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Nationellt arbete för att minska 
behovet av tvång – Uppdrag 

psykisk hälsa, Sveriges kommuner 
och regioner 



− Finansieras genom 
överennskommelse med staten

− Driver utveckling inom
prioriterade områden

− Stödjer kommuner och regioner 
till samarbete och utveckling 

Uppdrag psykisk hälsa
- avdelningen för vård och omsorg, Sveriges kommuner och regioner (SKR)

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/




Överenskommelse staten 
och SKR

• Stödja förbättringsarbete och ökad kvalitet i 
vård och behandling vid samsjuklighet

• Minska behovet av tvång

Statliga utredningar
• Samsjuklighetsutredningen
• Utredningen om vissa tvångsvårdsfrågor
• Barn och unga i samhällets vård

Regeringsuppdrag till 
myndigheter

• IVO (inspektionen för vård och omsorg)–
förstärka tillsyn och förbättra uppföljning

• Socialstyrelsen (4) – kartlägga och stärka 
tvång- och rättspsykiatrisk vård även för 
barn och unga

• SIS (statens institutionsstyrelse) 
kompetensförsörjning



Minska behovet av tvång genom en trygg och meningsfull 
heldygnsvård 
− Samla in och sprida kunskap
− Bidra till samsyn kring innehåll och kunskapsbehov 
− Verka för bättre uppföljning av tvång 

Uppdrag psykisk hälsa (SKR) fokus på 
psykiatrisk tvångsvård



−Omvärldsbevakning och samarbete 
−Webbinarier för en bred målgrupp 
−Bidra till en nationell modulutbildning kring tvång och mänskliga 

rättigheter
−Beskriva grundkomponenter för en trygg och meningsfull heldygnsvård 
−Workshop med regionala representanter, föreningar och egenerfarna
−Stöd till ledare i och med ansvar för heldygnsvård

Aktiviteter pågående och planerade



Trygg och meningsfull heldygnsvård 
med minsta möjliga behov av tvång

Relationsbyggande
insatser

Stöd vid svåra känslor
& situationer

Vårdande samtal & 
medmänskligt stöd

Genomtänkt vårdmiljö Dagliga aktiviteter & 
möjlighet till utevistelse

Kunskap & stöd för
hälsa

Målinriktade insatser 
för återhämtning Sucidpreventivt arbete

Säker
läkemdelsbehandling

& administrering

Tydlig information
Samarbete med 

närstående & främja
relationer

Särskilda insatser vid 
tvångsvård O
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Kunskap finns – vi måste göra mer!

Regionalt utvecklingsarbete  
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