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Samverkan för en mer 
kunskapsbaserad, jämlik och 

resurseffektiv vård
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Vår framgång räknas i 
liv och jämlik hälsa 

Tillsammans gör 

vi varandra 

framgångsrika!
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Unikt med ett vård- och 
insatsprogram som inkluderar:
Specialistnivå
Primärvård 
Kommunal hälso- och sjukvård
Socialtjänst
Elevhälsa
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Vård- och insatsprogram - utgångspunkt

• Socialstyrelsens nationella 
riktlinjer 

• Nationellt konsensus kring 
bästa praktik

• Kartläggning av individens 
möten

• Egenerfarnas synpunkter 
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1. Förarbete 2. Kansliutkast
3. Kvalitetssäkring + 

indikatorer VIP
4. Webplattform 5. Spridning + 

införande

Arbetsprocess

6. Förvaltning
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Innehåll- 140 insatstexter

• Genomsyras av att ge ökat inflytande 
och delaktighet

• Konkret hur, när, vem och varför?

• Filtreringsmöjlighet – lätt att hitta

• Hänvisning till relevant material

• Utvecklingsmöjligheter 

• Utgångspunkt för standardiserade 
vårdprocesser, strukturerad 
dokumentation och uppföljning??

https://vardochinsats.se/
https://vardochinsats.se/


Tidig upptäckt Utredning  
Plan för vår/stöd

Ex SIP

Behandling/stöd 

psykosociala + 
läkemedel

Uppföljning/ 
utvärdering 

ölDelat beslutsfattande- genomgående arbetssätt

Gemensam målbild- vad ska vi göra och hur?

Lindra symtom

Förhindra återfall

Öka delaktighet i 

samhället

Öka funktion

Förebygga fysisk ohälsa

MÅL



TID

Psykos

symtom

Söker 

hjälp/

Kontakt

uppstår

Utredning Behandling och stöd Rehabilitering Återfallsprevention

Återinsjuknande

Försämring

Utebliven förbättring

Behov hos individen

Insatser från: Elevhälsa Socialtjänst Hälso- och sjukvård: Primärvård,  

Specialistpsykiatri mm

Annan sjukdom

Kroppslig eller

psykisk

Livshändelser

som förändrar

Tidiga 

tecken

Elevhälsa

Socialtjäns

t

Hälso- och 

sjukvård

Upptäckt i

Skola,

Socialtjänst

Hälso- o sjv

Psykos-

utredning

Läkemedelsbehandling

Boendestöd

Psykosociala insatser

Ekonomiskt bistånd

Arbetsrehabilitering

Anpassning, 

Hjälpmedel 
Fördjupad utredning Särskilt boende

Utökad behandling Personligt Ombud

SIP



Tidiga 

tecken  
Kan börja 

smygande eller 

akut oftast i 

sena tonåren 

eller 20-års 

åldern

Bakgrund om 

psykos och 

schizofreni

Upptäckt    

Söker hjälp/kontakt uppstår

Tid

Psykos 

symtom

Tidig upptäckt 

i

Skola/elevhäls

aTidiga upptäckt i

Socialtjänst

Tidig upptäckt i 

Primärvård

Somatisk vård

Somatisk 

akutsjukvård

Förebyggand

e vid förhöjd 

risk

Tidiga insatser i 

Skola/elevhälsa, 

ungdomsmottagnin

g

Tidiga insatser

Tidiga insatser i

Primärvård

Tidiga insatser

Socialtjänst

Information till individ 

och närstående/anhörig

https://vardochinsats.se/schizofreni-och-schizofreniliknande-tillstaand/bakgrund-om-tillstaandet/om-psykos-schizofreni-och-schizofreniliknande-tillstaand-utkast/
Skola/elevhälsa
https://vardochinsats.se/schizofreni-och-schizofreniliknande-tillstaand/tidiga-tecken/tidig-upptaeckt-av-personer-med-psykossymtom-i-socialtjaensten-utkast/
https://www.vardochinsats.se/schizofreni-och-schizofreniliknande-tillstaand/behandling-och-stoed/tidiga-insatser-vid-tecken-paa-psykosutveckling-eller-psykos-i-primaervaard/
https://vardochinsats.se/schizofreni-och-schizofreniliknande-tillstaand/tidiga-tecken/tidig-upptaeckt-av-personer-med-psykossymtom-i-primaervaard-utkast/
https://vardochinsats.se/schizofreni-och-schizofreniliknande-tillstaand/
https://vardochinsats.se/schizofreni-och-schizofreniliknande-tillstaand/foerebyggande-arbete/insatser-vid-foerhoejd-risk-utkast/
https://vardochinsats.se/schizofreni-och-schizofreniliknande-tillstaand/tidiga-tecken/tidiga-insatser-vid-tecken-paa-psykosutveckling-eller-psykos-i-skolaelevhaelsa-och-ungdomsmottagning-utkast/
https://vardochinsats.se/schizofreni-och-schizofreniliknande-tillstaand/tidiga-tecken/tidiga-insatser-vid-tecken-paa-psykosutveckling-eller-psykos-i-primaervaard-utkast/
https://vardochinsats.se/schizofreni-och-schizofreniliknande-tillstaand/tidiga-tecken/tidiga-insatser-vid-tecken-paa-psykosutveckling-eller-psykos-i-socialtjaensten-utkast/
https://vardochinsats.se/schizofreni-och-schizofreniliknande-tillstaand/kommunikation-och-delaktighet/bemoetande-utkast
https://vardochinsats.se/schizofreni-och-schizofreniliknande-tillstaand/kommunikation-och-delaktighet/information-till-individ-och-naerstaaendeanhoeriga-utkast/
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Psykosutredning   Utredning övrigt

