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Inledning 
Den politiska viljeinriktningen är ett för sjukvårdsregionen förtydligande av 
Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende och 
utgör samverkansnämndens rekommendation till landstingen. Den har som syfte att 
bidra till en mer likvärdig vård inom sjukvårdsregionen och till att vara ytterligare stöd 
i styrning och ledning av hälso- och sjukvården med öppna och systematiska 
prioriteringar. De enskilda landstingen och regionerna förväntas ta in 
rekommendationerna i budget- och planeringsprocesserna. 
 
Den politiska viljeinriktningen beskriver också de områden inom utvecklingen av vård 
och stöd vid beroende och missbruk som samverkansnämnden bedömer lämpar sig för 
ett sjukvårdsregionalt samspel. Den riktar sig därför också till utbildnings- och 
kompetensrådet. 
 

Samverkansnämndens rekommendationer till landstingen 
Bedömningsinstrument för att identifiera alkoholproblem (AUDIT), narkotikaproblem 
(DUDIT) samt diagnostisera skadligt alkohol- och narkotikamissbruk och beroende 
(MINI och SCID 1) bör utgöra basen för alla delar inom hälso- och sjukvården som 
möter/har ansvar för patienter med missbruk/beroende. De kan också användas i 
bedömningen av lämplig vårdnivå för hänvisning till den specialiserade beroende-
vården.  
 
Motivationshöjande behandling, MET har god effekt och en låg kostnad per effekt för 
såväl individuell behandling som gruppbehandling och bör kunna erbjudas personer 
med missbruk eller beroende av alkohol Under 2016 kommer en svensk manual och 
möjligheter att utbilda personal. Då metoden har högsta prioritet behöver utbildning av 
personal prioriteras.  
 
En särskild satsning i form av tillsättande av en sjukvårdsregional struktur kring 
missbruks-och beroendefrågorna för att främja förutsättningarna att bedriva en 
likvärdig och evidensbaserad vård i sjukvårdsregionen. 
 
Kvalitetsregister inom området är Svenskt Beroenderegister (SBR). En ökad 
registrering ger bättre möjligheter för data till både nationell uppföljning och 
verksamhets/kvalitetsutveckling. Idag är möjligheterna till uppföljning begränsade på 
grund av en låg täckningsgrad. 
 
Samverkansnämnden rekommenderar landstingen och regionerna i 
sjukvårdsregionen att 
 

- Implementera bedömningsinstrument AUDIT (prioritet 1), DUDIT (prioritet 3) 
och MINI eller SCID 1(båda prioritet 3) inom hela hälso- och sjukvården.  
 

- Följa upp och stimulera till att en ökad andel patienter registreras i 
kvalitetsregistret SBR.   
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Samverkansnämnden ger utbildnings- och kompetensrådet i uppdrag att 
 

- Uppmärksamma högskolor/universitet på behovet av utbildning i 
motivationshöjande behandling (MET). 

 
Samverkansnämnden ger kunskapsstyrningsgruppen i uppdrag att 
 

- Överväga bildandet av en sjukvårdsregional struktur kring missbruks- och 
beroendefrågorna  
  

Socialstyrelsens centrala rekommendationer  
Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård tar upp alkohol, narkotika 
(cannabis, centralstimulantia och opiater), samsjuklighet med psykisk sjukdom och 
läkemedel (bensodiazepiner och opioidanalgetika). I de nya riktlinjerna finns ett 
avsnitt med rekommendationer för barn och unga med missbruk/beroende vilket 
saknades helt i de tidigare riktlinjerna. Socialstyrelsen har publicerat centrala 
rekommendationer inom följande områden:  
 

• Bedömningsinstrument 
• Medicinska test 
• Läkemedelsbehandling 
• Psykologisk och psykosocial behandling 
• Psykosociala stödinsatser 
• Behandling vid samsjuklighet 
• Psykologisk och psykosocial behandling för ungdomar 

 
 
Riktlinjen behandlar inte dopning-, spel- eller nikotinberoende, blandmissbruk och 
iatrogena läkemedelsmissbruk (förutom kring opioider och benzodiazepiner). 
 
