
Stöd för analys 
och handlingsplan 
En central del av Regeringen och SKL:s överenskommelse  inom området 
psykisk o-/hälsa för 2016-2018 utgörs av att huvudmännen (landstingen 
och kommunerna) får medel för att göra analyser, sätta upp mål (kort- 
respektive långsiktiga) och utforma handlingsplaner för att utveckla 
insatserna kring psykisk o/hälsa. Detta dokument har tagits fram för att 
tipsa om några övergripande steg i arbetsprocessen för att genomföra 
en analys och att ta fram en handlingsplan. På Uppdrag Psykisk Hälsas 
hemsida (www.uppdragpsykiskhälsa.se) beskrivs stegen i arbetsprocessen 
i större detalj och stödmaterial för att genomföra systematisk analys 
och att ta fram en genomarbetad handlingsplan av 
hög kvalité presenteras. 

S t ö d  f ö r  a n a l y s  o c h  h a n d l i n g s p l a n

http://www.uppdragpsykiskhälsa.se


I Regeringen och SKL:s överenskommelse1   inom området psykisk o-/
hälsa beskrivs fem områden som behöver fokuseras för att insatserna 
kring psykisk o/hälsa ska kunna utvecklas. De fem fokusområdena 
illustreras i figur 1.

De fem fokusområdena är aktuella för alla åldersgrupper såsom barn, 
unga, vuxna och äldre: 

•    Förebyggande och främjande arbete

•    Tillgängliga tidiga insatser

•    Utsatta grupper 

-  Komplicerad eller allvarlig problematik (t ex patienter i tvångsvård)

- Riskgrupper (t ex nyanlända, HBTQ) 

•    Delaktighet och rättigheter

- Individens delaktighet och rättigheter

- Samverkan med brukar- och anhörigföreningar 

•    Ledning, styrning och organisation

1    Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016. Överenskommelse mellan staten 
och Sveriges Kommuner och Landsting 2016. SKL Dnr 15/3118.

Figur 1. Fokusområdena inom överenskommelsen mellan Regeringen och SKL kring 
utvecklingen av psykisk (o)hälsa. 

Några tips för att stödja 
analys och handlingsplanering 
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Överenskommelsen utgår från att arbetet kring psykisk 
hälsa är ett åtagande för många samhällsaktörer. För 
att detta gemensamma åtagande ska leda till en verklig 
förändring av den psykiska hälsan måste en process i flera 
steg etableras mellan alla relevanta parter. Processen behöver 
stödja utvecklingen av en delad vision, ta fram gemensamt 
överenskomna mål, skapa och implementera en bärkraftig 
handlingsplan och följa upp resultat och permanenta och 
vidareutveckla framgångsrikt arbete. Det kräver effektiva 
former för gemensam ledning och styrning över huvudmanna- 
och verksamhetsgränser i aktiv och hållbar samverkan med 
brukare och anhöriga och deras organisationer samt andra 
relevanta samhällsaktörer. 

Till sin hjälp behöver denna grupp ett aktivt samordnat 
arbete mellan befintliga utvecklingsresurser i området. 
Kompetens och resurser inom statistik och analys, att ta fram 
underlag för beslut om prioriteringar, att formulera tydliga 
och uppföljningsbara gemensamma mål och att identifiera 
tänkbara och prioriterade insatsområden för att möta dessa 
mål är helt centrala för ett framgångsrikt arbete. Med stöd 
av dessa kompetenser i en effektiv process för utveckling 
kommer kraftfulla och framgångsrika handlingsplaner 
kunna tas fram. Denna process utgör de första stegen i den 
gemensamma processen som senare behöver fortsätta med att 

handlingsplanen ges rätt förutsättningar att implementeras 
och att processer och resultat inledningsvis beskrivs, följs upp 
underhand och efter att olika insatser har avslutats. 

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att 
handlingsplanen ska implementeras är själva arbetsprocessen 
för att ta fram handlingsplanen under innevarande år (2016) 
viktig. Rätt utformad förmår den att både skapa motivation 
hos alla aktörer och utveckla den kompetens som behövs inom 
specifika insatsområden och för generell förmåga att leda och 
styra arbetet. 

Detta dokument har tagits fram som en guide som tipsar om 
några övergripande steg i arbetsprocessen. Det är tänkt som 
en inspiration för hur arbetet kan bedrivas. Mer information 
och detaljerat stöd finns på Uppdrag Psykisk Hälsas hemsida   
(www.uppdragpsykiskhälsa.se). 

http://www.uppdragpsykiskhälsa.se
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Att organisera en effektiv 
utvecklingsprocess2

Tre huvuduppgifter måste säkerställas, dvs. att upprätta rätt 
form för styrning och ledning av uppdraget samt att skapa 
rätt resurser för dess genomförande och att fastställa ett 
tydligt uppdrag. 

