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Tillbakablick 

I september 2021 genomfördes det första 
erfarenhetsutbytet mellan landets NP-mottagningar 
på initiativ från Region Jämtland Härjedalen. 
Erfarenheter från nationella arbetsgruppen (NAG) för 
adhd presenterades och det var diskussioner om 
gemensamma erfarenheter samt önskemål framöver.

December 2021 handlade mötet om ökande inflöde 
men ett ytterst begränsat utflöde. Vård för 
oproblematisk och välinställd adhd. Att prioritera vård 
baserat på funktionsnivå. Standardiserade 
vårdprocesser, sambedömning. Vårdprogram och hur 
vi kan individualisera efter behov.

Mars 2022 handlade om ”Vägen in vid adhd symtom”. 
Dialoger om kriterier för vård vid symtom på adhd. 
Några exempel på hur man triagerar i olika 
verksamheter i landet. Frågeställningarna som 
diskuterades var, hur gör vi idag, hur skulle vi vilja göra 
och förutsättningar för likvärdiga arbetssätt i landet?

Maj 2022 var temat utbud av behandlingsinsatser vid 
adhd på specialistnivån, vad som ges till patienter 
med adhd. VIP adhd för barn och vuxna presenterades 
vad gäller behandling och korta presentationer gavs 
från några regioner som beskrev hur man arbetar med 
behandlingsinsatser.

September 2022 gjordes ett gemensamt avstamp 
inför fortsatta erfarenhetsutbyte, inventering. Vi gör 
tillsammans en inventering av relevanta frågor att 
diskutera och hur vi planerar kommande möten. 

December 2022 Hur löser vi utmaningen med 
sammanhållen, integrerad vård för barn, unga och 
vuxna med NP-problematik – från misstanke till 
uppföljning?



Erfarenhetsutbyte 5 december -22
Hur löser vi utmaningen med sammanhållen, integrerad vård för barn, unga och vuxna med 
NP-problematik – från misstanke till uppföljning?

• Socialstyrelsens NR för adhd och autism, Louise von Bahr och Evelyn 
Andersson

• Identifierade utmaningar och förslag på lösningar, Antonia Reuter, VGR

• Hälsa-Lärande-Trygghet (HLT), Jessika Nyström, Region Västerbotten

• Karin Fängström, Optimusteamet, Uppsala

• Karin Berg, Småbarnsteamet, VGR



Dialoger i grupper

−Hinder och förutsättningar för sammanhållen vård, samverkan etc

− Erfarenheter av vård och stödsamordnare eller motsvarande


