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Inledning
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Inledning

I mars 2008 fick Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram riktlinjer för psykosociala 
insatser i hälso- och sjukvården och socialtjänsten för personer med schizofreni 
och schizofreniliknande tillstånd. Förhoppningen var att riktlinjerna skulle öka 
användningen av åtgärder med god evidens. De förväntades även bidra till 
samverkan mellan kommuner och landsting eftersom riktlinjerna är ett stöd för 
styrning och ledning för båda verksamheterna. 

Riktlinjerna publicerades i början av 2011. Projektet Bättre psykosvård starta-
des i slutet av 2011 för att stödja införandet och användandet av de åtgärder/
insatser som rekommenderas i riktlinjerna. Det arbetet har främst riktats mot 
landsting och regioner.

Under våren 2012 genomförde projektet Bättre Psykosvård en första nuläge-
senkät. Enkäten riktades till enheter som bedriver psykosvård. Syftet var att ta 
reda på om enheterna arbetade enligt de nationella riktlinjerna. Men också att 
få kontakt med enheterna och ta reda på vilket stöd de behövde i arbetet med 
de nationella riktlinjerna. En uppföljande enkät gjordes 2013. Den här rappor-
ten redovisar resultatet av 2014 års enkät men gör också vissa jämförelser med 
tidigare enkäter.

Riktlinjer för schizofreni
De nationella riktlinjerna för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizo-
freniliknande tillstånd är indelade i tolv huvudområden. Under varje huvudom-
råde finns ett antal olika metoder eller utbildningsinsatser som kallas för åtgär-
der eller insatser. Vissa huvudområden har endast en åtgärd, medan andra har 
fler.  Varje åtgärd har i riktlinjerna fått en prioritet från 1 till 10. 

Prioritet 1 innebär högsta prioritet och att det finns goda belägg för att åtgär-
den fungerar. Siffran 10 innebär lägsta prioritet och att det inte finns så mycket 
forskning kring åtgärden. Totalt innehåller riktlinjerna 43 åtgärder. Insatserna 
grundar sig på en sammanvägning av fyra områden:

• Åtgärdens effekt enligt forskning
• Tillståndets svårighetsgrad i form av kvarvarande symtom
• Nedsättning av funktionsförmåga, eller behov av kompenserande åtgärder
• Åtgärdens kostnad eller kostnadseffektivitet 

Mer information om de Nationella riktlinjerna finns på Socialstyrelsen hemsida.

10  9  8  7  6  5  4  3  2 1 

Forskning  saknas eller är bristfällig Goda belägg för att åtgärden fungerar. 
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Vad är projektet  
Bättre Psykosvård?
Via medel från Socialdepartementet har projektet fram till och med december 
2013 haft uppdraget att stötta enheter i landet i arbetet med att börja arbeta 
enligt de nationella riktlinjerna för schizofreni. Projektet var organisatoriskt för-
lagt under kvalitetsregistret PsykosR och huvudman är Uppsala läns landsting. 
Ett antal processledare runt om i landet har arbetat med att stödja enheterna i 
implementeringen. Mer information om projektet finns på www.battrepsykos-
vard.se. 

2014 års enkät 

Totalt skickades 234 enkäter ut. 132 svar inkom och av dessa svarade 15 att de 
inte vårdade personer med psykos. 117 enheter har besvarat hela enkäten och 
ingår resultatredovisningen. De 117 enheterna har följande inriktning och typ:

Enkäten för 2014 har skickats till enhetschefer eller motsvarande vid verk-
samheter i landstingens regi eller verksamheter som bedrivs på landstingets 
uppdrag och som vårdar personer över 18 år med schizofreni eller schizofreni-
liknande tillstånd. Mottagarna var samma personer som fick enkäten 2013 eller 
deras ersättare. Ett misstag gjorde att de enhetschefer som ansvarade för flera 
enheter endast fick ett enkätutskick. Vissa svar gäller därför förmodligen flera 
enheter. Urvalet bygger på den kartläggning som projektet Bättre psykosvård 
genomförde under 2012 samt processledarnas uppsökande arbete. Varje delta-
gare informerades i följebrevet om att deltagandet var frivilligt. Frågeställning-
arna var inte av privat och känslig natur. 

Allmänpsykiatri 

Allmänpsykiatri 

Inriktning

Typ av enhet

Subspecialiserade mot psykosbehandling 

Slutenvårdsenheter

Rättspsykiatrisk verksamhet 

Blandade sluten/öppenvårdsenheter

Subspecialiserade mot samsjuklighet

Mellan- eller dagsjukvårdsenheter

Annan verksamhet

53

81

Antal enheter

Antal enheter

43

19

7

12

10

3

4
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Enkäten skickades med e-post. Meddelandet innehöll förutom information om 
undersökningens bakgrund, syfte och avsändare, en länk till den elektroniska 
webb-enkäten. 

Under hösten 2013 har projektet också sammanställt en kartläggning som pro-
cessledare runt om i landet har gjort via personliga möten och GAP-analyser. En 
kort jämförelse av hur man svarat i enkäten och vid kartläggningen görs i avnit-
tet Jämförelse med processledarnas kartläggning. 
 
