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Förord 

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har sedan 2008 ingått 

överenskommelser om stöd till riktade insatser för att förbättra vården och 

omsorgen för personer som har, eller riskerar att få, psykisk ohälsa. 2020 års 

överenskommelse är den trettonde i raden. År 2020 har minst sagt varit ett 

speciellt år med en omfattande covid-19-pandemi som i hög grad har påverkat 

arbetet, både på SKR och i regioner och kommuner. Rapporten redovisar det 

utvecklingsarbete som bedrivits av SKR genom Uppdrag Psykisk Hälsa (UPH) 

under 2020 samt översiktligt den verksamhet som bedrivits i regioner, 

kommunerna och länen. Vidare redogörs hinder och utmaningar som påverkar 

måluppfyllelse och ambitioner för insatserna inom ramen för 

överenskommelsen. Arbetet under 2020 har haft ett brett grepp, trots ett något 

ändrat fokus till följd av pandemin. Mycket arbete har som tidigare skett i 

samarbete med kommuner, regioner och brukarorganisationer. Ett stort antal 

personer i vitt skilda verksamheter och från hela landet har deltagit i nationella 

utvecklingsprojekt, i nätverk och i olika lokala utvecklingsarbeten. Trots att 

covid-19 har medfört stora utmaningar för verksamheterna så har pandemin 

även fört med sig positiva saker som ett tydliggjort behov av samverkan, att 

utvecklingen har gått snabbt framåt på flera områden och att engagemanget 

har ökat för frågor som rör psykisk hälsa och ohälsa. 

 

Stockholm, 2021-03-30 

 

Fredrik Lennartsson 

Avdelningen för vård och omsorg 
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Överenskommelsen psykisk 
hälsa, ett annorlunda år i 
spåren av covid-19  

Syftet med årets överenskommelse har varit att stödja och fortsätta 

utvecklingsarbetet, att bidra till bättre förutsättningar för regioner och 

kommuner att arbeta utifrån bästa tillgängliga kunskap samt att 

målgruppsanpassa insatser för förebygga psykisk ohälsa och öka tillgänglighet 

och kvalitet i vården. Ambitionen är att åstadkomma långsiktigt hållbara resultat 

genom att samordna insatserna. De arbeten som SKR gör inom ramen för 

överenskommelsen är viktiga delar i arbetet med omställning till nära vård, 

såsom tillgänglighet, närhet, personcentrering, tillgänglig kunskap och 

samverkan för att bidra till en för individen trygg, säker och sömlös vård. Med 

stöd av överenskommelsen har SKR kunnat erbjuda ett brett stöd till regioner 

och kommuner i arbetet med en stärkt psykisk hälsa. 

I september 2020 lämnade SKR genom Uppdrag Psykisk Hälsa (UPH) en 

delårsrapport till Socialdepartementet om hur arbetet inom ramen för 

överenskommelsen om insatser inom området psykisk hälsa 2020, där även en 

beskrivning gjordes av hur arbetet påverkats och fortsatt påverkas av covid-19-

pandemin.  

Till stor del har arbetet under året akut ställts om för att stödja initiativ och den 

omställning som krävdes i kommuner och regioner med anledning av covid-19. 

Omställningen har visat på stor uppfinningsrikedom och förmåga till snabb 

anpassning i både kommuner och regioner och på flera håll har samverkan 

mellan huvudmännen stärkts till följd av pandemin. Digitaliseringen har tagit 

stora kliv framåt och den digitala utveckling som tagit åratal att implementera, 

har nu genomförts på kort tid. Ökningen av distansmöten med olika 

videolösningar har exploderat och fört med sig positiva effekter i form av ökad 

tillgänglighet. Många av förändringarna och de nya arbetssätten hade varit på 

gång tidigare men inte blivit införda på bredden. På alla nivåer i alla 

verksamheter har fokus varit på att lösa de uppkomna situationerna på bästa 

sätt. 

Pandemin har fört med sig en hel del positiva saker men många har även lyft 

fram riskerna för den psykiska hälsan till följd av covid-19 och effekterna av att 

stänga ner ett samhälle och isolera människor. Ensamhet, förlust av rutiner och 

sysselsättning, brist på fysisk aktivitet och ökad oro för jobbet, ekonomin, 

anhöriga och framtiden kan för många vara värre än oron för att bli smittad. För 

att möta dessa risker och förebygga psykisk ohälsa till följd av krisen tog SKR 

initiativ till att samla så många aktörer som möjligt runt frågan om hur vi kan 

förebygga psykisk ohälsa under krisen. Myndigheter, civilsamhällsaktörer, 

kommuner och regioner har bl.a. träffats i digitala öppna samordningsmöten 

KAPITEL 

 1  



Slutrapport - Insatser inom området psykisk hälsa 2020 6 

varje vecka där man delat med sig av sina insatser och sina erfarenheter. Det har 

samlats ihop till ett omfattande material på webben till stöd för enskilda, 

myndigheter, organisationer, kommuner och regioner. Mobilisering pågår i hela 

samhället. Kommuner, regioner och frivilligorganisationer har utökat sina 

telefonlinjer, uppfunnit digitala lösningar för möten och stöd, hittat nya 

distansformer för umgänge och skapat samarbete för att stödja de som behöver 

hjälp. Det som blir viktigt framöver är att ta tillvara på erfarenheterna från 

denna period av sådant som fungerat bra. 

1.1 SKR:s insatser inom ramen för överenskommelsen 

Pandemin har medfört att fysiska konferenser, möten och workshops ställts in 

och övergått till att bli digitala. Det har i stort fungerat bra men den spontana 

sociala interaktiviteten har blivit lidande. Planerade studiebesök och resor har 

också ställts in.   

För att inte belasta regioner och kommuner i detta utsatta läge har inte heller 

kontakter tagits i någon större omfattning eller enkäter skickats ut, med respekt 

för att regioner och kommuner behöver koncentrera sig på konsekvenserna av 

pandemin.  

Trots detta har ändå utvecklingsarbete kunnat genomföras men på ett annat sätt. 

En del utvecklingsarbete har gått snabbt t.ex. digitalisering och samverkan i 

olika former, medan annat har avvaktats med eller fått ställas in. SKR:s 

möjlighet till överblick, erfarenhetsutbyte och nationell samordning har i dessa 

tider efterfrågats och i stor utsträckning nyttjats av kommuner och regioner. 

Några kartläggningar har kunnat genomföras t.ex. om första linjen för barn och 

unga som är en sammanställning av respektive regions organisering av första 

linjen och beskriver utmaningar samt viktiga utvecklingsområden. En utredning 

om digital psykisk hälsa har också genomförts. 

Ett stort antal webutbildningar och seminarier med stort deltagande har 

genomförts. En fördel med webbinarier är att det innebär ett minskat resande 

och att fler kan delta än vid en fysisk konferens. Olika stöd till kommuner och 

regioner har tagits fram t.ex. stöd till lokalt anpassade handlingsplaner för 

införande av samarbetsvård psykisk hälsa och stöd i form av utbildning och 

supportfunktion till SIP samordnare. 

Fortsatt utveckling av mobila lösningar har skett och under pandemin har det 

varit särskilt viktigt att behovet av säkra videomöten kunnat tillgodoses för t.ex. 

SIP-möten.  

Samverkan har under 2020 skett internt inom SKR samt med regioner och 

kommuner, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Skolverket, E-

hälsomyndigheten, Specialpedagogiska skolmyndigheten och andra 

myndigheter. SKR för en ständig dialog med brukarorganisationerna och de har 

deltagit aktivt i flera arbeten under året. Högskolor, ideella organisationer m.m. 

har också deltagit i årets utvecklingsarbeten. 

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/verktyg-stod-och-metoder/stodlista-psykisk-halsa-i-kristid/
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SKR har aktivt medverkat i flera statliga utredningar, i expertgrupp, 

referensgrupp eller på annat sätt. En tät samverkan med omställningsarbetet till 

Nära vård pågår kontinuerligt såväl som arbete med Agenda 2030. 

SKR stödjer inrapportering till psykiatrin i siffror samt till de psykiatriska 

kvalitetsregistren och bidrar till analys av utfallen. 

Slutligen så har arbetet inom kraftsamling psykisk hälsa fått fart och stödjer 

utvecklingsarbetet inom ramen för överenskommelsen. Arbetet inom flera 

delarenor pågår intensivt tillsammans med regioner, kommuner, 

brukarorganisationer och andra delar av civilsamhället med syfte att med 

gemensam kraft skapa förutsättningar för bättre psykisk hälsa i samhället.  

Fortsatt finns flera stora utmaningar. För att hantera dessa behöver alla aktörer 

gå åt samma håll. De beslut som fattas på alla nivåer i olika sammanhang 

behöver leda i samma riktning. Det finns idag många aktörer och många 

initiativ som pågår samtidigt och det finns en risk för otydlighet och att det blir 

dubbelarbete. Det behöver tydliggöras vem som gör vad.  

SKR kommer att fortsätta utgöra en arena för att inom olika 

verksamhetsområden samla kraften i hela samhället i det fortsatta 

utvecklingsarbetet för att främja en psykisk hälsa. En färdplan håller på att tas 

fram för att stärka det gemensamma arbetet och uppnå konkreta gemensamma 

mål. 
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Utvecklingsarbete för stöd till 
lokal och regional utveckling  

2.1 Kraftsamling för psykisk hälsa 

Erfarenheterna från många års utvecklingsarbete är att det behövs breda 

samarbeten, uthållighet och fokus på resultat i form av verklig förändring för 

människor och samhälle. Sommaren 2019 tog SKR därför initiativ till 

Kraftsamling för psykisk hälsa, som fungerar som en samlande arena för ett 

långsiktigt och tvärsektoriellt utvecklingsarbete för en bättre psykisk hälsa och 

är ett försök att öka energin och förändringskraften. Kraftsamlingen är ett sätt 

att samla många aktörer, inom offentlig verksamhet såväl som brett i 

civilsamhället, för att gemensamt arbeta mot samma mål. Genom 

kraftsamlingen utvecklas även flera av de arbeten inom ramen för 

överenskommelsen.  

