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Förekomst av psykisk ohälsa/sjukdom

25 % av befolkningen drabbas

någon gång i livet av ett ångestsyndrom. 

Cirka 36 % kvinnor och 23 % män insjuknar i en depression.

”Psykisk ohälsa ökar
Rapporten visar även att den psykiska ohälsan i befolkningen 
fortsätter att öka, särskilt bland kvinnor i åldrarna 16–24 år. ”

Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård 
samt tandvård – Lägesrapport 2016 

Socialstyrelsen 31 mars 2016



Hur mår psykiatrin?

”Populär” - Aldrig varit så efterfrågad som nu.

”Verksamhet i kris” – Svår att få kontakt med, långa köer, brist på 
vårdplatser, dåligt bemötande…

Bättre än någonsin men det räcker inte



Problem

Personalrekrytering
Resurser och kompetens

Ambitionsnivå

Ökande behov, ändrade behov

Från ord till handling



Psykisk 
hälsa

Arbete

Stämning i 
samhället

Förväntningar 

Fysisk hälsa
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Vilka människor passar in i dagens 
informationssamhälle?
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Vilka människor passar in i dagens samhälle -
alla ?
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Vilka människor passar in i dagens samhälle -
vilka gör inte ?
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Det är inte så lätt att vara människa för någon
- men svårare ibland…



Vad händer med vår hjärna i 
dagens samhälle?



Barnet
Människan - - - - Miljön/Samhället

Diagnos - - - - Anpassning av
samhället
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Analys och hanslingsplan
– ÖK 2016

- Ök 2017

31 oktober 2016 handlingsplaner för 2017 o 5 år framåt lämnas in.

I december förhoppningsvis ny ök för 2017 med liknande upplägg

www.uppd ragpsyk i s khä l s a . s e



Fem fokusområden
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Förebyggande 
och främjande 

insatser

Tillgängliga 
och tidiga 
insatser

Enskildas 
delaktighet och 

rättigheter

Utsatta 
grupper

Ledning, 
styrning och 
organisation

Analys och
Handlingsplan

2016-2017



Hur kan man göra en analys och handlingsplan?



Syftet med analys och handlingsplaner 

Stimulera kommuner och landsting att:

 uppmärksamma befolkningens behov inom de fokusområden som 

överenskommelsen omfattar, 

 ange ansvarsfördelning för de behov som finns och vid behov 

överväga möjligheten till samorganisering där behoven är av 

komplex karaktär, i syfte att motverka att enskilda inte får de 

samordnade vård- och stödinsatser som behövs, 

 sätta upp mål och planera sin verksamhet, var för sig och 

gemensamt, 

 samverka med varandra, berörda brukar- och intresseföreningar 

samt andra berörda aktörer på området. 
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http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/vuxna-aldre/integrerade-verksamheter/
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Hur ska vi göra för att få samma kunskapsutveckling som inom 
cancervården?

Mer kunskap -

Forskning

Mäta resultat
Systematisk utvärdering
Insamling goda exempel



Hur ska vi göra för att få samma kunskapsutveckling som inom 
cancervården?

Använda kunskap som finns-

Ambitionsnivå
Släppa makten och gamla trygga ordningar
Nya arbetssätt

Systematiskt förbättringsarbete
Mäta resultat
Goda exempel görs om till generella verktyg



Kultur 
Fritid

Arbete

Förskola – skola

Socialtjänst

Hälso- och sjukvård

Familj – Vänner- Samhälle

Psykisk hälsa – tillsammans fixar vi det!

www.uppdragpsykiskhalsa.se

Företagshälsovård

Försäkringskassa

Arbetsförmedling


