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Introduktion 
Handlingsplanen gäller för arbetet i Östergötland kopplad till Uppdrag psykisk hälsa år 2019. 

Psykisk hälsa: handlar om att uppleva sin tillvaro som meningsfull, kunna använda sina resurser, vara 

delaktiga i samhället och uppleva förmåga att hantera livets normala motgångar. Psykisk hälsa är mer 

än frånvaron av psykisk ohälsa. 

Psykisk ohälsa: används ofta som en övergripande term som täcker både psykiska besvär och psykisk 

sjukdom. Psykiska besvär beskriver olika tillstånd då människor visar tecken på psykisk obalans eller 

symtom som oro, ångest, nedstämdhet eller sömnsvårigheter. De psykiska besvären kan beroende 

på typ och omfattning i olika grad påverka individens funktionsförmåga i vardagen. Symtomen 

behöver inte vara så omfattande att diagnos kan sättas och är ofta normala reaktioner på en 

påfrestande livssituation. 

Psykiska sjukdomar och psykiskt funktionshinder: är när symtom eller funktionsnedsättning är av 

den typ eller grad att det kvalificerar till en diagnos. Diagnosen och funktionsnedsättningen kan 

beroende på typ och omfattning i olika grad påverka individens funktionsförmåga i vardagen. 

Handlingsplan  
Handlingsplanens aktiviteter har kopplats till nedanstående områden.  
1 – Samverkan och styrning 
2 – Analys och utredning 
3 – Implementering och utveckling (kompetens) 
4 - Kommunikation 
 

 2019 2019-2022 

 Ledning, styrning och organisation av uppdraget 
(LGVO) 

 

Samverkan och 
styrning 

Besluta i LGVO om uppdrag, bemanning och styrning av 
kompetens och resurser. 

Bärare och uppdragsgivare 
är LGVO, ett gemensamt 
uppdrag för kommunerna 
och regionen. 

Analys och 
utredning 

Prioritera behov, identifiera samverkansarenor, aktörer 
för fortsatt arbete under 2019. Synkronisera nationella 
uppdrag. 
Formulera förslag till uppdrag och bemanning för det 
fortsatta arbetet.  
Fördjupad analys av psykisk hälsa utifrån genomförd 
enkät Östgötens psykiska hälsa och Om mig. 
 
Aktiv omvärldsbevakning om kunskapsutveckling på 
nationell och internationell nivå inom området. 
 
Identifiera indikatorer som ska följas över tid. 

Återkommande årliga 
analyser och kartläggning av 
psykisk hälsa i Östergötland. 

Implementering 
och utveckling 

Implementera beslut om uppdrag, bemanning och 
styrning. 
Identifiera kompetensbehov för genomförandet. 

Utveckla system för 
utvärdering. 
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Kvalitetssäkring av processer.  
Bevaka och stödja arbetet inom regionala 
kompetenscentrum/ kunskapsnoder (RCPH). 

Kommunikation Kommunicera uppdraget och arbetets struktur till de 
strategiska och operativa grupperna i länsdelarna samt 
referensgrupp för inrapportering. 

 

 SIP/ SVOP   

Samverkan och 
styrning 

Plan för implementering, kommunikation och 
uppföljning i verksamheter för att etablera SIP som 
vedertagen arbetsmetod i länets samtliga kommuner 
och Regionen för alla åldrar och målgrupper.  
 
Plan för implementering, kommunikation och 
uppföljning i verksamhet för att etablera SVOP som 
vedertagen arbetsmetod i länets samtliga kommuner 
och Regionen för alla åldrar och målgrupper.  
 
Besluta om en länsgemensam metod för att följa upp 
användning av SIP. 
 
Att använda mötescirkeln som ett lättanvänt och 
pedagogiskt metodstöd för genomförandet av SIP-
mötet. 
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/sip/motescirkeln-
ett-stod-for-sip-moten/ 
 
Att öka brukarmedverkan på alla nivåer är viktigt i det 
fortsatta arbetet. 
En länsgemensam förvaltningsorganisation för 
samordnad individuell planering behöver beslutas och 
skapas efter SIP projektets avslut årskifter 2018/2019. 

Uppföljning och 
kvalitétssäkring, utifrån 
brukar- och 
verksamhetsnytta.  
 
Uppföljning kommer att ske 
genom FOU-miljöerna.  
 