Kraftsamling för psykisk hälsa arbetar inom tre arbetsområden: 

1) Ett mer hälsofrämjande samhälle och levnadsätt. 

2) Individer rustade för att nå sin fulla potential och välmående. 

3) Hållbara stöd till de som behöver. 

I arbetet inkluderas frågor om såväl samhällsplanering och levnadsvillkor, 

generella förebyggande och främjande insatser, som stöd och hjälp till de mest 

behövande. Utgångspunkt är att psykisk hälsa berör alla och att lösningar därför 

måste vara breda och tvärsektoriella. Kraftsamlingen är öppen för medverkan 

för alla aktörer – offentliga, privata och från civilsamhället. 

Under 2020 startade sju så kallade delarenor inom kraftsamlingen och 

ytterligare ett par är på gång. Tanken med arbetsformen delarenor är att 

sammanföra aktörer från hela samhället, eftersom psykisk hälsa berör alla, att 

möjliggöra högre grad av samordning mellan aktörer som arbetar med liknande 

frågor för att få mer kraft, att bilda arbetsgrupper och vara en samlingsplats för 

att stärka samt vara ett komplement till pågående arbeten där befintliga 

erfarenheter, kunskaper och metoder tas tillvara. Flera av delarenorna har 

resulterat i framtaget material för spridning, såsom huskurer för psykisk hälsa, 

eller större utåtriktade evenemang som till exempel webbinariet ”Existentiell 

hälsa – en outnyttjad resurs” som hade runt tusen åhörare. 

Delarenorna förstärker delar av det arbete som SKR gör inom ramen för 

överenskommelsen, exempelvis insatser till barn och unga, suicidprevention, 

digitalisering för att förbättra tillgänglighet och brukarna som medskapare. Mer 

information finns på SKR:s webb.  

Ett nationellt initiativ som SKR samordnat är framtagandet av gemensamma 

begrepp inom området psykisk hälsa. Arbetet har skett tillsammans med 
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Socialstyrelsen, Folkhälsmyndigheten och SBU. Ett gemensamt dokument med 

begrepp publicerades under hösten 2020.  

SKR har fortsatt med att ta tillvara internationella erfarenheter. Fokus under 

2020 har varit att snabbt skapa kunskap kring pandemins effekter. IIMHL & 

IIDL - nätverken har utvecklat drygt 20 sammanställningar av länders 

ansträngningar. SKR deltar även i forum för ledare inom klinisk verksamhet i 

medlemsländerna, Council för Clinical Leaders, för att följa covid-19 

pandemins påverkan på den psykiska hälsan i olika länder. Flera snabba 

internationella rundabordsmöten och webinarier arrangerades under året av 

SKR/UPH och Region Stockholm och andra samarbetspartners såsom RISE och 

VINNOVA för att samla erfarenhet särskilt inom det digitala området. 

2.2 Fortsatt utvecklingsarbete utifrån lokala och regionala 
handlingsplaner samt vård av hög kvalitet där patienterna 
finns – mobila lösningar 

2.2.1 Utveckling av mobila lösningar för bättre kvalitet och tillgänglighet 
till akutpsykiatriska bedömningar och psykiatriska vårdinsatser  

I arbetet att stödja utvecklingen av mobila lösningar eller liknande 

arbetsmodeller/funktioner har SKR påbörjat en översyn över befintliga 

lösningar och över vilka behov som finns i olika regioner. Detta görs genom 

dialog med regionerna genom Nätverket för styrning och ledning av psykiatrin 

och Ambulansnätverket på SKR samt med brukarorganisationer och 

Polismyndigheten. Syftet är att beskriva erfarenheter, vilka behov som finns 

samt att kunna sprida goda exempel och förslag på olika lösningar. För att 

minska den administrativa belastningen på regionerna under covid-19 har 

möjligheten att skicka ut enkäter och till dialog påverkats, vilket innebär att 

SKR har fått samla information på annat sätt. I december genomfördes en 

workshop med samtliga regioner med temat - Hur skapas akutpsykiatriska 

bedömningar, omvårdnadsinsatser och transporter utifrån den enskildes behov? 

Diskussionerna handlade om olika förutsättningar i olika delar av landet som 

kräver olika lösningar. Nationell samverkan kring dessa frågor kommer att 

fortsätta och fler temadagar/workshops planeras under 2021.  

Exempel på teman som kommer att lyftas under 2021 är: 

 Förstärkt kompetens inom ambulanssjukvård och psykiatri  
 Förstärkt samarbete mellan ambulanssjukvård och akutpsykiatri  
 Förstärkt samarbete mellan ambulanssjukvård, akutpsykiatri och polis  

 Att använda sig av digitalisering vid prehospital psykiatri 

 Vårdprogram Prehospital psykiatri 

 Hur startar man en psykiatriambulans eller annan mobillösning  för 

psykiatrisk bedömning? 

 Utveckling av mobila lösningar för bättre kvalitet och tillgänglighet till 

akutpsykiatriska bedömningar och psykiatriska vårdinsatser 

https://skr.se/halsasjukvard/psykiskhalsa/begrepppsykiskhalsa.36535.html
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Erfarenheter och behov 

Regionerna 

En lägesbeskrivning visar att regionerna kommit olika långt i utvecklingsarbetet 

av mobila lösningar. SKR arbetar med att stötta regionerna samt att bidra med 

att sprida goda exempel. Region Skåne, Region Stockholm och Västra 

Götalandsregionen har verksamheter med prehospitala bedömningsbilar inom 

ambulanssjukvården, som i dagligt tal kallas för psykiatriambulanser. I Region 

Skåne benämns de Prehospital psykiatri, i Region Stockholm Prehospital Akut 

Mobilitet (PAM) och i Västra Götalandsregionen Prehospital enhet eller 

Bedömningsbil. I Skåne bedrivs verksamheten i projektform i en del av 

regionen. Uppdragen varierar något och organisation och omfattning skiljer sig 

åt mellan och inom regionerna, men gemensamt är att de bemannas med 

ambulanssjuksköterska och psykiatrisjuksköterska, att de larmas ut av SOS 

Alarm och att de finns tillgängliga även utanför kontorstid. De utvärderingar 

som har gjorts har visat på positiva resultat. 

Polisen 

SKR har en dialog Polismyndigheten och enligt Polisens statistik har antalet 

polisingripanden till följd av psykisk ohälsa ökat de senaste åren men med stora 

variationer mellan polisområdena. Polisen har ett pågående regeringsuppdrag 

med syfte att stärka kompetensen om psykisk ohälsa och har tillsammans med 

SKR nyligen tagit fram en webbutbildning för samtliga poliser. 

Återkoppling från Polismyndigheten, genom poliser verksamma i de områden 

som har bedömningsbilar/PAM/Prehospital psykiatri, lyfter fram positiva 

erfarenheter av dessa.  

2.1.2 Samarbetsvård psykisk hälsa 

Nya arbetssätt och arbetsformer som sätter invånarnas behov i centrum behöver 

utvecklas och förstärkas i primärvården för att stärka samarbetet med 

specialistpsykiatrin. Under 2020 har SKR fortsatt det arbete som startade 2018 

kring Samarbetsvård psykisk hälsa, en samarbetsmodell som baseras på 

modellen Collaborative Care för vård vid depression och ångestsyndrom. 

Modellen utgår ifrån en primärvårdskontext och kännetecknas av 

personcentrerat samarbete, populationsbaserad vård, mätbaserad behandling, 

evidensbaserade behandlingsmetoder och ansvarstagande vård.  

Ett team i Samarbetsvård psykisk hälsa består utöver patient, läkare och 

samtalsbehandlare också av den nya rollen vårdsamordnare för psykisk hälsa 

samt tillgång till psykiaterkonsultation. Eftersom modellen främjar samarbete 

mellan primärvård och psykiatri samt en mer sömlös vård för patienten är den 

också ett exempel på omställningen till Nära Vård. Modellen har 

implementerats i Västra Götalandsregionen, Region Dalarna och vid enstaka 

vårdcentraler i andra regioner, till exempel Gustavsbergs vårdcentral i Region 

Stockholm och delar av Region Norrbotten. 
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Arbetet pausades tillfälligt under våren, men under hösten 2020 anordnade SKR 

två välbesökta inspirationsdagar tillsammans med Region Dalarna respektive 

Västra Götalandsregionen. Utvärdering av utbildningen visade att den varit av 

stort värde för att förstå modellen och hur den kan implementeras. Det har 

sedan tidigare framgått att det är svårt för enskilda vårdcentraler att införa 

modellen utan stöd från högre ledningsnivå på grund av behov av visst 

resurstillskott för utbildning och införande. SKR:s fortsatta arbete för spridning 

av olika arbetssätt för psykisk hälsa i primärvården 2021 sker i samarbete 

mellan Uppdrag Psykisk Hälsa och arbetet med Nära vård på SKR. Intresserade 

regioner erbjuds stöd för att ta fram lokalt anpassade projektplaner för införande 

av Samarbetsvård psykisk hälsa. En serie webbinarier kommer att 

uppmärksamma delbetänkandet God och nära vård - Rätt stöd till psykisk hälsa 

(SOU 2021:6) som lämnades till regeringen i januari 2021. 

