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Redovisningar från kommuner 
och regioner 

Den här rapporten redogör för kommunernas och regionernas redovisningar av 

2020 års stimulansmedel inom området psykisk hälsa, som omfattade totalt 

1 694 000 000 kronor fördelade till kommuner, regioner och län. Medlen 

redovisades senast den 31 januari 2021 till SKR i åtta olika enkäter – en för 

kommunerna, sex för regionerna samt en för en av länen utsedd representant för 

länets ungdomsmottagningar. De länsgemensamma medel som utgick för att 

stärka samverkan, brukarmedverkan samt suicidprevention rekvirerades i de 

flesta länen av regionerna, och därför fick regionernas kontaktperson i 

respektive län i uppgift att redovisa dessa. I denna rapport står dessa under 

rubriken Länens redovisningar, även om de alltså redovisades av regionerna.  

Kommunernas redovisningar  

Fortsatt utvecklingsarbete samt kunskapsbaserad och säker hälso- och 

sjukvård och socialtjänst 

Till kommunerna fördelades 200 miljoner kronor för fortsatt utvecklingsarbete 

utifrån handlingsplaner samt för en förstärkning av kommunernas roll och 

utveckling av mobila lösningar eller liknande. Dessutom fördelades 100 

miljoner kronor för kunskapsbaserad och säker hälso- och sjukvård och 

socialtjänst. Dessa medel redovisades av kommunerna i en och samma enkät. 

Samtliga kommuner utom sex, Österåker, Hylte, Kungsör, Kramfors, Vännäs 

och Älvsbyn, valde att ta emot sina tilldelade medel för 2020. Utöver det tog en 

kommun, Lessebo, endast emot en av de två fördelade potterna för 

kommunerna, medlen för kunskapsbaserad och säker hälso- och sjukvård och 

socialtjänst.  

175 av de inrapporterande 284 kommunerna anger att de under 2020 har 

reviderat/granskat och/eller kompletterat den länsgemensamma analysen. Hela 

210 av kommunerna anger att de har reviderat/granskat och/eller kompletterat 

den länsgemensamma handlingsplanen under året. Under 2019 angav 178 

kommuner det samma, vilket tyder på att arbetet med de länsgemensamma 

handlingsplanerna genom åren fortsatt är prioriterat och aktivt.   

267 av kommunerna uppger att de länsgemensamma handlingsplanerna i någon 

mån har styrt hur man i praktiken har använt de statliga stimulansmedlen. 

Endast 17 av kommunerna menar att handlingsplanen inte alls styrt hur medlen 

har använts.  

KAPITEL 

 1  



Bilaga 2. Slutrapport 2020 

Stimulansmedel inom ramen för överenskommelsen Insatser inom området psykisk hälsa 2020
 5 

167 av de rapporterande 284 kommunerna säger att de har en egen kommunal 

handlingsplan utöver den länsgemensamma, medan 117 kommuner uppger att 

de inte har det. Av 167 kommuner med egen handlingsplan har 91 av dessa 

upprättat eller reviderat/granskat dessa under 2020.  

37 av kommunerna anger att de har använt stimulansmedel under 2020 för att 

påbörja arbete med mobila lösningar men att man ännu inte är färdig, 43 att de 

har använt medel för att utveckla mobila lösningar som nu är operativa och 72 

att man utvecklar mobila lösningar med andra medel. 107 kommuner uppger att 

de inte har några mobila lösningar i kommunen, medan 45 uppger att mobila 

lösningar fanns sedan tidigare.   

Digitala lösningar har utvecklats i 116 kommuner. Man har bland annat utbildat 

internt i digitala lösningar, utvecklat digitala vårdmöten, köpt in IT-utrustning 

och tagit fram digitala hjälpmedel. Av de 116 kommuner som uppger att de har 

utvecklat digitala lösningar anger 91 av dessa att satsningarna i någon 

utsträckning är relaterade till covid-19-pandemin. Många kommuner anger att 

förändringstakten har ökat med anledning av pandemin. Bland annat har de 

digitala mötena ökat – något man både ser för- och nackdelar med.  

235 av kommunerna uppger att de har använt stimulansmedel för att arbeta med 

en kunskapsbaserad och säker hälso- och sjukvård och socialtjänst. 111 av dessa 

har arbetat med implementering av vård- och insatsprogram och/eller nationella 

riktlinjer, 32 med patientsäkerhet, 113 med systematisk uppföljning och 206 

med annat stöd till verksamhetsnära förbättringsarbete.  

