullt. Här avses både de två 

länsgemensamma projektledarna och samordnarna från regionen och Storsthlm (se figur 1 i 

kapitel 2.1). De beskrivs som kompetenta och hjälpsamma med att svara på frågor om stort 

som smått. Generellt tycks det finnas ett högt förtroende gentemot samverkanskansliet och 

den kompetens som dess personal besitter. De utgör en viktig del i det lokala stödet och får 

beröm för att vara lättillgängliga. 

Projektledarna och samordnarna på kansliet har en samordnande roll på så sätt att de har 

en överblick av vad som sker i en stor del av länets kommuner inom psykisk hälsa. De kan 

därmed förmedla kontakter och ge information om goda exempel. De har också en 

omvärldsbevakande roll och tar in kunskap som de sedan kan sprider vidare. Projektledarna 

har också gett praktisk hjälp kring exempelvis rapportering.  

Det övergripande stödet beskrivs som en trygg ram för arbetet med psykisk hälsa i länet. Det 

ramverket och tryggheten i sig har ett stort värde för det lokala arbetet.  

Det har varit väldigt bra, just att någon har överblick, […]  om jag undrar: ”Vet ni om 

någon av kommunerna har tänkt på den här frågan?” Då vet ju de det. Istället för att jag 

ska behöva höra av mig till alla kommuner och höra: ”Är det någon som…?” osv. Det blir 

som en samlad kunskapsbank. Det har varit väldigt bra. - Kommunsamordnare  

De är våra öron och ögon utåt, att kunna fånga in metoder som kommer eller andra 

tillvägagångssätt, och sprida vidare det till oss. Det är det jag tycker ska vara deras 

huvudsyssla, att de är en slags förlängd arm, vårt stöd regionalt. Och nationellt också.  

– Kommunsamordnare 
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5.1.2 UTBILDNINGAR OCH SEMINARIER 

De utbildningar och seminarier som erbjuds inom ramen för den länsgemensamma 

satsningen har relevant innehåll och uppfattas som väl utformade och av hög kvalitet. De 

intervjupersoner som har tagit del av dessa satsningar är nöjda och upplever att de har fått 

värdefull kunskap.  

Det ekonomiska perspektivet är viktigt och flera kommunsamordnare poängterar att det 

skulle blivit en betydligt högre kostnad för varje enskild kommun att anordna respektive 

utbildningssatsning lokalt. Det ligger också ett stort värde i att UPH Stockholms län står som 

arrangör, det inger ett förtroende och upplevs som en kvalitetsstämpel. Det finns överlag en 

stark tillit till att de aktiviteter som UPH anordnar är noga utvalda och har granskats av 

personer med hög kompetens:  

Det är också en form av kvalitetssäkring, känns det som. Av de utbildningar som de 

erbjuder. Jag tänker i alla fall att de har tänkt igenom det ganska noga innan de 

bestämmer sig för att erbjuda någon form av utbildning. Så då vet man, ”okej, då är det 

här något vettigt” - Kommunsamordnare 

Ett återkommande tema i intervjuerna är dock att det i flera kommuner finns svårigheter att 

ta del av de utbildningar som erbjuds. För att underlätta finns önskemål om en ökad 

långsiktighet i upplägget för utbildningarna, både i framförhållning kring hur långt i förväg 

som utbildningssatsningar annonseras och i frekvensen av hur ofta utbildningarna anordnas. 

Det finns i flera fall behov av mer tid till förankring högre upp i organisationen, att identifiera 

lämpliga deltagare, planera resurserna i verksamheterna och ta del av förutsatt 

grundutbildning. 

När det är färdigarbetat, och de kan komma och säga att ”nu kan vi erbjuda det här”, då 

behöver ju vi vara på direkt. Och det är inte säkert att det synkar med vår verksamhet. Vi 

kanske skulle behöva ett halvårs planering, där jag får möjlighet via styrgrupp, hemma, i 

diskussion i arbetsgruppen, var ligger vi i det här, är det här något som skulle vara 

aktuellt, vad ska vi prioritera, osv. För våra verksamheter har ju också sin årsplanering, 

både utbildning och planering av verksamheterna. Där blir det ofta att ”nu finns det inte 

utrymme kvar, för vi har redan satt in de utbildningar som vi mäktar med i år, vi kan inte 

lägga in 5 till”. Även om de är gratis och vi får dem för våra fyra procent så ska vi mäkta 

med det. Och det är väl det som är knepigt. - Kommunsamordnare 

 

5.1.3 HANDLINGSPLANER OCH ANALYSER 

De handlingsplaner och analyser som UPH Stockholms län tar fram uppfattas ha hög kvalitet 

och är relevanta, framförallt för de kommuner som arbetar aktivt med psykisk hälsa och 

prioriterar det i det lokala arbetet. Den länsgemensamma handlingsplanen används av flera 

som mall och inspiration vid framtagande av lokal handlingsplan och planering av det lokala 

arbetet framåt.  

Den regionala handlingsplanen har också underlättat för oss att ta fram en egen 

handlingsplan. För vi har utgått väldigt mycket ifrån det. Och också beroende på den 

informationen, mail och allting, den omvärldsbevakning som vi får, så har vi kunnat fylla 

vår handlingsplan med olika aktiviteter. Vi får en röd tråd, helt enkelt, igenom olika 

nivåer. - Kommunsamordnare  
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Nulägesanalyser och kartläggningar är något som också är mycket uppskattat. De regionala 

kartläggningarna och nulägesanalyserna ses dels som ett sätt att få en gemensam bild av 

området psykisk hälsa i länet, dels som ett verktyg i att planera arbetet på lokal nivå. Några 

intervjupersoner lyfter behov av mer framåtblickande kartläggningar med syfte att identifiera 

framtida behov och utmaningar inom länet.  

 

5.1.4 NÄTVERKSTRÄFFAR 

Nätverksträffarna anses överlag ha ett bra upplägg och ta upp relevant information. Längd 

och frekvens på träffarna uppfattas ligga på en bra nivå. Några föreslår att det ska kunna 

finnas möjlighet att delta digitalt, för att spara in restid. Samtidigt framhåller många värdet av 

att ses fysiskt, för en ökad interaktion och dialog mellan varandra.  

Nätverksträffarna är uppskattade och ses som ett tillfälle för informationsinhämtning. Det 

upplevs viktigt att alla kommuner i länet får tillgång till samma information och får en 

gemensam syn på vad som händer inom området psykisk hälsa. Många lyfter också värdet 

av att träffa andra personer i motsvarande yrkesroll från andra kommuner och få ett 

erfarenhetsutbyte. Man uppskattar också de goda exemplen som tas upp på träffarna. Det 

upplevs värdefullt att se hur andra kommuner jobbar med problem man själv identifierat i sin 

kommun samt att exemplen ger inspiration till hur man lokalt kan använda sig av de 

tillgängliga medlen. Minnesanteckningarna som skickas ut efter mötena är också mycket 

uppskattade.  

