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Förord	
 
 
Denna arbetsrapport är resultatet av ett uppdrag från Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL) till forskare vid Umeå universitet. Uppdraget innebar att: 
 

• Analysera samtliga inkomna länsgemensamma handlingsplaner avseende bland annat 
områden som återfinns, koppling till tidigare överenskommelser, områden som saknas, 
mål på lång och kort sikt, samt i den mån det framgår vilka organisationer som 
deltagit. 

• Genomföra en forskarpanel för att analysera innebörden av resultatet av ovanstående. 
• Genomföra ett seminarium med de som ansvarat för genomförandet samt 

färdigställandet av de länsgemensamma handlingsplanerna där resultatet från analysen 
presenteras. 

 
Ansvarig för uppdraget har varit professor Urban Markström. Huvuddelen av datainsamling, 
analys och sammanställningen av rapporten har genomförts av fil mag och doktorand Maria 
Fjellfeldt. I projektgrupper har även fil dr David Rosenberg ingått. Alla tre är verksamma vid 
Institutionen för socialt arbete, Umeå Universitet, och även knutna till Centrum för 
Evidensbaserade Psykosocial Insatser (CEPI). Från SKL har Marit Eskel Grönberg och 
Fredrik Lindencrona fungerat som kontaktpersoner. Medarbetare vid SKL har även varit 
delaktiga i planeringen av både forskarpanelmötet och det avslutande seminariet. För att få 
resultaten från genomgången av planerna ytterligare belysta bjöds en mindre grupp av 
forskare in till en diskussion. Denna forskarpanel bestod av experter inom forskningsfält som 
folkhälsa, psykiatri och implementering. Deltog gjorde docent Anna-Clara Hollander, docent 
Magnus Karlsson samt professor Staffan Johansson. Professor Gunnel Hensing bidrog också 
med skriftliga kommentarer.  
 
Författarna är ansvariga för innehållet och för de slutsatser som dras. Rapporten är en 
arbetsrapport som inte genomgått peer-review-granskning. Delar av materialet och analyserna 
kan dock komma att utgöra underlag för framtida vetenskaplig publicering. 
 
 
Urban Markström 
 
Umeå den 12 april 2017 
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Sammanfattning	
 
För att få del av de statliga stimulansmedlen inom ramen för överenskommelsen mellan 
Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 2016 var kommuner och landsting 
skyldiga att länsvis sammanställa en handlingsplan med avseende på området psykisk hälsa. 
Forskare vid Umeå universitet fick i uppdrag att analysera dessa planer. Både kvantitativa och 
kvalitativa sammanställningar och innehållsanalyser genomfördes. Under en forskarpanel 
bidrog experter inom olika områden med sina kunskaper till att fördjupa och nyansera 
analyser av preliminära resultat. Preliminära resultat presenterades under en seminariedag i 
Stockholm där representanter för länen samt företrädare för SKL, Socialstyrelsen och 
Folkhälsomyndigheten samlats. I samband med denna presentation inkom kompletterande 
uppgifter som innebar att vissa revideringen av rapporten genomfördes.  
 
Inför länens arbete med handlingsplanerna föreslog regeringen i överenskommelsen med SKL 
att kommuner och landsting skulle beakta fem fokusområden: 1, förebyggande och främjande 
insatser 2, tillgängliga tidiga insatser 3, enskildas delaktighet och rättigheter 4, utsatta grupper 
och 5, styrning, ledning och organisation. Dessa fem områden är aktuella för barn och unga, 
vuxna och äldre. I samtliga handlingsplaner förhåller sig länen till dessa fokusområden. I 18 
av 21 län har man strukturerat sina handlingsplaner i relation till fokusområdena. Tre län 
förhåller sig friare till de angivna fokusområdena. 
 
Sveriges län skiljer sig åt på många sätt, vilket återspeglas i handlingsplanerna som varierar 
till form och innehåll. Vissa län har gjort behovsanalyser utifrån ett folkhälsoperspektiv på 
psykisk hälsa, medan andra behovsanalyser undersöker faktorer som är mer relaterade till ett 
perspektiv på manifest ohälsa och sjukdom. I vissa län finns detaljerade målsättningar som 
specificeras i långsiktiga mål och kortsiktiga delmål. I andra län har målformulerandet just 
påbörjats. I en del handlingsplaner finns detaljerade åtgärdsförslag medan det i andra län 
presenteras mer övergripande och generella åtgärder. Variationsrikedomen i 
handlingsplanerna är mycket stor. 
 
När det gäller beskrivningen av arbetsprocessen i samband med att handlingsplanerna 
utarbetats varierar graden av insyn i hur arbetet gått till. I vissa handlingsplaner beskrivs 
processen i detalj, och personer som deltagit är namngivna. I andra handlingsplaner går det 
inte att utläsa vare sig hur arbetsprocessen har gått till eller vilka som varit delaktiga. I ett län 
har ett ägarskap skrivits in i handlingsplanen som innebär att instanser utsetts som ansvariga 
för att handlingsplanen i sin helhet omsätts i praktik. I några län utses ansvariga inom 
respektive insatsområde, medan vissa län inte berör ansvarsfrågan alls. 
 
I såväl den nationella policyn som i handlingsplanerna finns en komplexitet när det gäller den 
tredelade målgruppsbeskrivningen om ”allas” psykiska hälsa, utsatta gruppers psykiska hälsa 
och personer med omfattande psykiatrisk problematik. 
 
Sammantaget såg fördelningen av behov och insatser i förhållande till de fem fokusområdena 
ut så här i 18 av 21 län (dvs. de län som strukturerat sin plan i relation till fokusområdena). 
 

1. Fokusområde 4, utsatta grupper (240 behov och insatser)  
2. Fokusområde 5, styrning, ledning och organisation (200 behov och insatser)  
3. Fokusområde 1, förebyggande och främjande insatser (158 behov och insatser)  
4. Fokusområde 2, tillgängliga tidiga insatser (154 behov och insatser) 
5. Fokusområde 3, enskildas delaktighet och rättigheter (135 behov och insatser) 
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Analysen visade på ett mönster av återkommande teman som rör sig över 
fokusområdesgränserna. Dessa teman återkommer även i de tre länsplaner som inte lika 
tydligt följer fokusområdesstrukturen. Diagrammet nedan visar hur många gånger ett tema 
sammantaget återkommer inom samtliga fem fokusområden i de 18 länsplaner där man 
strukturerat sin plan i relation till fokusområdena. Exempelvis förekom insatser riktade till 
barn och unga sammanlagt 64 gånger, till asylsökande och nyanlända 33 gånger och insatsen 
suicidprevention förekom 26 gånger. 
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Hur kommuner och landsting hanterat frågan om brukarmedverkan i arbetet med planerna 
varierar; alltifrån att inte ha någon brukarmedverkan dokumenterad alls, till att en 
brukarorganisation är en av tre jämbördiga parter. I ett län anläggs ett folkhälsoperspektiv på 
brukarmedverkan genom att representanter från ett brett spektrum av brukar-  anhörig- och 
patientföreningar finns representerade, liksom representanter för skola. 
 
Att använda sig av länsnivån som avsändare för planerna innebär utmaningar. Vilken grad av 
struktur som finns varierar mellan länen – se Länsinventering Psykisk Hälsa (SKL 2015). Det 
finns ingen självklar politisk struktur vilket innebär att det är svårt att förankra 
handlingsplanerna i en politisk kontext. I 9 län beskrivs politisk förankring av varierande 
grad. I återstående 12 län framgår det inte om handlingsplanerna är politiskt förankrade eller 
inte. Graden av politisk förankring påverkar möjligheten att omsätta handlingsplanen i 
praktiken. En annan utmaning rör tillgången till tjänstemän på länsnivå som kan arbeta med 
länsgemensamma uppdrag. Även detta skiljer sig åt mellan länen och påverkar arbetet med 
länsgemensamma planer och målsättningar.  
 
När det gäller målsättningar presenteras det i drygt hälften (12 av 21) av handlingsplanerna 
långsiktiga mål som är nedbrutna i kortsiktiga delmål. I fyra län är långsiktiga och kortsiktiga 
målsättningar fristående ifrån varandra. Målsättningar strukturerats antingen utifrån de fem 
fokusområdena eller tematiskt utifrån prioriterade områden i länen. I fem av länen har man 
hanterat målsättningar på andra sätt. 
 
De slutsatser som dragits utifrån analysen av de 21 länens handlingsplaner är följande: 
 

• Strukturer för att arbeta på länsnivå ser mycket olika ut i länen. Därför skiljer sig 
handlingsplanerna åt, både till form och innehåll. I vissa län tycks arbetet med 
länsplanen innebära ett mervärde för de inblandade aktörerna, i andra inte. Om 
principen från regeringen och SKL att använda sig av länsnivån i kommunikationen 
ska bestå, bör strategier för stöd till länen övervägas. 

• Generellt sett rör länsplanerna utvecklingsarbete och endast i liten utsträckning 
organisationernas kärnverksamhet. 

• Länsplanerna handlar främst om kommunerna och landstingens gemensamma arbete 
och om samverkan mellan organisationerna. Detta innebär att de enskilda 
huvudmännens verksamheter endast uppmärksammas i mycket liten utsträckning. 
Följaktligen saknas en stor del av den reguljära kärnverksamhet som bedrivs av 
kommuner och landsting var för sig, som till exempel den specialiserade psykiatrins 
behandlingsarbete eller primärvårdens insatser. Inriktningen är särskilt tydligt under 
fokusområdet ”ledarskap och organisering” där handlingsplanerna företrädesvis rör 
samordning och samverkan. 

• Det finns en hög ambition i länen att främja psykisk hälsa hos barn och unga, och att 
samarbeta mellan huvudmännen kring barn och unga som har utvecklat någon form av 
psykisk ohälsa. 

• I länen finns en hög ambition att samarbeta huvudmän emellan och tillsammans med 
det civila samhället för att bli bättre på hälsofrämjande insatser riktade till asylsökande 
och nyanlända, samt att bli bättre på insatser som riktas till asylsökande och nyanlända 
som utvecklat någon form av psykisk ohälsa. 

• Två insatsområden som återkommer frekvent i länen är arbetet med suicidprevention 
och arbetet med att erbjuda dem som får stöd från de båda huvudmännen en 
samordnad individuell plan (SIP) samt att utveckla formerna för SIP.   
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• I handlingsplanerna finns en ansats att främja den psykiska folkhälsan i länen. Detta 
sker parallellt med att insatser riktas till riskgrupper och grupper där psykisk ohälsa 
redan utvecklats. Detta innebär att kommuner och landsting tagit emot de nationella 
styrsignalerna, och fortsatt vidga sitt fokus från PRIO-satsningen till att omfatta 
folkhälsoperspektivet inom området psykisk hälsa. Dock sker detta endast i mindre 
utsträckning för grupperna vuxna och äldre personer.  

 
Avslutningsvis ges exempel på några aspekter utifrån vilka ”en lyckad plan” kan förstås.  En 
lyckad plan kännetecknas av ett tydligt ägarskap, systematisk analys, realistiska mål och ett 
val av tydliga aktiviteter som kan implementeras och följas upp. Vi ger även tre 
rekommendationer till länen i det fortsatta arbetet med att formulera länsgemensamma 
handlingsplaner: 1, att skriva planerna för sin egen skull 2, att öka genomförbarheten i 
planerna genom aktiva prioriteringar mellan de breda och olikartade målsättningar som staten 
lanserat 3, att ta frågan om ansvar för planerna på allvar genom att klargöra vem eller vilka 
som ansvarar för handlingsplanen och dess implementering. 
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1. Inledning	
 
1.1 Psykisk	hälsa	och	ohälsa	
 
Risken att drabbas av psykisk ohälsa under en livstid är ca 50%. Varannan svensk kommer 
alltså att drabbas av psykisk ohälsa någon gång i livet (Nationell samordnare, 2016). För att 
motverka denna utveckling menar regeringens nationella samordnare inom området psykisk 
hälsa att det är avgörande att hela samhället, samtidigt och samordnat, bidrar till psykisk 
hälsa. Den här typen av beskrivningar är central i den aktuella svenska politiken rörande 
psykisk hälsa. Under flera decennier har statens insatser på området fokuserat avvecklingen 
av den institutionsbaserade psykiatriska vården till förmån för insatser ute i samhället. Den 
målgrupp som politiken främst uppmärksammat har varit personer med stora konsekvenser av 
långvarig och allvarlig psykisk ohälsa. De senaste tio åren har emellertid den svenska policyn 
kommit att breddas allt mer i riktning mot bredare målgrupper och mot förebyggande och 
tidiga insatser. Denna inriktning ligger i linje med en internationell utveckling där 
folkhälsoperspektivet växt sig starkare och där begrepp som ”public mental health” är flitigt 
använt (Mehta et al, 2015; Thornicroft et al, 2011; Wahlbeck, 2015). I det svenska 
perspektivet kan detta illustreras genom uppmärksamheten på ungas psykiska hälsa och 
förebyggande insatser inom skolan, liksom diskussioner kring äldres livsvillkor. Skiftet syns 
även tydligt i statens sätt att presentera satsningar där begrepp som psykiskt funktionshinder 
och psykisk ohälsa står tillbaka till förmån för begreppet psykisk hälsa.  
 
1.2 Insatsområdet	psykisk	hälsa	och	ohälsa	–	ett	fält	i	förändring	
 
1.2.1 Staten,	kommunerna	och	landstinget	-	tre	följeslagare	
 
Under de senaste hundra åren har staten, kommunerna och landstingen varit viktiga aktörer 
när det gäller policyutformning på området psykisk hälsa och ohälsa. De har haft olika roller, 
och omfattningen av respektive aktörs ansvar för vård och stöd har varierat.  
 
Fram till 1970-talet var staten och dess institutioner den dominerande aktören inom den 
svenska psykiatrin. Parallellt med att de slutna institutionerna i form av mentalsjukhus 
avvecklades med början i slutet av 1970-talet utvecklades det en ny form av psykiatri med 
större fokus på öppenvård och sociala stöd ute i lokalsamhället. Ett problem som snabbt 
uppstod var hur ansvarsfördelningen skulle se ut mellan landstingen, där den psykiatriska 
öppenvården bedrevs, och kommunerna där de förebyggande insatserna bedrevs (Markström, 
2003; Vårdanalys, 2015). Ansvarsfrågan har varit aktuell sedan dess, och det förekommer 
fortfarande att människor hamnar i ”organisatoriska mellanrum” mellan kommun och 
landsting. 
 
Staten är fortfarande den aktör som utformar policymål och ideologisk inriktning för området, 
men själva översättningen av dessa reformintentioner överlåts i allt väsentligt till lokala och 
regionala aktörer (Lindqvist, Markström och Rosenberg, 2014). Under lång tid har staten 
använt sig av en så kallad mjuk styrning, där kommuner och landsting fått ekonomiska 
stimulansmedel för att arbeta på ett visst sätt samt information och kunskap i syfte att få en 
idémässig guidning i sin verksamhetsutveckling. Kommuner och landsting har fortfarande 
kvar sitt självstyre att välja att avstå från att arbeta på det av staten önskade sättet, men med 
följden att de inte får del av statens stimulansmedel (Maycraft Kall, 2010). 
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År 2012 lanserades det omfattande statliga initiativet PRIO psykisk ohälsa – plan för riktade 
insatser inom området psykisk ohälsa 2012 – 2016 (Regeringskansliet, 2012). PRIO inbegrep 
en rad olika satsningar riktade särskilt till barn och unga med psykisk ohälsa samt till personer 
med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik. Satsningen omfattade cirka fyra 
miljarder kronor och ett 30-tal olika projekt. I samband med satsningen inrättades också 
samordnare för frågorna inom socialdepartementet respektive SKL. År 2015 beslöt regeringen 
att inrätta en särskild utredare – en nationell samordnare – med placering utanför 
departementsstrukturen (Regeringskansliet, 2015). 
 
De satsningar som gjorts från statligt håll har mestadels fokuserat på personer med 
omfattande behov (Vårdanalys, 2015). Den nationella samordnaren menar att denna målgrupp 
fortfarande är viktig och att den även fortsättningsvis behöver uppmärksammas, men att den 
växande folkhälsoutmaningen psykisk ohälsa samtidigt behöver adresseras (Nationell 
samordnare, 2016). Denna folkhälsoinriktning är ett historiskt nytt statligt förhållningssätt till 
satsningar inom området psykisk hälsa och ohälsa. 
 
1.2.2 Överenskommelsen	2016	-	2020	
 
Staten och SKL ingick år 2016 en överenskommelse benämnd ”Stöd till riktade insatser inom 
området psykisk hälsa 2016”. I överenskommelsen framgår det att ”Syftet med denna 
överenskommelse är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete på området psykisk 
hälsa med ett gemensamt ansvarstagande från berörda aktörer. Det övergripande syftet är att 
öka tillgängligheten till stöd och behandling av god kvalitet och att förebygga och motverka 
psykisk ohälsa.” (Regeringskansliet och SKL, 2016, bilaga 1. s.6)  
 

Det finns en utmaning i transformeringen från ett ohälsoperspektiv till ett hälsoperspektiv som 
blir synligt redan i syftesformuleringen. Det sker en glidning mellan det första syftet som 
handlar om området psykisk hälsa, till det övergripande syftet i nästa mening som handlar om 
psykisk ohälsa. Genomgående i policydokumenten finns en spänning mellan perspektiv på 
folkhälsa respektive ohälsa som gör att det blir svårt att hålla isär de begrepp och insatser som 
hör till de olika perspektiven. 
 

Överenskommelsen för år 2016 omfattade 850 000 000 kronor. Av dem delades 780 000 000 
kronor ut som stimulansmedel till kommuner och landsting i syfte att förstärka och stödja 
utvecklingen inom området psykisk hälsa.  
 
Regeringen har identifierat fem fokusområden som fundament för det förändringsarbete som 
skall bedrivas:   
 

1. Förebyggande och främjande arbete  
2. Tillgängliga tidiga insatser 
3. Enskildas delaktighet och rättigheter 
4. Utsatta grupper 
5. Styrning, ledning och organisation  

 
(Regeringskansliet, 2015; Regeringskansliet och SKL, 2016) 

 
Varje fokusområde omfattar personer i alla åldrar. Fokusområdena utgår från hela 
befolkningen; personer som mår bra, personer som har, eller riskerar att drabbas av, psykisk 
ohälsa och personer med långvarig psykisk funktionsnedsättning (Regeringskansliet, 2015).  
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Det första fokusområdet, främjande och förebyggande insatser, handlar enligt 
kommittédirektiven bland annat om att informera allmänheten om risker förknippade med 
droger eller om hälsobefrämjande faktorer i människors vardag och arbetsliv. Det kan handla 
om insatser för att förbättra kostvanor och fysisk aktivitet. Ansatsen är också att 
medvetandegöra beslutsfattare om riskfaktorer och friskfaktorer för att kunna bidra till en 
positiv utveckling beträffande befolkningens psykiska hälsa. En särskilt viktig grupp som 
framhålls är barn och unga där förebyggande insatser har särskilt stor effekt innan ohälsan har 
debuterat. Insatsområden som särskilt lyfts fram är suicidprevention och insatser mot stigma 
och fördomar kring psykisk ohälsa (Regeringskansliet, 2015). 
 
