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Bakgrund 
Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofre-

ni eller schizofreniliknade tillstånd som kom 2011 är de första nationella 

riktlinjerna inom området. 

Livstidsrisken att drabbas av en schizofrenisjukdom är cirka 0,8 procent. 

Mellan 30 000 – 40 000 personer behöver samhällets insatser till följd av 

sjukdomen. Schizofreni debuterar ofta i unga år (män insjuknar mellan 15-25 

års ålder och kvinnor mellan 25-35 års ålder). För Norrbottens del innebär 

det att närmare 2 000 individer under sin livstid drabbas att schizofreni. 

Psykosociala insatser ges i tillägg till adekvat läkemedelsbehandling och bi-

drar till att individen kan 

- behålla eller öka sin delaktighet i samhället 

- behålla eller förbättra sin funktion inom viktiga livsområden som boende, 

arbete och mellanmänskliga relationer 

- behålla eller förbättra den subjektiva livskvaliteten samt minska symtom. 

Riktlinjerna lyfter fram evidensbaserade och utvärderade behandlingar och 

metoder inom vård och omsorg för personer med schizofreni. 

Syftet med nationella riktlinjer är att de ska vara ett stöd för beslutsfattare i 

kommuner, landsting och regioner så att dessa kan styra hälso- och sjukvår-

den och socialtjänsten genom öppna och systematiska prioriteringar. 

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofre-

ni eller schizofreniliknade tillstånd innehåller 43 rekommendationer. 

Socialstyrelsen bedömer att rekommendationerna om samordnade åtgärder, 

familjeinterventioner, psykologisk behandling och arbetsinriktad rehabiliter-

ing är de som får störst konsekvenser. Dessa rekommendationer får såväl 

ekonomiska som organisatoriska konsekvenser, då de ställer krav på föränd-

ringar av hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens organisationsstruktur 

samt investeringar i personal och kompetens. 

Riktlinjerna innehåller rekommendationer om: 

 prioriteringar 1-10 (Evidensstyrka 1 – Hög vetenskaplig evidens) 

 åtgärder som inte bör utföras (icke-göra) 

 åtgärder som bara bör genomföras inom fortsatt forskning och ut-

veckling (FoU) 

I detta förslag till program har de föreslagna insatserna med prioriteringsgrad 

1-5 tagits med, då dessa bedömts ha högst angelägenhetsgrad ur ett patient-

perspektiv. 

Mål 
Riktlinjerna är i första hand ett underlag för resursfördelning inom sjuk-

domsgruppen eller verksamhetsområdet, så kallade vertikala prioriteringar. 

Hälso- och sjukvårdens insatser ska utgå från de sex övergripande målen för 

god vård som innebär att vården ska vara patientfokuserad, ges i rimlig tid, 
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vara säker, kunskapsbaserad och ändamålsenlig, jämlik och effektiv. För 

socialtjänsten gäller att insatserna ska vara av god kvalitet och tillgängliga 

oavsett var i länet man bor. Insatserna ska bygga på bästa tillgängliga kun-

skap, individens erfarenheter och förväntningar samt de professionellas do-

kumenterade kunskaper. 

Insatserna ska bedrivas med beaktande av riksdagens beslut om prioritering-

ar.  

Hälso- och sjukvårdslagens § 2 stadgar att de som har det största behovet av 

hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården. Det är särskilt angeläget att 

utveckla och förbättra vården för patienter med stora och komplexa vårdbe-

hov och/eller patienter med nedsatt autonomi. Patienter med schizofreni eller 

schizofreniliknande tillstånd tillhör denna grupp. 

Centrala förutsättningar för införande av rekommenderade åtgärder 

I de Nationella riktlinjerna för psykosociala insatser vid schizofreni eller 

schizofreniliknande tillstånd anges följande fem centrala förutsättningar för 

införande av rekommenderade åtgärder: 

 Gemensam inventering av behovet av åtgärder hos personer med 

psykisk funktionsnedsättning 

 Överenskommelse om samarbete mellan kommun och landsting 

 Uppföljningssystem för åtgärder på individnivå 

 Förekomst av individuell och samordnad plan för personer med 

schizofreni 

 Årlig uppföljning av åtgärder för personer med schizofreni med stöd 

av etablerade instrument för bedömning och uppföljning 

Den första förutsättningen (behovsinventering) avser socialtjänsten. De övri-

ga fyra förutsättningarna avser både hälso- och sjukvården och socialtjäns-

ten. 