Företrädare för patienter, brukare och/eller anhöriga har i någon utsträckning 

deltagit i 216 kommuners utvecklingsarbete utifrån de lokala och regionala 

handlingsplanerna, och i 155 kommuners arbete med kunskapsbaserad och 

säker hälso- och sjukvård och socialtjänst.  

256 av kommunerna uppger att planerade aktiviteter under året har ändrats med 

anledning av covid-19-pandemin. 236 av kommunerna kan se exempel på 

utveckling i positiv riktning med anledning av pandemin. Många kommuner 

anger att främst det interna arbetet har förbättrats – i och med digitaliseringen 

har fler kunnat delta i möten, konferenser och utbildningar. Vissa processer har 

kunnat genomföras snabbare än tidigare då man har sparat tid på resor och 

annan omställningstid samt att man har haft mer effektiva möten när de sker 

digitalt.   
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Regionernas redovisningar 

Fortsatt utvecklingsarbete samt kunskapsbaserad och säker hälso- och 

sjukvård  

Till regionerna fördelades 300 miljoner kronor för fortsatt utvecklingsarbete 

utifrån handlingsplaner och utveckling av mobila lösningar eller liknande samt 

100 miljoner kronor för kunskapsbaserad och säker hälso- och sjukvård. Dessa 

medel redovisades av regionerna i en och samma enkät. 

Samtliga regioner har för 2020 tagit emot samtliga tilldelade stimulansmedel.  

Av 21 svarande regioner uppger 10 av dessa att de under 2020 har 

reviderat/granskat och/eller kompletterat den länsgemensamma analysen, och 

14 regioner anger att de har reviderat/granskat och/eller kompletterat den 

länsgemensamma handlingsplanen.  

Samtliga regioner uppger att den länsgemensamma handlingsplanen i någon 

mån har påverkat hur man har använt de statliga stimulansmedlen. 

7 av regionerna uppger att de har en egen regional handlingsplan utöver den 

länsgemensamma, samtliga upprättade innan 2020.  

7 av regionerna anger att de har använt stimulansmedel under 2020 för att 

påbörja arbete med mobila lösningar men att man ännu inte är färdig, 5 att de 

har använt medel för att utveckla mobila lösningar som nu är operativa och 5 att 

man utvecklar mobila lösningar med andra medel. 8 regioner uppger att mobila 

lösningar fanns sedan tidigare, medan 2 regioner uppger att man inte har några 

mobila lösningar eller liknande funktioner i regionen.   

Digitala lösningar eller insatser har under 2020 utvecklats av 17 av de 21 

regionerna. Man har bland annat satsat på internetbaserad vård och behandling, 

arbetat med vidareutveckling av digitala vårdmöten och köpt in IT-utrustning 

som till exempel webbkameror för att kunna arbeta mer digitalt. Av dessa 17 

anger 15 att satsningarna kring digitalisering i någon mån har påverkats av 

covid-19-pandemin.  

19 av regionerna uppger att stimulansmedel har använts för att arbeta med en 

kunskapsbaserad och säker hälso- och sjukvård. Samtliga 19 anger att de har 

arbetat med implementering av vård- och insatsprogram och/eller nationella 

riktlinjer, 10 att de har arbetat med patientsäkerhet, 11 med systematisk 

uppföljning och 14 med annat stöd till verksamhetsnära förbättringsarbete. 

Företrädare för patienter, brukare och/eller anhöriga har i någon utsträckning 

deltagit i det fortsatta utvecklingsarbetet utifrån de lokala och regionala 

handlingsplanerna i 17 av regionerna, och i 14 av regionerna har de deltagit i 

arbetet med kunskapsbaserad och säker hälso- och sjukvård.  
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18 av regionerna anger att planerade aktiviteter under året har ändrats med 

anledning av covid-19-pandemin. Regionerna upplever både att visst arbete, 

exempelvis digitalisering och mobila lösningar, i vissa fall har fått en skjuts 

framåt. Andra delar, som exempelvis utbildningar, utvecklingsprojekt och viss 

vård har fått ställas in eller skjutas upp på grund av att man inte har kunnat 

ställa om till digitalt arbetssätt eller att personal inte har kunnat friställas på 

