
 
 

Skåneövergripande handläggningsöverenskommelse primärvård – 
specialistpsykiatri gällande vuxna 
 
Lindriga till medelsvåra tillstånd behandlas generellt i primärvård (till primärvårdsnivån hör även 
1177), svåra tillstånd behandlas i specialistpsykiatri, även så kallade behandligsrefraktära tillstånd. 
Samsjuklighet och oklarhet gällande diagnos, samt tillstånd där man inte når framgång med gängse 
behandlingar bidrar till att remiss till specialistpsykiatrin kan bli aktuellt.  
 
Tabellerna kan läsas så att kryss x i en ruta innebär att det är en instans som har huvudansvaret för 
patienten. Kryss inom parentes (x) betyder omhändertagande och bedömning i vissa fall, exempelvis 
vid behov av akut uppföljning och omvårdnad av färdigdiagnostiserade och -medicinerade patienter. 
När det gäller behandling hänvisas till läkemedelsrådet bakgrundsmaterial. 
 
Elektivt omhändertagande – psykisk ohälsa och psykisk sjukdom  
Fotnot markerad som * och siffra finns förklarad i text längre ner. 
 
Symtom/problem Primärvård 

 
Specialist 
psykiatri 

Övrigt 

Tillfälliga besvär av lindrig natur (x)   
Existentiella besvär (x)   
Lindrig till medelsvår kris/ stressreaktion x   
Svårare kris/stressreaktion x (x)  
PTSD x x  
Utmattningsdepression x (x)  
Lindrig till medelsvår ångestsjukdom x   
Svårare ångestsjukdom  x  
Sömnstörning x   
Lindrig till måttlig depression x  se 1177 
Svår depression  x  
Långvarig svårbehandlad depression  x  
Ätstörningar *1,2 x x Somatik vb 
Självskadebeteende *3 (x) x  
Tvångsbeteende x (x)  
Neuropsykiatrisk utredning/diagnos/ 
funktionshinder *4 

 x  

Neuropsykiatriska funktionshinder x x Vuxen hab 
Känd psykossjukdom *5  x  
Bipolär sjukdom *5  x  
Riskkonsumtion alkohol x   
Missbruk alkohol *6 x x  
Alkoholberoende *6  x  
Missbruk narkotika *6 (x) x Infektion vb 
Missbruk Läkemedel *6 (x) x  
Långvarigt svårt missbruk/beroende *6, 7 (x) x Infektion vb 
Konfusion *8 x (x) Somatik vb  
Demensutredning/behandling x  Somatik vb 
Personlighetsstörning lindrig *9 x   
Svår personlighetsstörning   x  
Utvecklingsstörning/utredning *10 x x Vuxen hab 



 
 

 
Akut omhändertagande – psykisk ohälsa och psykisk sjukdom  
Fotnot markerad som * och siffra finns förklarad i text längre ner. 
 
Symtom/ problem 
 

PV 
 

Specialist 
Psykiatri 

Övrigt 

Tillfälliga psykiatriska besvär av lindrig 
natur 

x   

Akut enkel/måttlig kris x   
Akut kris med mycket uttalade besvär  x  
Akut lindrig till medelsvår ångestsjukdom x   
Akut svårare ångestsjukdom  x  
Sömnstörning x   
Lindrig till medelsvår depression x   
Svår depression   x  
Akut suicidalt beteende (x) x  
Nydebuterade psykotiska symtom  (x) x  
Akut konfusion x (x) Somatik/ 

minnesklinik 
Akuta psykotiska tillstånd hos patienter 
med känd psykossjukdom 

 x Ev polis 

Vårdintygsbedömning av patient utan 
tidigare känd allvarlig psykisk sjukdom 

x x Somatik vb 

LPT bed av patient som befinner sig på 
psykiatrisk mott och patient med 
pågående kontakt  *6 

 x Ev polis 

LPT bed av patient utan tidigare kontakt 
med psykiatrin 

x  Ev Polis 

Akuta komplikationer till långvarigt svårt 
missbruk 

(x) x Somatik vb 

Gravida missbrukare  x  
Akut intoxikation, alkohol/droger   Somatik vb 
 
 
Fotnoter, var god se tabellerna ovan 
 
1/ Ätstörning, handläggning beror på svårighetsgraden, se ovan. Specialistpsykiatrin avgör 
inläggningsbehov.  
 