Samordnarträffarna är givande på så sätt att man verkligen får en bild av vad som är på 

gång, vad det är för fokus framåt. Så det är väldigt positivt - Kommunsamordnare 

Jag tycker att samverkanskansliet har varit jättebra, de fyra procenten som går dit har 

varit självklara, nätverkandet som jag tycker att vi behöver… lyfta olika nya metoder, som 

man kan ta med sig hem lokalt och säga ”den här passar faktiskt oss, vi förankrar den 

och implementerar. - Kommunsamordnare  

Det framkommer dock att rollen som samordnare skiljer sig mellan olika kommuner. Det 

innebär att nätverksträffarna innefattar är en stor spridning av olika yrkesroller med skilda 

lokala förutsättningar, mandat och behov. Nätverksträffarna kan därmed bestå av en ganska 

brokig skara. Det gör att informationen som delges har olika hög grad av relevans för de 

olika kommunsamordnare som deltar. I vissa fall kan goda exempel som beskrivs upplevas 

svåra att göra något värdefullt av, eftersom den egna kommunen inte kommit tillräckligt långt 

i sitt arbete med psykisk hälsa eller saknar resurser.  

Med anledning av detta framkommer förslag på anpassning av nätverksträffarna. Ett förslag 

är att skapa grupper av kommuner som har gemensamma nämnare, exempelvis utifrån 

storlek eller kartläggning av förutsättningar och behov. Ett annat förslag är att göra 

nätverksträffarna mer tematiska i sitt innehåll, och att annonsera om detta på förhand, så att 

kommunsamordnarna kan ta ställning till om informationen är något de kan implementera i 

sin kommun i dagsläget. De tematiska nätverksträffarna föreslås fungera som ett 

komplement till de nätverksträffar som förekommer idag.   

Det finns också behov av någon form av introduktion för nya kommunsamordnare, i syfte att 

beskriva grunden till UPH Stockholms län och vad som förväntas i rollen som 

kommunsamordnare. Detta föreslås som en separat del av nätverksträffen. 
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Det är ju det här med att vi är väldigt olika kommuner med olika förutsättningar – försöka 

fånga in de olika förutsättningarna, att kanske möta oss på de olika nivåerna vi befinner 

oss på. Om det är möjligt – jag förstår att det är svårt. När man kommer som ny, får en 

ny fråga på bordet, så kanske de borde ha något slags intro direkt, ”vad är det här?”, att 

det inte tas på något gemensamt. - Kommunsamordnare 

Något annat som lyfts i relation till att nätverksträffarna har en primärt kunskapsspridande 

roll är behovet av diskussion och dialog. Flera kommunsamordnare upplever ett större 

behov av få ha fri, och mer aktiv diskussion. I synnerhet de samordnare som är mer 

ensamma i sin roll i egna kommunen upplever ett behov av att få fritt diskutera de problem 

och utmaningar man möter inom arbetet med psykisk hälsa lokalt, som möjligtvis ligger 

utanför aktuella satsningarna inom ramen för UPH Stockholms län. En fri diskussion ses 

också som ett sätt att knyta kontakter på andra kommuner som kan användas utanför 

nätverksträffarna. Att genom diskussion identifiera gemensamma nämnare kommuner 

emellan skulle kunna vara ett sätt att identifiera områden där vissa kommuner kan gå ihop 

och hjälpas åt. 

Ja, det är väl det här när vi ska nätverka, att man inte riktigt har tid med det. Utan vi sitter 

mest och lyssnar, det är ganska späckade informationsträffar. Och sen ska vi ha en fika 

på 10 minuter, och sen ska man nätverka i en grupp där många redan har sina 

konstellationer. Och då är det inte lätt att nätverka, när man kommer som ny.   

- Kommunsamordnare 

En kommunsamordnare lyfter också att det vore positivt med tydligare koppling till regionens 

arbete kopplat till den länsgemensamma satsningen.  

[…] att få lite mer information om hur regionen jobbar med överenskommelsen, eftersom 

de har egna medel i överenskommelsen. Eftersom det liksom hänger samman med det 

här med samverkan, vad de satsar på eller hur de jobbar inom området. 

 - Kommunsamordnare  

 

5.1.5 HEMSIDA 

Hemsidan för den länsgemensamma satsningen är uppskattad och beskrivs som tydlig, 

pedagogisk och lättnavigerad med relevant innehåll. Hemsidan används framförallt för 

inhämtning av information och kunskap kring området psykisk hälsa i länet. Hemsidan 

besöks framförallt vid specifika behov av informationsinhämtning. Flera intervjupersoner 

uppger att de länkar till hemsidan vid informationsspridning till kollegor.  

Hemsidan uppfattas framförallt relevant bland de kommunsamordnare som arbetar aktivt 

med psykisk hälsa lokalt, i de kommuner där psykisk hälsa är ett lägre prioriterat område har 

hemsidan följaktligen mindre relevans.  

Att hemsidan följer samma layout och struktur som den nationella hemsidan för UPH 

Stockholms län är ses som en fördel. 

Det som är bra är att den har samma struktur som den nationella. Den är uppbyggd på 

samma sätt. Jag tycker att den nationella är så pass bra, för den är visuellt tilltalande, du 

ser dina områden, du har en bild och lite text, du bara väljer vad du ska gå in på, och när 

du har gjort det så får du olika publikationer, goda exempel osv. Du har en enkel struktur 

för att hitta saker, och den är lätt och trevlig, kan man säga. Det känns som att de har 

tänkt till kring hur den är uppbyggd. Och det finns väldigt mycket – filmer, material, 
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stödmaterial osv. Du hittar allt från samma sida, jag behöver inte klicka vidare med 

många klick för att komma till t.ex. stödmaterial, utan det hittar jag redan på förstasidan 

igen. Så den är attraktiv. - Kommunsamordnare  

Bland styrgruppsmedlemmarna finns i vissa fall en uppfattning om att de själva inte är 

målgrupp för hemsidan, utan att den snarare riktar sig till deras medarbetare och de som 

arbetar mer strategiskt med psykisk hälsa lokalt (kommunalt eller regionalt) eller ute i 

verksamheterna nära brukarna. 

[Besöker] Inte regelbundet. Men jag brukar gå in på den i samband med styrgruppen, 

och kika runt lite. Jag kan inte säga att jag är där jätteofta, men inför styrgruppsmöten. 

Det är egentligen ingenting för mig i mitt jobb, men mer för medarbetarna. Det är en plats 

där det finns kunskap och information. Det är mer för dem, tänker jag.  

- Styrgruppsmedlem  

 

5.1.6 NYHETSBREV 

Nyhetsbrevet är uppskattat både utifrån format och innehåll. Det beskrivs som 

välstrukturerat, välskrivet och informativt. Det skickas ut med lagom frekvens och är lagom 

långt. Det fungerar för många som en påminnelse samt en sammanfattning av vad som är 

på gång. Nyhetsbrevet tycks även leda trafik till hemsidan, då flera intervjupersoner uppger 

att de ofta besöker hemsidan med anledning av att de klickat sig vidare via länk i 

nyhetsbrevet. I de fall man inte läser nyhetsbrevet handlar det framförallt om att det 

försvinner i flödet i mailkorgen eller av tidsbrist.  

