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Vad är nationella riktlinjer?

• Underlag för prioriteringar och resursfördelning
inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. 

• Rekommendationer på gruppnivå om vilken 
åtgärd som bör ges vid ett visst tillstånd. 

• Visar på nytta och risk utifrån bästa tillgängliga 
kunskap – en del av en evidensbaserad praktik.

• Indikatorer och målnivåer för att följa upp 
rekommendationer, jämföra resultat och initiera 
förbättringar.
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Vilka frågeställningar 
lyfts i nationella riktlinjer?
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Utgår från behovet av vägledning:

• praxisskillnader i landet

• kontroversiella frågor som 
rör många

• etiska dilemman

• oenighet inom professionen

• tveksam kostnadseffektivitet

• utmönstring av skadliga eller 
ineffektiva metoder



Tre typer av rekommendationer
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Rangordning 1–10
Åtgärder som hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör (1-3), 
kan (4-7) eller  i undantagsfall kan (8-10) erbjuda.

Icke-göra
Åtgärder som hälso- och sjukvården och socialtjänsten inte bör erbjuda.

FoU
Åtgärder som hälso- och sjukvården och socialtjänsten endast bör erbjuda 
inom ramen för forskning och utveckling i form av systematisk utvärdering. 



Projektledningen

• Lena Flyckt – Prioriteringsordförande 
• Karin Bodlund – Vice prioriteringsordförande
• Mussie Msghina – Faktaansvarig läkemedelsbehandling 
• Rickard Färdig – Faktaansvarig psykosociala insatser
• David Rosenberg – Faktaansvarig psykosociala insatser

• Sofia von Malortie – Projektledare, Socialstyrelsen
• Ellinor Cronqvist – Delprojektledare, kunskapsunderlag, Socialstyrelsen
• Gunilla Ringbäck Weitoft – Projektledare för indikatorer och målnivåer, 

Socialstyrelsen
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Prioriteringsgruppen
Norra
Agnetha Hall, LSS-handläggare
Hans Lundberg, enhetschef socialpsykiatri
Eva Forslöf, enhetschef socialpsykiatri/LSS
Björn Norlin, enhetschef psykosvård

Uppsala-Örebro
Jan Valentin, enhetschef socialpsykiatri 
Jörgen Klingborg, utvecklingsansvarig socialpsykiatri
Anna Sundqvist, vårdenhetschef psykosenhet
Jeanette Hjortsberg, verksamhetschef psykiatri
Mats Örneborg, psykiater inom psykosvård
Ann Cathrin Hedman, enhetschef boende och sysselsättning
Pierre Tarby, behandlare/skötare
Liselotte Sjögren, kurator, projektledare vård- och stödsamordning
Karin Lindersson, psykolog

Västra Götaland
Camilla Dahl, enhetschef socialpsykiatri
Marianne Englund, psykolog inom rättspsykiatri
Anna-Karin Olsson, arbetsterapeut i psykiatrisk 
öppenvård
Susan Landqvist Stockman, enhetschef psykosvård
Klas Attrell, psykiater inom rättspsykiatri

Stockholm/Gotland
Pontus Strålin, psykiater inom 
psykosvård

Södra
Lena Hedlund, fysioterapeut psykosvård
Ricardo Espinoza, verksamhetschef socialt stöd till 
vuxna med psykisk ohälsa

Sydöstra
Zornitsa Dimitrova, psykiater inom psykosvård
Ulf Rogberg, verksamhetsutvecklare psykiatri

Patient- och brukarföreträdare
Margaretha Herthelius, Schizofreniförbundet
Åke Nilsson, RSMH
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Revideringen av schizofreniriktlinjerna