Det andra området rör tidiga och tillgängliga insatser. Här liggen tonvikt vid tillgången till 
rätt vård- och stödinsatser i rätt tid för barn, unga, vuxna och äldre med psykisk ohälsa. 
Människor ska ha rätt till ett rimligt utbud av kunskapsbaserade insatser utan för långa 
väntetider. I detta fokusområde nämns bland annat insatser som motverkar sjukskrivning, 
tidiga insatser vid återinsjuknande för personer med långvarig sjukdom och tidiga 
samordnade insatser för unga vuxna med sammansatt behovsbild (Regeringskansliet, 2015). 
 
Enskildas delaktighet och rättigheter utgör det tredje området. Här vill regeringen förändra 
synen på den enskilde som en passiv mottagare av insatser i en riktning där vård- och 
omsorgssituationen kan ses som en överenskommelse mellan vårdgivaren och den enskilde. 
Områden som betonas är en fortsatt utveckling av arbetet med samordnad individuell 
planering, insatser för att stärka delaktigheten i samhället för personer med psykisk 
funktionsnedsättning och rättigheter för människor som vårdas med stöd av 
tvångsvårdslagstiftningen (a.a.) 
 
Fjärde fokusområdet rör utsatta grupper. Regeringen vill öka medvetenheten kring olika 
gruppers specifika behov och förutsättningar för att därigenom kunna utveckla anpassade 
lösningar. Det kan handla om skillnader i psykisk hälsa relaterade till sexuell läggning och 
könsidentitet – exempelvis betonas HBT-gruppens utsatthet när det gäller psykisk ohälsa. 
Andra utsatta grupper där regeringen vill förbättra stödet är barn som lever i riskmiljöer, 
personer med utvecklingsstörning, personer med samsjuklighet, nationella minoriteter och 
nyanlända till Sverige (a.a.).  
 
Det sista området i den nya politiken handlar om ledning, styrning och organisation. Här 
efterlyser regeringen engagemang och samordning mellan inblandade parter. Samarbete med 
brukar- och anhörigrörelsen betonas särskilt. Området psykisk hälsa omfattar en rad 
organisationer på olika administrativa nivåer och här menar man att samhällets insatser måste 
göras mer resurseffektiva och för detta krävs ofta nära samarbete mellan organisationer och 
involverade professioner. Chefer och ledare i offentligt finansierad verksamhet har en central 
roll för att detta ska bli möjligt (a.a.).  
 
För en utomstående kan det svårt att förstå logiken bakom de fem fokusområdena. De två 
första fokusområdena följer idén om ett livscykelperspektiv i vars ljus psykisk hälsa och 
ohälsa kan förstås. Men om livscykelperspektivet applicerats fullt ut vid formulerandet av 
fokusområdena utifrån ett folkhälsoperspektiv skulle fokusområdena sett ut på ett annat sätt.  
 
Regeringen (Nationell samordnare, 2016) beskriver livscykelperspektivet enligt följande: från 
frisk till risk, till indikerat problem, till sjuk, till rehabilitering och återhämtning. Det naturliga 
vore då att börja med fokusområdet ”främjande och förebyggande insatser” följda av området 
”tidiga och tillgängliga insatser”. Fokusområde tre kunde i så fall handla om insatser i form av 
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behandling av sjukdomen, som följs av rehabiliterings- och återhämtningsinsatser. De senare 
fokusområdena skulle därefter kunnat handla om resultat och uppföljning av behandlingen. 
De personer som blivit friska har gått igenom cykeln, och de personer som fortfarande är 
sjuka får vidare behandling och omvårdnad. Då skulle den målgrupp som tidigare prioriterats 
vid statens satsningar, personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik, 
vara en naturlig del i det sista fokusområdet. Så är dock inte fokusområdeslogiken uppbyggd i 
nuläget. Istället kompletteras de första två fokusområdena med tre fokusområden som är 
frikopplade från livscykelperspektivet. Som vi kommer att visa har den använda strukturen 
betydelse för vad som återfinns och inte i planerna. 
 
1.2.3 PRIO	och	Överenskommelsen	-	likheter	och	skillnader	
 
Den nya överenskommelsen för 2016 är ett exempel på vad regeringen och SKL kallar 
”tillitsstyrning”. Staten avsätter stimulansmedel som tilldelas kommuner och landsting. 
Medlen delas ut i början av året, och kommuner och landsting får disponera dem fritt. 
Däremot finns en förväntan på att medlen ska avsättas till insatser på det aktuella området. 
Staten utformar olika typer av motprestationer som kommuner och landsting måste uppfylla 
för att få behålla de utbetalade stimulansmedlen. I det här fallet, överenskommelsen 2016, 
handlade det om att varje län skulle presentera en gemensam behovsanalys och en 
handlingsplan för hur man inom kommuner och landsting vill genomföra riktade insatser på 
området psykisk hälsa. Alla län skickade in handlingsplaner under hösten 2016. 
 
En skillnad mellan PRIO 2012–2016 och överenskommelsen 2016 (och den för 2017) är att 
den tidigare fokuserade riktade insatser inom området psykisk ohälsa, medan den senare 
handlar om riktade insatser inom området psykisk hälsa. ”Psykisk hälsa och ohälsa är inte 
uteslutande en fråga för psykiatrin och socialtjänsten, utan även en utmaning på många 
samhällsområden på olika sätt.” (Regeringskansliet och SKL, 2016, bilaga 1:2 s. 2). Staten 
och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) förespråkar ett folkhälsoperspektiv på 
psykiatriområdet. Från att rikta insatser till målgruppen barn och unga med psykisk ohälsa 
samt till personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik vidgas nu 
policyn till att syfta mot folkhälsoinriktningen ”psykisk hälsa åt alla”. I PRIO fanns även en 
viss betoning på främjande, förebyggande och tidiga insatser för gruppen barn och unga, 
något som däremot inte gick att utläsa för gruppen vuxna och äldre. 
 
1.2.4 Arbetet	med	att	ta	fram	rapporten	
 
Forskarna fick tillgång till alla länsplaner som skickats till SKL efter att det uppsatta 
slutdatumet, den sista oktober 2016, passerat. I ett första skede valdes en handfull planer ut 
som lästes och diskuterades inom forskargruppen. I detta skede deltog även en representant 
från SKL för att i mån av behov, ”dechiffrera” planerna. Som ett resultat identifierades ett 
antal variabler och teman som bedömdes relevanta att ha med i analysen av alla planerna.  
 
I ett nästa steg sorterades innehållet i alla planer efter tre strategier. Det första bestod i att 
sammanfatta och karaktärisera varje enskild plan med utgångspunkt från de variabler som 
identifierats. Genom hela arbetet har vi försökt att behålla kunskapen om planerna som unika 
”case” – vi har också försökt att i rapporten regelbundet illustrera våra resultat från enskilda 
länsplaner. Den andra strategin utgick från en ”naturalistisk” ansats där vi sorterade materialet 
från alla planerna efter respektive fokusområde och utifrån hur länen själva valt att sortera 
sina identifierade behov och insatser. Här gjordes både kvantitativa och kvalitativa 
sammanställningar och analyser. Som exempel räknades antal identifierade behov, antal 



 12 

beskrivna insatser samt de formulerade målsättningarna under respektive fokusområde. Den 
tredje strategin som användes var att utgå från resultatet från steg ett och plocka ut kluster av 
teman som förekommit under flera fokusområden och analysera dessa särskilt. Det handlade 
t.ex. om vanliga prioriteringar som satsningar på barn och unga eller på nyanlända, liksom 
särskilt framträdande kluster av aktiviteter som t.ex. attitydarbete eller suicidförebyggande 
åtgärder. Dessa tre sammanställningar har vi sedan växlat emellan när vi analyserat 
huvudresultat och formulerat slutsatser. En särskild sammanställning och beskrivande 
innehållsanalys gjordes av information som rörde länens arbete med länsplanen, som t.ex. 
processen med att sammanställa planen, deltagande aktörer, politisk förankring, etc.  
 
Parallellt med de ovan beskrivna sammanställningarna och analyserna har forskargruppen 
träffats regelbundet för att diskutera resultaten och identifiera nyckelteman, vid några 
tillfällen tillsammans med en representant från SKL. En av forskarna träffade också under en 
dag några av de personer på SKL som ansvarat för den mesta av kontakten med kommuner 
och landsting under processen med att sammanställa och skicka in länsplanerna.  
 
Några veckor innan färdigställandet av rapporten bjöd forskarna in en mindre grupp experter 
för att få deras olika perspektiv på de preliminära resultaten. Denna forskarpanel fick under en 
eftermiddag redovisa och diskutera sina iakttagelser och reflektioner kring sammanställningen 
av data. De flesta av våra huvudteman kom att bekräftas av gruppen men det tillkom även 
infallsvinklar och observationer som fick oss att gå igenom planerna ytterligare några gånger, 
men med fokus på vissa detaljer. Här gjorde vi också sökningar efter några specifika ord i 
planerna.  
 
Preliminära resultat presenterades under en seminariedag i Stockholm där representanter för 
länen samt företrädare för SKL, Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten samlats. I 
samband med denna presentation inkom kompletterande uppgifter som innebar att vissa 
revideringen av rapporten genomfördes. Dessa revideringar handlade främst om att 
komplettera rapporten med sakinnehåll som fanns beskrivet i externa bilagor och därför inte 
inkluderats i grundanalysen av handlingsplanerna, exempelvis politisk förankring av 
handlingsplanen. 
 
Den rapport som här presenteras har inte genomgått en strikt vetenskaplig granskning via 
peer-review-förfarande utan skall betraktas som en arbetsrapport med i första hand 
deskriptiva ambitioner. Emellertid har författarna eftersträvat vetenskaplig systematik och 
transparens genom hela arbetet.  
 
1.2.5 Sveriges	län	
 
För att bättre förstå resultaten i analysen av länens planer behövs en förförståelse av de olika 
länens karaktär. Nedan följer en tabell som visar hur många kommuner som finns i varje län, 
hur stor yta länet har, hur många invånare som bor i länet, samt hur många invånare som bor 
per kvadratkilometer. Detta ger en bild av länens grundkaraktäristik som i sin tur kan 
underlätta förståelse för t.ex. antalet föreslagna insatser, deltagande myndigheter och allmän 
ambitionsnivå i planerna. Vissa av de största länen har t.ex. haft särskilda funktioner på 
länsnivå som ansvarat för processerna kring planerna medan andra helt saknat sådana 
resurser. På samma sätt innebär planer som greppar arbetet i 49 kommuner helt andra 
utmaningar än ett län med endast en kommun.  
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Län Kommuner Yta (km²) 
[1] 

Folkmängd 
(2016-09-30)[2] 

Inv/km² 

  Blekinge län 5 2 931 157 717 53,8 

  Dalarnas län 15 28 029 283 220 10,1 

  Gotlands län 1 3 135 57 800 18,4 

  Gävleborgs län 10 18 118 283 737 15,7 

  Hallands län 6 5 427 318 713 58,7 

  Jämtlands län 8 48 935 128 212 2,6 

  Jönköpings län 13 10 437 351 582 33,7 

  Kalmar län 12 11 165 239 968 21,5 

  Kronobergs län 8 8 424 193 516 23,0 

  Norrbottens län 14 97 239 250 334 2,6 

  Skåne län 33 10 968 1 317 548 120,1 

  Stockholms län 26 6 524 2 260 795 346,5 

  Södermanlands län 9 6 075 286 712 47,2 

  Uppsala län 8 8 190 359 384 43,9 

  Värmlands län 16 17 519 277 945 15,9 

  Västerbottens län 15 54 665 265 166 4,9 

  Västernorrlands län 7 21 549 245 097 11,4 

  Västmanlands län 10 5 118 266 675 52,1 

  Västra Götalands län 49 23 800 1 666 055 70,0 

  Örebro län 12 8 504 293 799 34,5 

  Östergötlands län 13 10 559 450 445 42,7 
 Sverige 290 407 311 9 954 420 24,4 

(Statistiska centralbyrån, 2017a; Statistiska centralbyrån, 2017 b) 

2 En	presentation	av	handlingsplanerna	
	
2.1 Handlingsplanernas	struktur	och	karaktär	
 
Precis som länen ser olika ut till antal kommuner, befolkningsmängd och yta, så ser de 
gemensamma länsplanerna olika ut. Exempelvis består Västra Götalands handlingsplan av 6 
sidor, medan Örebro läns handlingsplan består av 149 sidor.  
 
Vissa län, t.ex. Västernorrland, Norrbotten och Jämtland, har valt att skriva ihop analyser och 
planer i ett samlat dokument. Andra, t.ex. Uppsala, Gävleborg och Skåne har gjort två 
parallella dokument. I Gävleborg har en person gjort en bred analys med fokus på psykisk 
hälsa. Analysen har sedan delvis använts som diskussionsunderlag vid utformandet av planen, 
men planen tar avstamp i den tidigare PRIO-satsningen där insatser riktades till personer med 
psykisk ohälsa: ”De utvecklingsområden som identifierats i handlingsplanen tar avstamp i de 
tidigare utarbetade handlingsplanerna utifrån förra prio-satsningen.” (Gävleborgs 
handlingsplan s.3). Vissa län, t.ex. Gävleborg, Uppsala och Örebro presenterar budgetramar 
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eller kostnadsberäkningar för de åtgärder som ska vidtas. Andra län har kostnadsberäknat 
vissa insatser men inte alla, och flera län har inte gjort någon kostnadsberäkning i samband 
med handlingsplanen i detta skede.      
 
I Jämtlands läns handlingsplan presenteras fyra övergripande behovsområden, medan Uppsala 
län presenterar ett 70-tal mer specificerade behov. I Västra Götalands län handlar 
målsättningen för 2017 om att målområden ska konkretiseras. I Skånes länsgemensamma plan 
presenteras 48 detaljerade åtgärdsförslag. Nedan följer ett exempel: 
 
”Fokusområde 1. Förebyggande och främjande arbete 

 
Självmord 

 
• Kortsiktiga mål och aktiviteter 2017 
Minst en medarbetare från varje kommun ska ha genomgått de två första modulerna i 
webbutbildningen SpiSS.  
Minst en medarbetare från varje vårdcentral ska ha genomgått de två första modulerna i 
webbutbildningen SpiSS.  
Mer än 80 % av medarbetarna inom division psykiatri ska ha genomfört fyra kurser med 
godkänt resultat.  
Mer än 80 % av medarbetarna inom division psykiatri ska ha deltagit i minst en 
samtalsgrupp.  
Region Skåne och de skånska kommunerna ska tillsammans med övriga berörda aktörer 
arbeta skåneövergripande för att öka kunskapen om suicidpreventivt arbete.  
Fortsatt strukturerat arbete kring händelseanalyser i Region Skåne.  
Arbeta i linje med det nationella handlingsprogrammet för Suicidprevention 

 
• Mätbara indikatorer för uppföljning 
Antal medarbetare som genomgått de två första modulerna i webbutbildningen SpiSS från 
kommun respektive primärvård. Antal medarbetare som genomgått samtliga moduler i 
webbutbildningen SpiSS från division psykiatri. Antal deltagare i seminarieserie kring 
suicidprevention. Antal genomförda händelseanalyser. 

 
• Långsiktiga mål 
Minska antalet självmord i Skåne. 

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

 
(Skånes handlingsplan s. 3)  
 
Vissa län presenterar en stringent och sammanhållen länsplan, medan andra län presenterar en 
mer fragmentarisk sammanställning av de olika kommunerna och landstingens enskilda 
planer. Vissa län presenterar specifika behov och planer, medan andra läns behov och planer 
är mer allmänna och oprecisa.  
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Nedan visas ett exempel på en preciserad beskrivning: (Sörmland s. 15) 

Långsiktiga 
mål (5 år) 

Mål 2017 Indikator Aktiviteter Ansvarig Uppskattad 
kostnad 

Oberoende 
av 
hyrläkare 

Utlandsrekrytering En 
rekryterad 
läkare 

Rekrytering 
av 
specialister 

landsting 300 000 kr 

 
Som kontrast till detta visas ett exempel på en mer allmän beskrivning:  
 
”Inom skolans ram finns flera sätt och tillfällen att ta upp frågor om värdegrund, respektfullt 
bemötande, relationer, alkohol- och drogbruk, psykisk hälsa med mera i avsikt att sprida 
kunskap, verka för en god skolmiljö och för att stötta de elever som på ett eller annat sätt far 
illa. Detta arbete kan utvecklas ytterligare.” (Västerbotten s. 4). 
 
Sedan finns det län som väljer att arbeta mer koncentrerat med färre saker. Värmland 
identifierar fem behov och presenterar fem insatser för att åtgärda dessa. I Kalmar län 
identifieras fler behov än vad som senare presenteras i form av föreslagna åtgärder. I Jämtland 
presenteras färre övergripande behov och fler specificerade åtgärder. 
 
Hur stor ”träffyta” handlingsplanerna har varierar. Det finns län som har uttryckliga 
ambitioner att göra ”mycket för många”, exempelvis Skåne som presenterar ett 50-tal behov 
som sedan följs upp med specifika insatser. Länet ger exempel på en handlingsplan med en 
bred och samtidigt specificerad ansats där alla insatsområden är beskrivna i detalj. 
Exempelvis Västerbotten vill också göra mycket för många, men i handlingsplanen 
presenteras inga tydliga behov och eller åtgärdsplaner.  
 
I de olika behovsanalyserna och handlingsplanerna speglas en skillnad i hur organiseringen 
och traditionen att arbeta på just länsnivå med länet som utgångspunkt och aktör ser ut. Det 
fanns exempelvis i Skåne en organisation bestående av personer som var självklara att ta sig 
an uppdraget, med en organisationsstruktur där kommunikationsvägar redan upparbetats i ett 
tidigare skede. Stockholm avser att anställa två personer på länsnivå som finansieras 
gemensamt av berörda kommuner och landsting och som kan arbeta vidare med frågor på just 
länsnivå. I flera andra län finns det ingen särskild person på länsnivå. Handlingsplaner i dessa 
län presenterar en sammansättning av lokala planer, där länet inte på ett självklart sätt är en 
aktör. Denna iakttagelse väcker frågan om den generella lämpligheten att rikta statliga 
förväntningar mot denna nivå, som på många ställen inte motsvaras av någon administrativ 
mottagarstruktur eller utgör en naturlig yta för planering och verksamhetsutveckling. I vissa 
fall förefaller processen med att sammanställa länsplanen som krystad, medan den i vissa 
andra fall utgår från väl upparbetade samarbetsytor där ansvaret för de olika delarna i arbetet 
är tydligt adresserade. 
 