grund av hårt tryck i och med covid-19-vården. Samtliga regioner uppger att 

man kan se exempel på positiv utveckling med anledning av pandemin. Ett stort 

antal av regionerna anger här, som ett positivt exempel hur den digitala 

utvecklingen har ökat, en stor utveckling och ökning av digitala vårdmöten och 

SIP-möten.  
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Insatser för att främja psykisk hälsa och motverka psykisk ohälsa bland 

barn och unga  

370 miljoner kronor fördelades till regionerna för insatser till barn och unga 

inklusive barn- och ungdomspsykiatrin.  

Regionerna uppger att sammanlagt 40 312 barn fick en första bedömning under 

2020. Av dessa fick 25 202 av barnen bedömningen inom 30 dagar, ett snitt på 

54 procent i riket som helhet. Andelen som fick en bedömning inom 30 dagar 

skiljer sig mellan 20 till 94 procent regionerna emellan.  

16 259 barn fick en fördjupad utredning under 2020. Av dessa fick 10 373 barn 

en fördjupad utredning inom 30 dagar, ett snitt på 55 procent i riket. Det är stora 

skillnader regionerna emellan – mellan 3 till 100 procent av barnen fick 

utredningen inom 30 dagar i respektive region.  

Under 2020 fick totalt 21 658 barn en genomförd behandling. Av dessa fick 

16 932 av barnen behandlingen inom 30 dagar, ett snitt på 62 procent i riket. 

Andelen skiljer sig från 26 procent i en region upp till 100 procent i en annan. 

Det går inte att utläsa ett tydligt mönster i regionernas inrapporteringar. 

Regioner som har bäst måluppfyllelse i en eller två kategorier kan vara bland de 

med lägst resultat i en annan och tvärtom, medan vissa regioner ligger jämnare i 

samtliga kategorier.  

15 av regionerna anger att de har statistik på hur tillgängligheten för första 

linjen ser ut. I dessa 15 regioner har man under året tagit emot 17 642 barn och 

unga till första linjen. 10 113 av dessa fick komma inom tre dagar. Regionerna 

påpekar dock att inte alla vill eller kan komma inom tre dagar, varpå denna 

statistik kan vara bristfällig.  

12 av de 21 regionerna uppger att stimulansmedel har använts för att förbättra 

samverkan eller samarbete mellan olika verksamheter inom regionen, 14 med 

skola och elevhälsa, 13 med socialtjänst och 7 med andra verksamheter. 4 

regioner har uppgett att man inte har använt stimulansmedel för att förbättra 

samverkan eller samarbete.  

Samtliga regioner uppger att planerade aktiviteter under året har ändrats med 

anledning av covid-19-pandemin. Man har gett mer vård och gruppbehandlingar 

digitalt, men även interna möten och utbildningar. Samtidigt uppger man att inte 

allt har gått att ställas om till digitalt, utan istället fått skjutas upp. Personal har 

även i vissa fall högre sjukfrånvaro än vanligt eller flyttats till covidrelaterade 

insatser vilket har påverkat tillgängligheten. En region uppger också att besök 

till BUP har bokats av patienter.  

Traumavård 

50 miljoner kronor fördelades till regionerna för att stärka den psykiatriska 

traumavården.  

Precis som tidigare år uppger nästan samtliga regioner att medel har gått till 

olika utbildningsinsatser för den egna personalen för att på så sätt öka andelen 
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personal med rätt kompetens och därmed öka tillgängligheten till behandling för 

målgruppen. Ett mindre antal regioner har även satsat på 

kommunikationsinsatser  en podd, hälsokommunikatörer och andra 

informationsinsatser om den svenska hälso- och sjukvården. 

18 av regionerna anger att planerade aktiviteter under året har ändrats med 

anledning av covid-19-pandemin. Ett flertal regioner anger att utbildningar som 

inte går att genomföra digitalt har fått ställas in eller skjutas upp. Några regioner 

pekar på att färre patienter har kommit till mottagningarna då besöks ställts in 

på grund av covidsymptom eller rädsla. Ett antal regioner anger också att 

personal har flyttats till covidvården och att man har haft högre antal 

korttidsfrånvarotillfällen. ¨En region pekar på att man har kunnat anordna färre 

gruppbehandlingar på grund av risk för smittspridning och istället fått 

genomföra fler individuella behandlingar. En annan region anger att man fick 

en ny målgrupp – personal från IVA- och covidavdelningar i behov av 

traumastöd.  

