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Bakgrund och syfte med överenskommelsen

Överenskommelsen om ansvarsfördelning rör personer från och med 18 år och har fokus på 
psykisk ohälsa/psykiatrisk problematik samt riskbruk/skadligt bruk och beroende av alkohol 
och/eller andra droger. 

Psykisk ohälsa/psykiatrisk problematik kan medföra att den enskildes förmåga att fungera i 
vardagen blir nedsatt. Nedsättningen kan visa sig på ett intellektuellt, känslomässigt eller 
socialt plan och kan innebära stort lidande. 

Överenskommelsen är framtagen som ett komplement till befintliga uppdragsbeskrivningar 
och nationella riktlinjer och ska främst fungera som ett stöd för den enskilde klinikern vid 
bedömning och val av adekvat vårdnivå. Överenskommelsen utgör dock endast en del i det 
funktionella samarbete mellan primärvård och psykiatrisk specialistvård som krävs för att 
kunna ge patienten ett omhändertagande av god kvalitet.

Överenskommelsen utgår från de vanligast förekommande 
huvuddiagnoserna/diagnosgrupperna för vilka ansvaret för primärvården respektive psykiatrin 
specificeras. Under varje diagnos tas också övrig viktig information upp. 
Unga vuxna med psykisk ohälsa är en grupp som tidigt riskerar att hamna i utanförskap och 
de är därför särskilt viktiga att adressera varför överenskommelsen innehåller ett specifikt 
avsnitt om unga vuxna med psykisk ohälsa. Definitionen på unga vuxna varierar och någon 
egentlig åldersgräns kan vara svår att dra men i denna överenskommelse avses personer i 
åldrarna 18 till 25 år.
Hälso- och sjukvårdens ansvar för barn till personer med psykisk ohälsa/sjukdom är 
ytterligare något som överenskommelsen särskilt poängterar i ett eget avsnitt. 

Organisation och uppdrag

Psykisk ohälsa
Inom Region Gotland har primärvården i uppdrag att stå för första linjens vård och 
behandling till personer från och med 18 år med psykisk ohälsa, psykiska 
funktionsnedsättningar eller psykisk sjukdom som inte kräver specialistsjukvård (för närmare 
information var god se Krav- och kvalitetsbok för primärvården på Gotland). Primärvården är 
således den instans som andra kliniker och verksamheter i första hand ska remittera och 
hänvisa personer med psykisk ohälsa till.
Vid mer allvarliga och komplicerade tillstånd, där första linjens vård har visat sig inte vara 
tillräcklig, ansvarar psykiatrin för kvalificerad utredning och behandling. Vid behov av 
psykiatrisk specialistvård är det företrädesvis primärvården som ansvarar för att remittering 
sker.

Eftersom psykiska sjukdomar och störningar kan variera över tid kan behovet av vård växla 
vilket innebär att personer ibland kan få sina vårdbehov tillgodosedda inom primärvården, 
ibland inom specialistpsykiatrin.

För barn och ungdomar, upp till 17 år, har psykiatrin (BUP) i uppdrag att erbjuda såväl första 
linjens vård som specialistsjukvård. 
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Vad gäller rehabilitering för personer med psykisk ohälsa och psykisk funktionsnedsättning 
har primärvården och psykiatrin tillsammans med Socialförvaltningen, Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen ett gemensamt ansvar.

I samband med psykiatrireformen 1995 övergick en stor del av ansvaret för stöd och insatser, 
men även för viss hälso- och sjukvård, för personer med psykisk funktionsnedsättning till 
kommunerna. På Gotland innebär detta att Socialförvaltningen (i följande text benämnd SOF) 
har i uppdrag att initiera, planera och samordna de sociala insatserna för personer med 
psykiska funktionsnedsättningar. SOF ansvarar också för att tillhandahålla boende och 
anpassat stöd i hemmet. I särskilda boenden och i dagverksamheter ansvarar SOF också för 
omvårdnad och allmän hälso- och sjukvård upp till sjuksköterskenivå. 

Riskbruk/skadligt bruk och beroende
Vid riskbruk/skadligt bruk eller beroende har hälso- och sjukvården och SOF ett delat ansvar. 
Hälso- och sjukvårdens uppdrag omfattas av tidig upptäckt, kort rådgivning, motiverande 
samtal (för närmare information vad god se Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för 
sjukdomsförebyggande metoder 2011) och i förekommande fall läkemedelsbehandling. SOF 
ansvarar för kvalificerad kartläggning samt psykologisk- och psykosocial behandling. Utöver 
detta har SOF också ansvaret för att vid behov omhänderta och ombesörja att personer med 
missbruk får lämplig vård (detta enligt Lag om vård av missbrukare i vissa fall).
Vid riskbruk/skadligt bruk eller beroende av alkohol ska vanligtvis primärvården kunna stå 
för läkemedelsbehandlingen. Vid bruk eller beroende av andra substanser där det medicinska 
tillståndet är av allvarligare karaktär vilar ansvaret på beroendeteamet vid Psykiatriska 
kliniken (för närmare information var god se avsnittet Missbruk).
För barn, ungdomar och unga vuxna med riskbruk/skadligt bruk och beroende finns en 
särskild verksamhet, MiniMaria. MiniMaria är en integrerad verksamhet, som drivs i 
samarbete mellan hälso- och sjukvården och SOF, för barn och unga upp till 24 år. 