Riktlinjerna lyfter fram användandet av standardiserade bedömnings- och diagnos-
instrument. 
 
MET (från engelskans motivational enhancement therapy) är en ny motivations-
höjande behandlingsmetod som rekommenderas för såväl alkohol som narkotika-
missbruk/beroende. Det är en manualbaserad KBT-metod som vilar på metoden 
motiverande samtal (MI) och är relativt okänd i Sverige.  
 
En svårighet med de indikatorer som Socialstyrelsen tar upp i riktlinjen är att allt för 
många är s.k. utvecklingsindikatorer där datakällor saknas. 
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Sjukvårdsregionens nuläge relaterat till Socialstyrelsens 
riktlinjer/rekommendationer 
Med utgångspunkt i de gapanalyser som gjorts och relaterat till de rekommendationer 
som har prioritet 1-4, och inte har kommunfokus, finns ett gap i nuläget vad gäller 
följande rekommendationer:  

Olika screeninginstrument används i hälso- och sjukvården men i mycket varierande 
omfattning inom t ex primärvård.  
 

Motivationshöjande behandling, MET, erbjuds generellt sett inte personer med 
missbruk eller beroende av alkohol. 
 

Psykodynamisk och interaktionell terapi är tämligen ovanlig i sjukvårdsregionen som 
behandling för missbruk eller beroende av alkohol. 
 

 
Hälften av landstingen erbjuder inte personer med missbruk eller beroende av cannabis 
kognitiv beteendeterapi, KBT. 
 
 

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör 
• använda AUDIT för att identifiera alkoholproblem (prioritet 1) 
•  använda AUDIT för att identifiera alkoholproblem (prioritet 1) 
• använda DUDIT för att identifiera narkotikaproblem (prioritet 3) 
• använda ADDIS, SCID I eller MINI som underlag för att diagnostisera 

skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol och narkotika (prioritet 3). 
 

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör  
• erbjuda MET till personer med missbruk eller beroende av alkohol 

(prioritet 1) 
• erbjuda ungdomar med alkohol- eller narkotikaproblem kort intervention 

eller MET, MET i kombination med KBT, eller CRA eller ACC (prioritet 
3). 

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten kan  
• erbjuda psykodynamisk eller interaktionell terapi till personer med 

missbruk eller beroende av alkohol (prioritet 4).  
 

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör  
• erbjuda KBT eller återfallsprevention med tillägg av MI eller MET till 

personer med missbruk eller beroende av cannabis (prioritet 3). 
 



2015-11-03 

5 (9) 

 

 
Tre landsting använder inte Naltrexon som behandling till personer med 
amfetaminberoende. 

 
Personer med missbruk eller beroende av centralstimulerande preparat erbjuds inte 
KBT som behandling i hälften av sjukvårdsregionens landsting och kommuner. 

 
De flesta landsting/regioner erbjuder inte community reinforcement approach (CRA) 
och personer med missbruk eller beroende av centralstimulerande preparat erbjuds inte 
KBT som behandling i hälften av landstingen/regionerna. 

 

 
De flesta landsting tycks inte behandla personer med opiatabstinens med varken 
buprenorfin eller metadon.  
 
 
 
 
 
 
 

Hälso- och sjukvården kan  
• erbjuda personer med amfetaminberoende behandling med naltrexon 

(prioritet 4). 
 

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör 
• erbjuda KBT eller återfallsprevention till personer med missbruk eller 

beroende av centralstimulerande preparat (prioritet 4). 
 

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör 
• erbjuda KBT eller återfallsprevention, CRA, tolvstegsbehandling eller SBNT 

till personer med missbruk eller beroende av alkohol (prioritet 2). 
• erbjuda KBT eller återfallsprevention till personer med opiatberoende i 

läkemedelsassisterad behandling (prioritet 3) 
• erbjuda tolvstegsbehandling, MATRIX-programmet eller CRA med tillägg 

av förstärkningsmetod till personer med missbruk eller beroende av 
centralstimulerande preparat (prioritet 3) 

• erbjuda CRA till personer med opiatberoende i läkemedelsassisterad 
behandling (prioritet 4). 

