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Handlingsplan för utveckling av insatser 
inom området psykisk hälsa i Sörmland 

Uppdrag Psykisk Hälsa 

Om Uppdrag Psykisk Hälsa 
Samarbetet mellan SKR och regeringen har utvecklats under många år, genom årsvisa 

överenskommelser. SKR samordnar arbetet genom projektet Uppdrag Psykisk Hälsa (UPH).  

På Webbsidan www.uppdragpsykiskhalsa.se kan du läsa mer om de utvecklingsprojekt som 

genomförs tillsammans med utvecklingsansvariga inom kommuner och regioner. 

Överenskommelsen för 2020 
Överenskommelsen för 2020 1bygger på tidigare överenskommelser, och är en fortsättning av det 

långsiktiga arbete som stimulerats av staten och där SKR bidragit med utvecklingsstöd till kommuner 

och regioner.  

Det finns tre syften med den aktuella överenskommelsen: 

• Stödja ett fortsatt utvecklingsarbete utifrån de lokala och regionala handlingsplaner som 

tagits fram i enlighet med 2016–2020 års överenskommelser. 

• Bidra till bättre förutsättningar för regioner och kommuner att arbeta utifrån bästa 

tillgängliga kunskap. 

• Initiera eller utveckla särskilda vårdformer och effektiva målgruppsanpassade insatser som 

regeringen och SKR är överens om, inom ramen för denna överenskommelse, för att 

förebygga psykisk ohälsa och öka tillgängligheten och kvaliteten i vården för de som redan 

har drabbats.  

  

 
1 
https://skr.se/download/18.47edd5e216ffdb5867cd67d5/1580981876799/Overenskommelse%20Insatser%20i
nom%20omr%C3%A5det%20psykisk%20halsa%202020.pdf 
 

http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/
https://skr.se/download/18.47edd5e216ffdb5867cd67d5/1580981876799/Overenskommelse%20Insatser%20inom%20omr%C3%A5det%20psykisk%20halsa%202020.pdf
https://skr.se/download/18.47edd5e216ffdb5867cd67d5/1580981876799/Overenskommelse%20Insatser%20inom%20omr%C3%A5det%20psykisk%20halsa%202020.pdf
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Arbetet i Sörmland 2020 
Sörmland har en samverkansstruktur med en gemensam nämnd och arbetsgrupper med 

representanter från kommunerna och region. 

Processkarta över samverkansstrukturen 
 

 

Varje kommun har en lokal samordnare för UPH som tillsammans med länssamordnaren lägger 

grunden för de gemensamma aktiviteterna utifrån behov vi ser i Sörmland.  

Utifrån UPH:s förslag bereds föreslagna akriviteter i beredningsgrupp psykiatri/funktionshinder som 

sedan går till beslut i länsstyrgruppen. Beroende på vilka aktiviteter som beslutas går det tillbaka till 

arbetsgrupperna samt UPH samordnarna att utveckla vidare.  

Länsstyrgruppen har beslutat att aktiviteterna skall vara få och långsiktiga.  Vissa av aktiviteterna har 

påbörjats 2016 och pågår fortfarande. 

  



 

4 
 

Skolan 
I vår närvårdsstruktur saknas skolan. Elevhälsan finns med i barngrupperna men är inte heltecknade 

för skolan i alla frågor. Den gemensamma nämnd och vår länsstyrgrupp har jobbat för att få in 

Sörmlands skolchefsnätverk i samverkansstrukturen för att öka vår samverkan.  

Man har beslutat att skolchefsnätverket kommer att delta i länsstyrgruppen vid vissa tillfällen för att 

samverka kring frågor som rör skolan, socialtjänst och region.  
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Sörmlands valda aktiviteter 
Följande aktiviteter utför länet tillsammans 

Förebyggande och främjande insatser 

• Suicidprevention 

Tillgängliga och tidiga insatser 

• Tillsammans för barnens bästa i Sörmland 

Enskildas delaktighet och rättigheter 

• Brukarstyrd brukarrevision 

• Handlingsplan missbruk/beroende 13–29 år 

• Brukarsamordning 

Utsatta grupper 

• E-utbildning i bemötande 

Ledning, styrning och organisation 

• Inventering av stödbehov 

• Förbättra samverkan i våra arbetsgrupper inom psykiatri och funktionshinder 
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Förebyggande och främjande arbete 

Suicidprevention 
Sörmland har tagit ett nytt grepp kring suicidprevention genom att anställa en 

suicidpreventionssamordnare. En regional strategi för suicidprevention har framarbetats under året 

av samordnaren för suicidprevention och med stöd av styrgrupp. Strategin har framarbetats med 

utgångspunkt i statistiska underlag om suicidläget nationellt och regionalt, samt tillgänglig forskning 

och kunskapsunderlag gällande orsaker till suicid samt evidensbaserade metoder som kan tillämpas 

för att minska antalet suicid i Sörmland. Förslaget till strategin har granskats av NASP som har 

inkommit med kommentarer och synpunkter vilka har beaktats och inkorporeras i den uppdaterade 

versionen. 