 

Analys och 
utredning 

Ta fram underlag till beslut om en länsgemensam 
metod för att följa upp användning av SIP.  
Brukarmedverkan bör finnas i utvärderingen. 
Fastställa länsgemensamma indikatorer för uppföljning 
utifrån ett brukar och verksamhetsperspektiv. 
 
Kartlägga möjligheten och konsekvensen för skolan att 
kalla till SIP i länet för tidiga insatser 
 
Följa pågående utvecklingsarbete inom 
samordningsförbundet i västra länsdelen. Syftet är att 
öka förekomsten av SIP genom att stötta i planering 
och genomförande av mötet. Här ingår både FK och AF.  

Årlig statistikinsamling och 
återrapportering till LGVO 
av användandet av SIP 
bland brukare och 
handläggare som underlag 
till utvärdering 2020. 
 
Genomföra utvärdering 
2020. 

Implementering 
och utveckling 

Implementera SIP som en vedertagen arbetsmetod i 
länets samtliga kommuner och Region. Ett viktigt 
utvecklingsområde är att tydliggöra skolans roll i SIP-
arbetet. 

Följer plan från 
länsgemensam 
processledningsorganisation 

Kommunikation Ta fram en kommunikationsplan för att informera 
medborgarna om rätten till SIP. 
Utveckla information på kommunernas och Regionens 
externa websidor. 
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 Kommunikation om psykisk hälsa  

Samverkan och 
styrning 

Ta fram en strategi för kommunikation och 
informationsinsatser gällande psykisk hälsa för 
medborgare samt verksamheter. 

 

Implementering 
och utveckling 

Utveckla information på kommunernas och regionens 
externa websidor. 
Ta fram en länsgemensam portal för psykisk hälsa. 
 

Implementera långsiktig 
kommunikationsplan. 
Driftsätta den 
länsgemensamma portalen 
för psykisk hälsa. 

Kommunikation Egen temawebsida under psykisk hälsa 
vårdgivarwebben, ”Hälsobladet”, sociala medier etc.  

 

 Kompensatoriska insatser  

Samverkan och 
styrning 

Utveckla insatserna så att de anpassas efter individers 
och gruppers behov.  
Verka för att länets verksamheter inom kommunerna 
och regionen är HBTQ diplomerade. 

 
 

Analys och 
utredning 

Kartlägga och identifiera metoder som verkar 
kompensatoriskt inom olika samhällsarenor tex skola, 
arbetsmarknad.  
 
Identifiera grupper med särskilt behov av stöd och 
insatser för bevarande av psykisk hälsa och stärkande 
av psykologiska och sociala resurser. 
 
 

Ta fram en evidensbaserad 
handlingsplan för 
kompensatoriska insatser 
med proportionell 
universalism som 
honnörsord med 
utgångspunkt från befintliga 
strukturer i alla 
samhällsarenor, tex skolan , 
rehab (förebyggande 
sjukskrivningar). Utveckling 
av samverkan för yngre 
barn inkluderas, d.v.s. 
förskola, BHV/BVC, 
socialtjänst, hälsofrämjande 
miljöer, primär och 
sekundärprevention i olika 
arenor.  

Implementering 
och utveckling 

Öka tillgängligheten för patientgrupper genom att 
kunna välja digital kommunikation med hälso- och 
sjukvården, exempelvis genom videomöten. 

Implementera den 
långsiktiga handlingsplanen. 
 

 Utvecklingsarbete med koppling till 
ungdomshälsorna. 

 

Samverkan och 
styrning 

Följa upp implementeringen av ramavtal kring 
ungdomshälsorna som säkerställer likvärdighet i hela 
länet.  

 

Analys och 
utredning 

Med utgångspunkt från tidigare uppföljningar av 
ramavtal för ungdomshälsan analysera genomförda 
insatser och metoder. Kartlägga behov av insatser hos 
olika ungdomsgruppers för att stärka den psykiska 
hälsa. Formulera en strategi för utvärdering av riktade 
satsningar kopplat till ungdomshälsorna. 
 

Årlig sammanställning om 
den särskilda satsningen på 
ungdomshälsorna. 
Identifiera ytterligare 
samverkans möjligheter/ 
integrerade verksamheter 
för att säkerställa 
helhetsperspektiv och 
kontinuitet i insatserna. 
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Implementering 
och utveckling 

Fortsätta med och utveckla insatser utifrån den 
särskilda satsningen på ungdomshälsorna. 

