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Uppföljning av Skånes länsgemensamma 

Handlingsplan, Överenskommelsen psykisk hälsa 

2019 
 

Fokusområde 1. Förebyggande och främjande arbete 

 

Suicidprevention 

• Kortsiktiga mål och aktiviteter 2019 
Region Skåne och Skånes kommuner ska arbeta i linje med regional suicidpreventiv 
handlingsplan.  
 
Framtagande av indikatorer för uppföljning. 

• Mätbara indikatorer för uppföljning  
 Indikatorer framtagna. 

• Långsiktiga mål  
Minska antalet självmord i Skåne.  

• Mätbara indikatorer för uppföljning 
Följa antalet självmord i Skåne i dödsorsaksregistret.  

 

Alkohol, narkotika, dopning och tobak, ANDT 

• Kortsiktiga mål och aktiviteter 2019 
Fortsatt samverkan inom ramen för Skånesamverkan mot droger.  

Handlingsplan för suicidprevention i Skåne 2018–2022 fastställdes av regionstyrelsen 
2018. Region Skåne har anställt en regional samordnare för att leda, koordinera och 
administrera det suicidpreventiva arbetet i Skåne enligt planen. 
 
Under hösten 2018 genomfördes en fortbildningssatsning av personal inom 
primärvården i psykisk ohälsa. Region Skåne har också arrangerat utbildning för 
instruktörer och medhjälpare i programmet Youth Aware of Mental Health, YAM, ett 
skolbaserat program som visat sig främja psykisk hälsa och minska självmord bland 
skolelever. Samlingsbegreppet REAGERA med undertexten "tillsammans för 
suicidprevention i Skåne" har lanserats. Seminarium om handlingsplan för 
suicidprevention i kommun genomförs hösten 2019, 16 kommuner deltog vid detta 
första uppstartsmöte, fortsättning planeras. 
 
Indikatorer ej framtagna. 

År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Riket 1615 1539 1564 1490 1544 1574 

Skåne 205 186 199 181 181 178 
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• Mätbara indikatorer för uppföljning 
Saknas.  
 

• Långsiktiga mål  
Minska andel i befolkningen med alkoholmissbruk i Skåne. 

• Mätbara indikatorer för uppföljning 
Saknas.  

 

Attityder till psykisk ohälsa  

• Kortsiktiga mål och aktiviteter 2019 
Fortsätta det befintliga arbetet med Skåneveckan för psykisk hälsa.  
Öka den geografiska spridningen av arrangemang. 
 

Samverkan med länsstyrelsen har förbättrats och gemensamma utbildningar har 
genomförts och planeras fortsätta framöver.  
 
Region Skåne och Kommunförbundet Skåne har, utifrån lagstiftningen om 
spelmissbruk inlett en dialog om hur detta arbete ska bedrivas framöver. 
 
Inom ramen för revidering av ramöverenskommelsen mellan Region Skåne och Skånes 
kommuner gällande samarbete avseende personer med missbruks- och 
beroendeproblem har gemensamma utbildningsinsatser för personal inom kommun 
och region identifierats som en prioriterad utvecklingsåtgärd. 
 
Region Skåne och Kommunförbundet Skåne har under 2019 haft särskilt fokus på 
samverkan kring personer i LARO-behandling.  
 
SKR beslutade i december 2018 att anta en handlingsplan mot missbruk och beroende 
för åldersgruppen 13-29, med fokus på tidig upptäckt, tidiga insatser, stöd och 
behandling. En spridningskonferens har genomförts i Skåne hösten 2019, Region Skåne 
samverkar med Kommunförbundet Skåne om implementeringen. 

https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/handlingsplan-mot-missbruk-och-beroende.html
https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/handlingsplan-mot-missbruk-och-beroende.html
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• Mätbara indikatorer för uppföljning  
Antal kommuner med arrangemang under Skåneveckan. 

• Långsiktiga mål  
Kunskapen om psykisk ohälsa ska öka i Skåne.  

• Mätbara indikatorer för uppföljning 
Antal attitydambassadörsuppdrag. 

Anställda med egen erfarenhet av psykisk ohälsa 

• Kortsiktiga mål och aktiviteter 2019 
Undersöka möjligheten till införande av alternativa metoder som exempelvis PEER-
support. 