2.3 Insatser för att främja psykisk hälsa och motverka psykisk 
ohälsa bland barn och unga  

Orosanmälningarna till socialtjänsten rörande barn och unga har ökat under 

2020. Socialstyrelsen har samlat in uppgifter från ett antal kommuner 2020 och 

2019 och konstaterar att orosanmälningarna ökade med fem procent under 2020 

jämfört med 2019. Efter intervjuer med personal drogs slutsatsen att ökningen 

inte beror på pandemin utan snarare på att anmälningsbenägenheten är större på 

grund av bättre rutiner och en ökad kunskap om barn som far illa. Vissa 

anmälningar kan däremot kopplas direkt till pandemin. Det handlar framför allt 

om barn i utsatta familjer t.ex. i socioekonomiskt utsatta områden., i dessa fall 

kom var femte anmälan från skolan. En ny typ av anmälan inkom om elever 

med hög frånvaro sedan föräldrar hållit sina barn hemma på grund av rädsla för 

smitta men även om de barn som redan var kända av socialtjänsten och som 

tidigare haft hög frånvaro i skolan. Vissa kommuner upplever också att 

anmälningar som rör vårdnadshavarens missbruk och psykiska ohälsa ökat.  

SKR har fortsatt samma förslag till lösningar som tidigare, det vill säga att det 

behövs en sammanhållen barn- och ungdomshälsa som har ett brett utbud av 

hälsofrämjande insatser i alla åldrar och som är utformad så att den även når de 

barn som lever i en utsatt situation. När det behövs insatser på individnivå ska 

det finnas tydliga och lättillgängliga ingångar till bedömning och rådgivning 

och vid behov tillgång till insatser på första linje-nivå eller specialistnivå utifrån 

tillståndets svårighetsgrad och komplexitet. 

SKR har haft många och återkommande kontakter med utredningen – En 

sammanhållen god och nära vård (2019:05) som tillsattes av regeringen med 

uppdrag att komma med förslag om en sammanhållen god och nära vård för 

barn och unga hösten 2021. SKR har bidragit med expertkunskap och 

erfarenheter. Även med konkreta och bra förslag från utredningen kommer det 

ta tid innan dessa är omsatta i praktiken. SKR:s inriktning är därför att 

utvecklingsarbetet behöver fortgå och intensifieras i första linjen och i BUP 

under de närmaste åren. 

https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/pressrum/press/fler-orosanmalningar-till-socialtjansten--okad-kunskap-en-av-forklaringarna/
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SKR har även fått signaler om att ungdomar och deras familjer efterlyser större 

tydlighet kring var man hittar vilken hjälp. De önskar att det skulle finnas en 

tydlig trappa med insatser av olika slag samt hjälp att förstå vilken nivå av 

insatser som passar ens behov. Det måste finnas möjlighet till olika kontaktsätt 

såsom telefon, chatt, video eller personliga besök.  

Verksamheterna efterlyser mer stöd kring vilka metoder, bedömningsinstrument 

och utvärderingsverktyg som är lämpliga att använda. Det gäller både främjande 

och förebyggande insatser men även behandlingsinsatser i olika delar av hälso- 

och sjukvården. 

I kraftsamlingens delarena  -Smart tillgänglighet till hjälp för barn och unga- 

arbetas det med att förebygga psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa redan 

från tidig ålder. Arbetet är uppdelat i åldersgrupper där arbetet för barn från 7 år 

till unga vuxna handlar om målgruppsanpassning i digital utveckling och arbetet 

för åldersgruppen 0 till 6 år innebär att ett underlag tas fram motsvarande 

elevhälsa i förskolan. För den senare gruppen tas även ett 

kommunikationsmaterial fram för när barn uteblir från ordinarie verksamheter, 

såsom barntandvården, BVC etc. I arbetet med Elevhälsobaserade modeller är 

nu den forskningsrapport samt litteraturstudie som Karolinska institutet 

genomfört via Folkhälsomyndigheten presenterad. 

2.3.1 Kartläggning av första linjen för barn och unga 

SKR har under året gjort en kartläggning av första linjen för barn och unga med 

psykisk ohälsa. Det är en sammanställning av respektive regions organisering 

av första linjen och beskriver utmaningar samt viktiga utvecklingsområden. Det 

finns ett behov av att stärka de nivåer som arbetar med främjande, förebyggande 

och åtgärdande insatser utifrån alla aktörers gemensamma ansvar för barn och 

ungas hälsa. Hälso- och sjukvårdens första linje ska vara lättillgänglig, men det 

ökade trycket på första linjen har på många ställen gjort att man har svårt att 

räcka till. Det ställer krav på effektivare organisering av alla aktörers stöd till 

barn och unga så att rätt stöd ges på rätt nivå. Vidare lyfts utmaningar kopplat 

till resurser och rekrytering, huvudmannaskapsfrågan och svårigheter att 

samverka till exempel kopplat till att man har olika journalsystem och olika 

dokumentationskrav inom kommun respektive region.  

Områden som lyfts som viktiga att fokusera på är: 

 Arbetssätt  

 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

 Samverkan med andra verksamheter 

 Digitala lösningar och covid-19-pandemin 

 Barnkonventionen 

Arbetssätten inom första linje-verksamheter varierar såväl inom som mellan 

regioner då förutsättningarna för verksamheterna varierar. Utvecklingsbehov på 

regional nivå respektive nationell nivå lyfts.  

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/skola-och-elevhalsa/elevhalsa/elevhalsobaserad-modell-som-forsta-linje/
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/fl/
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Det finns ett behov av nationella kunskapsunderlag samt stöd i utveckling av 

uppföljning och utvärdering. Det finns också behov av lagändringar som gör det 

möjligt för de verksamheter som har delat huvudmannaskap, region och 

kommun, att kunna dokumentera i samma system. Idag har anställda inom 

socialtjänsten inte samma dokumentationsskyldighet som de som är anställda 

inom regionen, vilket försvårar samverkan såväl som administration.  

Det pågår omfattande utvecklingsarbete inom flera regioner. En fortsatt 

utbyggnad och utveckling av arbetsmetoder och innehåll är avgörande för att 

utöka första linjens kapacitet att möta barn och ungas behov kopplat till psykisk 

ohälsa och ligger i linje med omställningen för en god och nära vård. 

2.3.2 Barnkonventionen 

Flera av SKR:s utvecklingsarbeten genomsyras idag av barnrättsperspektivet. 

Utifrån att barnkonventionen har blivit lag har barnrättsperspektivet lyfts i olika 

nätverk genom workshops och spridning av kunskapsunderlag, som t.ex. 

framtagande av en webbutbildning. Vägledande i arbetet med barnkonventionen 

är att lyfta de fyra grundprinciperna. Det är dessa artiklar som ska vara 

vägledande och de andra artiklarna i barnkonventionen ska ses i ljuset av dessa. 

Grundprinciperna är artikel 2, 3, 6 och 12. Artikel 2 säger att alla barn har 

samma rättigheter och lika värde. Artikel 3 beskriver att barnets bästa ska 

beaktas vid alla beslut som rör barn. Artikel 6 innebär att alla barn har rätt till 

liv och utveckling och artikel 12 handlar om att alla barn har rätt att uttrycka sin 

mening och få den respekterad. Centrala i arbetet är även artikel 24 som handlar 

om barnets rätt till hälso- och sjukvård och artikel 23 som beskriver att barn 

med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning ska ges förutsättningar att delta 

aktivt i samhället. 

Verksamheterna behöver konkreta stöd i hur man kan utveckla arbetet i 

ledningsstrukturer när det gäller systematik och underlag för att arbeta med 

barnrättsbaserade beslut. Det behövs även vägledning kring hur man använder 

ett barnrättsbaserat språk i dokumentation och stöd i hur man kan arbeta med 

barninvolvering i verksamheter som möter barn, både i verksamheter som 

stödjer och vårdar barn, men också i verksamheter där det finns barn som är 

anhöriga. I vissa fall finns det framtagna modeller men spridningen av dessa är 

inte tillräcklig. SKR har påbörjat arbetet genom att ta fram ett stödmaterial.  

2.3.3 Kartläggning av ungdomsmottagningarna 

2016 gjorde SKR en nationell kartläggning av ungdomsmottagningar. Några av 

slutsatserna som lyftes var att det finns ett behov av att tydliggöra 

ungdomsmottagningarnas uppdrag kring främjande, förebyggande och 

behandlande insatser, samt att det finns behov av att se över tillgänglighet till 

insatser för olika grupper. Sedan 2016 har stimulansmedel fördelats 

länsgemensamt för att stärka ungdomsmottagningars arbete. Under 2020 har det 

gjorts en mindre uppföljande kartläggning för att följa upp och jämföra 

https://skr.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamlikhet/barnetsrattigheter/utbildningarbarnetsrattigheter/larandesamtalombarnetsrattigheter.25692.html
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/ungdomsmottagningar/
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användningen av stimulansmedel mellan åren 2016 och 2019 och för att 

identifiera fortsatta behov för att stärka verksamheterna.  

Den uppföljande kartläggningen visar att satsningen har haft många positiva 

effekter på ungdomsmottagningars verksamhet. Den har till exempel 

möjliggjort ökad tillgänglighet för unga genom ökad bemanning, utökade 

öppettider och fler mottagningar, samt förbättrade arbetssätt genom satsningar 

på kompetensutveckling, samverkan och framtagande av vägledande dokument. 

Kartläggningen visar dock på att det förekommer stora skillnader gällande de 

insatser som olika mottagningar erbjuder, både inom och mellan länen. 

Kartläggningen identifierar vidare frågor som är viktiga för att stärka arbetet för 

ungas psykiska hälsa på ungdomsmottagningarna. Centralt i detta är att 

ungdomsmottagningar saknar en tydlig gemensam målbild vilket har bidragit 

till den stora variation som råder kring tillgänglig kompetens och tillgängliga 

insatser på olika mottagningar. En gemensam målbild skulle innebära bättre 

förutsättningar för en långsiktig verksamhet som prioriteras högre inom länet 

och skulle tydliggöra rollen gentemot andra aktörer. En gemensam målbild 

tydliggör avgränsning kring vilka insatser en ungdomsmottagning ska erbjuda. 

