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1. Förebyggande och främjande insatser 
Information 
Långsiktigt mål Kortsiktigt mål Aktivitet Indikator/Uppföljning Ansvar 

Den enskilde har tillgång 
till information om vård 
och insatser avseende 
psykisk hälsa på ett 
lättillgängligt sätt. Det 
ska vara tydligt vilken 
hjälp som finns att tillgå 
när man själv eller någon 
annan riskerar att 
utveckla psykisk ohälsa. 
 

Anställning av 
kommunikatör. 
 
Ta fram information 
digitalt, icke digitalt 
och på fler språk än 
svenska. 
 
Ta fram gemensam 
plattform och logga. 
 

Tillsätta kommunikatör 
 
Skapa 
kommunikationsplan 
för överenskommelsen. 
 
Skapa gemensam 
plattform. 
 
Skapa information till 
icke digitala grupper. 
 
Skapa nätverksgrupp. 
 
Skapa gemensam logga. 
 
Uppdatera den digitala 
informationen. 
 
Möjlighet att lämna 
synpunkter på våra 
webbsidor. 

Antal besök på våra 
webbsidor.  
 
Antal inlämnade 
synpunkter på våra 
webbsidor. 
 
Kommunikationsplan 
finns. 
 
Gemensam plattform och 
logga finns. 
 
Information finns digitalt, 
för icke digitala grupper 
och på fler språk än 
svenska.        

Kommunikatör  
med stöd av 
Samordningsgruppen. 

Suicidprevention 
Långsiktigt mål Kortsiktigt mål Aktivitet Indikator/Uppföljning Ansvar 

Det finns en etablerad 
samverkan mellan 
kommuner, region, 

Att flertalet 
suicidpreventiva 

MHFA utbildningar 
 
YAM utbildningar 

Antal Suicid i Blekinge 
2021. 

Samordnare för 
suicidprevention. 



länsstyrelse samt andra 
berörda myndigheter och 
intresseorganisationer för 
suicidprevention.  
 
Nå regeringsmålet om att 
ingen ska behöva ta sitt 
liv. 

utbildningar ska 
genomföras. 
 
Arbetet med gällande 
handlingsplan för 
Suicidprevention 
fortlöper. 
 

AOSP utbildningar 
 
Digitala utbildningar 
 
Nätverksmöten 
regionalt och nationellt. 
 
Skapa handlingsplan 
för  
2022 – 2023. 

Antal genomförda 
utbildningar. 
 
Färdig handlingsplan för 
2022-2023 finns klar. 

med stöd av 
Samordningsgruppen. 

Psykiatriveckan 
Långsiktigt mål Kortsiktigt mål Aktivitet Indikator/Uppföljning Ansvar 

Öka kunskapen om  
psykisk hälsa för att på så 
sätt minska fördomar 
och stigma. 

Att den årliga 
Psykiatriveckan i 
Blekinge genomförs.  
 
Att det finns beslut om 
Psykiatriveckan för 
2022. 

I samverkan mellan 
olika aktörer arrangera 
en länsövergripande 
Psykiatrivecka v. 41 
2021.  

Mäta nöjdhet hos 
besökarna av eventen.  
 
Arbetsgruppen analyserar 
veckan i efterhand. 
 
Beslut om Psykiatrivecka 
2022 finns. 

NSPH Blekinge i samverkan 
med Region Blekinge och 
länets fem kommuner. 

Hälsogrupp 
Långsiktigt mål Kortsiktigt mål Aktivitet Indikator/Uppföljning Ansvar 

Att ge patienter/brukare 
möjlighet att tillsammans 
med personal få 
möjlighet till fysisk 
aktivitet för att främja 
såväl den fysiska som 
den psykiska hälsan samt 
att få social aktivitet där 
patienter/brukare träffar 
varandra under 

Att starta upp 
Hälsogrupper i 
samverkan mellan 
Region Blekinge och 
Kommun. 

Introducera fysisk 
aktivitet på recept.  
 
Gruppträning med 
fysisk aktivitet.  
 
Samtal kring kost.  
 
Hälsorelaterade 
aktiviteter. 

Utvärdering efter sex 
respektive tolv månader. 
 
Har trycket på 
mellanvården minskat? 
 
Har klienter kunnat 
minska sina insatser från 
boendestöd? 

Lokal samverkansgrupp 
Karlskrona med stöd av 
Samordningsgruppen. 



gruppträningen och 
knyter nya kontakter. 

 
 

Utvärdering av 
klienternas/patienternas 
välbefinnande och 
psykiska/fysiska hälsa. 
 

Bemötandeutbildning 
Långsiktigt mål Kortsiktigt mål Aktivitet Indikator/Uppföljning Ansvar 

Ett mer enhetligt 
bemötande till personer 
med psykisk sjukdom 
som möter personal både 
från hälso- och sjukvård 
(psykiatri) och kommun. 
 

