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Bakgrund

Handlingsplan är reviderad från tidigare handlingsplan för 2020 och är ett 
resultat av en överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och 
regioner (SKR) inom området psykisk hälsa och suicidprevention

För 2021 har medel om totalt 1 680 000 kronor avsats som stöd till riktade 
insatser 

Syftet är att stimulera utvecklingsarbete, förbättra förutsättningarna för 
lokala och regionala analyser, identifiera regionala och lokala utvecklingsmål 
samt förbättrad psykisk hälsa 



Länsgemensamma medel 2021

2019 2020 2021

Ungdomsmottagningarna 3 183 189 3 340 202    3 311 612

Förstärkt samverkan 7 326 176 7 303 591    7 285 175

Brukarmedverkan 1 000 000 1 000 000    1 000 000

suicidprevention 4 849 666    4 810 896

Totalt 16 493 459    16 407 684



Uppdrag till Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten 
– uppföljning av satsningen

Regeringens uppdrag till Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen handlar om att 
i nära samverkan följa, utvärdera och stödja genomförandet av statens insatser 
inom området psykisk hälsa 2020-2023

Syftet med det nya frågeunderlaget
stödja och följa genomförandet av insatser 
- synliggöra resultat av genomförda satsningar i kommuner och regioner 
- tydligare koppla ekonomisk redovisning till aktiviteter och resultat 
- öka kunskap om vad som görs, förändring i verksamheter och för målgrupper, och att 
kunskap om detta kan tas tillvara, även i närliggande uppdrag



Frågeunderlag - utgångspunkter

1. Effekter
Bedöm vilka effekter era insatser sammantaget har fått för att nå syften och inriktning i ÖK. 

2. Insatser
Aktiviteter, Ansvarig verksamhet, Samarbets-/samverkanspartner, Använda stimulansmedel, 
Målgrupp, Mål, Resultat

3. Resurser 
Frågor om insatser som kommuner och regioner finansierat med dessa statliga stimulansmedel
Bedömningsfrågor: – insatser som bedöms kunna fortleva utan stimulansmedel – insatser som inte 
bedöms kunna fortleva utan stimulansmedel 

4. Process 
Frågor om vilka hinder och framgångsfaktorer som har identifierats i samband med arbetet med att 
nå avsedda resultat. Exempel
• Samverkan mellan organisationer med samma/olika huvudman 
• Förankring 
• Personella och kompetensmässiga resurser 
• Pandemin



Insatsområden för utveckling 

• Stärkt samverkan mellan huvudmännen Norrbotten

• Länsgemensamt arbete för suicidprevention

• Stärkt Brukarmedverkan

• Ungdomsmottagningar



Regionala utvecklingsarbeten med koppling till 
handlingsplanen för psykisk hälsa

Nära vård och omsorg

I länet pågår ett omfattande omställningsarbete för att utveckla en nära vård och omsorg 

och där arbetet med psykisk ohälsa är en del av detta utvecklingsarbete 

Kunskapsstyrning i Norrbotten
Pågående länsgemensamt arbete för att samordna och implementera den nationella 
kunskapsstyrningen genom bland annat de nationella riktlinjerna samt vård- och 
insatsprogrammen
En regional struktur för länets kunskapsstyrning är under uppbyggnad och samordnas 
genom Region Norrbottens organisation för kunskapsstyrning i samverkan med länets 
regionala samverkans- och stödstruktur - Norrbottens Kommuner- för kunskapsstyrning 
inom socialtjänsten.



Fokus i handlingsplanen

Årets handlingsplan har fokus på aktiviteter för:

• Stärkt samverkan

• Suicidprevention

• Brukarmedverkan

Aktiviteterna i handlingsplanen kan komma att kompletteras under året 
allteftersom utvecklingsarbetet pågår
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