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Välkomna!



Program

09.00-09.30 Överenskommelsen psykisk hälsa 2020 – vad är nytt?
Ing-Marie Wieselgren, projektchef SKR

09.30-09.45 Följa, utvärdera och stödja insatser i kommuner och regioner – presentation 

av uppdraget till Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten
Jenny Telander, utredare Folkhälsomyndigheten och Andreas Johansson, utredare Socialstyrelsen

09.45-10.00 Kunskapsstyrningssystemet och överlämningen av värdskap för NPO 

psykisk hälsa till Västra Götalandsregionen
Ing-Marie Wieselgren, SKR och Peder Welin, Sjukvårdsregional samordnare Västra Götalandsregionen

10.00-10.15 Att ta fram en strategi för främjande av psykisk hälsa, Region Stockholm
Gabriella Dahlberg, projektledare Strategi för främjande av psykisk hälsa och välbefinnande i Stockholms 

län, Region Stockholm och Caroline Stiernstedt Sahlborn, projektledare Strategi för främjande av psykisk 

hälsa och välbefinnande i Stockholms län, Region Stockholm

10.15-10.30 Frågor



Vad händer just nu?

Massor av utvecklingsarbete pågår i landet:

• omställning omorientering

• barn och unga - första linjen, BUP, 

• digitala lösningar

• stöd i kristid

• nära vård omställning

• implementering av Vård- och insatsprogram (VIP)

• personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

• suicidprevention

• samverkan

• mm



Kickoff 14 september 2020
https://skr.se/halsasjukvard/psykiskhalsa/kraftsamlingpsykiskhalsa/kickoffkr

aftsamlingpsykiskhalsa.33981.html

https://skr.se/halsasjukvard/psykiskhalsa/kraftsamlingpsykiskhalsa/kickoffkraftsamlingpsykiskhalsa.33981.html


Många signaler om stora satsningar även nästa år

Cirka 2 miljarder för psykisk hälsa = 2020

- så tänk långsiktigt i ert utvecklingsarbete



Uppföljning av årets ök - 2020

• Liknar tidigare år

• Kommer ut mallar i oktober

• Inmatningsverktyget öppnar senast i december

• Ska vara inlämnat 31 jan 2021



Särskilt fokus på:

• Konkreta förbättringar i verksamheten – resultat för individerna

• (från tidigare handlingsplaner, kunskapsbaserad hälso- och sjukvård och socialtjänst…

• Tillgänglighet, kvalitet

• Barn och unga (tillgänglighet  och innehåll BUP, första linjen)

• Särskild redovisning för Ungdomsmottagningar

• Suicidprevention

• Samverkan

• Integrerade samordnade insatser, mobila lösningar

• Påverkan pga Covid-19 (positiv och negativ)



Hittills har nio handslagsdokument färdigställts med 27 initiativ i 
Kraftsamlingens delarenor

https://skr.se/halsasjukvard/psykiskhalsa/kraftsamlingpsykiskhalsa/delarenorkraftsamling.31684.html

https://skr.se/halsasjukvard/psykiskhalsa/kraftsamlingpsykiskhalsa/delarenorkraftsamling.31684.html


Information om ök finns på SKR:s hemsida

https://skr.se/halsasjukvard/psykiskhalsa/overenskommelsepsykiskhalsa.234.htm l
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Frågor och hjälp att hitta/förstå, kontakta 

Sofie Johansson

sofie.johansson@skr.se

https://skr.se/halsasjukvard/psykiskhalsa/overenskommelsepsykiskhalsa.234.htm
mailto:sofie.johansson@skr.se


Nationellt system
för kunskapsstyrning
Hälso- och sjukvård

SVERIGES REGIONER I SAMVERKAN

Nationellt system
för kunskapsstyrning
Hälso- och sjukvård

SVERIGES REGIONER I SAMVERKAN

Uppsala/Örebro
• Akut vård
• Hjärt- och kärlsjukdomar
• Äldres hälsa 
• Öron-, näsa-, halssjukdomar

Västra
• Lung- och allergisjukdomar
• Mag- och tarmsjukdomar
• Rörelseorganens sjukdomar

Sydöstra
• Barn- och ungdomars hälsa
• Kvinnosjukdomar och 

förlossning
• Perioperativ vård, intensivvård 

och transplantation
• Rehabilitering, habilitering 

och försäkringsmedicin

Södra
• Nervsystemets sjukdomar
• Njur- och urinvägssjukdomar
• Tandvård

Norra
• Endokrina sjukdomar
• Levnadsvanor

Stockholm/Gotland
• Hud- och könssjukdomar
• Infektionssjukdomar
• Medicinsk diagnostik
• Reumatiska sjukdomar
• Sällsynta sjukdomar
• Ögonsjukdomar

SKR/Vilande värdskap
• Cancer (RCC i samverka)

(Vilande värdskap Norra)
• Primärvårdsrådet

(Södra fr o m 1/1-2021)
• Psykisk hälsa

(Västra fr o m 1/1-2021)

Ordförande, ledamöter och processledare på webben

• NPO kirurgi och plastikkirurgi – värdskap ännu ej utsett

Värdskap Nationella programområden

http://www.kunskapsstyrningvard.se/programomradenochsamverkansgrupper/nationellaprogramomradennpo.699.html