En regional strategi ska sätta ramen för det långsiktiga suicidpreventiva arbetet med utgångspunkt i 

beslut i Regionfullmäktige och som ska gälla fram till 2030. Genom ett sådant systematiskt och 

heltäckande angreppssätt kommer Strategin även inkorporera de globala målen som innefattas i 

punkterna 3.4 och 3.5 i Agenda 2030s hållbarhetsmål. 

I mars 2019 fattade regionfullmäktige beslut om framtagande av en Nollvision för suicid. Den 

regionövergripande strategin är i led med regionens långsiktiga mål om en nollvision för suicid. En 

höjd ambitionsnivå bör innefatta ett helhetsgrepp och multikomponentstrategier som pekar ut 

riktningen för ett brett suicidpreventivt arbete som inkluderar alla nämnder/verksamheter/divisioner 

inom regionen i olika grad. I strategin betonas också vikten av att regionen samverkar med externa 

aktörer, i syfte att både underlätta och stärka ett långsiktigt förebyggande arbete med målet att 

minska antalet suicid i Sörmland. Strategin är utformad på en övergripande nivå och pekar ut 

riktningen för ett brett suicidpreventivt arbete innefattande samtliga 

nämnder/verksamheter/divisioner inom Region Sörmland, men också vikten av samverkan med 

externa parter så som kommuner, ideella organisationer, privata vårdgivare med mera, för ett 

suicidpreventivt arbete där hela samhället involveras. 

Mål: Regionala strategin för suicidprevention, för region Sörmlands samtliga nämnder och 

verksamheter godkänns i regionstyrelsen samt regionfullmäktige. 

Samtliga förvaltningar och nämnder ska tillämpa den Regionala strategin inom ramen för ordinarie 

verksamhetsplanering och ta fram lokala handlingsplaner. 

Regiondirektören får i uppdrag att samverka med länets nio kommundirektörer som antar den 

regionala strategin i alla kommunernas fullmäktige. 
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Tillgängliga och tidiga insatser 

Tillsammans för barnens bästa i Sörmland 

Utifrån varje barns behov 
 

Bakgrund 

Region Sörmland och länets kommuner vill med utgångspunkt i Barnkonventionen arbeta mot de 

globala målen och för att alla barn och unga i Sörmland ska må bra, gå ut skolan med godkända betyg 

och för att de ska få en god och hållbar välfärd. Kommunerna tillsammans med regionen väljer därför 

att satsa på tidiga insatser för barn och unga i samverkan, med visionen att inget barn eller ungdom i 

Sörmland ska fara illa.  

 

Denna satsning ska ses som ett förändringsarbete med huvudsakligt syfte att finna former och 

arbetssätt för samverkan kring tidiga insatser och således förskjuta arbetet med samverkan från 

specialistnivå till förebyggande och främjande arbete. Satsningen förväntas ge positiv effekt för såväl 

barn och vårdnadshavare som för verksamheter och samhället i stort. 

 

Målgruppen i arbetet är barn och unga 0–18 år boende i Sörmlands län. 

 

Gemensam målbild  

Den gemensamma övergripande målsättningen för ”Tillsammans för barnens bästa i Sörmland” är att 

ge alla barn i Sörmlands län en god och trygg uppväxt under likvärdiga förutsättningar.  

 

Fokus ligger på att 

- Stärka och forma det främjande arbetet för barn och ungas välfärd 

- Bygga upp en strukturerad samverkan mellan verksamheter och huvudmän där 

gemensamma verktyg och ansvarsvägar ska vara kända och användas oavsett vilken 

eller vilka verksamheter ett barn i behov av stöd eller andra insatser kommer i kontakt 

med 

Effektmål 

Den gemensamma målbilden för satsningen gällande samverkan kring barn och unga i Sörmland 

innefattar nedanstående effektmål: 

- Tydlig samverkansstruktur mellan olika verksamheter och huvudmän kring tidiga 

insatser för barn och unga i Sörmland.  

- Rätt stöd i rätt tid för barn, unga och dess vårdnadshavare i Sörmland. 

- Väl upparbetade och fungerande kontaktvägar över professions- och 

verksamhetsgränserna.  

- Stärka barn, unga och vårdnadshavares förutsättningar för empowerment och 

självständighet genom samverkan i tidiga insatser.  
  