Indikatorer för god vård för hälso- och sjukvården  
och god kvalitet i socialtjänsten på det psykosociala området 

Socialstyrelsen har tagit fram 15 nationella indikatorer för hälso- och sjuk-

vården (den psykiatriska verksamheten) och 12 nationella indikatorer för 

socialtjänstens verksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning. 

Indikatorerna kan ligga till grund för uppföljningar på lokal och regional 

nivå.  

Dessutom har nedanstående 4 mer generella indikatorer, som är gemensam-

ma för de båda huvudmännen, tagits fram för att spegla resultatet. 

 Överdödlighet för patienter med schizofreni 

 Återintagningar i psykiatrisk slutenvård av patienter med schizofreni 

 Varaktig boendelösning för personer med psykisk funktionsnedsätt-

ning 

 Hemlöshet hos personer med psykisk funktionsnedsättning 

I nedanstående tabell framgår de 20 högst prioriterade rekommendationerna. 

Ansvarig huvudman är identifierad, genomförd GAP- analys har sammanfat-
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tats och förslag till åtgärd samt Socialstyrelsens rekommenderade indikatorer 

för uppföljning är nedtecknade. 

De rekommendationer som är gemensamma för hälso- och sjukvård och so-

cialtjänst har prioriterats efter gemensamma diskussioner och ansvariga för 

åtgärderna har identifierats. Huvudmännen ska var för sig göra motsvarande 

prioritering och identifiera ansvar för de rekommendationer som endast gäll-

er för den egna huvudmannen. 
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Plan för psykosociala insatser för personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd 
 

REKOMMENDATION ANSVARIG GAP- ANALYS FÖRSLAG TILL  

ÅTGÄRD 

INDIKATOR 

Erbjuda personer med schizo-

freni en personlig kontakt med 

personal från öppenvårdsteamet 

och socialtjänsten före utskriv-

ning från psykiatrisk slutenvård 

(3) 

 

Hälso- och sjukvården  

 

Socialtjänsten  

Dokumentet ”Gemen-

samma riktlinjer för 

samverkan. Samordnad 

individuell plan” ska 

följas.  

Utsedda kontaktperso-

ner finns i hälso- och 

sjukvården och i länets 

socialtjänst. 

Vårdplanering fungerar ofta men inte alltid.  

Tydliga, uppdaterade och kända samver-

kansrutiner för hela länet - får inte vara per-

sonbundet.  

Upprätta individuell vårdplan 

för samtliga patienter.  

1 

 

Uppföljningskontakt i öppen-

vården efter utskrivning från 

slutenvård. Kontakt med social-

tjänsten där den enskilde har 

behov av det. 

Erbjuda personer med schizo-

freni modellen för delat besluts-

fattande när vård- och omsorgs-

åtgärder planeras (3)  

 

Hälso- och sjukvården  

 

Socialtjänsten 

Kommunförbundet 

Norrbotten och Divi-

sion Vuxenpsykiatrin 

Har blivit bättre men kan förbättras ytterli-

gare. Kan lätt bli ett ”vi och dom”. MI är 

verksamt i förbättringsarbetet.    

Vad är Shared decision making kontra MI? 

Finns MI ”överallt”? 

Fler utbildas i MI. 

Stöd i att upprätthålla MI- me-

toden. 

Utbilda regionala MI-

utbildare. 
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ansvarar för MI-

utbildningar efter mo-

dell från ”Kunskap till 

praktik”. 

Arbeta vidare utifrån goda erfarenheter.  2 

Erbjuda personer med schizo-

freni som har kontakt med sin 

familj eller närstående familje-

interventioner (1) 

Hälso- och sjukvården  

 

Socialtjänsten 

Respektive verksam-

hetschef inom vuxen-

psykiatrin samt social-

tjänst inom ramen för 

deras skyldighet att ge 

stöd till närstående. 

När det gäller barn till 

föräldrar med psykisk 

sjukdom finns i SoL 

och i HSL förstärkt 

ansvar att uppmärk-

samma barnen. 

Finns men används i för liten skala (PPI 

och Beardslee).  

Mycket angeläget område som bör utveck-

las. Viktigt att utveckla samverkansformer 

mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård. 

Särskilt angeläget när det finns barn.  

Undersök lämplig metod. Ut-

bilda personal inom hälso – 

och sjukvård och socialtjänst i 

lämpliga metoder. 

3 

Tillgång till familjeinterventio-

ner. 

Tillgång till stöd i föräldraska-

pet. 