Utvärdera utfallet av 
insatserna  
år 2020. 

 Utvecklingsarbete barn  

Samverkan och 
styrning 

Ta fram underlag för tidiga insatser för målgruppen 
med barnperspektiv med avseende på olika 
verksamheters tradition och perspektiv t.ex. för 
samverkan mellan förskola/skola, BHV/BVC, 
socialtjänst. 
 
Implementering av överenskommelsen om samarbete 
utifrån Prop: 2016/17:59 Trygg och säker vård för barn 
och unga som vårdas utanför det egna hemmet. KLAR 
hösten 2018. 
 
Säkerställa struktur för hälso- och sjukvårdsansvar i 
förhållande till egenvårdsansvar för LSS 
korttidsvistelse. 
 
Bevaka det nationella utvecklingsarbetet med att 
förbättra samverkan mellan elevhälsan, hälso- och 
sjukvården och socialtjänsten som pågår i fyra av länets 
kommuner, för möjlighet till fortsatt implementering i 
alla länets kommuner. 

Stödja framtagandet av 
ramavtal med avseende på 
målgruppen samt följa upp 
implementeringen av, 
Missbruks- och 
beroendeverksamheter för 
unga, Barnhälsorna i 
Östergötland 
Familjecentraler, 
Spädbarnsverksamheter 
samt Barnahus  
Föreslå en struktur för 
tidiga insatser för barn och 
unga t.ex. för samverkan 
mellan förskola/skola, 
elevhälsan, BHV/BVC, 
socialtjänst.  

Analys och 
utredning 

Kartläggning av samverkansbehov inom och mellan 
organisationerna. Processkartläggningar utifrån 
barnets perspektiv. Kartlägga uppdrag för varje 
insatsnivå. 

Utvärdera den särskilda 
satsningen på barn och 
ungdomar med psykisk 
ohälsa. 

Implementering 
och utveckling 

Implementering av överenskommelsen, Trygg och 
säker vård för barn och unga som vårdas utanför det 
egna hemmet. 
 
Implementering av ramavtal kring Ungdomshälsorna. 

Implementera framtagna 
strukturer. 

 Nyanlända barn och ungdomar  

Samverkan och 
styrning 

Synkronisera aktörer och insatser inom området i 
länet. 
 

Myndighetssamverkan kring 
preventiva, såväl som 
behandlande, insatser som 
kan behövas en lång tid 
framöver. 

Analys och 
utredning 

Följa upp den länsgemensamma planen för 
utbildningsinsatser till personal som arbetar med 
ensamkommande barn. 

 

Implementering 
och utveckling 

Utbildning av personal på boenden för 
ensamkommande barn och ungdomar genom 
länsövergripande grupp, från både kommunerna och 
regionen.  Beakta Länsstyrelsens uppdrag. 

 

 Unga Vuxna  

Samverkan och 
styrning 

Kartlägga riktade insatser till gruppen Unga Vuxna och 
bevaka nationella initiativ och riktlinjer. 
Bevaka risken att luckor mellan organisatoriskt ansvar 
påverkar gruppen unga vuxnas tillgång till vård och 
stöd. 
 

Implementera och besluta 
om insatser baserat på 
behovsanalys unga vuxna. 
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Följa socialstyrelsens uppföljning av riktlinjen för 
depression och ångestsyndrom för unga vuxna. 
 

 E-hälsa ur medborgarperspektiv  
 

 

Samverkan och 
styrning 

Samverkan med e-hälsonätverket,  
e-hälsorådet och regional förvaltning av nationella e-
tjänster. 

 

Implementering 
och utveckling 

Under 2018-2019 utreda behov av internetmedierad 
behandling i områden barn och unga (närsjukvården) 
samt implementera lämpliga komplementerande 
behandlingsmetoder via internet. 
 
Skapa förutsättningar för ökat nyttjande av 
internetbehandling KBT inom primärvården och 
ungdomshälsorna. 
 
Utveckla internetbehandling för flera tillstånd samt 
ökad tillgänglighet gällande språk och 
funktionsnedsättning. 
 
Utvärdera lämpligheten att använda Stöd och 
behandling som plattform för vårdplaner. Använda 
nationella plattformen Stöd och behandling där det är 
lämpligt för patientutbildning, nya kontaktvägar och 
stödprogram.    