Västra Götalands läns plan skiljer sig från de andra. Planen är bara några sidor och beskriver 
en process som är i sitt uppstartsskede. Länet ser ut att arbeta på bred front, och anledningen 
till att deras handlingsplan inte är mer omfattande än den är kan bero på att de vill låta 
processen ta tid, få med alla viktiga personer i arbetet och inte forcera fram varken 
behovsanalys eller åtgärdsplanering. Detta kan vara ett exempel på en bottom-up process där 
den lokala kontexten ges ett utrymme som den nationella nivån får vänta in. I andra län kan en 
tydligare top-down process anas, där enskilda tjänstemän har genomfört arbetet med 



 16 

företrädesvis behovsanalysen, utan att ha så mycket förankring i den lokala kontexten, 
förutom på statistiknivå. 
 
Örebro läns handlingsplan skiljer sig också från de andra, genom att Örebro län genomfört 
arbetet parallellt i fyra länsdelar, där länsdelarna genomfört lokala behovsanalyser och satt 
upp egna mål och delmål. Länsdelarnas arbete sammanfattas sedan på en gemensam länsnivå. 
 
I många handlingsplaner beskrivs hur det behövs en ökad samverkan inte bara mellan 
kommuner och landsting, utan även med andra aktörer, exempelvis arbetsförmedling, 
försäkringskassa, idéburen sektor, privat sektor och skola. Hur dessa ställer sig till de 
samverkansplaner som beskrivs i handlingsplanerna framgår inte. 
 
2.2 Arbetsprocesser	i	länen	
 
Hur handlingsplanen har skrivits fram skiljer sig åt mellan länen. Arbetsprocessen beskrivs i 
vissa dokument, i andra inte. I exempelvis Halland, Blekinge, Jämtland och Dalarna beskrivs 
arbetsprocessen utförligt i handlingsplanerna, t.ex. genom att de som varit delaktiga namnges, 
hur ofta personerna träffats och i vilka konstellationer, vilken funktion de som träffats har 
haft, hur många som varit med (150 personer i Blekinge), om analysen är genomförd av en 
intern utredare, eller om planen är framtagen av en extern konsult som genomfört intervjuer 
med nyckelpersoner. I exempelvis Jönköpings läns handlingsplan finns ingen uppgift om 
vilka som varit med eller hur arbetsprocessen gått till. 
 
Gävleborgs behovsanalys har ett ”helikopterperspektiv” där hälsofaktorer allt ifrån 
utbildningsnivå, till befolkningens tillit till andra människor och organisationer, till antalet 
tonårsaborter presenteras. Planen i samma län däremot har en karaktär av att vara mycket 
konkret och verksamhetsnära, och varje insats är budgeterad. I detta län ser det ut som att två 
parallella processer varit igång, där den grundliga breda analysen med ett folkhälsoperspektiv 
har fungerat som diskussionsunderlag för de personer som sedan skrivit fram planen, som har 
en annan karaktär och är mer inriktad på att adressera psykisk ohälsa. Andra läns 
behovsanalyser är mer direkt förankrade i den befintliga verksamheten och beskriver insatser 
som idag ges vid psykisk ohälsa.  
 
2.3 Delaktighet	i	samband	med	arbetsprocesserna	
 
Det breda uppdraget att hantera både folkhälsa och ohälsa blir särskilt tydligt när det gäller 
hur länen arbetat med delaktighet i handlingsplanerna. Uppsala län har tolkat delaktighet 
utifrån ett folkhälsoperspektiv där representanter från alla målgrupper som är inkluderade i 
handlingsplanen finns representerade, förutom gruppen nyanlända och asylsökande. I Halland 
deltog representanter från Fontänhuset, NSPH Halland, Det regionala pensionärsrådet, 
Hallandsrådet (Psykiatri), Regionhandikapprådet och Brukarrådet i Halland 
(Missbruk/beroende). I Jämtland har representanter från brukarorganisationerna RSMH 
Gnistorna och Föräldrar mot droger deltagit. I Kronoberg deltog representanter från 
brukarorganisationerna Autism Kronoberg, RSMH, Attention och representanter från ett 
Fontänhus. 
 
I majoriteten av länen tolkas dock delaktighet utifrån ett ohälsoperspektiv där representanter 
från brukar- och anhörigföreningar inom psykiatriområdet är delaktiga. I Västerbotten, 
Norrbotten, Gävleborg, Västmanland, Stockholm, Gotland, Kalmar, Skåne, Dalarna och 
Örebro län beskrivs hur analysarbetet och handlingsplanerna har tagits fram i samråd med 
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eller i dialog med brukarorganisationerna, eller att planerna varit på remiss för synpunkter hos 
brukarföreningar inom psykisk ohälsa (NSPH och RSMH). I Östergötland och Värmland 
beskrivs hur brukarföreningar funnits med redan i uppstartsskedet. I Blekinge län har man 
som mål att ”skapa hållbara strukturer för brukarinflytande och delaktighet i det 
systematiska utvecklingsarbetet i kommuner och landsting.” (Blekinge s. 5) I Västra Götaland 
är NSPHiG en jämbördig part av tre som arbetar fram planen, vilket blir synligt på sista sidan 
när ordföranden för NSPHiG är en av de tre personer som skrivit under planen.  
 
I Västernorrland, Sörmland, och Jönköpings län framgår det inte om det funnits någon 
brukarmedverkan i samband med utformningen av dokumentet eller inte. Det behöver inte 
betyda att det inte funnits en sådan, men det går inte att utläsa i handlingsplanen att den har 
funnits.  
 
Brukarmedverkan uttrycks alltså på olika sätt och tar sig olika uttryck inom ett vitt spektrum 
från ingen dokumenterad medverkan alls, till att vara en av tre jämbördiga parter som 
tillsammans formulerar analys och plan. I ett län anläggs ett folkhälsoperspektiv på 
brukarmedverkan genom att representanter från ett brett spektrum av brukar-  anhörig- och 
patientföreningar finns representerade, liksom representanter för skola. 
 
2.4 Tre	målgruppsbegrepp	
 
I Överenskommelsen 2016 finns en komplexitet när det gäller målgruppsbeskrivningen. Utan 
någon tydlig prioriteringsordning presenteras tre olika målgruppsbegrepp. För det första 
presenteras folkhälsoperspektivet som innebär att ”allas” psykiska hälsa ska tas i beaktande. 
För det andra namnges en rad specifika utsatta grupper, t.ex. etniska minoriteter och personer 
med alternativ sexuell läggning, vars risk för psykisk ohälsa bör beaktas i länsplanerna. För 
det tredje beskrivs i policydokumentet att den målgrupp som tidigare PRIO insatser riktats till, 
personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik, har sämre 
levnadsförhållanden än befolkningen i stort. 
 
Denna tredelade målgruppsbeskrivning utan tydlig inbördes prioriteringsordning återkommer 
i handlingsplanerna. Ett län (Uppsala) skiljer ut sig genom att genomgående ha skiftat fokus 
från psykisk ohälsa till psykisk hälsa, och adresserar en vid målgrupp ur ett 
folkhälsoperspektiv. Ett län (Västerbotten) problematiserar skiftet i målgruppsinriktning och 
menar att den tidigare fokuserade målgruppen, personer med omfattande eller komplicerad 
psykiatrisk problematik, riskerar att glömmas bort om ett folkhälsoperspektiv används till 
fullo. I ett län (Jönköping) blir det tydligt hur det samtidigt laboreras med flera 
målgruppsperspektiv parallellt i planen. Det breda målgruppsperspektivet syns t.ex. i uppsatta 
mål om minskat antal sjukskrivningsdagar, ökad hälsa och återgång i arbete. Samtidigt är 
aktiviteten länet planerar för detta insatser enligt Individual Placement and Support (IPS), en 
modell som speciellt har konstruerats för målgruppen personer med psykisk 
funktionsnedsättning.  
 
2.5 Handlingsplanernas	legitimitet	och	förankring	
 

2.5.1 Politisk	förankring	
	

Politisk förankring är betydelsefull för att handlingsplanen ska få legitimitet och det påverkar 
planens genomförbarhet. På länsnivån finns det ingen självklar politisk struktur. I nio läns 
planer framgår dock hur handlingsplanen har förankrats i en politisk kontext.  
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När det gäller politisk förankring befinner sig länen inom ett kontinuum där ytterligheterna är 
att det finns en dokumenterad politisk förankring till att det inte framgår i planen huruvida 
den är politiskt förankrad eller ej. 
	
	

	
 
	
 
Politiskt	förankrad	plan	 	 	 	 Ej	politiskt	förankrad	plan	
	

1. I Halland tar de som skriver handlingsplanen fasta på lokala politiska mål, abstraherar 
dem till att gälla länsnivån, och använder dem som grundfundament för arbetet med 
handlingsplanen: 

”Prioriteringar 2016 – 2018  

Allmänt sett kan det konstateras att området psykisk ohälsa har fått en 
ökande uppmärksamhet under senare år på alla nivåer i samhället. I 
Halland finns flera exempel på detta.”… ”Invånarna i Kungsbacka 
kommun ska ha en god psykisk hälsa. För att uppnå detta ska alla nämnder 
prioritera arbetet med att främja psykisk hälsa för invånare i åldern 0-29 
år”… ”Ett annat exempel är de gemensamma, politiska mål som är 
antagna av Socialnämnden i Falkenberg; Barn som far illa, psykisk ohälsa 
och integration. Vad beträffar psykisk ohälsa har socialnämnden som mål 
att utbudet av särskilda boenden för personer med psykiskt funktionshinder 
ska öka genom att ytterligare ett boendealternativ utvecklas. Nämnden har 
också målsättningen att utbudet av sysselsättning för personer med psykiskt 
funktionshinder ska öka.”…”Ett av fullmäktiges prioriterade mål i Varberg 
är ”Bättre hälsa genom att inspirera till ett aktivt liv. Delaktigheten i 
samhället ska öka”. I den politiska inriktningen till målet nämns att ungas 
psykiska hälsa är ett angeläget område. Socialnämnden har brutit ner 
fullmäktiges mål till prioriterade nämndmål rörande hälsa och social 
sammanhållning, i dessa inkluderas även psykisk hälsa.” (Halland s. 4-5) 

2. I Jämtland, Sörmland och Stockholm har analys- och handlingsplanen godkänts av en 
länsgemensam politisk arena. I Kronoberg fanns ett politiskt forum för 
länsgemensamma samverkansfrågor där handlingsplanen förankrades. 

 
3. I Uppsala och Värmlands handlingsplaner framgår det att planerna förankrats politisk, 

men inte på vilket sätt. 
 

  

1 4 3 2 5 6 7 
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Bild. 1 Exempel på mötes- och förankringsplan i Uppsala län (Uppsala analys s. 13) 
 

 
4. I Skåne arbetar Regional samverkansgrupp Psykiatri på uppdrag av en gemensam 

politisk styrgrupp. 
  

5. I Blekinge har planen utformats i lokala processer – i vissa organisationer har arbetet 
kommunicerats med nämnder och /eller styrelser på politisk nivå.  

 
6. I Östergötlands handlingsplan framgår det att planen kommer att förankras politiskt 

framöver. 
 

7. I Västernorrland, Västerbotten, Norrbotten, Gävleborg, Västmanland, Stockholm, 
Sörmland, Gotland, Kalmar, Jönköping och Västra Götalands län framgår det inte om 
handlingsplanen har någon politisk förankring. 

 
Utifrån handlingsplanerna att döma kan det vara så att en tydlig politisk förankring av 
målsättningarna finns i nio län. Detta innebär i så fall att beslut som har att göra med 
genomförandet av handlingsplanerna i övriga län ligger på organisationsnivå, dvs hos de 
enskilda huvudmännen och deras beslutande tjänstemän. Vad detta kommer att innebära när 
det gäller implementering och omsättande av planerna i praktiken återstår att se. Exemplet 
visar dock på utmaningen att utgå från länsnivån i arbetet då denna oklara administrativa nivå 
och det stora antalet inblandade aktörer skapar otydlighet i fråga om det yttersta ansvaret för 
målsättningar som formulerats i planerna. Andra strategier för att tydliggöra ansvaret, vid 
sidan om det politiska, beskrivs i nästa avsnitt. 	

	
2.5.2 Ansvar	för	planen	och	genomförandet	av	den	
 
I Uppsala läns handlingsplan har ett ägarskap av själva handlingsplanen skrivits in: 
”Nuvarande ägare per 2016-10-31 av den regionala handlingsplanen är 
Tjänstemannaberedningen kommuner-landsting (TKL). Ägarskapet av handlingsplanen 
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innebär att säkerställa genomförandet av aktiviteter, uppföljning och utvärdering.” (Uppsala 
handlingsplan s. 1) Detta innebär att det finns en ansvarig instans för genomförandet av 
planen. Att skriva in detta ansvar för att genomföra handlingsplanen i sin helhet är unikt. 
 
I bland annat Sörmlands och Gävleborgs läns handlingsplaner finns ansvariga 
verksamheter/funktioner inskrivna i relation till varje utvecklingsområde och långsiktigt 
respektive kortsiktigt mål. Den ansvarige för att realisera ett delmål kan vara ”Landsting och 
kommun” eller ”landstinget” (Sörmlands s. 10) vilket inte säger något om vem i 
organisationen som kan hållas ytterst ansvarig för att målet nås. Det finns ingenting uttryckt i 
planerna om vem eller vilka som tar ansvar för att handlingsplanen i sin helhet realiseras.  
 
En annan ansvars- och legitimitetsaspekt är huruvida handlingsplanerna är underskrivna eller 
inte. I den tidigare PRIO-satsningen ställdes krav på underskrifter vilket innebar att det gick 
att se vilka som skulle kunna betraktas som ansvariga för planen. Detta gäller inte för länens 
handlingsplaner enligt Överenskommelsen 2016. Två läns handlingsplaner är underskrivna: 
Västra Götaland och Skåne. Västra Götalands läns handlingsplan är underskriven av 
representanter från VästKom, Västra Götalandsregionen och NSPHiG. 

 
(Västra Götaland, s. 6) 
 
En underskrift av aktörer inom den egna organisationen kan skapa trovärdighet och legitimitet 
för handlingsplanen. Avsaknaden av underskrift kan skapa tvivel på handlingsplanens 
trovärdighet. 
   
I Sörmland, Gotland, Kalmar, Blekinge, Halland, Dalarna och Jämtlands läns handlingsplaner 
finns namn på personer som deltagit i arbetsgrupper när handlingsplanerna tagits fram eller 
som fått ansvar för att sammanställa handlingsplanerna. I Dalarna, Örebro, Halland, Skåne, 
Gotland finns även kontaktuppgifter angivna. Detta är också ett sätt att skapa trovärdighet och 
legitimitet för handlingsplanen. Det går att se vilka personer som deltagit i arbetet, och det går 
att kontakta vederbörande för vidare upplysningar. Denna transparens är viktig, inte minst 
med tanke på den tidigare beskrivna otydligheten i fråga om länsnivåns status och frågan om 
ansvar.  
 
2.6 Transparens	skapar	trovärdighet	
	
En transparens i hur processen sett ut i samband med handlingsplanens utformande skapar 
trovärdighet. Ett exempel på detta är Dalarnas läns plan: 
 
”Initialt har uppdraget att genomföra analyser och upprätta handlingsplan diskuterats och 
planerats inom ramen för Region Dalarna via ”länsnätverk förvaltningschefer inom 
hälsa och välfärd”. I länsnätverket deltar alla socialchefer och äldreomsorgschefer från 
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kommunerna i Dalarna. Från landstinget deltar hälso- och sjukvårdschefen, divisionschefen 
psykiatri och fem områdessamordnare från den lokala hälso- och sjukvården i 
länet. I syfte att hålla samman analysarbetet och upprättandet av handlingsplaner mellan 
kommunerna och landstinget har chefsnätverket utsett landstingets divisionschef Psykiatri 
(Per Söderberg) och Socialchef i Borlänge kommun (Tomas Ahlin) som koordinatorer 
för uppdraget.” (Dalarna s. 2) 
	
Att transparens skapar trovärdighet gäller även för hur planerna beskriver vilka som varit 
delaktiga i analys och planarbetet. I en majoritet av länen (18) beskrivs det relativt detaljerat 
hur representanter från kommuner och landsting (och ofta brukarorganisationer) utgjort 
beredningsgrupper och arbetsgrupper i samband med upprättandet av handlingsplanerna, och 
varit delaktiga i det arbete som föregått handlingsplanerna. 
 
I några läns handlingsplaner ser det annorlunda ut. Uppgifter saknas i handlingsplanen om hur 
processen har sett ut och vilka personer som deltagit. Under en heldag där representanter för 
länen deltog för en återkoppling av innehållet i handlingsplanerna framkom det att dessa 
uppgifter i vissa fall fanns, men samlade i andra dokument. Detta innebar att de inte 
inkluderats i forskargruppens grundanalys av handlingsplanerna. Detta visar att dokument i 
vilka en hög transparens kan återfinnas kan vara upprättade parallellt med handlingsplanerna, 
t.ex. i bilagor eller andra dokument. 
 
Brist på transparens är problematiskt eftersom utomstående inte kan bedöma 
handlingsplanens trovärdighet. Det går inte att veta vilken legitimitet handlingsplanen har 
inom den egna organisationen, och det går inte att veta i vilken utsträckning de målsättningar 
som finns i planen är förankrade inom den egna organisationen. 
 
I några län, bl.a. Jämtlands län har konsulter utanför de egna organisationerna anlitats. Att 
anlita konsulter i handlingsplansarbetet kan minska handlingsplanens trovärdighet eftersom 
det då kan antas att handlingsplanen inte är förankrad i den egna organisationen. Men i 
Jämtlands län finns en tydlig transparens beträffande vad konsulten gjort respektive vad som 
gjorts inom den egna organisationen. Konsulten har arbetat med behovsanalysen. 
Handlingsplanen däremot är upprättad av en arbetsgrupp där sjutton personer från kommuner, 
landsting och brukarorganisationer finns namngivna, och det finns en detaljerad beskrivning 
av hur arbetsprocessen har gått till. Transparensen ger handlingsplanen en hög trovärdighet 
eftersom den är utformad på ett sätt som gör att en utomstående kan se och följa med i 
arbetsprocessen, och beskrivningarna är av en karaktär som ger legitimitet. 
 
Ett annat område där transparens är trovärdighetsskapande är när prioriteringsarbete beskrivs i 
handlingsplanerna.  
 