13 av regionerna anser att det även har funnits sådant som har utvecklats 

positivt under året, främst hur utvecklingen av digitala möten har ökat både hos 

patienter och medarbetare.  

Länens redovisningar 

Brukarmedverkan 

Satsningen för att stärka brukarmedverkan omfattade 24 miljoner kronor. 2020 

fördelades medlen till länen, istället för som tidigare fördelas till regionerna. I 

18 län rekvirerades medlen av regionerna, i ett län av en kommun och i två län 

av ett kommunförbund. 

Samtliga län utom två rapporterade att huvudmännen var för sig och 

tillsammans har involverat brukare och anhöriga (individuellt eller med 

brukarorganisationer) i arbetet med överenskommelsen psykisk hälsa 2020.  

För medlen har länen bland annat anställt brukarsamordnare och 

brukarkoordinatorer, genomfört brukarrevisioner, utbildat och anställt peer 

support i psykiatriska verksamheter, skapat patientråd och gett föreningsbidrag 

till brukar- och anhörigorganisationer.  

Samtliga län utom ett anger att aktiviteter har ändrats med anledning av covid-

19-pandemin. Ett antal län uppger att man har fått ställa in träffar med brukare 

och föreningar. En del träffar har kunnat ske digitalt, men i vissa fall har 

målgruppen haft svårigheter att delta digitalt vilket har inneburit att arbete fått 

pausas. 17 av regionerna ser även positiva effekter – den digitala utvecklingen 

har påskyndats, och man har i vissa fall kunnat ha ett ökat deltagande av 

personer som av olika skäl inte kan delta fysiskt i möten, dels på grund av 

minskad restid, men också då många personer med psykiska besvär/sjukdomar 

har visat sig vara mer delaktiga när det har erbjudits digitala lösningar för olika 

träffar.  
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Stärka samverkan 

200 miljoner kronor fördelades till länen för att skapa en mer sammanhållen 

vård för personer som behöver insatser från både kommuner och regioner. 1 16 

län rekvirerades medlen av regionerna, i ett län av en kommun och i resterande 

4 län av kommunförbund.  

11 av länen anger att stimulansmedel har använts för att förbättra samverkan 

eller samarbete inom eller mellan verksamheter i regionen. Samma 11 län anger 

att medel har använts för att förbättra samverkan eller samarbete mellan olika 

verksamheter inom kommuner.  

20 av länen anger att medel har använts för att förbättra samverkan eller 

samarbete mellan en eller flera kommuner och region. 6 län anger att medel har 

använts för att förbättra samverkan eller samarbete med andra aktörer, så som 

exempelvis brukar- och anhörigföreningar och andra delar av civilsamhället. 

Medlen har använts till en mängd olika aktiviteter i länen gällande samverkan 

för olika målgrupper. Ett antal av länen nämner bland annat arbetet med SIP 

och SIP-koordinatorer. 

20 av länen uppger att aktiviteter som skulle ha genomförts under året har 

ändrats med anledning av covid-19-pandemin. Man anger bland annat att 

aktiviteter har ställts in, skjutits fram eller ändrats till digitala och att man inte 

har haft tid för utvecklingsfrågor på samma sätt då personal har varit upptagna 

med arbetet med covid-19. 18 av länen anger att de har sett en eller flera 

positiva effekter av pandemin, främst nämner man den digitala utvecklingen.  

Suicidprevention 

Satsningen på att stärka det suicidpreventiva arbetet på lokal och regional nivå 

omfattade 200 miljoner kronor och fördelades till länen. 1 17 län rekvirerades 

medlen av regionerna, i resterande 4 län av ett kommunförbund.  

I 13 av länen uppger man att det finns en länsgemensam handlingsplan för  

suicidprevention. I 6 län anger man att det finns planer på att upprätta en medan 

2 län svarar att inga sådana planer finns. I de 8 län som i dagsläget inte har en 

länsgemensam handlingsplan finns i samtliga utom ett län en eller flera lokala 

handlingsplaner på området. Totalt finns i 15 län en eller flera lokala 

handlingsplaner.  