Tid

Specialist psykiatri
Akutskede
Förstagångsinsjuknade akut psykos
Utredning 
Utredning förstagångsinsjuknade i psykos
Bedömning av psykiskt status
Psykosocialutredning
Funktionsnivå vardag o arbete
Fysisk funktion
Psykomotoriskfunktion och rörelsekvalitet
Kognitivfunktion, neuropsykologisk
Diagnostik
Diagnosticering av schizofreni o liknande tillst

Kontakt för psykossymtom
Förstagångsvård för psykos

Socialtjänst
Ansökan om stöd
Behov av insatser enligt SoL

Behov av stöd i vardagen

Utvidgad utredning
Suicidrisk bedömning
Depressionssymtom

https://vardochinsats.se/schizofreni-och-schizofreniliknande-tillstaand/
https://vardochinsats.se/schizofreni-och-schizofreniliknande-tillstaand/kartlaeggning-och-utredning/utredning-vid-foerstagaangsinsjuknande-akut-psykotiskt-tillstaand-utkast/
https://vardochinsats.se/schizofreni-och-schizofreniliknande-tillstaand/kartlaeggning-och-utredning/utredning-vid-foerstagaangsinsjuknande-i-psykos/
https://vardochinsats.se/schizofreni-och-schizofreniliknande-tillstaand/kartlaeggning-och-utredning/utredning-och-bedoemning-av-psykisk-status/
https://vardochinsats.se/schizofreni-och-schizofreniliknande-tillstaand/kartlaeggning-och-utredning/utredningkartlaeggning-av-livssituation-psykosocial-utredning-utkast/
https://vardochinsats.se/schizofreni-och-schizofreniliknande-tillstaand/kartlaeggning-och-utredning/utredning-och-bedoemning-av-funktion-i-vardag-och-arbetsliv-utkast/
https://vardochinsats.se/schizofreni-och-schizofreniliknande-tillstaand/kartlaeggning-och-utredning/utredning-och-bedoemning-av-fysisk-funktion-av-fysioterapeut-utkast/
https://vardochinsats.se/schizofreni-och-schizofreniliknande-tillstaand/kartlaeggning-och-utredning/utredning-och-bedoemning-av-fysisk-funktion-av-fysioterapeut-utkast/
https://vardochinsats.se/schizofreni-och-schizofreniliknande-tillstaand/kartlaeggning-och-utredning/utredning-och-bedoemning-av-kognitiv-funktion-neuropsykologiska-tester-utkast/
https://vardochinsats.se/schizofreni-och-schizofreniliknande-tillstaand/kartlaeggning-och-utredning/diagnosticering-av-schizofreni-och-schizofreniliknande-tillstaand/
https://vardochinsats.se/schizofreni-och-schizofreniliknande-tillstaand/kartlaeggning-och-utredning/utreda-och-bedoema-behov-av-insatser-enligt-sol/
https://vardochinsats.se/schizofreni-och-schizofreniliknande-tillstaand/kartlaeggning-och-utredning/bedoemning-av-depressionssymtom-utkast/
https://vardochinsats.se/schizofreni-och-schizofreniliknande-tillstaand/kartlaeggning-och-utredning/bedoemning-av-depressionssymtom-utkast/
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Standardiserade vårdförlopp i cancervården
De standardiserade vårdförloppen (SVF) beskriver vilka 
utredningar och första behandlingar som ska göras inom en 
viss cancerdiagnos, samt vilka tidsgränser som gäller dels för 
hela förloppet, dels för de olika utredningsstegen.







Giljotin eller räddning

Hur tar vi språnget till framgång
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Tillsammans gör 

vi varandra 

framgångsrika!
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Hur  ska vi se om det 
gör skillnad

Att det händer 
något i verkligheten





Indikatorer: 
Boende, sysselsättning, remission, läkemedelsbiverkan, BMI, tobak, alkohol 
droger, samtidig beroendediagnos



https://www.psykosr.se/

VIP schizofreni klart

www.vardochinsats.se

https://www.psykosr.se/


Boende 2018
N=3080

Ordinärt utan stöd Ordinärt med stöd Stödboende Övrigt Hemlös



Registrering av biverkningar

Har biverkningar Har inte biverkningar uppgift saknas


