
Medel för prestationsmål som uppnåtts inom ramen för 

överenskommelsen om riktade insatser inom området psykisk 

ohälsa 2013. (Regeringsbeslut 2013-12-12 S2012/8769/FS (delvis)) 

Norrbotten Prestationsmål 
Barn 

  Prestationsmål 
Vuxna 

 Totalt 
belopp 

 1 2 4 1 2  

Landsting 2 722 595 3961380 1276999 2625968 1276999 11863940 

Kommuner   3  3  

Arjeplog   32458  - 32458 

Arvidsjaur   68732  122394 191127 

Boden   293317  522318 815635 

Gällivare   194570  346477 541047 

Haparanda   105262  187443 292704 

Jokkmokk   54055  - 54055 

Kalix   175556  312619 488175 

Kiruna   244151  434767 678917 

Luleå   796104  - 796104 

Pajala   66734  118836 185570 

Piteå   436585  - 436585 

Älvsbyn   -  - - 

Överkalix   37167  - 37167 

Övertorneå   50718  - 50718 

Kommuner      4 600262 

I överenskommelsen psykisk ohälsa 2013 har ingått två grundkrav (överenskommelse och webbaserad 

information) och sju prestationsmål för både barn och vuxna. Prestationsmålen är uppdelade för 

kommuner och landsting.  

Barn och unga 

Prestationsmål 1 och 2 – Väntetider i vården 

Gäller landsting 

Rapportering till den nationella databasen Väntetider i vården, enligt en nationellt överenskommen 
metod för kvalitetssäkrad redovisning, med en svarsfrekvens som motsvarar 95 procent inom de båda 
delområden som anges nedan, fick ta del av medlen enligt följande: 

 minst 90 procent av barn och unga med beslut om en första bedömning inom den specialiserade 
barn- och ungdomspsykiatrin eller annan verksamhet med uppdrag kring psykisk ohälsa har fått en 
första bedömning inom högst 30 dagar. 

 minst 80 procent av barn och unga med beslut om en första bedömning inom den specialiserade 
barn- och ungdomspsykiatrin eller annan specialistverksamhet med uppdrag kring psykisk ohälsa, 
har påbörjat fördjupad utredning eller behandling inom högst 30 dagar. 

 



Prestationsmål 3 och 4 - Samordnad individuell plan 

 Gäller kommun 
Till kommuner som rapporterar hur många samordnade individuella planer enligt SoL som 
upprättats för personer under 18 år samt som har gjort en uppskattning av behovet av sådana 
planer för personer i kommunen som är under 18 år och som har kontakt med socialtjänsten. 

 Gäller landsting 
Till landsting som rapporterar hur många samordnade individuella planer enligt HSL som upprättas 
för personer under 18 år samt som har gjort en uppskattning av behovet av sådana planer för alla 
personer under 18 år som har kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin i länet. 

Personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik 

Prestationsmål 1 – Kvalitetsregister 

Gäller landsting 

 Till landsting som - dels har registrerat minst 50 procent av patienterna (ny- och återbesök) i relevant 
psykiatriskt kvalitetsregister bland de åtta befintliga sådana register, - dels visar att 50 procent av 
patienterna som registrerats i PsykosR och Bipolär har fått en uppföljning av sin läkemedelsbehandling av 
en läkare. 

Om prestationsmålet - Kvalitetsregister 

För att klara prestationsmålet ska landstinget/regionen registrera 50 procent av den totala summan 
patienter i relevant psykiatriskt kvalitetsregister. Den totala summan patienter för prestationsmålet är 0,5 
procent av befolkningen i landstinget/regionen. Prestationsmålet avser ny- och uppföljningsregistreringar 
och beräknas per landsting under perioden 1 januari-31 oktober. 

Av de som registrerats i PsykosR och Bipolär ska 50 procent ha fått en uppföljning av sin 
läkemedelsbehandling. Läkemedelsuppföljningen beräknas per landsting under perioden 1 maj-31 
oktober. 

Prestationsmål 2 - Minskade tvångsåtgärder 

Gäller landsting 

Till de landsting som visar att de har bedrivit ett systematiskt förbättringsarbete för att minska behovet av 
tvångsåtgärder samt förbättrat sin rapportering av tvångsvårdstillfällen och tvångsåtgärder till 
Patientregistret (PAR). Ett landsting som deltar i SKL:s projekt för förbättringsarbete inom heldygnsvården 
ska anses leva upp till kravet i denna del och får del av medlen om man också rapporterar ovanstående 
vårdtillfällen och åtgärder till patientregistret. 

Prestationsmål 3 – Inventering 

Gäller kommun 

 Till kommuner som de senaste fyra åren (2010–2013) gjort en inventering av personer med psykisk 
funktionsnedsättning i enlighet med Socialstyrelsens verktyg eller motsvarande och registrerat 
aggregerade data i inrapporteringsfunktionen på SKL samt gjort en analys av hur väl individernas behov är 
tillgodosedda på boendeområdet och sysselsättningsområdet. Med utgångspunkt i detta ska en planering 
för hur verksamheten ska utvecklas 2013–2014 göras. 

Analysen ska avse kvinnor och män. Organisationer som företräder patienter, brukare och närstående ska 
ha erbjudits att lämna synpunkter på planeringen. 
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