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Agenda
1. Utmaningar och framtiden inom svensk missbruksvård
2. Samsjuklighetsutredning – från delar till helhet
3. Frågor & Svar

Framtidens vård och behandling med
utgångspunkt i klienten/patientens behov

Hur kan klientens/patientens behov
vara i centrum när vården är delad?

Det utmanande ”gapet”
Hälso- och sjukvård --- Socialtjänst
några kritiska aspekter
• Vattentäta organisatoriska strukturer avseende såväl politisk, ekonomisk
som kring verksamhetsstyrning
• Olika förklarings- och förståelsemodeller kring psykosociala problem som
exempelvis missbruk och psykisk sjukdom/ohälsa
• Bristande förståelse för varandras kunskap, kompetens och erfarenhet

Idag ser vi en ineffektivitet med ökande kostnader,
kortare behandlingstid och hög återinskrivning

+15%

-22 dagar

45%

kostnadsökning för regionernas
psykiatri och kommunernas individoch familjeomsorg sedan 2009

genomsnittlig behandlingstid inom
frivillig institutionsvård har minskat
sedan 2009

av alla med narkotikarelaterade
diagnoser återinskrivs i heldygnsvård
inom ett år

Samtidigt utgör de en allt mindre
del av Sveriges vårdkostnader.

Färre beviljade vårddygn på HVB
samtidigt som koordineringen av
ev. öppenvårdsinsatser ofta brister.

Men ännu fler återfaller i missbruk
inom ett år.

Källa: Socialstyrelsen 2020, 2022

Vi ser svart på vitt effekterna av bristen på
samverkan och budgetfrågor
Arne – 40 år

Ellen – 37 år

•

•

Depression

•

Utsatt för våld i nära relation

•

Alkoholmissbruk

•

Ordinerad sömn- och lugnande mediciner

Svår social och förlamande ångest vilket bl.a. berättigat
färdtjänst

•

Alkoholmissbruk – en öppen LVM utredning

•

Ordinerad sömn- och lugnande mediciner

Behöver och söker KBT-behandling samt psykiatrisk vård avseende
medicinering.
Behandling för sitt missbruk.
Psykiatrin säger nej och hänvisar till socialtjänsten - missbruk av
alkohol.
Socialtjänsten säger nej då KBT behandling och hjälp med
medicinering är HSV insatser.

Behöver och söker KBT-behandling för sin depression, ångest och
nedtrappning av mediciner samt ett skyddat boende.
Klienten hamnade på skyddat boende utan behandling, stor risk för
suicid.
Hamnar i kläm pga. icke-existerande avtal med HSV.

Bredare samverkan, digital utveckling och tillvara
ta kompetens för en mer behovsstyrd vård
KLIENTERNAS BEHOV IDAG

Integrerade insatser vid
rätt tidpunkt
Arne

Ellen

INDIVIDER I BEHOV AV
VÅRD OCH
BEHANDLING

Tillgängliga behandlingar
Respekt och hög
integritet

VAR VILL VI VARA OM FEM ÅR?
Samverkan på
bred front – upparbetade
agila strukturer

Missbruksvårdens
kompetens och
erfarenhet tas tillvara

Digitalisering & digitala
vårdlösningar –
tillgänglighet och
flexibilitet

Från delar till helhet –
en reform för samordnade, behovsanpassade och
personcentrerade insatser till personer med
samsjuklighet

Samsjuklighetsutredningen
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Vårt uppdrag

Föreslå hur samordnade insatser när det gäller vård, behandling
och stöd kan säkerställas för barn, unga och vuxna personer med
samsjuklighet i form av missbruk och beroende och annan
psykiatrisk diagnos eller närliggande tillstånd
Lämna förslag på hur ansvaret kan samlas hos en huvudman
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Iakttagelser

Hänvisas och avvisas
Behandlingen ges inte integrerat
Hälsoperspektivet måste bli starkare
Uppdragen till huvudmännen måste bli tydligare
Det gemensamma måste bli starkare

Samsjuklighetsutredningen
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Målbilder för vård och stöd ur ett patient- och brukarperspektiv
Tidig hjälp med psykisk ohälsa och
skadligt bruk

Bli lyssnad på, få förståelse och bli
behandlad med samma respekt som
andra

Stöd och vård som är lätt att hitta,
komma i kontakt med och som är
tillgänglig när jag behöver den

Bli stärkt i min egen förmåga att hantera
min situation och ha inflytande över min
vård och omsorg

Tillgång till fungerande behandling och
möjlighet att välja utifrån det som passar
mig

En fungerande vardag och ett
meningsfullt sammanhang

Stöd och vård som hänger ihop som en
helhet

En person som jag kan lita på och som
följer med i hela processen

Inte bli utestängd från stöd och vård och
få hjälp med både beroende och psykisk
ohälsa

Att vården och omsorgen lyssnar på,
involverar och ger stöd till mitt nätverk

En reform med tio bärande delar

1. All behandling av skadligt bruk och beroende ska 6. En samordnad vård- och stödverksamhet för dem
vara ett ansvar för regionernas hälso- och sjukvård. med stora samordningsbehov ska finnas överallt.
2. Behandlingen ska ges samordnat med
behandling av andra psykiatriska tillstånd.

