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1 Inledning 
Överenskommelserna mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är värdefulla 

verktyg för att åstadkomma förändring inom området psykisk hälsa. Genom statliga medel ges 

förutsättningar för att insatser kan ske samordnat på lokal, regional och nationell nivå. 

Ledningen och styrningen för samverkan inom sociala välfärdsområdet mellan kommunerna och 

regionen i Gävleborgs län sker inom ramen för Välfärdsorganisationen. På politiska sidan finns 

Nätverk Välfärd (länsövergripande) och lokala styrgrupper (fyra stycken). På tjänstemannasidan finns 

Länsledning Välfärd (länsövergripande) som består av social- och omvårdnadschefer, skolchefer, 

samordnare och Region Gävleborgs hälso- och sjukvårdsdirektör, stabschef, chefsläkare samt 

samordnare. Länsledningens representanter är även indelade i tre utskott som svarar för olika 

sakområden; utskott Barn och Unga samt utskott Vuxna samt utskott Psykisk Hälsa. Därutöver finns 

på tjänstemannasidan operativa lokala samverkansgrupper.  

1.1 Coronapandemin 
Året har påverkats i hög utsträckning av den pågående Coronapandemi som debuterade våren 2020 

och fortfarande fortgår. 

Det här har påverkat vårt pågående samverkansarbete mellan kommuner och region på olika sätt. De 

digitala mötena har utmanats av flera svårigheter. Kommuner och region har haft olika mötesverktyg 

vilket i vissa fall har varit försvårande med olika kvalitet på uppkoppling och även kompetens att 

hantera verktyget. Forumet har heller inte varit lämpligt för diskussioner vilket kan ha hämmat 

kreativiteten.  

Ambitionerna och planerna för att arbeta förebyggande, främjande med tillgängliga och tidiga 

insatser för patienter/klienter/brukare har inte varit möjligt i den omfattning som önskats. Även de 

planerade och kontinuerliga behandlingsåtgärderna för den enskilde har i en del fall blivit 

uppskjutna. Vissa målgrupper t.ex. representanter för brukare med syn- eller hörselnedsättning har 

inte varit bekväma med att använda digitala mötesforum och där har möten och planerade 

aktiviteter blivit inställda. För en del äldre eller de med svårare psykiatriska tillstånd och med liten 

eller ingen datorvana har möten via länk omöjliggjorts. SIP eller andra vård/klientmöten har inte 

kunnat genomföras i den omfattning som varit önskvärt dels då den digitala formen i en del fall inte 

passat men även då osäkerhet har rått om sekretessen är tillräcklig för att genomföra möten via länk. 

En del av de arbeten som pausats har kommit igång under sensommaren och hösten, andra har inte 

kommit igång alls under rådande omständigheter och man planerar en omstart då förutsättningarna 

tillåter det. 

I andra fall har samverkan blivit bättre pga. att samtliga parter har haft ett stort behov av att det 

måste fungera för våra medborgare. En sådan fråga har varit just pandemin och hanteringen kring 

den.  

Personal inom de olika verksamheterna inom kommuner och region har i många fall fått ta på sig 

andra arbetsuppgifter än de ordinarie och gått ut för att stärka upp i vården. Det har inneburit att 

pågående projekt har blivit vilande i väntan på att aktuell projektledare kommer tillbaka i ordinarie 

tjänst. 



1.2 Nulägesbeskrivning  
Gävleborgs län ökade med 448 innevånare från föregående år och uppgår nu till 286 547 personer 

(2019). Drygt hälften av personerna i länet befinner sig i åldersspannet 20-64 år. 22 % av 

befolkningen är barn och unga upp till 19 år. Äldre personer + 80 år uppgår till ca 6 % av 

befolkningen. Drygt 17% var utrikes födda vuxna innevånare i Gävleborg (Kommun och 

Landstingsdatabasen Kolada, 2021-01-14).  

1.3 Hälsa i länet 
De flesta, 63% av kvinnorna och 71% av männen uppger bra eller mycket bra hälsa vid självskattade 

frågeställningar, vilket är något lägre än riket i snitt. Fler gävleborgare än riket uppger att de upplever 

dålig eller mycket dålig hälsa, de självskattade siffrorna är 8% av kvinnorna och 6% av männen. 

Samtliga siffror gäller för 2018. (Nationell folkhälsoenkät Gävleborg 2021-01-14) 

1.3.1 Psykisk hälsa 
20 % av kvinnorna uppger en eller flera symtom på psykisk ohälsa, motsvarande siffra för män är 11 

%, här ligger vi i paritet med riket. När det gäller ängslan, oro och ångest samt depression, ligger vi i 

likhet med riket. Det som sticker ut något är att män i Gävleborg upplever mindre stress än i riket för 

övrigt. (Nationell folkhälsoenkät Gävleborg 2021- 01-14) 

1.3 Handlingsplan/rapport  
En reviderad länsgemensam handlingsplan/rapport presenteras här med redovisning av de områden 

som tidigare är planerade och delvis genomförda under året. 

