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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 brukar/anhörigperspektiv 



• Alla psykiatriska tillstånd (inklusive skadligt bruk och 

beroende) behandlas av samma huvudman (regionen) 

• Alla former av behandling kan ges av regionen

• Regionen ska samordna behandlingen av skadligt bruk 

och beroende och andra psykiatriska tillstånd. 

Samlat ansvar för behandling hos regionen
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• Erbjuda skadereducerande insatser 

tillsammans med viss somatisk hälso- och 

sjukvård och andra insatser som främjar 

psykisk och fysisk hälsa 

Obligatoriskt sprutbyte som utvecklas till 

lågtröskelverksamhet
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Fyra huvuduppdrag för socialtjänsten inom 

området skadligt bruk och beroende

• Kartläggning av levnadsförhållanden, uppsökande 

verksamhet, information om och förmedling till 

samhällets stöd och annat förebyggande arbete för att 

motverka skadligt bruk och beroende.

• Sociala stödinsatser för försörjning, boende, 

sysselsättning, trygghet och sociala sammanhang, 

med fokus på att stärka den enskildes resurser, 

funktionsförmåga och möjligheter till självständigt liv.

• Stöd till anhöriga.

• Insatser för att barn och unga ska växa upp under 

goda och trygga förhållanden.
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• När särskild samordning under en längre tid är nödvändig 

för att insatserna ska kunna genomföras 

• Skyldighet för region och kommun att gemensamt 

bedriva 

• Syftet med verksamheten är att genom samordnade och 

kontinuerliga vård- och stödinsatser som utgår från 

deltagarens individuella mål, behov, resurser och sociala 

sammanhang främja deltagarnas hälsa, trygghet och 

levnadsvillkor.  

• Innehåller uppsökande verksamhet, socialtjänst- och 

hälso- och sjukvårdsinsatser, samt samordning 

• Alla deltagare har en vård- och stödsamordnare 

Samordnad vård och stödverksamhet 
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HVB-placeringar
En socialtjänstinsats inom vilken det också ges och finns behov av 

betydande hälso- och sjukvårdsinsatser 

För hälso- och sjukvårdsinsatserna ska regionen ansvara 

Det ska finnas ett ekonomiskt incitament för regionen att ta sitt ansvar 

Det ska förhoppningsvis leda till ökat gemensamt ansvaratagande
. 
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Makt och inflytande

Program för ökat brukarinflytande och minskad stigmatisering 

Personligt ombud 

Samverkan med civilsamhället

Samsjuklighetsutredningen 8



En genomgripande reform

Genomförande under fem år 

Två år mellan beslut och ikraftträdande 

Nationell stödstruktur 

Stimulansmedel 

Kompetensöverföring 

Resursöverföringar 

Gemensamt ansvar för ny verksamhet och placeringar 

Reformen omfattar även tvångsvården enligt tilläggsdirektiv. 
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Tack! Frågor? Synpunkter?  
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