Idag ser huvudmannaskapet olika ut på ungdomsmottagningarna, med endast 

region eller kommun som huvudman, eller ett delat huvudmannaskap mellan 

båda. Huvudmannaskapet är avgörande för vilken typ av verksamhet en 

ungdomsmottagning med lagstöd får bedriva. Ska ungdomsmottagningar till 

exempel ha ett formellt behandlande uppdrag kring psykisk hälsa krävs 

legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, varpå endast regionen kan bedriva 

den verksamheten genom ensamt eller delat huvudmannaskap.  

SKR ser att organiseringen av ungdomsmottagningar behöver stärkas genom att 

huvudmännen enas om ett gemensamt uppdrag och en gemensam målbild kring 

psykisk hälsa där mandat tydliggörs. Detta för att möjliggöra jämlik tillgång till 

insatser och för att tydliggöra ungdomsmottagningarnas roll i relation till övriga 

aktörer med ansvar för ungas hälsa.  

 

2.3.4 Stöd till metodutveckling inom barn- och ungdomspsykiatrin 

I samverkan med BUP-kliniker och Svensk Förening för Barn- och 

Ungdomspsykiatri (SFBUP) har SKR tagit fram en webbaserad 

utbildningsportal som stöd till metodutveckling inom BUP. Portalen samlar 

filmer och dokument som kan användas i utbildningssyfte för personal inom 

BUP. Materialet kan exempelvis underlätta vid introduktion av nyanställda samt 

bidra till kunskapsfördjupning hos befintlig personal på BUP. Majoriteten av 

materialet är framtaget av BUP-verksamheter och som de valt att dela med fler 

kliniker men det finns även material från exempelvis Deplyftet, 

Barnombudsmannen, Socialstyrelsen, patientorganisationer och Uppdrag 

Psykisk Hälsa. Ett nybildat redaktionsråd med representation från SFBUP och 

olika BUP-verksamheter bistår UPH med att avgöra vilket material som 

Utbildningsportal för BUP ska länka till.   
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Då pandemin har medfört att fysiska föreläsningar och utbildningstillfällen 

ställts in och allt mer undervisning gått över till att ske digitalt har material i 

Utbildningsportal för BUP även kommit att användas vid distansundervisningar 

anordnade av universitet.  

 

2.3.5 En väg in 

I flera regioner pågår utveckling för att underlätta för barn och ungdomar att 

hitta rätt. Det kan vara genom att organisera en väg in till hjälp med ett 

telefonnummer och en kontaktväg in. Gemensam hantering av inkommande 

ärenden och en kompetent funktion för tidig bedömning av behov och snabb 

triagering till rätt vårdnivå kan öka tillgängligheten. Genom att utveckla 

speciella funktioner med välutbildade mottagningspersoner och en strukturerad 

bedömningsintervju kan kvalitén öka och möjligheten att ge god rådgivning och 

stöd. Ett arbete har under året genomförts tillsammans med Inera för att 

undersöka förutsättningarna för ett gemensamt metodstöd för de som arbetar i 

en väg in samt för sjuksköterskor som svarar i telefonen på 1177, för att 

likvärdiga råd när det gäller barn och unga psykiska hälsa ska kunna ges.  

SKR stöder gemensamt lärande och utveckling för att hitta nationella lösningar 

som kan påskynda denna utveckling. 

2.4 Personer med samsjuklighet – Insatser för att skapa goda 
förutsättningar för samverkan  

Att personer med samsjuklighet inte får tillgång till rätt vård är ett problem som 

identifierats sedan många år. Det är tydligt att det inte räcker med enklare 

former av samverkan då det ofta handlar om komplex problematik med 

hjälpbehov som behöver tillgodoses från olika vårdgivare samtidigt. Förslag på 

lösningar med integrerade verksamheter har lyfts tidigare. Det finns stora 

förväntningar på konkreta lösningar för denna målgrupp utifrån den nu 

pågående Samsjuklighetsutredningen SOU 2020:08. Det kartläggningsarbete 

som utredningen genomför har skett i nära samarbete med SKR:s experter i 

utredningen.  

SKR har aktivt stöttat arbetet med att färdigställa Vård- och insatsprogrammet 

(VIP) missbruk och beroende, inom ramen för Nationellt system för 

kunskapsstyrning, som lanserades i december 2020.  

I arbetet med VIP missbruk och beroende har vikten av att utvidga 

lagstiftningen om Samordnad individuell plan (SIP) lyfts. SKR anser att fler 

aktörer bör kunna kalla till SIP och har i särskild framställan, dnr 18/05081, lyft 

behov av att införa skyldighet för skola och förskola att initiera sammanhållen 

individuell plan. Utifrån vad som framkommit i samtal med 

brukarorganisationer är det rimligt att både Statens Institutionsstyrelse och 

Kriminalvården skulle kunna kalla till SIP. Liksom tidigare är det också många 

ute i verksamheterna som lyfter att det är otydligt när och hur vilka planer och 

samordningsverktyg är tänkta att användas. I flera olika utredningar lyfts 

https://webbutik.skr.se/bilder/artiklar/pdf/7585-751-0.pdf
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frågorna men det finns i nuläget ingen tydligt stöd för hur helhetsperspektivet 

på en människas hela livssituation ska säkerställas. Samverkansfrågan är 

särskilt viktig för att förhindra tvångsvård och för att verksamheterna ska kunna 

leva upp till Barnkonventionen. 

För att tydliggöra ansvarsfördelningen skulle ett stöd från Socialstyrelsen, som 

även tog vara på de erfarenheter som IVO gjort kring ärenden där personer 

hamnat mellan stolarna, vara av stort värde. 

2.5 En god vård och omsorg är effektiv och säker, utgår från 
individens behov och är baserad på bästa tillgängliga 
kunskap  

2.5.1 Behov av gemensam kunskap och stöd för gemensamma metoder 

Sedan 2017 har SKR stöttat arbetet med kunskapsstyrning inom området 

psykisk hälsa genom att stödja Nationellt Programområde psykisk hälsa med 

syfte att bidra till en mer jämlik vård. NPO psykisk hälsa var ett av de första 

programområdena, och har sedan starten försökt att bidra med kunskap och 

erfarenheter till övriga systemet, bland annat om vikten av kommunernas 

likvärdiga deltagande i frågor som rör båda huvudmännen. 

SKR har haft värdskapet och ansvarat för processtöd till NPO psykisk hälsa och 

har under året fortsatt att stödja programområdet samt arbetet i de nationella 

arbetsgrupperna med att ta fram vård- och insatsprogram (VIP). VIP ångest och 

depression samt VIP självskada publicerades under våren och VIP missbruk och 

beroende lanserades i december. VIP ADHD lanserades i februari 2021. 

Samtliga fem vård- och insatsprogram finns publicerade på 

www.vardochinsats.se.  

SKR:s stödfunktion har även stöttat NPO psykisk hälsa i arbetet med att ta fram 

vårdförlopp för Schizofreni. Vårdförloppet för nyinsjuknade i schizofreni 

publicerades i september 2020 och arbetet med att ta fram ett andra vårdförlopp, 

som tar vid efter det första, påbörjades under hösten. 

SKR har under året även bidragit med stöd till de regionala programområdena 

för psykisk hälsa genom att kalla till möten för samverkan.  

Vid årsskiftet 2020/2021 gick värdskapet över från SKR till Västra hälso- och 

sjukvårdsregionen. I och med det lämnar SKR över ansvaret för processtöd till 

NPO:et. Framöver fortsätter UPH att följa och samarbeta med NPO psykisk 

hälsa bland annat genom en adjungerad ledamot. 

Arbetet med VIP missbruk och beroende och ADHD sköts fram och fick ett 

senare lanseringsdatum på grund av pandemin Covid-19 då flera av NAG 

(Nationell arbetsgrupp)-ledamöterna gick in och arbetade i covid-vården. 

Samtliga möten i NPO och NAG ställdes om till att vara digitala och så även 

lanseringskonferenserna.   

http://www.vardochinsats.se/
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NPO:et har under året samverkat brett med myndigheter (i synnerhet 

Socialstyrelsen) och statliga utredningar i olika frågor samt med övriga aktörer 

inom det nationella systemet för kunskapsstyrning.  

Det finns ett stort utrymme för Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten att 

stödja regioner och kommuner genom att ge rekommendationer om metoder 

samt att säkerställa jämlik tillgång till olika verktyg. I arbetet med att stödja 

NPO psykisk hälsa har det åter blivit tydligt att det fortfarande råder stora 

skillnader i kultur mellan skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård. Det är 

tydligt att det finns ett behov av gemensam kunskap. Det råder fortfarande stora 

skillnader i användningen av olika metoder och arbetssätt. Det är svårt för 

verksamheterna att veta vilka metoder, skattningsskalor med mera som är 

lämpligast och också vilka som är tillåtna att använda.  

2.5.2 Uppföljning och systematiskt förbättringsarbete 

För att kunna bedriva ett systematiskt förbättringsarbete effektivt behövs data 

för uppföljning som ger möjligheter att inte bara följa sitt eget arbete utan kunna 

jämföra med andra. Exempelvis är uppföljningen av tvångsvården fortfarande 

långt ifrån tillfredställande och det finns en stor förbättringspotential för detta. 

Socialstyrelsens Patientregister är inte ändamålsenligt för att följa tvångsvården 

och tvångsvårdssiffrorna är både osäkra och kommer med lång fördröjning. Den 

allmänna registreringen av vårdtillfällen innehåller fortfarande bara 

slutenvårdstillfällen och besök hos läkare, vilket endast är en mindre del av alla 

besök i öppenvård. SKR ser positivt på  Socialstyrelsens arbete med att utveckla 

möjlighet att rapportera in även för andra yrkeskategorier och ser fram emot att 

det kan implementeras. 