• Mätbara indikatorer för uppföljning  
Pågående utvecklingsaktiviteter. 

 

• Långsiktiga mål  
Fler personer med egen erfarenhet ska anställas i Skåne.  

2017: Drygt 40 olika aktörer arrangerade fler än 100 arrangemang runt om i Skåne. Den 
geografiska spridningen och bredden i utbudet var sannolikt det bästa som hittills har 
uppnåtts. För första gången livesändes flera populära föreläsningar för att öka 
tillgängligheten och nå ut till fler. Dessutom arrangerade NSPH aktiviteter under 
Skåneveckan.  
 
2018: Region Skåne har gett Studieförbundet Vuxenskolan uppdraget att samordna och 
utforma Skåneveckan för psykisk hälsa 2018. Länk till SV program, länk till division 
psykiatris program. 
 
2019: Region Skåne har genom ett idéburet offentligt partnerskap gett Studieförbundet 
Vuxenskolan uppdraget att samordna och utforma Skåneveckor för psykisk hälsa 2019-
2021. Länk till SV program  
 
Skåneveckan för psykisk hälsa hölls för 10:e året i rad under hösten 2019 (vecka 41, den 
7-13 oktober). Ett par föreläsningar livestreamades och ytterligare några filmades och 
finns nu tillgängliga på https://www.sv.se/avdelningar/skane/skaneveckan-
2018/skaneveckan-live/ 
 
Antal arrangemang: 120 stycken, varav flera lockade uppemot 100 personer. 
Antal arrangörer: ca 50 stycken olika föreningar, organisationer, studieförbund, 
kommuner, företag etc.  
Antal orter där det hölls arrangemang: 20 stycken.  

NSPH Skåne har skapat ett skånskt utbildnings- och implementeringsteam som står 
redo att påbörja arbete. 

33 ambassadörer varav 20 är aktiva hösten 2019, dessa har utfört 30 uppdrag under 
året. 

http://www.nsph.se/projekt/peer-support/
http://www.nsph.se/projekt/peer-support/
http://nsphskåne.se/wp-content/uploads/2017/09/NSPH-Skånes-vecka-för-psykisk-hälsa-2017.pdf
http://nsphskåne.se/wp-content/uploads/2017/09/NSPH-Skånes-vecka-för-psykisk-hälsa-2017.pdf
https://www.sv.se/avdelningar/skane/skaneveckan/dagsprogram-skaneveckan/
https://vard.skane.se/psykiatri-skane/om-oss/nyheter/skaneveckan-for-psykisk-halsa-2018
https://vard.skane.se/psykiatri-skane/om-oss/nyheter/skaneveckan-for-psykisk-halsa-2018
https://www.sv.se/globalassets/sv-region-skane/dokument/skaneveckan_2019_web.pdf
https://www.sv.se/avdelningar/skane/skaneveckan-2018/skaneveckan-live/
https://www.sv.se/avdelningar/skane/skaneveckan-2018/skaneveckan-live/
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• Mätbara indikatorer för uppföljning 
Antal anställda i befattningar där egen erfarenhet av psykisk ohälsa krävs, såsom mentorer, 
PEER-support och liknande. 

 

Fokusområde 2. Tillgängliga och tidiga insatser 
 

Närstående 

• Kortsiktiga mål och aktiviteter 2019 
Förbättrat anhörigstöd. 

2017: 7 st i Region Skåne. Hälften av de skånska kommunerna hade anställda med egen 
erfarenhet av psykisk ohälsa. 8 % av de skånska kommunerna arbetade med att anställa 
personer med egen erfarenhet. 
 
2018: Division psykiatri har 8 personer med egen erfarenhet anställda som mentorer 
eller brukarspecialister. Cirka en tredjedel av Skånes kommuner har personer anställda 
utifrån att de har egen erfarenhet av psykisk ohälsa. 16 % av kommunerna uppger att de 
arbetar utifrån någon specifik metod som exempelvis PEER-support. 
 