Utvecklingsarbete av e-
hälsa som en kraft för 
bemyndigande av 
medborgare, speciellt i 
organisatoriska 
”mellanrum”, plus att 
förenkla vård där det är 
lämpligt för att frigöra 
resurser där det behövs. 
Exempel: Stöd och 
behandling. 
 

 Somatisk ohälsa hos personer med psykisk sjukdom  

Samverkan och 
styrning 

Säkerställa rutiner och dokument.  
 
Besluta om att pröva konceptet Fit for Life 
(gruppträning för personer med psykisk 
funktionsnedsättning som leds av personer med egen 
erfarenhet)   

Följa upp efterlevnaden av 
rutinerna. 

Implementering 
och utveckling 

 Säkerställa följsamheten till nationella riktlinjer för 
Antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och 
schizofreniliknande tillstånd. 
 
Bevaka utveckling hälsocoach-konceptet. 
 
Förändra attityd hos personal för att uppmärksamma 
somatisk ohälsa, stödja i levnadsvanor. 
Bevaka nya riktlinjer. 
 
Kontinuerlig uppföljning sker via avtalsuppföljning av 
specialistpsykiatrisk öppenvård samt av primärvård.   
 
 

Bevaka och stödja att 
området somatisk hälsa 
betonas i även arbetet med 
fast vårdkontakt och 
vårdplaner, dels mellan 
regioninterna verksamheter 
och mellan huvudmän (SIP) 
 
Bevaka och stödja arbete 
med riktlinjer för 
levnadsvanor speciellt 
gällande gränsdragning 
mellan somatiskt och 
psykiatrisk vård 
 

 Levnadsvanor som bestämningsfaktor för psykisk 
hälsa 

 

Samverkan och 
styrning 

Samverka kring förbättrade levnadsvanor i utsatta 
grupper (kompensatoriska insatser) 
 

Synkronisera med 
implementeringen av 
strategin för fysisk aktivitet, 
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Identifiera samverkansvinster kommunerna- regionen. ANDT strategin och Tobacco 
endgame. 

Analys och 
utredning 

Göra en kunskapssammanställning om levnadsvanor 
som bestämningsfaktor för psykisk hälsa. 
 

 

Implementering 
och utveckling 

Ta fram metoder och kunskapsmaterial om 
levnadsvanors betydelse för psykisk hälsa i berörda 
verksamheter. 
 
Följa upp behovsanalys av vårdprocess för äldre 2018  

Utveckla konceptet Må bra med kultur   

Utveckla Fysisk aktivitet på recept för denna målgrupp.                                               

 

Sprida kunskap om 
levnadsvanors betydelse för 
psykisk hälsa i berörda 
verksamheter.  

 Hälsofrämjande skolmiljö  

Samverkan och 
styrning 

Verka för en hållbar samverkan mellan identifierade 
aktörer för en hälsofrämjande skola. 

 

Analys och 
utredning 

Identifiera övergripande faktorer i en hälsofrämjande 
skola och aktuellt kunskapsläge om verksamma 
insatser. 

 

 Brukar- och medborgardialoger om psykisk hälsa  

Samverkan och 
styrning 

Etablera mottagare av brukar- och 
medborgardialogernas resultat.  
 
Besluta om att ta fram underlag till en 
länsövergripande strategi för brukarmedverkan. 

Beslut om nya/ flera former 
för brukar- 
medborgardialoger. 

Analys och 
utredning 

Utvärdera Brukarrådets syfte och verksamhet sedan 
start utifrån genomförd kartläggning 2018. 
  
Utreda möjlighet till nya/flera former för 
brukarmedverkan samt 
närstående/anhörigmedverkan. 
Beakta redan befintliga arenor. 
 
Ta fram underlag till en länsövergripande strategi för 
brukarmedverkan på strategisk nivå, verksamhetsnivå 
och individnivå. 

 

Implementering 
och utveckling 

Fortsatta brukar- och medborgardialoger med 
brukarorganisationer och medborgare. 
Sprida goda exempel- workshop NSPH 
 

Återkommande 
brukar/medborgardialoger 
med tydliga mottagare av 
resultaten. 

 Överenskommelse för personer med psykisk 
funktionsnedsättning och personer med missbruk/ 
beroende. 

 

Samverkan och 
styrning 

Ny överenskommelse gäller from 2018. 
 
Besluta om hur uppföljningen enligt 
överenskommelsen ska genomföras.  

