
Checkfrågor för att organisera en effektiv utvecklingsprocess 

Uppdragsgivare  

 Vilka forum har rollen som Uppdragsgivare? 

 Medverkar alla relevanta aktörer aktivt i respektive forum?  

 Har forumet tillräckliga mandat och resurser för att: 

o Besluta om vägledande principer för att prioritera olika 

fördjupningsområden? 

o Formulera och kontinuerligt följa upp och fatta beslut kring uppdraget? 

o Säkerställa att Utvecklingsstödet har rätt förutsättningar för att göra 

arbetet väl på avsatt tid?  

o Besluta om handlingsplanens mål och insatser?  

o Äga ansvaret för handlingsplanens implementering och uppföljning? 

 

Utvecklingsstöd  

 Har ett tydligt Utvecklingsstöd etablerats med aktivitet inom och samordning 

mellan alla relevanta samhällsaktörer? 

 Har Utvecklingsstödet resurser och kompetens för att:  

o Identifiera och ta fram relevant statistik inom alla relevanta områden 

för psykisk hälsa? 

o Analysera och tolka den tillgängliga datan inom och mellan 

sakområden för att förstå hur de hänger ihop och kan ge en helhetsbild 

kring centrala utvecklingsområden? 

o Genomföra systematiska samtal med brukare, anhöriga och deras 

organisationer för att få deras bild av de mest prioriterade behoven? 

o Formulera SMARTA mål utifrån analysen av utvecklingsområden? 

o Identifiera tänkbara insatsområden och kunskapsbaserade insatser inom 

dessa som förmår påverka målen?  

o Ta fram en systematisk process för att säkerställa framgångsrik 

implementering av handlingsplanen och dess olika områden och 

insatser? 

 

Fastställa uppdraget  

Uppdragsgivarna måste beskriva ett tydligt uppdrag för utvecklingsstödet. I uppdraget 

behöver ett antal områden beskrivas: 

 Vad förväntar sig Uppdragsgivarna att Utvecklingsstödet ska leverera? 



 När förväntar sig Uppdragsgivarna att utvecklingsstödet genomför respektive 

leverans? 

 Vilka resurser kan Utvecklingsstödet använda? 

 Vilka prioriteringsprinciper ska vägleda urvalet av fördjupade delområden och 

fortsatt arbete med handlingsplaneringen?  

Uppdragsgivarna behöver bestämma vad som ska avgöra om ett delområde är viktigt 

att analysera i detalj och bör fokuseras i handlingsplanen. Några tänkbara grunder för 

prioritering kan vara: 

i. Politisk prioriterade delområden. 

ii. Brukare och anhörigas upplevda behov 

iii. Delområden där vi är sämre än vad vi vill vara 

iv. Delområden där vi är sämre i jämförelse med andra 

 