Socialstyrelsens modell för att utveckla 
god hälsa, vård och omsorg

Behovs- och problemanalys
för val av åtgärder

Vård och omsorg på lokal 
och regional nivå

Enhetliga termer och gemensam 
informationsstruktur

God hälsa, vård 
och omsorg för hela 

befolkningen

Resultat

UppföljningStatistik Utvärdering

Bästa tillgängliga kunskap

Föreskrifter Indikatorer
Målnivåer

Riktlinjer
Vägledningar
Rekommen-

dationer
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Utvärdering 2013, ett urval av 
förbättringsområden
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Hälso- och sjukvården
• Minska den höga dödligheten i kroppsliga sjukdomar

• Utforma samverkan och rutiner för förebyggande, upptäckt 
och behandling av kroppsliga sjukdomar

• Arbeta med hälsofrämjande och förebyggande insatser

• Säkerställa skriftliga samarbetsöverenskommelser

Psykiatrin
• Rutiner för självmordsriskbedömningar

• Öka tillgången till evidensbaserad psykologisk behandling

• Öka tillgången till psykosociala insatser

• Arbeta för att alla som besöker psykiatrin ska få tillräcklig 
information och omfattas av ett patientcentrerat arbetssätt 
för ökad delaktighet

Primärvården
• Rutiner för tidig upptäckt och diagnostik av psykisk ohälsa

• Rutiner för tidig upptäckt och behandling av kroppsliga 
sjukdomar

• Arbeta med hälsofrämjande och förebyggande insatser

Kommunal omsorg
• Säkerställa skriftliga samarbetsöverenskommelser

• Förbättra levnadsförhållanden för personer med psykisk 
funktionsnedsättning

• Öka tillgång till stöd i eget boende för personer med 
psykisk funktionsnedsättning

• Öka den arbetsinriktade rehabiliteringen för personer med 
psykisk funktionsnedsättning



Hälso- och sjukvården
• Minska den höga dödligheten i kroppsliga sjukdomar
• Utforma samverkan och rutiner för förebyggande, upptäckt och 

behandling av kroppsliga sjukdomar
• Arbeta med hälsofrämjande och förebyggande insatser
• Säkerställa skriftliga samarbetsöverenskommelser

Utvärdering 2013, ett urval av 
förbättringsområden
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Psykiatrin
• Rutiner för självmordsriskbedömningar
• Öka tillgången till evidensbaserad psykologisk behandling
• Öka tillgången till psykosociala insatser
• Arbeta för att alla som besöker psykiatrin ska få tillräcklig 

information och omfattas av ett patientcentrerat arbetssätt för 
ökad delaktighet

Utvärdering 2013, ett urval av 
förbättringsområden
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Lägesbeskrivning antipsykotisk 
läkemedelsbehandling 2016
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Resultat i linje med riktlinjerna
• Drygt 85 procent av personer med schizofreni och 

schizofreniliknande tillstånd behandlas med antipsykotiska 
läkemedel. 

• Över hälften av nyinsjuknade behandlas med högt 
rekommenderade läkemedel.

• Behandlingar som har låg prioritet är mycket ovanliga –
klozapin ordinerat till nyinsjuknade utan suicidalt beteende 
och behandling med sertindol vid långvarig sjukdom.



Lägesbeskrivning antipsykotisk 
läkemedelsbehandling 2016
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Resultat inte i linje med riktlinjerna
• Klozapin vid suicidalt beteende och vid svårbehandlade symtom 

förekommer i lägre utsträckning än förväntat.
• Närmare 20 procent behandlas med antikolinerga läkemedel, som 

indikerar extrapyramidala biverkningar. Lågutbildade personer 
behandlas i högre grad med dessa läkemedel i jämförelse med 
övriga, och män i högre grad än kvinnor.

• Personer med ekonomiskt bistånd behandlas i mindre 
utsträckning än andra grupper med rekommenderade 
antipsykotiska läkemedel.



Lägesbeskrivning antipsykotisk 
läkemedelsbehandling 2016
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Andra viktiga resultat
• Överdödligheten i gruppen är fortsatt hög, närmare 2,5 

gånger så hög som i befolkningen i övrigt, högst för 
lågutbildade.

• Dödligheten till följd av självmord är tiofaldigt förhöjd bland 
personer med schizofreni.