2013 års enkät innehöll endast frågor om de högst prioriterade åtgärderna, 
åtgärder med prioritet 1-4. Flera åtgärder inom samma huvudgrupp slogs ihop 
till en fråga för att det skulle bli färre frågor att besvara. 2014 års enkät innehål-
ler samma frågor, men har också kompletterats med frågor om lågprioriterade 
åtgärder från 2012 års enkät. Detta för att kunna göra jämförelser även med 
2012 års enkät. Det innebär att frågeformuleringarna skiljer sig mellan de högst 
prioriterade åtgärderna och de lågprioriterade åtgärderna.

Tidigare års enkäter
Vid den enkätundersökning som genomfördes 2012 skickades 585 enkäter ut 
till olika psykiatriska enheter. Av dessa inkom 158 enheter med svar. Tretton av 
dessa sållades bort då enheten haft en eller inga patienter med psykossjukdom. 
Slutenvårdsenheternas svar räknades också bort vid sammanställningen och 
resultatet blev 122 besvarade enkäter, varav samtliga har möjlighet att ta emot 
psykospatienter. Dessa täckte samtliga regioner och landsting i landet sånär 
som på ett, Gotland. I enkäten ställdes frågor om samtliga rekommenderade 
insatser i riktlinjerna, även de insatser där kommunerna har huvudansvaret.

Våren 2013 genomfördes ytterligare en enkätstudie. Processledarnas kartläg-
gande arbete där enheter med vårdansvar för psykospatienter identifierats, 
innebar att enkäten kunde skickas i huvudsak till dessa enheter. Totalt skickades 
352 enkäter och av dessa besvarades 220 enkäter (62,5 %). 

2013 års enkät innehöll 
endast frågor om de 
högst prioriterade  
åtgärderna, åtgärder 
med prioritet 1-4. 

Bildtext foto Sven Svensson
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Rubrik H2

Rubrik H3
Socialstyrelsens nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni 
eller schizofreniliknande tillstånd är indelade i tolv huvudområden och under 
dessa finns totalt 43 åtgärder. 

Rubrik H4 
Sex av åtgärderna är endast aktuella för kommunerna. Inga frågor ställs i enkä-
ten om de åtgärderna och inte heller om de åtgärder som har prioritet FoU, det 
vill säga de åtgärder som endast bör användas inom forskning och utveckling. 

Det finns inget tydligt samband mellan hög prioritet på åtgärd och grad av 
användning av åtgärden, alltså de åtgärder som har högst prioritet är inte de 
som används mest ute i landet. Landsting med stort befolkningsunderlag kan 
ofta sammanlagt erbjuda fler åtgärder, men det behöver inte innebära att den 
enskilde brukaren får tillgång till fler åtgärder. Åtgärderna är ofta utspridda på 
många enheter i landstinget och samtliga åtgärder kommer sannolikt inte den 
enskilde brukaren till del. 

I enkäten ställdes frågor kring ett urval av åtgärderna. 
Frågorna har flera svarsalternativ - ett förtydligande kring vad som avse med 
de olika alternativen:

• Åtgärden finns - insatsen erbjuds med rätt metod och i  
rätt omfattning

• Åtgärden finns delvis - insatsen erbjuds men ej i rätt  
omfattning eller enligt den metod som finns i riktlinjerna 

• Vill implementera
• Åtgärden saknas
• Åtgärd ej aktuell - insatsen ingår inte i enhetens uppdrag

Ett utdrag ur dexten 
intill som belyser något 
viktigt.
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Rubrik H4 
Socialstyrelsens nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni 
eller schizofreniliknande tillstånd är indelade i tolv huvudområden och under 
dessa finns totalt 43 åtgärder. 

Sex av åtgärderna är endast aktuella för kommunerna. Inga frågor ställs i enkä-
ten om de åtgärderna och inte heller om de åtgärder som har prioritet FoU, det 
vill säga de åtgärder som endast bör användas inom forskning och utveckling. 

Det finns inget tydligt samband mellan hög prioritet på åtgärd och grad av 
användning av åtgärden, alltså de åtgärder som har högst prioritet är inte de 
som används mest ute i landet. Landsting med stort befolkningsunderlag kan 
ofta sammanlagt erbjuda fler åtgärder, men det behöver inte innebära att den 
enskilde brukaren får tillgång till fler åtgärder. Åtgärderna är ofta utspridda på 
många enheter i landstinget och samtliga åtgärder kommer sannolikt inte den 
enskilde brukaren till del. 

En text med statistik 
om något viktigt.

71%

13%

Bildtext foto Sven Svensson
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Resultat
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Rubrik H2

Rubrik H3
Socialstyrelsens nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni 
eller schizofreniliknande tillstånd är indelade i tolv huvudområden och under 
dessa finns totalt 43 åtgärder. 

Rubrik H4 
Sex av åtgärderna är endast aktuella för kommunerna. Inga frågor ställs i enkä-
ten om de åtgärderna och inte heller om de åtgärder som har prioritet FoU, det 
vill säga de åtgärder som endast bör användas inom forskning och utveckling. 