Hälsofrämjande insatser
Hälso- och sjukvården har i uppdrag att arbeta med sjukdomsförebyggande metoder i enlighet 
med Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Inom 
primärvården finns levnadsvanemottagningar men psykiatrin ska också arbeta 
sjukdomsförebyggande och stödja patienter i att förändra levnadsvanorna tobaksbruk, 
riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor. 
Hälsosammare levnadsvanor kan bidra till förbättrad psykisk hälsa men för personer med 
psykisk sjukdom kan förändrade levnadsvanor initialt medföra ökade påfrestningar med 
sviktande mående som följd. Patienter med psykisk sjukdom kan därför behöva extra stöd 
från såväl primärvården som psykiatrin för att klara av att bryta ohälsosamma levnadsvanor.

Ett gott samarbete mellan primärvård och psykiatri

Ett gott samarbete förutsätter en ömsesidig respekt för varandras specialitet, kunskap och 
erfarenheter. För att ett gott samarbete mellan primärvården och psykiatrin ska vara möjligt är 
det viktigt att tillse att företrädare för verksamheterna regelbundet får tillfälle att mötas. 
Utöver de möten som kan ske i samband med konsultationer och bedömningar kan 
gemensamma utbildningar och regelbundna samverkansforum, på både lednings- och 
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medarbetarnivå, ha en positiv inverkan på samarbetet och i förlängningen på den vård som 
patienten får. 
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Definitioner och förtydliganden

Huvudansvar
I överenskommelsen används begreppet huvudansvar. Verksamheten med huvudansvar 
ansvarar för att en process, exempelvis bedömning eller behandling, påbörjas. Huvudansvarig 
har också som regel i uppgift att vid behov utfärda erforderliga intyg, såsom medicinskt 
underlag och läkarutlåtande om hälsotillstånd (LUH). Vid remittering till annan verksamhet 
upphör huvudansvaret först när mottagaren tagit över huvudansvaret. 
För att kunna ta ett huvudansvar kan stöd från andra verksamheter och vårdgrannar vara 
behövligt.

Svårdefinierade tillstånd
En del tillstånd kan vara svåra att bedöma och diagnostisera, vilket medför att det också är 
svårt att definiera huvudansvar. Vissa patienter riskerar att ”falla mellan stolarna” varför 
gemensamma insatser kan krävas. Till exempel kan vårdplanering behöva ske i ett samarbete 
mellan primärvård och psykiatri.
Därtill är det inte alltid diagnosen som avgör vårdnivå, istället är det ofta patientens aktuella 
funktionsnivå i kombination med personliga resurser som har avgörande betydelse för vilken 
instans som ska ha huvudansvaret.  

Skattningsskalor som stöd för bedömning
Under flertalet huvuddiagnoser/diagnosgrupper finns exempel på skattningsskalor som kan 
vara till hjälp vid bedömning av tillståndets art och svårighetsgrad. 
Viktigt att poängtera att skattningsskalor endast utgör en del av den sammanlagda 
bedömningen.
Eftersom samsjuklighet är vanligt förekommande rekommenderas både primärvården och 
psykiatrin att uppmärksamma riskbruk och missbruk med hjälp av formulären AUDIT och 
DUDIT (screeningformulär för alkohol- och drogkonsumtion, se vidare information under 
Missbruks- och beroendesyndrom) när patienter söker vård för psykisk ohälsa/psykisk 
sjukdom. 

Remissförfarande
Vid remittering till Psykiatriska kliniken ska remissen ställas till Psykiatriska klinikens 
jourmottagning. Remisserna behandlas på remisskonferens en gång per vecka och distribueras 
sedan vidare till respektive team/behandlare. Vid akut behov av bedömning och behandling 
ska personlig kontakt tas med Psykiatriska klinikens jourmottagning, därtill ska remissen 
akutmärkas. Om patientens tillstånd inte kräver akuta insatser men motiverar till snar kontakt 
ska detta tydligt anges i remissen.
När psykiatrin avslutar en vårdkontakt men behov av fortsatt behandling/uppföljning i 
primärvården finns, ska psykiatrin utfärda remiss till aktuell vårdcentral. Likaså ska remiss 
utfärdas när patienter som behandlas inom psykiatrin behöver kompletterande insatser från 
primärvården. Av remissen ska tydligt framgå vilka somatiska och/eller psykiska problem det 
är som patienten behöver hjälp med.
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Kontinuitet
Varje verksamhet ansvarar för att organisera sig så att patientens behov av trygghet, 
kontinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses (29 a § HSL). För vissa tillstånd, 
och för vissa patienter, kan kontinuitet vara särskilt viktig. Med kontinuitet menas här framför 
allt återkommande besök hos en fast vårdkontakt, men begreppet inbegriper också kontinuitet 
i behandling på en mer övergripande nivå. 
I vissa fall kan primärvården och psykiatrin behöva utöka samarbetet och eventuellt 
omfördela ansvaret, så att kontinuitet kan upprätthållas.