2019: 14 Peersupportworkers finns anställda inom psykiatrin. Peers finns både i 
heldygns- och öppenvård, och i FACT-team (Flexibel Assertive Community 
Treatment). 
Flera av de större skånska kommunerna har pågående utvecklingsarbete på gång inom 
området PEER-support. Cirka en tredjedel av Skånes kommuner har personer anställda 
i befattningar där egen erfarenhet av psykisk ohälsa krävs, såsom mentorer, PEER-
support och liknande. 
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• Mätbara indikatorer för uppföljning  
Påbörjat utvecklingsprojekt Återhämtningsguiden för anhöriga/närstående under 
förutsättning att finansiering beviljas. 

 

• Långsiktiga mål  
Anhöriga till personer med psykisk ohälsa ska få tillgång till stöd inom kommun och 
landsting. 

• Mätbara indikatorer för uppföljning 
Saknas. 

 

Fokusområde 3. Enskildas delaktighet och rättigheter 

 

Brukarinflytande på systemnivå  

• Kortsiktiga mål och aktiviteter 2019 
Fortsatt brukarinflytande i Regional Samverkansgrupp Psykiatri.  

• Mätbara indikatorer för uppföljning 
Saknas.  

• Långsiktiga mål  
Utveckla formerna för brukarinflytande i Regional Samverkansgrupp Psykiatri. 

2017: Inventering utfördes som visade att 84 % av Skånes kommuner hade pågående 
satsningar riktade till närstående och anhöriga, dessutom pågick samverkansprojekt 
mellan huvudmännen. 
 
2018: Kommunförbundet Skåne genomförde projektet ”Fortsatt utveckling av 
anhörigstöd i Skåne – att uppnå konkreta resultat och sprida goda exempel med 
anhörigstöd” i nära samarbete med Region Skåne och anhörigföreningar i Skåne. Tre 
fjärdedelar av kommunerna uppger att de arbetar aktivt med anhörigstöd för 
målgruppen.  
 
NSPH Skåne ansökte tillsammans med Region Skåne och Kommunförbundet Skåne 
om medel från Allmänna Arvsfonden för projektet Återhämtningsguiden – för dig som 
är anhörig/närstående till någon som är drabbad av psykisk ohälsa.  
 
2019: Kommunförbundet Skånes projekt genomfört. Det framkom behov av ett 
gemensamt handlingsprogram avseende anhörigperspektiv i offentliga verksamheter. 
Efter önskemål från kommuner har ett studiecirkelmaterial för 
anhörigkonsulenter/motsvarande tagits fram. Här finns materialet. 
 
Representanter från Skånes anhörigkonsulenter har tagit fram ett koncept på en heldags 
aktivitet med fokus på återhämtning för anhöriga till personer med psykisk 
funktionsnedsättning.  
 
NSPH har fått medel från Allmänna Arvsfonden för projektet Återhämtningsguiden – 
för dig som är anhörig/närstående till någon som är drabbad av psykisk ohälsa och 
detta projekt är uppstartat, genomfört kartläggning och workshops. 

https://kfsk.se/halsaochsocialvalfard/vard-och-omsorg/anhoriga/studiecirkelmaterial/
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• Mätbara indikatorer för uppföljning 
Saknas.  
 
 

 

Delaktighet  

• Kortsiktiga mål och aktiviteter 2019 
Fortsatt arbete med patientforum.  
Spridning av liknande forum till kommunala verksamheter. 
 

• Mätbara indikatorer för uppföljning  
Antal kommuner med liknande forum.  

 

• Långsiktiga mål  
Utvärdering och uppföljning av liknande forum i kommunala verksamheter, patientnytta 
mm. 

• Mätbara indikatorer för uppföljning 
Genomförd utvärdering/uppföljning. 

 

Utskrivningsguiden 

• Kortsiktiga mål och aktiviteter 2019 
Det ska finnas en bred Återhämtningsguide som kan användas av såväl allmänheten som 
exempelvis öppenvården, kommunen, primärvården eller företagshälsovården.  

2019: Ej genomförd. 

2019: Cirka hälften av Skånes kommuner har liknande forum för att föra dialog om 
vård/omsorgsupplevelser, behov och önskemål med aktuella patienter 

Svar på uppföljning av samverkan i RSP från NSPH Skåne: 

• Vi bjuds under mötena in till dialog, och får frågor ställda till oss kring de 
ämnen som vi kan ge input på. 