Att förbättra 
förutsättningarna för 
personal att bemöta 
personer med psykisk 
sjukdom. 
 

Genomföra två stycken 
tvådagars 
bemötandeutbildning 
och en halvdagars 
uppföljning. För 
personal inom 
kommunen som möter 
personer med psykisk 
sjukdom. 

Utbildningarna är 
genomförda. 
 
Antal utbildade. 

Verksamhetsgruppen för 
Psykisk 
hälsa/IFO/funktionshinder 
 

MI – utbildning 
Långsiktigt mål Kortsiktigt mål Aktivitet Indikator/Uppföljning Ansvar 

Att personal inom 
Region Blekinge och 
länets fem kommuner 
ska kunna hantera svåra 
samtal, locka fram och 
väcka motivation och 
förstärka 
patienter/brukares 
delaktighet och tilltro till 
sin förmåga. 

Att ge 
patienter/brukare 
verktyg för att öka 
motivationen, i syfte 
att få till en långsiktig 
förändring. 

Gemensamma 
utbildningar i MI-
metoden för personal i 
Region Blekinge och 
länets fem kommuner. 

Slutredovisning görs efter 
avslutade utbildningar 
2023. 

Verksamhetsgruppen för 
Psykisk 
hälsa/IFO/funktionshinder. 
 

 

 

 



 

2. Tillgängliga tidiga insatser 
Barnsäkert 
Långsiktigt mål Kortsiktigt mål Aktivitet Indikator/Uppföljning Ansvarig 

Att utveckla BHV:s sätt 
att identifiera psykosociala 
riskfaktorer som är 
kopplade till att barn far 
illa eller riskerar att fara 
illa och erbjuda hjälp till 
åtgärd.   
 

Att genom ”Barnsäkert” 
skapa möjligheter att 
identifiera familjer i 
behov av stöd och 
vägledning från BHV eller 
andra samhällsaktörer och 
erbjuda detta. 

Erbjuda samtliga BHV-
mottagningar i Ronneby 
deltagande i Barnsäkert. 
BHV sjuksköterskor och 
personer från 
socialförvaltningen utbildas 
inför uppstart av 
interventionen. 
 
BHV sjuksköterskorna 
påbörjar därefter 
interventionen vid 
hälsobesöken inom BHV. 

Genom insamling av data som 
kan ge information om antal 
besök inom BHV och 
mödrabarnhälsovårdspsykolog. 
  
Andelen barn som blir föremål 
för insatser inom socialtjänsten 
via konsultation, hänvisning till 
Råd och stöd och 
orosanmälan. 

Lokal samverkansgrupp 
Ronneby med stöd av 
Samordningsgruppen.  

TTS – Tillbaka till skolan 
Långsiktigt mål Kortsiktigt mål Aktivitet Indikator/Uppföljning Ansvarig 

Att barn och ungdomar 
med problematisk 
skolfrånvaro ska minska 
och att flera kommer 
tillbaka till skolan, samt att 
förebygga att fler barn 
och ungdomar hamnar i 
utanförskap och 
problematisk 
skolfrånvaro, med risk att 
utveckla allvarlig psykisk 
ohälsa och missbruk då 

Att de samverkansformer 
som finns mellan interna 
kommunala verksamheter 
(elevhälsa, socialtjänst) 
och delar inom Region 
Blekinge (BUP, HAB, 
UM, Primärvård) stärks 
och får en tydligare 
struktur med 
gemensamma mål och ett 
gemensamt arbetssätt. 

Tillsättning av samordnare. 
 
Tillsättning av styrgrupp 
och arbetsgrupp. 
 
Kartläggning kring 
problematiken. 
 
Skapa rutiner för 
samverkan. 
 
Handledning 

Kartläggning av elever med 
hög skolfrånvaro. 
 
Levnadsundersökningen 
 
Fokusgrupper med 
målgruppen. 
 
Elevhälsans hälsosamtal. 

Lokal samverkansgrupp 
Karlshamn med stöd av 
Samordningsgruppen. 



stöd ges i ett tidigare 
skede.   
 

Kompetenshöjande 
insatser. 
 

Lokal samordning för stärkt samverkan, barn och unga 
Långsiktigt mål Kortsiktigt mål Aktivitet Indikator/Uppföljning Ansvarig 

Att genom god samverkan 
och kunskapsbaserade 
insatser skapa de bästa 
förutsättningar för en bra 
start i livet för alla barn 
och unga i Blekinge. 

Att stärka samverkan 
mellan Region Blekinge 
och kommun utifrån 
lokala behov, i syfte att 
skapa en mer 
sammanhållen vård och 
omsorg för barn och 
unga. 

Tillsätta lokala samordnare. 
 