Jag läser det absolut. Jag tänker att nyhetsbrevet är en del av omvärldsbevakningen 

som de hjälper oss med. Så det är väldigt intressant för oss, för mig. Och på samma sätt 

skickar jag vidare nyhetsbrevet till de som behöver känna till det som står där.  

- Kommunsamordnare 

Kommunsamordnarna sprider i regel vidare utvalda delar av nyhetsbrevet till 

kontaktpersoner lokalt, vanligtvis till berörda avdelnings- eller förvaltningschefer. Det handlar 

ofta om något specifikt stöd eller utbildningssatsning som är relevant för en viss del av 

organisationen. Det framkommer dock att det finns oklarhet kring förväntan av spridning av 

nyhetsbrevet och dess information. Det är lätt att tro att ”någon annan” sprider informationen 

eller att det sprids brett så att de som är berörda förmodligen har fått det.  

Styruppsmedlemmar och handläggare/projektledare på HSF läser nyhetsbrevet i varierande 

grad. Dels på grund av tidsbrist, men det är också flera intervjupersoner som uppger att de 

inte känner till att nyhetsbrevet finns. 

Framförallt nyhetsbrevet är väldigt informativt om man vill titta efter utbildningar eller 

saker som är på gång och sådär. Men jag tycker kanske att det skulle kunna spridas på 

ett bättre sätt. Jag fick information om det av Nina, jag kände inte till att det fanns ett 

sådant nyhetsblad innan, eller hemsida. Jag vet inte, det kanske alla andra vet, men jag 

visste inte om det. - Projektledare/Handläggare HSF 

[…] så har det kommit nyhetsbrev under åren så har jag ingen aning om det, får jag ärligt 

säga - Styrgruppsmedlem  

Det framkommer också förslag på att nyhetsbrevet bör spridas till fler målgrupper, 

exempelvis vårdgivare på MVC, BVC och till vården i allmänhet. Även spridning till 
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familjecentralerna, pedagoger på öppna förskolan och förebyggande socialtjänst kan vara 

relevant.  

 

5.1.7 RIKTNING 

Generellt är intervjupersonerna nöjda med riktningen för den länsgemensamma satsningen. 

Flera intervjupersoner lyfter vikten av att fortsätta arbetet med tidiga insatser för barn och 

unga. Även suicidprevention är ett område som lyfts som viktigt och värdefullt.  

Följande områden är återkommande i intervjuerna och upplevs relevant att arbeta med 

framöver inom ramen för den länsgemensamma satsningen:  

Psykisk ohälsa till följd av Covid-19: Rådande pandemi leder till ökad psykisk ohälsa på 

många sätt i samhället, det är en viktig aspekt att ta hänsyn till i arbetet framåt. En ökad 

mängd sucidförsök nämns som exempel. 

Äldre som målgrupp: Äldre är till viss del en bortglömd målgrupp enligt flera intervjupersoner. 

Det handlar om ensamhet men även exempelvis våld i nära relation och 

beroendeproblematik. Behovet av att se till de äldre som målgrupp har även ökat i samband 

med isolering under pandemin.  

Koppling till psykiatrin: Det finns behov av att UPH Stockholms län kommer närmre 

psykiatrin, både gällande barn och vuxna.  

Utbilda medborgarna kring egenansvar: Rusta medborgarna och ge dem ökad kunskap 

kring psykisk hälsa, ge dem verktyg för att kunna ta ett större egenansvar vid mildare 

symtom. I samband med detta uttrycks också behov av att kunna sätta ord på mildare grad 

av psykisk ohälsa, utan att det känns värdeladdat. 

Det varierar hur insatta intervjupersonerna är kring på vilket sätt man inom UPH Stockholms 

län har kommit fram till vilka prioriteringar som ska göras inom ramen för den 

länsgemensamma satsningen. Många menar att besluten är välgrundade, medan andra 

upplever att det finns behov av ytterligare prioritering av områden som tydligare baseras på 

analys av faktiska behov i länet.  

En intervjuperson nämner också att det kunde vara värdefullt om man satsade på något 

färre områden och fokuserade på att visa på långsiktiga resultat och uppföljning. Samtidigt 

lyfter andra intervjupersoner svårigheten i att faktiskt visa på resultat inom ett område som 

psykisk hälsa, vilket ses som en utmaning. 

 

5.1.8 VÄRDET AV ATT GÖRA NÅGOT GEMENSAMT 

Det finns ett stort värde i sig av att kommuner och regionen gör något gemensamt. Genom 

den länsgemensamma satsningen UPH Stockholms län finns en gemensam målbild och en 

samsyn. En länsgemensam pott gör att det blir mindre fokus på pengar och vem som har 

ansvar och mer fokus på vad som faktiskt ska göras. Några lyfter också att det bidrar till att 

kommuner och region får en likvärdighet och blir jämbördiga parter, vilket inte är självklart i 

andra sammanhang.   
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[…] för att det inte ska bli en fråga om vem som är ansvarig för åtgärden, istället för att 

man ska diskutera vilken åtgärd som är den viktigaste. Här kan man enas kring viktiga 

åtgärder, utan att prata om vem som ska betala. - Styrgruppsmedlem 

Det finns överlag ett starkt och brett stöd för överenskommelsen och de fyra procent som 

avsätts till den länsgemensamma potten. Det stöd som erbjuds inom ramen för den 

länsgemensamma satsningen genererar ett stort värde på en relativt liten bekostnad av 

varje kommun. En liten summa från var och en genererar mycket gemensamt. I många fall 

är statliga medel avgörande för att kunna bedriva något inom detta område. Dessutom 

behöver inte varje kommun uppfinna hjulet på nytt. 

Det här har varit som ett inslaget paket. Dels tror jag att man har ringat in, från Storsthlm 

”Vilka frågor är viktiga? Vilka frågor är det vi tycker är lyfta framåt sätt, att fokusera på. 

