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Uppdrag att stödja införandet av de nationella riktlinjerna för psykosociala
insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd 2011 samt
utbetalning av medel
Regeringens beslut

Regeringen beslutar att ge Socialstyrelsen i uppdrag att stödja kommuner
och landsting i arbetet med att föra ut myndighetens nationella riktlinjer
för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd. Stödet ska dels bestå av att i samverkan med någon eller några
kommuner eller landsting initiera försöksprojekt där införande och
resultat av de i riktlinjerna rekommenderade insatserna vetenskapligt
följs upp, dels utforma målgruppsanpassad information om riktlinjerna.
Socialstyrelsen tilldelas 1 000 000 kronor för genomförandet av detta
uppdrag. Medlen utbetalas av Kammarkollegiet under 2011, engångsvis
efter rekvisition, från anslag 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagspost 3 Till
Kammarkollegiets disposition, utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och
social omsorg. Rekvisitionen ska hänvisa till det diarienummer som
uppdragsbeslutet har. Socialstyrelsen ska redovisa uppdraget till
Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 16 februari 2015.
Redovisningen ska innehålla en beskrivning av vilka insatser som
genomförts inom ramen för uppdraget, en utvärdering av implementeringen av utvalda interventioner i ett svenskt sammanhang samt en
analys av i vilken utsträckning berörd personal fått del av myndighetens
information om riktlinjerna. Delredovisningar av uppdraget ska lämnas
till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 maj 2012 och
senast den 31 maj 2013. Medel som inte har utnyttjats ska redovisas och
återbetalas till Kammarkollegiet i samband med slutredovisningen, dock
senast 1 maj 2015.
Bakgrund

Socialstyrelsen publicerade i början av 2011 Nationella riktlinjer för
psykosociala insatser vid schizofreni och liknande tillstånd. Riktlinjerna
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innehåller ett antal åtgärder som har gott vetenskapligt stöd, t.ex.
patient- och anhörigutbildning, s.k. supported employment samt olika
psykosociala behandlingar. I riktlinjerna konstaterar Socialstyrelsen att
det finns ett behov av nationellt stöd för att dessa ska kunna omsättas i
praktiken. Det handlar t.ex. om att flera av de psykosociala insatser som
utvecklats internationellt hittills har haft svårt att få fotfäste i vårt land,
trots att sådana insatser internationellt visat sig ha goda effekter.
Socialstyrelsen fick i november 2009 i uppdrag att ta fram och, fram till
2012, ansvara för en webbaserad kunskapsportal för förmedling av kunskap till personal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med
psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning. Syftet är att underlätta för personalen att hitta kunskap om evidensbaserade metoder och
arbetssätt. Kunskapen samlas, struktureras och sprids på ett ställe och
där finns även pedagogiska verktyg för att stödja implementering. Innehållet tas fram i samarbete mellan samtliga myndigheter som producerar
kunskap inom området samt med Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL). Portalen – Kunskapsguiden – lanserades i maj 2011 och har den
första månaden haft över 20 000 besökare.
Socialstyrelsen fick 2006 regeringens uppdrag att initiera ett femårigt
projekt med en utbildningssatsning för s.k. case managers som ska arbeta
enligt ACT-modellen (Assertive Community Treatment). Syftet med
case managers är att koordinera vården kring personer med psykiska
funktionshinder. En case manager är en särskilt utsedd person som har
huvudansvaret för att en person får adekvat vård och stöd. ACTmodellen innebär en samordning av vård- och stödåtgärder i ett multiprofessionellt team där både psykiatrisk behandling och psykosociala
åtgärder finns tillgängliga och i stor utsträckning genomförs av teamet i
personens vardagsmiljö. Projektet slutrapporterades i augusti 2011. I
rapporten framkommer att utbildningssatsningen, som har bedrivits av
Karlstads universitet, bland annat inneburit att 80 anställda inom psykiatrin och kommunens verksamhet för personer med psykiskt funktionshinder utbildats till case managers. Socialstyrelsen konstaterar att mot
bakgrund av det underlag och de rekommendationer som kommit fram i
myndighetens arbete med nationella riktlinjer för psykosociala insatser
vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd så behövs ytterligare
insatser. Socialstyrelsen föreslår därför att myndigheten utifrån de
nationella riktlinjerna, och i samverkan med bl.a. SKL, ska arbeta med att
föra ut bland annat ACT-modellen i landstingens och kommunernas
verksamheter.
Skälen för regeringens beslut

Regeringen anser att det finns anledning att genomföra riktade satsningar för att stödja tillämpningen av de nationella riktlinjerna, så att det
ges möjlighet att pröva och förankra svenska förebilder och modeller för
de rekommenderade insatserna. Att utveckla och närmare precisera
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sådana satsningar ingår som en viktig del i Socialstyrelsens uppdrag att
stödja införandet av nationella riktlinjer.
Regeringen avser att avsätta 3 000 000 kronor 2012, 3 000 000 kronor
2013 och 3 000 000 kronor 2014 för fortsatt arbete inom ramen för detta
uppdrag. Medel under perioden 2012–2014 utbetalas i den mån riksdagen
beviljar medel för ändamålet.
Uppdraget ges inom ramen för regeringens satsning på psykiatri och
psykisk hälsa.
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