
  

  

Samordnad kunskapsstyrning 

inom psykisk ohälsa 2014  

Regeringen har gett fem myndigheter i uppdrag att utveckla 

kunskapsstyrningen inom psykisk ohälsa. I slutet av januari 

lämnas en delrapport med prioritering av åtgärder för 2014.  
 

Samordnade och behovsanpassade stöd ska tas fram inom bland 

annat följande områden: adhd, kommuners och landstings gemen-

samma arbete kring individuella planer, samsjuklighet – psykisk 

sjukdom och somatisk ohälsa samt självskadebeteende. Projektet 

kommer att pågå till 31 december 2015. 

Kort om planerade insatser 2014  
Under 2013 har projektet haft dialog med representanter för vården, 

omsorgen samt brukar- och anhörigorganisationer inom psykia-

trin. Det har resulterat i följande plan för insatser under 2014. 

Samordnat stöd kring adhd 
Projektets myndigheter ska samordna sitt arbete kring adhd. Må-

let är att alla kunskapsunderlag om adhd presenteras samtidigt i 

oktober 2014.  

 

Socialstyrelsen ska ta fram en vägledning och en nationell indi-

kation för läkemedelsbehandling vid adhd. Läkemedelsverket 

genomför också ett arbete kring behandlingsrekommendationer 

för adhd-läkemedel och Tandvårds- och läkemedelsförmånsver-

ket gör en omprövning av läkemedelssubventionerna för adhd-

läkemedel. Myndigheterna ska också ta fram stöd för användning 

av de nya underlagen.  

Stöd kring samordnad individuell plan 
Socialstyrelsen ska ta fram ett stöd som tydliggör lagkrav för 

kommuners och landstings gemensamma arbete kring individu-

ella planer, enligt hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen. 

Underlaget ska förenkla arbete med planerna och vara klart senast 

i maj 2014. 

Stöd kring självskadebeteende 
SBU ska utvärdera olika insatser för ungdomar med svårt själv-

skadebeteende i nära dialog med det nationella självskadepro-

jektet. Arbetet sker i två delar och ska rapporteras i november 

2014 och under våren 2015. 

 

 

Fem myndigheter arbetar tillsammans 

för att utveckla den statliga kunskaps-

styrningen inom psykisk ohälsa. Syftet 

är att dels anpassa information och 

kunskapsutveckling till de verksam-

heter som arbetar med psykisk ohälsa 

och deras behov, dels förbättra sam-

verkan mellan berörda myndigheter. 

Arbetet är en del av regeringens 

PRIO-satsning och genomförs i sam-

verkan med Sveriges Kommuner och 

Landsting. 

 

Kontaktperson är projektledare  

Mattias Fredricson, 075-247 32 23 eller 

mattias.fredricson@socialstyrelsen.se 
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Fortsättning av sammanfattning: 

Stöd kring samsjuklighet – psykisk sjukdom och 

somatisk ohälsa 
SBU ska fram till i juni 2014 göra en systematisk kartläggning av kunskaps-

läget vad det gäller insatser för att förebygga och behandla somatisk ohälsa 

hos personer med svår psykisk sjukdom med fokus på schizofreni. Kartlägg-

ningen kommer bland annat att visa vilka kunskapsluckor som finns.  

 

Socialstyrelsen ska undersöka om det finns specifika faktorer som leder till 

adekvat vård och bättre omhändertagande av personer med psykisk sjukdom 

och somatisk ohälsa. Fokus för Socialstyrelsens arbete, som ska pågå under 

hela 2014, ska vara att identifiera och möjliggöra spridning av framgångsfak-

torer och goda exempel. 

Barn och unga som riskerar att drabbas av allvarlig 

psykisk ohälsa 
Under 2014 kommer myndigheterna att fördjupa arbetet med stöd för tidiga 

insatser till barn och unga som riskerar att drabbas av allvarlig psykisk 

ohälsa. Arbetet ska genomföras i samarbete med Skolverket, SKL och 

NSPH, och också ha en tydlig koppling till de utvecklingsinsatser som ingår i 

överenskommelsen mellan regeringen och SKL om stöd till riktade insatser 

inom området psykisk ohälsa 2014. 

Förstärkt brukardelaktighet 
Brukarorganisationer har framfört önskemål om att i större utsträckning få 

vara med och bedöma behovet av kunskapsstöd, vara delaktiga vid framta-

gande av nya kunskapsunderlag och även stödja användningen av dessa. 

I samarbete med NSPH ska därför myndigheterna under 2014 inleda ett ar-

bete kring förutsättningarna för en hållbar modell som möjliggör sådan del-

aktighet. 

Dialog kring ytterligare områden 
Under 2014 kommer myndigheterna att fortsätta dialogen med bland annat 

verksamheter, yrkesverksamma och brukare om vilka kunskapsunderlag och 

implementeringsstöd som behövs. Fokus kommer då att koncentreras kring 

personer med psykisk ohälsa som kommer i kontakt med primärvård samt 

barn och unga som har utvecklat psykisk ohälsa. 

Utveckla webbplatsen Kunskapsguiden 
Kunskapsguiden ska fortsätta att utvecklas utifrån de synpunkter som kom-

mit fram vid användarundersökningar. 

 

  