Lite så, liksom. Och sen har man, inom de områdena, försökt inspirera och lyfta goda 

exempel, lyfta vilka metoder som finns, och erbjuda dem på ett fat – här i kommunerna 

finns det här, liksom. Och också med stöd utifrån ett rent praktiskt tillvägagångssätt, hur 

vi gör när medlen kommer, väldigt mycket pedagogiskt – filmer, länkar, seminarier, 

”såhär fyller man i”. Det har varit otroligt tacksamt när det ska gå fort hos oss och vi har 

100 saker på bordet – ”oj, den här lathunden kring det här…” Så det har varit väldigt bra, 

på många plan. - Kommunsamordnare  

Det som funkat bra är att vi har blivit pushade i olika riktningar. Vi har fått vägvisning, att 

såhär är nog en bra väg att gå, eller såhär tänker andra kommuner, det här lyfter andra, 

det här finns ett intresse för, både från regionen och från andra kommuner, så att vi kan 

hjälpas åt att hålla någon form av gemensam riktning. Det är ju väldigt bra. Och just att vi 

får pengar gör att vi kan genomföra sådant som vi kanske inte hade kunnat prioritera 

annars. - Kommunsamordnare  

Kombon av att man får statsbidrag och att Storsthlm är involverade, det tycker jag är 

väldigt bra. Då kan ju de också erbjuda utbildningar för området när vi gör det mer 

specifika, så att vi får mer riktade medel i kommunen. Jag tycker att det är en väldigt bra 

kombination. Annars skulle ju vi jaga utbildningar, inte veta vad som finns och lägga tid 

på det, och då behövs det heltidstjänster för väldigt många frågor, så de hjälper genom 

att tala om vilket utbyt som finns, och vart man kan höra av sig och så. Det är väldigt 

värdefullt. Och att de är finansierade, med tanke på kommunernas ekonomi – man 

önskar att man kunde skicka folk på kompetensutveckling, men det blir inte möjligt om 

det är besparingar. Men då kan det inrymmas i en sådan här sak. - Kommunsamordnare  

Bland några intervjupersoner framkommer åsikter om att en större procentsats kunde vara 

positivt, för större möjlighet att kunna göra mer tillsammans. Dock menar samma 

intervjupersoner att en större procentsats förmodligen inte är önskvärt bland många 

kommuner.  

 

5.2 STRUKTUR  

Nedan behandlas olika former av strukturer som har betydelse för hur väl de aktiviteter som 

erbjuds inom ramen för UPH Stockholms län kan införlivas och tas om hand lokalt. Det 

handlar både om lokala strukturer och förutsättningar, styrgruppens roll och långsiktighet i 

finansiering av satsningen. 
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5.2.1 LOKALA STRUKTURER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 

Resultaten visar på att lokala strukturer och förutsättningar har en central betydelse i svaret 

på frågan om huruvida den länsgemensamma satsningen har varit ett stöd i det lokala 

arbetet inom området psykisk hälsa. Oavsett kvalitet på det stöd och aktiviteter som erbjuds, 

är strukturen och mottagarens roll avgörande för hur lyckosam satsningen har varit. 

Resultatet visar på en stor variation i struktur av arbete med UPH Stockholms län på lokal 

nivå, vilket genererar stora skillnader i förutsättningar att ta del av det stöd som finns att tillgå 

från den länsgemensamma satsningen. 

Det finns goda exempel på kommuner där det finns en tydlig struktur för arbetet med psykisk 

hälsa och hur man hanterar stödet från UPH Stockholms län. I flera kommuner har man har 

tillsatt en lokal tvärsektoriell styrgrupp och med avdelnings- och/eller förvaltningschefer 

involverade. Man arbetar aktivt med lokala handlingsplaner och nulägesanalyser kopplade 

till psykisk hälsa. Samordnaren har en roll som tydligt är kopplat till psykisk hälsa och har 

mandat att driva frågor och påverka.  

Vi har ju en utvecklingsledare som kommunsamordnare. Och det viktiga där är ju att hon 

har en sådan roll, att hon har både möjlighet att sprida på ett vettigt sätt, in i kommunen, 

det som sker inom ramen för den här satsningen, men också kan ta med sig upp, inspel 

och annat. Jag är ju inte hennes chef, men hon finns på vårt kontor. Att vi har en nära 

relation och stämmer av, att hon deltar på våra ledningsmöten, får plats till vissa av 

frågorna. Det gör ju att det inte blir någon person som sitter på sin egen kammare och 

filurar, utan att det är en person… Och ledningen, i det här fallet jag och mina 

avdelningschefer, begriper vilken roll hon har och hur hon kan sprida. Ge henne mandat, 

helt enkelt. Det är jätteviktigt. - Styrgruppsmedlem 

I andra kommuner har man inte kommit lika långt med psykisk hälsa och förutsättningarna är 

sämre, både i personalresurser och arbete med strategi och handlingsplaner. Samordnaren 

har ofta en otydlig roll kopplat till UPH Stockholms län. För många tycks uppdraget 

begränsas till att handla om att ta emot information från UPH Stockholms län via 

nätverksträffar och nyhetsbrev och att föra informationen vidare till berörda delar av 

organisationen. Samordnaren har ofta ingen kännedom om någon i kommunen har tagit del 

av stöd från UPH Stockholms län eller ej, återkopplingen är ofta bristfällig eller i vissa fall 

obefintlig. Stöd från kommunledning och politiker kring utvecklingsarbete inom psykisk hälsa 

är svag och kommunsamordnarna beskriver att frågan inte är på ”agendan”. Det saknas 

struktur för hur man inom kommunen hanterar stödet från UPH Stockholms län och det är 

oklart om kommunerna får ut något av det stöd som erbjuds. 

  Jag har inte jobbat med… jag har mer skickat vidare sådan information som jag har fått, 

och sen har verksamheterna själva fått jobba med det, och jag har gjort den 

administrativa delen kring det – sökt och redovisat medel, återrapporterat, och så har jag 

gått på nätverksmötena och varit kontaktperson när det gäller att… om det har varit 

uppgifter som vi ska samla in i kommunen så har jag sammanställt det och skickat 

vidare, men jag har inte haft en aktiv del i om det varit genomförande eller… jag har inte 

drivit så mycket - Kommunsamordnare  

Jag tänker på det här med suicidprevention. Skulle jag fråga i vår kommun hur 

intresserad man är av det så skulle de säga ”vi har inga självmord, så det behöver vi inte 

satsa på”, och då skulle jag kunna tala om x antal där även barn har begått självmord. 

Men det är liksom som att vi inte riktigt är berörda av det. Och när jag sen ska svara på 

enkät från Storsthlm, om vi har några handlingsplaner eller så, då skickar jag ut det till 

elevhälsoråden och en massa andra ställen, och vad får jag? Noll svar. De bryr sig inte 
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ens om att svara, och det är för att de inte har något positivt att säga.  

- Kommunsamordnare  

Jag tror att det är de lokala förutsättningarna där, och det är… oavhängigt på om man får 

det här stödet från UPH Stockholms län […] så måste de lokala förutsättningarna finnas 

för att börja bedriva. Och då kan det sitta ensamma personer, som jag upplever att 

många gör i de här nätverken, och bli matade, liksom. Man sitter och blir matade, och 

sen kan man inte utöva. Man tar hem, och så står man ändå där med samma vägg, 

samma brist på möjlighet att implementera eller hitta den där strukturen. Och det är ju 

svårt för det regionala att faktiskt förändra förutsättningarna lokalt, utan det hänger ju på 

de lokala samordnarna, att fortsätta försöka hitta strukturer, hitta rätt personer att få 

igenom. […]  Och då är det lite frustrerande, kanske, att pengarna kanske inte riktigt… 

eller, man kanske inte får igenom de där metoderna, eller får kanske inte de effekterna 

man vill se. - Kommunsamordnare  

 

5.2.2 STYRGRUPPENS ROLL 

De intervjupersoner som ingår i styrgruppen är överlag nöjda med representationen i 

gruppen och frekvensen av möten. Bara det faktum att representanter från kommun och 

region träffas och arbetar mot samma mål har ett stort värde i sig. 