• Gruppen anses vara trygg, ett öppet klimat existerar och samtligas röster 
tillvaratas.  

• Det finns definitivt en möjlighet för oss att påverka i olika frågor, vissa mer än 
andra men detta beror främst på vår egen kompetens inom det diskuterade 
området.  

• Bra när man tydligt går igenom delar så att alla förstår och blir insatta i ämnet. 
Lätt att man i liknande forum lätt drar sig med exempelvis olika begrepp som 
inte alla känner till, detta har inte upplevts förekomma i denna grupp.  

• Ledningen av mötena är god! 
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• Mätbara indikatorer för uppföljning  
Material är färdigställt.  

• Långsiktiga mål 
Materialet implementeras och används i hela Skåne. 

• Mätbara indikatorer för uppföljning 
Saknas.  

 
 

SIP 

• Kortsiktiga mål och aktiviteter 2019 
Alla som har behov av och önskar en SIP ska erbjudas detta.  

• Mätbara indikatorer för uppföljning  
Antal SIP inom psykiatrisk vård.  

• Långsiktiga mål  
Förbättrad kvalitet och delaktighet i SIP. 
Uppföljning av SIP genom brukarrevision.  

• Mätbara indikatorer för uppföljning 
Genomförd brukarrevision SIP. 

2019: Ja. Återhämtningsguiden - för dig som mår dåligt lanserades vintern 2018 och en 
mobilapplikation på svenska och engelska har lanserats 2019. Apparna har totalt fått ca 
4000 nedladdningar i Google Play och App Store. På engelska heter appen Recovery 
Guide - tools for self care 

Det tryckta materialet, Återhämtningsguiden – för dig som mår dåligt, har spridits i 35 
000 exemplar under 2019 varav 12 000 exemplar till olika verksamheter i Skåne.  
 
Implementering av Återhämtningsguiden – för dig inom heldygnsvård har fortsatt i 
Psykiatri Skåne. Ca 85% av samtliga heldygnsvårdsavdelningar påbörjat arbetet 
Förhoppningen är att implementering kan påbörja i fler landsting under 2020 
 
För att underlätta användningen av Återhämtningsguiden har utbildningsfilmer tagits 
fram och tillgängliggjorts på hemsidan. 

Antalet SIP som registrerats i det vårdadministrativa systemet ser ut att minska under 
2019 jämfört med tidigare år, det har registrerats 3274 st under jan-sept 2019.  
(Helår: 4347 st 2015, 4644 st 2016, 4859 st 2017, 4986 st 2018). 

Brukarrevision ej genomförd avseende SIP. 
 
Fem grundutbildningar avseende SIP missbruk och psykiatri har planerats gemensamt 
mellan Region Skåne, Kommunförbundet Skåne och NSPH Skåne. Utbildningarna äger 
rum våren 2020.  

http://www.aterhamtningsguiden.se/Utbildning/
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Samverkan vid utskrivning 

• Kortsiktiga mål och aktiviteter 2019 
Samtliga verksamheter ska använda IT-stödet Mina Planer. 

• Mätbara indikatorer för uppföljning  
 Antal kommuner som använder Mina Planer. 

• Långsiktiga mål  
Ingen patient ska behöva vara inlagd på sjukhus om inte behov finns. 

• Mätbara indikatorer för uppföljning 
Mätning av antal dagar som utskrivningsklara patienter varit inlagda på sjukhus. 

 

Casemanagement, ACT, F-ACT 

• Kortsiktiga mål och aktiviteter 2019 
Start av F-ACT-team inom allmänpsykiatrin 
Fortsatt utveckling av integrerat arbete mellan Region Skåne och kommunerna. 
Teamen har god programtrohet. 

• Mätbara indikatorer för uppföljning  
 Antal F-ACT-team inom allmänpsykiatrin  
 

Alla 33 kommuner har rutiner för att använda Mina Planer.  

Mätning för helår 2019 är inte klar i systemet.  