• Reperfusionsbehandling och kranskärlsröntgen vid 
hjärtinfarkt är mindre vanligt bland personer med 
schizofreni än bland övriga.

• Även sekundärpreventiva åtgärder som rökstopp och fysisk 
träning inom hjärtrehabilitering efter hjärtinfarkt förekommer 
i lägre utsträckning.



Utgångsläge vid uppdatering
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• Förskrivning av läkemedel fungerar relativt väl
• Psykosociala insatser ges för lite
• Fysisk hälsa och dåliga levnadsförhållanden är stora problem
• Samverkan fungerar ofta dåligt mellan olika huvudmän och 

myndigheter



Indikatorer, målnivåer och utvärdering



Indikatorer i nationella riktlinjer

Riktlinjeindikatorerna bör i första hand spegla: 
• De centrala rekommendationerna 
– Åtgärder som bör implementeras 
– Åtgärder som bedöms vara icke-göra 

• Resultat som är viktiga att följa över tid 
(ex dödlighet, komplikationer, upplevt hälsotillstånd) 
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Indikatorarbetet

Indikatorgrupp
- Lena Flyckt, Karolinska institutet
- Ulla-Karin Schön, högskolan Dalarna
- Björn Norlin, landstinget  Västernorrland
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Nationella målnivåer

•Utgår från en testad och mätbar indikator
•Anger den eftersträvansvärda nivån för hälso-

och sjukvården att arbeta mot
•Kan exempelvis ange hur stor andel i en 

patientgrupp som bör få viss behandling
•Bör ej förväxlas med behandlingsmål

Exempel från NR vård vid depression och ångestsyndrom:
För indikatorn Strukturerad bedömning av suicidrisk har 
Socialstyrelsen fastställt målnivån till ≥ 90 procent. Målnivån 
gäller både för primärvård och för specialiserad psykiatrisk vård.
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Centrala rekommendationer och indikatorer 
– NR schizofreni och schizofreniliknande 
tillstånd



Omfattning och områden

• 55 frågeställningar och rekommendationer, 
inom följande områden:
– Genomgående arbetssätt (2)
– Tidiga insatser vid insjuknande i psykos (3)
– Stöd för återhämtning i alla sjukdomsfaser (40)
– Stöd och behandling vid akuta tillstånd (6)
– Förebygga och behandla fysisk ohälsa (4)
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Akuta tillstånd

Stöd för återhämtning i alla faser

Vilka områden lyfter vi i 
riktlinjerna?

Genomgående arbetssätt
Tidiga insatser

Fysisk hälsa
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Genomgående arbetssätt

Rekommendationer

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör

• erbjuda delat beslutsfattande till personer med schizofreni och 
schizofreniliknande tillstånd (prioritet 2)

Genomgående 
arbetssätt
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Tidiga insatser

Rekommendationer
Hälso- och sjukvården bör

• erbjuda hög tillgänglighet till psykiatrisk bedömning av vårdbehov 
till personer med misstänkt psykos (prioritet 1). 

• använda en struktur som innebär att primärvården kan få 
konsultativt stöd från psykiatrin vid handläggning av personer med 
misstänkt psykotiska symtom (prioritet 2).

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör

• erbjuda samordnade insatser, med antipsykotisk 
läkemedelsbehandling, familjeintervention, psykologiskt stöd för 
återhämtning och individanpassat stöd till arbete eller studier, till 
personer som för första gången insjuknar i psykos (prioritet 1).

Tidiga insatser
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Modeller för att 
samordna insatser
Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör

• erbjuda case management till personer med schizofreni och schizo-
freniliknande tillstånd (prioritet 1)

• erbjuda intensiv case management enligt ACT-modellen till perso-
ner med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd som har psy-
kiska funktionsnedsättningar som leder till omfattande funktions-
hinder och påverkar förmågan att medverka i vård och delta i 
samhällsliv (prioritet 2)

• erbjuda åtgärder för missbruk eller beroende integrerat med 
åtgärder för den psykiska sjukdomen till personer med schizofreni 
och schizofreniliknande tillstånd med samtidigt missbruk av alkohol 
eller narkotika (prioritet 3).