7. Tillgången till personliga ombud ska öka för
personer med samsjuklighet.

3. Sprututbyte ska utvecklas till
lågtröskelmottagning som alla regioner ska
erbjuda.

8. Ett program för förstärkt brukarinflytande och
minskad stigmatisering ska bedrivas.

4. Uppsökande och förebyggande insatser, social
trygghet, anhörigstöd samt insatser till barn och
unga ska vara fortsatt och förtydligat uppdrag för
socialtjänsten.

9. Sammanhållen uppföljning ska ske utifrån
målbilder som tagits fram tillsammans med
personer med samsjuklighet och anhöriga.

5. Regionerna ska ta ansvar för hälso- och
sjukvårdsinsatser på HVB.

10. En behovsanpassad tvångsvårdslagstiftning där
hälso- och sjukvården ansvarar för tvångsvård vid
skadligt bruk och beroende ska utformas.
Samsjuklighetsutredningen
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Skäl till förslaget att samla behandlingsansvaret hos regionernas
HSV
• Bättre förutsättningar för samordnad och integrerad
behandling av alla psykiatriska tillstånd med alla
tillgängliga metoder
• Bättre förutsättningar för ett bredare och mer jämlikt
utbud av evidensbaserad behandling
• Ökad tillgång till medicinsk diagnostik och samordnad
evidensbaserad behandling viktigt även för barn och
unga
• Reglering i HSL och patientlagen

Samsjuklighetsutredningen
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Socialtjänstens ansvar vid skadligt bruk
och beroende
Kvarstår

Förtydligas

Tas bort

Kartläggning av levnadsförhållanden, uppsökande
verksamhet och annat
förebyggande arbete för att
motverka skadligt bruk och
beroende.

Sociala stödinsatser för
boende, sysselsättning,
trygghet och sociala sammanhang, med fokus på att stärka
den enskildes resurser,
funktionsförmåga och
möjligheter till självständigt liv.

Att aktivt sörja för att den
enskilde missbrukaren får den
hjälp och vård som han eller
hon behöver för att komma
ifrån missbruket.

Insatser för att barn och unga
ska växa upp under goda och
trygga förhållanden.

Ändring i SoL 5 kap 9§

Stöd till anhöriga.
Ändringar i SoL 5 kap 9§ och
10§
Samsjuklighetsutredningen
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Skäl till förslag om socialtjänstens uppdrag
• Nuvarande formulering i SoL bidrar till otydlighet i
ansvarsfördelning mellan huvudmännen
• Kartläggningar av målgruppens behov avgörande
• Kvalificerat arbete som stödjer försörjning, sysselsättning,
socialt sammanhang och boende är avgörande
• Tillgången till evidensbaserade sociala stödinsatser
behöver öka
• Utbildning och stöd till anhöriga ger bättre livskvalitet
• Ändringar i 5 kap 9,10 §§ SoL
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Samordnad vård- och stödverksamhet för dem med störst behov
• En skyldighet att bedriva samordnad verksamhet
• Verksamheten ska regleras i en särskild lag
• Uppsökande arbete, hälso- och sjukvårds- och
socialtjänstinsatser samt samordning
• Vård- och stödsamordnare
• Syftet att främja deltagarnas hälsa, trygghet och
levnadsvillkor
• Insatserna utgår från deltagarnas individuella mål
• Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation
• Regleras i lag om vård- och stödverksamhet
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Verksamhetens målgrupp

Behov av både hälso- och sjukvård- och
socialtjänstinsatser på grund av en psykisk
funktionsnedsättning av sådan art att det är nödvändigt
med särskild samordning under längre tid för att insatserna
ska kunna genomföras
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Genomförande och ikraftträdande
•
•
•
•
•

Tvångsvården en del av reformen
Omfattande reform som bör ges rätt förutsättningar
Två år mellan beslut och ikraftträdande
Stimulansmedel under fem år
Nationell stödstruktur
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Konsekvenser av våra förslag
• Ökad samordning men risk för nya
gränsdragningsproblem
• Regionernas kostnader ökar och kommunernas
minskar
• Obligatorisk sprutbyte och slopad patientavgift är nya
åtaganden
• Den samordnade vård- och stödverksamheten är
samhällsekonomiskt motiverad

Samsjuklighetsutredningen

19

Frågor
& Svar

Tack för idag!
Erik Andrén
VD Access duo

Anders Printz
Regeringens särskilda utredare

erik.andren@irisuc.se

anders.printz@regeringskansliet.se