Att beskriva en tydlig prioriteringsordning i länet ger intrycket av att handlingsplanen är 
diskuterad och förankrad hos de huvudmän inom vilka de målsättningar som satts upp ska 
genomföras. Ett exempel på detta är Blekinge: 
 
”Arbetsgruppen har träffats 8 gånger under året. Arbetsprocessen kan beskrivas enligt 
följande:  

• En gemensam genomgång av indikatorer i de föreslagna statistikdatabaserna gjordes 
med stöd av den länksamling som SKL tagit fram som stöd för länen i deras analys.  

• En inventering genomfördes och sammanställdes över vilka insatser som görs i länet 
idag för de aktuella målgrupperna i överenskommelsen.  
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• En gemensam analys skrevs utifrån aktuell statistik och pågående satsningar.  
• En prioritering gjordes av arbetsgruppen dels utifrån statistiken och dels utifrån vilka 

pågående satsningar som redan görs.  
• Samtal har förts kring vilka faktorer som hindrar oss från att arbeta och samverka 

som vi skulle vilja och kreativa diskussioner kring behov av och förslag till 
förbättringar har förts i arbetsgruppen.  

• Därefter gjordes en ny prioritering av vilka aktiviteter och insatser som är viktigast 
att börja med under 2016 och 2017 och vad som bör följa de närmaste åren, med 
hänsyn tagen till nuläget i alla organisationer.” (Blekinge s. 5) 

 
Detta prioriteringsarbete ger de målsättningar som finns med i handlingsplanen en större 
tyngd, och det blir lättare för dem som ska arbeta utifrån handlingsplanen eftersom de vet vad 
som är prioriterade områden och slipper göra den bedömningen själva.  

3 Vad	behöver	göras	i	länen,	när	och	hur	ska	det	ske?	
 
I följande avsnitt kommer handlingsplanernas behovsanalyser, åtgärdsplanering och 
målsättningar att presenteras. Först kommer en redovisning av hur länen har förhållit sig till 
de fem fokusområdena. Därefter följer en mer detaljerad beskrivning av planernas innehåll i 
relation till respektive fokusområde. Sedan kommer en presentation av planernas 
målsättningar på lång och kort sikt. Avsnittet avslutas med kopplingar till tidigare 
överenskommelser. 
 
3.1 Länen	och	fokusområdena	
 
Alla län har på något sätt förhållit sig till de fem fokusområden som SKL och regeringen lyft 
fram i den överenskommelse som föregick länens handlingsplaner. Totalt 18 av 21 län 
kopplar sina planer på ett tydligt sätt till de fem fokusområdena. Gotland, Uppsala och 
Östergötland har förhållit sig friare till fokusområdena. Cirkeldiagrammet nedan visar hur 
länens uttryckta behov och planer fördelade sig inom de fem olika fokusområdena. 
 
Diagram 1. Fördelning av identifierade behov och föreslagna insatser i förhållande till de fem 
fokusområdena, totalt antal presenterade behov och insatser i 18 av 21 län. 
 

 

Fördelning	av	behov	och	insatser	i	förhållande	
till	de	fem	fokusområdena	(18	av	21	län)

1.	förebyggande	och	främjande	insatser	(158)

2.	tillgängliga	tidiga	insatser	(154)

3.enskildas	delaktighet	och	rättigheter	(135)

4.	utsatta	grupper	(240)

5.	styrning,	ledning,	orgnisation	(200)
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Under analysskedet upptäcktes det att det går att urskilja ett mönster av återkommande teman 
som rör sig över fokusområdesgränserna. Dessa teman återkommer även i de tre län som inte 
lika tydligt följer fokusområdesstrukturen.  
 
En grov indelning av planernas innehåll är att de handlar om målgrupper och insatser. Dessa 
är ofta nära förknippade med varandra, vilket innebär att de ibland överlappar varandra i 
redovisningen. Exempelvis kan insatsen suicidprevention ibland presenteras fristående, och 
ibland som en insats riktad till en särskild grupp, t.ex. suicidprevention riktat till personer 
över 65 år. Föräldrastöd kan vara en fristående insats eller vara riktad till en specifik 
målgrupp, exempelvis föräldrar till ”hemmasittare”. Den redovisning vi gör av materialet är 
naturalistisk, dvs. det är inte så att vi särskiljer insatser från målgrupper när de är 
sammanvävda. Detta kan ge ett rörigt intryck, men det är en spegling av hur det ser ut i 
handlingsplanerna. 
 
En annan möjlig sortering skulle kunna ha varit att sortera innehållet i planerna utifrån olika 
aktörers insatser, t.ex. specialistvård eller primärvård. Men även om primärvården beskrevs 
som en aktör i 17 av 21 länsplaner, så fanns det ingen samstämmighet i vad som skulle göras 
på primärvårdsnivå. Att primärvårdens omfattande arbete inte var mer synlig i planerna 
kommer att diskuteras längre fram i rapporten. 
 
3.2 Innehåll	i	relation	till	respektive	fokusområde	
 
I följande fem stapeldiagram återfinns målgrupper och insatser som förekom i flera läns 
handlingsplaner inom respektive fokusområde. Exempel på vanligt förekommande och unika 
företeelser presenteras i den text som följer stapeldiagrammen.  
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Målgrupper 
 
Ett återkommande tema inom flera fokusområden, däribland fokusområdet som handlar om 
förebyggande och främjande arbete, handlar om insatser riktade till målgruppen barn och 
unga. Variationsrikedomen är stor när det gäller subgrupper inom gruppen: ensamkommande 
barn och unga, barn placerade i samhällsvård, unga flickor, barn som anhöriga till personer 
med psykiska funktionsnedsättningar, barn som anhöriga till personer med riskbruk/missbruk 
etc. Det finns även en stor variationsrikedom beträffande insatser för målgruppen barn och 
unga, exempelvis suicidprevention, förbättrad samverkan mellan skola, elevhälsa, socialtjänst 
och barn- och ungdomspsykiatrin, familjecentraler, tidig upptäckt av missbruk hos unga, 
psykosomatisk ohälsa, sexuell hälsa, implementera evidensbaserade insatser etc. 
 
Att sträva mot att så många elever som möjligt ska gå ut grundskolan med godkända betyg är 
en av de insatser som återkom i flera län, och som antas leda till ett främjande av barn och 
ungdomars psykiska hälsa i ett livscykelperspektiv. Ej godkända betyg har nämligen enligt 
socialstyrelsen (2010) en negativ inverkan på barn och ungdomars framtida psykiska hälsa. 
 
”Godkänd grundskola. Kortsiktiga mål och aktiviteter 2017 Förbättrat samarbete mellan 
elevhälsan och barn- och ungdomspsykiatrin och socialtjänsten. En grupp som lyfts som 
särskilt angelägen att arbeta med aktivt med är så kallade hemmasittande barn.  Långsiktiga 
mål Fler skånska elever ska gå ut grundskolan med godkända betyg.” (Skånes handlingsplan 
s.4) 
 
Ytterligare en specifik målgrupp som lyftes fram av flera län inom det första fokusområdet 
var asylsökande och nyanlända personer. Insatser som föreslogs var t.ex. utbildning av 
hälsokommunikatörer och kompetenshöjning av personal som kommer i kontakt målgruppen.  
 
Insatser 
 
Ett vanligt återkommande insatsområde som ibland var riktat mot en specifik målgrupp, men 
som även förekom frekvent utan målgruppsinriktning var suicidprevention. Norrbotten, 
Stockholm, Östergötland och Värmlands län beskriver hur de strävar efter en ”nollvision” för 
självmord i länet. I samband med suicidprevention var utbildningsinsatser och 
händelseanalyser insatser som nämndes. Ett exempel illustrerar hur ett län arbetar och 
planerar att arbeta vidare med frågan:  
 
”Självmord. Under 2015 påbörjades ett arbete med att utbilda personal i Mental Health First 
Aid”…” Under 2016 togs ett handlingsprogram fram”… ”Ett långsiktigt mål är att minska 
antalet självmord med 50 % inom alla åldersgrupper till år 2025. För att nå dit har fyra 
delmål definierats som är planerade under kommande år med start 2017.” (Kalmars 
handlingsplan s.2) 
 
De övriga återkommande insatserna och målgrupperna var av varierande slag. Vissa riktades 
till en bred allmänhet, t.ex. attitydförändringsarbete, medan andra var riktade till en mer 
specificerad målgrupp, t.ex. stöd till anhöriga/närstående till personer med psykiska 
funktionsnedsättningar.  
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Unika insatser 
 
Ett exempel på en specifik insats som endast ett län tog upp inom detta fokusområde och som 
endast ett annat län nämnde inom ett annat fokusområde handlade om att anställa personer 
med egen erfarenhet av psykisk ohälsa inom den egna organisationen (Skånes handlingsplan 
s. 4). 
 
 

 
 
 
Målgrupper 
 
Även inom det andra fokusområdet utgör insatser riktade till målgruppen barn och unga den 
största kategorin. Inom detta fokusområde handlar det t.ex. om tidiga insatser i skolan, 
skolnärvaro, ungdomshälsa, tidig upptäckt av utvecklingsavvikelse, suicidprevention, 
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väntetider för utredning, familjecentraler, samordna insatser för barn och unga, och att 
upptäcka och behandla barn med självskadebeteende. I relation till målgruppen barn och unga 
syns en ansats i handlingsplanerna till att ge människor en bra start i livet. Detta kan kopplas 
till ett folkhälsoperspektiv där psykisk hälsa till befolkningen adresseras på bred front. 
 
I anslutning till detta kan tilläggas att föräldrastöd var ett återkommande tema. Detta kan ses 
som en insats som handlar om att adressera psykisk ohälsa hos föräldrarna, eller som en insats 
som främjar barnens psykiska hälsa. Denna insats kan därför förankras både i ett folkhälso- 
och ohälsoperspektiv. 
 
Asylsökande och nyanlända är en prioriterad målgrupp även inom detta fokusområde. Det 
handlar bland annat om att kunna erbjuda adekvat vård och omsorg, och att satsa på 
kompetenshöjning hos personal som kommer i kontakt med denna grupp. 
 
En annan målgrupp som återkommer inom flera fokusområden, bland annat denna, är äldre 
(65+). Inom detta fokusområde handlar det om att personal ska lära sig att se tidiga tecken på 
psykisk ohälsa hos äldre, och kunna ge rätt stöd när de ser det. 
 
Ytterligare en målgrupp som återkommer i bland annat detta fokusområde är ”vilsna unga 
vuxna”. Inom detta fokusområde handlar det om att ge tidiga samordnade insatser till unga 
vuxna som saknar sysselsättning, studier eller arbete och därför blir ”hemmasittare”.  
 
Insatser 
 
Specifikt för detta fokusområde är beskrivningar av hur stödinsatser behöver tillgängliggöras 
på ett bättre sätt. Skrivningar handlar framför allt om hur det ska finnas ”en väg in” och hur 
den ”första linjen” ska erbjuda tidiga insatser. Flera län (bl.a. Gävleborg, Stockholm och 
Halland) beskriver hur de ville minska väntetider för utredning och behandling och därigenom 
öka tillgängligheten till både tidiga och specialiserade insatser. 
 
Något som beskrivs som ett utvecklingsområde är att erbjuda medborgare med eller utan 
psykisk ohälsa lättillgänglig information om vad psykisk ohälsa innebär. Vissa län (t.ex. 
Skåne och Halland) beskriver att de vill nå ut till allmänheten via webbinformation, bl.a. på 
1177. Andra län (t.ex. Västerbotten) beskriver dessutom att de vill nå ut med lättillgänglig 
information om psykisk hälsa och ohälsa riktad till specifika målgrupper, på olika språk och 
tillgänglig för personer med särskilda behov. 
 
Tidiga insatser i samband med sjukskrivning är något som några län (t.ex. Västmanland, 
Jönköping och Västerbotten) tar upp. Den relativa frånvaron av insatser riktade till denna 
målgrupp som pekats ut som en av staten prioriterad målgrupp kommer att diskuteras senare i 
rapporten. 
 
Unika målgrupper och insatser 
 
Några specifika teman som endast något län tog upp i sin plan handlade t.ex. om insatser för 
personer med spelmissbruk (Gävleborg) och utlandsrekrytering av specialister inom 
psykiatrins lågtröskelverksamhet vid missbruk (Gävleborg). 
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Målgruppen - personer med psykisk funktionsnedsättning 
 
En skillnad mellan fokusområdet ”enskildas delaktighet och rättigheter” och de andra 
fokusområdena är att det inom detta fokusområde finns en stark betoning på insatser specifikt 
riktade till målgruppen personer med psykisk funktionsnedsättning. Målgruppen återfinns 
inom andra fokusområden också, men inom det här fokusområdet dominerar den som 
målgrupp för de insatser som föreslås. 
 
Insatserna handlar bland annat om att utveckla och använda sig av delaktighetsmetoder och 
modeller. I Skånes handlingsplan presenteras syftet med att arbeta med den 
delaktighetsmodell de använder så här: 
 
”Syftet med att arbeta med Delaktighetsmodellen är att öka brukarnas möjlighet att få 
inflytande över sina liv och sin vardagssituation”…”Samtidigt visar erfarenheten att 
personalen upplever samtalen som ”perspektivöppnare” på så sätt att de lär sig nytt om 
både sina egna föreställningar och brukarnas livsvärld.” (Skånes analys s. 24) 
 
En annan återkommande insats som företrädesvis riktas till personer med psykiska 
funktionsnedsättningar är upprättandet av en Samordnad individuell plan (SIP). Det kan 
exempelvis se ut så här: 
 
”Enskildas delaktighet och rättigheter - Samordnad individuell plan (SIP). En SIP bör 
upprättas när: samordning efterfrågas, kompetens behövs från flera verksamheter, 
ansvarsfördelning behöver tydliggöras, insatser behöver ges samtidigt eller i särskild 
ordning, en person upplever att hen ”bollas runt”, den enskilde så önskar. Långsiktigt 
mål: Patienter, brukare och anhöriga i Stockholms län har god kännedom om sina 
rättigheter och möjlighet att påverka utformningen av sina insatser. Personer som har behov 
av en SIP har kunskap om vad en SIP innebär. Personer som har behov av en SIP ska få en 
SIP. Personen som har fått en SIP får ett samordnat stöd och bättre hälsa.” (Stockholm s. 
22–23) 

Ytterligare en frekvent förekommande insats som riktas till målgruppen personer med psykisk 
funktionsnedsättning är integrerade vård- och stödformer. I Skåne är detta arbete väletablerat 
och i handlingsplanen återfinns denna beskrivning: 
 
”Vad gäller arbetet med att införa integrerade vårdformer, det vill säga multiprofessionella 
team inklusive representant från, eller strukturerat samarbete med, kommunen, är målet att 
detta skall finnas inom psykosområdet inklusive för de patienter som har en 
missbruksproblematik. I huvudsak kommer arbetet att röra implementering av metoderna 
ACT, eller F-ACT. ACT riktas till personer med omfattande och komplicerad psykiatrisk 
problematik samt behov av ett intensivt omhändertagande från både hälso- och sjukvård 
och socialtjänst. Modellen ger jämfört med sedvanlig behandling en minskning av antalet 
psykiatriska vårdtillfällen och antalet dagar på sjukhus, en större stabilitet i självständigt 
boende och lägre risk för hemlöshet och arbetslöshet. ACT har hög evidens och 
rekommenderas i de Nationella riktlinjerna för psykosociala insatser vid schizofreni och 
schizofreniliknande tillstånd. F-ACT är en mindre resurskrävande modell som innebär att 
det integrerade teamet kan intensifiera sina insatser runt en person då behov uppstår. För 
närvarande finns ett ACT-team i Skåne och 12 F-ACT-team har startat upp eller är på väg 
att startas.” (Skånes analys s. 23)	
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Målgrupper 
 
Inom fokusområdet ”utsatta grupper” presenteras ett stort antal målgrupper. Målgrupper delas 
vidare in i subgrupper bestående av ”ännu mer” utsatta grupper.  
 
Precis som inom fokusområde ett och två så är barn och unga en målgrupp som även inom 
detta fokusområde förekommer i en majoritet av planerna. Det finns en mångfald av 
subgrupper inom gruppen barn och unga: elever med hög skolfrånvaro, barn och unga som 
utsatts för sexuella övergrepp, barn till psykiskt sjuka, barn och unga med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar, samiska barn och unga vuxna, barn i missbruksmiljö, nyanlända barn, 
ensamkommande barn och ungdomar, våldsutsatta barn, barn och unga med föräldrar som har 
en riskabel alkoholkonsumtion, barn med utåtagerande beteende, barn och unga med 
komplexa vård och stödbehov, unga med självskadebeteende, unga placerade i familjehem 
eller på institution, unga med autismliknande tillstånd etc. 
 
Flertalet län (15 av 18) definierar nyanlända och asylsökande som en utsatt grupp. Inom 
denna grupp finns beskrivs en subgrupp; nyanlända HBTQ-personer. De insatser som 
beskrivs i relation till asylsökande och nyanlända handlar om att inkluderas i 
samhällsgemenskapen, att öka samverkan mellan offentliga och ideella aktörer i relation till 
asylsökande och nyanlända och omhändertagande av nyanlända och asylsökande med psykisk 
ohälsa. Detta innebär att det på detta område finns exempel som visar på det breda spektrumet 
som överenskommelsen handlar om: från folkhälsa – inkludering i samhällsgemenskap – till 
att adressera psykisk ohälsa hos de personer inom denna målgrupp som har utvecklat psykisk 
ohälsa. 
 
Två målgrupper som dels förekommer frekvent inom detta fokusområde, men som även 
förekommer inom andra fokusområden är personer med samsjuklighet och HBTQ-personer. 
Inom målgruppen HBTQ-personer identifieras flera subgrupper, t.ex. nyanlända HBTQ-
personer, HBTQ-personer över 65 år, HBTQ-personer som utsätts för våld i nära relationer. 
Ytterligare en grupp som delas in i subgrupper är äldre personer:  äldre som levt med psykisk 
ohälsa, äldre med missbruk och/eller psykisk ohälsa och äldre med risk för psykisk ohälsa. 
 
I de olika lokala kontexterna definieras specifika grupper som utsatta i länet, t.ex. vuxna med 
intellektuell funktionsnedsättning, föräldrar till hemmasittare, nyanlända föräldrar, personer 
med spelmissbruk, mångbesökare somatisk/psykiatrisk akutvård, våldsutövare, papperslösa, 
minoriteter, intellektuell funktionsnedsättning och samtidig psykisk ohälsa, personer med 
psykossjukdomar, alkoholberoende patienter, personer med utvecklingsstörning eller 
autismliknande tillstånd, personer med dålig ekonomi, personer med förhöjd suicidrisk, 
personer med riskbruk och substansrelaterade sjukdomar, personer med psykisk 
funktionsnedsättning och bristande sjukdomsinsikt, personer med nedsatt autonomi, och 
personer med utsatt boendesituation. 
 