Samtliga län anger att stimulansmedel har använts till att stödja samverkan 

mellan kommuner och regionen i det befolkningsinriktade suicidpreventiva 

arbetet och 19 att medel har använts till kompetensutveckling om suicid och 

suicidförebyggande arbete. 

Ett stort antal län anger att de låtit personal genomgå MHFA-utbildningar och 

andra utbildningssatsningar och att man har implementerat och genomfört 

YAM. Ett antal har också köpt in utbildningsprogrammet psyk e-bas suicid, 

använt medel till suicidsamordnare samt arbetat med olika lokala aktiviteter för 

att utveckla suicidpreventiva insatser. 
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19 av länen anger att aktiviteter har ändrats med anledning av covid-19-

pandemin. Främst uppger man att planerade utbildningar och aktiviteter har 

ställts in, skjutits fram eller övergått till digitala träffar. 12 av länen anger att har 

sett en eller flera positiva effekter av pandemin – bland annat uppger ett län att 

pandemin har aktualiserat frågorna kring suicidprevention och ett att man 

upplever en ökad medvetenhet kring det viktiga i att arbeta förebyggande 

avseende psykisk ohälsa.  

Ungdomsmottagningar 

Satsningen på ungdomsmottagningar omfattade 150 000 000 kronor att fördelas 

till länen. I 19 län rekvirerades medlen av regionerna, i ett län av en kommun 

och i ett län av ett kommunförbund. 

Tillsammans uppger länen att det finns 230 ungdomsmottagningar i landet. I 

elva av länen ligger ungdomsmottagningarnas huvudmannaskap enbart hos 

regionerna. I fyra av länen är huvudmannaskapet fördelat mellan kommun och 

region tillsammans, i övriga län är huvudmannaskapet för de olika 

ungdomsmottagningarna en blandning av kommunen, regionen, kommun och 

region tillsammans, kommun och privat aktör tillsammans, kommun, region och 

privat aktör tillsammans samt enbart privat aktör. Endast ett av länen har 

ungdomsmottagningar med kommunen som ensam huvudman, och i två län 

finns ungdomsmottagningar med enbart en privat aktör som huvudman.  
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Figur 1 Fördelning av huvudmannaskap för samtliga läns ungdomsmottagningar 

Ungdomsmottagningarnas uppdrag 

Samtliga län uppger att ungdomsmottagningen har i uppdrag att förebygga 

psykisk ohälsa samt främja och stödja psykisk hälsa. 16 län uppger att det även 

finns ett uppdrag att behandla, 20 att uppmärksamma och 17 att bedöma psykisk 

ohälsa. Inget av länen uppger att det inte finns något uppdrag kring psykisk 

hälsa för länets ungdomsmottagningar.  

Elva av länen uppger att ungdomsmottagningarna har i uppdrag kring både 

alkohol- och narkotikamissbruk, sex att de har uppdrag kring spel om pengar, 

sex om dataspel, åtta om läkemedel, sju om dopningsmedel och sex om andra 

beroendeframkallande medel. Nio av länen uppger att de inte har några uppdrag 

alls kring missbruk, riskbruk och beroende, men sju av dessa uppger ändå att de 

har visst uppdrag kring bland annat upptäckt eller att förebygga och 

uppmärksamma, men att uppdraget inte är så tydligt.   

Tillgång till ungdomsmottagningar 

16 av länen uppger att det finns tillgång till en fysisk ungdomsmottagning för 

alla ungdomar i länet. Två av länen uppger att det inte finns fysisk men digital 

tillgänglighet, och tre län uppger att inte alla ungdomar har tillgång till en 

mottagning,  varken en fysisk eller digital. I de tre län där inte alla ungdomar i 

länet har tillgång till en fysisk eller digital ungdomsmottagning uppger man att 
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verksamheten utgörs av familjecentral eller barnmorskemottagning, att personal 

från ungdomsmottagningar i grannkommunen åker ut och ger klassinformation 

till elever och att man kan boka tider digitalt eller på en mottagning i 

grannkommunen samt att man arbetar med att implementera en app för 

ungdomarna i länet.  

Besök för psykisk hälsa 

Totalt uppger samtliga län att 151 049 besök gjorde för psykisk hälsa hos 

ungdomsmottagningarna 2020, jämfört med 238 784 besök för år 2019. 

