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Överenskommelse mellan staten och Sveriges 
Kommuner och Landsting 2016



Överenskommelsens målsättning, inriktning och syfte

 Parterna är överens om behovet av en långsiktig plan för området 
med gemensamma strukturer för fortsatt utvecklingsarbete 
utifrån bästa tillgängliga kunskap.

Målsättning är att befolkningen ska erbjudas individ- och 
behovsanpassade samt effektiva insatser av god kvalitet.

 Syftet med denna överenskommelsen är att skapa förutsättningar för 
ett långsiktigt arbete på området psykisk hälsa med ett gemensamt 
ansvarstagande från berörda aktörer.
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Den ekonomiska omfattningen av överenskommelsen

Fördelning av stimulansmedel* Mkr
Landstingen:
• För analysarbete, målformulering och handlingsplaner 300
• För att stimulera nya initiativ för att nå unga (t.ex. självinläggningsprojekt och 

första linjens psykiatri)
150

Kommunerna:
• För analysarbete, målformulering och handlingsplaner 200
Kommunerna och landstingen:
• För satsning på redan befintliga ungdomsmottagningar eller att starta upp nya 130
Utvecklingsmedel till SKL:
• Analys, metod- och uppföljningsstöd, utveckling 60
• Förstudie inför uppbyggnad och etablering av en nationell infrastruktur för 

kunskapsutveckling
5

Totalt: 845
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*Medlen planeras att betalas ut i början av 2016



Villkor för att ta del av stimulansmedlen

 Senast den 31 oktober 2016 ska kommuner och landsting inkomma med en gemensam 
redogörelse för analys och handlingsplan utifrån fem fokusområden med 
långsiktiga och kortsiktiga mål samt en redovisning av användning/planerad 
användning av erhållna medel. 

 Om en redovisning enligt ovan inte inrapporterats senast den 31 oktober 2016 ska 
medlen återbetalas.

 De 130 Mkr som är tänkt att användas till satsning på ungdomsmottagningar betalas ut 
av SKL till landsting och kommuner som inkommer med en gemensam redovisning av 
hur medlen ska användas för att förstärka eller starta ungdomsmottagningar. 

 Återbetalning av medel som inte använts för ändamålet under året återbetalas till 
SKL, som i sin tur betalar tillbaka medlen till Kammarkollegiet. 
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Fem fokusområden
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Hur kan man göra en analys och 
handlingsplan?



Syftet med analys och handlingsplaner 

Stimulera kommuner och landsting att:

 uppmärksamma befolkningens behov inom de fokusområden som 
överenskommelsen omfattar, 

 ange ansvarsfördelning för de behov som finns och vid behov 
överväga möjligheten till samorganisering där behoven är av 
komplex karaktär, i syfte att motverka att enskilda inte får de 
samordnade vård- och stödinsatser som behövs, 

 sätta upp mål och planera sin verksamhet, var för sig och 
gemensamt, 

 samverka med varandra, berörda brukar- och intresseföreningar 
samt andra berörda aktörer på området. 
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Kontakt
 Projektchef och nationell samordnare: 

Ing-Marie Wieselgren

Tel: 08-452 77 04

e-post: ing-marie.wieselgren@skl.se

http://samordningsbloggen.com/

 Huvudansvar psykiatrifrågor i linjeverksamhet:

Mikael Malm

Tel: 08-452 78 31 

e-post: mikael.malm@skl.se
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Hur går det för Västra Götaland?

Hälso- och sjukvården

Socialtjänsten

Skolan

Samhällsklimatet

Hälsan och livskvalitén

Jämlikheten



Stora utmaningar

Ökad psykisk ohälsa

Höga sjukskrivningstal

Ökande efterfrågan

För dålig tillgänglighet

Oklar ansvarsfördelning specialist – första linje

Pressad primärvård och specialistverksamhet

Utmanande rekrytera personal



Förebyggande och hälsofrämjande
– Ett hälsofrämjande samhälle för alla åldrar med kunskap och möjlighet till 

riktad prevention för att minska hälsoklyftorna.

 Balansgång: 
Både stimulera: 1) ”Våga prata om psykisk ohälsa” och ”Berätta hur du mår”

2) ”Känn inte efter för mycket” och ”Vänd fokus utåt”  

 Vem och var diskuterar vi förväntningar på livet, värderingar och existentiella 
frågor
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Suicidprevention på alla nivåer.





Men det stämmer att polletten inte helt trillat ner, trots att det 
aldrig talats så öppet och gjorts så mycket media om psykisk 
ohälsa som de senaste åren. Man kan tycka att folk borde ha 
förstått att ångest inte är konstigare eller fulare än ett benbrott. 
Och att det är minst lika jävligt som ett benbrott och ännu 
jävligare för de anhöriga.
Politikerna har inte nåtts av den insikten - eller så vill varken de, deras 
friska väljare eller vårdföretagen betala för så komplicerade och otydliga 
processer. Ortopeden tilldelas pengarna, inte den psykiatriska 
avdelningen.
Att fixa ett brutet ben går fort, att fixa en själ tar tid.

Aftonbladet 12 september



Barn och unga
– Tidiga insatser för barn och ungas psykiska hälsa med särskilt fokus på 

synkronisering av insatser från skolväsendet, socialtjänst, hälso- och 
sjukvård samt en utveckling av en bred och lätt tillgänglig första linjes 
insatser med särskilt stöd till ungdomsmottagningarna.

– Elevhälsan
– Första linjen
– Ungdomsmottagningar
– Familjecentraler
– BUP
– Socialtjänst

Tillgänglighet, barns delaktighet, koll på kvalitén…
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Primärvården

– Primärvårdens möjlighet att effektivt möta psykisk ohälsa och 
minska sjukskrivningarna för psykisk ohälsa.

