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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.
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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



Vägen till rekommendationerna

Formulera 
frågeställning

Tillstånds-
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Rekommendation

Åtgärdens 
effekt

Tillståndets 
svårighets-

grad

Kostnads-

effektivitet

Prioritering görs på gruppnivå



Nationella riktlinjer för vård vid 

depression och ångestsyndrom
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Kompletterande kunskapsstöd

• NR Schizofreni

• NR Missbruk och beroende

• NR Levnadsvanor



Nationella riktlinjer

- Utredning och omhändertagande vid depression eller 

ångestsyndrom

- Behandling vid egentlig depression hos vuxna

- Behandling vid egentlig depression hos barn och 

ungdomar

- Behandling vid ångestsyndrom hos vuxna

- Behandling vid ångestsyndrom hos barn och 

ungdomar



Riktlinjepaketet
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• Stöd för styrning och ledning (2017) 

• Vetenskapligt underlag (2017) 

• Ekonomiska/organisatoriska konsekvenser 

(2017) 

• Tillstånds- och åtgärdslista 2017

• Målnivåer (2017)

• Indikatorbaserad utvärdering (2019)



En översyn av riktlinjerna pågår 2020

Publicering 
slutversion 
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av riktlinjernas samtliga
rekommendationer + 
ev. lägga till nya 
frågeställningar
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Mer information finns på:

www.socialstyrelsen.se