Upprätta rätt form för styrning och ledning av uppdraget 
samt att skapa rätt resurser för genomförande

a.  att ge, följa upp och fatta beslut kring uppdraget för analys och 
framtagande av handlingsplan 

Uppgiften genomförs av Uppdragsgivare, en grupp personer 
från alla relevanta samhällsaktörer såsom huvudmännen, 
brukare och deras organisationer och andra från alla relevanta 
sektorer. Gruppen har mandat att fatta beslut kring uppdraget 
att analysera, besluta om mål och resultat och att fastställa 
handlingsplan.

b.  att genomföra uppdragets olika steg och presentera förslag och 
beslutsunderlag

Uppgiften utförs av Utvecklingsstöd, en grupp av personer 
med representation från alla relevanta samhällsaktörer, 

2    Ett dokument med checkfrågor för att granska processens organisering finns att 
ladda ned från hemsidan uppdragpsykiskhälsa.se.

som arbetar med att genomföra uppdragets olika steg och 
presentera förslag och beslutsunderlag som svarar mot 
Uppdragsgivarnas förväntade arbetsprocess och resultat.  

Fastställa uppdraget 

Uppdragsgivarna måste beskriva ett tydligt uppdrag för 
utvecklingsstödet. I uppdraget behöver frågor om tidpunkt 
och format för förväntad leverans, tillgängliga resurser och 
vägledande principer för prioritering av delområden för 
fördjupad analys samt fokusområden för handlingsplanering 
framgå. 
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Effektiv utveckling 
kräver en bra process 
Utgångspunkten i det gemensamma arbetet mellan 
Socialdepartementet och SKL är att effektiv styrning kräver:

•    en tydlig bild av nuläget

•    en idé om ett önskat läge på kort och längre sikt

•    fastslagna strategier för att uppnå det önskade läget

För att lyckas driva effektiv utveckling krävs systematik i 
form av en tydlig arbetsprocess och motivation, kompetens 
inom sakområdet och kompetens att leda och styra och utföra 
utvecklingsarbete. En schematisk arbetsprocess för att driva 
effektiv utveckling innehåller fem huvudfaser (se fig. 2 nästa 
sida). Under 2016 är fokus på de tre första faserna i denna 
process.  De två återstående, som är tänkta att genomföras 
kommande år, är beroende av arbetet under 2016 eftersom 
handlingsplanen behöver överväga vilket stöd som behövs 
för att säkerställa implementering, uppföljning och senare 
permanentande och uppskalning. 

I figur 2 finns en processens fem steg i grafisk form. I tabell 
1 beskrivs varje fas i korthet och specifika uppgifter för de 
två rollerna: Uppdragsgivare och Utvecklingsstöd beskrivs. 
Hemsidan är utvecklad utifrån figur 2 och tabell 1 och fördjupar 
arbetet under fas ett till tre i större detalj. Där presenteras även 
olika stödmaterial.
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Figur 2. Utvecklingsprocessens fem faser
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Beskriva nuläge

Använda data och annan 
information för att få en 
tydlig bild av nuläget inom 
alla områden som berör 
psykisk hälsa

Uppdragsgivare 

Ta fram uppdrag, prioritera 
analysområden, fatta beslut 

Utvecklingsstöd 

Inventera indikatorer, 
fördjupa analys, skapa 
helhetsbild 
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HUVUDFOKUS SENARE FASER
Besluta mål och resultat

Formulera och besluta 
tydliga, mät- och 
uppföljningsbara 
målsättningar kring önskat 
läge på kort- och längre sikt 

Uppdragsgivare 

Välj insatsområden, besluta 
om önskat läge (mål och 
resultat)

Utvecklingsstöd 

Föreslå möjligt önskat läge. 
Formulera mätbara mål och 
resultat. 

Ta fram handlingsplan  

Identifiera aktiviteter, 
formulera handlingsplan 
och planera för 
implementering och 
utvärdering 

Uppdragsgivare 

Besluta om handlingsplan. 
Fastställ plan för 
implementering och 
utvärdering. 

Utvecklingsstöd 

Beskriv aktiviteter, 
formulera och skicka 
in handlingsplan. Plan 
för implementering och 
utvärdering 

Säkerställ implementering 

Fastställ 
implementeringsplan. 
Starta och genomför 
aktiviteterna enligt 
handlingsplanen och följ 
kontinuerligt upp hur 
arbetet fortlöper och vilka 
förbättringar som behövs. 

Uppdragsgivare 

Fastställ 
implementeringsplan. 
Säkerställ att arbetet 
med handlingsplan och 
implementeringsplan följs 
och revideras efter behov. 

Utvecklingsstöd 

Konkretisera 
implementeringsplan och 
genomför aktiviteter i den 
samt i handlingsplanen. 
Rapportera 
uppföljningsdata 
kontinuerligt till 
uppdragsgivare och samla 
data för utvärderingen. 

Dra slutsatser och besluta 
nästa steg

Undersök vilka resultat 
insatserna har gett. 
Fatta beslut om fortsatt 
permanentande och 
spridning till alla som kan 
dra nytta av insatserna. 

Uppdragsgivare 

Arbeta aktivt med 
utvärderingens resultat och 
överväg hur insatsen ska 
hanteras efter att fasen är 
avslutad. Planera framåt. 

Utvecklingsstöd 

Genomför utvärdering 
enligt planen. 
Presentera resultaten för 
uppdragsgivare och föreslå 
vägen framåt. 

HUVUDFOKUS UNDER 2016

Tabell 1. Utvecklingsprocessens fem faser med kort information om varje fas


