Pågående insatser för psykiska besvär – regionalt och nationellt

Nationella projekt som pågår i regionen
Psynkprojketet (Psynk) är ett nationellt utvecklingsprojekt via Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL). Det syftar till att synkronisera samhällets alla insatser för barn och unga som har, eller riskerar
att få, psykisk ohälsa. All hjälp som samhället kan erbjuda, både från skola, socialtjänst och hälso- och
sjukvård, ska vara lätt att hitta och ges i rätt tid. Projektets övergripande mål är att barns och ungas
psykiska hälsa ska mötas med en helhet – det vill säga att barn, unga och deras närstående får den
hjälp de behöver, när de behöver det. För mer information se: www.uppdragpsykiskhalsa.se .
PRIO - psykisk ohälsa är Regeringens plan för riktade insatser inom området psykisk hälsa 2012-2016.
Inom ramen för PRIO - psykisk ohälsa har kommunerna och landstingen möjlighet att söka
prestationsbaserade ersättningar för att förbättra arbetet kring psykisk ohälsa, under förutsättning
att grundkraven för statsbidragen uppfylls. Grundkraven består i att det finns överenskommelser om
samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning mellan kommun och landsting, samt att
kommun och landsting har webbaserad information där det beskrivs var barn och unga med psykisk
ohälsa och deras familjer kan vända sig för vård, stöd och hjälp. Prestationsmålen handlar om
Väntetider i vården, inrapportering av SIP (samordnad individuell plan), samt mer omfattande eller
komplicerad psykiatrisk problematik. Utvecklingsarbetet i Psynk ger många fördelar för att kunna
uppnå både grundkrav och prestationer i PRIO, så det är viktigt att dessa bägge spår går hand i hand
lokalt. För mer information se: www.skl.se/psykiskhalsa.
KUR - projektet syftar till ökad samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun
och landsting, kring personer med psykisk diagnos och funktionsnedsättning. Projektet ta sikte på hur
organisationerna tillsammans kan öka möjligheten för sysselsättning, arbete och studier för
målgruppen. För mer information:
www.forsakringskassan.se/wps/portal/myndigheter/arbetsformedlingen/samverkan/kurprojektet

Exempel på pågående projekt




I Kalmar län pågår bland annat insatser inom PRIO psykisk ohälsa, PSYNK – synkronisering av
insatser kring barn och unga med psykisk ohälsa, Case Manager och KUR.
I Region Jönköping pågår bland annat PRIO, Case Manager, KUR (Finnveden, Södra
Vätterbygden, Höglandet) och PSYNK.
I Region Östergötland pågår insatser mellan psykiatri och socialpsykiatri.

Befolkningens psykiska hälsa
Mer information om befolkningens psykiska hälsa och nationella åtgärder kring det finns på
Folkhälsomyndighetens hemsida.

