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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. 2021 års 

överenskommelse är den fjortonde i raden. Likt överenskommelsen för 2020 

ska SKR i år lämna denna delrapport till Socialdepartementet senast den 30 

september 2021. År 2021har fortsatt präglats av covid-19-pandemin 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 första halvan av 2021 samt översiktligt 

den verksamhet som bedrivits i regioner, kommunerna och länen utifrån det 

SKR fått in från medlemmarna genom reguljära kontakter. Vidare redogörs 

hinder och utmaningar som påverkar måluppfyllelse och ambitioner för 

insatserna inom ramen för överenskommelsen. Arbetet under 2021 har haft ett 

fortsatt brett grepp, trots ett något ändrat fokus till följd av pandemin. Mycket 

arbete har som tidigare skett i samarbete med medlemmarna och 

brukarorganisationer. Innehåll och slutsatser i årets delrapport har liknande 

innehåll som årsrapporten i mars 2021 och delrapporten föregående år. Ett stort 

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

nationella utvecklingsprojekt, i nätverk och i olika lokala utvecklingsarbeten. 

Många har även under det senaste halvåret försökt ta vara på och utnyttja de 

positiva saker som pandemin fört med sig och det ökade engagemanget för 

psykisk ohälsa och suicidprevention vi ser i samhället.  

Stockholm, 2021-09-30 

 

Ing-Marie Wieselgren 

Avdelningen för vård och omsorg 
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Överenskommelsen psykisk 
hälsa och suicidprevention 

Covid-19-pandemin pågick redan vid årets början och kom inte som en 

överraskning på det sätt som den gjorde 2020. Likväl har pandemin fortsatt att 

påverka arbetet inom ramen för överenskommelsen. Dels till följd av att 

restriktionerna funnits i samhället och har begränsat handlingsutrymmet, men 

även till följd av osäkerheten om när restriktionerna ska upphävas som försvårat 

planeringen av arbetet. Det är i nuläget inte tydliga ökningar av psykiatriska 

tillstånd jämfört med den ökning vi sett under tidigare år men samtidigt finns en 

oro för att vissa pandemikonsekvenser inte syns förrän i ett senare skede. 

Trots pandemin fortskrider arbetet och kommuner och regioner har gjort stora 

omställningar. Man anstränger sig och försöker göra satsningar på 

kompetensutveckling och utvecklingsarbeten, men det finns fortsatt stora 

utmaningar. 

Tillgänglighet 

En fortsatt utmaning är tillgängligheten till vård. Kötiderna till BUP har 

exempelvis inte minskat i önskad takt. I arbetet för en bättre tillgänglighet har 

SKR fortsatt att stötta BUP genom bland annat samordningsmöten med 

verksamhetschefer och stöd till verksamhetsutvecklare. En minst lika viktig del 

i tillgänglighetsarbetet är utvecklingen av första linjen där SKR stödjer ett 

nätverk för första linjen och arbetet med ”en väg in”. Vi ser att en bra triagering 

och stegvis vård är viktigt för att få bukt med tillgänglighetsutmaningen. 

Stegvis vård kan bidra till ökad tillgänglighet men även till att rätt insats ges på 

rätt nivå. SKR stöder regionerna i att utveckla och tydliggöra sitt uppdrag för 

såväl BUP som första linjen/primärvårdsnivån och med tonvikt på att inga 

hjälpsökande ska hamna mellan verksamheternas uppdrag. Här behöver även 

tillgänglighet till integrerade verksamheter tydligare belysas i respektive region 

och för alla åldersgrupper. 

Kunskapsstyrning och kompetensutveckling 

Arbetet med kunskapsstyrning utvecklas och får allt mer konkreta former i 

kommuner och regioner. SKR samarbetar nära med NPO psykisk hälsa och vi 
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hittar tillsammans former för att stödja olika verksamheter att bättre möta 

invånarnas behov. Stegvis vård, det vill säga att insatser ges parallellt med 

utredning och att insatser ges så tidigt som möjligt är, en del för ökad 

tillgänglighet men också rätt insatts på rätt nivå.  

Under våren 2021 har ett stort antal seminarier och distanskonferenser 

genomförts. Vår statistik visar att deltagande i kompetensutveckling och 

konferenser ökat  när det går att delta på distans. Många rapporterar att man nu 

haft mer utbyte av erfarenheter med kollegor och verksamheter i andra delar av 

landet än någonsin tidigare. Även när restriktionerna lättar kommer vi utnyttja 

distansmöten i stor utsträckning. 

