
Överenskommelse inom området 
Psykisk hälsa
Uppdrag till Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten 

SKR webb – 18 september 2020



• Komplettera det SKR gör

• Fokusera på resultat och måluppfyllelse

• Dialog med SKR, kommuner, regioner, berörda myndigheter, patient- brukar- och 
anhörigorganisationer samt övriga aktörer som är relevanta för uppdraget. 

Uppdrag till Socialstyrelsen och 
Folkhälsomyndigheten att följa, utvärdera och 
stödja genomförandet av statens insatser inom 
området psykisk hälsa 2020-2023



• följa utvecklingen inom de områden som satsningarna rör
- för att bland annat synliggöra utvecklingen mot det som särskilt lyfts fram i 
överenskommelsen

• utvärdera resultaten av insatserna i kommuner och regioner i förhållande 
till de syften och den inriktning som anges i överenskommelsen. 
- för att bland annat identifiera frågor som kan behöva prioriteras på lokal 
och regional nivå

• stödja kommuner och regioner i genomförandet av insatserna.
- för att bland annat skapa stärkta förutsättningar för huvudmännen när man 
genomför insatser med stöd av statsbidragen i överenskommelsen

Uppdraget till Folkhälsomyndigheten och 
Socialstyrelsen:



Socialstyrelsen - Sveriges kunskapsmyndighet för vård 
och omsorg



Utveckla samordning och samverkan inom områdena 
psykisk hälsa och suicidprevention

Följa upp den psykiska hälsan och dess bestämningsfaktorer 
(inklusive suicid)

Bidra med kunskapsstöd om hur samhället kan arbeta för att 
främja psykiska hälsa och förebygga psykisk ohälsa och suicid, 
i alla åldersgrupper

Folkhälsomyndigheten - Nationell kunskapsmyndighet 
med övergripande ansvar för folkhälsofrågor
Arbete inom området psykisk hälsa och suicidprevention 

Ett antal specifika regeringsuppdrag plus löpande arbete, ex.
• Fördela statsbidrag till idéburen sektor (50 mkr 2020)
• Överenskommelser med forskare
• Följa, utvärdera och stödja överenskommelsen mellan SKR och regeringen
• Kunskapshöjande insatser till allmänhet – och för att minska stigma
• Ny nationell strategi
• Utreda behov av stödlinje



Exempel på Folkhälsomyndighetens stöd för kunskap kring 
psykisk hälsa och suicid och insatser för att främja och 
förebygga

Systematiska litteraturöversikter 
och analyser

Sammanfattningar av 
forskningsöversikter 
(Utblick folkhälsa)

Faktablad, webbtexter och annat 
målgruppsanpassat kunskapsstöd



https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/psykisk-ohalsa/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-och-suicidprevention/

Har du tankar om vilket stöd du behöver i arbetet på lokal och 
regional nivå – låt oss gärna veta! 

Om du redan deltar i ett forum eller nätverk där Socialstyrelsen eller Folkhälsomyndigheten är 
med så för gärna fram dina synpunkter där. 

Andra kontaktvägar är exempelvis suicidprevention@folkhalsomyndigheten.se

Välkommen också att kontakta oss som samordnar myndigheternas uppdrag inom 
överenskommelsen om psykisk hälsa:
Andreas.johansson@socialstyrelsen.se johanna.forssell@folkhalsomyndigheten.se

Mer information och fortsatt dialog
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