 
 

Analys och 
utredning 

Hur möter nuvarande organisation behov utifrån 
samsjuklighet. Vad behöver utvecklas? 

Inom ramen för 
överenskommelsen finns 
förslag till områden för 
uppföljning – konkretiseras.  
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Implementering 
och utveckling 

Implementeras i berörda verksamheter.  

Kommunikation Ta fram ett lättillgängligt informationsmaterial.  

 Suicidprevention  

Samverkan och 
styrning 

Ta initiativ till en regional samverkansgrupp med 

representanter från olika huvudmän, myndigheter och 

berörda intresseorganisationer med uppdrag att ta 

fram en målinriktad och långsiktig strategi för 

Östergötland att minska antalet suicid och suicidförsök.  

Verka för att lokala handlingsplaner för 

suicidprevention ska finnas hos varje huvudman. 

Säkerställa specialiserat krisomhändertagande av 

drabbade anhöriga efter suicid.  

Möjliggöra att medarbetare kan delta vid 12:e 
nationella konferensen om suicidprevention 2-3 
oktober 2019 som ett tillfälle för kompetensutveckling 
och lärande. 

Med utgångspunkt från 

Folkhälsomyndighetens 

uppdrag och den nationella 

handlingsplanen kring 

suicidprevention säkerställa 

långsiktigt arbete med 

suicidprevention på regional 

nivå; mellan huvudmännen 

och i samverkan med andra 

myndigheter, 

intresseorganisationer och 

civilsamhället. Omfattar 

såväl befolknings- och 

individinriktade insatser.  

 
Säkerställa kompetens och 
rutiner för händelseanalyser 
vid suicid inklusive rutiner 
för en lärandeprocess över 
huvudmannagränser. 

Analys och 
utredning 

Följa och delta i nationell kunskapsutveckling inom 
området.  
 
Undersöka resultatet av förändringen i 
rapporteringsskyldighet vid suicid enligt Lex Maria, 
med avseende på vårdskadeutredningar och 
förbättringsarbete. 

Följa utvecklingen av suicid 
och suicidförsök över tid för 
olika åldersgrupper och 
riskgrupper, som underlag 
för beslut om målinriktade 
och resurseffektiva 
åtgärder. 

Implementering 
och utveckling 
 
 
 

Fortsätta pågående arbete med kompetensutveckling 
enligt beslutad genomförandeplan;  
Första hjälpen till psykisk hälsa/MHFA. Inleda arbete 

med länsgemensam förvaltning via Clinicum 

SPiSS (webbutbildning suicidprevention)  

Sprida kännedom och tillgång till nya och 
resurseffektiva former av utbildningsmaterial och 
kunskapsstöd.  
 
Göra websidan Suicidprevention i Östergötland känd.  
 
Säkerställa utveckling av vårdkedjor för personer med 

ökad suicidrisk inom och mellan huvudmän.  

Planera och genomföra 12:e nationella konferensen 

om suicidprevention oktober 2019.                                                             

Ta fram en 

kommunikationsplan för 

suicidprevention med mål 

att öka medvetenhet och 

kunskap om 

suicidproblematik och 

förebyggande insatser till 

olika målgrupper; politiker, 

chefer, medarbetare och 

allmänhet. 

https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/Verksamheter/Narsjukvarden-i-ostra-Ostergotland/Vuxenpsykiatriska-kliniken/Suicidprevention1/
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 Primärvård  

Samverkan och 
styrning 

Utifrån behovsanalys och identifierade gap har 
uppdrag till vårdverksamheterna formulerats för 
2019. 
 
 

 

Analys och 
utredning 

Följa upp den under 2018 genomförda FoU-rapport 
kring vuxenpsykiatri vårdval. 
 
Bevaka utvecklingen inom primärvård utifrån förslag i 
behovsanalys vårdprocess för äldre med psykisk 
ohälsa (se analys 2018). 
 

 

 Utvärdering och uppföljning  

Samverkan och 
styrning 

Handlingsplanen ska följas upp och revideras årligen.  

Analys och 
utredning 

Årliga analysunderlag tas fram där både utfall och 
process beskrivs med identifierade indikatorer. 

 

Implementering 
och utveckling 

De årliga uppföljningarna används i revideringen av 
handlingsplanen. 

 

Kommunikation Uppföljningarna och analyserna kommuniceras till 
berörda parter. 

 

 

 