För att stötta det systematiska förbättringsarbetet i verksamheterna erbjuder 

SKR fortsatt plattformen genombrott.nu samt stöd för att använda verktyget. 

Under 2020 fick de planerade utbildningarna i verktyget ställas in till följd av 

pandemin men trots detta har antalet anslutna arbetsplatser som använder stödet 

i sin verksamhet fortsatt att öka. Covid-pandemin till trots genomfördes knappt 

tusen förbättringar, vilket endast är något färre än tidigare år, inom vård och 

omsorg. En ny funktion utvecklades vilket innebär att man kan få könsuppdelad 

statistik för de enkäter som används i stödet 

SKR fortsätter även att främja inrapporteringen till de psykiatriska 

kvalitetsregistren genom tillgängliggörande av inrapporteringsdata (på 

www.psykreg.se). 

2.5.3 Psykiatrin i siffror 

Att ta fram data om psykiatrin var till en början inriktat mot att ta reda på hur 

många vårdplatser det fanns i Sverige. Fokus för den första kartläggningen 2008 

var tillgången till vårdplatser i olika regioner och att ta reda på vilka faktorer 

som påverkade vårdplatsbehovet. Analysen visade att det inte fanns några enkla 

samband mellan antal vårdplatser och andel tvångsvård eller hur pressad 

platssituationen var. Snarare påtalades betydelsen av tillgång till och samspel 

https://www.genombrott.nu/
http://www.psykreg.se/
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mellan öppenvårdens och kommunens insatser för att minska behovet av 

heldygnsvård. 

Med tiden utvidgades syftet till att få en samlad bild av den psykiatriska vården 

i Sverige, och ge regionerna möjlighet att jämföra sig med varandra för att på så 

vis stimulera utvecklingen av vården. Kartläggningar har gjorts för att inspirera, 

utmana, ge nya insikter och komma till användning för analys och beslut på 

såväl regionnivå som förvaltnings- och kliniknivå.  

SKR har under 2020 genomfört en kartläggning av den specialistpsykiatriska 

vården avseende år 2019. Kartläggningen avser barn- och ungdomspsykiatrin 

(BUP), vuxenpsykiatrin (VUP) och rättspsykiatrin (RPV) i alla regioner i 

Sverige och omfattar bland annat regionernas resurser för öppenvård och 

heldygnsvård i form av vårdplatser, patientbesök, vårdtillfällen, vårddagar, 

personal samt kostnader. Syftet med kartläggningen är i första hand att 

stimulera utveckling av vården genom att ge regionerna möjlighet att jämföra 

sig med varandra. En nyhet för 2020 var utvalda fördjupningar med analys av 

antal besök, läkemedelsstatistik, data från kvalitetsregistret RättspsyK och 

internationella jämförelser. 

2020 års kartläggning möjliggör jämförelser mellan åren 2016-2019. Resultaten 

på riksnivå visar att antalet besök inom BUP och VUP fortsätter att öka, nu med 

sammanlagt 922 000 mellan år 2016 och 2019. Inom BUP är det en ökning med 

33 procent och inom VUP en ökning med 16 procent. Även antalet unika 

patienter har ökat under samma tidsperiod, där står vuxensidan för den största 

ökningen med 14 procent (55 000 patienter) medan BUP har ökat med 10 

procent (12 000 patienter). Inom BUP ser vi ytterligare positiva resultat med en 

ökad bemanning genom att antalet läkare och antalet sjuksköterskor ökat med 

21 respektive 16 procent mellan åren 2016 och 2019. 

Sverige deltar också i en internationell jämförelse av psykiatridata som leds av 

NHS Benchmarking Network i Storbritannien I förhållande till de 13 andra 

länderna som deltar i jämförelsen utmärker sig Sverige på flera sätt, framför allt 

när det gäller barn- och ungdomspsykiatrin. Några resultat i den internationella 

jämförelsen visar. 

 Sverige ligger bland de högsta när det gäller antal patienter som har 

varit i kontakt med BUP, respektive VUP, per invånare. 

 Antal vårdplatser för VUP och BUP per invånare ligger på en 

genomsnittlig nivå medan RPV har högsta antal av alla 14 länder. 

 När det gäller vårdtider för heldygnsvården inom VUP har Sverige 

kortast vårdtid vilket kan hänga ihop med den högre tillgänglighet inom 

öppenvården. 

 Läkarbemanningen tycks vara god jämfört med andra länder då Sverige 

ligger högst både vad gäller antal läkare per invånare inom BUP och 

över medel för VUP. 

 Antal suicid i Sverige ligger på en genomsnittlig nivå bland de länder 

som jämförs, knappt 12 per 100 000 invånare 

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/kartlaggning-av-specialistpsykiatrin/
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/kartlaggning-av-specialistpsykiatrin/
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Under 2020 har definitioner setts över avseende fördjupade utredningar och 

behandlingar. Syftet var att få en mer likvärdig rapportering från 

verksamheterna samt att det skett en utveckling inom området. Utöver det 

arbetas det med att se över processerna och om de kan se mer lika ut i 

regionerna. Förändring av rapporteringen enligt nya definitioner och koder 

kommer att införas 2021. 

2.5.3.1 Utveckling av besök och heldygnsvård under pandemin 

Tolv regioner deltog under hösten i en kartläggning av utvecklingen av besök 

och heldygnsvård inom BUP och VUP under covid19-pandemins första 

månader mars – september 2020. Den visade att trenden med ett ökat antal 

patienter och besök fortsatt under pandemin medan beläggningsgraden i 

heldygnsvård minskat. Andelen distanskontakter ökade mellan 15 – 35%, i 

huvudsak beroende på ett ökat antal telefonkontakter. 

2.6 Brukare och patienter som aktiva medskapare av vården – 
En mer personcentrerad vård  

Uppdrag Psykisk Hälsa inom SKR har en lång tradition av nära samarbete med 

patient-, brukar- och närståendeorganisationer. Det pågår en ständig dialog och 

företrädare för brukarorganisationerna deltar i många seminarier, utbildningar 

och i alla arbetsgrupper för framtagande av vård- och insatsprogram (VIP). 

Arbetsgruppsdeltagare med egen erfarenhet har haft stor betydelse för resultatet 

av arbetet. VIP:arnas bredd med ett innehåll för hälso- och sjukvårdens primär- 

och specialistnivå, kommunernas socialtjänst och elevhälsa ska förhoppningsvis 

underlätta ett personcentrerat arbetssätt. 

I arbetet med Sammanhållna och personcentrerade vårdförlopp har en person 

med egen erfarenhet arvoderats för att aktivt delta i framtagandet. Vårdförloppet 

för förstagångsvårdade i schizofreni har som en del i beskrivningen presenterat 

en patientresa för att tydliggöra patientens perspektiv.   

SIP, samordnad individuell plan, är enligt SKR:s uppfattning ett verktyg som 

verkligen kan understödja ett personcentrerat arbetssätt. Med ett brett 

inventerande av individens behov, med personen själv och närstående delaktiga, 

ger SIP de olika vård- och omsorgsgivarna möjlighet att på ett samordnat sätt 

möta personens behov. SKR har under 2020 fortsatt utveckla stödmaterial för 

SIP och ordnat stöd och utbildningar för bland annat de som har en roll som kan 

kallas SIP-samordnare i kommuner och regioner. Materialet består av nio 

filmer. Filmerna presenteras som ett paket tillsammans med en möjlighet till ett 

digitalt diskussionsmöte där utrymme ges att ställa frågor om filmernas innehåll 

och att diskutera utmaningar. Utvecklingsarbetet har skett tillsammans med 

Region Jämtland/Härjedalen som delar med sig av sina erfarenheter av att 

använda de nationella filmerna tillsammans med egna regionala filmer och 

material.   

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/sip/forbattringsarbete/stod-for-att-hoja-kvaliteten-i-arbetet-med-sip/
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/sip/forbattringsarbete/stod-for-att-hoja-kvaliteten-i-arbetet-med-sip/
https://skr.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/samordnadindividuellplansip/sipsamordnareutbildning.35044.html
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Dessutom stöttar SKR med supportfunktionen ”Fråga Viveca” som finns 

tillgänglig en dag/vecka med syfte att svara på frågor om SIP och som även kan 

bokas in för att medverka via länk vid lokala utbildningstillfällen. Ofta 

förekommande frågor och svar publiceras löpande på SKR:s webb. Utöver 

supportfunktionen bistår SKRs kontaktcenter med att svara på frågor. Digitala 

öppna samordningsmöten för SIP samordnare i kommuner och regioner 

anordnas med olika teman. De inringande får då tillfälle att dela med sig av 

erfarenheter till varandra.  

 

En högaktuell fråga i pandemitider är hur man genomför SIP med hjälp av säkra 

digitala tjänster. SKR erbjuder till de kommuner som är anslutna till den digitala 

tjänsten FamiljehemSverige en lösning. En film har tagits fram som beskriver 

hur detta går till: SIP i Säkra videomöten. Tjänsten säkerställer att videomöten 

kan ske mellan individ, kommun och region på ett säkert sätt samt att krypterad 

kommunikation kan säkerställa att den upprättade planen kan distribueras med 

hjälp av tjänsten.   

SKR har tillsammans med SBU genomfört en utbildning för blivande 

brukarrevisorer  

Individual Placement and Support (IPS) är en metod för att utifrån individens 

egna önskemål och förmågor stödja personen att komma ut i arbetslivet. Många 

av de som har en allvarlig psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning saknar 

meningsfull sysselsättning och upplever en bristande delaktighet i samhället. 

IPS är trots att det är en evidensbaserad metod inte tillgänglig i den utsträckning 

den borde vara. SKR har under 2020 fortsatt arbetet med att hitta former för att 

stödja användningen av IPS. Inventering av hinder är gjord och nu pågår försök 

att tillsammans med RISE få till stånd utvecklingsarbete i några pilotområden. 