Vårdprogram på Psykiatristöd
Under vissa stycken i överenskommelsen hänvisas till www.psykiatristod.se. På sidan finns 
vårdprogram som har tagits fram inom Stockholms läns landsting (SLL). Region Gotland och 
SLL har ett samarbetsavtal avseende kunskapsstyrning. Vad gäller psykisk ohälsa och 
psykiatrisk sjukdom innebär detta avtal att Region Gotland inte själva ska arbeta fram 
vårdprogram utan vi ska använda oss utav SLLs vårdprogram. Även om vårdprogrammen i 
vissa avseenden främst riktar sig till psykiatrin finns också information som kan vara 
värdefull för primärvården.

http://www.psykiatristod.se/
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Psykossjukdom

Primärvård

- Vid akuta symtom på psykossjukdom ska akutmärkt remiss skickas till Psykiatriska 
klinikens jourmottagning som också ska kontaktas direkt.

- Vid misstanke om psykossjukdom skickas remiss till Psykiatriska klinikens 
jourmottagning.
Patient med diagnostiserad psykossjukdom kan efter gemensam överenskommelse 
behandlas inom primärvården.

Psykiatri

- Huvudansvar.

Övrigt

- För information om vårdintygsbedömning se avsnitt Tvångsvård.
- Viktigt att beakta förhöjd risk för somatiska komplikationer i denna patientgrupp 

varför patienten bör erbjudas årlig somatisk kontroll inom primärvården.
- Om patienten har behov av socialt stöd (exempelvis boendestöd, sysselsättning, 

ledsagare eller kontaktperson) bör patienten motiveras till att ta kontakt med 
biståndshandläggare på Enheten för personer med psykisk funktionsnedsättning, SOF, 
som gör en bedömning av behov och därefter beviljar insatser. Alternativt och 
lämpligen kan huvudansvarig sammankalla till vårdplanering.

- För patienter som har behov av insatser från både socialtjänst (SOF) och hälso- och 
sjukvården finns lagstadgat krav (3 f § HSL och 2 kap. 7 § SoL) att upprätta en 
samordnad individuell plan (SIP). Mer information och rutiner finns på 
www.gotland.se/vuxsam. 

Förslag på skattningsskalor

- För primärvården rekommenderas inga särskilda skattningsskalor. Den kliniska 
bedömningen är tillräcklig. 
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Bipolär sjukdom

Primärvård

- Vid misstanke om bipolär sjukdom skickas remiss till Psykiatriska klinikens 
jourmottagning.

- Patient med diagnostiserad bipolär sjukdom kan efter gemensam överenskommelse 
behandlas inom primärvården.

Psykiatri

- Huvudansvar.

Övrigt

- Om patienten har behov av socialt stöd (exempelvis boendestöd, sysselsättning, 
ledsagare eller kontaktperson) bör patienten motiveras till att ta kontakt med 
biståndshandläggare på Enheten för personer med psykisk funktionsnedsättning, SOF, 
som gör en bedömning av behov och därefter beviljar insatser. Alternativt och 
lämpligen kan huvudansvarig sammankalla till vårdplanering.

- För patienter som har behov av insatser från både socialtjänst (SOF) och hälso- och 
sjukvården finns lagstadgat krav (3 f § HSL och 2 kap. 7 § SoL) att upprätta en 
samordnad individuell plan (SIP). Mer information och rutiner finns på 
www.gotland.se/vuxsam. 

-

Förslag på skattningsskalor

- Om primärvården misstänker bipolär sjukdom men vill inhämta mer information för 
ställningstagande till eventuell remittering till psykiatri kan lämpligen 
skattningsformuläret MDQ (The mood disorder questionnaire eller översatt Screening 
för bipolaritet) användas.
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Depressionssjukdom

Enligt Krav- och kvalitetsboken ska primärvården behandla patienter med lätta till måttliga 
depressionstillstånd och psykiatrin patienter med svår depression. I praktiken kan denna 
gränsdragning vara svår att göra. Vid osäkerhet är det viktigt att primärvården och psykiatrin 
konsulterar varandra.

Primärvård

- Huvudansvar för lätta till måttliga depressionstillstånd.

Psykiatri

- Svåra depressionstillstånd.
- Hög suicidrisk.
- Vid misstanke om bipolär sjukdom, maniska eller hypomana perioder.
- Depression med psykotiska inslag.
- Depression som inte svarat på två farmakologiska behandlingsförsök i adekvata doser 

under sex till åtta veckor och/eller inte fått effekt av psykologisk 
samtalsbehandling/samtalsterapi av korttidskaraktär.