Erbjuda personer med schizo-

freni som är högkonsumenter av 

vård, riskerar att ofta bli inlagda 

på psykiatrisk vårdavdelning 

eller avbryter vårdkontakter, 

Hälso- och sjukvården  

 

Socialtjänsten 

Huvudmännen i sam-

Se ”Tidiga insatser” 

ACT-modellen har visat goda resultat för 

andra patientgrupper. Svårigheter i sjuk-

domstillstånd borde avgöra om ACT-

Undersöka möjligheten att 

nyttja ACT- modellen även för 

denna målgrupp 

4 

Tillgång till samordnade vård- 

och stödåtgärder enligt ACT- 

modellen 
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intensiv case management enligt 

ACT-modellen (1) 

arbete undersöker möj-

ligheter att utveckla 

insatser enligt ACT- 

modellen.   

 

modell eller mindre intensiv CM ska an-

vändas  

Erbjuda personer med schizo-

freni som har en nedsatt funk-

tion i olika sociala färdigheter 

social färdighetsträning enligt 

ESL-modellen (2) 

Hälso- och sjukvården  

 

Socialtjänsten 

Närpsykiatrin i Luleå 

och Socialtjänsten Lu-

leå anordnar utbild-

ningar för hela länet. 

ESL finns i viss utsträckning i länet och 

även snarlika arbetssätt.  

Eftersträvansvärt är att alla personer med 

schizofreni eller schizofreniliknande till-

stånd kan erbjudas ESL.  

Viktigt med gemensam grundutbildning för 

alla som arbetar inom psykiatriområdet. 

Utbildningsinsatser planeras i 

länet. 

5 

Tillgång till social färdighets-

träning. 

Erbjuda personer med schizo-

freni som står utanför arbets-

marknaden och som har en vilja 

och motivation till ett arbete 

med lön, individanpassat stöd 

enligt IPS-modellen (1) 

Hälso- och sjukvården  

och socialtjänsten, 

inom ramen för sitt 

ansvar och i kontakt 

med Arbetsförmed-

lingen och Försäk-

ringskassan 

Samlade insatser ge-

nom FINSAM pågår i 

länet. 

Supported employ-

Finns inte men varianter förekommer.  

Området måste utvecklas!  

Hur ska även FK och AF engageras?  

Hälso- och sjukvårdens roll? Utbilda och 

handleda AF, FK och ev arbetsgivare? 

Även utbildning med stöd ska vara en möj-

lighet.  

Utveckla arbetet inom de om-

råden där finansiell samverkan 

pågår mellan huvudmännen. 

Stimulera alternativa former 

för deltagande i arbetslivet, 

utifrån den enskildes förmåga. 

6 

Tillgång till arbetslivsinriktad 

rehabilitering enligt IPS- model-

len. 
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ment- metoden an-

vänds i ett flertal 

kommuner i länet.  

Erbjuda personer med schizo-

freni och deras anhöriga gemen-

sam utbildning (1) 

Hälso- och sjukvården  

 

Socialtjänsten 

Respektive verksam-

hetschef inom vuxen-

psykiatrin samt social-

tjänst inom ramen för 

deras skyldighet att ge 

stöd till närstående. 

Finns inte i länet. 

Familjeintervention finns.  

Prioritera gemensam utbildning till perso-

ner med schizofreni tillsammans med anhö-

riga. Omprioritera! Fortbildningsbehov!  

Prioritera gemensam utbild-

ning till personer med schizo-

freni tillsammans med anhöri-

ga.  

7 

Gemensam psykopedagogisk 

utbildning till patient med schi-

zofreni och anhöriga. 

Erbjuda anhöriga utbildning där 

gemensam utbildning tillsam-

mans med personen med schizo-

freni inte är möjlig (3) 

Hälso- och sjukvården  

 

Socialtjänsten 

Respektive verksam-

hetschef inom vuxen-

psykiatrin samt social-

tjänst inom ramen för 

deras skyldighet att ge 

stöd till närstående 

Finns i viss utsträckning, framförallt för 

nyinsjuknade, t ex Kompetens. 

Utveckla utbildningsinsatser 

till anhöriga i de fall det ej är 

möjligt med gemensamma 

utbildningar. 

8 

 

Erbjuda personer med schizo-

freni som har omfattande kon-
Hälso- och sjukvården  

 

Svårt avgöra eftersom begreppet är svårde-

finierat. Hur ska t ex Personliga ombud ar-

Personliga ombud är en viktig 

resurs. Undersöka hur PO bäst 
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takter med vårdsystemet och 

komplexa behov av åtgärder 

mindre intensiv case manage-

ment enligt resursmodellen (4) 

Socialtjänsten 

Respektive verksam-

hetschef inom vuxen-

psykiatrin samt social-

tjänst ansvarar för att 

de Personliga Ombu-

den deltar i det lokala 

arbetet. 

beta?  