Enligt Öppna jämförelser 2018 - Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning 
(Socialpsykiatri) erbjuder 16 av Skånes kommuner erbjuder Case Management i form av 
integrerade team. (2017: 20 kommuner) 
2018: Nästan alla kommuner känner till att det finns ett skånegemensamt material kring 
casemanagement och cirka hälften av kommunerna har använt materialet. Flera 
kommuner har gjort stora utbildningssatsningar inom Casemanagement och ofta har 
dessa genomförts gemensamt med Region Skåne. De flesta kommuner erbjuder 
casemanagement till personer med psykossjukdom men det erbjuds även till personer 
med dubbeldiagnos och missbruk/beroendeproblematik. (2017: Region Skåne och 63% 
av Skånes kommuner arbetade med Case Management.) 
 
2019:  
En gemensam utbildning i Integrerad Psykiatri har genomförts. En första nätverksträff 
för vård- och stödsamordnare har genomförts. Utifrån detta nätverksmöte har ett nytt 
utskott kring casemanagement tillskapats för att driva arbetet framåt.  
 
Det skånegemensamma casemanegementmaterialet finns på RSP:s hemsida. 
 
En utbildningssatsning i nya FACT-modellen genomfördes under 2019 omfattande fem 
heldagar för samtliga medarbetare i Skånes psykosteam samt ett beroendeteam.  
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Resultat från programtrohetsmätning. 
 

 

• Långsiktiga mål  
Väl integrerat arbete mellan Region Skåne och kommunerna.  
Spridning av casemanagement även inom andra områden än psykosvård. 
Fler verksamheter som arbetar med casemanagement 

• Mätbara indikatorer för uppföljning 
Antal verksamheter som arbetar med casemanagement 

Antal verksamheter som arbetar med casemanagement inom andra områden än 
psykosvård. 
 

 

Fokusområde 4. Utsatta grupper 
 

Missbruk 

• Kortsiktiga mål och aktiviteter 2019 
Alla kommuner ska teckna den reviderade ramöverenskommelsen avseende missbruk och 
beroende. 
Förbättrad samverkan kring LARO. 
Gemensamma utbildningsinsatser kring missbruk av spel om pengar. 

Alla kommuner i Skåne utom tre arbetar med casemanagement i någon form.  

Casemanagement erbjuds personer med samsjuklighet, missbruk- och beroende, unga 
personer med omfattande psykisk ohälsa. Omfattningen varierar inom kommunerna, 
främst utifrån deras olika storlek.  

2018: Årliga programtrohetsmätningar (två gånger i 14 team), uppföljningar samt 
utbildningsföreläsningar kring FACT-programmet. En ny programtrohetsskala med 
tillhörande arbetsbok har utvecklats i Holland och kommer under hösten att lanseras i 
Skåne. Programtrohetsmätningar har också genomförts i ACT-teamen vid två tillfällen. 
Båda teamen har uppvisat god programtrohet gentemot ACT.  
Under 2018 börjar man också i teamen inom psykosvården att följa upp 
behandlingsresultat på individnivå. 
 
2019: Programtrohetsmätningarna har fått en ny design anpassad till den nya modellen. 
Tre mätningar är genomförda enligt den nya designen vilken innebär betydligt mer 
omfattande mätningar med kvalitativa analyser jämfört med de tidigare enklare mer 
kvantitativa mätningarna. 
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• Mätbara indikatorer för uppföljning  
Antal kommuner som tecknat den reviderade ramöverenskommelsen avseende missbruk 
och beroende. 

Antal personer som deltagit i gemensamma utbildningsinsatser kring missbruk av spel om 
pengar. 

• Långsiktiga mål  
Likvärdig beroendevård i Skåne. 

• Mätbara indikatorer för uppföljning 
Bör tas fram.  

 

Våld i nära relationer 

• Kortsiktiga mål och aktiviteter 2019 
Spridning av handlingsprogram Våld i nära relationer. 
Fortsatt samverkan kring Våld i nära relationer. 
Samverkan kring SKL:s kvinnofridssatsning 2018.  

• Mätbara indikatorer för uppföljning  
Genomförda samverkansaktiviteter inom ramen för SKL:s kvinnofridssatsning 2018.  