Inventera behov av 
kompetensutveckling. 
 
Verksamhetsöverbryggande 
utbildningsinsatser. 
 
Kartläggning av barn och 
ungas behov. 
 
Kartläggning av pågående 
insatser och forum för 
samverkan.  
 
Skapa rutiner för lokal 
samverkan. 
 
Analysera vad som brister 
och ta fram riktade 
åtgärder. 
 
Göra barn och familjer 
delaktiga i samverkan. 

Utvärderings görs ur ett 
barn/ungdoms – och 
verksamhetsperspektiv. 
 
Kartläggning skolfrånvaro. 
 
Fokusgrupper med barn/unga 
och vårdnadshavare.  
 
Elevhälsans hälsosamtal. 
 
Antal anmälningar kontra 
ansökningar och 
serviceinsatser till barn som 
riskerar att fara illa. 
 

De lokala 
samverkansgrupperna i 
Sölvesborg, Olofström, 
Karlshamn och 
Karlskrona 
med stöd av 
Samordningsgruppen. 
 

TSI-Tidiga samordnade insatser, Sömlösa och tidigt samordnade insatser för barn. 
Långsiktigt mål Kortsiktigt mål Aktivitet Indikator/Uppföljning Ansvarig 



Att utvecklar ett regionalt 
forum och en gemensam 
samverkansstruktur för 
regionen och 
kommunerna för att 
koordinera resurser 
effektivt när det kommer 
till insatser för barn och 
unga. 
 

Att stödja, sprida och 
följa upp lokala 
utvecklingsarbeten, samt 
samordna utbildningar 
och dela erfarenheter.  
 
Att utveckla strukturer för 
samverkan och 
samordning i arbetet med 
insatser för barn och 
unga. 
 

Skapa digital 
informationsplattform. 
 
Digital konferens i Mars. 
 
Utbildningar inom området 
”Barn och våld”. 
 
Utvecklingsarbete kring 
delaktighet av barn och 
familjer i utvecklingen och 
utvärderingen av TSI. 

Kontinuerligt analysarbete i 
TSI:s arbetsgrupp. 
 
Utvärdering av konferens. 
 
Uppföljning via 
spindeldiagram av 
följeforskare. 
 

Projektledare för TSI. 
Det strategiska 
folkhälsonätverket  
med stöd av 
Samordningsgruppen. 

TSI-Tidiga samordnade insatser, Västra skolområdet Karlskrona Kommun 
Långsiktigt mål Kortsiktigt mål Aktivitet Indikator/Uppföljning Ansvarig 

Att förstärka elevhälsan 
med andra kompetenser 
för att tidigt kunna 
upptäcka och hjälpa barn 
och unga som riskerar 
psykisk ohälsa. 
Elevhälsan, hälso- och 
sjukvården och 
socialtjänsten arbetar 
tillsammans med skolan 
som gemensam arena. 

Spridning av arbetssättet 
till fler skolområden. 
 
Mer delaktighet från barn 
och vårdnadshavare i 
arbetsmodellen. 

Arbetsmöte 2ggr/månad, 
där elevärende behandlas. 
 
Styrgruppsmöte 
3ggr/termin 
 
Utbildningsinsatser 
 
Föräldramöte 
 
Implementera 
arbetsmetoden på fler 
skolområden. 

Antal anmälningar kontra 
ansökningar och 
serviceinsatser till barn som 
riskerar att fara illa. 
 
Antal familjer som fått stöd. 
 
Fokusintervju för att ta reda på 
nöjdheten hos den unge och 
des vårdnadshavare. 
 
Uppföljning via 
spindeldiagram av 
följeforskare. 

Projektledare för TSI. 
Lokal samverkansgrupp 
Karlskrona med stöd av 
Samordningsgruppen. 

Ungdomsmottagningen – NÄRA 
Långsiktigt mål Kortsiktigt mål Aktivitet Indikator/Uppföljning Ansvarig 



Att ungdomar på ett 
enklare sätt kan nå UM 
genom att förbättra 
tillgängligheten till UM via 
samverkan med 
högstadie- och 
gymnasieskolan.  
 
Att verka för god vård 
och jämlik hälsa över 
länet. 

Att ungdomar enklare kan 
nå UM genom att UM 
finns på de ungas arena 
(skolan). 
 
Att fler ungdomar får 
tillgång till UM:s 
information, råd och 
tjänster. 

Utveckla online 
mottagningen. 
 
Förlägga viss 
mottagningstid till skolan. 
 
Skapa samverkansformer 
med skolornas elevhälsa. 
 
Införa digitala vårdmöten 
för alternativa möten i 
samband med pandemin. 

Resultat av 
elevhälsoundersökningen. 
 
Statistik kring 
besök/kontakter. 
 
Fokusgrupper med ungdomar. 