Länsgemensamma områden med avsikt att stärka samverkan presenteras samt hur länet arbetat 

med brukarmedverkan och suicidprevention. Ungdomsmottagningen är organiserad under Region 

Gävleborg och redovisar sina insatser separat genom särskild inrapportering. Den särskilda 

satsningen som görs på barn och unga redovisas i huvudsak i Region Gävleborgs egen reviderade 

handlingsplan. 

2 Kommunernas och regionens verksamheter – Gemensamt 

Stärkt samverkan mellan kommuner och region 
I vårt gemensamma samverkansorgan Länsledning Välfärd pågår kontinuerligt arbete med frågor 

kring psykisk hälsa och ohälsa har så skett under ett antal år. Ett mer långsiktigt beslut har tagits för 

att arbeta med ett antal specifika fokusområden.  

Vi redovisar i denna rapport de pågående aktiviteter som planerats och fullföljts och i vissa fall inte 

helt genomförts utifrån de statliga medel som kom länet till del. 

2.1 Utökning av tjänst för SIP-samordnare/utbildare 
Ett beslut togs om att inrätta och förstärka tjänster som SIP-utbildare runt om i länet. Gruppen av 

utbildare skulle fördelas lokalt och geografiskt och en SIP-samordnare skulle hålla ihop denna. SIP-

utbildarna skulle också arbeta mot olika målgrupper såsom barn och unga, äldre samt mot de med 

psykisk funktionsnedsättning. 

2.1.1 Måluppfyllelse 
SIP-samordnaruppdraget har utökats som planerat. Rekrytering av SIP-utbildare påbörjades inom 

såväl kommuner som regionen under januari och ett upptaktsmöte hölls i februari. Därefter 

avstannade processen under flera månader och togs delvis upp igen under hösten, då med 

minimerad styrka vad gäller intresserade SIP-utbildare. 

https://www.kolada.se/?_p=jamforelse&unit_id=27509&tab_id=74526
https://www.kolada.se/?_p=jamforelse&unit_id=27509&tab_id=74526
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=BE097B44C6EA0964!160&ithint=file%2cxlsx&authkey=!AMyX6QQ_TDsjWjA
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=BE097B44C6EA0964!160&ithint=file%2cxlsx&authkey=!AMyX6QQ_TDsjWjA


2.1.2 Planering 
Ett omtag kommer att göras så fort möjligheten finns med nyrekrytering av intresserade SIP-

utbildare för att underlätta för medarbetare i verksamheterna att genomföra fler SIP:ar. Antalet SIP 

har inte genomförts i den omfattningen som har varit önskvärt under året och behöver åter börja 

användas i mer omfattande grad. 

2.2 Utbildningsinsatser för arbetet med CM/RACT för de svårast psykiskt sjuka 
Arbetet med CM/RACT som metod för de som har svår psykisk ohälsa/samsjuklighet har varit 

pågående under flera år inom kommuner och region. Planeringen var att förstärka kunskapen och 

därför skulle möjligheten till att kunna ge handledning för de som arbetar med metoden i 

verksamheterna. En utbildningssatsning för handledning i metoden planerades därför under året. 

2.2.1 Måluppfyllelse 
Handledarutbildningen skulle genomföras under hösten men upptakten försenades och man ställde 

också om till att genomföra utbildningen digitalt.  

2.2.2 Planering 
Handledarutbildningen är ännu inte genomförd som planerat men är pågående och förväntas 

slutföras under våren 2021. 

2.3 Suicidprevention  
Gävleborg har under många år haft höga suicidtal i jämförelse med riket. Att satsa särskilt på gruppen 
unga med suicidtankar och/eller suicidförsök har setts  som mycket angeläget. Gävleborgs län ligger 
sedan många år högt i statistiken över suicid.. 

2.3.1 Måluppfyllelse 
Under året beslutades att bredda området med suicidprevention till att gälla hela åldersspannet 0-

100 år. En LAG- lokal arbetsgrupp, inom kunskapsstyrningsorganisationen tillsattes med förstärkt 

projektledartjänst för att ha möjlighet att kunna arbeta mer djupgående med frågan. Under året har 

en kartläggning av behov i länet (baslinje) genomförts, projektgruppen har också genomfört en 

processdag med bred ansats. Kommande aktiviteter fastställdes och planerades, vissa 

utbildningssatsningar har kunnat genomföras. 

