
PROGRAM 
10.00-10.10 Välkomna 

Ing-Marie Wieselgren 

10.10-10.30 Varför gör vi det här? 

Ing-Marie Wieselgren 

10.30-11.00 Arbetet med handlingsplanerna 2017 

Ing-Marie Wieselgren och Marit Grönberg Eskel 

11.00-11.30 Överenskommelsen 2018 

Ing-Marie Wieselgren 

11.30-12.30 Lunch 

12.30-13.15 Struktur för kunskapsutbyte 

Ing-Marie Wieselgren 

13.15-14.30 Utvecklingsarbete hos Uppdrag Psykisk Hälsa 

- Hur mår BUP?, Karin Lindström och Ann Lund 

- Hälsa i Sverige, Henrik Tunér 

- Elevhälsobaserad modell för tidiga insatser på skolan arena, Anna Jonsson 

- Väntetider inom BUP, Jonas Stenberg 

14.30-15.00 Fika 

15.00-15.30 Utvecklingsarbete hos Uppdrag Psykisk Hälsa 

- Trygga möten med hjälp av mötescirkeln, Karin Lindström 

- Primärvårdssatsning, Ing-Marie Wieselgren 

15.30-16.00 Ny webb och inrapportering av redovisning 



Handlingsplanerna 
inlämnade oktober 2017
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Varför gör vi det här?
Vilket det här?

- Ordnar Prio-nätverksträffar

- Tjatar om handlingsplanerna

- Gör handlingsplaner

- Engagerar oss i att skapa bättre förutsättningar för 

insatser för psykisk hälsa och för att hjälpa dem som 

drabbats av psykisk ohälsa och psykisk sjukdom



Allmänna intrycket

Tydliga steg i rätt riktning

Bättre

Mer innehållsrika

Mer primärvård

Tydligare ansvar

Mer uppföljningstänk

Fortfarande ganska olika



Vi har identifierat ett antal mål där det finns 
stora likheter mellan de fyra handlingsplanerna 

Handlings-
plan 1

Handlings-
plan 4

Handlings-
plan 3

Handlings-
plan 2

Fokusområde Långsiktigt mål

Förebyggande och främjande arbete Kunskapsbaserat anhörigstöd

Förbättrad suicidprevention

Minskad psykisk ohälsa hos kommunernas och 

landstingens egen personal

Minskad stigmatisering och ökad kunskap om psykisk 

ohälsa

Tillgängliga tidiga insatser Ökad kunskap kring äldres psykiska ohälsa

Enskildas delaktighet och rättigheter Ökat brukarinflytande och delaktighet

Utsatta grupper Kompetens och gott omhändertagande av personer med 

omfattande problematik, nyanlända, missbrukare, etc

Att samverka och handla för psykisk hälsa i Sápmi

Barn och unga Förbättrat föräldrastöd

Samordnade insatser för ”vilsna unga vuxna”



Hur skulle ett regionalt resurscentrum kunna 
stödja tre av de samstämmiga målen? 

Förbättrad suicidprevention

Exempel:

” Utveckla det länsövergripande 
suicidpreventiva arbetet.” 

Jämtland Härjedalen

” Nollvision för självmord i 
Norrbotten”

”…utarbeta en länsövergripande 
strategi och kommunspecifika 
handlingsplaner för 
suicidförebyggande arbete i länet

Västerbotten

Handlings-
plan 1

Handlings-
plan 4

Handlings-
plan 3

Handlings-
plan 2

Minskad psykisk ohälsa hos 
kommunernas och 
landstingens egen personal

Exempel:

” Att kommuner och landsting i 
egenskap av arbetsgivare aktivt 
verkar för ett hållbart arbetsliv 
och för att förebygga psykisk 
ohälsa”

Västerbotten

Ökad kunskap kring äldres 
psykiska ohälsa

Exempel:

”…screening för psykisk hälsa hos 
äldre personer.”

Region Jämtland Härjedalen

” Ökad kunskap hos personal som 
arbetar med äldre för att kunna 
förebygga och identifiera tecken 
på psykisk ohälsa”

Norrbotten



Allmänna intrycket

Mycket kraft har lagts på handlingsplanerna

Oro – har ni kraft för genomförandet

Inga handlingsplaner i världen räcker om det inte sker 

utveckling i praktiken 

Håller vi jämna steg med ökade behov och ökad 

kunskap?



Socialstyrelsens plan för uppföljnings- och
utvärderingsarbete 2017–2019

undersöka hur de olika inblandade aktörerna ser på 

förutsättningarna som överenskommelserna syftar till att 

skapa

undersöka förutsättningarna och villkoren för kommuner, 

landsting och regioner att kunna hantera uppdraget

undersöka upplevelsen av stödet som har utlovats i 

överenskommelsen 



hitta framgångsfaktorer och undersöka hur det påbörjade 

arbetssättet implementeras i en struktur för ett långsiktigt 

utvecklingsarbete

undersöka i vilken utsträckning det arbete som 

kommuner, landsting och regioner gör inom ramen för 

överenskommelserna 2016–2018 leder till eller förväntas 

leda till en förbättrad situation för personer med, eller som 

riskerar att drabbas av, psykisk ohälsa



Målet med utvärderingen

 beskriva det arbete som kommunerna, landstingen och regionerna 

har genomfört inom ramen för överenskommelserna 2016–2018

 lyfta fram olika aspekter som är viktiga för att kunna utveckla och 

driva detta arbete vidare

 belysa utvecklingen på områdena psykisk hälsa och ohälsa

 belysa vilka områden som behöver vidareutveckling

 belysa i vilken utsträckning detta arbete leder till eller kan förväntas 

leda till en förbättrad situation för personer med, eller som riskerar 

att drabbas av, psykisk ohälsa.