Ungdomsmottagningen 
Blekinge, Hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen. 
Lokala samverkansgrupper 
i Olofström och Ronneby. 
 

Mini – Ove 2 
Långsiktigt mål Kortsiktigt mål Aktivitet Indikator/Uppföljning Ansvarig 

Att genom förebyggande 
åtgärder förhindra att 
unga vuxna i Olofströms 
kommun hamnar i 
missbruk. I samverkan 
med beroendeenheten, 
ungdomsmottagningen 
och socialtjänsten, skapar 
vi förutsättningar för 
detta.   

Förebygga och minska 
risk-och missbruk. 
 
Upptäcka och minska 
psykisk och psykosocial 
ohälsa vid risk-och 
missbruk. 
 
Verka för tidig upptäckt 
genom 
kunskapsspridning. 

Utbildningsinsatser till 
aktörer som har kontakter 
med ungdomar. 
 
Utbildningsinsatser till 
vårdnadshavare. 
 
Skapa rutiner för 
provtagning. 
 
Provsvaren följs av ett 
kuratorsamtal. 

Resultat av 
elevhälsoundersökningen. 
 

Lokal samverkansgrupp 
Olofström och 
Ungdomsmottagningen 
med stöd av 
Samordningsgruppen. 

Tillgänglighet till BUP 
Långsiktigt mål Kortsiktigt mål Aktivitet Indikator/Uppföljning Ansvarig 

Planering pågår, fylls i 
under våren 2021. 

    

Första linjen     

Långsiktigt mål Kortsiktigt mål Aktivitet Indikator/Uppföljning Ansvarig 



Planering pågår, fylls i 
under våren 2021. 

    

 

 

3. Utsatta grupper 
Samordning samsjuklighet 
Långsiktigt mål Kortsiktigt mål Aktivitet Indikator/Uppföljning Ansvarig 

Den enskildes behov och 
rätt till samordning 
tillgodoses.  
 
Det finns en länsgemensam 
organisation ledd av 
övergripande samordnare 
kring arbetet med 
samsjuklighet. 

Att en projektplan och en 
kalkyl på projektresurser tas 
fram för arbetet kring 
samsjuklighet. 

Ta fram en projektplan och 
en kalkyl på projektresurser 
för samordning av 
samsjuklighet. 

Behovsutredning klar  
2021-03-30. 
 
Analys av resultat av 
behovsutredningen. 

Regional samordnare för 
samsjuklighet med stöd av 
Samordningsgruppen. 

Lokal samordning för stärkt samverkan, vuxna 
Långsiktigt mål Kortsiktigt mål Aktivitet Indikator/Uppföljning Ansvarig 

Det ska finnas 
samarbetsformer både 
inom samma huvudman 
och mellan de olika 
huvudmännen.  

Skapa en samsyn på de 
utmaningar som finns inom 
samma huvudman och 
mellan de olika 
huvudmännen. 

Tillsättning av lokala 
samordnare. 
 
Kartläggning av 
identifierade utmaningar. 
 
Utbildningsinsatser utifrån 
kartläggningen. 
 
Samordna det lokala 
samverkansarbetet utifrån 
samverkansavtalet. 

Utvärdering via enkät, 
intervjuer och 
fokusgrupper av berörda 
parter. 
 
Gemensamma och 
individuella utbildningar är 
genomförda.  

Lokala samverkansgrupper 
Sölvesborg, Olofström och 
Karlshamn med stöd av 
Samordningsgruppen. 
 



KBT gruppbehandling för vuxna med Autismspektrumstörning 

Långsiktigt mål Kortsiktigt mål Aktivitet Indikator/Uppföljning Ansvarig 

Patienternas livssituation 
förbättras, få en fungerande 
vardag med kunskap och 
verktyg för att kunna 
hantera sin 
funktionsvariation.  

Att det finns möjlighet att 
erbjuda en manualstyrd 
KBT – behandling för 
patienter/brukare med 
Autismspektrumstörning. 
 
 
 
 
 
 

Starta upp en manualstyrd 
KBT- behandling för 
patienter/brukare med 
Autismspektrumstörning. 
 
Erbjuda patienter/brukare 
adekvat KBT – behandling. 
 
KBT-terapeuten träffar 
patienten tillsammans med 
personal från kommunen i 
gruppbehandling. 
 
Regionens och 
kommunens personal har 
handledning tillsammans. 
 

Utvärdering sker i den 
lokala arbetsgruppen med 
stöd av skattningsskalor 
och patientintervjuer. 

Lokala samverkansgrupper 
Ronneby och Karlskrona 
med stöd av 
Samordningsgruppen. 
 

Behandlingsgrupp för samsjuklighet 
Långsiktigt mål Kortsiktigt mål Aktivitet Indikator/Uppföljning Ansvarig 

Ökad samverkan kring 
personer med 
samsjuklighet.  
 