Övrigt

- Det är viktigt att fråga personer med depression om förekomst av maniska eller 
hypomana perioder. 

- Beakta förekomst av andra tillstånd då samsjuklighet är vanligt vid depression.
- Var observant vid depression under graviditet eller efter förlossning, dessa patienter 

kan kräva psykiatrisk specialistvård.
- Vid förskrivning eller dosjustering av antidepressivt läkemedel (eller annan 

psykofarmaka) är det, om inte annat överenskommits, förskrivarens ansvar att följa 
upp insättning/förändring innan vidare-/återremittering. 

Förslag på skattningsskalor

- För läkare, psykologer, psykoterapeuter och andra licensierade användare 
rekommenderas BDI-II (Becks depression inventory) och BAI (Becks anxiety 
inventory). 

- För att screena för depression kan också skattningsformuläret MADRS-S (The 
Montgomery-Åsberg depression rating scale) användas.

- För att närmare bedöma förekomst av maniska eller hypomana perioder, och kunna ta 
ställning till eventuell remittering till psykiatri, kan lämpligen skattningsformuläret 
MDQ (The mood disorder questionnaire eller översatt Screening för bipolaritet) 
användas.
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Personlighetsstörning

Primärvård

- Psykologisk behandling vid väl avgränsad symtomatologi och problematik. Vid 
osäkerhet konsulteras psykiatrin. 

Psykiatri

- Huvudansvar för utredning, diagnostik och initiering av behandling när det föreligger 
misstanke om personlighetsstörning med allvarlig symtomatologi som bidrar till 
betydande funktionsnedsättning.

Övrigt

- Lindriga tillstånd behöver inte alltid utredas eller behandlas men för aktiv behandling 
av allvarlig personlighetsstörning är psykiatrin den naturliga instansen. 

- Observera att självskadebeteende, liksom suicidalt beteende, kan vara kopplat till 
personlighetsstörning och bör då utredas och eventuellt behandlas inom psykiatrin. 

- Om patienten har behov av socialt stöd (exempelvis boendestöd, sysselsättning, 
ledsagare eller kontaktperson) bör patienten motiveras till att ta kontakt med 
biståndshandläggare på Enheten för personer med psykisk funktionsnedsättning, SOF, 
som gör en bedömning av behov och därefter beviljar insatser. Alternativt och 
lämpligen kan huvudansvarig sammankalla till vårdplanering.

- För patienter som har behov av insatser från både socialtjänst (SOF) och hälso- och 
sjukvården finns lagstadgat krav (3 f § HSL och 2 kap. 7 § SoL) att upprätta en 
samordnad individuell plan (SIP). Mer information och rutiner finns på 
www.gotland.se/vuxsam. 

Förslag på skattningsskalor

- För primärvården rekommenderas inga särskilda skattningsskalor. 
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Neuropsykiatrisk störning (autism och ADHD)

Neuropsykiatrisk störning, eller utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar, är ett 
samlingsnamn på autismspektrumstörning och koncentrations- och uppmärksamhetsstörning. 
För dessa tillstånd avgör graden av funktionsnedsättning vem som har huvudansvar. Vid 
allvarlig funktionsnedsättning, med exempelvis omfattande svårigheter att slutföra studier, 
sköta ett arbete, utföra sysslor i hemmet och klara av övriga vardagsgöromål bör utredning 
göras. Lindrigare tillstånd behöver inte alltid utredas. Viktigt att uppmärksamma 
samsjuklighet. Lindrigare neuropsykiatrisk problematik utesluter inte att behandling av 
förekommande samsjuklighet sker inom primärvården.

Primärvård

- Upptäckt och enklare rådgivning. 

Psykiatri

- Utredning.
- Diagnostik.
- Psykologisk behandling vid ADHD.
- Behandling med centralstimulerande läkemedel vid ADHD.
- Övrig psykofarmakologisk behandling mot koncentrations- och 

uppmärksamhetsstörning.

Övrigt

- Huvudansvarig verksamhet/enhet ansvarar för att initiera och delta i samverkan med 
SOF, Försäkringskassa, Arbetsförmedlingen och övriga instanser. 

- För utfärdande av intyg för körkortstillstånd ansvarar huvudsakligen psykiatrin, 
primärvården kan utfärda intyg förutsatt att specialistkompetent läkare med god 
kunskap inom området finns att tillgå.

- Habiliteringen erbjuder psykopedagogiska insatser, råd och stöd till personer med 
autismspektrumstörning. Habiliteringen kan också informera om och förskriva 
kognitiva hjälpmedel. Huvudansvarig ansvarar för att vid behov skicka remiss till 
Habiliteringen.

- Arbetsterapin (Rehabpsyk) kan erbjuda behandling och insatser till personer med 
neuropsykiatrisk störning. Bland annat kan arbetsterapin genomföra kartläggning av 
arbetsförmåga samt informera om och förskriva kognitiva hjälpmedel. 