Insatser 
 
Förutom själva målgrupperna presenterades även ett antal insatser inom detta fokusområde. 
Exempelvis lyftes mobila team fram i Västmanlands Kortsiktiga mål (2017):  
”Starta mobila team i samverkan BUP och Asyl-och integrationshälsan (AIH) för att 
förbättra omhändertagandet av ensamkommande flyktingbarn, samt stärka personal vid HVB-
hem.” (Västmanland s. 8) 



 32 

 
 
 
 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

5.	Ledning,	styrning	och	organisation

olika	typer	av	organisatorisk	samverkan/styrning/samordning/rollfördelning

samverka	kring	barn	och	unga

samverkan	kring	enskildas	delaktighet

kompetensutveckling/utbildningsinsatser

samverka	kring	asylsökande	och	nyanlända

samverka	kring	suicidprevention

samverkan	kring	integrerade	stödformer

samverkan	kring	personer	med	samsjuklighet

samverkan	kring	Samordnad	Individuell	Plan

samverka	kring	äldres	psykiska	hälsa

samverk	kring	missbruk/riskbruk/ANDT-information

samverkan	kring	stöd	till	anhöriga/närstående	till	personer	med	psykiska	funktionsnedsättningar

samverka	kring	föräldrastöd

samverkan	kring	HBTQ-frågor

samverkan	kring	mobila	team

samverkan	kring	teknologi/internetbaserade	insatser

samverkan	kring	sysselsättning	för	personer	med	psykiska	funktionsnedsättningar



 33 

Samverkan  
 
Inom fokusområdet ledning, styrning och organisation handlar det mesta om samverkan av 
olika slag. I samtliga handlingsplaner finns en uttryckt utvecklingspotential beträffande 
samverkan mellan kommuner och landsting på ett organisatoriskt plan. Termer som tydlighet 
i rollfördelning, att överbrygga organisatoriska mellanrum genom samordning och att skapa 
hållbara strukturer är återkommande. Samverkan beskrivs både som ett behov och som en 
åtgärd: 
 
”Kartläggningen visade att det finns ett behov av att ytterligare utveckla och förstärka 
samverkan mellan elevhälsa, socialtjänst och hälso- och sjukvård.” (Västernorrland s. 4) 
 
”Inom de kommunala verksamheterna kan förvaltningsöverskridande styrgrupper motverka 
stuprörseffekter och suboptimering av resurserna. Dialog med vårdgrannar är således en 
huvudinriktning under fokusområde fem.” (Örebro s.15) 
 
Utöver samverkan mellan kommuner och landsting på en mer generell nivå räknas ett antal 
områden upp där samverkan bedöms vara särskilt viktigt: samverkan kring insatser för barn 
och unga, samverkan kring enskildas delaktighet, samverkan kring kompetensutveckling och 
utbildningsinsatser, samverkan kring nyanlända och asylsökande. Ytterligare områden 
identifierades också. 
 
Något Kronobergs län lyfter fram är förståelse för varandra som ett sätt att vidareutveckla 
samverkan i länet. ”Utöka förståelsen för brukare och andra professioners kompetenser inom 
verksamheterna. Gemensamma workshops/utbildningar med brukare och personal kring 
brukares behov och förståelse för andra professioners del i värdeskapandet.	Ömsesidiga 
auskultationer för att ytterligare öka personalens förståelse för helheten.” (Kronobergs 
handlingsplan s.14) 
 
De ovanstående citaten visar att samverkan förstås utifrån en vid skala i länen. Det finns en 
betoning på samverkan mellan organisationer, men samverkan blir också operationaliserad till 
att handla om mellanmänskliga möten, mellan brukare och professionella, och professionella 
emellan. 
 
Att fokusområdet som handlar om styrning, ledning och organisation genomsyras av 
skrivningar om samverkan beror troligen på det policydokument som föregått 
handlingsplanerna. I Överenskommelsen (2016) som länens handlingsplansarbete utgår ifrån 
handlar varje stycke om samverkan på olika nivåer: 
 
”För att det ska vara möjligt att ta ett helhetsgrepp när det gäller att förebygga psykisk hälsa, 
ge rätt insatser tidigt och möta behoven hos personer med omfattande behov krävs 
engagemang och samordning.” (Regeringskansliet och SKL, bilaga 2016 1:2 s. 6)  
 
”Organisationer och enskilda professionella måste utveckla samarbete och samordna sig för 
att motverka fragmentering för den enskilde och suboptimering för samhället” 
(Regeringskansliet och SKL, bilaga 2016 1:2 s. 6)  
 
”För att möta de utmaningar som samhället och enskilda står inför krävs en mobilisering av 
ledarskap i kombination med en organisering som möjliggör samarbete och skapar 
förutsättningar för resurseffektivitet.” (Regeringskansliet och SKL, bilaga 2016 1:2 s. 7) 
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Det är därför inte förvånande att handlingsplanernas behov och åtgärder återspeglar just detta. 
Det är däremot ett observandum att ett fokusområde som kallas ”styrning, ledning och 
organisation” i ett policydokument uteslutande berör samverkansfrågor. Det torde finnas en 
rad behov inom temat som inte uteslutande kräver samverkanslösningar utan som handlar om 
avgränsade problem inom specifika organisationer, t.ex. inom primärvård eller den 
specialiserade psykiatrin. Man kan tänka sig att specifika åtgärder i enskilda organisationer 
eller ”pusselbitar” kunde skapa synergieffekter för området psykisk hälsa i sin helhet, men 
den strategin har alltså inte tillämpats i någon högre utsträckning. Ytterligare en möjlig 
förklaring till samverkansivern kan vara att strukturen med länsplaner, som gemensamt 
författats av kommuner och landsting i respektive län, skapat en föreställning om dokumenten 
som exklusivt avsedda för samverkansfrågor. 
 
Unikt 
 
Ett enda län (Östergötland) tar upp att samverkan kan medföra svårigheter. “I uppföljningen 
framkom fördelar med samverkan, men också upplevda svårigheter vid samverkan mellan 
olika huvudmän exempelvis skilda dokumentationssystem, arbetsvillkor och rutiner.” 
(Östergötland s. 12) Detta är något som antagligen upplevts i flera län, men som inte skrivs ut 
eftersom den nationella policyn så starkt förutsätter en ökad samverkan inom 
organisationerna. 
 
3.2.1 Samma mönster visar sig 
 
Tre län: Gotland, Uppsala och Östergötland förhåller sig friare till fokusområdena i sina 
handlingsplaner.  
 
Gotlands län använder en ålderskategorisering: alla åldrar, barn 0–18 år, vuxna 18–65 år och 
äldre 65+. Inom de olika kategorierna lyfts prioriterade områden fram. Även om planens 
struktur är ålderskategorisering så återfinns innehåll från de fem fokusområden som 
överenskommelsen beskriver. 
 
Uppsala län skriver att ”Samtliga fem fokusområden från Överenskommelsen 2016 inkluderas 
i vår analys” (Uppsalas analys s. 2) men ”Eftersom de fem fokusområdena överlappar har vi 
inte grupperat analyserna efter fokusområdena, men fokusområdena har varit starkt 
vägledande för vilka indikatorer som undersökts.” (Uppsalas analys s. 27) Handlingsplanen 
fokuserar på följande nio delområden: Ledning, styrning och organisation, brukarmedverkan, 
barn och unga, personer med psykiska funktionsnedsättningar, personer med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, asylsökande och nyanlända, personer med förhöjd 
suicidrisk, personer med riskbruk och substansrelaterade sjukdomar, hälsa och inkludering i 
arbetslivet. 
 
Östergötlands län relaterar till fokusområdena, men identifierar och prioriterar 17 tematiska 
områden för handlingsplanen, bl.a. SIP och somatisk hälsa hos personer med psykisk 
sjukdom. Dessa områden struktureras sedan utifrån huvudkategorin ”samverkan och styrning” 
som är indelat i tre underkategorier: analys och utredning, implementering och utveckling, 
och kommunikation. 
 
Länen har på olika sätt tagit fokusområdena i beaktning, men inte strukturerat sina 
behovsanalyser och handlingsplaner utifrån dem. I dessa planer kunde samma mönster 
beträffande återkommande teman i behovsanalyser och handlingsplaner identifieras helt i linje 
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med övriga 18 läns tematiska målgrupps- och insatsindelning. Bland annat insatser riktade till 
barn och unga, asylsökande och nyanlända, suicidprevention, Samordnad Individuell Plan 
(SIP), äldres psykiska hälsa, samsjuklighet, anhörig- och närståendestöd och samverkan 
beskrivs som prioriterade områden. 
 
3.2.2 Återkommande	behov	och	insatser	–	vad	är	på	gång	i	landet?	
 
När vi sammanställer de tematiska fynd som gjorts i handlingsplanerna visar sig ett mönster. 
Det finns målgrupper och insatsområden som återkommer i flera län och inom flera 
fokusområden. Målgrupperna och insatsområdena förekommer även i de län som inte 
strukturerat sina handlingsplaner utifrån fokusområdena. Dessa län inkluderas dock inte i 
nedanstående tabell som består av data från de 18 län som strukturerat planerna i relation till 
fokusområdena. 
 
I tabellen presenteras teman längst till vänster. Därefter visar tabellen i hur många 
handlingsplaner som samma tema tas upp inom respektive fokusområde. Exempelvis 
förekommer temat barn och unga (som är ett mycket brett tema) i 17 av 18 läns 
handlingsplaner i förhållande till fokusområdet förebyggande och främjande arbete, i samtliga 
planer beträffande tillgängliga tidiga insatser o.s.v. Längst ut till höger finns en 
sammanslagning av i hur många länsplaner temat förekommer inom fokusområdena. Detta 
visar den totala förekomsten av temat i handlingsplanerna. 
   

Återkommande insatsområden t.ex. 
målgrupper/metoder/modeller i 
storleksordning:  
 

1. 
Förebyggande 
och främjande 
arbete 
 
(antal län som 
tagit upp detta 
område) 

2.Tillgängliga 
tidiga 
insatser 
 
 
(antal län 
som tagit upp 
detta 
område) 

3. 
Enskildas 
delaktighet 
och 
rättigheter 
(antal län 
som tagit 
upp detta 
område) 

4. 
Utsatta 
grupper 
 
(antal 
län som 
tagit upp 
detta 
område) 

5. Ledning, 
styrning och 
organisation 
 
(antal län 
som tagit 
upp detta 
område) 

Samman- 
slagning av  
hur ofta 
insats-
områden 
återkommer  
i olika fokus-
områden 

1 Barn och unga 17  18 3 17 9 64 
2 Asylsökande och nyanlända 6  5  0 15  7  33 
3 Suicidprevention 13  1 1 6  5  26 
3 Samordnad Individuell Plan vid psyk. f.* 0 6  9  7  4  26 
4 Föräldrastöd 5  5   2  5  3  20 
5 Integrerat stöd vid psyk. f 1 1 5  7  5  19 
5 Enskildas delaktighet vid psyk. f 0 0 11  0 8  19 
6 Äldres psykiska hälsa 3  4  0 7  4 18 
6 Organisatorisk samverkan 0 0 0 0 18 18 
7 Öka kunskap, utbildningsinsatser 4  1 3  1 8  17 
7 Stöd anhöriga/närstående vid psyk. F 1  4  2  7  3  17 
7 Samsjuklighet psyk. f + missbruk/NPF 2   1 9  5  17 
8 Riskbruk/missbruk/information ANDT* 5  3 1 4  3  16 
8 Lättillgänglig information (ofta digital) 3  7  4  1 1 16 
9 HBTQ-kunskap och bemötande 1 1 1 9  2  14 
10 Somatisk hälsa vid psyk. f 4  2  1 5  1 13 
10 Sysselsättning vid psyk. f 0 6  2  3  2  13 

11 Delaktighet på organisationsnivå  1 2  0 8  0 11 
12 Sjukskrivning/rehabilitering 4  4  1  1 10 
13 Unga vuxna med problematik 1  3  1 3  1 9 

14 Samverkan 
psykiatri/kommuner/brukarorganisationer 

2  0 2  2  2 8 

14 Personer med NPF* 1 3  0 3  1 8 
15 Motverka stigma 5  1  1  7 
15 Utveckla vård- och stödteknologi  3 1 1 2  7 
16 Mobila team 1 1 0 2  2  6 
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*Psyk. f.: Psykisk funktionsnedsättning *NPF: Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar *ANDT: alkohol, 
narkotika, droger, tobak 
3.2.2.1 Återkommande	målgrupper	
 
Ovanstående tabell skulle kunna användas som hjälp att identifiera de frågor som är aktuella i 
länen. Exempelvis verkar många identifierat behov och planerat en rad insatser för den brett 
formulerade målgruppen barn och unga. Detta resultat var inte så överraskande eftersom barn 
och unga var en av de två målgrupper som fanns med sedan tidigare, under kommunernas och 
landstingens arbete med PRIO-planerna. Dessutom pågår en samhällsdebatt som berör barn 
och ungas psykiska ohälsa. Många barn och unga uppger att de mår dåligt. I det här fallet kan 
policynivån anses korrelera med de identifierade behoven på lokal nivå.  
 
Kanske är målgruppen barn och unga även relevant utifrån att det är en målgrupp vars insatser 
tydligt skär genom myndighetsgränserna. Många aktörer kan vara involverade när det handlar 
om utsatta barn, både skolan, socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin, barnhabiliteringen 
m.fl. Eftersom flera personer är inblandade kan tydligheten kring vem som ansvarar för vad 
variera. I det här sammanhanget kan behovet av samverkan bli extra tydligt. Flera län 
beskriver att samverkan med skolan är viktigt. Godkända betyg lyfts fram som en viktig 
faktor för att undvika framtida psykisk ohälsa hos personen i ett livsloppsperspektiv. Skolan 
beskrivs som en arena där förebyggande, främjande och tidiga insatser bör äga rum. Barn lyfts 
även fram i avseendet tillgängliga insatser, där specialistinsatser till barn som är anhöriga till 
personer med psykisk ohälsa, eller barn som behöver neuropsykiatriska utredningar beskrivs 
som prioriterade grupper i gruppen. 
 
Resultaten i handlingsplanerna är helt i linje med de policyrekommendationer inom området 
barn och ungas psykiska hälsa som Nordens välfärdscenter givit ut 2016. 
 
Många län ser behov och vill bli bättre på att arbeta med målgruppen asylsökande och 
nyanlända. Gruppen är återkommande inom fyra av fem fokusområden. Kommuner och 
landsting ser stora vinster för personerna i fråga om de olika välfärdsaktörerna skulle kunna 
samverka bättre för att underlätta informationsöverlämning och undvika otydlighet. 
 
Det är även i relation till dessa två målgrupper som de båda perspektiven på psykisk hälsa 
respektive ohälsa kombineras som tydligast. Här finns ett helt spektrum av målsättningar: från 
en folkhälsofrämjande strävan att så många elever som möjlig ska gå ur grundskolan med 
godkända betyg till insatser för att stötta unga som redan utvecklat allvarlig ohälsa. När det 
gäller asylsökande och nyanlända handlar folkhälsofrämjande insatser om inkludering i 
samhällsgemenskapen medan stöd och behandling vid utvecklad psykisk ohälsa omfattar en 
rad olika förslag.  
 
3.2.2.2 Återkommande	insatsområden	
 
Suicidprevention är ett ämne som återkommer i många handlingsplaner. Temat återkommer 
inom flera fokusområden. Ett sätt att förstå detta är att självmord kan ses som den tydligaste 
illustrationen av hur dåligt en människa mår. Ett annat sätt att förstå det är att det finns 
omfattande statistik över självmordsfrekvensen i varje län. Om det är något som ska mätas, så 
är denna statistik lättillgänglig och konkret på ett sätt som saknar motsvarighet i de flesta 
andra områden. 
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En relativt ofta förekommande insats som presenterades i handlingsplanerna är anhörig- eller 
närståendestöd till personer som är anhöriga eller lever nära personer med psykisk 
funktionsnedsättning. Stödet kan riktas till dessa personer i form av en plats att ventilera sina 
tankar och känslor med andra i en liknande situation för att förebygga psykiska ohälsa hos 
dem. Stödet kan också utformas i form av utbildningsinsatser till anhöriga och närstående för 
att de ska kunna hjälpa dem med psykiska funktionsnedsättningar att må bättre. Förutom stöd 
till anhöriga och närstående till vuxna personer med psykisk funktionsnedsättning 
presenterade ett antal län även stödinsatser till föräldrar. Både generella föräldrastödsinsatser 
och insatser riktade till specifika föräldragrupper som ansågs vara extra utsatta presenterades, 
t.ex. föräldrar till ”hemmasittare” eller föräldrar till barn med missbruk. 
 
Kompetenshöjning hos personal inom en rad olika områden föreslås i planerna. Bland annat 
nämndes ”Första hjälpen vid psykisk ohälsa” vid ett flertal tillfällen som en metod för 
kompetenshöjning hos bland annat allmänheten, chefer m.fl. Denna metod utformades 
inledningsvis för att användas inom suicidpreventivt arbete. Den har sedan kommit att 
användas och förstås som en modell för att öka kunskap om psykisk hälsa och ohälsa och att 
verka för ökad medvetenhet och acceptans för människor med psykisk ohälsa i samhället. 
 
De föreslagna insatser som är vanligast förekommande handlar om suicidprevention, 
samordnad individuell plan och föräldrastöd. Först därefter kommer en insats som uteslutande 
är riktad till den målgrupp som adresserats i tidigare statliga satsningar, nämligen integrerat 
stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning. Denna ordning skulle kunna visa på en 
omorientering hos kommuner och landsting från att tidigare i huvudsak ha riktat insatser till 
personer med långvarig psykisk ohälsa till att från och med 2016 även rikta sina insatser till 
en bredare målgrupp, där ”befolkningen” är mottagare av insatser, även om befolkningen inte 
är presenterad som en helhet, utan har avgränsats i subgrupper, t.ex. barn och unga.  
 