Förbättra och förkorta 
vårdförloppet för 
patienterna då de annars 
går på två olika instanser.   

Starta upp gemensam 
samtalsgrupp för 
patienter/brukare med 
samsjuklighet. 

Samtalsgrupp med fokus på 
både missbruk och den 
psykiatriska diagnosen. 

Utvärdering sker i den 
lokala arbetsgruppen med 
stöd av skattningsskalor 
och patientintervjuer. 

Lokal samverkansgrupp 
Karlskrona  
med stöd av 
Samordningsgruppen. 
 

Samverkan innan/efter behandlingshem 
Långsiktigt mål Kortsiktigt mål Aktivitet Indikator/Uppföljning Ansvarig 



Att patienten bibehåller sin 
livskvalité som byggts upp 
på behandlingshem och 
som mål att leva ett 
självständigt liv. 
 

Att minska risken för att 
falla tillbaka till det 
illabefinnande 
patienten/brukaren var i 
innan behandlingshemmet 

Region Blekinge och 
kommunen gör 
gemensamma studiebesök 
på aktuellt 
behandlingshem.  
 
Individuella samtal med 
patienten/brukaren kring 
hens behov. 
 
Kartläggning och 
matchning av 
patienten/brukarens 
behov. 
 
Inspireras av 
äldreomsorgens ”Trygg 
hemgång” 

Utvärdering sker i den 
lokala arbetsgruppen med 
stöd av skattningsskalor 
och patientintervjuer. 

Lokal samverkansgrupp 
Karlskrona 
med stöd av 
Samordningsgruppen. 

Mötesplats Karlshamn 
Långsiktigt mål Kortsiktigt mål Aktivitet Indikator/Uppföljning Ansvarig 

Att skapa en permanent, 
tillgänglig och 
patient/brukarstyrd 
mötesplats för vuxna 
personer med psykisk 
ohälsa. Detta i samverkan 
mellan patient/brukare, 
kommun och Region.  
 
Minskat stigma, isolering, 
psykisk ohälsa, uttag av 
vård/omsorgsinsatser och 
ökat inflytande och 

Att starta en öppen 
mötesplats för vuxna 
personer med egenupplevd 
psykisk ohälsa för att 
minska ensamhet, social 
isolering och ges möjlighet 
att komma i ett 
sammanhang. På så sätt 
underlätta återhämtningen 
från psykisk ohälsa. 

Skapa en styrgrupp 
 
Skapa en referensgrupp 
som 
utformar innehåll och 
öppettider. 
 
Informationsspridning om 
mötesplatsens existens. 
 
Anhörigträffar, 
föreläsningar, 
samhällsinformation och 

Utvärdering kommer att 
ske var fjärde vecka i form 
av enkäter till besökarna. 
 
Besöksstatistik kommer att 
föras vid varje 
öppethållande. 
 
En årlig 
verksamhetsrapport 
kommer upprättas. 

Lokal samverkansgrupp 
Karlshamn 
med stöd av 
Samordningsgruppen. 



samverkansarbete är 
huvudmålen. 

samtalsgrupper är exempel 
på kommande aktiviteter.  
 

Sysselsättning 
Långsiktigt mål Kortsiktigt mål Aktivitet Indikator/Uppföljning Ansvarig 

Att patienter från 
dagpsykiatrin deltar i 
sysselsättning och kommer 
vidare från dagpsykiatrin 
till kommunens verksamhet 
alt öka möjligheten till 
anställning för personer 
med långvarig psykisk 
funktionsnedsättning. 
 
Att bryta isolering för de 
patienter/brukare som har 
behov av 
aktivitet/sysselsättning för 
att minska 
inlåsningseffekten. 

Att utveckla processen 
mellan dagpsykiatri och 
kommun för att öka upp 
möjligheten för 
patienter/brukare att vistas 
i behandling och eller 
aktivitet/sysselsättning 
beroende av vart 
patienten/brukaren 
befinner sig i sitt mående. 
 
Att starta upp 
gemensamma 
sysselsättningsarenor 
mellan Region Blekinge 
och kommun. 

Tillsätta samordnare. 
Utreda vilka förändringar 
sysselsättningen behöver 
göra för att attrahera de 
patienter/brukare som inte 
nås. 
 
Arbeta fram gemensamma 
metoder. 
 
Erbjuda stöd enligt IPS-
metoden. 
 
Insatser på gemensam 
arena. 

Initialt görs en 
nulägesanalys 2021 efter 
det genomförs uppföljning 
var 6:e månad. 
 
Utvärdering sker i den 
lokala arbetsgruppen med 
stöd av skattningsskalor 
och patientintervjuer. 
 
Fokus på delaktighet från 
patient/brukare i 
utvärderingen. 
 
Statisk från IPS – 
verksamheterna. 

