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Intentioner 
Tidiga och förebyggande insatser 

Sammanhålla vård och stödprocesser 
Inflytande och delaktighet  

Kompetensutveckling 
Nya kreativa lösningar 

Jämställdhet 
Jämlikt 

Inkludera forskning och innovation 
Omfattar all vård och omsorg som är offentligt 

finansierad  

  



Fem fokusområden - fem år framåt 

1. Förebyggande och främjande 
arbete 

2. Tillgängliga insatser 
3. Enskildas delaktighet och 

rättigheter 
4. Utsatta grupper 
5. Ledning, styrning och organisation 
 



Förebyggande och främjande: 

• Barn och unga –främja hälsa och förebygga. 
Erbjuda kunskapsbaserade tidiga insatser enskilt 
och i grupp 

• Hos vuxna – motverka psykisk ohälsa – öka 
kunskapen hos arbetsgivare och i befolkningen 
om hälsofrämjande faktorer 

• Främjande och förebyggande arbete för äldre 

• Motverkan isolering och öka möjligheten till 
delaktighet 

• Motverka stigmatisering 

• Suicidprevention 
 



Tillgängliga tidiga insatser 

• Lätt att hitta rätt 
• Kunskapsbaserade insatser tidigt, 

mkt fokus på barn och unga 

• Motverka sjukskrivning 
• Självinläggning 
• Förstärkt öppenvårdsstöd 

• Samordnade insatser 
• Ökad kunskap om psykisk ohälsa 

i äldreomsorgen 



Enskildas delaktighet och rättigheter 

• Insatser ges i överenskommelse 
med den enskilda 

• Självbestämmande gällande barn 
och unga 

• Samordnad individuell plan 
• Utveckla stöd som redan finns 

tillsammans med brukarna 
• Tidiga insatser gärna i samverkan 

för att möjliggöra återhämtning 

• Anpassade insatser efter behov 
• Tvångsvård 



Utsatta grupper 

 

• Minoriteter, hur ser behoven ut för 
dem? 
 

• Barn i riskzonen, se riskfaktorer 
 

• Uppmärksamma  och motverka 
psykisk ohälsa i riskgrupper: 
utvecklingsstörda, missbruk, 
neuropsykiatri, kriminalvård, 
rättspsykiatri 
 

• Nyanlända 



Ledning styrning och organisation 

• Engagemang och samordning 

• Analyser och åtgärder 

• Brukarinflytande på policynivå 

• Motverka fragmentering för den 
enskilde 

• Suboptimering för samhället 

• God kunskap om bästa möjliga 
metoder hos ledare 

• Förmåga att leda i förändring 

• Stödjande organisationer som 
möjliggör samverkan 



Pengarna och planen 
 

• Redovisning till SKL under hösten hur 
pengarna använts. 

• Analys och mål kring varje 
temaområde  

• Samordning behövs länsvis och lokalt 
med andra utvecklingsområden 

• Medlen möjliggör att prova olika 
utvecklingsidéer utifrån analyserna 
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