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• Tillgängliggöra evidens- och erfarenhetsbaserad kunskap 

på ett användarvänligt sätt för praktiken i mötet med 

individen

• Gemensam plats för specialistpsykiatri, primärvård, 

socialtjänst och skola

• Mer jämlik vård och stöd över hela landet – nationell 

kunskapssammanställning
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Processtöd från Uppdrag psykisk hälsa på SKR

Dessutom, tack till andra som bidragit!

DELTAGARE I  
NATIONELLA 

ARBETSGRUPPEN 
(NAG)



VARDOCHINSATS.SE



• Alkohol

• Bensodiazepiner

• Cannabis

• Centralstimulantia

• Opioder

• Spel

OM 
TILLSTÅNDEN



• Tidig upptäckt eller tidigt uppmärksammande av 

individer med alkohol-, narkotika eller spelproblem 

gör att man kan informera om stöd och hjälp som 

finns för att förbygga ytterligare eller annan 

problematik

TIDIGA 
TECKEN 

OCH TIDIG 
UPPTÄCKT



• Förebygga suicid

• Barn som närstående

• Rådgivande samtal

FÖREBYGGANDE 
INSATSER



• Kartläggning av psykisk ohälsa och psykiatriska 
symtom samt diagnostik inom primärvård och 
specialistpsykiatri

• Utreda och bedöma behov av insatser enligt 
Socialtjänstlagen

• Utrednings- och kartläggningsinstrument för 
bedömning

• Medicinska tester

• Särskilda omständigheter/faktorer att ta hänsyn till 
– kriminalitet, graviditet, metoder för att bedöma 
risk för våld, suicidriskbedömning.

KARTLÄGGNING 
OCH 

UTREDNING



• Målgrupp eller situation – för vilka och när är 

insatsen aktuell?

• Kunskapsläge – rekommendationer utifrån NR?

• Kompetenskrav – särskilda krav för att arbeta med 

insatsen?

• Beskrivning av insatsen

• Uppföljning – hur ska insatsen följas upp för 

individen?

BEHANDLING 
OCH STÖD



• Beskriver inte bara VAD som ska göras, utan HUR

• Expertgranskade texter där många varit delaktiga 

• Gemensam plattform för hälso- och sjukvård, skola 

och socialtjänst

• Ett levande dokument – möjlighet att uppdatera 

och revidera när ny kunskap kommer

STYRKOR



• Elevhälsa/skola

• Ungdomsperspektiv

• Primärvårdsperspektiv

• Samsjuklighet

UTVECKLINGS-
OMRÅDEN



• Samsjuklighet – leder till ökad komplexitet

• Omfattande och komplext arbete att samla ett 

kunskapsstöd för båda huvudmännen

• Olika arbetssätt och kulturer i olika verksamheter 

• Olika uppfattningar inom och mellan professioner

UTMANINGAR



ATT INGÅ I 
NAG