Det pågår samarbete med Försäkringskassa, Arbetsförmedling, ett antal 

kommuner och regioner samt samordningsförbund. 

2.7 En nollvision för suicid – suicidprevention  

SKR har framför allt bedrivit arbetet med suicidprevention inom initiativet 

Kraftsamling för psykisk hälsa. Arbetet med suicidprevention har bedrivits 

genom delarenan Hela samhällets suicidprevention. Inom delarenan har aktörer 

från regioner och kommuner, civilsamhället samt Folkhälsomyndigheten och 

Socialstyrelsen deltagit. Delarenan fokuserar på fyra områden; att stötta 

kommuners och regioners arbete med handlingsplaner, att se över 

utbildningsinsatser, att tydliggöra hur civilsamhället kan bidra till regioners och 

kommuners arbete med suicidprevention samt att ha särskilda möten för 

suicidprevention inom den öppna samordningen i kristid (se handslaget). En 

checklista för suicidprevention i kristid togs fram inom delarenan för att lyfta 

behovet av att arbeta suicidpreventivt även under pandemin. Inom den öppna 

samordningen har möten för suicidprevention genomförts varannan vecka med 

flera olika aktörer såsom regionala samordnare för suicidprevention, 

folkhälsosamordnare i kommuner, representanter från folkhälsomyndigheten 

https://skr.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/samordnadindividuellplansip/fragavivecasupportfunktion.5756.html
https://skr.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/samordnadindividuellplansip.samordnadindividuellplan.html
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/e-tjansten-familjehemsverige/sakra-videomoten/
https://skr.se/download/18.438a2da8174729859c687354/1600073105867/Arbetsplan%20-%20Delarena%203.1%20Hela%20samh%C3%A4llets%20suicidprevention%20-%20ARBETSUTKAST.pdf
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och socialstyrelsen samt civilsamhällesorganisationer. Samordningen har även 

resulterat i ett fokusområde på stödlistan.  

Även delarenan Meningsskapande i en sekulär tid har bidragit till området 

genom fokus på hur stödet för existentiella samtal kan öka både i samhället i 

stort och genom samtalsgrupper i vården.  

Under hösten hölls två workshops med fokus på styrning tillsammans med 

samordnaren för Agenda 2030, med deltagare från bland annat 

Folkhälsomyndigheten och Trafikverket. I workshoparna undersöktes likheter 

och skillnader mellan styrningen av nollvisionerna för suicid respektive trafik 

för att undersöka om det finns framgångsfaktorer och lärdomar om hur man kan 

lyckas med ett brett utvecklingsarbete som berör hela samhället.  

I december ordnade SKR en webbsändning med suicidprevention som tema där 

goda exempel från arbete med frågan i kommuner och regioner lyftes.  

Suicidprevention finns med som en del i de kunskapsmaterial som sammanställs 

inom Nationellt programområde psykisk hälsa. Suicidprevention finns även 

med som en del i vårdförloppet Schizofreni – förstagångsinsjuknade.  

2020 års överenskommelse om insatser inom området psykisk hälsa innehöll en 

tydlig satsning på det gemensamma suicidpreventiva arbetet för regioner och 

kommuner. Detta har bidragit till ett ökat fokus på frågan, bland annat genom 

framtagande av handlingsplaner och mer samverkan mellan region och kommun 

men även mellan andra  aktörer såsom räddningstjänst, polis och länsstyrelser.  

Samverkan i det suicidpreventiva arbetet har skett med aktörer inom 

kraftsamlingen samt i arbetet med vård- och insatsprogram och utöver det deltar 

SKR även i Folkhälsomyndighetens nationella samordning för suicidprevention.  

2.8 Psykiatrisk traumavård  

Under våren gjordes en inventering av de utbildningsmaterial som UPH tidigare 

har tagit fram kring psykiatrisk traumavård. Inventeringen följdes av viss 

uppdatering och arbete med att tillgänglighetsanpassa materialet.  

Planeringen var att under 2020 sprida stödmanualen Traumastödet genom att 

erbjuda utbildningar i användandet av materialet. På grund av pandemin ställdes 

de fysiska utbildningar som var planerade under våren in. Under hösten togs 

istället en digital utbildning fram. Denna består av fem inspelade 

utbildningsfilmer, manual samt digital uppföljning med utbildarna. 

Utbildningen genomfördes i samarbete med Region Västmanland. Arbetet 

kommer att fortgå under 2021 med uppföljning av utbildningsinsatsen och 

vidare spridning. 

SKR har fortsatt ett samarbete med kontaktpersoner i regionerna och 

asylmottagningar sedan det tidigare arbetet med Hälsa i Sverige. Under hösten 

hölls möten om ensamkommande barn och ungdomar tillsammans med 

samordnarna i regionerna, frivilligsektorn och Socialstyrelsen. SKR stöttar 

uppstarten av en delarena inom kraftsamling för psykisk hälsa med temat 

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/verktyg-stod-och-metoder/stodlista-psykisk-halsa-i-kristid/fokusomrade-suicidprevention/
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/asylsokande-och-nyanlanda/traumastod/
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Migration och psykisk hälsa som startar under våren 2021 i samarbete med 

Röda Korset. 

SKR representerar i det nätverk som Barnafrid vid Linköpings universitet håller 

samman utifrån regeringsuppdraget ”Trauma på kartan” för ökad kunskap om 

trauma hos barn och unga inom första linjen och barn- och ungdomspsykiatrin. 

SKR sprider framtagen kunskap och nya arbetssätt inom området via nätverk, 

forum och på hemsidan.  

2.9 Sociala investeringar och utfallskontrakt 

Pandemin har inneburit att planerade utvecklingsaktiviteter fått skjutas upp men 

den har samtidigt gett ökad kraft, främjat innovationer och snabbat upp andra 

processer. SKR:s arbete med att hitta nya lösningar har fortsatt inom ramen för 

sociala investeringar.  

Under året har SKR tillsammans med RISE gett fortsatt stöd till de kommuner 

(Norrköping, Örnsköldsvik och Botkyrka) som har pågående projekt med 

sociala investeringar samt fortsatt att följa arbetet med utfallskontrakt. Utifrån 

gemensamma erfarenheter har en rapport tagits fram som ska sammanfatta det 

vi vet om utveckling och hinder vid arbete med sociala investeringar. 

Förberedelser pågår också utifrån lokala förutsättningar inför start av 

pilotverksamheter tillsammans med samordningsförbunden i Göteborg, Örebro-

Lekeberg, Stockholm och Sollentuna. SKR har även deltagit i en workshop 

utifrån ESO-rapporten Med framtiden för sig en ESO-rapport om sociala 

investeringar 2020:1,  för att samla idéer om vad som bör göras framöver. 

SKR genomför ett särskilt projekt ”Pulssmart” tillsammans med Blekinge och 

Sundsvall. Barn i årskurs 3 påbörjade under 2019 tre extra fysiska aktivitetspass 

per vecka där syftet är att de ska bidra till bra psykisk hälsa och bra skolresultat. 

Projektet kommer att pågå tills barnen slutar årskurs sex. Under 2021 kommer 

de första resultaten kunna presenteras.  

SKR har även verkat för samverkan med externa aktörer såsom med 

Kommuninvest och näringsdepartementet samt bidragit i möte mellan SKR:s 

ledning och ledningen för RISE. Samarbetet med RISE innebär att ett antal 

områden har pekats ut som viktiga att samarbeta kring, varav sociala 

investeringar är ett. Andra områden som utpekats är tidiga insatser till barn och 

unga, tidiga insatser för att förebygga sjukskrivning. Det övergripande arbetet 

handlar om att få en förflyttning från sena insatser till tidiga insatser för den 

enskildes och samhällets bästa. 

2.9.1 Ungdomskriminalitet 

Ungdomskriminalitet är ett komplext fenomen som länge väckt stort intresse 

från forskarvärlden och samhället i stort. Trots att frågan diskuteras flitigt i 

såväl media som inom forskning är det svårt att skapa sig en tydlig bild av 

problemet och hur det kan förhindras. Psykisk hälsa, kriminalitet och 

utanförskap är faktorer som samvarierar. Tidiga insatser och identifiering av 

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/wp-content/uploads/2021/03/Sveriges-f%C3%B6rsta-sociala-utfallskontrakt.pdf
https://eso.expertgrupp.se/rapporter/2020_1_med_framtiden_for_sig/
https://eso.expertgrupp.se/rapporter/2020_1_med_framtiden_for_sig/
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risk- och skyddsfaktorer är ett sätt att arbeta förebyggande även mot 

ungdomskriminalitet. I ett försök att belysa centrala risk- och skyddsfaktorer har 

SKR tagit fram en affisch ”Ungdomskriminalitet” och ett referensmaterial som 

är tänkt att vara ett lättillgängligt och överskådligt material. Syftet är att samla 

relevant fakta och på så vis skapa en grund och en utgångspunkt för fortsatt 

dialog. Underlaget vänder sig i första hand till olika beslutsfattare på strategisk 

nivå som ansvarar för eller berörs av brottsförebyggande arbete, såsom inom 

skola, socialtjänst eller polisen. Arbetet är ett första steg i att försöka etablera en 

samlad bild av kunskap på området och skulle kunna utgöra en grund i ett 

arbete med sociala investeringar på området.  

2.10 Arbete för minskad sjukskrivning 

2.10.1 Riskorienterat arbetssätt 

Ett riskorienterat arbetssätt är en del av och en förstärkning av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet och utformat för att fungera i både kommuner och regioner. 

Hösten 2020 genomförde SKR tre digitala introduktionsutbildningar i 

Riskorienterat arbetssätt där 18 kommuner och 15 regioner deltog med totalt 80 

deltagare. Under 2021 erbjuds fortsättningsutbildningar och stöd från SKR för 

att påbörja införandet av det Riskgruppsorienterade arbetssättet i flera 

kommuner och regioner.  