Samverkan 

Samverkan är fortfarande en stor utmaning. SKR har fortsatt att ge stöd för 

samordning kring individen och användningen av samordnad individuell plan 

(SIP) bland annat genom digitala seminarier. Samverkan kring individer 

påverkas av de organisatoriska förutsättningarna. Samverkan och ledarskap 

inriktat på effektiva samverkansformer behöver prägla hela organisationen hos 

respektive huvudman. Pandemin har gett viss skjuts åt samordning och 

samverkan men gemensamma former för bestående strukturer för samverkan 

behöver tydliggöras på alla nivåer, politisk, tjänstemannanivå och i 

verksamheterna. Dialoger och workshops mellan socialtjänst, skola och hälso- 

och sjukvård kring tillgänglighet till rätt insatser för barn och unga har inletts. 

Samarbete kring enskilda individer liksom samverkan på organisatorisk nivå 

måste utvecklas och tillsammans med kommuner och regioner som ingår i olika 

utvecklingsinitiativ försöker vi förstå vilka hinder som finns och vilka faktorer 

som underlättar. Möjlighet till avtalssamverkan mellan kommun och region 

inom områden som idag inte är möjligt efterlyses för att tillexempel organisera 

integrerade verksamheter.  

Suicidprevention 

Suicidprevention är ett ansvar för hela samhället och därför behövs 

gemensamma strategier. Handlingsplaner i kommuner och regioner kan vara en 

form för att skapa en ram för detta. SKR stöder detta och försöker nu hitta 

former för att understödja lokalt samarbete mellan kommun och region. 

Samtidigt är det viktigt att varje del i samhället tar sitt ansvar och att till 

exempel den psykiatriska vården behöver utveckla sina insatser för att minska 
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suicid bland dem man har kontakt med. Den breda samverkan i samhället för att 

kunna agera på larm eller signaler om suicidrisk hos en person behöver också 

utvecklas. Även i den fysiska samhällsplaneringen behöver suicidprevention 

beaktas i högre grad. 

Det pågår många aktiviteter inom området just nu men samtidigt når vi inte 

tillräckliga resultat. En samordning och tydlig gemensam strategi saknas alltför 

ofta både på lokal och nationell nivå. Många aktörer vill och hoppas att man ska 

kunna göra fördjupat arbete både med främjande och förebyggande och för 

individer med särskild problematik. Att samordna alla goda viljor kan vara en 

utmaning. Vi ser att de länsgemensamma medlen i överenskommelsen bidrar till 

ökad samverkan och kraft i det suicidpreventiva arbetet på lokal nivå vilket i sin 

tur bidrar till ökat tryck i frågorna på nationell nivå.   

Barn och unga 

Under 2020 och 2021 har SKR:s arbete utifrån överenskommelsen psykisk 

hälsa fokuserat mer kring barn och unga än kring vuxna. Samtidigt pågår 

aktiviteter inom nära vård som också omfattar området psykisk ohälsa (både 

psykiska besvär och psykiatriska tillstånd). Vi ser ett stort behov av utveckling 

av primärvårdsnivån även för vuxna och äldre. Det behövs en förstärkning av de 

psykosociala insatserna inom primärvården men även av den medicinska 

kompetensen gällande diagnosticering och behandling. En del av utmaningarna 

kan lösas genom ökat samarbete. Dock råder det troligen en bristande kapacitet 

i hela systemet när det gäller psykisk ohälsa varför det gäller att hitta former för 

samverkan och konsultationer utan att det dränerar den specialiserade nivån. 

Den utveckling som sker i kunskapsstyrningssystemet ökar kunskapen men 

sätter också fokus på behovet av kompetensutveckling och resursförstärkning 

för att kunna leva upp till det aktuella kunskapsläget. 

Mobila lösningar 

När det gäller mobila lösningar har SKR erbjudit ett utrymme för samverkan 

och dialog i frågan för att stötta arbetet. Sedan utlysningen av de riktade 

statsbidragen via Socialstyrelsen (ej del av Överenskommelsen för psykisk 

hälsa) har även insatser för att stödja regionerna kring användningen av dessa 

gjorts men det sena beslutet kring tilldelning av medlen försvårar möjligheterna 

för att de ska hinna användas bästa sätt och riskerar att inte främja en jämlik 
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utveckling på området. Kartläggning av utbildningsbehov och möjlighet till 

gemensamma utbildningar pågår. 

I spåren av covid-19-pandemin 

Såsom rapporterades 2020 har omställningen till följd av covid-19 visat på stor 

uppfinningsrikedom 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 användningen av distansmöten med olika 

videolösningar har varit fortsatt hög. Digitaliseringen har fört med sig positiva 

effekter i form av ökad tillgänglighet i vissa avseenden samt smidigare 

samverkan. Nu i ett lugnare skede av pandemin aktualiseras åter olika 

säkerhetslösningar för digital kommunikation. För många kommunala 

verksamheter i mindre kommuner är det särskilt svårt att utveckla alla de 

lösningar som behövs. Det är inte endast de tekniska delarna som behöver lösas 

utan det behövs även en ökad kunskap om hur digitala lösningar kan användas 

rent praktiskt i olika verksamheter. 