- Personer med autismspektrumstörning omfattas av LSS (Lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade) och kan därmed ha rätt till särskilda insatser. Ansökan om 
insatser enligt LSS görs till LSS-handläggare på Handläggarenheten, SOF. 

- För patienter som har behov av insatser från både socialtjänst (SOF) och hälso- och 
sjukvården finns lagstadgat krav (3 f § HSL och 2 kap. 7 § SoL) att upprätta en 
samordnad individuell plan (SIP). Mer information och rutiner finns på 
www.gotland.se/vuxsam. 



14 (27)
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Förslag på skattningsskalor

- För att närmare bedöma förekomst av neuropsykiatrisk störning rekommenderas 
självskattningsformulären ASRS (ADHD Self-Report Scale) och för läkare och 
psykologer RAADS-14 (Ritvo autism- and Asperger’s diagnostic scale, förkortad 
version). 

- Då riskbruk/skadligt bruk och beroende är vanligt förekommande hos denna 
patientgrupp är det viktigt att närmare undersöka alkohol- och drogvanor. Både 
primärvård och psykiatri rekommenderas att använda skattningsformulären AUDIT 
(Alcohol Use Disorders Identification Test) och DUDIT (Drug Use Disorders 
Identification Test). 
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Ätstörning (anorexi, bulimi)

Primärvård

- En medicinsk/somatisk läkarundersökning är alltid väsentlig vid bedömning av 
anorexi, dels för att fastställa metabol status, dels för att utesluta andra 
sjukdomstillstånd. Den somatiska utredningen bör innehålla viss provtagning (se 
Rekommenderad provtagning nedan för närmare information).

- Vid misstanke om underliggande ätstörning önskvärt med bedömning hos psykolog i 
primärvård som, i samråd med primärvårdsläkare, får ta ställning till om vårdbehovet 
kan tillgodoses i primärvård eller om remiss ska skickas till Psykiatriska kliniken.

- Huvudansvar för patienter med primär övervikt utan uttalad ätstörning.

Rekommenderad provtagning
- Längd, vikt, puls och blodtryck
- Blodstatus (Hb, EVF, MCHC, LPK, TPK)
- Elektrolyter (Na, K, Ca, Fosfat)
- P-glukos
- Leverstatus (ASAT, ALAT, ALP)•
- Kreatinin och urea
- S-albumin
- Urinsticka (glukos, protein)
- Tyroideastatus (T3, T4, TSH)
- EKG (vid hypokalemi)  

Psykiatri

- Huvudansvar för patienter med primär ätstörning.

Övrigt

- Vid lindrigare former av ätproblem har primärvården möjlighet att konsultera dietist.

Förslag på skattningsskalor

- För primärvården rekommenderas inga särskilda skattningsskalor. Den kliniska 
bedömningen i kombination med den medicinska/somatiska undersökningen är 
tillräcklig. 
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Somatoforma syndrom/smärtproblematik

Primärvård

- Huvudansvar.
- Basal somatisk utredning.
- Psykologbedömning och psykologisk behandling.
- Teamarbete och behandling i så kallade multimodala team.

Psykiatri

- Konsultation, utredning och differentialdiagnostik vid mer komplicerade tillstånd där 
misstanke om underliggande allvarlig psykisk sjukdom/störning föreligger. 

Övrigt

- För substitutionsbehandling vid smärttillstånd ansvarar primärvården.
- Psykiatriska klinikens beroendeteam ska vara behjälpliga vid nedtrappning av 

beroendeframkallande läkemedel.
- Vid mer komplex smärtproblematik kan Smärtrehab konsulteras.

Förslag på skattningsskalor

- Primärvårdens multimodala team har egna rutiner för vilka skattningsskalor som bör 
användas. 



17 (27)
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Kris- och stressrelaterade tillstånd

Kris- och stressrelaterade tillstånd omfattar såväl akuta kriser, där kraftiga symtom och låg 
funktionsnivå är att förvänta, till mer långdragna utmattningssyndrom. Primärvården har 
huvudansvaret för bedömning och behandling men psykiatrin kan behöva konsulteras och 
involveras i mer komplexa fall.

Primärvård

- Huvudansvar.

Psykiatri

- Komplexa och maladaptiva krisreaktioner som inte svarar på samtalsbehandling, 
sjukskrivning och/eller farmakologisk behandling i primärvård.

- Långvariga stressrelaterade tillstånd med psykiatrisk samsjuklighet som inte svarar på 
behandling i primärvård.

- Hög suicidrisk.

Övrigt

- Vid kriser bör samverkan med andra myndigheter och organisationer, exempelvis 
religiösa samfund och familjerådgivning, övervägas som komplement till eller istället 
för insatser ifrån hälso- och sjukvård. 

- Kris och stress kan leda till utmattningssyndrom för vilka primärvården har 
huvudansvaret. 

- Då det finns en förhöjd risk för riskbruk/skadligt bruk och beroende i denna 
patientgrupp är det viktigt att närmare undersöka alkohol- och drogvanor. Både 
primärvård och psykiatri rekommenderas att använda skattningsformulären AUDIT 
(Alcohol Use Disorders Identification Test)och DUDIT (Drug Use Disorders 
Identification Test). 