3.2.3 Frånvaro	av	behov	och	insatsområden	
 
En målgrupp vars behov inte lyfts fram i lika stor utsträckning som det kunde förväntas 
utifrån den nationella policyskrivningen i överenskommelsens 2016 är målgruppen personer 
som är sjukskrivna. I överenskommelsen 2016 betonas denna målgrupp på ett särskilt sätt, 
men den får inte lika mycket uppmärksamhet i den lokala kontexten. Endast 6 län formulerar 
insatser riktade till sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocesser. En förklaring till detta skulle 
kunna vara att län inte skriver in dessa insatser eftersom de finns i parallella satsningar. En 
annan förklaring skulle kunna vara att andra aktörer; arbetsförmedling, försäkringskassa och 
arbetsgivare, anses vara ägare av sjukskrivningsfrågan. I Västerbottens handlingsplan 
beskrivs en samverkan med dessa aktörer:  

 
”För att motverka långvariga sjukskrivningar i länet fortsätter arbetet med tidig och effektiv 
samverkan i sjukskrivningsprocessen för den enskilde, och med hälso- och sjukvård, AF, FK, 
arbetsgivare och socialtjänst som ingående aktörer. ” (Västerbotten s. 9)  
 
En annan möjlig förklaring är att sjukskrivning inom den egna organisationen inte ses som ett 
samverkansområde, utan en fråga för respektive aktör, och därför inte är inkluderat i planen. 
Detta synsätt visar Kalmar exempel på:  
 
”Ett långsiktigt mål ur vårdgivarperspektiv, är att minska sjukskrivningstalen inom 
landstinget och kommunerna. Arbetsgivaransvaret tillhör respektive organisation och det kan 
vara svårt att skapa en gemensam process.” (Kalmars handlingsplan s. 3) 



 38 

 
Något annat som lyfts fram endast i enstaka länsplaner är socioekonomiska faktorer. Något 
län skriver om riktade insatser till personer som lever i hemlöshet eller ekonomisk utsatthet 
för att förebygga psykisk ohälsa. Det kan finnas flera orsaker till att denna målgrupp inte lyfts 
fram i större utsträckning. Eventuellt handlar det om en överlappning, där länen förmodar att 
dessa personer finns i målgruppen personer med samsjuklighet, där personer lever med en 
psykisk funktionsnedsättning i kombination med ett missbruk eller en annan diagnos. En 
annan förklaring kan vara att insatser till denna målgrupp finns inom andra sektorer inom 
socialtjänsten, och att det därför inte är en målgrupp som lyfts fram här.  
 
Två insatsområden som i liten utsträckning beskrivs explicit i handlingsplanerna är 
primärvårdsinsatser och behandlingsinsatser. Primärvårdsinsatser beskrivs fragmentariskt, och 
berör sådant som anhörigstöd (Västerbotten), familjecentraler (Norrbotten), psykosociala 
team (Gävleborg), insatser inom neuropsykiatri (Uppsala), närvaro i samverkansgruppens 
möten (Västmanland), etc. När det gäller behandlingsmetoder förekommer de endast i ett fåtal 
län, exempelvis i Halland där det finns en målsättning som handlar om att erbjuda unga med 
självskadebeteende dialektisk beteendeterapi med likartade förutsättningar i hela länet.  
  
En förklaring till att primärvården inte har en tydligare plats i planerna kan vara att de inte 
fungerat som en självklar del i det fleråriga PRIO-arbete som föregått överenskommelsen, och 
som i många fall innebar att aktörerna kring de två tidigare prioriterade grupperna kunde 
formera sig på länsnivå. Representanter för kommuner, BUP och vuxenpsykiatri kan på så 
sätt ha fått ett ”försprång” inför arbetet med de här aktuella planerna, och 
primärvårdsrepresentanter har kanske inte blivit delaktiga i samma utsträckning som 
representanter för kommuner och specialistenheter. 
 
En annan förklaring till frånvaron av huvudmansspecifika aktiviteter skulle kunna vara att 
länen tolkat uppdraget utifrån överenskommelsen 2016 som att planerna uteslutande ska röra 
kommunerna och landstingens gemensamma angelägenheter, och inte enskilda aktörers 
verksamheter. Detta innebär att den bild som målas upp av vad som är på gång i Sverige när 
det gäller insatser för en god folkhälsa och insatser för personer med psykisk ohälsa till största 
delen handlar om insatser som har med både kommun och landsting att göra eller som rör 
samordning och samverkan mellan organisationer. Ytterligare en förklaring till varför t.ex. 
specialistvård och behandlingsinsatser berörs i så liten utsträckning har att göra med de fem 
fokusområdena. Som vi tidigare diskuterat finns ingen självklar sammanhållen logik i 
fokusområdena. Betoningen på psykisk hälsa, förebyggande och tidiga insatser kan ha 
bidragit till att länen tonat ner specialiserade behandlingsinsatser i planerna eftersom de 
associeras dels till vuxna, dels till manifest psykisk ohälsa. Vi tror också att planerna har 
kommit att betraktas som dokument där samverkans- och utvecklingsprojekt betraktats som 
det centrala. Då kan behandlings- och stödinsatser som betraktas som basen i 
organisationernas reguljära drift ha tonats ned.  
 
3.2.4 Som	man	frågar	får	man	svar?	
 
Innehållet i handlingsplanerna kan förstås som en karta över hur man i lokala sammanhang 
möter de utmaningar som man upplever finns. En tolkning av kartan är att länen sorterat in 
sina lokalt identifierade behov och idéer i den nationella policyns fokusområden, utan någon 
egentlig anpassning eller eftergifter i förhållande till regeringen och SKL. Länen kanske 
skulle ha lyft fram samma målgrupper och insatsområden oavsett vilka fokusområden som 
presenterats av regeringen och SKL. Ska detta i så fall förstås som en ”bottom-up” process, 
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där de lokala aktörerna fått och uppmuntrats att använda sig av ett handlingsutrymme att 
anpassa planen efter de egna behoven? Hur skulle planerna ha sett ut om de inte varit styrda 
av de angivna fokusområdena? Den alternativa tolkningen är att länen formulerar det som 
man tror att de nationella aktörerna vill höra. Då skulle dock förmodligen skrivningarna varit 
mer sammanhållna och likriktade. En rimlig generell slutsats är att planerna speglar en 
spänning mellan anpassning efter beställarens förväntningar och en lyhördhet för de 
problembeskrivningar som finns lokalt i länet. Hur denna spänning tar sig konkreta uttryck 
varierar mellan planerna. 
 
Länsplanerna kan alltså på ett sätt ses som en respons på förväntningar som regeringen och 
SKL riktat till länen. Det är som tidigare beskrivits en bred ansats där både folkhälsa och 
psykisk ohälsa adresseras och där fem fokusområden med tillhörande underområden 
presenteras. När detta ska appliceras i länens planer innebär det ibland ett mångfacetterat 
fokus där det kan vara svårt att urskilja tydliga konturer. Det som i en del handlingsplaner kan 
upplevas som ett famlande speglar förmodligen ett brett och svårfångat uppdrag. Det finns 
dock handlingsplaner där länen själva på ett tydligt sätt tagit kommandot över sitt uppdrag, 
gjort det till sitt och prioriterat utifrån den lokala kontexten. Ett exempel på detta är 
Värmlands län som utgått från föreslagna fokusområden i sin behovsanalys, men sedan gått 
vidare utifrån sitt lokala sammanhang och koncentrerat sig på fem punkter:  
	
”De långsiktiga nationella fokusområdena för perioden 2016–2020 är:  
1. Förebyggande och främjande arbete  
2. Tillgängliga tidiga insatser  
3. Enskildas delaktighet och rättigheter  
4. Utsatta grupper  
5. Ledning, styrning och organisation  
 
Relaterat till dessa områden har föreliggande behovsanalys genomförts. Analysen har beaktat 
de förutsättningar som finns i länets kommuner, landstinget och brukar- och 
närståendeorganisationer. Behovsanalysen har identifierat följande områden:  
- Ökad sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning som har stöd av 
socialpsykiatrin  
- Tidiga insatser i samverkan vid komplex problematik – barn och unga 6-18 år  
- Basutbildning psykisk hälsa  
- Ökad mångkulturell kompetens för medarbetare  
- Brukar- och närståendesamverkan  
 
Kopplat till dessa områden redovisas olika insatser.” (Värmland s. 3) 
 
Ett annat exempel är Östergötland som tagit utgångspunkt i de föreslagna fokusområdena men 
sedan byggt en egen analysram med de faktorer som de utifrån sin lokala kontext bedömer 
vara av relevans. I denna analysram finns ett tydligt fokus, inom vilket en kronologi i tre steg 
skapats för att bryta ner huvudkategorin i hanterbara enheter: att först ta reda på hur det är, för 
att sedan internt utveckla och implementera, och slutligen kommunicera externt i de fall det 
behövs. Denna analysmodell har sedan applicerats på 17 olika insatsområden och målgrupper. 
Att länet valt att skapa en egen modell tyder på en lokal förankring och att det i länet finns en 
”personlig” ambition att agera utifrån planen. 
 
En alternativ nationell policyskrivning för att uppmuntra länen att formulera en handlingsplan 
utifrån sina egna behov och förutsättningar hade kunnat vara att be länen reflektera över de 
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fem aspekterna som fokusområdena utgör, utan att ge fokusområdena den tyngd de har nu, för 
att ge länen mandat att formulera sina planer friare. Det kan också vara så att uppgiften att 
formulera handlingsplan uppfattades vara så annorlunda jämfört med tidigare liknande 
uppdrag att de flesta län valt att hålla sig till de ramar de kunde urskilja och inte utnyttjade 
den grad av frihet de egentligen hade. 
 
3.3 Målsättningar	på	lång	och	kort	sikt	
 
3.3.1 Län	där	kortsiktiga	mål	är	delmål	för	att	uppnå	långsiktiga	mål	
 
I tolv län har långsiktiga och kortsiktiga mål formulerats där de kortsiktiga målen utgör 
delmål i en strävan att nå de långsiktiga målen.  
	
Målsättningar	strukturerade	utifrån	fokusområden	
 
Av dessa län har sju stycken utformat sina mål inom de fem fokusområdena. Det 
fokusområde där flest målsättningar, både på lång och kort sikt, satts upp är inom 
fokusområdet utsatta grupper. Ett exempel på hur målsättningar kan se ut när de kortsiktiga 
målen är delmål för att nå de långsiktiga presenteras här (Norrbotten s.16): 
 
Fokusområde 2: Tillgängliga tidiga insatser  
 
Långsiktiga mål  Kortsiktiga mål  Indikatorer  Aktiviteter 2016–

2018  
Att tillgodose den 
äldres behov av 
trygghet, kontinuitet, 
samordning och 
säkerhet i vård och 
omsorg  

Ökad kunskap hos 
personal som arbetar 
med äldre för att kunna 
förebygga och 
identifiera tecken på 
psykisk ohälsa  

Antal personer som 
genomgått specifik 
utbildning om 
psykisk ohälsa hos 
äldre  

Tillgång till 
webbutbildning om 
psykisk ohälsa hos 
äldre.  

 
Två av länen, Dalarna och Jämtland, visar exempel på hur olika län kan förhålla sig till 
tidsramen för målsättningarna. I Dalarnas län är en majoritet av målen kortsiktiga och sträcker 
sig från 2016 till 2017. Däremot finns en långsiktighet i målen som rör styrning och ledning. 
Målen som anges i planen är verksamhetsanknutna, och kanske beror kortsiktigheten på vad 
de som varit med och satt upp målen vet är möjligt att göra, och att den kunskapen främst rör 
den närmaste framtiden. Den verksamhetsnära karaktären visar sig också i att ett av de 
långsiktiga målen är preliminärt. Ambitionen verkar vara att kunna uppfylla de mål som satts. 
Målen har karaktären av hög rimlighet och låg osäkerhetsnivå. 
 
I Jämtlands läns handlingsplan däremot finns det en genomgående långsiktighet i målen. Alla 
kortsiktiga mål utom två sträcker sig över tidsrymden 2017 till 2020 eller 2017 och framåt. I 
samband med samtliga mål, långsiktiga och kortsiktiga, framgår det vilken 
organisationsstruktur eller grupp som är ansvarig för att realisera målen. Detta skulle kunna 
tolkas som att de ansvariga fått långsiktiga mål att arbeta mot, och att de själva får bryta ner 
dem i delmål. 
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Målsättningar	tematiskt	strukturerade	
 
I fem län har istället en tematisk indelning används, där ett delområde aktualiserar ett eller 
flera fokusområden. I samtliga län framstår det som att någon slags prioritering gjorts i 
samband med att de teman som presenteras utkristalliserats. Tydligheten i målsättningar 
beträffande både teman och tidsplaner varierar mellan länen. I exempelvis Kronobergsläns 
handlingsplan berör alla delområden samtliga fem fokusområden. För varje övergripande mål 
och delmål finns det en person eller grupp som är ansvarig. Denna handlingsplan ger intrycket 
av att befinna sig i ett formuleringsstadie. Kanske är tanken att ansvariga personer ska 
fortsätta förtydligandet inom respektive målsättningsområde. 
 
3.3.2 Län	där	långsiktiga	och	kortsiktiga	mål	är	fristående	från	varandra	
 
Det finns även några handlingsplaner som innehåller målsättningar på lång och kort sikt som 
är fristående ifrån varandra. 
 
I Jönköpings läns handlingsplan rör långsiktiga och kortsiktiga målen samma insatser och 
målgrupper, men det är inte så att de kortsiktiga målen är delmål för att nå de långsiktiga. 
Fem mål av 72 är tidsangivna. I övrigt saknas tidsangivelser för målen. 
 
I Kalmars läns handlingsplan finns det ingen tydlig struktur i hur målskrivandet förhåller sig 
till de olika insatsområdena. Planen ger intrycket av att det i handlingsplanen samlats ihop 
mål som redan formulerats i parallella dokument. Dessa mål har kompletterats med 
kortsiktiga mål i specifika sammanhang. Planen innehåller två mål som är tidsangivna. Övriga 
målsättningar på lång och kort sikt är inte tidsbestämda. 
	
I Hallands läns handlingsplan är målen fristående ifrån varandra. Inom vissa fokusområden 
finns kortsiktiga mål, inom andra långsiktiga. Exempelvis ser det ut så här (Halland s.5, 7 och 
8)   
 
Fokusområde Målsättning på kort sikt 

(2017 och 2018) 
Målsättning på lång sikt utan tidsangivelse 

Förebyggande 
och främjande 
arbete 

Utveckla mobila team 
under 2017 för att möta 
behov av aktivt 
uppsökande verksamhet 

 

Tillgängliga 
tidiga insatser 

 Utveckla en gemensam linje för BUP och 
närsjukvård i syfte att skapa En väg in vården 
för barn och unga 
 
Öka tillgängligheten och minska väntetiderna 
för barn och unga 

 
3.3.3 Aktiviteter	istället	för	mål	på	lång	och	kort	sikt	
 
Det finns två län som skriver om aktiviteter istället för mål på lång och kort sikt: Östergötland 
och Gotland. Dessa län hör även till de län som förhållit sig fria i relation till 
fokusområdesindelningen. Kännetecknande för länen är att de aktiviteter som presenteras 
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istället för målsättningar förefaller att vara genomtänkta och välformulerade med en stark 
lokal förankring.  
 
3.3.4 Tre	län	vars	målbeskrivning	skiljer	sig	från	de	andras	
 
Det finns tre län vars handlingsplaners struktur påtagligt skiljer sig från övriga läns: Örebro, 
Västra Götaland och Västerbottens län. De skiljer sig från de andra på tre olika sätt, och det 
får konsekvenser för hur deras målsättningar ser ut. 
  
Örebro	län	
 
Örebro läns handlingsplan skiljer sig från övriga handlingsplaner genom att fyra länsdelar 
presenterar egna inlagor i handlingsplanen. Varje inlaga är strukturerad efter fokusområdena 
och innehåller mål på lång och kort sikt. Efter länsdelarnas separata planer avslutas den 
länsgemensamma handlingsplanen med ett avsnitt som kallas Sammanställning av målen 
beträffande psykisk hälsa i Region Örebro län. Där presenteras länsgemensamma långsiktiga 
och kortsiktiga mål, samt aktiviteter inom varje fokusområde.  
 
De länsgemensamma målen är inte tidsangivna. Det saknas uppgift om ifall en prioritering 
skett mellan de fyra länsdelarnas långsiktiga och kortsiktiga mål, vem som i så fall har gjort 
den och hur den i så fall har gått till. Totalt är de länsgemensamma målsättningarna färre än 
en sammanslagning av länsregionernas mål. De länsgemensamma målen på lång och kort sikt 
är fristående ifrån varandra, det är inte så att de kortsiktiga målen är delmål för att nå de 
långsiktiga målen. Detta skulle kunna tyda på att länsregionernas mål på lång och kort sikt 
mål har sammanställts och abstraherats för att lösa den uppgift länet fått om kravet på en 
länsgemensam plan. 
 
Detta sätt att arbeta med målsättningar utifrån länsdelarnas lokala arbete gör att det finns mål 
och delmål att arbeta utifrån som är förankrade i den lokala kontexten, samtidigt som det finns 
länsgemensamma mer övergripande mål. Detta är ett exempel på hur en nationell önskan om 
en länsgemensam handlingsplan tillgodosetts samtidigt som det skett en lokal förankringen 
genom arbetsprocesserna i länsdelarna. Detta antyder att länet har tagit sig an den nationella 
uppgiften och omsatt den utifrån sina egna geografiska förutsättningar för att kunna använda 
den i praktiken.  
 
Västra	Götalands	län	
 
Ett annat län som skiljer sig från de andra är Västra Götalands län. Deras handlingsplan är 
kortfattad, och i den beskrivs ett uppstartsskede av en arbetsprocess på bred front där den 
nationella önskan om vad planen ska innehålla inte uppfylls på det sätt som förväntas. Det 
finns däremot en förklaring till varför handlingsplanen ser ut som den gör. Länet har valt att 
inte forcera fram långsiktiga mål i ett skede där de samverkande aktörerna knappt har hunnit 
påbörja formulerandet av sin gemensamma handlingsplan. Det kortsiktiga målet är att 
målområden ska konkretiseras och att långsiktiga mål ska formuleras under 2017. Under 
hösten 2017 ska handlingsplanen förankras delregionalt och lokalt och genomförandeplaner 
för varje vårdsamverkansområde ska tas fram.  
 
Denna handlingsplan ger intrycket av att de som varit inblandade i processen valt att skynda 
långsamt. Istället för att snabbt få fram en länsgemensam handlingsplan med både långsiktiga 
och kortsiktiga mål så har arbetsgruppen valt att låta processen fortskrida på ett annat sätt. 
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Detta län är det av Sveriges län som består av det högsta antalet kommuner, 49 stycken. 
Länets kommunantal skulle kunna vara är en bidragande orsak till att länet valt att arbeta på 
detta sätt.  
 
Västerbottens	län	
 
Västerbottens läns handlingsplan skiljer sig från de andra genom att den inte presenterar några 
tydliga mål varken på lång eller kort sikt. Handlingsplanen har karaktären av att istället 
sammanfatta insatser som genomförs inom området psykisk hälsa / ohälsa i dagsläget. 
	