Det framkommer dock att det har varit viss brist på stabilitet i styrgruppen, i och med byte av 

personer i relativt stor omfattning. Det finns också till viss del en uppfattning om en otydlighet 

kring ansvarsfördelning i styrgruppen samt oklara mandat.  

Det har varit rätt mycket att byta personer, så jag tycker det har varit rätt svårt emellanåt, 

det har inte blivit någon stabilitet. Och det är väl så det är, att många slutar och kommer. 

Många av styrgruppsmötena har jag upplevt mer som informationstillfällen än att vi har 

agerat styrgrupp. - Styrgruppsmedlem 

Innehåll på styrgruppsmöten har till viss del blivit mycket av informationsmöte, vilket har fått 

viss kritik. Det finns behov av att styrgruppen tar del av information, men kanske i andra 

sammanhang och under andra former. Det finns en önskan om att göra något större 

tillsammans, när så mycket kompetens finns samlad. Det finns också behov av ett 

tydliggörande av styrgruppens roll.  

De kommunrepresentanter som är del i styrgruppen ska fungera som en länk mellan 

styrgrupp och övriga kommuner i länet. Spridning av information samt förankring hos de 

kommuner som ej är representerade i styrgruppen tycks dock fungera i varierande grad. 

Kommunrepresentanterna i styrgruppen ser generellt sig själva som representanter för länet, 

för vidare information till de kommuner de representerar samt försöker i möjligaste mån ta in 

synpunkter från den egna kommunen. Men ofta är kommuner som inte är representerade i 

styrgruppen inte är tillräckligt insatta. Det finns behov av en tydligare involvering av de 

kommuner som inte sitter i styrgruppen. Det är viktigt att alla kommuner känner ägandeskap 

i styrningen av vad man ska göra inom den länsgemensamma satsningen, inte enbart 

genom samordnarna. 

Det är viktigt att alla kommuner är med och är engagerade. Även om man inte sitter i 

styrgruppen så behöver man vara engagerad i området. - Styrgruppsmedlem 
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5.2.3 LÅNGSIKTIG FINANSIERING 

Ett återkommande tema i intervjuerna är behov av större långsiktighet i finansieringen. Det 

beskrivs som en välkänd och näst intill olöslig fråga, men samtidigt central för att den 

länsgemensamma satsningen ska vara framgångsrik fullt ut. Kortsiktig finansiering riskerar 

att leda till kortsiktiga och ibland förhastade satsningar. Det finns behov av att kommunerna 

får tid tänka till vad som skulle ge de absolut bästa effekterna på lång sikt. Med nuvarande 

finansiering räcker tiden inte till. Planering kan bara ske ett år i taget. 

Det kanske inte Storsthlm kan påverka, men de behöver i alla fall lyfta det till SKR, som 

då får påverka regeringen, att de måste tänka mer långsiktigt. Regeringen tycker att de 

lägger pengar på psykisk hälsa, och det är fint. Men de skulle också behöva se hur 

mycket pengar som tyvärr kanske går i sjön, för att man gör förhastade satsningar. Vi gör 

saker, absolut. Men skulle vi tänka till: ”Vad skulle faktiskt ge de absolut bästa 

effekterna? Vad är det vi verkligen vill göra?” Det hinner vi inte. - Kommunsamordnare 

SKR har ju tryckt på väldigt mycket, för att få till mer långsiktiga satsningar och 

statskontoret har ju i sina utvärderingar också faktiskt kritiserat staten och regeringen för 

de kortsiktiga statsbidragen. Men… ja, det är kanske så politik fungerar på den nivån. 

Men det är ett problem. Det tar kraft och tid från det man faktiskt vill göra.  

- Styrgruppsmedlem 

Några lokala samordnare menar att man inom kommunen ändå har valt att chansa och 

vågat göra långsiktiga satsningar, med förhoppning om att medlen kommer att komma. 

Hittills har det fungerat, men osäkerheten kring finansieringen har varit problematisk. Andra 

kommunsamordnare menar att det i och med rådande besparingar helt enkelt inte finns 

utrymme att chansa, med risk att kommunen tar på sig något som man sedan inte har 

möjlighet att ro iland.  

Intervjupersonerna lyfter att psykisk hälsa är just ett sådant område som kräver 

långsiktighet, att det ligger i områdets natur. Det bästa vore om staten verkligen bestämde 

sig för att ”det här ska vi göra och det tar tid”. Kortsiktiga satsningar gör också att det blir 

svårt att se tydliga resultat av de satsningar som görs. En långsiktig satsning med fyra 

procent stimulansmedel beskrivs som ett guldläge för att arbeta intensivt med några få 

områden och sedan faktiskt mäta utfallet. 

En intervjuperson lyfter vikten av att se längre fram, utifall statsbidragen skulle sluta komma. 

Det finns inget som tyder på att stadsbidragen ska sluta komma, men samtidigt finns ingen 

garanti. Vad av den länsgemensamma satsningen vill man inte ska försvinna när de statliga 

pengarna försvinner och hur kan man på bästa sätt förbereda sig för det? 

Och det handlar inte bara om hur mycket man får, utan det är också om man 

överhuvudtaget kommer få… Många satsningar går inte att finansiera utan de här 

pengarna. - Kommunsamordnare 

En annan intervjuperson trycker på att det är viktigt att ge tydliga räkneexempel till politiken, 

att kunna mäta på effekter och ge argument ur ett ekonomiskt perspektiv. Att visa på att 

investeringar av den här typen gör att man sparar pengar i långa loppet, utifrån ett långsiktigt 

perspektiv.  
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6. ANALYS 

I detta kapitel följer en analys av de resultat som redovisades i föregående kapitel. 

Analyserna tar huvudsakligen sin utgångspunkt i det forskningsperspektiv som beskrevs i 

kapitel 3 och de framgångsfaktorer som lyftes fram i kapitel 4.   

 

6.1 ANALYS AV AKTIVITETER 

Sammantaget bedömer vi att mottagande av aktiviteterna, i bred mening, är positiva och att 

dessa kan ha bidragit till ökad samsyn, dialog och därmed stärkt möjligheterna till 

samverkan och långsiktighet i arbetet psykisk hälsa. Det gäller både de mer strukturinriktade 

och de mer metodinriktade aktiviteterna. Flera intervjupersoner uppger också att den lokala 

samverkan har ökat som ett resultat av UPH Stockholms län. Vår övergripande bild är att 

aktiviteterna generellt fallit väl ut, dock utan att vi kan bedöma kvaliteten på de olika 

aktiviteterna i sig. 

Denna bedömning baseras framförallt på kommunsamordnarnas svar och utgår därmed från 

ett kommunperspektiv. Projektledare och handläggare på HSF och representanter i 

styrgruppen kan inte ge samma lokala perspektiv eftersom de inte är mottagare av stödet på 

samma sätt. Det lokala perspektivet från de regionala aktörerna saknas i viss utsträckning i 

underlaget.  

