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Beslut angående nationell satsning om psykisk hälsa
Bakgrund
Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har sedan 2015 slutit överenskommelser om psykisk
hälsa. Den är en fortsättning av det långsiktiga arbete som stimulerats av medel från Staten och där SKL
bidragit med utvecklingsstöd till kommuner och landsting/regioner. Det krävs ett långsiktigt arbete för att
förändra området psykisk hälsa. Staten och SKL är överens om att det behövs en utveckling som omfattar
såväl främjande av psykisk hälsa, förebyggande och tidiga insatser som behandling, stöd och rehabilitering för
personer med allvarliga psykiska sjukdomar och psykiska funktionsnedsättningar.
Överenskommelsen för 2018 omfattar totalt 1 414 Mkr för att stimulera
utvecklingen, vilket är en ökning med 529 Mkr jämfört med 2017. 1 364 Mkr
fördelas till kommuner och landsting/regioner för att möjliggöra, enskilt eller i
samverkan, fortsatt långsiktig hållbart utvecklingsarbete inom området.
• 350 Mkr kronor fördelas till landstingen/regionerna och 350 Mkr till
kommunerna för fortsatt analysarbete och arbete med lokala och regionala
handlingsplaner.
• 220 Mkr tillförs landstingen för en ändamålsenlig och effektiv primärvård för att bättre möta den omfattande
psykiska ohälsan hos både barn och ungdomar samt vuxna.
• 250 Mkr tillförs landstingen för insatser för ökad tillgänglighet och förstärkning av stöd och behandling av
barn och unga.
24 Mkr tilldelas landstingen för att stimulera länsgemensamt arbete för att öka brukarmedverkan i kommuner
och landsting.
• 40 Mkr tillförs landstingen för insatser för att motverka psykisk ohälsa hos barn och unga i gruppen
asylsökande och nyanlända samt för att stärka arbetet med psykiatrisk traumavård.
• 130 Mkr tillförs kommuner och landsting för att användas till fortsatt satsning på ungdomsmottagningar.
• 50 Mkr avsätts till SKL för fortsatt utvecklingsstödjande arbete och administration samt för att fortsätta
stödja utvecklingen av strukturen för kunskapsspridning och kunskapsutveckling. Ej till landsting/ regioner.

Mer information
Överenskommelsen om psykisk hälsa finns i helhet i diarienummer RS2874:2017. Enligt Regler för hantering
av riktade statsbidrag i Region Jämtland Härjedalen är denna satsning kategoriserad att tillhöra kategori 2.
Stimulansmedlen till kommuner och landsting fördelas av SKL utifrån en fördelningsnyckel, baserad på
befolkningsunderlaget den 1 november 2017. Medlen utbetalas till huvudmännen under första kvartalet 2018.
Kostnader för aktiviteter inom denna satsning ska registreras till objekt 9907.Avseende ungdomsmottagning
ska objekt 9904 användas.
Krav för att få behålla medlen:
Senast den 31 oktober 2018 ska kommuner och landsting inkomma med en redogörelse för aktuell analys,
målsättning och handlingsplan samt en redovisning av hur de resurser som erhållits 2017–2018 har använts.
Ansvarig för att rapportera är samordnarna Jan Persson och Elin Ring.
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För Region Jämtland Härjedalen innebär dessa överenskommelser att följande medel kommer att erhållas.

Syfte
I Analysarbete och lokala handlingsplaner (gemensam

2018
Belopp kronor

kommuner)

Ii Ändamålsenlig och effektiv primärvård för att bättre
möta den omfattande psykiska ohälsan hos både barn
och ungdomar samt vuxna
III Stimulera länsgemensamt arbete för att öka
brukarmedverkan i kommuner och landsting.
IV Insatser för ökad tillgänglighet och förstärkning av
stöd och behandling av barn och unga.
V Insatser för att motverka psykisk ohälsa hos barn och
unga i gruppen asylsökande och nyanlända samt för att
stärka arbetet med psykiatrisk traumavård
VI Fortsatt satsning på ungdomsmottagningar.
TOTAL INOM SATSNINGEN PSYKISK HÄLSA

2019

4 493 174 pågår

2020
pågår

2 824 281
1 000 000
3 209 410
513 505
1 668 893
13 709 263

OBS! ansvar för hela primärvården oavsett utförare.

