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• Föreslå hur samordnade insatser kan 

säkerställas när det gäller vård, behandling 

och stöd för barn, unga och vuxna personer 

med samsjuklighet i form av missbruk och 

beroende och annan psykiatrisk diagnos 

eller närliggande tillstånd. 

Uppdraget
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Lämna förslag på hur:

• ansvaret kan samlas hos en huvudman

• samverkan kan förbättras mellan och inom huvudmännen

• kunskap och kompetens när det gäller samsjuklighet ska säkerställas

• verksamheter kan uppmärksamma och stödja personer med samsjuklighet i 

större utsträckning

• vården och omsorgen kan bli mer patientcentrerad och stärka individens 

ställning

• Belysa samverkan mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst och andra 

aktörer, t.ex. SiS, Kriminalvården och Polismyndigheten

• Analysera för- och nackdelar med en gemensam lagstiftning för personer 

som vårdas utan samtycke enligt LVM eller LPT och om möjligt föreslå hur 

frågan kan hanteras vidare

Utredningens direktiv
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• Expertgrupp och vetenskaplig referensgrupp 

• Kartläggning av insatser genom nationell enkät till 

kommuner, regioner och HVB (inklusive SiS)

• Fördjupad granskning i fem regioner 

• Omfattande kontakter med organisationer 

• Samarbete med Hälsolabb – workshoppar med 

egenerfarna och med personer i ledning i kommuner och 

regioner om målbilder för vård och stöd

Hälsolabb är en del av SKR:s stöd till regioner och kommuner i omställningen till en nära 

vård, och är ett samarbete för att utveckla och pröva styrning, ledning, policy och kultur 

Utredningens arbetssätt
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Tidig hjälp med psykisk ohälsa och missbruk 

Stöd och vård som är lätt att hitta, komma i 
kontakt med och som är tillgänglig när jag 
behöver den 

Tillgång till fungerande behandling och 
möjlighet att välja utifrån det som passar 
mig 

Stöd och vård som hänger ihop som en 
helhet

Inte bli utestängd från stöd och vård och få 
hjälp med både beroende och psykisk ohälsa 

Bli lyssnad på, få förståelse och bli 
behandlad med samma respekt som andra 

Bli stärkt i min egen förmåga att hantera min 
situation och ha inflytande över min vård 
och omsorg

En fungerande vardag och ett meningsfullt 
sammanhang 

En person som jag kan lita på och som följer 
med i hela processen 

Att vården och omsorgen lyssnar på, 
involverar och ger stöd till mitt nätverk 

Målbilder för vård och stöd ur ett patient- och brukarperspektiv 



Förslag som:

• tydliggör och renodlar hälso- och sjukvårdens respektive 

socialtjänstens ansvar

• säkerställer att regioner och kommuner samordnar insatser utifrån 

den enskildes behov och resurser 

• ökar samhällets kunskap om samsjuklighetsproblematiken och 

respekten för personer med denna problematik

• stärker den enskildes ställning 

• Förslag om inriktning för en mer behovsanpassad 

tvångsvårdslagstiftning 

Nuvarande inriktning på utredningens förslag
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• Farmakologisk, psykologisk och psykosocial 

behandling för samtliga psykiatriska diagnoser, 

inklusive skadligt bruk och beroende

• Skyldighet att samordna behandling av flera 

psykiatriska diagnoser

• Skadereducerande insatser erbjudas i större 

utsträckning än idag

Hälso- och sjukvårdens ansvar
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• Förebyggande arbete, uppsökande verksamhet, 

information om och förmedling till samhällets stöd

• Sociala stödinsatser som försörjning, boende, 

sysselsättning, trygghet och sociala sammanhang 

med fokus på att utveckla resurser, funktions-

förmåga och möjligheter till självständigt liv

• Stöd till anhöriga

Socialtjänstens ansvar
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• Nuvarande inriktning på förslag innebär ett 

obligatorium för kommuner och regioner att 

erbjuda en samordnad vård- och stödverksamhet 

• I verksamheten ska integrerade insatser erbjudas 

som t.ex. psykiatri inklusive beroendevård, 

psykologisk/psykosocial behandling och 

boendestöd och sysselsättning 

Samordnad vård- och stödverksamhet 
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