Lokala samverkansgrupper 
Ronneby och Karlskrona 
med stöd av 
Samordningsgruppen. 

Mobilt team 
Långsiktigt mål Kortsiktigt mål Aktivitet Indikator/Uppföljning Ansvarig 

Att genom gemensamt 
arbetssätt mellan Region 
Blekinge och kommun 
kunna nå patienter/brukare 
som idag är svåra att nå 
fram till med ordinarie stöd 
– och vårdinsatser.  
 

En ökad samsyn mellan 
Region Blekinge och 
kommun. 
 
Ökad delaktighet för 
patienter/brukare i 
utformning av stödinsatser 
och behandling. 

Personal från 
mellanvårdens dagpsykiatri 
och kommunens 
socialpsykiatriska mobila 
team gör hembesök hos 
patienter/brukare och 
jobbar ihop på plats med 
både handledande och 
pedagogiska insatser. 

Initialt görs en 
nulägesanalys 2021 sedan 
uppföljning var 6:e månad. 
 
Utvärdering sker i den 
lokala arbetsgruppen med 
stöd av skattningsskalor 
och patientintervjuer. 

Lokala samverkansgrupper 
Ronneby och Karlskrona 
med stöd av 
Samordningsgruppen. 



Att återinskrivningen 
minskar och att patienter 
och brukare upplever en 
högre livskvalitet. 

Identifiera målgruppen 
samt struktur för 
aktualiseringsurval. 
 

 
Inventera utbildningsbehov 
för att utveckla en metod 
som kan fungera för det 
gemensamma arbetssättet. 
 
 
Personal från Region 
Blekinge och kommunen 
har gemensam handledning 
och utbildning.  
Arbetet grundar sig i IBIC 
samt utgår  ifrån ett 
lågaffektivt bemötande. 

Fokus på delaktighet från 
patient/brukare i 
utvärderingen. 
 

Psykiatrisk traumavård  
Långsiktigt mål Kortsiktigt mål Aktivitet Indikator/Uppföljning Ansvarig 

Planering pågår, fylls i 
under våren 2021. 

    

 

 

4. Delaktighet och rättighet. 
SIP – Samordnad individuell plan, lokalt 
Långsiktigt mål Kortsiktigt mål Aktivitet Indikator/Uppföljning Ansvarig 

Den enskildes behov och 
rätt till samordning 
tillgodoses. 

Att genomföra en 
långsiktig och hållbar 
implementering för 
samtliga delar i SIP och 
som följer lagstiftningens 
intentioner. 

Tillsätt lokala SIP- 
samordnare. 
 
Kartläggning i 
verksamheterna kring vilka 
insatser och åtgärder som 

Kvantitativa 
statiskmätningar. 
 
Utvärdering via enkät till 
berörda pater. 
 

Lokala 
samverkansgrupperna i 
länets fem kommuner, 
SIP – samordnare i länet 
med stöd av 
Samordningsgruppen 



behövs för utveckling av 
SIP. 
 
Skapa lokala förutsättningar 
för utveckling av SIP. 
 
Utbildningsinsatser lokalt 
och regionalt. 
 
Ta fram gemensamma 
rutiner för SIP – statistik 
och avvikelser. 
 
Utbildningsinsatser om 
patienten/brukarens 
rättigheter till SIP för 
patienter/brukare. 
 
Öka brukarmedverkan i 
utvecklingsarbetet med 
SIP. 

Att det finns 
förutsättningar för 
utvecklingsarbete.  
Utbildningsinsatser är 
genomförda. 
 
Manualer för statistik och 
avvikelser finns. 

SIP – Samordnad individuell plan, regionalt 
Långsiktigt mål Kortsiktigt mål Aktivitet Indikator/Uppföljning Ansvarig 

Den enskildes behov och 
rätt till samordning 
tillgodoses. 

Det finns en länsgemensam  
strategisk samverkan kring 
arbetet med SIP mellan 
Region Blekinge och länets 
fem kommuner och 
brukarorganisationer 
gällande struktur, rutiner 
och material. 

Kartläggning av vilka 
webbutbildningar som 
finns. 
 
Kartlägga information som 
finns på Region Blekinges  
och länets fem kommuners 
webb-sidor. 
 

Lämplig webbutbildning 
har valts ut. 
 
Gemensam information 
kring SIP på Region 
Blekinges och länets fem 
kommuners webb-sidor. 

Samordningsgruppen 
Processledarna för LOS 
Lokala SIP – samordnare 
Kommunikatör 



Utifrån kartläggningen göra 
ett gemensamt 
informationsdokument 
kring SIP till webb-sidorna. 

Återhämtningsguiden 
Långsiktigt mål Kortsiktigt mål Aktivitet Indikator/Uppföljning Ansvarig 

Öka medvetenhet hos 
brukare om 
självhjälpsstrategier. 
 
