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med samsjuklighet (SOU 2021:93)
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Definition av samsjuklighet

• Samsjuklighet innebär att ha flera diagnoser samtidigt. 
I den här utredningen handlar det om skadligt bruk eller beroende 
samtidigt med andra psykiatriska diagnoser eller närliggande tillstånd. 

• Somatiska sjukdomar ingår därmed inte i definitionen av 
utredningens målgrupp. 



Samband substansbruk – psykisk ohälsa 

• Vanligt att personer som har ett skadligt bruk eller beroende 
samtidigt också har psykisk sjukdom.

• Generellt är samsjukligheten lägre vid skadligt bruk eller beroende av 
alkohol jämfört med narkotika. 



Vilka behov såg brukarna och deras anhöriga?

• Bli lyssnad på, bli respekterad

• En fungerande vardag, ett 
meningsfullt sammanhang

• Bli stärkt i den egna förmågan

• Stöd till närstående

• Tidiga insatser

• Tillgänglig vård

• Insatser som hjälper och passar

• Stöd och vård som hänger ihop

• Inte bli utestängd från vård



Skadligt bruk och beroende

• Diagnossystem ICD (International Classification of Diseases, 10:de 
upplagan; WHO, 1992) använder diagnoserna skadligt bruk och 
beroende

• Termen missbruk är inte längre en medicinsk diagnos och saknar 
tydlig definition varför den bör undvikas inom hälso- och sjukvården



HoS – föreslås få hela behandlingsansvaret

• All behandling av skadligt bruk och beroende ska vara ett ansvar för 
regionernas hälso- och sjukvård

• Behandling för skadligt bruk och beroende ska ges samordnat med 
behandling för andra psykiatriska tillstånd så att personer med 
skadligt bruk och beroende inte utesluts från nödvändiga insatser

• Regionerna ska ta ansvar för hälso- och sjukvårdsinsatser på hem för 
vård eller boende (HVB)



Förändrad lagstiftning

• En behovsanpassad tvångsvårdslagstiftning där hälso- och sjukvården 
ansvarar för tvångsvård för skadligt bruk och beroende ska utformas.

• Tilläggsuppdrag

• Slutbetänkande 31 januari 2023. Förslag på gemensam lagstiftning för 
personer som vårdas utan samtycke enligt LVM eller LPT



Förtydligt ansvar för HoS att motverka 
narkotikarelaterad skada och död

• Sprututbyte ska utvecklas till lågtröskelmottagningar som främjar 
fysisk och psykisk hälsa och alla regioner ska erbjuda sådan 
verksamhet

• samlade skadereducerande och hälsofrämjande insatser



Perspektivförskjutning för socialtjänstens 
arbete

• Uppsökande och andra förebyggande insatser, social trygghet med 
fokus på funktionsförmåga, resurser och möjligheter till ett 
självständigt liv, anhörigstöd, samt insatser till barn och unga ska vara 
ett fortsatt och förtydligat uppdrag för socialtjänsten

• Tillgången till personliga ombud ska öka för personer med 
samsjuklighet



En skyldighet för regioner och kommuner att 
bedriva en gemensam vård- och stödverksamhet

• En samordnad vård- och stödverksamhet för de med stora 
samordningsbehov ska finnas överallt och bedrivas gemensamt av 
hälso- och sjukvård och socialtjänst

• Målgrupp
• Har en psykisk funktionsnedsättning

• Behov av både hälso- och sjukvårdsinsatser och socialtjänstinsatser

• Samordning under längre tid krävs för att genomföra insatser



Brukarinflytande

• Ett program för förstärkt brukarinflytande och minskad stigmatisering 
ska bedrivas tillsammans med patient-, brukar- och anhörig-
organisationer

• Makt, inflytande och stigma 

• Metoder som stödjer individers delaktighet och inflytande behöver 
utvecklas och stödjas



Fokusförflyttning

Organisation Person och relation

Reaktion Proaktiv och hälsofrämjande

Passiv mottagare Aktiv medskapare

Isolerade vård och Sammanhållet utifrån personens 
omsorgsinsatser fokus



En reform som kräver förberedelse

• Nationellt stöd till implementering 

• Insatser för att säkra kompetensförsörjningen inom alla VGRs
verksamhetsnivåer behöver vidtas. Viktigt att de insatser som erbjuds 
är baserade på bästa tillgängliga kunskap 

• Förslaget innebär minskade kostnader för kommunen. Utredningen 
föreslår att en skatteväxling som förhandlas och beslutas på lokal nivå 
ger bäst förutsättningar.

• Remissvaret från VGR betonar att man förbereder reformen i 
samverkan med länets kommuner 



Uppföljning

• Uppföljningen behöver inkludera det patienter och brukare tycker är 
viktigt – utgångspunkt är målbilderna 

• Bättre uppföljning en viktig del av kunskapsstyrning och 
förbättringsarbete – lokalt, regionalt och nationellt



Remissvar

113 svar.

Här följer några 
citat från Jönköping, 
Skövde och VGR.



Jönköpings kommun

Rimligt att regionen har ett 
helhetsansvar för 

behandling, inklusive HVB-
vård i behandlande syfte

Viktigt att regionen tar 
ansvar för den geografiska 

spridningen av 
verksamheter

Viktigt för regioner att lära 
av det som fungerar i 

kommuner och i vissa fall 
föra över dessa kommunala 

enheter i regional regi

Förändringar om ansvar bör 
avvaktas fram till att även 
tvångsvårdsdelen är klar

Det finns skäl till en 
förändring, i huvudsak i linje 

med utredningens förslag



Skövde kommun
Yttrandet fokuserar på kapitel 9 om socialtjänstens nya uppdrag.

Socialnämnden ser risker i 
att kommun och region 

även fortsatt kommer att 
göra olika bedömningar av 

den enskildes behov.

Befarar att förslaget 
fortsatt befäster den 

otydlighet i ansvar vid 
HVB-vård mellan två 

vårdgivare som redan 
finns idag

Samtliga socialchefer 

delar den uppfattning 

som redovisas i 

yttrandet gällande 

placeringar på HVB

För att stödet till den enskilde ska 
fungera väl, kräver förslaget 
samordnande bedömningar i 
samtliga individärenden, där behov 
av HVB-vård föreligger



Västra Götalandsregionen

Nya ansvarsgränser kräver 

möjligheter att bygga in 

kontaktvägar via vårdcentraler 

inom alla kommuner

Det stärker 

patientsäkerheten om 

båda huvudmännen är 

delaktiga i individens 

vårdplanering före, under 

och efter en HVB-

placering. 

Det är en god idé att region 

och kommuner samverkar 

vid upphandling och 

uppföljning av avtal så att 

båda huvudmännen känner 

trygghet i val av HVB

Önskar konkretisering av 

skillnaden mellan 

• psykologisk behandling

• psykosocial behandling

• Psykopedagogik

• psykosocialt stöd



Västra Götalandsregionen

Viktigt att personer med en 

psykisk funktionsnedsättning på 

grund av skadligt bruk eller 

beroende ska kunna erbjudas 

stöd i form av personligt ombud

Bra att region och 

kommun ska bedriva 

samordnad vård- och 

stödverksamhet för 

personer med psykisk 

funktionsnedsättning

Fast läkarkontakt i primärvården 

bra, men resurser och 

kompetens behöver tillföras 

primärvården



Nya gränsdragningar, nya utmaningar?
Den enskildes behov

Socialtjänstens insatser  Medicinsk och psykologisk -
behandling                                                                                                   

Råd och stöd                 
Förebyggande

Psykosociala insatser