• Långsiktiga mål  
Minskat våld i nära relationer. 

• Mätbara indikatorer för uppföljning 
Saknas.  
 

2017 saknades 10 kommuner: Vellinge, Svalöv, Perstorp, Båstad, Ängelholm, Skurup, 
Tomelilla, Höganäs, Åstorp och Osby. 
 
2019: Revidering pågår, beräknas finnas en ny Ramöverenskommelse våren 2020. 

2019:  
Spridning av regionalt vårdprogram mot våld i nära relationer 
Fortsatt samverkan kring Våld i nära relationer i bl.a. i arbetsgrupper för Skåne 
Tillsammans mot brott med ett särskilt fokus på våldsutövare.  
 
Samverkan kring SKL:s kvinnofridssatsning 2019 bl.a. genom kvalitetsuppföljning av 
regional jämställdhetsstrategi med fokus på delmål 6.  
 
Framtagande av film i syfte att lyfta barnets perspektiv i folkhälsofrågor med medel 
från Region Skåne  https://vimeo.com/320224238 

Under året har fyra seminarier anordnats i Ystad, Malmö, Helsingborg och Kristianstad 
kring spel om pengar. 321 personer deltog vid dessa seminarier som anordnades av 
Region Skåne, Kommunförbundet Skåne och Länsstyrelsen Skåne.  

https://vimeo.com/320224238
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LSS/personkrets 1 

• Kortsiktiga mål och aktiviteter 2019 
Framtagande av vårdprogram för psykisk hälsa hos personer med intellektuell 
funktionsnedsättning. 

• Mätbara indikatorer för uppföljning  
Fastställt vårdprogram.  

• Långsiktiga mål  
Saknas. 

• Mätbara indikatorer för uppföljning 
Saknas. 
 

Nyanlända  

• Kortsiktiga mål och aktiviteter 2019 
Utveckla samverkan kring målgruppens behov. 

• Mätbara indikatorer för uppföljning  
Saknas. 

• Långsiktiga mål  
Förbättrad psykisk hälsa hos målgruppen.  

• Mätbara indikatorer för uppföljning 
Saknas. 

 

Äldre  

• Kortsiktiga mål och aktiviteter 2019 
Ökad medvetenhet om äldres psykiska hälsa. 
Fler utbildade Första hjälpen psykisk hälsa äldre. (Utbildare och s.k. ”Första hjälpare”). 

• Mätbara indikatorer för uppföljning  
Antal utbildade i Första hjälpen psykisk hälsa äldre. 

• Långsiktiga mål  
Minskat antal självmord i målgruppen. 

• Mätbara indikatorer för uppföljning 
Dödsorsaksregistret. 

Regional riktlinje för vård och behandling vid psykisk ohälsa hos vuxna med 
intellektuell funktionsnedsättning fastställdes 2019-04-01. 

För 2019 har vi endast en totalsumma för antalet utbildade instruktörer i Första hjälpen 
psykisk hälsa, ca 175 utbildare. Antalet utbildade i första hjälpen psykisk hälsa är ca 
1 500 personer i Skåne. 

År 2018 var det 46 personer 65 år och äldre i Skåne som tog sitt liv.  
(2016: 55 st, 2017: 46 st) 

https://vardgivare.skane.se/siteassets/1.-vardriktlinjer/regionala-riktlinjer---fillistning/regional-riktlinje-for-vard-och-behandling-vid-psykisk-ohalsa-hos-vuxna-med-intellektuell-funktions-nedsattning.docx.pdf
https://vardgivare.skane.se/siteassets/1.-vardriktlinjer/regionala-riktlinjer---fillistning/regional-riktlinje-for-vard-och-behandling-vid-psykisk-ohalsa-hos-vuxna-med-intellektuell-funktions-nedsattning.docx.pdf
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Ojämlik hälsa hos personer med psykisk sjukdom  

• Kortsiktiga mål och aktiviteter 2019 
Fler hälsoundersökningar ska genomföras. 
Förbättrat samarbete mellan hälso- och sjukvården och kommunerna för att få till stånd 
regelbundna hälsoundersökningar. 
Implementering av riktlinjer för undvikbar somatisk vård.  