Förbättra samverkan vid 
övergång mellan slutenvård 
och öppenvård i syfte att 
minska återinskrivning. 

Återhämtningsguiden blir 
introducerad och känd i 
vård - och omsorgs 
verksamheter i Blekinge. 
 

Implementering av 
Återhämtningsguiden: 
-För dig som mår dåligt 
-För dig inom 
heldygnsvård 
 
 

Antal verksamheter som 
genomgått 
utbildningsprocessen. 

Region Blekinges psykiatri, 
Brukarsamordnare i Region 
Blekinge. 

Studiecirklar 
Långsiktigt mål Kortsiktigt mål Aktivitet Indikator/Uppföljning Ansvarig 

Att genom de metoder och 
verktyg som finns i 
studiematerialet starta en 
dialog mellan brukare, 
anhöriga och personal där 
man ringar in 
utvecklingsområden. 

Att förse patienter/brukare 
med metoder och verktyg 
som ökar brukarinflytande 
och samarbete mellan 
personal, brukare och 
anhöriga. 

Utbilda cirkelledare. 
 
Inköp av material till 
studiecirkeln. 
 
Genomföra studiecirklar i 
varje kommun. 
 
Enkäter efter avslutad 
studiecirkel. 

Antal genomförda 
studiecirklar.  
 
Antal deltagare. 
 
Antal utbildade 
cirkelledare. 
 
Analys av enkätsvar. 
 

NSPH Blekinge och 
Brukarsamordnare 
med stöd av 
Samordningsgruppen. 

Brukarrevision 
Långsiktigt mål Kortsiktigt mål Aktivitet Indikator/Uppföljning Ansvarig 

Att utveckla metoder för 
brukare med egen 
erfarenhet ska kunna arbeta 

Att tillsätta revisorer och 
börja använda metoden. 

1.Rekrytering av personer 
med egen erfarenhet och 
sedan utbilda i metoden.  
2. Välja ut område 

Antal genomförda 
revisoner i länet och 
utvärdering på hur dessa 
har använts av 

NSPH Blekinge och 
Brukarsamordnarna 
med stöd av 
Samordningsgruppen. 



som konsulter, utbildare 
och brukarrevisorer. 

3. Ta fram frågor 
4. Börja med revisioner. 
5. Redovisa för 
verksamheten 

verksamheten för att 
utveckla verksamheten. 
 

Forum för brukarinflytande  
Långsiktigt mål Kortsiktigt mål Aktivitet Indikator/Uppföljning Ansvarig 

Att skapa långsiktiga och 
hållbara former för att ta 
tillvara den erfarenhet, 
kunskap och det 
engagemang som finns hos 
patienter/brukare för att 
öka kvalitén i vården och 
omsorgen. 

Kommunal 
brukarsamordnare finns på 
100%, Regionala 
brukarsamordnarna finns 
på 50% och fortsätter att 
verka i länet. 
 
Starta brukarråd i samtliga 
kommuner inom social 
psykiatri. 

Skapa tydliga mål och syfte 
med brukarråd. 
 
Stimulerar till att bilda 
brukarråd och att utbilda 
representanterna. 
 

Fortsatt anställning av 
kommunal – och regional 
brukarsamordnare under 
2021. 
Antal brukarråd i länet. 

NSPH Blekinge och 
Brukarsamordnarna 
Med stöd av 
samordningsgruppen. 

 

 

5. Ledning, styrning och organisation 
Styrgrupp för överenskommelsen 
Långsiktigt mål Kortsiktigt mål Aktivitet Indikator/Uppföljning Ansvarig 

En styrgrupp som stöttar, 
kritiskt granskar och 
prioriterar sin roll i 
styrgruppen. 

Att styrgruppen 
säkerställer att 
överenskommelsens 
aktiviteter i 
handlingsplanen har 
förutsättningar att 
genomföras. 

Tillsätta samordnare för 
överenskommelsen. 
 
Fatta beslut om fördelning 
av medlen. 
 
Prioritering av aktiviteter. 
 

Sammansättningen av 
styrgruppen speglar de 
prioriterade områdena i 
överenskommelsen.  
 

Verksamhetsgruppen 
Psykiatri/IFO/funktionshinder 

Lokala samverkansgrupper 



Långsiktigt mål Kortsiktigt mål Aktivitet Indikator/Uppföljning Ansvarig 

Genom de lokala 
samverkansgrupperna 
finns etablerade 
samverkansformer för att 
motverka  
psykisk ohälsa och främja 
psykisk hälsa 
genom långsiktigt och 
hållbart utvecklingsarbete. 

Säkerställa att de lokala 
satsningarna utifrån 
ansökningarna från 2020 
genomförs och följs upp. 

Identifiera lokala 
samverkansbehov. 
 