 Resurser

 Personal och kompetens

 Metoder

 Uppdrag

Samverka med andra projekt på SKL med sjukskrivningsmiljard

Triagering, metodstöd
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Rehabkoordinatorer
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En katalysator är ett ämne som utan att själv förbrukas ändrar kinetiken
hos en termodynamiskt tillåten kemisk reaktion genom att öppna en 
alternativ reaktionsväg med lägre aktiveringsenergi så att fler partiklar har 
tillräckligt hög energi för att kunna reagera.

Skyndar på en process…

https://sv.wikipedia.org/wiki/Reaktionskinetik
https://sv.wikipedia.org/wiki/Termodynamik
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kemi
https://sv.wikipedia.org/wiki/Aktiveringsenergi


Förebyggande och hälsofrämjande

– En hälsofrämjande arbetsplats och tidiga insatser för 
att minska risken för arbetsrelaterad psykisk ohälsa.

- Psykosocial miljö på arbetsplatsen – ny föreskrift
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Hur är ni som arbetsgivare?
Sjukskrivningar i socialtjänst, 
skola, äldrevård, i sjukvårdens 
olika delar.



Äldre

– Äldres psykiska hälsa och speciella behov av insatser 
vid psykisk ohälsa.

Hemsjukvården, äldrevårdens kompetens och möjligheter

Första hjälpen

Primärvårdens roll
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Tvångsvården
– Minska behovet av tvångsåtgärder för alla åldrar, och i alla olika 

situationer, som regleras enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk 
tvångsvård, lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård 
av unga,  lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård samt lagen 
(1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall.

 Vidmakthålla systematiskt förbättringsarbete

 Följa statistik, lokal och nationell analys

 Digitalt verktyg https://www.genombrott.nu/

 Innehållet i den Rättspsykiatriska vården

 Barn och unga LVU, LPT, 
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https://www.genombrott.nu/


Arbete

– Studier, arbete och sysselsättning för personer som står långt från 
arbetsmarknaden på grund av psykisk ohälsa.

 Inventeringarna

 Samordningsförbunden

 Samarbeta AF o FK

 Rehabilitering
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Självskador
– Bättre bemötande av personer med, eller risk för utveckla, 

självskadebeteende samt utveckling av det suicidpreventiva arbetet.

 www.självskadeprojektet.se implementera allt som tagits fram

 Bra vård i regionen på alla nivåer.

 Nationella enheter – en i VG!

 Brukarföreningarna
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http://www.sj%C3%A4lvskadeprojektet.se/


Sociala investeringar

– Sociala investeringar som en metod för att skapa långsiktigt 
effektivt resursutnyttjande, genom att flytta insatserna tidigare i 
processen, skärpa resultatuppföljning och överbrygga olika 
aktörers organisation och budgethinder.

 Vidareutveckla

 Använda för att skärpa vår uppföljning

 Utfallskontrakt mm
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Nyanlända

– Nyanländas psykiska hälsa, från förebyggande och 
hälsofrämjande insatser till specialiserad traumabehandling.

- Pilot i Värmland blev spridningsuppdrag

- Hälsoinformation, Hälsoundersökningar

- Hälsostöd, Primärvård

- Multikulturell kompetens i specialistverksamhet

- Traumaverksamheter
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Utgångspunkten är ”Pyramiden” som när sammanställd 
ska ge en helhetsöversikt av erbjudna insatser

26ARBETSMATERIAL

Behov av 
specialiserade 

insatser för  trauma 
och  psykiatrisk 

problematik

Behov av psykosocialt 
stöd, 

lindrigare tillstånd

Alla nyanlända

Transkulturell kompetens i specialiserade 
psykiatrin och andra aktuella 
specialistverksamheter
Specialiserade traumateam

Hälsoskolor/hälsokommunikatörer/Hälsostöd i hela landet med kapacitet 
att ta emot cirka 30 000-60 per år
Gruppverksamheter för barn

Möjlighet för primärvård, elevhälsa, arbetsförmedling att skicka individer 
till hälsoskola/gruppverksamhet

Samhällsinformation till alla anpassat till var i processen

Hälsoundersökning inklusive samtal om psykiskhälsa och 
samhällsinformation ska nå alla, uppsökande verksamhet för att 
uppnå detta 

Gränssnitt/koppling till övriga hälsofrämjande åtgärder (somatisk hälsa)



Information och verktyg på webben

- All information om 
utbildningsprogram och detaljer 
om alla utbildningarna finns på 
UppdragPsykiskHälsa.se

- All information du behöver som 
utbildare finns på 
UppdragPsykiskHälsa.se

- http://www.uppdragpsykiskhalsa.
se/nyanlanda-och-
asylsokande/utbildningsprogram/

http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/nyanlanda-och-asylsokande/utbildningsprogram/


Samordning, samverkan

– Samordning av insatser till personer i behov av 
sammansatt stöd (till exempel samordnad individuell 
plan) och integrering/samorganisering av vård och 
stöd till personer med omfattande behov från flera 
huvudmän.

 SIP, verktyg för dokumentation

 SIP med AF och FK – Jobb-SIP

 SIP och Skola – Skol-SIP

 SIP och kriminalvård, frivård – Krim-SIP

 ACT verksamheter

 Integrerade verksamheter
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Ledning
– Effektiv styrning och ledning, utvecklingsfrämjande strukturer, 

god arbetsmiljö och bemötande som främjar delaktighet för alla.

Analysstöd

Datainsamlingar

Kvalitetsregister

Jämföra hur man styr i länen:
 Resurser

 Personal och kompetens

 Metoder

 Uppdrag

 Vem bestämmer/har ansvar
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www.uppdragpsykiskhälsa.se



Hitta kärnan?



Om vi alla hjälps åt…
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