3.3.5 Likheter	och	skillnader	beträffande	målsättningar	i	handlingsplanerna	
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det i drygt hälften (12 av 21) av handlingsplanerna 
finns långsiktiga mål som är nedbrutna i mer kortsiktiga delmål. I fyra län är långsiktiga och 
kortsiktiga målsättningar fristående ifrån varandra. I fem län ser arbetet med målsättningar ut 
på ett annat vis. 
 
Målsättningar strukturerats antingen utifrån de fem fokusområdena eller tematiskt utifrån 
prioriterade områden i länen.  

	
3.4 Koppling	till	tidigare	överenskommelser	
 
I handlingsplanerna lyfts många olika exempel fram på strategier för att öka enskildas 
delaktighet och tillvarata deras rättigheter: brukarråd, brukarrevisioner, patientstyrd 
inläggning, erbjuda patientutbildning om vad en diagnos innebär, anställa personer inom vård 
och omsorg med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, utveckla former för kamratstöd etc. Det 
finns en stor variationsrikedom när det gäller insatser för att öka delaktighet för personer med 
psykisk funktionsnedsättning. Detta kan vara ett resultat av de insatser och ett fokus som 
funnits på målgruppen i de tidigare PRIO-satsningarna. Kommuner och landsting har arbetat 
upp en kunskapsnivå på psykiatrifältet som nu blir synliggjord. 
 
Ett annat exempel på hur den tidigare policyn påverkat dagens insatser för personer med 
psykisk funktionsnedsättning återfanns i de integrerade arbetsmodeller som förespråkades i 
flera län. Att utveckla former för meningsfull sysselsättning riktad till målgruppen förekom 
även det i flera län. Att bredda utbudet, att använda sig av IPS där personen i fråga får sitt 
stöd inom den reguljära arbetsmarknaden, samt bättre samverkan mellan kommuner, 
landsting, arbetsförmedling, försäkringskassa och organisationer inom den idéburna sektorn 
lyftes fram. Även riktade insatser och ökade kunskaper som handlar om somatisk hälsa vid 
psykisk ohälsa planerades i flera kommuner. 
 
Ytterligare en koppling som kan göras till tidigare överenskommelser är att den prioritering 
av barn och unga som gjordes i samband med PRIO 2012–2016 nu har slagit igenom på bred 
front i länen.   
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4 Diskussion	-	hur	kan	man	förstå	resultaten?	
 
4.1 Länens	svar	på	det	mångfacetterade	uppdraget	
 
I Överenskommelsens (2016) bakgrundsbeskrivning presenteras en kombination av ett 
folkhälso- respektive specialistpsykiatriperspektiv. Inom fokusområde 3 återfinns t.ex. en 
skrivning om att ”personer med allvarlig psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning har 
sämre levnadsförhållanden än befolkningen i stort, också i förhållande till andra grupper 
med funktionsnedsättningar.” (Regeringskansliet och SKL, 2016, bilaga 1:2 s. 4). 
Överenskommelsen presenteras som stimulansmedel ämnade för stöd till riktade insatser 
inom området psykisk hälsa, men i texten återfinns även den målgrupp som tidigare 
prioriterats i PRIO. Detta kunde spåras i den lokala praktiken, där insatser riktade till barn och 
unga, och personer med psykisk funktionsnedsättning utgjorde en stor del av de sammantagna 
insatserna. 
 
Hur länen förhållit sig till den bredare respektive snävare målgruppen speglas bland annat i 
hur de engagerar brukare för brukarmedverkan i arbetet med handlingsplanen. I 12 län anges 
NSPH (Nationell samverkan för psykisk hälsa), ett nätverk av tolv patient-, brukar- och 
anhörigorganisationer inom det psykiatriska området, som samverkanspartner eller 
remissinstans. I Uppsala, Halland, Kronoberg och Jämtlands länsplaner beskrivs hur 
representanter för åtskilliga målgrupper som insatser i handlingsplanen riktas till har varit 
delaktiga i framtagandet av handlingsplanen. Detta speglar en bredare målgruppsförståelse. 
 
När det gäller hur länen förhåller sig till riktade insatser inom området psykisk hälsa, kan 
förhållningssättet hos flertalet län anses ha en ”hagelsvärmskaraktär” där en rik variation av 
breda och mer specifika målgrupper presenteras (jfr. Wolff, 2002). Många län har en bred 
ansats när det gäller utsatta grupper. Något län har lagt en större tyngd vid den ”traditionella” 
målgruppen, personer med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning men ändå presenterat fler 
grupper. Andra län har fördelat tyngdpunkten mer jämt mellan olika grupper, där personer 
med psykisk funktionsnedsättning är en grupp bland många.  
 
De som arbetat med att hantera den tidigare PRIO-satsningen kanske fortsätter att specialisera 
sig på psykiatriområdet t.ex. som i fallet med Skåne (minskat tvång, brukarstyrd inläggning) 
vilket bör betraktas som rimligt då målgruppen personer med psykisk funktionsnedsättning 
pekas ut som en särskilt utsatt grupp bland de andra utsatta grupperna. Det är inte så att 
satsningar på denna målgrupp upphör, men ett folkhälsoperspektiv är tydligt adderat till den 
tidigare inriktningen och det har fått genomslag i planerna.  
 
Det finns mycket som behöver göras för många, men utan prioriteringar kan det vara svårt att 
realisera så många mål på en sådant brett område. En slutsats vi drar är att ju bredare område 
som ska greppas desto större utmaning blir det för de lokala aktörerna inom kommuner och 
landsting som ska omsätta målsättningarna i praktik. 
 
4.2 Är	målgrupper	och	insatser	prioriterade	utifrån	samverkan?		
 
I den nationella policyn framgår att ”Överenskommelser mellan regeringen och Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) används inom områden där båda parter identifierat ett 
utvecklingsbehov, för att stimulera en förbättring i verksamheterna. Genom 
överenskommelser sker insatser på nationell, regional och lokal nivå koordinerat. På detta 
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sätt minskar styrsignaler och risken för överlapp i val av insatser, samtidigt som 
förutsättningar att utveckla verksamheterna i kommuner, landsting och regioner förbättras. 
Samtidigt ger arbetssättet utrymme för nytänkande och för att systematiskt prova nya 
verksamhetsformer i syfte att utveckla verksamheten på bästa sätt” (Regeringskansliet och 
SKL, 2016, bilaga 1. s. 3) 
Skrivningen kan vara svår att uttolka då vissa formuleringar om ”gemensamt” och 
”koordinerat” indikerar att planen ska utgå från aktiviteter i samverkan medan andra 
formuleringar ger för handen att utrymme ska ges de olika aktörerna att specialisera sig inom 
respektive områden. Den senare innebörden speglades dock inte på ett tydligt sätt i 
handlingsplanerna.  
 
I handlingsplanerna prioriterar många län den breda gruppen barn och unga. Utredning och 
insatser riktade till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar förekommer 
relativt frekvent. Detta skulle kunna förstås i relation till att dessa grupper ofta är i behov av 
insatser i samverkan, t.ex. skola, socialtjänst, habilitering och psykiatri. 
 
Det ges lite utrymme för personer med missbruk eller psykossjukdom var för sig, däremot 
prioriterar många län riktade insatser vid samsjuklighet. Målgrupper som får insatser 
företrädesvis från en huvudman är inte lika förekommande, t.ex. är det endast två län som 
skriver om riktade insatser för att förebygga psykisk ohälsa hos personer som lever i 
hemlöshet. Det skulle kunna vara så att det hos kommuner och landsting finns en uppfattning 
om vilken aktör som gör vad när det gäller personer som har ett missbruk respektive en 
psykisk funktionsnedsättning, men att den tydligheten saknas när det gäller personer med 
samsjuklighet. Detta ställer högre krav på samverkan mellan aktörerna.  
 
Man kan ställa sig frågan om det är på samma sätt när det gäller de insatsområden som 
beskrivs? Suicidprevention, Samordnad Individuell Plan (SIP) och anhörig- och 
närståendestöd samt föräldrastöd var insatsområden som förekom frekvent. När det gäller den 
samordnade individuella planen (SIP) vet vi att den endast aktualiseras när en person får stöd 
från både kommun och landsting. Suicidprevention, anhörig- och närståendestöd och 
föräldrastöd är insatser som har en allmän karaktär, och områden inom vilka vi kan förutsätta 
att det finns nödvändig kompetens hos både kommuner och landsting. 
 
Hur ska vi förstå detta? Är det så att länsplanernas prioriterade målgrupper och insatser är de 
där flera huvudmän ger insatser samtidigt och där det därför finns en hög grad (eller stort 
behov) av samverkan? Innebär det att andra målgrupper nedprioriterades i kommuner och 
landsting, eller är det så att de bara inte tas upp i dessa planer? Har den formulerade politiken 
styrt länens planer i riktning mot samverkansorienterade aktiviteter och bort från 
specialiserade insatser? Eller är det så att de reguljära verksamheterna bedrivs parallellt, och 
att det som finns medtaget i planerna handlar om det som görs tillsammans. Frågor av den här 
karaktären tror vi behöver diskuteras inför kommande överenskommelser, då en gemensam 
bild av planernas räckvidd och relationen mellan planerna och de lokala verkligheterna är 
viktig för den förväntade koordineringen mellan stat, län och lokala huvudmän. Här är det 
också angeläget att väga in frågan om hur huvudmännen förhåller sig till de övriga parallella 
satsningar som pågar vid sidan om överenskommelsen. 
 
4.3 Länet	som	aktör?	
 
Det framgår i planerna att det i 12 av 21 län finns en samverkansstruktur på länsnivå. I nio 
handlingsplaner framgår det inte om det finns en sådan struktur. Något som i stort sett alla län 
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brottas med är att få till en fungerande samverkan på ett organisatoriskt plan. 
Problemområden som beskrivs handlar bland annat om att skapa en länsnivå när det gäller 
arbete med psykisk hälsa. I den länsinventering som SKL genomfört (SKL, 2015) kan man få 
en kompletterande bild av strukturerna för utveckling på området psykisk hälsa. Där framgick 
att de flesta län hade byggt upp gemensamma arenor för samarbete mellan kommuner och 
landsting men att det breddade uppdraget i och med överenskommelsen 2016 innebar krav på 
en utökad tvärsektoriell samverkan, något som visade sig vara svårt. Det fanns ofta en struktur 
för ledning, styrning och kunskapsutveckling på området, men formerna skilde sig åt mellan 
länen. Ett problemområde som lyftes fram i inventeringen var kapaciteten för 
utvecklingsarbete som kunde finnas hos vissa enskilda aktörer inom länen, men som många 
gånger inte kunde nyttjas fullt ut på länsnivå.  
 
I handlingsplanerna fanns olika exempel hur aktörerna förhållit sig till länsnivån. Gotlands län 
framstod på ett tydligt sätt som en självständig aktör i förhållande till riket. Detta skulle kunna 
bero på det geografiska läget och att det endast finns en kommun i länet. I andra fall, t.ex. i 
Västerbotten, verkade länsnivån vara problematisk. I Västra Götaland håller länet på att 
formera sig. Länets samtliga 49 kommuner har varit delaktiga i det länsgemensamma arbetet 
tillsammans med Västra Götalandsregionen och NSPHiG. I detta län har arbetet just startats 
upp. Örebro län har byggt upp sitt länsgemensamma arbete på ett annat sätt. I länet har fyra 
länsdelar arbetat parallellt med egna arbetsgrupper, egna behovsanalyser och målsättningar. 
Dessa har slutligen sammanställts, och en länsnivå har ”skapats”. Detta är ett exempel på hur 
ett län valt att sträva mot en lokal förankring samtidigt som det har haft länsnivåkravet att 
förhålla sig till. De skickar in ett stort och otympligt dokument till det nationella 
administrativa systemet, men det finns en stark lokal förankring i länsregionerna. 
 
Frågan är vad som möjliggörs och tillförs med den använda länsnivån? Finns det någon annan 
nivå som hade lämpat sig bättre för sammanställning av målsättningar och strategier? Tvingas 
länen skapa nya strukturer på länsnivå där det inte funnits tidigare? Förutom att det finns 
skillnader i förutsättningar mellan län, så finns det också skillnader inom länen. Detta speglas 
i t.ex. Västerbottens läns handlingsplan där många lokala kontexter presenteras parallellt. I 
detta län (och fler andra) finns det stora geografiska avstånd och befolkningsskillnader att ta 
hänsyn till. 
 
Länsnivån befinner sig mellan det konkreta lokala och det mer abstrakt nationella. Det är en 
nivå som framstår som ”semi-konkret”, detta innebär svårigheter vilka också ibland syns i 
handlingsplanerna. På den nationella och lokala nivån är det politiska ansvaret enkelt att 
identifiera, så även (oftast) tjänstemannaansvaret. Länsnivån saknar, med undantag för vissa 
regioner, tydlighet när det gäller ansvar och politisk förankring. En stor del av planerna utgår 
från koalitioner av främst tjänstemän från en rad olika primär- och landstingskommunala 
aktörer. Vem som ska avkrävas ansvar för innehållet i länsplanen är ofta oklart. Eftersom de 
planer som vi studerat ser så olika ut vad gäller omfång, innehåll och ambitionsnivå bör man 
diskutera vad staten vill få ut av att använda länsnivå och hur länens praktiska erfarenheter ser 
ut. Här är det angeläget att utreda om de lokala aktörerna sett någon vinst av att använda sig 
av länet som ”överbyggnad”. I vissa fall indikerar planerna ett systematiskt och fruktbart 
samarbete mellan aktörerna, i andra fall får man intrycket att länsnivån inte tillfört mycket 
mer än extraarbete för ett mindre antal tjänstemän. Vårt intryck är också att vissa aktörer, som 
t.ex. primärvården, inte alltid har haft en aktiv roll i arbetet. Om länsnivån behålls som 
adressat för de statliga satsningarna bör man överväga att utforma stöd som kan göra att nivån 
fungerar effektivt. En idé kan vara att utnyttja kompetens inom de planerade regionala 
resurscentrum som ska byggas upp under 2017.  
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4.4 Andra	faktorers	påverkan	i	sammanställandet	av	handlingsplaner?		
 
De satsningar som tas upp i handlingsplanerna befinner sig i en vård- och stödkontext av ett 
flertal parallella satsningar. Ett exempel på hur dessa satsningar inverkar på 
handlingsplanernas specifika områden är sjukskrivningstal på grund av psykisk ohälsa, där 
1,5 miljarder satsas under 2016 för att eftersträva en kvalitetssäker och effektiv 
sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess. Satsningen överstiger vida de medel som är 
tillgängliga inom ramen för överenskommelsen och har en profil som tydligt inkluderar 
primärvården som aktör. Hur denna satsning påverkat primärvårdens engagemang i 
länsplanerna är svårt att bedöma. I länen finns en skillnad i hur parallella satsningar hanteras i 
handlingsplanen. I Västernorrlands län prioriteras arbete med sjukskrivningsproblematik högt, 
och till synes parallella statliga satsningar omformas i den lokala kontexten till enhetliga 
omfattande satsningar. I Stockholms län däremot, hänvisas det i planen till hur parallella 
insatser innebär att vissa områden inte specifikt lyfts upp i denna länsöverenskommelse: 
 
”Hänsyn behöver även tas till pågående arbeten utifrån andra överenskommelser som berör 
insatser för personer som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa såsom:”…”en 
kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess”…”Detta innebär att 
vissa satsningar/målgrupper prioriteras i andra pågående satsningar och därmed inte lyfts 
specifikt i den här handlingsplanen däremot bör samordning och samverkan med övriga 
satsningar ske.” (Stockholm s. 4) 
 
Hur ett läns samlade insatser inom ett specifikt insatsområde ser ut är därför svårt att veta. 
Ibland skrivs insatser riktade till en målgrupp som efterfrågas i överenskommelsen in i 
handlingsplanen, ibland inte. En tolkning är att det i större län pågår fler parallella processer 
eftersom statsbidrag fördelas utifrån invånarantal. I ett mindre län handlar det därför inte om 
lika stora summor, och de insatser som görs är därför mer överskådliga och kan hanteras på 
länsnivå. 
 
Hur övriga satsningar som påverkar vad som skrivs i planerna och vad som inte skrivs i 
planerna parallellt är därför svårt att säga. Det vi vet är att de statliga satsningar som görs 
handlar om: 
 

• Förstärkt elevhälsa 200 000 000 kr avsatt för 2016  
• 250 000 000 kr avsatt för att förbättra förutsättningarna för socialtjänstens arbete i den 

sociala barn- och ungdomsvården 
• satsning för att stärka kvinnors hälsa 400 000 000 kr avsatt för 2016-2019 
• motverka våld i nära relationer 109 000 000 kr / år 
• nyanländas psykiska hälsa 3 000 000 kronor (beslutat oktober 2015) 
• nationellt suicidförebyggande arbete 
• förbättra vård för personer med kroniska sjukdomar 450 000 000 avsatt 2014-2017 
• kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings och rehabiliteringsprocess 1,5 miljarder kr 

2016 
• professionsmiljarden, höja kvalitet i hälso- och sjukvården genom förutsättningar för 

professionernas kompetens 
• statligt sommarlovsstöd 200 000 000 per år 2016 – 2019 
• kunskapssatsning inom äldre och funktionshinderverksamheterna 200 000 000 kronor 

avsätts 2016 för kunskapsstöd 
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• ökad bemanning i äldreomsorgen 2 miljarder per år mellan 2018 och 2018 
 
 
4.5 Nationell	styrning	
 
Överenskommelsen för 2016 har beskrivits som ett nytt sätt att styra och stimulera utveckling 
på området psykisk hälsa genom sin tillitsstyrning och relativa frihet för de lokala aktörerna. I 
beskrivningarna av satsningens design har långsiktighet betonats som centralt. Satsningen 
presenteras som femårig vilket också framgår i instruktionerna till länen där mål på både kort 
och lång sikt ska anges i planerna. En viktig poäng med denna inramning kan vara att stötta 
länen att också använda statsbidragen till satsningar av ”investeringskaraktär” och för att 
undvika kortsiktiga överbyggnader i form av projekt och aktiviteter utan tydlig bäring i lokala 
behov. Omständigheter som motverkar denna ambition är den övergripande organiseringen av 
satsningen som tydligt är uppbyggd i årscykler – detta gäller både den nationella 
organisationen med nya budgetbeslut varje år och länen som måste anpassa sitt arbete efter 
risken att medel uteblir eller riktas om. Förutsägbarheten är med andra ord begränsad. Detta 
blir enligt oss synligt i planerna där tonvikten ligger vid olika typer av utvecklingsaktiviteter i 
form av utbildningar och försök med nya samverkansformer. Medlen används sällan till 
investeringar i form av personalförstärkningar i den ordinarie verksamheten. Kanske har länen 
överhuvudtaget inte uppfattat medlen som allmän resursförstärkning, men satsningens 
karaktär tycks styra länen i riktning mot relativt kortsiktiga initiativ.  
 