• Mätbara indikatorer för uppföljning  
Antal genomförda hälsoundersökningar. 

• Långsiktiga mål  
Förbättrad somatisk hälsa hos målgruppen.  

• Mätbara indikatorer för uppföljning 
Minskat antal personer med undvikbar somatisk vård. 
Dödsfall i behandlingsbara sjukdomar. 

 
 

HBTQ 

• Kortsiktiga mål och aktiviteter 2019 
Ökad kunskap om psykisk ohälsa hos HBTQ-personer.  

• Mätbara indikatorer för uppföljning  
Saknas. 

• Långsiktiga mål  
Alla som jobbar med psykisk hälsa och/eller suicid inom landsting och kommuner har 
nödvändig kompetens, kapacitet och verktyg att jobba hbtq-inkluderande. 

• Mätbara indikatorer för uppföljning 
Saknas. 

 

Fokusområde 5. Ledning, styrning och organisation  
 

Meningsfull sysselsättning och arbetslivsinriktad rehabilitering 

• Kortsiktiga mål och aktiviteter 2019 
Fler kommuner ska erbjuda strukturerad individuell sysselsättning.  
Fler kommuner ska erbjuda Supported Employment. 

Under 2019 har registrerats 2148 hälsoundersökningar för målgruppen, under perioden 
januari-september.  
 
Helår: 2015: 584 st, 2016: 1309 st 2017: 1983 st, 2018: 2184 st. 

Indikatorn behöver specificeras ytterligare.  
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• Mätbara indikatorer för uppföljning  
Öppna Jämförelser.  

• Långsiktiga mål  
Alla kommuner ska erbjuda strukturerad individuell sysselsättning.  
Förbättrad samverkan mellan kommun, Arbetsförmedling, Försäkringskassa och idéburen 
sektor kring målgruppen.  

• Mätbara indikatorer för uppföljning 
Öppna jämförelser. 
Saknas. 
 
 

Ordnat införande; implementering och ”sluta göra” 

• Kortsiktiga mål och aktiviteter 2019 
Fortsatt samverkan genom Regional Samverkansgrupp Psykiatri. 
Aktualisera frågor avseende psykisk ohälsa i det gemensamma forumet Centralt 
Samverkansorgan.     

• Mätbara indikatorer för uppföljning  
Antal möten i Regional Samverkansgrupp Psykiatri. 

 
Aktualisering av frågor hos Centralt Samverkansorgan. 

• Långsiktiga mål  
Hållbara strukturer för gemensam utveckling och gemensamma utbildningar. 

• Mätbara indikatorer för uppföljning 
Saknas. 
 

Enligt Öppna jämförelser 2018 - Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning 
(Socialpsykiatri) erbjuder 11 av Skånes kommuner IPS-Supported Employment (2016: 
7 kommuner, 2017: 14 kommuner). 
 
Alla kommuner arbetar på olika sätt för att kunna erbjuda arbetslivsinriktad 
rehabilitering och meningsfull sysselsättning. Några kommuner erbjuder IPS och det 
pågår ett stort antal olika projekt inom området. De flesta kommuner uppger att man 
har ett gott samarbete med Försäkringskassa och arbetsförmedling. 
 
2019; 11 kommuner erbjuder Supported Employment. Antalet kommuner som uppger 
att man har en god samverkan med Försäkringskassa och arbetsförmedling har minskat 
drastiskt och flera kommuner uppger att främst samverkan med arbetsförmedlingen har 
försämrats.  

RSP hade 4 möten 2019 (4 st 2016, 5 st 2017, 6 st 2018). 
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Under 2019 har samverkansfrågor inom området psykisk hälsa vid ett flertal tillfällen 
lyfts till Centralt samverkansorgan, forum för samverkan inom hälso- och sjukvård 
mellan Region Skåne och de skånska kommunerna. Tjänstemannaberedningen till 
Centralt Samverkansorgan har tagit beslut avseende användning av de länsgemensamma 
medlen för att stärka samverkan mellan huvudmännen. Den pågående revideringen av 
Ramöverenskommelse psykiatri har föredragits samt samverkan avseende samordnad 
individuell plan och utskrivning från heldygnsvård har lyfts.  


