
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 2017

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