2/ Bulimi sköts i första hand i primärvården, svårare fall till specialistpsykiatrin. 
 
3/ Självskadebeteende är ett symtom som ska sättas i sitt sammanhang. Självskadebeteende är ofta 
kopplat till en annan diagnos. Det är diagnos och svårighetsgrad som avgör om patienten behöver 
specialistpsykiatrisk bedömning, behandling och uppföljning. 
 
4/ Neuropsykiatrisk utredning sker inom specialistpsykiatrin. För att avgöra om indikation för remiss 
finns, kan någon typ av screening inom primärvården utföras. Välfungerande patienter utreds i regel 
ej. 
 



 
 

5/ Nyinsjuknande i psykos och bipolär sjukdom omhändertas alltid inom specialistpsykiatrin. Patient 
med psykossjukdom är i första hand specialistpsykiatrins ansvar. Om en välfungerande patient med 
psykossjukdom som sköts i primärvården återinsjuknar skall specialistpsykiatrin konsulteras. 
Somatiska besvär hanteras i första hand i primärvård. När det gäller LPT bedömning har 
Specialistpsykiatrin uppdraget att göra planerade bedömningar/hembesök av kända patienter. I mån 
av möjlighet görs även akuta bedömningar/hembesök kontorstid. Förnärvarande har i övrigt Falks i 
uppdrag att göra hembesök vid akuta ärenden för vårdintygsbedömningar 
 
6/ Missbruk. Region Skåne och kommunerna har båda ett ansvar att erbjuda vård och behandling till 
personer med missbruk och beroende, målgruppen är personer som missbrukar alkohol, narkotika, 
andra beroendeframkallande medel, läkemedel och dopningsmedel och deras närstående.  
 
Texten nedan är en vägledning från SIKTA dokumentet: 
Primärvårdens ansvarar för riskbruk, missbruk/skadligt bruk och beroende och omfattar tidig 
upptäckt och kort rådgivning/motiverande samtal, behandling av lindriga former av ospecifik 
alkoholabstinens som kan behandlas i öppenvård och som inte kräver psykiatrins insatser, medicinsk 
behandling av alkoholmissbruk/skadligt bruk samt behandling av somatiska åkommor som är 
relaterade till missbruk/beroende och som inte kräver specialistvård. 
 
Specialistpsykiatrin hanterar tidig upptäckt och kort rådgivning samt medicinsk behandling av 
alkoholmissbruk vid samsjuklighet med allvarlig psykisk sjukdom som kräver specialistvård, 
behandling av lindriga former av ospecifik alkoholabstinens hos inneliggande patienter, medicinsk 
behandling av beroendesjukdomar (alkohol, narkotika, läkemedel), behandling av specifik abstinens, 
läkarintyg vid LVM. 
 
Den somatiska specialistvården hanterar tidig upptäckt och kort rådgivning, medicinsk behandling av 
alkoholmissbruk vid samsjuklighet med somatisk sjukdom som kräver specialistvård, behandling av 
somatiska åkommor som är relaterade till missbruk/beroende och som kräver specialistvård, 
behandling av lindriga former av ospecifik alkoholabstinens hos inneliggande patienter. 
 
Tänk på möjligheten till SIP (samordnad individuell vårdplanering) gällande patienter med missbruk 
alkohol/narkotika/läkemedel. När det gäller unga under 25-29 år (ådersgränsen beror på var i Skåne 
mottagningen ligger) finns så kallade Maria mottagningar. 
 