Forskning  

Forskning kommer att bedrivas på olika delar som under projektets gång identifieras som viktiga att 

beforska. Genom att bjuda in olika akademiska miljöer är ambitionen att skapa en tvärvetenskaplig 

ansats, vilket möjliggör att olika vägar till kunskap skapas.  
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Mål: Att förbättra tidig samverkan och ge Sörmlands alla barn en ökad hälsa. Fler barn går ut med 

fullständiga betyg.  

 

Enskildas delaktighet och rättigheter 

Brukarstyrda brukarrevisionen 
Under 2016–2017 gjordes en gemensam kartläggning/rapport av missbruksvården i Regionen och 

våra kommuner i västra och södra länsdelen. Denna kartläggning/rapport resulterade i en del förslag 

till åtgärder som vi tillsammans tittade på. Beslut fattades i vår länsstyrgrupp att en brukarstyrd 

brukarrevision skall genomföras av hela länets missbruksvård. Revisionen genomfördes av Verdandi 

Brandkärr under 2018/2019.  

Kommunerna och Regionen har kommit olika långt med att jobba internt med revisionen. Vi har 

tillsammans med Verdandi tittat på vilka samverkansfrågor vi behöver jobba vidare med utifrån 

resultatet av revisionen.  

Avgiftning – Identifiering, hur ser vi på avgiftning och behandling. Region och kommunerna behöver 

titta på detta tillsammans och tydliggöra i våra lokala överenskommelser.  

Jämlik vård – Svårt att nå äldre, samt kvinnor. Vi tror att primärvården kan spela en större roll. Öka 

kunskapen hos personalen inom äldreomsorgen. Tydliggöra i våra lokala överenskommelser.  

Gemensamma träffar – Ett tydligt önskemål finns hos medarbetarna både inom kommun och Region 

att ha enklare former av gemensamma träffar. Detta då man saknar kunskap om varandras 

verksamheter. Ett förlag är att vi har gemensamma digitala möten, där olika verksamheter får i 

uppdrag att berätta hur dom jobbar. Kommun/Region kan även dela goda exempel på hur man 

lyckats med samverkan. Verdandi har erbjudit sig att göra kortare filmer om delaktighet. 

SIP – Fördjupad undersökning av SIP, förslag är att man granskar ett antal SIP:ar och att man 

intervjuar brukare/patient för att se hur de har upplevt sin SIP.  

Mål: Förbättra samverkan kring målgruppen, likvärdig vård/insats i länet.  
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Handlingsplan missbruk/beroende 13–29 år  
 

Missbruk och beroende är en prioriterad fråga för SKR. Missbruks- och beroendevården omfattar 

hälso- och sjukvårdens samt socialtjänstens ansvar för människor i alla åldrar med missbruk eller 

beroende av alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel 

samt spel om pengar. 

Handlingsplan mot missbruk och beroende för åldersgruppen 13–29 

Styrelsen för SKR beslutade den 14 december 2018 att anta en handlingsplan2 mot missbruk och 

beroende för åldersgruppen 13–29, med fokus på tidig upptäckt, tidiga insatser, stöd och behandling. 

Följande områden behandlas i handlingsplanen: 

• Synen på missbruk 

• Lättillgänglighet 

• Samverkan, samordning och delaktighet 

• Tidig upptäckt och tidiga, samordnade insatser 

• Stöd och behandling – inklusive frågan om ansvarsfördelning mellan huvudmännen och 

gränssnitt mellan socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 

• Kunskapsutveckling 

• Handlingsplanen består av en beslutsdel och två kunskapsunderlag. Alla delar kan läsas 

fristående 

Sörmlands handlingsplan mot missbruk och beroende för åldersgruppen 13–29 år 

UPH-gruppen har startat ett arbete att skriva en handlingsplan för missbruk/beroende 13–29 år 

utifrån Sörmlands förutsättningar.  

Detta arbete har påbörjats och kommer att fortsätta under 2021.  

Mål Tydliggöra hur vi i Sörmland på bästa sätt ska tidigt upptäcka och samordna våra insatser så att 

personer med denna problematik ska få rätt stöd och behandling. 

  

 
2 https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/handlingsplan-mot-missbruk-och-beroende.html 
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Brukarsamordning 
Det finns många olika skäl att intressera sig för ett ökat brukarinflytande. Socialstyrelsen har gjort en 

sammanställning av några av alla fördelar som finns: 

• De som beslutar om eller utför vården och omsorgen får mer kunskap om 

målgruppernas behov och erfarenheter. Det ger bättre kvalitet och bättre service. 

 

• Det är mer effektivt att utgå från målgruppens faktiska behov än att utgå från 

behov tolkade av andra än målgrupperna själva. 

 

• Brukar- och patientinflytande jämnar ut maktbalansen mellan de aktörer som 

beslutar eller utför vård eller insatser, och de personer som får vården eller 

insatserna. 

