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Inledning 

Den politiska viljeinriktningen är ett för sjukvårdsregionen förtydligande av 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid schizofreni och schizofreniliknande 

tillstånd och utgör Samverkansnämndens rekommendation till landstingen. Den har 

som syfte att bidra till en mer likvärdig vård av personer med schizofreni eller 

schizofreniliknande tillstånd inom sjukvårdsregionen och till att vara ytterligare 

underlag i styrning och ledning av hälso- och sjukvården med öppna och systematiska 

prioriteringar. De enskilda landstingen förväntas ta in Socialstyrelsens 

rekommendationer i budget- och planeringsprocesserna. 

 

En politisk viljeinriktning kan även beskriva de områden inom utveckling av vård 

kopplat till den aktuella nationella riktlinjen som Samverkansnämnden bedömer 

lämpar sig för ett regionalt samspel. I relation till Socialstyrelsens nationella riktlinjer 

för vård vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd kan det sjukvårdsregionala 

programområdet för psykisk hälsa identifiera om ett eller fler sådana områden kan 

identifieras. 

 

Regionala utvecklingsgruppen föreslår samverkansnämnden att 
rekommendera landstingen/regionerna  

Samverkansnämnden rekommenderar landstingen/regionerna att 

- anta de nationella riktlinjerna för vård vid schizofreni eller schizofreniliknande 

tillstånd. 

- säkra kompetens kring aktuella metoder samt utveckla samordning och 

samverkan kring patientgruppen 

- beakta att slutversionen innehåller ytterligare en insats gällande 

psykopedagogiska åtgärder (prio 3) under centrala rekommendationer. 

Centrala rekommendationer och sjukvårdsregionens nuläge 
relaterat till Socialstyrelsens riktlinjer/rekommendationer 

Inom och mellan våra landsting/regioner i sjukvårdsregionen kan konstateras att det 

finns praxisskillnader som är viktiga att åtgärda. Det kommer att krävas arbete lokalt 

med att utveckla samverkan, skapa tillgänglighet, tillgodose behovet av kompetens 

och att utveckla datainsamling.  

 

Socialstyrelsen har publicerat centrala rekommendationerna inom följande områden: 

• Genomgående arbetssätt 

• Tidiga insatser vid insjuknande i psykos 

• Stöd för återhämtning i alla sjukdomsfaser 

• Stöd och behandling vid akuta tillstånd 
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• Förebygga och behandla fysisk ohälsa 

 

Genomgång av de föreslagna riktlinjerna och gapanalyser har genomförts i 

landstingen/regionerna inom Uppsala-Örebroregion.  I arbetet med gapanalyserna har 

samarbete skett med respektive läns kommuner och seminarier genomfördes med 

kommunerna i de olika landstingen/regionerna. Det framkommer att 

rekommendationerna följs framförallt när det gäller att prioritera 

förstagångsinsjuknade. I övrigt är det fler av rekommendationerna där landstingen/ 

regionerna har svårt att uppfylla dem annat än delvis.  

Samverkansnämnden gör bedömningen att det finns behov av mer personella resurser 

och/eller förändrade arbetssätt samt utveckling av kompetens för att kunna klara en 

följsamhet till riktlinjen. Detta för att kunna erbjuda högre tillgänglighet till 

psykiatrisk bedömning, kognitiv beteendeterapi och arbetslivsinriktad rehabilitering 

enligt arbetsförberedande träningsmodeller och psykopedagogiska 

behandlingsprogram.  

Centralt för en bra vård för patientgruppen är att både kommuner och landsting/ 

regioner har förutsättningar att i samverkan med patientföreträdare utveckla arbetssätt 

och den gemensamma vårdkedjan.  

 

Struktur på nationell, regional och lokal nivå för kunskapsstyrning 
inom området 

Arbete pågår både nationellt, sjukvårdsregionalt och lokalt i landsting/regioner med att 

etablera system för kunskapsstyrning. Psykisk hälsa är ett av de första program-

områdena som etableras. Den strukturen kommer att vara ett viktigt stöd för 

utvecklingen mot en mer jämlik vård bl. a genom det pågående arbetet med utveckling 

av det nationella vård- och insatsprogrammet för schizofreni och schizofreniliknande 

tillstånd.    

 

Överväganden kring organisation och ekonomiska konsekvenser 

För de flesta av Uppsala Örebro sjukvårdsregions landsting/regioner innebär 

rekommendationerna generellt ökade kostnader på en rad områden. Följsamhet till 

riktlinjerna innebär behov av personella resurser och utbildningsinsatser. Detta för att 

kunna erbjuda hög tillgänglighet till psykiatrisk bedömning, kognitiv beteendeterapi 

och arbetslivsinriktad rehabilitering enligt arbetsförberedande träningsmodeller och 

psykopedagogiska behandlingsprogram. Centralt för en bra vård för patientgruppen är 

också samordning av insatser och utveckling av samverkan inom landsting/regioner 

mellan exempelvis psykiatri och primärvård och även mellan socialtjänst och hälso- 

och sjukvården.  
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Uppföljning 

Vård och behandling för schizofreni och schizofreniliknande tillstånd involverar flera 

professioner och samverkan mellan huvudmännen vilket gör det viktigt att fortsätta 

utveckla uppföljningssystemen så att det blir möjligt med datafångst för all vård. T.ex. 

täcker datafångsten i dagsläget varken vårdkedjan eller de insatser som ges av annan 

personal än läkare inom slutenvården vilket medför svårigheter i uppföljning av 

indikatorerna. Kvalitetsregistret PsykosR har i dagsläget låg täckningsgrad. 

 

Genom att följa rekommendationerna i den nationella riktlinjen kan sjukvårdsregionen 

nå en mer jämlik vård. I den nationella riktlinjen ingår indikatorer som är fördelade på 

genomgående arbetssätt (1 indikatorer), tidiga insatser vid insjuknande i psykos (2 

indikator), stöd för återhämtning i alla sjukdomsfaser (22 indikatorer), stöd och 

behandling vid akuta tillstånd (3 indikatorer) förebygga och behandla fysisk ohälsa (4 

indikatorer) samt 10 övergripande indikatorer.  

 

När det gäller de indikatorerna som finns i riktlinjen så kräver flera av dessa manuella 

datauttag och för andra finns inte heller registreringar med tillräcklig täckningsgrad. 

Detta gör att många är svåra att följa. De indikatorer som sjukvårdsregionen bedömer i 

dagsläget vara rimliga i relation till kvalitet och arbetsinsats för datafångst är främst 

följande:  

* Återinskrivning  

* Läkarkontakter i psykiatrisk öppenvård  

* Läkemedel, läkemedelsgenomgångar  

Något som sjukvårdsregionen ser som viktigt att utveckla är möjligheten att följa 

indikatorer relaterat till ohälsosamma levnadsvanor.  
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Bilaga 2 

 

Det regionala 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 regional gapanalys.  

Kunskapsseminarium 

Regionens 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 regionen 

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 regionens politiska viljeinriktningar rapporteras till 

Samverkansnämnden året efter genomförandeåret. 

 

Mer information 

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

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