SKR har utifrån forskning på sjukfrånvaro och analysarbeten i åtta kommuner 

och fem regioner sedan 2017 genomfört ett utvecklingsarbete som visat på flera 

positiva resultat i hur man kan påverka sjukfrånvaron. Utifrån arbetet har 

förutom introduktionsutbildningen, en handbok tagits fram samt en rapport med 

resultat och erfarenheter från de medverkande regionerna. Materialet finns att ta 

del av på SKR:s webb. Syftet med arbetet och det framtagna materialet är att 

förebygga sjukfrånvaro och bidra till friska arbetsplatser. Det viktigaste 

resultaten som utvärderingar av arbetssättet i två regioner visat är att 

medarbetare och chefer är nöjda samt att det har lett till minskad sjukfrånvaro 

och minskade kostnader.  

2.10.2 Stöd till HR och chefer i krisens olika faser till följd av covid-19-
pandemin 

I samband med covid-19-pandemin har en del resurser omfördelats och inom 

ramen för kraftsamlingen har risksituationer som direkt eller indirekt följd av 

pandemin identifierats. Det har skett delvis genom öppen samordning i kristid, 

med regelbundna öppna digitala samordningsmöten (med tema barn och unga, 

vuxna och äldre, suicidprevention, stress i arbetslivet eller digitalisering) men 

också genom extra täta avstämningar med landets psykiatrichefer.  

I juni 2020 genomfördes ett seminarium med tio forskare som sammanfattade 

den viktigaste forskningen och erfarenheterna för vad arbetsgivare i kommun 

och region bör göra för att minska den psykiska ohälsan hos sina medarbetare i 

krisens olika faser. Under hösten samlade SKR in material och metoder från 

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/wp-content/uploads/2020/09/20200908-Utkast-plansch-ungdomskriminalitet.pdf
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/wp-content/uploads/2020/09/20200908-Utkast-referensmaterial-ungdomskriminalitet.pdf
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/forebygga-och-forkorta-sjukskrivningar/
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forskare, från andra länder (vilka har översatts till svenska) och från kommuner 

och regioner. Förebyggande insatser för att förhindra en negativ utveckling av 

den psykiska hälsan, liksom insatser för att förhindra att personer med psykiska 

sjukdomar försämras och därmed får en ökad suicidrisk, allt är samlat på 

stödlistan med en särskild flik som riktar sig till HR och chefer. Under hösten 

genomfördes tre längre webbinarier med lärdomar från forskning, exempel från 

regioner och kommuners arbete och verktyg från sunt arbetsliv. Teman för 

seminarierna var Krisens faser och Samvetsstress och återhämtning. Kortare 

informationsmöten genomfördes vid tre tillfällen med teman; Att arbeta i 

stabsläge, konkreta verktyg för krisstöd och reflektion och Riskbedömning och 

arbetsmiljö i Corona tider. Arbetet fortgår under 2021 med att ta fram nya 

verktyg, metoder och flera seminarier kommer att genomföras.  

2.11 Digitalisering 

Under 2020 har utvecklingen och användningen av digitala lösningar utvecklats 

mycket snabbt. De digitala lösningarna måste anpassas beroende på vad och till 

vem insatser ska ges, men det är tydligt digitaliseringen bidrar till en mer 

tillgänglig vård och behandling. Behovet av säkra digitala lösningar som kan 

fungera för både kommuner och regioner har blivit tydligare då till exempel SIP 

och andra möten med flera aktörer under pandemin har behövt göras digitalt.  

Under året har SKR:s samarbete med E-hälsomyndigheten, Inera med flera 

intensifierats och samordning har även skett med den nationella e-

hälsostrategin. 

Inom ramen för Kraftsamlingen startades under året delarenan ”Hälsofrämjande 

digitalt liv” med fokus på hur vi kan hjälpa människor att ha ett hälsofrämjande 

digitalt liv, i fråga om exempelvis tillgänglighet. Samhället digitaliseras inom 

allt fler områden, och med förändrade levnadsvanor kommer nya möjligheter 

och risker för vår hälsa att uppstå. Då det varken är önskvärt eller möjligt att 

hindra utvecklingen måste vi aktivt arbeta med att reducera risker och främja 

positiva utvecklingslinjer för att värna befolkningens psykiska hälsa. Det är 

även viktigt att förebygga digitalt utanförskap genom att säkerställa alternativa 

lösningar. 

2.11.1 Stöd och behandling (SoB) 

En kartläggning genomfördes i början av 2020 för att undersöka i vilken 

omfattning regionerna använder sig av tjänsten Stöd och Behandling och vilka 

internetbaserade stöd och behandlingsprogram som används vid psykisk ohälsa. 

Kartläggningen visar att samtliga regioner använder plattformen och att alla 

erbjuder olika internetbaserade KBT-program vid psykisk ohälsa för vuxna och 

flertal även för barn. Kartläggningen finns på denna länk. 

2.11.2 Intervjustudie om digitala vårdmöten inom psykiatrin 

En mindre intervjuundersökning genomfördes våren-hösten 2020 kring digitala 

vårdmöten för vuxna och barn inom första linjen och psykiatrin. Till följd av 

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/verktyg-stod-och-metoder/stodlista-psykisk-halsa-i-kristid/chefer-och-hr/
https://skr.se/download/18.562d25f81715866622120225/1586436842727/Anv%C3%A4ndning%20av%20program%20i%20st%C3%B6d%20och%20behandling%208%20april%202020.pdf
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covid-19-pandemin har en omställning skett av hälso- och sjukvården som i 

ökande omfattning erbjuder vård på distans och för detta har regionerna olika 

tekniska lösningar. En utmaning är att genomföra digitala SIP-möten då man 

saknar gemensamma lösningar mellan regionen och kommunen som är en säker 

lösning för att patienten ska kunna delta på distans. I undersökningen framkom 

att det bland annat behöver klargöras i vilka sammanhang och med vilka 

patienter det lämpar sig att genomföra videosamtal.  

2.11.3 Digital psykisk hälsa  

SKR har genomfört en utredning inom digital psykisk hälsa. Utredningen lyfter 

psykisk ohälsa som en av de stora utmaningarna för folkhälsan och kostnader 

uppskattas till fem procent av Sveriges BNP. Det finns därav stora vinster av att 

införa effektivare arbetssätt och digitala lösningar. Forskning visar att det finns 

evidens för att internetbaserad KBT har god effekt vid många diagnoser och för 

olika patientgrupper. Digitala lösningar stärker möjligheterna att erbjuda en 

jämlik och nära vård i hela Sverige. 

Utredningen belyser nuläge samt förståelse för vad som är problematiskt och 

begränsande för regionerna med att nyttja digitala lösningar. För att skapa goda 

förutsättningar för ökad digitalisering behöver en rad olika nationella aktörer 

involveras och samverka. Staten, SKR, Inera och regionerna har alla ett ansvar 

för att på olika sätt driva digitaliseringen framåt. Samtidigt är det viktigt med 

tydlighet avseende respektive aktörs ansvar och uppdrag, rollfördelning och 

mandat, men även hur samverkan mellan aktörerna sker. 

Även inom ramen för Kraftsamling för psykisk hälsa har många organisationer 

lyft behovet av samordning och ett koordinerat gemensamt långsiktigt 

samarbete inom digitalisering. En planerad workshop på SKR fick på grund av 

pandemin snabbt ändras om till en webbsändning med titeln ”Digitala verktyg 

för psykisk hälsa” under våren. Under webbsändningen samtalades om hur 

digitala lösningar kan bidra till att individer är rustade för att nå sin fulla 

potential och välmående, och hur regioner och kommuner kan samverka med 

myndigheter och andra nationella aktörer för att förebygga psykisk ohälsa med 

stöd av digitaliseringens möjligheter. Förutom medarbetare och politiker inom 

SKR medverkade Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, regionernas medarbetare, 

fristående leverantörer av hälsovård, branschorganisationer med flera. 

2.11.4 En väg till stöd 

SKR har tillsammans med NOD (Nationellt organ för dialog och samråd mellan 

regeringen och det civila samhället) gjort en utredning kring stödlinjer för 

psykisk hälsa. Utredningen visar att det finns behov av en samordning av 

stödlinjerna för att underlätta för invånarna att nå de stöd som finns i 

civilsamhället och i det offentliga. Utredningen föreslår en digital tjänst, ”En 

väg till stöd”, som kan fungera på ett liknande sätt som 1177 fungerar för vård. I 

utredningen finns förslag om hur tjänsten "En väg till stöd” skulle kunna 

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/wp-content/uploads/2021/02/Digital-psykisk-h%C3%A4lsa-rapport-BearingPoint.pdf
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/kalender/digitala-verktyg-och-psykisk-halsa/
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/wp-content/uploads/2020/08/Utredning-om-m%C3%B6jligheterna-att-uppr%C3%A4tta-En-v%C3%A4g-till-st%C3%B6d-f%C3%B6r-st%C3%B6dlinjer.pdf
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utformas. SKR har delat utredningens resultat till Folkhälsomyndigheten samt 

medverkat vid workshops och haft avstämmande möten.  

2.11.5 FamiljehemSverige 

E-tjänsten FamiljehemSverige har fortsatt drivits och vidareutvecklats av SKR 

under 2020. Syftet med tjänsten är att underlätta socialtjänstens arbete med att 

på ett säkert sätt ta emot intresseanmälningar från allmänheten rörande uppdrag 

som familjehem, jourhem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner. 

FamiljehemSverige ger även den sökande en större insikt om vilket åtagande 

uppdraget som familjehem innebär. Under året hade hemsidan nästan 40 000 

unika besökare. Drygt 6700 unika intresseanmälningar till att bli familjehem, 

jourhem, kontaktfamilj eller kontaktperson skickades in, en mer än fördubbling 

från 2019. Utöver detta genomfördes närmare 2 500 självtest för de som vill 

erbjuda familjehem. I slutet av året var 114 kommuner anslutna till 

FamiljehemSverige. Dessa kommuner bebos av drygt 50 procent av Sveriges 

befolkning. Ett trettiotal av kommunerna har anslutit sig till tilläggstjänsten 

Säkra videomöten, ett antal som hela tiden ökar.  