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör endast inom ramen för 
forskning och utveckling

• erbjuda case management enligt FACT-modellen (Flexible Asser-
tive Community Treatment) (FoU).

Stöd för återhämtning i alla faser
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Hälso- och sjukvården och socialtjänsten* bör

• erbjuda individanpassat stöd till arbete enligt IPS-modellen
(individual placement and support) till personer med schizofreni 
och schizofreniliknande tillstånd och ingen eller svag 
arbetsmarknadsanknytning (prioritet 1).

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten* kan i undantagsfall

• erbjuda arbetslivsinriktad rehabilitering enligt arbetsförberedande 
träningsmodeller till personer med schizofreni och 
schizofreniliknande tillstånd och ingen eller svag 
arbetsmarknadsanknytning (prioritet 10).

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten* bör endast inom ramen för 
forskning och utveckling

• erbjuda stöd till studier enligt modellen supported education (FoU).

Stöd för återhämtning i alla faserRehabilitering i form av 
studier eller arbete
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* inom ramen för sitt ansvar och i samverkan med 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan 



Socialtjänsten bör

• erbjuda anpassad daglig sysselsättning med individuell målsättning 
och uppföljning till personer med schizofreni och schizofrenilik-
nande tillstånd som för närvarande inte vill eller kan studera eller 
arbeta (prioritet 3).

• Fontänhus ingår här som ett exempel på daglig sysselsättning, i 
stället för att stå som en separat åtgärd.

Stöd för återhämtning i alla faser
Sysselsättning
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Socialtjänsten bör

• erbjuda boendestöd i egen bostad till personer med schizofreni och 
schizofreniliknande tillstånd som har svårigheter att självständigt 
klara sitt hemliv (prioritet 2)

• erbjuda boendeinsatser i form av bostad först till personer med 
schizofreni och schizofreniliknande tillstånd som saknar egen bo-
stad (prioritet 2)

• erbjuda bostad med särskild service anpassad till personer med 
schizofreni och schizofreniliknande tillstånd som har stora svårig-
heter att självständigt klara sitt hemliv (prioritet 3).

Socialtjänsten kan i undantagsfall

• erbjuda boendeinsatser i form av boendetrappa till personer med 
schizofreni och schizofreniliknande tillstånd som saknar egen bo-
stad (prioritet 10).

Stöd för återhämtning i alla faserBoendeinsatser
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Antipsykotisk 
läkemedelsbehandling
Hälso- och sjukvården bör
• erbjuda behandling med klozapin peroralt till personer med svårbehandlad schizofreni 

(prioritet 1).

• erbjuda behandling med klozapin peroralt till personer med schizofreni och 
schizofreniliknande tillstånd och misstänkt ökad suicidrisk (prioritet 2).

• erbjuda behandling med antipsykotiskt läkemedel i depåform till personer med schizofreni 
och schizofreniliknande tillstånd och upprepat återinsjuknande eller behandlingsavbrott 
(prioritet 1).

• erbjuda behandling med antipsykotiskt läkemedel i depåform till personer med schizofreni 
och schizofreniliknande tillstånd och samtidigt missbruk eller beroende (prioritet 2).

• erbjuda behandling med aripiprazol peroralt till personer med schizofreni och 
schizofreniliknande tillstånd (prioritet 2).

• erbjuda behandling med risperidon peroralt till personer med schizofreni och 
schizofreniliknande tillstånd (prioritet 2).

• erbjuda behandling med paliperidon peroralt till personer med schizofreni och 
schizofreniliknande tillstånd (prioritet 3).

Stöd för återhämtning i alla faser
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Antipsykotisk 
läkemedelsbehandling
Hälso- och sjukvården kan
• erbjuda behandling med olanzapin peroralt till personer med schizofreni och 

schizofreniliknande tillstånd (prioritet 4).