Ta fram åtgärder. 
 
Genomförande och 
uppföljning av beviljade 
medel från 2020. 

Resultat av 
halvtidsrapporter och 
slutredovisningar av 
satsningar från 2020 års 
ansökningar. 

De lokala 
samverkansgrupperna 
Psykiatri/IFO/funktionshinder 

Samordnare för överenskommelsen 
Långsiktigt mål Kortsiktigt mål Aktivitet Indikator/Uppföljning Ansvarig 

I Blekinge finns etablerade 
arbetsformer för att 
motverka  
psykisk ohälsa och främja 
psykisk hälsa 
genom långsiktigt och 
hållbart utvecklingsarbete. 

Att det finns samordnare 
för överenskommelsen 
från både Region Blekinge 
och kommun. 

Samordna och leda 
utvecklingsarbetet utifrån 
Handlingsplan för 2021. 
 
Samordna och leda 
analysarbetet. 
 
Samordna och leda 
slutrapportering för 2021 
och framtagande av 
Handlingsplan för 2022. 

Analysarbetet för 2021 är 
klart 2021-01-14 för 2021. 
 
Handlingsplanen för 2022 
är klar 2021-01-14 för 
2021. 

Verksamhetsgruppen 
Psykiatri/IFO/funktionshinder 

Samordningsgrupp för överenskommelsen 
Långsiktigt mål Kortsiktigt mål Aktivitet Indikator/Uppföljning Ansvarig 

I Blekinge finns etablerade 
arbetsformer för att 
motverka  
psykisk ohälsa och främja 
psykisk hälsa 
genom långsiktigt och 
hållbart utvecklingsarbete. 

Att arbetet med 
handlingsplanen för 2021 
års överenskommelse 
fortlöper. 
 

Fortsatt utvecklingsarbete 
utifrån Handlingsplan. 
 
Skapa en 
samordningsgrupp med 
representanter från de 
organisationer som berörs 

Sammansättningen av 
samordningsgruppen 
speglar 
överenskommelsen.  
 
Analysarbetet för 2021 är 
klart 2021-01-14 för 2021. 

Verksamhetsgruppen 
Psykisk 
hälsa/IFO/funktionshinder 
Samordningsgruppen 



Hitta samordning med 
andra insatser som görs 
för psykisk hälsa.  
 

av överenskommelsen 
2021. 
 
Genomföra ett större 
analysarbete, likt 2016 - 
2017. 
 
 

 
Handlingsplanen för 2022 
är klar 2021-01-14 för 
2021. 

Folkhälsoarbetet 
Långsiktigt mål Kortsiktigt mål Aktivitet Indikator/Uppföljning Ansvarig 

Skapa en långsiktig och 
hållbar samverkan mellan 
Samordningsgruppen och 
länets strategiska 
folkhälsogrupp. 

Att under 2021 skapa 
samverkansformer. 

Arbetsmöten mellan 
Samordningsgruppen och 
länets strategiska 
folkhälsogrupp. 

En hållbar och långsiktig 
plan för samverkan finns 
klar 2021-12-17. 

Verksamhetsgruppen för 
Psykisk 
hälsa/IFO/funktionshinder 
Samordningsgruppen 
Länets strategiska 
folkhälsogrupp. 

Kunskapsstyrning 
Långsiktigt mål Kortsiktigt mål Aktivitet Indikator/Uppföljning Ansvarig 

Att vi arbetar efter bästa 
tillgängliga kunskap för att 
nå bästa resultat. 

Att i så stor utsträckning 
som möjligt få till bästa 
tillgängliga kunskap i 
arbetet men 2021 års 
handlingsplan. 

Utvärdering av 
satsningarna i 
Handlingsplanen 2021. 
 
Samordningsgruppen 
stödjer i kunskapsstyrning 
till aktiviteterna i 
Handlingsplanen 2021 

Resultat av halvtids - och 
slutrapporter från 2021 års 
aktiviteter i 
handlingsplanen. 

Lokala samverkansgrupperna 
Samordningsgruppen 

Digitala lösningar 
Långsiktigt mål Kortsiktigt mål Aktivitet Indikator/Uppföljning Ansvarig 

Att det finns digitala 
insatser i arbetet med att 
förebygga psykisk ohälsa 
och främja psykisk hälsa. 

Att ta reda på hur den 
digitala vården – och 
omsorgsinsatserna 
upplevts av 

Genom brukarrevisioner 
och dialogforum utvärdera 
upplevelsen hos patienter 
av digital vård - och 

Genomförda 
brukarrevisioner och 
dialogform. 
 

NSPH Blekinge och 
Brukarsamordnarna 
Med stöd av 
samordningsgruppen. 



patienter/brukare under 
pandemin. 

omsorgskontakter som 
getts under pandemin 

Analys av resultatet. 

 