Aktiviteterna har dock oftast haft karaktären av erbjudanden som nyttjats av de lokala 

företrädare med bäst förutsättningar att göra så och bland dem som redan upplever ett 

behov av just sådana aktiviteter. Det innebär att aktiviteterna sannolikt i stor utsträckning 

främst har nått fram till de som redan har prioritet på och satsar på området psykisk hälsa 

och som ser det som en viktig fråga.  

Spridningen och därmed tillgängliggörandet av olika former av aktiviteter är positivt i sig men 

implementeringsgraden bland de lokala mottagarna skiljer sig således åt beroende på de 

lokala strukturerna. Om satsningen hade varit mer fokuserad på att stärka de lokala 

strukturerna så bedömer vi att effekterna av insatserna skulle fått större genomslag, både i 

form av ökad lokal samverkan och att de olika metoderna skulle få större genomslag. På det 

stora hela bedömer vi att kommunerna i ganska så stor utsträckning haft rollen som passiva 

mottagare av olika stödinsatser.  

Vi ser också att den lyckade implementeringen till viss del handlar om att stödet råkade 

komma rätt i tid för de som redan driver ett aktivt arbete inom området. Genom att stärka de 

som redan har bäst förutsättningar, riskerar ojämlikheten mellan invånare i olika kommuner 

att öka.  

I ljuset av framgångsfaktorn att styra insatser mot faktiska behov så kan man dock fundera 

på om aktiviteterna borde ha differentierats mer mot olika mottagare utifrån de olika 

förutsättningar och behov som sannolikt finns. Detta skulle i sin tur behöva föregås av 

noggranna behovsanalyser och bedömningar av de lokala förutsättningarna. En viktig insats 

framöver skulle således kunna vara att i större utsträckning göra fördjupade 

kommunanalyser. Detta skulle bidra till en bättre matchning mellan kansliets erbjudande och 

de lokala företrädarnas mottaglighet. Vi återkommer till denna framgångsfaktor och behovet 

av uppföljningar av arbetet lokalt nedan i vår analys av strukturen.   
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Aktiviteterna är uppskattade men man upplever svårigheter att ta till sig detta av olika skäl 

som alla ha att göra med strukturella hinder. Vi är medvetna om att vissa aktiviteter i sig 

faktiskt syftat till att stärka strukturerna (ex metodstöd för implementering och satsning på att 

stöd i gemensam ledning och styrning), vilket är positivt. Sådana insatser skulle det kunna 

ha varit mer av. Men även för dessa strukturhöjande insatser så är det sannolikt vissa 

kommuner som i större utsträckning än andra har haft möjlighet att ta del av dessa och det 

inte alls säkert att det är just de som är i mest av behov sådana stödinsatser. 

Utöver skillnad i mottaglighet, kan det även finnas lokala skillnader i behov av olika typer av 

aktiviteter och insatser. En större anpassning av lokala förutsättningar och behov bedömer vi 

som relevant. Gruppering av kommuner med liknande förutsättningar och behov kan vara ett 

arbetssätt att utgå ifrån.  

 

6.2 ANALYS AV STRUKTUREN 

Vi utgår här ifrån de faktorer som främjar ett utvecklingsarbete likt UPH Stockholms län som 

nämndes i kapitel 4. Den gemensamma nämnaren i de slutsatser och rekommendationer 

som följer av redogörelsen nedan är att de alla syftar till att stärka strukturerna i arbetet med 

psykisk hälsa i bred mening. Detta skulle i så fall leda till att UPH Stockholms län får än mer 

karaktären av ett utvecklingsarbete och mindre av en ”allmän resursförstärkning”. 

 

6.2.1 TYDLIGA MANDAT 

En viktig framgångsfaktor för ett utvecklingsarbete likt UPH Stockholms län är tydliga 

mandat för utvecklingsarbetet. När det gäller UPH Stockholms län är det viktigt att den 

länsgemensamma styrgruppen har tydliga mandat från politiken, kansliet har tydliga mandat 

från styrgruppen och de lokala samordnarna har tydligt stöd från den lokala ledningen och 

politiken. Allt bör hänga ihop i en tydlig styrkedja. 

När det gäller styrgruppens kommunrepresentanter bedömer vi deras mandat i förhållande 

till alla 26 kommuner som något otydligt. Till viss del utgår man främst från den kommun 

man själv verkar inom; förankringen hos övriga kommuner sker i varierande grad. Det finns, 

enligt vår mening, således en tendens till att alla kommuners lokala perspektiv inte fullt ut 

når fram. 

När det gäller de lokala samordnarna skiljer sig mandatet tydligt åt mellan olika kommuner. I 

vissa kommuner är samordnarens lokala mandat kopplat till UPH Stockholms län svagt och 

därmed blir deras roll som samordnare otydlig. I dessa kommuner tycks också det politiska 

stödet för arbetet vara svagt och målet med UPH Stockholms län är oklart (frågan är inte på 

agendan). I andra kommuner är det precis tvärtom.  

Även samordnarens placering i organisationen tycks vara av betydelse. En placering direkt 

under kommunledning och inte under någon förvaltning tycks bidra till större samordnade 

kraft och starkare stöd från kommunledningen, inklusive politikerna. I vissa kommuner 

saknas helt enkelt en struktur som kan hantera stödet från UPH Stockholms län på ett 

effektivt sätt.  

Kommunsamordnarnas roll skulle kunna förtydligas, inte minst genom att UPH Stockholms 

län tydligare beskriver vad man förväntar sig av en kommunsamordnare. Villkoren och 
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förhållanden ser olika ut i kommunerna men det finns ändå vissa generella faktorer som är 

av betydelse för en effektiv samordning oavsett kommun. Ett sätt i framtiden skulle eventuellt 

kunna vara att skriva överenskommelser med respektive kommun om vad man kan få del av 

och vad man behöver ge tillbaka. 

 

6.2.2 TYDLIGA MÅL 

Denna fråga hänger tydligt ihop med föregående fråga avseende mandat. Målet med UPH 

Stockholms län är i vissa fall otydligt uttryckt och beskrivs lite olika i olika dokument. 

Begrepp kring samverkan, samsyn och dialog varvas och det är något otydligt vad som 

egentligen avses. Vi har förstått att det ändå är samverkan som är i fokus, men även 

samverkan kan ta sig i olika uttryck. Samverkansmålen kan med fördel förtydligas och 

konkretiseras. Sannolikt behövs olika former av samverkan och samordning, beroende på 

omständigheterna. En större tydlighet här skulle kunna bidra till större genomslag av UPH 

Stockholms läns långsiktiga arbete. 

Det finns också behov av förtydligande av målet med de fyra procenten av stimulansmedlen 

i relation till de 96 procenten. En del intervjupersoner har svårt att skilja på dessa två (de fyra 

och de 96 procenten) vilket kan bidra till viss otydlighet i mål och syfte för UPH Stockholms 

län och därmed försvaga det långsiktiga arbetet. De 96 procenten borde bättre kopplas ihop 

till de fyra procenten för att göra en större sammantagen effekt. 