- Vid våld i nära relation finns verksamheterna Mansforum och Familjefridsteamet 
inom SOF att tillgå.
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Ångest/ångestsyndrom

Till ångestsyndrom räknas paniksyndrom, generaliserat ångestsyndrom (GAD), 
posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), specifika fobier, social fobi, tvångssyndrom (OCD) 
och dysmorfofobi.

Primärvård

- Huvudansvar.

Psykiatri

- Svårbehandlade tillstånd som inte svarar på samtalsbehandling och/eller 
farmakologisk behandling i primärvård.

- Konsultation, utredning och differentialdiagnostik vid mer komplicerade tillstånd där 
misstanke om underliggande allvarlig psykisk sjukdom/störning föreligger. 

- Bedömning och behandling av PTSD med komplex traumatisering, liksom uttalat 
tvångssyndrom (OCD). 

- Hög suicidrisk.

Övrigt

- Vid mer långdragna tillstånd beakta behov av socialt stöd (exempelvis boendestöd, 
sysselsättning, ledsagare eller kontaktperson). Föreligger behov bör patienten 
motiveras till att ta kontakt med biståndshandläggare på Enheten för personer med 
psykisk funktionsnedsättning, SOF, som gör en bedömning av behov och därefter 
beviljar insatser. Alternativt och lämpligen kan huvudansvarig sammankalla till 
vårdplanering.

Förslag på skattningsskalor

- För läkare, psykologer, psykoterapeuter och licensierade användare rekommenderas 
BAI (Becks anxiety inventory).
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Missbruks- och beroendesyndrom

Vården av personer med riskbruk/skadligt bruk och beroende av substanser (alkohol, droger, 
läkemedel och dopingpreparat) är en delad angelägenhet för primärvård, psykiatri och SOF. 
SOF har ansvar för personens sociala behov och psykologisk behandling.

Primärvård

- Huvudansvar för upptäckt av eventuellt riskbruk/skadligt bruk och beroende.
- Ansvar för rådgivning och motiverande samtal vid riskbruk/skadligt bruk av alkohol.
- Huvudansvar för utfärdande av intyg för körkortstillstånd. För hjälp med kartläggning 

av riskbruk/missbruk och beroende inför utfärdande av intyg rekommenderas 
remiss/hänvisning till Alkohol- och drogrådgivningen, SOF (se mer nedan under 
rubriken övrigt). Vid mer komplicerade tillstånd konsulteras psykiatrin för utfärdande 
av intyg.

Psykiatri

- Beroendetillstånd och samtidig allvarlig psykisk sjukdom/störning.
- Substitutionsbehandling.
- Poliklinisk avgiftning samt nedtrappning av beroendeframkallande farmaka.

Övrigt

- För psykologisk behandling och psykosocialt stöd vid skadligt bruk och beroende 
ansvarar ADR. ADR erbjuder bland annat individuellt samtalsstöd, kartläggning och 
diagnostik av skadligt bruk och beroende, gruppbehandling vid alkoholberoende, 
haschavvänjningsprogram, återfallsprevention och anhörigstöd.

- För barn och unga, upp till 24 år, med riskbruk/skadligt bruk och/eller beroende finns 
en särskild verksamhet, MiniMaria. MiniMaria är en integrerad verksamhet, som drivs 
i samarbete mellan Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen och SOF.

- För antabusbehandling ansvarar den verksamhet där patienten har sin huvudsakliga 
behandling.

- Kartläggning av skadligt bruk och beroende med hjälp av instrumenten ADDIS 
(Alkohol Drog Diagnos Instrument) och ASI (Addiction severity index) ansvarar 
Alkohol- och drogrådgivningen (ADR), SOF, för.

- Vid skadligt bruk och beroende kan omhändertagande enligt LVM (Lag om vård av 
missbrukare i vissa fall) bli aktuellt. 

- För patienter som har behov av insatser från både socialtjänst (SOF) och hälso- och 
sjukvården finns lagstadgat krav (3 f § HSL och 2 kap. 7 § SoL) att upprätta en 
samordnad individuell plan (SIP). Mer information och rutiner finns på 
www.gotland.se/vuxsam. 

Förslag på skattningsskalor

- För närmare bedömning av alkohol- och droganvändande rekommenderas både 
primärvård och psykiatri att använda skattningsformulären AUDIT (Alcohol Use 
Disorders Identification Test)och DUDIT (Drug Use Disorders Identification Test).
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Suicidrisk

Att bedöma suicidrisk är ett gemensamt ansvar för primärvård och psykiatri. 

Primärvård

- Screening för suicidrisk hos patienter som söker vård på grund av psykisk 
ohälsa/psykiatrisk problematik.

- Vid hög suicidrisk ska akutmärkt remiss skickas till Psykiatriska klinikens 
jourmottagning som också ska kontaktas direkt.