Personliga ombud har i forskning visat sig 

vara effektivt för vissa patientgrupper. Vi 

efterlyser en klar linje på nationell nivå för 

PO-uppdraget 

kan stöttas  

9 

Erbjuda personer med schizo-

freni psykopedagogiska åtgärder 

enligt IMR-modellen (4) 

Hälso- och sjukvården  

 

Socialtjänsten 

Respektive verksam-

hetschef inom vuxen-

psykiatri samt social-

tjänsten inventerar be-

hov av utbildning i me-

toden.  

Finns inte i länet  Inhämta mer kunskap om me-

toden 

10 

 

 

Ej av länsstyrgruppen prioriterade områden 
 

REKOMMENDATION ANSVARIG GAP- ANALYS FÖRSLAG TILL  

ÅTGÄRD 

INDIKATOR 
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Utbilda allmänläkare i tidig 

upptäckt av psykostecken och 

erbjuda personer med tidiga 

tecken på psykos direkt hänvis-

ning till ett specialteam (3) 

 

Hälso- och sjukvården Grundutbildning innehåller en del. Behöver 

konsultation av psykiatrin. Stora variationer 

i finns i länet.    

Vidareutbildning av läkare behövs.  

Besök av psykiater på vårdcentral. Psykiat-

risjuksköterskor finns på ett par vårdcentra-

ler i länet. Goda erfarenheter. Utökning?  

Bättre samarbete mellan psykiatri och pri-

märvård för att hålla kunskap uppdaterad.  

Psykiater håller utbildnings-

dag för allmänläkare. 

Kontinuerlig tillgång till kon-

sultation från specialistpsyki-

atrin. 

Fler psykiatrisjuksköterskor på 

vårdcentraler. 

 

Erbjuda personer som är nyin-

sjuknade i psykossjukdom sam-

ordnade åtgärder i ett team en-

ligt ACT-modellen med familje-

interventioner och social färdig-

hetsträning i tillägg till sedvan-

lig behandling (3) 

 

Hälso- och sjukvården ACT finns inte för denna grupp. Däremot 

finns olika sätt att samverka.   

Psykiaterkompetens saknas i teamen. 

Finns behov av att använda ACT-modellen 

även för denna grupp?  

Hur skulle vi kunna organisera arbete för att 

förbättra för denna grupp? Lära av var-

andra. 

Familjeintervention och social färdighets-

träning ska ingå i ”paketet” för alla. Sam-

verkan behövs.   

Erbjuda samordnade åtgärder 

som kan tillgodose olika be-

hov hos personen och dennes 

anhöriga och som kan bidra 

till kontinuitet i vård och om-

sorg. 

Upprätta individuell vårdplan 

för samtliga patienter där fa-

miljeintervention och social 

färdighetsträning ingår. 

Tillgång till tidiga och samord-

nade åtgärder för personer som 

är nyinsjuknade i psykossjuk-

dom. 

Erbjuda personer med schizo-

freni med kvarstående symtom 
Hälso- och sjukvården Tillgången till psykologisk behandling för 

målgruppen är tämligen obefintlig i länet. 

Öka tillgången till individuell Psykologisk behandling med 
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individuell kognitiv beteendete-

rapi (3)  

 

Målgruppen prioriteras inte. 

Kognitiv beteendeterapi är ett mycket efter-

satt område som måste prioriteras! Hur ska 

detta göras?  

kognitiv beteendeterapi. KBT vid schizofreni. 

Erbjuda personer med schizo-

freni med kvarstående symtom 

musikterapi, när behov av icke-

verbala terapiformer finns (4) 

Hälso- och sjukvården Finns inte för målgruppen  

 

Inhämta mer kunskap om me-

toden. 

 

Erbjuda personer med schizo-

freni som har kvarvarande psy-

kossymtom, kognitiva funk-

tionsnedsättningar och nedsatta 

sociala färdigheter Integrerad 

psykologisk terapi – kognitiv 

träning (1) 

Hälso- och sjukvården Finns inte. 

På grund av hög evidens måste detta satsas 

på.  

 

Utbildningsinsatser planeras i 

länet. 

Tillgång till integrerad psykolo-

gisk terapi. 