Det finns inget tydligt samband mellan hög prioritet på åtgärd och grad av 
användning av åtgärden, alltså de åtgärder som har högst prioritet är inte de 
som används mest ute i landet. Landsting med stort befolkningsunderlag kan 
ofta sammanlagt erbjuda fler åtgärder, men det behöver inte innebära att den 
enskilde brukaren får tillgång till fler åtgärder. Åtgärderna är ofta utspridda på 
många enheter i landstinget och samtliga åtgärder kommer sannolikt inte den 
enskilde brukaren till del. 

I enkäten ställdes frågor kring ett urval av åtgärderna. 
Frågorna har flera svarsalternativ - ett förtydligande kring vad som avse med 
de olika alternativen:

• Åtgärden finns - insatsen erbjuds med rätt metod och i  
rätt omfattning

• Åtgärden finns delvis - insatsen erbjuds men ej i rätt  
omfattning eller enligt den metod som finns i riktlinjerna 

• Vill implementera
• Åtgärden saknas
• Åtgärd ej aktuell - insatsen ingår inte i enhetens uppdrag
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Samtliga resultat

14. Familjeinterventioner
Åtgärden som handlar om familjeinterventioner till personer med schizofreni 
som har kontakt med sin familj eller närstående säger var tredje enhet att de 
erbjuder. Åtgärden saknas vid 12 % av enheterna. (14)

Fråga: Erbjuder er enhet familjeinterventioner till personer med schizofreni som 
har kontakt med sin familj eller närstående?

Figur 14. Familjeinterventioner

PRIORITET

1

33% Åtgärden finns
41% Åtgärden finns delvis
6% Vill implementera
12% Åtgärden saknas
7% Ej aktuellt
2% Vet ej

SVAR

I det följande avsnittet beskrivs resultatet för varje åtgärd från 1-4, ovanför 
varje figur finns den exakta frågan som ställdes i enkäten. Som nämnts i ”Hur 
du läser rapporten” betyder siffran som står framför varje åtgärd att du hittar 
åtgärden i Bilaga 2 med denna siffra. Siffran är också identiskt med det som 
kallas för ”radnummer” i Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schi-
zofreni och schizofreniliknande tillstånd från Socialstyrelsen, bilaga 1.

Åtgärder med högre prioritet
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04. Påminnelser om besökstider
Påminnelser om besökstider är en relativt enkel åtgärd att erbjuda, 71 % av 
enheterna svarar att åtgärden finns.

Fråga: Erbjuder er enhet personer med schizofreni som har behov, påminnelse 
om besökstider i olika former?

28. Social färdighetsträning enligt ESL-modellenT
Åtgärden som handlar om familjeinterventioner till personer med schizofreni 
som har kontakt med sin familj eller närstående säger var tredje enhet att de 
erbjuder. Åtgärden saknas vid 12 % av enheterna. (14)

Fråga: Erbjuder er enhet träning enligt ESL-modellen (Ett Självständigt Liv) till 
personer med schizofreni som har en nedsatt funktion i olika sociala färdighe-
ter?

Figur 04. Påminnelser om besökstider.

Figur 15 – 29, 30. Stöd kring arbete enligt IPS-modellen.

PRIORITET

2

71% Åtgärden finns
13% Åtgärden finns delvis
1% Vill implementera
2% Åtgärden saknas
12% Ej aktuellt
1% Vet ej

34% Åtgärden finns
34% Åtgärden finns delvis
3% Vill implementera
16% Åtgärden saknas
12% Ej aktuellt
1% Vet ej

SVAR

SVAR
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*1 För åtgärden Tekniska hjälpmedel är frågan ställd på ett annat sätt (enligt 
enkäten 2012) än övriga frågor. Uppdelningen i Finns och Finns delvis är där-
för inte relevant för åtgärden.

*2 Åtgärden Utbildning till patient och anhöriga innehåller flera åtgärder 
kring utbildning. För att minska antalet frågor sammanfördes de till en fråga i 
enkäten. En av åtgärderna har prioritet 1.

Figur 1 - Åtgärder som används mest 2014

Åtgärden finns Åtgärden finns delvis

SVAR

Samtliga åtgärder
De två vanligaste insatserna som erbjuds är enligt den här enkäten åtgärder 
som handlar om organisatoriska rutiner, Personlig kontakt innan utskrivning 
och Påminnelser om besökstider.

De sex mest använda åtgärderna ligger samtliga inom prioritet 1-4. Bland de 
enheter som svarat att de erbjuder Familjeinterventioner har en övervägande 
del svarat Finns delvis. För åtgärden Påminnelser om besökstider har endast en 
mindre andel av de enheter som angett att den finns svarat Finns delvis.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

05. Personlig kontakt innan utskrivning (3)

04. Påminnelser om besökstider (2)

43. Krisintervention i hemmet (3)

16. Individuell KBT (3)

08-12. Utb. till patient och anhöriga (3) *2

14. Familjeinterventioner (1)

06. Tekniska hjälpmedel (6) *1

100%
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www.battrepsykosvard.se