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. 

Under 2020 tog SKR initiativ till öppna samordningsmöten för att samla så 

många aktörer som möjligt runt frågan om hur vi kan förebygga psykisk ohälsa 

under krisen och på så sätt öka möjligheterna att förebygga ohälsa. 

Myndigheter, civilsamhällsaktörer, kommuner och regioner har fortsatt att 

träffats digitalt varannan vecka för att dela med sig av sina insatser och ta del av 

andras erfarenheter. Användbara tips och länkar har samlats i en speciell 

stödlista som byggts ut med särskilda sidor med information för HR och chefer 

(Stödlista förpsykisk hälsa i kristid). 

Mobilisering har pågått och pågår i hela samhället. Kommuner, regioner och 

civilsamhällesorganisationer har utökat sina telefonlinjer, uppfunnit digitala 

lösningar för möten och stöd, hittat nya distansformer för umgänge och skapat 

samarbeten för att stödja de som behöver hjälp. Samarbetet med civilsamhället 

har inneburit stora vinster för alla och är viktigt att vidmakthålla och 

vidareutveckla. När återgång till mer normala rutiner sker kommer inte 

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/verktyg-stod-och-metoder/stodlista-psykisk-halsa-i-kristid/
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samhället att gå tillbaka till det som var innan pandemin utan kommer ha behov 

av modifierade arbetsformer utifrån nyvunnen kunskap. För en del kommer 

även denna omställning att vara krävande. Material och seminarier och 

utbildningar för att öka kompetensen kring återhämtning, minska stress, 

förbättra arbetsmiljö och förebygga sjukskrivning har tagits fram och kommer 

fortsätta att erbjudas och vara ett stöd för chefer och HR.  

I initiativet Kraftsamling för psykisk hälsa har även olika material tagits fram 

som kan användas av verksamheter men även av allmänheten såsom Huskurer 

för psykisk hälsa, Fem skäl att inte använda narkotika samt stöd för existentiell 

hälsa. 
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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. I några 

delar av landet har handlingsplaner och överenskommelser behövt revidering 

och det är först till hösten som man kan göra verkstad av planerna. På några håll 

har skolan blivit en tydligare samverksanpart, såsom i Sörmland och Örebro. 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 Blekinge anställt en särskild 

samordnare med fokus på samsjuklighet och i Östergötland ser man över de 

lokala överenskommelserna på området. 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 covid-19-

pandemin var digitalisering en del av arbetet, något som givetvis snabbats på av 

pandemin. 

SKR har genom UPH 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 länsgemensamma medel är utbetalda och alla regioner har hämtat ut sina 

tilldelade medel. Det är hittills 244 kommuner som har hämtat ut sina medel 

vilket motsvarar ca 90 procent av den totala summan fördelade till dessa. 

Länssamordnarna uttrycker att det finns vissa utmaningar med att 

stimulansmedlen är uppdelade i olika potter och uttrycker också en oro kring 

redovisningen av årets tilldelade medel om myndigheterna kräver detaljerad 

redovisning av medlen fördelade per pott blir redovisningen svår då 

utvecklingsarbeten i verkligheten ofta går i varandra. Det räcker med att man 
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lokalt ska hålla isär redovisningarna av de olika, men närliggande, 

överenskommelserna såsom nära vård. Styrningen av hur medlen ska användas 

kan om den är för fyrkantig eller detaljerad försvåra att medlen används 

effektivt. Rädsla för att inte använda medlen på rätt sätt kan innebära att 

kommunen eller regionen istället avstår från dem.  
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Behov framöver 

Ett av de vanligaste klagomålen från verksamheter i kommuner och regioner, 

men även från beslutsfattare, är att det är så många olika styrsignaler från den 

nationella nivån. Det upplevs oklart vilken nationell aktör som är ansvarig för 

vilket stöd och de många nationella satsningarna som pågår går i varandra. När 

det dessutom finns många utredningar med uppdrag som ligger nära varandra 

och många utredningsförslag som berör området blir det svårt att förstå vad som 

gäller. Att en del av stimulansmedlen inom psykisk hälsa-området dessutom 

utlyses som statsbidrag via myndigheterna och ska sökas försvårar bilden. När 

besked för innevarande år kommer först i slutet av augusti om tilldelning av 

medel som ska förbrukas under året blir det svårt att planera.  

För att stimulansmedlen ska kunna få förväntad effekt är ett tydligt önskemål 

från kommuner och regioner på alla nivåer en bättre framförhållning och en 

långsiktighet med tydliga övergripande mål och utan förvirrande detaljstyrning. 