- Vid akuta tillstånd som kräver vårdintygsbedömning, se avsnitt Tvångsvård. 

Psykiatri

- Huvudansvar för bedömning och behandling av patienter med hög suicidrisk.
- Huvudansvar för bedömning och uppföljning av patienter efter genomfört 

suicidförsök. Efter överenskommelse med patient och primärvård kan dock patienten 
följas upp i primärvård.

Övrigt

- För närmare information och förslag på skattningsskalor se Psykiatriska klinikens 
suicidpreventionsprogram samt www.psykiatristod.se .

- De vårdenheter som har journalsystemet TakeCare ska dokumentera suicidrisk i 
suicidriskmodulen. 

Förslag på skattningsskalor

- Att bedöma suicidrisk är komplext. Utöver den kliniska bedömningen rekommenderas 
att en mer systematisk bedömning görs och då med hjälp av skattningsskalan 
Suicidstegen samt frågan om livslust (fråga 9) i MADRS-S (The Montgomery-Åsberg 
depression rating scale) eller frågorna om självmord (fråga 9) och pessimism avseende 
framtid (fråga 2) i BAI-II (Becks depression inventory).
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Demenssjukdom och kognitiv sjukdom

För demenssjukdomar finns ett särskilt regionalt vårdprogram att följa.

Primärvård

- Huvudansvar för basal utredning och behandling.

Psykiatri

- Läkemedelskonsultation och differentialdiagnostik där misstanke om underliggande 
allvarlig psykisk sjukdom/störning föreligger.

Övrigt

- För utredning av mer komplicerade demenssjukdomar skickas vid behov remiss till 
Minnesmottagningen.

Förslag på skattningsskalor

- Vid misstanke om demenssjukdom eller annan kognitiv sjukdom rekommenderas 
screening med MMT (Mini mental state examination även kallat Mini mental test) och 
Klocktest.
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Unga vuxna med psykisk ohälsa

För personer från 18 år har primärvården och psykiatrin ett delat ansvar. För barn och 
ungdomar upp till och med 17 år har Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen 
huvudansvar för både första linjens vård och specialistvård (remiss krävs inte). 

Eftersom unga vuxna med psykisk ohälsa riskerar att tidigt i livet hamna i utanförskap är det 
särskilt viktigt att uppmärksamma denna grupp och så snart som möjligt sätta in adekvata 
insatser. 

Primärvård

- Huvudansvar.
- Motivera till fortsatt kontakt. 
- Vid svårbehandlade och mer långdragna tillstånd är det dock viktigt att konsultera och 

ta hjälp av övriga verksamheter och instanser. 

Psykiatri

- Konsultation, utredning och differentialdiagnostik vid mer komplicerade tillstånd där 
misstanke om underliggande allvarlig psykisk sjukdom/störning föreligger. 

Övrigt

- Viktigt att uppmärksamma unga vuxna med undandragande beteende och 
isoleringstendenser (så kallade ”hemmasittare”). Dessa beteenden kan vara uttryck för 
nedstämdhet eller oro men beteendena kan också vara symtom på mer allvarlig 
psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning. Unga vuxna som under längre 
perioder drar sig undan sociala kontakter bör alltid utredas närmare. 

- Viktigt att hjälpa unga vuxna med psykisk ohälsa att etablera kontakter med 
myndigheter och verksamheter som kan hjälpa till att bryta isoleringstendenser och 
utanförskap. Nära samverkan med Försäkringskassa, Arbetsförmedling och andra 
vårdgrannar är väsentlig. 

- Vid mer långdragna tillstånd beakta behov av socialt stöd (exempelvis boendestöd, 
sysselsättning, ledsagare eller kontaktperson). Föreligger behov bör patienten 
motiveras till att ta kontakt med biståndshandläggare på Enheten för personer med 
psykisk funktionsnedsättning, SOF, som gör en bedömning av behov och därefter 
beviljar insatser. Alternativt och lämpligen kan huvudansvarig sammankalla till 
vårdplanering.

- För barn och unga, upp till 24 år, med riskbruk/skadligt bruk och/eller beroende finns 
en särskild verksamhet, MiniMaria. MiniMaria är en integrerad verksamhet, som drivs 
i samarbete mellan Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen och SOF.
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Barn till personer med psykisk ohälsa/sjukdom

Enligt bestämmelser i Hälso- och sjukvårdslagen (2 g § HSL 1982:763) och Lagen om 
yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (2 kap. 1 a § andra stycket LYHS 
1998:531) ska barns behov av information, råd och stöd särskilt beaktas av hälso- och 
sjukvården och dess personal om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet 
varaktigt bor tillsammans med har en psykisk sjukdom eller en psykisk funktionsnedsättning, 
har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada, är missbrukare av alkohol eller annat 
beroendeframkallande medel eller oväntat avlider. 
Detta innebär att både primärvården och psykiatrin har ansvar för att efterfråga patienters 
hemförhållanden och om patienten har, eller varaktigt bor med, barn uppmärksamma barnets 
behov. Poängteras bör att ansvaret gäller även om inte barnet själv visar tecken på psykisk 
ohälsa.