Mätperioderna för samtliga län har varit januari-december 2020, förutom för ett 

län som enbart har mätt till sista oktober. Ett av länen kan inte uppge några 

siffror alls gällande besöken för psykisk ohälsa då de inte har tillförlitlig 

statistik. Det finns inget standardiserat sätt att definiera vad ett besök för 

psykisk ohälsa på en ungdomsmottagning innebär, och därför är detta inte ett 

faktiskt antal utan får mer ses som en fingervisning av hur det ser ut för 

ungdomsmottagningarna i länen. Ett flertal län definierar det som besök hos 

kurator/psykolog medan en del län kan få ut statistik gällande ungdomar som 

har sökt för psykisk ohälsa i olika former, exempelvis oro, familjeproblem eller 

nedstämdhet. 

Av de län som har kunnat uppge könsuppdelad statistik uppger man att 72 

procent av de enskilda individer som har besökt ungdomsmottagningen för 

psykisk ohälsa är flickor, 22 procent är pojkar och 6 procent annat. Även dessa 

siffror får tas med stor försiktighet, exempelvis har två län angett att fler besök 

har gjorts av ”annat” än av flickor eller pojkar. Flickornas andel av besöken är i 

princip oförändrat från 2019 års redovisningar, då 71 procent av besöken 

angavs ha gjorts av flickor. Fördelningen mellan pojkar och annat är dock 

förändrad från 17 respektive 11 procent för 2019.  

Nio av länen uppger att besöken för psykisk ohälsa har ökat sedan 2019, sju att 

det har minskat och fem att antalet besök är oförändrat.  

Bemanning 

20 av länen uppger att de har använt stimulansmedel för att öka bemanningen 

under året. Man har totalt anställt 34 heltidstjänster för barnmorskor, 52 

kuratorer/socionomer, 6,4 psykologer, 1,7 läkare samt 9,1 i kategorin annat, 

exempelvis, samordnare, undersköterska, projektledare och 

verksamhetsutvecklare.  

Totalt har länen använt 75 990 345 kronor av stimulansmedlen för ökad 

bemanning under 2020. 

Utökade öppettider 

Fem av länen anger att de har använt statliga stimulansmedel för att utöka 

öppettiderna på ungdomsmottagningar i länet. Totalt har 63 
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ungdomsmottagningar fått utökade öppettider, till en kostnad av 4 407 872 

kronor.  

Nya ungdomsmottagningar 

Tre av länen uppger att de har använt stimulansmedel för att öppna nya 

ungdomsmottagningar. Totalt har fem nya mottagningar öppnats, till en kostnad 

av 2 205 000 kronor. 

Ökad tillgänglighet 

I 19 av länen har man använt stimulansmedel till att öka tillgängligheten på 

andra sätt än utökade öppettider, nya mottagningar eller utökad personalstyrka. 

I många län uppger man att man har lagt medel på digitalisering. 

Onlinemottagningar, digitala videobesök, webbtidbokning och inköp av teknisk 

utrustning är några exempel. Några län uppger också att de har använt medel till 

att flytta mottagningar eller förbättra och bygga ut befintliga lokaler, och några 

län anger att de har arbetat utåtriktat med olika kommunikationsinsatser.  

Kostnaden för ökad tillgänglighet har under 2020 uppgått till 18 581 692 

kronor.  

Kompetensutveckling inom området psykisk hälsa 

18 län uppger att de har använt stimulansmedel till kompetensutveckling inom 

området psykisk hälsa. De olika utbildningsinsatserna är många och skilda – 

exempelvis har man bland annat utbildat sin personal i YAM, sexologi, 

suicidprevention, i-KBT, mindfulness, BCFPI, steg 1 KBT, ORS/SRS, 

vulvasjukdomar och en rad andra både längre och kortare utbildningar.  

Kostnaderna för utbildningsinsatserna har totalt uppgått till 10 246 616 kronor.  

Vägledande dokument 

I nio län anger man att man har använt stimulansmedel för att ta fram 

vägledande dokument. Dessa dokument har till exempel varit handlingsplaner 

för ungdomsmottagningarna, olika vårdprogram, 

samverkansöverenskommelser, styrdokument och introduktionsutbildningar.   

Kostnaden för framtagandet av vägledande dokument har under året uppgått till 

totalt 2 562 078 kronor.  