Det behövs ett tydliggörande av vilket stöd kommuner och regioner kan 

förvänta sig från myndigheterna och hur det relaterar till det stöd som ges av 

SKR. Vi hoppas kunna bli tydligare gentemot våra medlemmar i och med att 

även Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten lämnar en delrapport till 

Socialdepartementet nu i september. 

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

arbetet med psykisk hälsa och ohälsa framöver. 

• Även om arbetet med en ny statlig strategi är igång är det flera år innan den 

kan förväntas vara på plats och ge fart till utvecklingsarbetet. Vi vill 

diskutera med Socialdepartementet om hur vi på bästa sätt kan se till att 

utvecklingsarbetet inte tappar fart de närmaste åren. Långsiktigt arbete 

riskerar att stanna upp och kortsiktiga satsningar prioriteras. 

• För barn och unga är tillgänglighet till rätt insatser, på rätt nivå och i rätt tid 

av största vikt för att möta de ökade behov av insatser för såväl psykiska 

besvär som för psykiatriska tillstånd som vi sett under en längre tid. Vår 

bild är att tillgängligheten måste öka på alla nivåer. Allt ifrån råd om 

egenvård till högspecialiserade insatser. Däremellan behövs en lättillgänglig 

primärvårdsnivå och en allmänpsykiatrisk specialistvård. 
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• 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 att det finns möjligheter till olika kontaktsätt såsom telefon, chatt, 

video eller personliga besök. Det finns behov av att utveckla information på 

till exempel 1177.se och UMO.se samt att vidareutveckla gemensamma 

beslutsstöd och kunskapsunderlag för rådgivning för personal i 

telefonrådgivning i regionerna eller på 1177 med mera. Även kunskapsstöd 

för elevhälsan behöver uppdateras och bli mer tydligt stödjande 

(Vägledning för elevhälsan 2016). Ett eventuellt kommande hälsoprogram 

för barn och unga behöver innehålla konkreta kunskapsstöd för att vara 

möjliga att implementera. 

• Även med konkreta och bra förslag 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. UPH ser att ett fortsatt utvecklingsarbete 

behöver fortgå i första linjen och i BUP under tiden. Det finns behov av 

utvecklande av gemensamma processer som tar vara på de erfarenheter som 

finns av arbetsmetoder som innebär både hög tillgänglighet och god och 

säker vård. 

• 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. 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 genom att lösa nationella 

licenser så att verksamheter oavsett ekonomiskt läge kan använda sig av de 

för tillfället bästa metoderna. Den nyligen publicerade studien från SBU 

och Socialstyrelsen ”Prioriterade behov av kunskap och utveckling inom 

BUP heldygnsvård” (Rapport 330) belyser liksom tidigare rapporter 

behovet av konkreta kunskapssammanställningar och praktiska 

rekommendationer. 

• Om primärvårdsnivån ska kunna möta den del av den psykiska ohälsan som 

inte kräver specialistinsatser måste en kraftfull utveckling ske av de 

verksamheter som finns på denna nivå. Primärvården behöver utvecklas 

med kompetens och tillgång till personal samt metoder som 

överensstämmer med aktuell kunskap för att tillsammans med andra aktörer 
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på primärvårdsnivån kunna möta olika åldrar och personer i olika 

situationer. 

• Socialtjänsten har en viktig roll för barn och ungas psykiska hälsa. Tidiga 

insatser och förebyggande åtgärder behöver ges i högre utsträckning. 

Mycket resurser upptas idag av utredningar och mer tyngd behöver läggas 

på åtgärder i linje med det som föreslås i utredningen om ny socialtjänst. I 

väntan på ändrad lagstiftning kan pågående initiativ med nya arbetssätt 

behöva stöd. Digitaliseringen har gått framåt mycket men en samordning av 

stöd till framför allt kommunerna med säkra digitala metoder för 

kommunikation och videomöten behövs. 

• Samverkan och effektivt samarbete kring individer och familjer med behov 

av stöd från flera verksamheter och huvudmän har fortfarande en stor 

utvecklingspotential. Stöd och incitament till att använda de 

samverkansformer som finns idag måste fortsätta och förstärkas. 

Samordnad individuell plan (SIP) är ett framgångsrikt arbetssätt om det 

används. För barn och unga är det viktigt att även skolan ska ha lagstiftad 

rätt att kalla till SIP. Anhöriga och närstående ska inte vara de som 

samordnar vården. Samverkan måste stärkas såväl mellan som inom 

huvudmän. Primärvårdens möjlighet att få konsultationer kan lösas genom 

närmare samarbete mellan specialistnivå och primärvård. Samverkan på 

organisatorisk nivå mellan huvudmän har i vissa delar förbättrats under 

pandemin men i andra delar fått stå tillbaka och behöver nu återaktiveras. 

• 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. När samhället öppnar kan vi förvänta oss att flera vågar söka hjälp 

och att en del behov kommer upptäckas. Arbetet på området behöver 

förstärkas. 
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