5 Slutsatser	
 
Nedan presenteras de slutsatser som dragits utifrån analysen av de 21 länens handlingsplaner: 
 

• Strukturer för att arbeta på länsnivå ser mycket olika ut i länen. Därför skiljer sig 
handlingsplanerna åt, både till form och innehåll. I vissa län tycks arbetet med 
länsplanen innebära ett mervärde för de inblandade aktörerna, i andra inte. Om 
principen från regeringen och SKL att använda sig av länsnivån i kommunikationen 
ska bestå, bör strategier för stöd till länen övervägas. 

• Generellt sett rör länsplanerna utvecklingsarbete och endast i liten utsträckning 
organisationernas kärnverksamhet. 

• Länsplanerna handlar främst om kommunerna och landstingens gemensamma arbete 
och om samverkan mellan organisationerna. Detta innebär att de enskilda 
huvudmännens verksamheter endast uppmärksammas i mycket liten utsträckning. 
Följaktligen saknas en stor del av den reguljära verksamhet som bedrivs av kommuner 
och landsting var för sig, som till exempel den specialiserade psykiatrins 
behandlingsarbete eller primärvårdens insatser. Inriktningen är särskilt tydligt under 
fokusområdet ”ledarskap och organisering” där handlingsplanerna uteslutande rör 
samordning och samverkan. 

• Det finns en hög ambition i länen att främja psykisk hälsa hos barn och unga, och att 
samarbeta mellan huvudmännen kring barn och unga som har utvecklat någon form av 
psykisk ohälsa. 

• I länen finns en hög ambition att samarbeta huvudmän emellan och tillsammans med 
det civila samhället för att bli bättre på hälsofrämjande insatser riktade till asylsökande 
och nyanlända, samt att bli bättre på insatser som riktas till asylsökande och nyanlända 
som utvecklat någon form av psykisk ohälsa. 
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• Två insatsområden som återkommer frekvent i länen är arbetet med suicidprevention 
och arbetet med att erbjuda dem som får stöd från de båda huvudmännen en 
samordnad individuell plan (SIP) samt att utveckla formerna för SIP.  

•  I handlingsplanerna finns en ansats att främja den psykiska folkhälsan i länen. Detta 
sker parallellt med att insatser riktas till riskgrupper och grupper där psykisk ohälsa 
redan utvecklats. Detta innebär att kommuner och landsting tagit emot de nationella 
styrsignalerna, och vidgat sitt fokus till att omfatta även folkhälsoperspektivet inom 
området psykisk hälsa. Emellertid saknas till stor del satsningar på främjande och 
förebyggande insatser med inriktning mot grupperna vuxna och äldre. 
 

6 En	lyckad	plan?	Tips	och	goda	exempel	
 
Under arbetes gång har vi flera gånger stött på frågan ”Finns det något län som har en riktigt 
bra plan, vad innehåller den, hur ser den ut?” Denna fråga är högst relevant. Utifrån den 
policyskrivning länen haft att förhålla sig till i sitt handlingsplansskrivande finns det ett flertal 
aspekter att fundera på beträffande frågan om vad som är en ”lyckad plan”. 
 
6.1 Folkhälsa	
 
En första aspekt handlar om folkhälsa. Den nationella policyns betoning på folkhälsa skulle 
kunna innebära att en lyckad plan är en som verkligen tagit sig an den nya 
folkhälsoinriktningen och därmed tonat ner den tidigare inriktningen som (bland annat) 
fokuserat på personer med omfattande komplicerad psykiatrisk problematik. Ett exempel på 
ett län som tagit ett helhetsgrepp kring folkhälsoperspektivet är Uppsala län. Den målbild de 
arbetar efter ser ut så här: 
 

 
 
Under arbetsprocessen har representanter från alla målgrupper utom nyanlända intervjuats.  
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I planen framgår det att brukares åsikter har varit en varit en viktig del i utformandet av 
planen. Inom varje område beskrivs brukares inlägg inom just det området. Exempelvis 
beskrivs det i planen under rubriken ”Personer med förhöjd suicidrisk”: Inledande synpunkter 
från brukarrepresentanter. Brukare har bland annat tagit upp vikten av utbildning inom 
suicidprevention. Vidare har brukare belyst behovet av att veta mer om hur kontakten med 
vården föregående ett självmord eller självmordsförsök ser ut. Dessutom har brukare, utöver 
de områden som redovisas nedan, särskilt efterfrågat analyser och vidgad kunskap om risk- 
respektive skyddsfaktorer, eller som en brukarrepresentant uttryckte det, ”vad är skillnaden 
mellan de som klarar sig och de som inte klarar sig allt annat lika?” (Uppsalas analys s. 75) 
 
Uppsala läns handlingsplan kan förstås som en plan som genomsyras av en 
folkhälsoinriktning både i behovsanalys och åtgärdsplanering. 
6.2 Spjutspetskompetens	och	specialisering	
 
Eftersom den nationella policyn innehåller utmaningen att utforma riktade insatser även till 
den målgrupp som PRIO-arbetet handlade om, nämligen personer med omfattande och 
komplicerad psykiatrisk problematik, skulle en bra plan även kunna förstås i termer av att 
göra någonting riktigt bra för just den målgruppen genom att bygga vidare på den utveckling 
av insatser som gjorts inom området under tidigare statliga satsningar. Att specialisera sig och 
bli ännu skickligare inom insatsområdet vård och stöd till personer med psykisk 
funktionsnedsättning skulle kunna anses vara en lyckad plan liksom att utveckla 
förebyggande och tidiga insatser för gruppen. Ett exempel på ett län som bedriver och 
vidareutvecklar spjutspetsverksamhet för den tidigare PRIO-målgruppen är Skåne län. I 
handlingsplanen finns exempel som att inom tvångsvård utveckla det arbete som bedrivs: 
Kortsiktiga mål 2017: ”Implementering av eftersamtal efter tvångsåtgärder. 
Uppföljningssamtal efter tvångsåtgärd inom 48 timmar, >75 %.” (Skånes handlingsplan s. 
10) 
 
6.3 Att	skynda	långsamt	
 
Ytterligare ett sätt att förstå begreppet lyckad i förhållande till planarbetet skulle kunna vara 
att som i Västra Götaland skynda långsamt. Att välja att inte forcera fram en förhastad plan 
utan att först kunna förankra förändringsarbetet på bred front. Att välja att inte anpassa planen 
till att uppfylla det SKL och regeringen vill se till punkt och pricka i ett första skede, utan ta 
det i sin egen takt. Är det ett lyckat handlingsplansarbete? 
 
6.4 Förhålla	sig	pragmatiskt	till	uppdraget	
 
Ytterligare ett sätt att tänka beträffande om en plan är lyckad eller inte skulle kunna handla 
om att som län förhålla sig pragmatiskt till uppdraget. Är en lyckad plan att förhålla sig 
pragmatiskt till de krav som ställs på länet för att länet ska få behålla stimulanspengarna, men 
göra minska möjliga ansträngning för att få behålla dem, om det inte finns något 
länsgemensamt intresse av att använda sig av länet som nivå för att jobba med 
folkhälsofrågan och ohälsofrågan. Att på länsnivå istället för att lägga ner tid och energi på 
länsplanen investera resurser i att jobba på lokal nivå för att den anses fungera bättre som 
organisatorisk enhet inom länet. Är det att lyckas med planen? 
 
Som vi ser finns det många sätt att förstå vad som egentligen är lyckad plan, det beror på 
vilken infallsvinkel man har. Men oavsett infallsvinkel borde en lyckad plan vara en plan som 
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i förlängningen innebär att länen kommer ett steg närmare det nationella målet (Regeringens 
strategi, 2016) att samhället gemensamt främjar psykisk hälsa, motverkar psykisk ohälsa och 
erbjuder effektiva, säkra och kostnadseffektiva insatser till de som drabbats av psykisk ohälsa. 
Vilka planer som är lyckade i den bemärkelsen kan vi inte veta nu, det är en fråga för 
framtiden. 
 
6.5 Några	tips	inför	det	fortsatta	arbetet	med	handlingsplaner	
 
Innan vi ger några tips inför ett fortsatt arbete med handlingsplaner vill vi referera till det stöd 
för analys och handlingsplanering som SKL utvecklat 
(https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/om-oss/slutrapporter-och-tidigare-
overenskommelser/om-uppdrag-psykisk-halsa/analysstod/#sidans-topp). Här finns en 
beskrivning av viktiga steg i processen som att hitta rätt former för styrning och ledning, 
avsätta resurser och att fastställa de uppdrag som ska utföras. I de analyserade planerna 
framgår att mycket tid och resurser har ägnats uppbyggnaden av strukturer på länsnivå som 
motsvarar de insatsområden som berörs i den nationella policyn. Detta bekräftades även under 
det seminarium där denna rapport diskuterades. Aktörerna i länen har lagt ner avsevärd möda 
på att hitta av varandra och på att beskriva nuläget, med blandat resultat. I stort kan man säga 
att en majoritet av länen tycks ha försökt följa rekommendationerna i analysstödet även när 
det gäller att besluta om mål och resultat samt ta fram handlingsplan. Efter dessa steg kommer 
ett kritiskt skede där det blir viktigt att övergå från etablering av strukturer till att starta 
konkreta aktiviteter och att följa utvecklingsarbetet. I analysstödet rekommenderas länen 
prioritera resurser för att följa upp, sammanställa och rapportera de erfarenheter som görs för 
att därefter ha möjlighet att kunna fatta beslut om nästkommande steg att ta. Det ges även 
förslag på strategier och nyckeldokument via aktuella länkar. Tipsen nedan är formulerade 
oberoende av det användbara men måhända idealtypiska analysstödet.  
	
Tips	1:		Skriv	planen	för	er	egen	skull 
 
För vems skull handlingsplanen är skriven ser ut att variera mellan länen. Ibland ser det ut 
som att arbetsprocessen och de målsättningar som satts upp kan gynna länen och vara till 
hjälp. Andra gånger är det svårare att se på vilket sätt handlingsplanen kan vara en hjälp för 
kommuner och landsting. Det finns en risk att handlingsplanen blir en pappersprodukt som 
skrivs för att tillgodose de krav som regeringen och SKL har för att länet ska få behålla sina 
stimulanspengar. Vi vill i detta sammanhang poängtera att hur arbetsprocessen sett ut och hur 
den kommer att se ut i framtiden är avhängigt de länsspecifika geografiska och ekonomiska 
förutsättningarna. 
 
Vi vill lyfta fram två exempel på handlingsplaner där planerna är tydligt avgränsade och väl 
förankrade i den egna organisationen. Dessa faktorer innebär att handlingsplanen skulle kunna 
bli en hjälp i det fortsatta arbetet inom länet. Ett gott exempel är Norrbottens handlingsplan 
där det finns en stringens och tydlighet beträffande vad som behöver göras och hur det 
etappvis ska göras. Denna handlingsplan ser ut att kunna vara en reell hjälp för aktörerna i det 
fortsatta arbetet i länet. I Värmlands län har ett fåtal (fem) specifika insatsområden prioriteras 
utifrån behovsanalysen. Detta gör att målsättningarna blir enklare att följa upp och att alla i 
länet vet vilka områden de kommit överens om att arbeta med. Förhoppningsvis innebär detta 
att planen fungerar som en hjälp i länets fortsatta arbete. 
 
Tips	2:	Brett	uppdrag	-	aktiv	prioritering	
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Den nationella styrstrategin har inneburit att länen från att ha fokuserat på insatser för 
personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik förväntas börja om och 
istället tänka nytt inom området psykisk hälsa. Det har varit en snabb vändning från det 
tidigare PRIO-arbetet till det nya initiativet som tar avstamp i överenskommelsen. Trots den 
nya inriktningen på psykisk folkhälsa, så finns även den tidigare PRIO-målgruppen kvar i 
Överenskommelsen. Därför är det viktigt att fortsätta ta till vara det arbete som lagts ner 
hittills. Det är fortfarande viktigt att ta tillvara på den kunskap och kompetens som 
ackumulerats inom området psykisk ohälsa, och inte tappa bort det när ett bredare fokus 
förväntas. 
 
Ett gott exempel i detta sammanhang är Skånes handlingsplan där det ena inte uteslutit det 
andra. Det finns en tydlig folkhälsoinriktning och ett fokus på specialiserade insatser för den 
tidigare PRIO-målgruppen. En punkt i handlingsplanen handlar om att ”sluta göra”. Detta 
visar på en medvetenhet om att för att kunna lägga till områden och bredda sin ansats så krävs 
det även en prioritering av vad som inte längre ska göras. Denna prioritering behöver 
synliggöras, som i denna plan, för att inte viktiga saker som tidigare gjorts ska tappas bort i 
förändringsskedet.  
 
Tips	3:	Vem	ansvarar	för	vad?	
 
Avslutningsvis vill vi lyfta en sista kritisk punkt för att målsättningarna i länens 
handlingsplaner ska iscensättas, nämligen ansvarsfrågan. Vem ansvarar för vad? Finns det en 
tydlig fördelning som innebär att involverade aktörer eller konstellationen känner till sitt 
ansvar, och finns tydlighet kring hur planen ska implementeras? Ju större tydlighet, desto 
högre sannolikhet att någonting händer.  
 
Det finns goda exempel på detta. I Gävleborgs handlingsplan finns en ansvarig 
verksamhet/funktion för varje uppsatt målsättning. Alla målsättningar är kostnadsberäknade, 
vilken innebär att det finns en idé om omfattningen på aktiviteten. Denna tydlighet gör att 
handlingsplanen blir lättare att arbeta utifrån. Den som är ansvarig vet om det, och den/de vet 
också vilken budgetram den/de har att förhålla sig till för att uppnå målen. 
 

7 Epilog	-	Sammanfattning	från	seminarium	rörande	rapporten	
 
Den 29 mars 2017 samlades författarna, representanter från länen samt företrädare för SKL, 
NSPH, Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten i Stockholm för att diskutera rapporten och 
arbetet med handlingsplanerna.  
 
Dagen inleddes med att författarna under en timme redovisade sina resultat och svarade på 
frågor. Därefter delades deltagarna in i mindre grupper och diskuterade några frågeställningar 
som specifikt rörde erfarenheter från 2016 års arbete med behovsanalyser och 
handlingsplaner. Detta grupparbete redovisades senare i plenum. Under eftermiddagen 
presenterade författarna kort några rekommendationer kring kommande länsplaner. Därefter 
vidtog nya gruppdiskussioner, denna gång med fokus på frågor kring utveckling av 
arbetsformer och stöd i relation till handlingsplaner för år 2017. Under dagen fick även 
deltagarna svara individuellt på ett antal så kallade mentometer-frågor med koppling till både 
de planer som analyserats i rapporten samt det kommande arbetet i länen. Dagen avslutades 
med en diskussion i plenum kring framtidsstrategier. Under detta sista pass presenterades 
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även en del av de planer som rör satsningen på regionala resurscentrum på området psykisk 
hälsa.  
 
Under gruppdiskussionerna fick deltagare från respektive hälso- och sjukvårdsregion sitta 
tillsammans och byta erfarenheter kring arbetet med 2016 års analyser och planer.  En 
gemensam erfarenhet var att arbetet med de nya överenskommelserna uppfattats som mer 
långsiktig i jämförelse med tidigare statliga satsningar vilket innebar en del omställningar i 
samband med planeringsarbetet. Mycket av arbetet i länen hade under 2016 handlat om att 
skapa strukturer för samarbete och att lära känna varandra. Detta bekräftades också i svaren 
på förmiddagens mentometerfrågor. För en del län innebar nyorienteringen mot ett tydligare 
folkhälsoperspektiv att man behövt se över sammansättningen av de grupper som ansvarat för 
länsplanerna. I något fall hade man t.ex. insett att kommunens tidigare representation i form 
av socialchefer endast täckte av en liten del av berörda sektorer i den nya satsningen och 
därför hade man öppnat upp mot verksamheter som t.ex. skola, fritid och arbetsmarknad. 
Flera län beskrev utmaningen att balansera de lokalt identifierade behoven mot de 
fokusområden som den nya nationella policyn omfattade. I något fall hade man t.ex. planerat 
länets satsning med utgångspunkt från ett antal målgrupper, men fått ändra strategi när 
instruktionerna från den nationella nivån visat sig vara strukturerad på ett annat sätt. 
Relationen mellan lokala behov och nationella mål hade enligt diskussionerna också visat sig 
i vissa prioriteringsmönster. Ett sådant mönster var att nationella fokusområden om 
förebyggande och tidiga insatser nästan helt kommit att inriktas mot gruppen barn och unga 
och endast i ringa omfattning inbegripa gruppen vuxna och äldre. Ytterligare en erfarenhet var 
att de samtidiga statliga satsningarna på området psykisk hälsa gjort planeringsarbetet 
komplicerat. Vid sidan om överenskommelsen fanns andra överlappande initiativ, t.ex. med 
inriktning mot sjukskrivningar och rehabiliteringskoordinatorer, som strukturerna på länsnivå 
behövde förhålla sig till. Här efterfrågades stöd från de nationella aktörerna för att hålla ihop 
och informera om aktuella satsningar.   
 
När deltagarna fick formulera sina egna slutsatser kring det fortsatta arbetet betonade man 
nödvändigheten av att länen tillåts vara olika och att man får arbeta på olika sätt. Likt 
författarna gör i rapporten, poängterade länsrepresentanterna att planerna måste formuleras 
för länens egen skull, inte för de nationella aktörerna. Några län ansåg att systemet för 
resursfördelning av statsbidraget var problematiskt då en del län till så stor del består av små 
kommuner och där tilldelningen kan uppfattas som otillräcklig för ambitiösa lokala 
satsningar. Representanten för NSPH reflekterade kring möjligheten att genom nya villkor 
styra en del av resurserna specifikt mot arbetet på länsnivån.  
 
Svaren på mentometer-frågorna bekräftade i stort innehållet i diskussionerna och slutsatserna 
från rapporten. Deltagarna bedömde att arbetet med behovsanalyser och handlingsplaner hade 
varit till relativt stor nytta men till en relativt stor ansträngning. Mycket av insatserna under 
2016 hade ägnats åt att bygga upp en struktur på länsnivå och att lära känna varandra. Endast 
en begränsad tid hade ägnats åt att ”säkerställa implementering” vilket illustrerar att länen 
befunnit sig i en sorts uppstartsfas. Det långsiktiga perspektivet som de flesta tycks ha anlagt 
bekräftades även i frågorna om det kommande arbetet under 2017, där man fortsatt angav 
”skapa träffar och diskutera behov” som det vanligaste svarsalternativet, följt av att ”arbeta 
systematiskt med statistik” vilket också kan sägas vara associerat med behovsanalyser och de 
tidiga faserna i ett långsiktigt förbättringsarbete.  
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