Del I: Analysarbete och lokala handlingsplaner (gemensam med kommuner)
BESLUTADE SEDAN TIDIGARE
Från område Barn och unga vuxna:
- IKB-team (inlagd i budget)
- Utbildning specialistpsykologer BUP/FBH (inlagd i budget)
Från område Primärvård
- Samiskt arbete Funäsdalen
Länsövergripande
- Steg 1 utbildning
- MHFA-utbildning
- Löner för samordnare
NYA ÖNSKEMÅL
Från BUV, VUP, PV
Finansiering 25 % studierektor St psykologer
Från VUP
Projektledare relaterat till rapport genomlysning av psykiatrin
Kompetenshöjning inom ätstörning
SPOT team (specialpsykiatriskt omvårdnadsteam)

900 000 kr
250 000 kr
400 000 kr

1 250 000 kr

250 000 kr
550 000 kr
430 000 kr
463 174 kr
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Del II: Ändamålsenlig och effektiv primärvård för att bättre möta den
omfattande psykiska ohälsan hos både barn och ungdomar samt vuxna
BESLUTADE SEDAN TIDIGARE
Från Primärvård
Samisk kulturkompetens, Krokom lön psykolog
Steg I utbildning

400 000 kr
300 000 kr

Från Barn och unga vuxna
Utveckling BUP mottagning 1:a linjen (inlagd i budget)
Implementering videobesök för patienter (inlagd i budget)

400 000 kr
400 000 kr

NYA ÖNSKEMÅL
Från primärvården
Kostnader för digitalisering
PTP primärvården

400 000 kr
400 000 kr

Från PV och VUP
Samarbetsprojekt för att tillgodose vård på rätt nivå och tillgänglighet i
respektive verksamhet.

524 281 kr

Del III Stimulera länsgemensamt arbete för att öka brukarmedverkan i
kommuner och landsting
NYA ÖNSKEMÅL
Från Primärvården
Brukarorganisationer, uppbyggnad av

250 000 kr

Från UM
Brukarmedverkan ungdomar behövs, samverkan UM, BUP etc.

215 000 kr

Från Vuxenpsykiatri
Anhörigstöd, förebyggande utbildningar

215 000 kr

Från Barn och unga vuxna
Brukarmedverkan, uppbyggnad inom barn och ungdomspsykiatri

215 000 kr

Från Patientnämnden
För utveckling av rollen stödperson till vårddömda

100 000 kr

För att säkerställa delaktighet kommer de medverkande verksamheterna inom Region Jämtland Härjedalen att
arbeta med de etablerade kanalerna Länsnätverket, Jämtbuz samt andra regionala eller lokala lösningar som
tillgodoser inflytande, insyn och delaktighet i arbetet med brukarmedverkan.
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Del IV Insatser för ökad tillgänglighet och förstärkning av stöd och behandling
av barn och unga.
BESLUTADE SEDAN TIDIGARE
Från barn och unga vuxna
Pågående längre utbildningar, steg 1 och steg 2
Forskar/projektledare Karolinska implementering internetbehandling
Barn och unga vuxna
BUP slutenvård/akutteam
Timanställda psykologer för utredningar

500 000 kr
500 000 kr
1 150 000 kr
409 410 kr

NYA ÖNSKEMÅL
Primärvården
Psykologtjänst UM för korta köer, kriterier för vilka besvär UM ska ta emot mm.
650 000 kr

Del V: Insatser för att motverka psykisk ohälsa hos barn och unga i gruppen
asylsökande och nyanlända samt för att stärka arbetet med psykiatrisk
traumavård
Medel beslutas till asylhälsan för förebyggande och hälsofrämjande insatser via Välfärdsmiljard för
flyktingmottagande.
BUV/VP
Psykiatrisk traumavård till målgruppen asylsökande och nyanlända

513 505 kr

Del VI: Fortsatt satsning på ungdomsmottagningar
BESLUTADE SEDAN TIDIGARE
Från Primärvården
Kurator 100 % UM, filial i Strömsund
Läkare 40 % UM
Barnmorska 50 %
Utbildningsinsatser, sexologi

1 668 893 kr
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Regiondirektörens beslut
Följande nyttjande av nationella statsbidrag för överenskommelsen om psykisk hälsa godkänns:
Nyttjande av statsbidrag enligt framtaget underlag samt förtydligande i excel- bilaga godkänns med villkor
enligt nedan.
Villkor att beakta: Undvik ökade personalresurser för genomförande av uppdraget.
Enligt information från Sveriges Kommuner och Landsting som inkommit sent, ersätts inte landsting /regioner
för tjänsteresor för deltagande i nätverksmöten mm i samband med överenskommelsen psykisk hälsa. Beslutet
ovan innebär således att representanter som deltar i nätverksmöten hänvisas till att använda medel inom
psykisk hälsa satsningen för eventuella resor och logi. Således är villkoret att ansvariga ser över
utgiftsposterna så att kostnader för eventuella resor och logi ryms inom överenskommelsen psykisk hälsa
ramar.

I tjänsten
Hans Svensson
Regiondirektör

I tjänsten
Lisbet Gibson
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Utdrag till
Organisation/person som protokollsutdrag och/eller yttrande ska skickas till.