 

• Möjligheten till inflytande kännetecknar en demokrati. I Sverige har vi tydligt 

tagit ställning för en demokrati som bygger på att människor ska kunna påverka 

de offentliga verksamheter de använder.3 

 

I Sörmlands län har både kommun/region haft utmaningar med brukarinflytande. Utmaningarna har 

varit olika beroende på länsdel men den största gemensamma utmaningen för hela länet är bristen 

på kunskap om brukarsamhället och förståelsen för hur vi kan påbörja att samverka. 

 

2020 tog vi ett beslut i vår länsstyrgrupp att tillsammans anställa en brukarsamordnare som fick i 

uppdrag att kartlägga Sörmlands brukarsamhälle, för att lägga en grund för ett utökat arbete med 

brukarsamverkan och brukarinflytande. Ett annat syfte har även varit att föreslå olika 

utvecklingsinsatser och att sammanställa ett komplett och aktuellt föreningsregister samt att 

rekrytera föreningsrepresentanter som kan delta i inflytandearbetet i kommun/regions olika 

verksamheter. Kartläggningen samt register finns i Rapporten ”Moment 22, i gränslandet mellan 

brukarsamhället och offentligheten”. 4 

 

Mål: Öka brukarinflytandet och stärka Sörmlands brukarsamhälle.  

  

 
3  Handbok i brukarinflytande. NSPHiG, 2020 
4 Se bilag 1 
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Utsatta grupper 

E-utbildning, bemötande 
Bemötande är en central faktor för att personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning ska få 

tillgång till vård och stöd på lika villkor. Målet är att öka kunskapen kring bemötande för att skapa ett 

jämlikt Sörmland. 

Arbete pågår med att ta fram en e-utbildning i bemötande, som innehåller kunskap, verktyg och tips 

för ett personcentrerat bemötande. Under utbildningens gång får man reflektera över hur man 

bemöter idag och hur man kan förbättra sitt bemötande. Materialet kommer även att innehålla ett 

material för diskussion och reflektion i grupper på arbetsplatsen.   

Mål: Att e-utbildningens alla nio moduler ska vara tillgängliga och lanserade 15 juni -2021 

Utbildningen kommer att tillgängliggöras i etapper, med början i januari/februari -2021. 

 

Moduler: 

• Inledning och Generellt bemötande 

• Autism 

• Anhöriga Närstående 

• Intellektuell funktionsnedsättning 

• Psykos 

• Ångest 

• Självskadebeteende 

• Hörselnedsättning 

• Synnedsättning 

 

Mål: Öka förståelsen hos Regionen och kommunernas medarbetare om personcentrerat bemötande. 
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Ledning, styrning och organisation 

Förbättra samverkan i våra arbetsgrupper inom psykiatri och funktionshinder 
 

Närvård i Sörmland innebär att befolkningen i länet ska ha nära till vård och omsorg där de bor eller 

vistas. Vård och omsorg ska vara tillgänglig, såväl geografiskt som tidsmässigt. Regionens hälso- och 

sjukvård samt den kommunala vården och socialtjänsten har ett gemensamt ansvar för att 

tillhandahålla god vård och omsorg till befolkningen i Sörmland. 

Att främja hälsa och förebygga sjukdom är viktiga uppgifter för närvården och arbetet sker i 

samverkan med många andra aktörer till exempel apotek, idrottsrörelse, skola och pensionärs- och 

patientorganisationer. 

Särskilt prioriterade inom närvården är personer med stora och komplexa behov. Exempel på sådana 

grupper är multisjuka äldre, kroniskt sjuka i alla åldrar, psykiskt funktionshindrade och personer i 

livets slutskede. Ett annat viktigt område är det förebyggande arbetet, t ex barns hälsa. 

Sörmland har under många år arbetat med att utveckla samverkan mellan kommuner och region 

Närvårdsstruktur 
Närvårdssamverkan organiseras genom att vårdcentraler, sjukhus och kommunernas vård och 

omsorg, skola och socialtjänst har mötesplatser på olika nivåer. 

 

Närvård i Sörmland är ett systematiskt utvecklings- och förbättringsarbete som bedrivs kontinuerligt 

och långsiktigt. Forskning och Utveckling i Sörmland (FoU i Sörmland), kommunernas och regionens 

gemensamma FoU arbetar för att stödja forskning och utveckling inom kommunernas och regionens 

verksamheter. FoU i Sörmland samarbetar med Mälardalens högskola, Centrum för klinisk forskning, 

Primärvårdens forskning- och utvecklingsenhet/PrimUS. 

Inom området psykiatri och funktionshinder har man nu förstärkt samverkan genom att tillsätta 

processledare som aktivt jobbar med att driva samverkan framåt.  

Mål: Förstärka samverkan 

 
 

 

 

 

 


