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NSPH:s yttrande över Socialstyrelsens förslag ”Nationellt kunskapsstöd 

med rekommendationer – Självvald inläggning i svensk psykiatri” 

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) är en organisation som samlar patient-, 

brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området. Nätverket har idag 13 

medlemsorganisationer. Dessa organisationer är RFHL, RSMH, Riksförbundet Attention, 

Sveriges Fontänhus, Riksförbundet Balans, Schizofreniförbundet, Frisk & Fri, SPES, 

SHEDO, Suicide Zero, Svenska OCD-förbundet, ÅSS och FMN. Vi ser patienter, brukare 

och anhöriga som en oumbärlig resurs genom deras unika kunskap och anser att deras 

perspektiv och erfarenheter bör ha ett större inflytande över beslut och insatser som berör 

dem både på individ- och systemnivå. 

 
NSPH välkomnar det förslag på rekommendationer avseende metoden självvald inläggning 

(SI) inför införande och förvaltning av metoden som Socialstyrelsen tagit fram. NSPH har 

främst fokuserat på patient- och anhörigperspektivet och huruvida förslaget kan vara ett bra 

stöd för hälso- och sjukvården gällande hur SI kan erbjudas patienter utifrån det 

perspektivet. I det följande utvecklas NSPH:s synpunkter på Socialstyrelsens förslag av 

rekommendationer. 

 
NSPH:s kommentarer på innehåll i rekommendationerna 

 

NSPH är väldigt positiva till att Socialstyrelsen tar fram det här kunskapsunderlaget med 

tillhörande rekommendationer. Vi ser stora fördelar med att fler regioner får möjlighet att 

erbjuda den här typen av insats till de patienter som idag har svårt att få till ett bra 

samarbete med psykiatrin. NSPH anser att det är ett bra steg på vägen mot att dessa 

patienter kan få till en positiv utveckling när det gäller deras hälsa, återhämtning och 

autonomi i förhållande till vården.  

 

Vidare anser NSPH att det är positivt att dokumentet på ett flertal ställen betonat att 

vårdformen bygger på att en tillitsfull relation mellan patienterna och vården skapas, samt 

att förutsättningarna för att lyckas med insatsen försämras om patienternas tillit till vården 

brister.  

 

Mot den bakgrunden föreslår NSPH att vissa delar förtydligas i avsnittet om ”Ramarna för 

SI bör formuleras gemensamt av patienten och relevanta vårdkontakter” (s. 19). I texten 

framgår olika delar som verksamheten bör informera patienten om. NSPH anser att ett 

viktigt tillägg är att verksamheten även behöver samla in information om patientens och 

eventuella anhörigas önskemål, synpunkter och värderingar. Detta menar vi är en central 
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faktor då all kommunikation inför en SI-överenskommelse syftar till att skapa tillit och 

förtroende mellan parterna. 

 

Av samma anledning ser NSPH ett problem med att rekommendationen om att SI ska 

genomsyras av ett personcentrerat arbetssätt kommer först som rekommendation nr 8. För 

att understryka betydelsen av att SI måste bygga lika mycket på patientens idé om sin hälsa 

och utveckling föreslår NSPH därför att stycket och rekommendationen om 

personcentrering istället placeras som en inledande punkt. 
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