 

6.2.3 STYRGRUPPER OCH TVÄRSEKTORIELL SAMVERKAN 

I litteraturen nämns vikten av styrgrupper eller liknande med ett tvärsektoriellt perspektiv, 

dvs. med bred representation av olika sektorer (se kap. 3). UPH Stockholms län har en 

sådan styrgrupp och i vissa fall finns det också sådana på det lokala planet.  

När det gäller styrgruppen kan man fundera på vilken grad av styrning man vill eftersträva. 

Vidare bör styrgruppen fundera på om man inte ska ställa krav på att det finns någon form 

av styrgrupp på lokal nivå, för att på så sätt underlätta dialogen och mottagandet av 

insatsen. 

En viktig del av UPH Stockholms läns uppdrag är att samverka med andra liknande 

satsningar på området. Även om sådana satsningar kommer och går kan man fundera på 

om man utforma en tydligare strategi för hur psykisk hälsa perspektivet kan få genomslag på 

bästa möjliga sätt genom dessa andra satsningar. 

Sedan 2019 har regionen det regionala utvecklingsuppdraget, och inom RUFS 2050 

(regional utvecklingsplan för stockholmsregionen) lyfts folkhälsa som ett viktigt mål (Tillväxt- 

och regionplaneförvaltningen, Region Stockholm, 2018). Ingen av intervjupersonerna har 

nämnt det över huvud taget och vi har inte heller i något skriftligt material sett något 

resonemang om detta. Uppdraget är relativt nytt, men det är ändå något som är viktigt att 

fundera kring framöver. Den del av folkhälsouppdraget som RUFS 2050 nämner handlar om 

främjande och förebyggande strategi och det är naturligtvis centralt att detta perspektiv finns 

väl förankrat i UPH Stockholms läns fortsatta arbete. Detta för att undvika parallella spår. 
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6.2.4 LÅNGSIKTIG FINANSIERING 

Långsiktig finansiering är centralt för ett lyckat utvecklingsarbete. När det gäller psykisk 

hälsa fördelas medlen som ettåriga riktade statsbidrag och de kommer dessutom sent in i 

det aktuella verksamhetsåret. Detta försvårar planering och långsiktighet, både i ett mer 

övergripande perspektiv men också ute i kommunerna och i regionen i mer praktisk 

planering av insatser. Det bör betonas att erfarenhet av ett utvecklingsarbete generellt är att 

det tar många år att implementera väl och att medlen bör anpassas därefter (se kap. 3). 

Finansieringen är ju inget som UPH Stockholms län har direkt rådighet över men det bör 

ändå påpekas, inte minst i ljuset av hur viktigt ämnet är och att de stora summor som staten 

skjutit till sedan slutet av 1990-talet inte kunnat visa på direkta bevis för långsiktiga effekter 

(se SOU 2018:90). 

Tilläggas kan också att förutom de begränsningar som kortsiktiga satsningar innebär i sig 

finns en påtaglig risk att en temporär förstärkning i ett system skapar brister i ett annat 

system. Det skapar en spiral där en punktinsats i ett system skapar problem som behöver 

lösas av en motsvarande punktinsats i ett annat system. Detta påtalades i slutbetänkandet 

av Nationell samordnare för utveckling och samordning av insatser inom området psykisk 

hälsa (SOU 2018:90). 

 

6.2.5 STYRA INSATSER MOT FAKTISKA BEHOV 

Som nämndes i kapitel 6.1 är det viktigt att styra lokala insatser mot faktiska lokala behov. 

Om man strävar efter detta kommer det krävas resurser och eventuellt vissa 

omprioriteringar. Tid, medel och samarbete med experter på att skatta lokala förutsättningar 

(t.ex. readiness) blir centralt. Förutom lokala förutsättningar är det även viktigt att få kunskap 

om hur man arbetar idag samt hur den psykiska hälsan och folkhälsosituationen som helhet 

ser ut lokalt.  

Kanske leder sådana inventeringar till att man identifierar olika grupper av kommuner som 

ligger nära varandra i behov och förutsättningar. Om så är fallet kan man fundera på om 

man ska rikta stödinsatser till grupper av kommuner gemensamt. Under alla omständigheter 

torde det vara angeläget att ha god kunskap om den lokala strukturen och dess 

förutsättningar när det gäller att kunna implementera ett långsiktigt effektivt arbete inom 

området psykisk hälsa. 

Ett annat sätt att lyssna in de faktiska behoven kan vara att träffa lokala representanter på 

plats lokalt, med tydlig strategi och planering av innehållet i sådana möten.  

Vi vill i detta sammanhang också betona att det är många intervjupersoner som nämner att 

det med fördel skulle kunna avsättas mer än fyra procent till den länsgemensamma 

satsningen 

 

6.2.6 LÅNGSIKTIG KOMPETENSFÖRSÖRJNING 

God kompetens inom psykisk hälsas alla områden är avgörande och eftersom denna 

utvecklas över tid behöver också kunskapen förnyas och byggas på med viss 

regelbundenhet. Strukturer som ombesörjer en systematisk löpande påbyggnad av kunskap 
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är således viktig. Också vilka målgrupper som är i behov av olika kunskapsuppdatering bör 

ses över noga med eventuellt strategiska målgruppsanpassade kunskapshöjande insatser 

som mål. 

Detta är inte nödvändigtvis ett arbete enbart för UPH Stockholms län. Det bör nog snarare 

systematiseras och planeras tillsammans med alla berörda aktörer, exempelvis inom ramen 

för upphandlingar och avtal med centrumbildningarna inom Region Stockholm. Däremot kan 

UPH Stockholms län med fördel koordinera ett sådant planeringsarbete, allt i syfte att 

undvika parallella spår. 

 

6.2.7 DOKUMENT OCH UPPFÖLJNING 

Detta är en punkt som ofta relativt slentrianmässigt vävs in i olika utvecklingsarbeten utan att 

nyttja dess fulla påverkanskraft. Löpande systematisk dokumentation om vad som sker i ett 

utvecklingsarbete och kontinuerlig uppföljning samt återkoppling bidrar till att utveckla 

arbetet.   

Sannolikt finns utvecklingspotential inom UPH Stockholms län både när det gäller att fånga 

processer och utfall av insatser. Här avses inte stora påkostade utvärderingar i arbetets 

slutfas utan snarare att det bör ske inom ramen för det löpande utvecklingsarbetet.  

Idealet vore också att involvera de 96 procenten i en löpande uppföljning och dokumentation 

av UPH Stockholms län, eftersom de fyra procenten och de 96 procenten hänger samman. 
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7. DISKUSSION, SLUTSATSER OCH 

REKOMMENDATIONER 

Arbete med psykisk hälsa spänner över många områden – alltifrån främjande, 

förebyggande, tidiga insatser till vård och behandling. Denna utvärdering ger inget svar på 

hur långt dessa olika delar har kommit lokalt. Men det är fullt möjligt att vissa delar av detta 

stora område fungerat mycket bättre än andra.  