Utvärdering från Socialstyrelsen

Det finns stora variationer i de länsgemensamma 

dokumenten

De 21 länsgemensamma handlingsplanerna innehåller 

tillsammans närmare 480 lokalt uppsatta långsiktiga mål, 

430 kortsiktiga mål och 630 planerade aktiviteter.

Ofta saknas vem som ansvarar för de föreslagna 

specifika aktiviteterna eller för att handlingsplanerna i sin 

helhet ska realiseras.



Barn och unga samt asylsökande och nyanlända är 

prioriterade grupper 

Återkommande insatser är

 suicidprevention 

 stöd till anhöriga eller närstående 

 kompetenshöjning hos personalen inom både vården och 

omsorgen



Vad har hänt sedan sist? Prata 
med varandra runt borden

Nya analyser

Nya grupper

Nya aktiviteter

Nya utmaningar

Nya lösningar

Nya samarbeten



Skriv planen för er egen skull

Dubbelt uppdrag – aktiv prioritering

Vem ansvarar för vad?

Framtiden - tips från Maria, Urban 
och David



Förslag till överenskommelse 
mellan staten och SKL om insatser 

inom psykisk hälsa 2018

2017-11-14 Avdelningen för vård och omsorg 19



Inriktningen 2018-2020 (Prop. 2017/18:1)

 Regeringen bedömer att det finns ett stort behov av att vidga satsningen inom psykiatri 

och psykisk hälsa. Arbetet med psykisk hälsa förstärks därför under 2018 och regeringen 

avser att fortsätta förstärkningen 2019 och 2020. Totalt  förstärks satsningen med 650 

miljoner kronor för 2018.

 Satsningen görs i syfte att förstärka första linjens vård samt den specialiserade psykiatrin 

för både barn och vuxna. 

 Förstärkning särskilt riktad till barn- och ungdomspsykiatrin och första linjens psykiatri för 

barn och unga i landsting och regioner samt fortsatta medel för att förstärka 

ungdomsmottagningarnas arbete

 Med tanke på att många asylsökande och nyanlända är barn avsätter också regeringen 

medel från och med 2018 för att förbättra tillgången till vård och för att motverka psykisk 

ohälsa hos barn och unga i gruppen asylsökande och nyanlända. 
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Överenskommelsens inriktning 2018*

 Insatser för att förbättra hälsan hos personer med allvarlig och komplicerad 

problematik

 Förstärkning av primärvård och första linjen för både barn och vuxna 

 Insatser för att förbättra barn och ungas psykisk hälsa

 Brukarsamverkan

 Insatser för att motverka psykisk ohälsa hos barn och unga i gruppen 

asylsökande och nyanlända

 SKL:s utvecklingsstöd till huvudmännen

 Strukturer för kunskapsutveckling och kunskapsstyrning
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* Förhandlingar pågår, överenskommelsen är ännu inte beslutad om



Fördelning av stimulansmedel 2017 och förslag för 2018 2017 2018

Landstingen: Mkr Mkr

• För utvecklingsarbete samt fortsatt analysarbete och handlingsplaner 250 350

• Satsningar för en ändamålsenlig och effektiv primärvård för att möta personer med psykisk 

ohälsa 

220

• Insatser för ökad tillgänglighet och förstärkning av stöd och behandling för barn och unga. 

Satsningen är riktad till barn och ungdomspsykiatrin och första linjens vård för psykisk ohälsa.

150 250

• För att stimulera länsgemensamt arbete för att öka brukarmedverkan i kommuner och landsting 24

• Insatser som förbättrar tillgången till vård för att motverka psykisk ohälsa hos barn och unga i 

gruppen asylsökande och nyanlända samt för att stärka arbetet med psykiatrisk traumavård för 

både barn och vuxna.

40

Sa Lt: 884

Kommunerna:

• För utvecklingsarbete samt fortsatt analysarbete och handlingsplaner 250 350

Länen (kommunerna och/eller landstingen):

• Förstärkning av ungdomsmottagningars arbete med psykisk hälsa 130 130

Utvecklingsmedel till SKL:

• För utvecklingsstöd och för administration för fördelning av medel och inmatningsverktyget 60 40

• För fortsatt stöd till utveckling av struktur för kunskapsspridning och kunskapsutveckling inom 

området psykisk hälsa/ohälsa

45 10

Totalt: 885 1 414



Villkor för att behålla stimulansmedlen

 Senast den 31 oktober 2018 ska kommuner och landsting 

inkomma med en redogörelse för aktuell analys, målsättning och 

handlingsplan samt en redovisning av hur de resurser som erhållits 

2017- 2018 har använts . 
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Redovisningen ska innehålla

 Uppdelad beskrivning av hur 2018 års stimulansmedel används.

 Aktuell gemensam revidering av analys och handlingsplan med kortsiktiga mål (ett år) och långsiktiga 

mål (fem år).

 Resultatuppföljning och redovisning av 2016 och 2017 års handlingsplaner utifrån de fem 

fokusområdena. 

 Redogörelse för uppskattade behov och volymer av insatser i primärvården samt en redogörelse av 

satsningar som planeras inom primärvården de kommande åren.

 Redogörelse för hur barn och unga får hjälp i länet samt en handlingsplan för hur tillgängligheten ska 

förbättras eller bibehållas utifrån analys av data i Väntetidsdatabasen. 

 En gemensam analys av länets insatser för att förebygga ohälsa, förbättra skolresultat, ta hand om 

barn med behov av sammansatt stöd och resultat av specialistinsatser ska ingå. 

 En separat länsgemensam redovisning av hur 2018 års medel använts för att förstärka 

ungdomsmottagningarnas arbete för ökad psykisk hälsa samt en plan för det fortsatta arbetet. 
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