
 
 

Länsgemensamma stimulansmedel inom 
ramen för Uppdrag psykisk hälsa - UPH  
 

Överenskommelsen mellan SKR och staten om Insatser inom området psykisk hälsa och suicid-

prevention 2021–2022 syftar till att ”genom gemensamt ansvarstagande stimulera en långsiktig 

utveckling av verksamheterna i kommuner och regioner inom områden där parterna gemensamt har 

identifierat utvecklingsbehov”. Målsättningen är att ”öka tillgängligheten till stöd och behandling av 

god kvalitet och att främja och förebygga och motverka psykisk ohälsa och suicid för personer i alla 

åldrar” 

Förutom att kommunerna och Region Västerbotten tilldelats egna stimulansmedel, finns även 

länsgemensamma medel som är avsedda för insatser i samverkan mellan båda huvudmännen.       

FoU Socialtjänst har i uppdrag att hantera stimulansmedlen inom nedanstående tre områden:  

• En mer sammanhållen vård för personer i behov av insatser från både kommun och region 

med särskild uppmärksamhet på personer med samsjuklighet. 

• Förstärkning av det suicidpreventiva arbetet, på lokal och regional nivå. 

• Förstärkt patient- och brukarmedverkan  

 

Målgruppen som kan söka är bred och omfattar ”all offentligt finansierad vård och omsorg” vilket 

även inkluderar privata aktörer. De insatser, aktiviteter och projekt som det går att söka för är också 

att betrakta som ett ”brett fält”, men med ett tydligt krav att ansökan involverar verksamheter från 

både kommun/er och regionen. Det kan handla om att stärka samverkan, öka tillgänglighet, införa 

nya metoder, öka gemensam kunskap, skapa gemensamma rutiner, kartlägga flöden och annat.   

ANSÖKAN 
Länk till ansökningsformuläret finns här: Uppdrag psykisk hälsa 2021 

En arbetsgrupp bestående av representanter från Region Västerbotten och kommunerna på 

övergripande nivå, bereder och bedömer ansökningarna som därefter underställs 

Länssamverkansgruppen (LSG) för beslut. Ambitionen är att det ska vara ett smidigt flöde för en 

rimligt kort beslutsprocess.  

För ytterligare information om satsningen, för att få uppslag till insatser och aktiviteter samt även för 

att läsa överenskommelsen i dess helhet rekommenderas Uppdrag Psykisk Hälsas egen webbsida: 

www.uppdragpsykiskhalsa.se  

 

Välkommen med er ansökan! 

Monica Wahlström 

Enhetschef FoU Socialtjänst, Region Västerbotten  

monica.wahlstrom@regionvasterbotten.se  
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