Sett till en övergripande länsnivå är det vår uppfattning att det främjande perspektivet på 

folkhälsa (och psykisk hälsa) är mindre utvecklat än övriga områden. Åtminstone pågår 

mycket arbete som ännu inte fått tydliga strukturer. Att inte en enda intervjuperson nämner 

det regionala utvecklingsuppdraget där det främjande folkhälsoarbetet utgör en central del, 

är ett tecken på att så är fallet. 

Detta är en viktig iakttagelse och bör ses i ett större perspektiv där det för tillfället pågår flera 

olika processer som alla har bäring på det framtida arbetet. Bland dessa processer är bland 

annat följande relevanta:  

• Regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS 2050) som började 

gälla 2019. 

• Den nationella strategin om psykisk hälsa som pågår t.o.m. 2020. 

• Länsstyrelsen Stockholms folkhälsopilot som genomförs 2019–2021. 

• Region Stockholms nyligen påbörjade strategi för förebyggande & främjande av 

psykisk (o)hälsa i Stockholms Län. 

• Förslag om etablering av Regionalt resurscentrum psykisk hälsa (RCPH) i 

Stockholm-Gotland som redovisades i slutet av 2019. 

• Flertalet nyligen avslutade utredningar inom folkhälsoområdet där alla talar samma 

språk, dvs. vikten av att samverka och effektivt använda de resurser vi har för att 

kunna nå det övergripande nationella folkhälsomålet. 

Allt detta och sannolikt mer därtill bör bilda underlag för planering av UPH Stockholms läns 

framtida gestaltning. Eftersom alla strategidokument, utredningar och aktörer samfällt talar 

om vikten av samverkan och en helhetssyn på folkhälsa inom välfärdssektorerna så bör 

naturligtvis parallella spår undvikas. Utformning av UPH Stockholms län framöver bör ses 

utifrån det perspektivet. Frågan som bör ställas är således vad som gör UPH Stockholms 

läns unikt i sitt bidrag till helheten som ingen mer permanent aktör kan göra istället och 

bättre. 

Som ett slags projekt har UPH Stockholms län kunnat svara upp snabbt mot uppkomna 

behov. Det kan vara viktigt att ha en sådan aktör i ett system med annars mindre 

snabbrörliga organisationer. Detta talar till UPH Stockholms läns fördel. Samtidigt är det 

önskvärt med en något mer systematisk styrning och tydligare struktur i UPH Stockholms län 

arbete. Detta skulle kunna ge något bättre långsiktiga effekter men det kräver långsiktighet i 

planering. Både långsiktighet i strategier och planering samt snabba stödinsatser borde dock 

kunna förenas. 

UPH Stockholms län är också unik i sitt stöd och upparbetade kontaktnät lokalt. Här skulle 

mycket kunna gå förlorat om inte UPH Stockholms läns arbete tas tillvara framöver. Om 

UPH Stockholms län fortsätter så skulle den erfarenhet som förvärvats och det upparbetade 
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kontaktnätet kunna bilda en viktig utgångspunkt i att kanske genomföra mer 

behovsanpassade insatser framöver. Detta kräver dock att lokala behovsinventeringar 

genomförs.  I linje med detta bör också jämställdhetsperspektivet få större genomslag i 

planering och utformning av det lokala stödet.  Detta skulle i så fall också kräva en långsiktig 

strategi i hur man stödjer bäst och vilka som ska få vad.  

UPH Stockholms län är också i sin samverkande organisationsuppbyggnad unik där båda 

huvudmännen möts. Det tar tid att bygga upp och implementera sådana samverkande 

strukturer men det tar inte lång tid att rasera. En gemensam plattform för båda 

huvudmännen i en period när mycket är på gång och utvecklas inom området är värt att 

vårda.  

Psykisk hälsa är en del av folkhälsan i stort, men det är viktigt att området i sig också får ett 

djup. Därför är det centralt att området i sig får fortsatt stort fokus, vilket inte alls utesluter 

samverkan med andra aktörer och områden inom folkhälsoarbetet. Detta talar också för att 

UPH Stockholms län bör fortsätta som en central koordinerande aktör i länet. 

Sammanfattningsvis ser vi att UPH Stockholms län har bidragit till en starkare koordinering 

av det regionala arbetet inom psykisk hälsa, inte minst genom att fokusera en del på 

stödjande aktiviteter som syftar till stärkt samverkan. Vi ser vinsterna med samverkan mellan 

de två huvudmännen på både lokal och regional nivå. UPH Stockholms län har en viktig roll 

framöver att fylla som den sammanlänkande och operativa stödjande aktör som de är. 

Utvecklingsarbetet skulle dock kunna stärkas genom mer strategiska lokala insatser utifrån 

faktiska förutsättningar och en tydligare ram för arbetet som helhet. Det bör understrykas att 

flera intervjupersoner säger att de medlen för denna länsgemensamma satsning med fördel 

skulle kunna öka.  

Vi avslutar med rekommendationer för det framtida arbetet med UPH Stockholms län.  

Rekommendationer avseende aktiviteter: 

• Ökad långsiktighet och längre framförhållning i erbjudande av utbildningar, för att 

möjliggöra förberedelser att kunna ta till sig stödet. 

• Nätverksträffar anpassade efter olika förutsättningar och behov. Ge större utrymme 

för fri diskussion och erfarenhetsutbyte. 

• Tydligare och mer aktiv spridning av information om hemsida och nyhetsbrev. 

• Det finns behov av ett mer behovsanpassat stöd samt uppföljning, då krävs mer 

kunskap om lokala förutsättningarna. Mer systematisk inventering av styrkor och 

utmaningar på lokal nivå blir därför viktigt för ökad lokal implementering. 

 

Rekommendationer avseende struktur:  

• Tydliggörande av kommunsamordnarnas roll, utifrån förväntningar från UPH 

Stockholms län. Det finns goda exempel på välfungerande kommunsamordnarroller. 

Att sprida dessa goda exempel kring hur en kommunsamordnares roll kan se ut kan 

ge inspiration till andra. 

• Stötta och uppmuntra kommunerna till att se värdet av att ha en lokal tvärsektoriell 

styrgrupp inom området psykisk hälsa och därmed se uppdragets bredd över 

förvaltningsgränserna. Det är inte enbart en fråga för socialförvaltningen.  
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• Stärka den länsgemensamma styrgruppen genom förtydligande av dess roll samt 

klargörande av styrgruppsmedlemmarnas ansvar och mandat. 

• Stärka kopplingen till andra tvärsektoriella satsningar inom psykisk hälsa och 

folkhälsa som finns inom länet, för att undvika parallella strukturer. 

• Stärka kopplingen mellan de länsgemensamma medlen och de medel som går direkt 

ut till kommunerna, för att de på ett bättre sätt ska stärka varandra 
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