Under våren 2020 lanserade FamiljehemSverige tilläggstjänsten Säkra 

videomöten för att kunna tillgodose anslutna kommuners behov av att föra säkra 

videomöten där man delar känslig information på distans. Säkra videomöten är 

utformad med hög kapacitet för kryptering och autentisering. Inget som 

hanteras i ett videomöte sparas och ingen datatrafik eller mediaströmmar lämnar 

Sverige, det vill säga att aktuella servrar finns i Sverige. 

Under året arrangerade FamiljehemSverige två webbsändningar om tjänsten 

med bland annat aktuella nyheter kring familjehem, presentation av nytt 

marknadsföringsmaterial samt av den nya tjänsten Säkra videomöten.  

FamiljehemSverige har under året också tagit fram ett antal nya filmer för 

kommuner att sprida i sociala medier för att på så sätt öka intresset för att bli 

familjehem. 

 

  

https://familjehemsverige.se/
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/e-tjansten-familjehemsverige/marknadsforingsmaterial/
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Arbetet i regioner och 
kommuner 

I regioner och kommuner har man i hög grad arbetat efter tidigare upprättade 

handlingsplaner och överenskommelser och satsningar på exempelvis SIP, 

brukarmedverkan och barn och unga löper på. Även om situationen med covid-

19 har försvårat arbetet har man försökt att arbeta vidare enligt plan. En rapport 

(se bilaga 2) har tagits fram där kommunerna och regionerna redovisar 

användning av 2020 års stimulansmedel inom området psykisk hälsa.  

De flesta kommuner har under året reviderat och kompletterat de 

länsgemensamma handlingsplanerna. Handlingsplanerna har varit vägledande 

för utvecklingen av verksamheterna. På några håll har skolan blivit en tydligare 

samverksanpart. De gemensamma medlen till suicidprevention har bidragit med 

ett ökat fokus på arbetet med framtagande av handlingsplaner och mer 

strategiskt samarbete mellan relevanta aktörer såsom region, kommun, 

räddningstjänst, polis och länsstyrelser. De länsgemensamma medlen till 

samverkan har bidragit till ett ökat fokus på samsjuklighet. Exempelvis har man 

i en region anställt en särskild samordnare med fokus på samsjuklighet och i 

flera regioner ser man över de lokala överenskommelserna på området. 

Brukarinflytandet har ökat i flera regioner då man bl.a. anställt 

brukarsamordnare eller brukarkoordinatorer samt genomfört brukarrevision. 

Här finns utrymme för fortsatt stärkt brukarinflytande. De länsgemensamma 

medlen har på sina håll inneburit utmaningar för hur arbetet ska läggas upp men 

har på de flesta håll drivit på arbetet i en positiv riktning. Redan innan covid19 

var digitalisering en del av arbetet, under pandemin upplever man att 

digitalisering och mobila lösningar fått en skjuts framåt.  

SKR har bjudit in till ett flertal digitala träffar för länssamordnare för att bidra 

till erfarenhetsutbyte och samverkan och har även haft öppna webbinarier, med 

möjlighet att ställa frågor, i syfte att sprida goda exempel och information om 

överenskommelsen.  

Alla gemensamma medel är utbetalda och alla regioner har hämtat ut sina 

tilldelade medel. Alla kommuner utom sex valde att ta emot sina tilldelade 

medel.  
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Utmaningar framöver 

Psykisk hälsa är mer aktuellt än någonsin och frågor inom området diskuteras 

på många arenor. Utmaningar finns kring såväl främjande och förebyggande 

som inom den specialiserade psykiatrin. Mycket har hänt inom området de 

senaste 15 åren men en del utmaningar kvarstår fortfarande. Flera av de frågor 

och förslag som kom från  av Nationell psykiatrisamordning i SOU 2006:100 är 

fortfarande aktuella.  

Det finns många aktörer från offentlig sektor och från civilsamhället med 

självinitierade utvecklingsarbeten eller med regeringsuppdrag. En stor mängd 

rapporter, nya metoder och förslag kommer  från alla de arbeten för förbättrad 

psykisk hälsa som pågår. Det är uppmuntrande med all denna aktivitet men 

dessa arbeten behöver samordnas och det behöver tydliggöras vem som gör vad 

för att inte riskera att skapa förvirring och dubbelarbete. Uppdrag psykisk hälsa 

inom SKR har under senaste året erbjudit arenor för öppen samordning och 

erfarenhetsutbyte och det blir då tydligt att det finns en efterfrågan av ökad 

tydlighet kring ansvar och beslutsmandat.  

Kommuner och regioner behöver snarast ett förtydligade om i vilka frågor de 

fortsättningsvis kan få stöd från myndigheterna samt hur utformningen av stödet 

planeras. Det skulle underlätta all planering av insatser inom området psykisk 

hälsa. SKRs medlemstöd skulle också ges möjlighet att på ett klokt och effektivt 

sätt komplettera myndigheternas  avsikter.   

I kommuner och regioner finns stora behov av samordning och en fortsatt 

implementering av kunskapsbaserade metoder och samordning av stöd och 

behandling liksom förbättrad tillgänglighet. Regioner och kommuner behöver 

då en gemensam kunskapsbas att utgå ifrån och nationella data som kan tjäna 

som underlag för lokalt förbättringsarbete. Tillgången till gemensamma fakta 

och kunskapsunderlag behöver förstärkas och samsyn behöver utvecklas mellan 

olika områden på såväl nationell som lokal nivå. Insatserna som ges av olika 

huvudmän och verksamheter riktas ofta till samma individer och otydlighet i 

ansvar liksom olika synsätt riskerar att försämra resultaten. Kommuner och 

regioner behöver bättre samverkan men det gäller även inom och mellan olika 

myndigheter. Det finns också ett stort utrymme för Socialstyrelsen och 

Folkhälsomyndigheten att stödja regioner och kommuner genom att ge 

rekommendationer om metoder samt att säkerställa jämlik tillgång till olika 

verktyg genom att lösa nationella behörigheter så att verksamheter oavsett 

ekonomiskt läge kan använda sig av de för tillfället bästa metoderna.  

Ett exempel på stöd som skulle underlätta är fler gemensamma definitioner och 

kodverk som kan användas för ändamålsenlig uppföljning. Den allmänna 

registreringen av vårdtillfällen innehåller fortfarande bara slutenvårdstillfällen 

och besök hos läkare, vilket endast är en mindre del av alla besök i öppenvård. 

För att kunna bedriva ett systematiskt förbättringsarbete och för att driva 

omställningsarbete mot Nära vård är det viktigt att fler yrkeskategorier ges 
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möjlighet att registrera samt att fler besök än slutenvårdsbesök registreras. På 

samma sätt behövs mer individbaserade data för att kunna följa socialtjänstens 

insatser. 

Det internationella samarbetet är fortsatt viktigt. Takten i den internationella 

utvecklingen inom psykisk hälsa är hög inom många områden av stor relevans 

för utvecklingen i Sverige. Ett utvecklat arbete med internationellt 

kunskapsutbyte mellan förvaltningar och verksamheter på regional och lokal 

nivå i olika länder är en viktig investering för att få bästa möjliga underlag för 

pågående utvecklingsarbete inom SKR, inom Kraftsamlingen och i regioner och 

kommuner. Det rustar också Sverige i aktuellt prioriterat arbete med tex EUs 

social pelare, Agenda 2030 och Sveriges kommande ordförandeskap i Nordiska 

Rådet och EU under kommande år.  

 

Nedan följer ett antal ytterligare behov och frågetecken som har identifierats för 

arbetet med psykisk hälsa och ohälsa framöver. 

 Vad ska ske under de tre kommande åren i väntan på en ny strategi. Viktigt 

att utvecklingen inte stanna upp i väntan på detta utan att arbetet fortgår i 

takt med utveckling av strategin. 

  

 Även med konkreta och bra förslag hösten 2021 från utredningen 2019:05 

för en sammanhållen god och nära vård för barn och unga kommer det att ta 

tid innan de är omsatta i praktiken. SKR ser att ett fortsatt 

utvecklingsarbete behöver fortgå i första linjen och i BUP under tiden. 

 

 Ungdomar och deras familjer efterlyser större tydlighet kring var man hittar 

vilken hjälp. Det behövs en tydlig trappa med insatser av olika slag och 

hjälp att förstå vilken nivå av insatser som finns att tillgå. Det finns även 

behov av det finns möjligheter till olika kontaktsätt såsom telefon, chatt, 

video eller personliga besök.  

 

 När det gäller äldres psykiska hälsa så är 20 procent av befolkningen över 

65 år och vi vet att psykiatriska tillstånd ökar med åldern. Samtidigt tyder 

data från Socialstyrelsen på att äldre får mindre psykiatriska insatser än 

yngre. Arbetet på området behöver förstärkas. 

 

 Digitala lösningar som är tillräckligt säkra och juridiskt tillåtna behöver 

säkerställas. 

 

 Verksamheterna efterlyser mer stöd kring vilka metoder, 

bedömningsinstrument och utvärderingsverktyg som är lämpliga att 

använda. Det gäller både främjande förebyggande insatser men även 

behandlingsinsatser i olika delar av hälso- och sjukvården. Det finns ett 

stort utrymme för Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten att stödja 
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regioner och kommuner genom att ge rekommendationer om metoder 

samt att säkerställa jämlik tillgång till olika verktyg genom att lösa 

nationella licenser så att verksamheter oavsett ekonomiskt läge kan 

använda sig av de för tillfället bästa metoderna.  
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