7/ Vid Långvarigt svårt missbruk är det främst de somatiska komplikationerna som sköts av 
primärvården. 
 
8/ Äldre patienter med stillsam konfusion, exempelvis demenspatienter på boenden, utreds och 
behandlas i primärvården, om det anses medicinskt säkert. Vid konfusion ska alltid somatisk orsak 
övervägas. Vid utagerande svår konfusion överväg om remiss behövs till somatisk 
sjukvård/minnesklinik. Ibland behövs därifrån konsultremiss till specialistpsykiatrin. 
 
9/ Personlighetsstörning. Utredning och diagnossättning sker, vid behov av diagnos, i 
specialistpsykiatrin.  
 
10/ Vid misstanke om utvecklingsstörning som inte hittats innan vuxen ålder kan behov finnas för 
bedömning inom specialistpsykiatrin för diagnossättning. Stöd från specialistpsykiatrin med 
konsultativa insatser, kan också behövas till patient med känd utvecklingsstörning med psykiatriska 
besvär. 
 
Var uppmärksam på att det kan finnas behov av SIP när det är många aktörer inblandade. 
 



Kommunens ansvar 
Kommunens ansvar för personer med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning framgår av 
socialtjänstlagen (2001:453), SoL och lagen(1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS.  

Av socialtjänstlagen framgår att kommunen ska verka för att människor som av fysiska, psykiska eller 
andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap 
och kan leva som andra. Kommunerna ska enligt socialtjänstlagen medverka till att människor som av 
psykiska skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får en meningsfull sysselsättning och får bo 
på ett sätt som är anpassat efter hans eller hennes behov av särskilt stöd, enligt Lag om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagen innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd 
och särskild service åt tre grupper (personkretsar) av funktionshindrade: personer med autism eller 
autismliknande tillstånd, personer med betydande och bestående begåvningsmässigt 
funktionshinder samt personer som har varaktiga och stora psykiska funktionshinder som har 
förorsakat betydande svårigheter i den dagliga i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande 
behov av stöd eller service. Dessa personer har enligt LSS rätt till insatser om de behöver sådan hjälp 
i sin livsföring och om deras behov inte tillgodoses på annat sätt (7 § LSS). Den enskilde ska genom 
insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor. Insatserna ska vara varaktiga och samordnade.  

Inom missbruks- och beroendevården har kommunen följande ansvarsområden (från SIKTA 
överenskommelsen): 
• Alkohol- och drogförebyggande arbete
• Tidig upptäckt och tidiga insatser
• Utredning och bedömning av behov av missbruksvård
• Psykosocial behandling i öppenvård eller vid institution
• Medverkan vid läkemedelsassisterad behandling vid opiatmissbruk enligt föreskrifter i SOSFS
2009:27. 
• Försörjning och livsföring i övrigt
• Medverkan vid verkställighet inom kriminalvård, övertagande av vård
• Anmälningsplikt gällande barn
• Körkortsyttranden
• Yttrande i andra ärenden rörande enskilda personers lämplighet

Exempel på insatser: 
• Information och rådgivning
• Uppsökande verksamhet
• Motivationsarbete och återfallsprevention
• Utredning, vård och behandling av missbruk/beroende i form av öppenvård, familjevård och/eller
vid institution i egen eller annans regi 
• Samordning av stödinsatser för den enskilde
• Boende och boendestöd, psykosocial behandling och träning av psykosociala färdigheter
• Kontaktpersoner, anhörigstöd och nätverksarbete
• Stöd till barn som har föräldrar med missbruks- och beroendeproblem
• Ansökan om tvångsvård enligt LVM, där socialtjänsten ansvarar för att utreda och ansöka,
förvaltningsrätten beslutar om vård och Statens institutionsstyrelse ansvarar för vården 

Överenskommelsen är framtagen i samråd mellan den offentliga psykiatrin och AKO i Skåne 

och gäller tom 171231  
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