2.3.2 Planering 
Under kommande år planeras att genomföra ytterligare kompetenssatsningar samt som ett led i det 

förebyggande arbetet ska ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för suicidprevention tas 

fram. Planer finns också för att ta fram stöd och riktlinjer för efterlevandestöd i samverkan med 

civilsamhället. 

2.4 Uppmärksamma och arbeta mot riskbruk, skadligt bruk och beroende för unga 13-

29 år 
Det finns ett behov av att fokusera på tidig upptäckt, tidiga insatser, stöd och behandling för 

åldersgruppen 13-29 år. Det gäller ett behov av främjande och förebyggande arbete för gruppen 

unga/unga vuxna för att förhindra riskbruk, skadligt bruk och beroende. Planen var att arbeta mot att 

öppna en integrerad mottagning för målgruppen och arbetet påbörjades.  

2.4.1 Måluppfyllelse  
En resursperson har rekryterats med tillhörighet till länets FOU Välfärdsenhet, för att kunna mer 

specifikt arbeta mot målgruppen. Projektering av ett pilotprojekt i en av länets kommuner som har 

fått uppdraget att arbeta och utforma metoder som blir generella för alla länets kommuner samt 

Region Gävleborg. Arbetsprocessen har pausats och fördröjts i och med pandemin. 

sip:ar


2.4.2 Planering 
Att utreda möjligheterna att öppna integrerade (”mini-Maria”) i länet och därmed undersöka 

möjligheterna för en sådan för att sedan kunna vidareutveckla området.  

2.5 Samverkan kring samsjuklighet – beroende och psykisk ohälsa 
Personer med psykisk ohälsa och beroendeproblematik behöver omfattande stöd från både 

socialtjänst, primärvård och psykiatri. Under året beslutades att vi behöver arbeta mer med frågor 

kring målgruppen för att få enhetlighet och följsamhet i alla länets olika delar. Samtliga kommuner 

har samverkansytor mot regionen och vi behöver få enhetlighet i omhändertagandet av den enskilde. 

En projektbeskrivning som handlar om att identifiera kunskapsläget och göra en kartläggning kring 

nuläget och analys av behovet, ska presenteras. 

2.5.1 Måluppfyllelse  
Enheten för Forskning och utveckling inom välfärdsområdet, FOU-V har fått ytterligare 

resursförstärkning för att arbeta med insatser för att skapa goda förutsättningar för samverkan för 

personer med samsjuklighet. 

2.5.2 Planering 
Ett pilot-projekt inom en av länets kommuner kommer ansvara för genomförande av analys, 

kartläggning och genomförandet av nya arbetssätt för att förstärka samverkan för målgruppen. 

2.5.2.1 Fördröjning av processarbete 

Avsikten under året var att tillsätta en resursperson som kunde påbörja planering av processerna 

under punkt 2.4.1 och 2.5.1. Då pandemin debuterade pausades tillsättande av tjänsten och 

inledningen av arbetet har fördröjts och skjutits fram. 

2.6 Samverkan med Brukarorganisationer 
En systematisk brukarmedverkan är viktig för att säkerställa en god kvalitet och utveckling av vården 
och omsorgen. Av särskild betydelse är att säkerställa att patient-, brukar och 
anhörigorganisationernas kunskap och kompetens kontinuerligt används i det utvecklingsarbete som 
pågår inom området och att gemensamt definiera behov och insatser.  
 

2.6.1 Måluppfyllelse 
En särskild inflytandesamordnare med fokus på området har anställts för att kunna ge stöd till 
brukar-, patient- och intresseföreningar samt till ledningspersoner i region och kommunerna. Målet 
är att sprida kunskap och att öka delaktigheten. 
 

2.6.2 Planering  
Planering och förankring av aktiviteter som stödjer processarbete kring hur strukturerat 

brukarinflytande kan utformas. Genomföra informationsföreläsningar, workshops och 

brukarrevisioner m.m. 

 

 

 

 



2.7 Förstärka och lägga till resurser för det som redan pågår kring samordnade tidiga 

insatser inom kommuner och region 
Inom kommuner och i samverkan med regionen sker redan flera olika större och mindre arbeten. Här 

pågår t.ex arbete med tidiga, främjande insatser för små barn och deras familjer. Ytterligare ett 

sådant exempel är ett samverkansprojekt med barn som har problematisk skolfrånvaro eller tecken 

på problematisk skolfrånvaro för elever i årskurserna förskoleklass till åk 9. Det finns även andra 

pågående projekt i olika kommuner som arbetar i samverkan med regionen och där resurser kan 

läggas som förstärkning. 

 

 

 