 

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör 
• erbjuda personer med opiatberoende läkemedelsassisterad behandling med 

kombinationen buprenorfin-naloxon (prioritet 1) 
• erbjuda personer med opiatberoende läkemedelsassisterad behandling med 

metadon (prioritet 2). 
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Inget landsting anger att de erbjuder personer med opoidanalgetikaberoende varken 
nedtrappning eller läkemedelsassisterad behandling med buprenorfin-naloxon där 
nedtrappning inte lett till opoidfrihet. 

 
Integrerad behandling vid samsjuklighet (depression/psykisk sjukdom och beroende/ 
missbruk) erbjuds fyra av de sju landstingen. 
 

 
Generellt sett erbjuder varken kommunerna eller landstingen inte personer med 
alkohol- eller narkotikaproblem metoder för familjebehandling (prioritet 3 och 4).  

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör 
• erbjuda nedtrappning till personer med opioidanalgetikaberoende 

(prioritet 3) 
• erbjuda läkemedelsassisterad behandling med buprenorfin-naloxon till 

personer med opioidanalgetikaberoende, där nedtrappning inte lett till 
opioidfrihet (prioritet 3). 

 

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör  
• erbjuda integrerad behandlingsmetod till personer med missbruk eller 

beroende av alkohol och narkotika och samtidig svår psykisk sjukdom 
(prioritet 3). 

• erbjuda case management i form av integrerade eller samverkande team 
till personer med missbruk eller beroende av alkohol och narkotika och 
svår psykisk sjukdom (prioritet 3). 

• erbjuda individuell case management i form av strengths model till 
personer med missbruk eller beroende av alkohol och narkotika och behov 
av samordning (prioritet 4). 

 

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör  
• erbjuda parterapi som tillägg till annan behandling till personer med 

missbruk eller beroende av alkohol och narkotika (prioritet 3) 
• erbjuda nätverksterapi som tillägg till annan behandling till personer med 

missbruk eller beroende av alkohol och narkotika (prioritet 4). 
• erbjuda anhöriga till personer med missbruk eller beroende av alkohol och 

narkotika psykosocialt stöd i form av Al- eller Nar-anon-inspirerade 
stödprogram (prioritet 2) 

• erbjuda anhöriga till personer med missbruk eller beroende av alkohol och 
narkotika psykosocialt stöd i form av coping skills training (prioritet 3). 

• erbjuda stöd i form av CRAFT till anhöriga som vill motivera en person 
med missbruk eller beroende av alkohol och narkotika till behandling 
(prioritet 3). 

• erbjuda ungdomar med alkohol- eller narkotikaproblem familjebehandling 
i form av FFT eller MDFT (prioritet 3). 

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten kan  
• erbjuda ungdomar med alkohol- eller narkotikaproblem familjebehandling 

i form av BSFT eller multisystemisk terapi (prioritet 4). 
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I gapanalysen deltog både landsting/regionerna och de flesta kommunerna och en 
tydligare samverkan efterlystes av många. Behovet av bra samverkansformer mellan 
olika aktörer inom missbruks- och beroendevården är stort. Inom hälso- och 
sjukvårdens missbruks- och beroendevård finns ett behov av att ta fram gemensamma 
behandlingsriktlinjer, både som komplement till NR och inom de områden där 
rekommendationer saknas i NR.  
 
I gapanalysen pekades även på att samverkan mellan kommunerna, primärvården och 
specialistvården i det förebyggande arbetet behöver struktureras och samordnas samt 
att det finns anledning att överväga behovet av särskild satsning dels på att identifiera 
riskbruk och dels på att kulturanpassa information och intervention. 
 