Samverkan och samarbete 

14 län anger att de har använt stimulansmedel för att förbättra samverkan eller 

samarbete inom eller mellan verksamheter. Samverkan och samarbete har skett 

på en rad olika nivåer, både mellan ungdomsmottagningarna och andra 

verksamheter, mellan ungdomsmottagningarna i länet och mellan 

yrkeskategorier inom ungdomsmottagningarna.  
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För år 2020 användes 4 347 655 kronor av stimulansmedel för att förbättra 

samverkan och samarbete.  

Satsningar på nyanlända 

Endast två län anger att de har använt stimulansmedel för att göra särskilda 

satsningar på nyanlända (jämfört med sex län i 2019 års redovisning, 13 i 2018 

års och 19 län i 2017 års redovisning). Initiativen har varit ett påbörjat 

projektarbete med att starta en mottagning för unga män samt 

gruppverksamheter på Ungdomshälsan och besök på gymnasieskola med SFI-

verksamhet. De sista initiativen har dock fått sättas på paus på grund av covid-

19-pandemin.  

Kostnaden för satsningar på nyanlända uppgår totalt till 1 000 000 kronor.  

Stöd för ungdomsmottagningar 2021 

På frågan om länet ser några behov av stöd inför 2021 års arbete med 

ungdomsmottagningar svarar 20 att man har behov av ett stöd gällande utökad 

bemanning, 18 gällande kompetensutveckling, 16 gällande förbättrat samarbete 

och samverkan, tolv gällande utökade öppettider, nio gällande arbetet med 

nyanlända, tolv gällande framtagande av vägledande dokument samt åtta 

gällande öppnande av nya mottagningar. 

16 län uppger att de har ett behov av stöd gällande ett nationellt stödmaterial för 

ungdomsmottagningars arbete med psykisk hälsa, 13 gällande stödmaterial för 

ungdomsmottagningars arbete med psykisk ohälsa, 15 gällande nationella 

riktlinjer för ungdomsmottagningars arbete med psykisk hälsa samt tolv 

gällande nationella riktlinjer för ungdomsmottagningars arbete med psykisk 

ohälsa. 

Planer framåt 

Sju av länen uppger att det finns planer på att omorganisera eller förändra 

ansvaret för ungdomsmottagningarna i länet. 

16 uppger att det har gjorts en plan för det fortsatta arbetet med att förstärka 

ungdomsmottagningarna. Sju av dessa har gjorts under 2020, och ytterligare sex 

av dessa har reviderats och uppdaterats under 2020.   

Brukarmedverkan  

13 län uppger att företrädare för patienter, brukare och/eller anhöriga i någon 

utsträckning deltagit i målformuleringar och/eller aktiviteter under 2020. I tre av 

länen har de deltagit i processen med framtagandet av mål, sju i processen med 

framtagandet av aktiviteter och i sju av länen har de fått komma med 

synpunkter på redan framtagna mål och aktiviteter.  
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Påverkan av covid-19-pandemin 

I 19 av länen anger man att planerade aktiviteter under året har ändrats med 

anledning av covid-19-pandemin. Många län uppger bland att utåtriktade 

aktiviteter som klass- och studiebesök har fått ställas in. Ett antal län uppger att 

man har fått stänga mottagningar och förflytta personal till 

smittspårningsenheter. En del utbildningar har ställts in, andra har ändrats till 

digitala, och man har haft fler digitala möten. Ett antal län uppger också att man 

har fått tänka om kring tidbokning med anledning av att de unga måste vara 

friska och att viss drop-in-verksamhet har fått ställa om.  

Alla län kan se exempel på saker som under året har utvecklats i positiv 

inriktning med anledning av pandemin. Det främsta exemplet som framkommer 

är hur digitaliseringen har gått framåt och att man nu är bättre på digitala 

verktyg som man kommer att ha med sig även framöver. Många pekar på att 

tillgängligheten för länets ungdomar i och med detta har ökat.  

 

 

Ökad bemanning

57%

Utökade öppettider

3%

Nya 

ungdomsmottagningar

2%

Ökad tillgänglighet

14%

Kompetensutveckling

8%

Vägledande dokument

2%

Samverkan och 

samarbete

3%

Satsningar på 

nyanlända

1%

Övrigt

10%

Användning av stimulansmedel
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