
Agenda:

• Välkomna

• Slutrapport överenskommelsen psykisk hälsa 2019 

• Brukardelaktighet 

• Öppen samordning för psykisk hälsa i kristid

• Överenskommelsen psykisk hälsa 2020 - var står vi nu?

• Frågor



https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/omoss/overenskommelser/overenskommelse-psykisk-halsa-2019

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/omoss/overenskommelser/overenskommelse-psykisk-halsa-2019


2019 Överenskommelse för psykisk hälsa



2020 Överenskommelse för psykisk hälsa

Vad kan vi göra mitt i 

Corona-tider? 



Vad hör vi från regioner och kommuner i Corona tider
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• Omställningar och beredskap för att vårda smittade, frigöra platser, låna ut 

personal, krishantering…

• Speciallösningar för tvångsvård av smittade, LARO-beh mm

• Minskad tillströmning av patienter och brukare till akutmottagningar, av 

nybesök, ansökningar, inställda återbesök … 

• Aktiviteter för att inte ”tappa bort” sköra patienter/brukare

• Digitala besök och lösningar exploderat

• Hög sjukfrånvaro bland personal och låg bemanning som följd

• Inställt ex utredningar och minskad uppsökande verksamhet 

• Behov av effektivare samordning, risk för dubbelarbete



Fruktade följder av covid-19 för psykiska besvär och psykiatriska tillstånd
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• Ökade köer och sämre tillgänglighet

• Förvärrade tillstånd pga fördröjda insatser

• Försämringar av psykiatriska tillstånd pga osäkerhet, försämrad livssituation

• Ökad psykisk ohälsa pga osäkerhet, isolering, förlorade rutiner, försämrad 

ekonomi

• Ökad suicidrisk

• Ökade ojämlikheter i hälsa

• Pressad personal, svårt vara uthållig, etisk stress, 

• Inställt ex utredningar och minskad uppsökande verksamhet 

• Preventiva insatser prioriterats bort o leder till ökade senare kostnader



Förhoppningar och glädjeämnen
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• Ökad samverkan, vilja till samarbete och gränsöverskridande lösningar

• Digitalisering och nya arbetssätt startat snabbt

• Nyskapande och kreativitet, minskad räddsla för nyheter

• Möjlighet att se behov av förändring, vilja att förbättra

• Uppoffringar, solidaritet, vilja att hjälpa, ansvarstagande, stolthet

• Omvärdering, tillfälle för omprövning av föreställningar o tankesätt.

• Arbetsglädje och samhörighet, uppvärdering av relationer

• Ökad möjlighet att göra nödvändiga förändringar



Syfte med “öppen samordning” för psykisk hälsa i kristid
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•Öppen samordning för psykisk hälsa i kristider syftar till att: 

- samordna det arbete som görs för att öka synergier och 

minska dubbelarbete, och

- bidra till att de insatser som erbjuds motsvarar helheten 

och omfattningen i de behov som finns.

Allt deltagande i samordningen är, liksom alltid inom Kraftsamling för psykisk hälsa, frivilligt och bygger på 

allas gemensamma engagemang. Alla deltar utifrån det egna mandat man har från sin organisation.



Samordningen blev Stödlista: Psykisk hälsa i kristid



Samordningen blev: ”Stödlista psykisk hälsa”
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Exempel som rör kommunerna

Exempel som rör regioner

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/verkty

g-stod-och-metoder/stodlista-psykisk-halsa-

i-kristid/
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Kommuner och regioner

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/verktyg-stod-och-

metoder/stodlista-psykisk-halsa-i-kristid/exempel-som-ror-regioner/



Hur ska jag hitta -
en väg in/fram?
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2020 Överenskommelse för psykisk hälsa

Nytt beslut att kommuner och regioner inte behöver skicka in resultat i år men…

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har fått uppdrag att följa upp och stödja 

kommuner och regioner. De ska komma in med en delrapport sept 2020 och då 

beskriva hur de kommer utforma sin uppföljning för 2020-2023

De kommer troligen 2021 att fråga efter hur 2020 års pengar användes, vad som 

gjordes och vad som inte kunnat göras pga Corona.

Vi kommer ha kvar ungefär samma frågor som 2019 men med tillägg hur Coronan

påverkat.

Webbsändning i september
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TACK!