• erbjuda behandling med haloperidol peroralt till personer med schizofreni och 
schizofreniliknande tillstånd (prioritet 7).

Hälso- och sjukvården kan i undantagsfall
• erbjuda behandling med quetiapin peroralt till personer med schizofreni och 

schizofreniliknande tillstånd (prioritet 8).

• erbjuda behandling med ziprasidon peroralt till personer med schizofreni och 
schizofreniliknande tillstånd (prioritet 9).

• erbjuda behandling med zuklopentixol peroralt till personer med schizofreni och 
schizofreniliknande tillstånd (prioritet 9).

Stöd för återhämtning i alla faser

2019-01-31



Hälso- och sjukvården bör

• erbjuda kognitiv beteendeterapi till personer med schizofreni och 
schizofreniliknande tillstånd och kvarstående psykossymtom 
(prioritet 2).

Stöd för återhämtning i alla faserPsykologisk 
behandling
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Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör

• erbjuda psykopedagogiska behandlingsprogram (t.ex. IMR och 
ESL) till personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd 
och svårigheter att klara av vardagliga aktiviteter eller det sociala 
samspelet med andra (prioritet 1)

• erbjuda psykopedagogisk utbildning till personer med schizofreni 
och schizofreniliknande tillstånd (prioritet 2)

• erbjuda manualbaserad familjepsykoedukation till personer med 
schizofreni och schizofreniliknande tillstånd och deras närstående 
(prioritet 3). 

• erbjuda psykosocial insats för att minska självstigmatisering, enligt 
NECT-metoden (prioritet 3)

Stöd för återhämtning i alla faserPsykopedagogiska 
åtgärder
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Stöd och behandling vid akuta 
tillstånd

Hälso- och sjukvården bör

• erbjuda mobil krisintervention till personer med schizofreni och 
schizofreniliknande tillstånd i akut fas (prioritet 2).

Akuta tillstånd
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Förebygga och behandla fysisk ohälsa

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör

• erbjuda beteendepåverkande insatser för att främja fysisk aktivitet och 
hälsosamma matvanor till personer med schizofreni och schizofreniliknande 
tillstånd som har otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor 
(prioritet 2).

• erbjuda stöd i vårdkontakter till personer med schizofreni och 
schizofreniliknande tillstånd som behöver somatisk vård (prioritet 2).

Fysisk hälsa
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• Fysisk undersökning genomförd av läkare de senaste 12 
månaderna (PsykosR). 

• Läkemedelsinterventioner för att främja rökreduktion och 
rökfrihet (patientregistret och läkemedelsregistret)

Fysisk hälsa
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Övriga indikatorer som speglar hur 
fysisk ohälsa förebyggs och 
behandlas 
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Ekonomiska och organisatoriska
konsekvenser



Sammanfattning av 
konsekvensanalys

• Socialstyrelsens bedömningar av kostnader för de rekommenderade 
åtgärderna utgår från skattningar.

• Konsekvenserna beskrivs vanligen ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, 
men här ingår enbart ekonomiska och organisatoriska konsekvenser för 
landstingens och kommunernas hälso- och sjukvård och socialtjänst.

• Rekommendationerna innebär generellt ökade kostnader för hälso- och 
sjukvården och socialtjänsten.

• På sikt förväntas kostnaderna för hälso- och sjukvården och 
socialtjänsten på nationell nivå återgå till nuvarande kostnadsnivåer 
eller minska ytterligare. 

• Stora regionala skillnader i utförande, och konsekvenserna kan därför bli 
både större och mindre på lokal nivå.

• Resurser behöver främst skjutas till för uppbyggnad av samverkan, 
kompetensutveckling, utbyggnad av kapacitet samt utveckling av 
system för uppföljning.
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Avslutningsvis …
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Riktlinjernas rekommendationer 
behöver konkretiseras i 
verksamheterna



Tack!

Kontakt: 
sofia.vonmalortie@socialstyrelsen.se 

075-247 31 65

Mer information finns på:
www.socialstyrelsen.se