Erbjuda dagliga aktiviteter med 

individuell målsättning och upp-

följning och som är anpassade 

för personer med schizofreni (3) 

Socialtjänsten De flesta kommuner erbjuder dagverksam-

het i olika omfattning. Tolkning av SoL 

varierar. 

Kan ibland vara brist på platser (LSS priori-

teras).  

Utveckling pågår, t ex skapande, data.  

Individanpassad sysselsättning – en förut-

sättning men saknas ibland!  

Utveckla dagliga aktiviteter 

Utveckla samarbetsformer Soc 

– FK-AF 

 

Tillgång till ett varierat utbud av 

sysselsättningsinsatser, där in-

dividen deltar utifrån sin förmå-

ga. 
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Tidigt samarbete med FK och AF med so-

cialtjänsten behöver utvecklas.  

Viktigt att prioritera och utveckla detta om-

råde. 

Erbjuda hemlösa personer med 

schizofreni en långsiktig boen-

delösning (1) 

Socialtjänsten Antal hemlösa torde vara få. 

”Eget hus” där boende kan tränas. Svårt 

ibland i reguljärt boende på grund av de 

regler/krav som gäller för boende i hyres-

hus. Ändrade direktiv till bostadsbolag?   

Stor brist på bostäder i vissa kommuner.  

Eget boende med egna kon-

trakt i kombination med indi-

vidanpassat boendestöd. Som 

alternativ sociala kontrakt eller 

i akuta skeden gruppboende. 

 

Erbjuda hemlösa personer med 

schizofreni en boendelösning 

enligt bostad först-modellen, 

utan krav på behandlingsfölj-

samhet eller annan meritering 

(3) 

Socialtjänsten Finns inte.  

”Eget hus” där boende kan tränas. Svårt 

ibland i reguljärt boende på grund av de 

regler/krav som gäller för boende i hyres-

hus. Ändrade direktiv till bostadsbolag?   

Stor brist på bostäder i vissa kommuner.  

Eget boende med egna kon-

trakt i kombination med indi-

vidanpassat boendestöd. Som 

alternativ sociala kontrakt eller 

i akuta skeden gruppboende. 

Hjälp till bostad vid hemlöshet 

(Bostad först) 

Erbjuda personer med schizo-

freni specifikt anpassat stöd i 

ordinärt boende (2) (VAR TI-

DIGARE 7) (rekommendation 

för personer som beviljats bi-

stånd enl SoL)  

Socialtjänsten Finns i alla kommuner 

”Eget hus” där boende kan tränas. Svårt 

ibland i reguljärt boende på grund av de 

regler/krav som gäller för boende i hyres-

hus. Ändrade direktiv till bostadsbolag?   

Erbjuda anpassat stöd i boen-

det till personer med schizo-

freni. 
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 Stor brist på bostäder i vissa kommuner.  

Erbjuda personer med schizo-

freni bostad med särskild servi-

ce med specifikt anpassat stöd 

(4) (rekommendation för perso-

ner som beviljats särskilt boen-

de eller bostad med särskild 

service enligt SoL eller LSS) 

 

Socialtjänsten Finns i de flesta kommuner  

”Eget hus” där boende kan tränas. Svårt 

ibland i reguljärt boende på grund av de 

regler/krav som gäller för boende i hyres-

hus. Ändrade direktiv till bostadsbolag?   

Stor brist på bostäder i vissa kommuner.  

Utveckla boendeformerna så 

att de blir tillgängliga i samtli-

ga kommuner. Eventuellt 

samarbete mellan kommuner. 
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Implementering 
Utifrån den övergripande inventering som tidigare gjorts i länet har angeläg-

na utvecklingsområden identifierats. Utbildnings- och utvecklingsarbetet har 

påbörjats lokalt i Luleå i nära samverkan mellan socialtjänsten och vuxen-

psykiatrin. Arbetet går under namnet Ivar.  

Uppdraget inkluderar ett länsperspektiv, d v s att även övriga länet ska er-

bjudas de utbildningar och föreläsningar som planeras. I de fall där det är 

möjligt ska regionala utbildare utbildas i de metoder som ska implementeras. 

Dessa utbildare ansvarar även för eventuell handledning.  

Uppföljning 
Uppföljning ska göras årligen och ny GAP- analys ska genomföras för att 

kunna fastställa fortsatta aktiviteter. De nationella indikatorerna är lämplig 

utgångspunkt för uppföljningen. Länsstyrgruppen ansvarar för att uppfölj-

ning genomförs. 

 