Primärvård

- Beakta och tillgodose barns behov av information, råd och stöd.
- Om primärvården kommer i kontakt med barn som visar tecken på psykisk ohälsa 

överväga remiss/hänvisning till BUP. 
- Beakta anmälningsplikt enligt Socialtjänstlagen (14 kap. 1 § SoL).

Psykiatri

- Beakta och tillgodose barns behov av information, råd och stöd.
- Vid behov erbjuda familjeintervention.
- Om vuxenpsykiatrin kommer i kontakt med barn som visar tecken på psykisk ohälsa 

överväga remiss/hänvisning till BUP.
- Beakta anmälningsplikt enligt Socialtjänstlagen (14 kap. 1 § SoL).
-

Övrigt

- Viktigt att understryka att den som arbetar i en myndighet som berör barn och unga 
eller i sitt yrke kommer i kontakt med barn eller unga enligt Socialtjänstlagen (14 kap. 
1 § SoL) genast ska anmäla till socialnämnden om han eller hon misstänker att ett barn 
eller ung person far illa eller riskerar att fara illa. Samma skyldighet gäller också den 
som arbetar inom privat verksamhet som berör barn och unga samt personal i vård och 
omsorg. Den som har anmälningsskyldighet kan inte vara anonym. Denna skyldighet 
enligt lag gäller oavsett i vilken utsträckning hälso- och sjukvården och dess personal 
haft möjlighet att beakta barnets behov i enlighet med 2 g § HSL och 2 kap. 1 a § 
andra stycket LYHS.

- SOF erbjuder stödgrupper till barn och ungdomar som lever nära någon som dricker 
för mycket eller använder droger, har en förälder med psykisk ohälsa eller har 
föräldrar som har separerat.
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Våld i nära relation

Att uppmärksamma våldsutsatthet är ett gemensamt ansvar för primärvården och psykiatrin. 
Enligt WHO och FN är våld i nära relation en av de vanligaste orsakerna till ohälsa hos 
kvinnor. Därför viktigt att efterfråga hemförhållanden och eventuell förekomst av våld när 
patienter söker vård för psykisk ohälsa.

Övrigt

- Familjefridsteamet (SOF) erbjuder stödsamtal för våldsutsatta kvinnor och till barn 
och ungdomar som upplever våld i hemmet.

- Mansforum (SOF) erbjuder samtal till män. Samtalen kan handla om aggressivitet, 
svartsjuka och samlevnadsproblem.  
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Tvångsvård

I vissa fall kan vård behöva bedrivas enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) eller 
Lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV). Patienter som vårdas enligt LPT kan vanligtvis vårdas 
inom Psykiatriska klinikens heldygnsvård. Patienter som kräver vård enligt LRV vårdas 
normalt inte på Gotland.

Primärvårdens ansvar för vårdintygsbedömningar

Då antalet psykiatriker inom psykiatrin på Gotland är starkt begränsat, under jourtid är endast 
en psykiatriker i tjänst, är primärvårdens ansvar för vårdintygsbedömningar relativt 
omfattande. Detta ansvar är reglerat i Krav- och kvalitetsbok för primärvård på Gotland. 

- Huvudansvar för vårdintygsbedömningar i hemmet, arresten och i häktet.
- Vid behov kan primärvården även få utfärda vårdintygsbedömningar på Psykiatriska 

kliniken. Vårdintygsbedömning enligt 4 § på mottagningen eller vårdintygsbedömning 
inför konvertering från HSL till LPT enligt 11 § på heldygnsvården.

Psykiatrins ansvar för vårdintygsbedömningar

- På Psykiatriska klinikens mottagningar och på heldygnsvården ansvarar psykiatrin i 
huvudsak för vårdintygsbedömningar (undantag se ovan). 

- Psykiatrin ansvarar också för att ge primärvården konsultation i samband med 
vårdintygsbedömningar.

Övrigt

- Beslut enligt LVM (Lagen om vård av missbrukare i vissa fall) fattas av SOF. 
Psykiatrin ansvarar för att på begäran av SOF utfärda erforderliga läkarintyg.
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Uppföljning av överenskommelsen

Ansvar

För uppföljning av överenskommelsen om ansvarsfördelning ansvarar 
verksamhetsområdeschef eller motsvarande på respektive område.

Förslag på utvärderingsfrågor

Vid uppföljning och utvärdering av överenskommelsen viktigt att undersöka dokumentets 
användbarhet samt diskutera behov av förtydliganden och definitioner.

Vid revidering av överenskommelsen viktigt att särskilt bevaka

- Nytillkomna nationella riktlinjer från Socialstyrelsen. 
- Nytillkomna vårdprogram/regionala riktlinjer. 
- Statliga utredningar och lagförändringar. 
- Ny forskning om psykiatrisk och psykologisk behandling. 
- Revideringar av DSM och ICD.