 
Överväganden kring organisation och ekonomiska konsekvenser 
 
Bedömningen kring konsekvenser kompliceras av att det finns begränsat med data om 
vilka åtgärder som utförs och i vilken utsträckning dessa utförs av hälso- och sjukvården 
och socialtjänsten. Det varierar mellan olika landsting och kommuner när det gäller hur 
behandlingsansvaret för personer med missbruk eller beroende är fördelat, och samarbetet 
inom och mellan kommuner och landsting varierar.  

 
Generellt innebär riktlinjen ökade kostnader för både hälso- och sjukvården och 
socialtjänsten. Rekommendationerna förväntas dock innebära att mer effektiva åtgärder 
används, vilket troligen gör att kostnaderna på sikt återgår till nuvarande nivåer eller 
minskar.  
 
Hur stor kostnaden blir för utbildning eller fortbildning av personalen inom missbruks- 
och beroendevården blir i det enskilda landstinget/regionen är beroende på vilken hur 
kompetensen ser ut idag.  
 
Rekommendationerna ställer krav på kommuner och landsting att lokalt tillgodose behov 
av såväl medicinsk, psykoslogisk som social utredning och diagnostik samt gemensam 
och individuell vårdplanering och behandling. Det blir därför viktigt att få till stånd ett 
samarbete mellan socialtjänstens missbruks- och beroendevård och hälso- och sjukvårdens 
psykiatri, beroendevård och primärvård för att kunna införa riktlinjerna. 
 
Om tillgängligheten till de rekommenderade psykosociala åtgärderna förbättras och 
utbudet upplevs mer attraktivt av olika brukargrupper kommer sannolikt antalet personer 
som söker hjälp att öka. Sammantaget bedöms därför kostnaden inom missbruks- och 
beroendevården öka inom de närmaste åren. 

 
Socialstyrelsens bedömning är att rekommendationerna kommer att kräva förändringar i 
fråga om: 
• samverkan 
• utbildning och fortbildning 
• resurser för att fler personer med missbruk och beroende ska få tillgång till de 
rekommenderade åtgärderna. 
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Bilaga 

Det sjukvårdsregionala arbetet med Socialstyrelsens nationella 
riktlinjer 
Samverkansnämnden har inrättat en sjukvårdsregional utvecklingsgrupp för 
handläggning av Socialstyrelsens nationella riktlinjer.  Bilden nedan beskriver 
arbetsprocessen för hur Socialstyrelsens nationella riktlinjer koordineras inom 
sjukvårdsregionen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Gapanalys 

Redan under arbetet med att ge synpunkter på remissversionen av en ny eller 
uppdaterad nationell riktlinje (NR) utförs en jämförelse mellan rekommendationerna i 
riktlinjen och nuvarande praxis (gapanalys) i varje landsting/region. Denna arbetsgång 
används även i vissa fall vid nationella utvärderingar. Utvecklingsgruppens 
medlemmar informerar och för en dialog med berörda verksamheter, patientföreningar 
samt kommuner. Resultaten sammanvägs i en sjukvårdsregional gapanalys.  

Kunskapsseminarium 

Sjukvårdsregionens utvecklingsgrupp arrangerar tillsammans med Socialstyrelsen ett 
kunskapsseminarium med syfte att samla och diskutera landstingens synpunkter om 
förslaget till NR, förväntade konsekvenser av detta och behov av förändringsarbete. 
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Yttrande från sjukvårdsregionen 

De samlade synpunkterna lämnas via samverkansnämnden (SVN) till 
Socialstyrelsen. 

Politisk viljeinriktning (PVI) 

När remissversionen av NR publicerats utformar utvecklingsgruppen en politisk 
viljeinriktning som SVN tar beslut om. Landstingen/regionen tar sedan egna beslut 
med utgångspunkt från samverkansnämndens rekommendationer.  

Uppföljning 

Uppföljning av sjukvårdsregionens politiska viljeinriktningar rapporteras till 
samverkansnämnden året efter genomförandeåret. 
 

Mer information 

http://www.svnuppsalaorebro.se/4-regionala/utvgrupp/utvgrupp.html  
 


