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Målbilder framtagna tillsammans med 

personer med samsjuklighet 
• Tidig hjälp med psykisk ohälsa och missbruk 

• Stöd och vård som är lätt att hitta, komma i 

kontakt med och som är tillgänglig när jag 

behöver den 

• Tillgång till fungerande behandling och 

möjlighet att välja utifrån det som passar mig 

• Stöd och vård som hänger ihop som en 

helhet

• Inte bli utestängd från stöd och vård och få 

hjälp med både beroende och psykisk 

ohälsa 

• Bli lyssnad på, få förståelse och bli 

behandlad med samma respekt som andra 

• Bli stärkt i min egen förmåga att hantera min 

situation och ha inflytande över min vård och 

omsorg

• En fungerande vardag och ett meningsfullt 

sammanhang 

• En person som jag kan lita på och som följer 

med i hela processen

• Att vården och omsorgen lyssnar på, 

involverar och ger stöd till mitt nätverk 

Samsjuklighetsutredningen 2



• Tillgången till vård- och behandlingsinsatser är otillräcklig 

och ojämlik över landet

• Hälso- och sjukvården behandlar inte beroende och 

psykisk sjukdom samtidigt 

Problem att lösa att lösa kopplade till 

kvalitet och innehåll 
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• Hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens delade 

ansvar för vård och behandling av missbruk och 

beroende är inte ändamålsenligt

• Lagstadgade krav på organisatorisk samverkan får inte 

önskat resultat

Problem att lösa kopplade till 

organisation och ansvar

Samsjuklighetsutredningen 4



Vi överväger att föreslå: 
Tydliggörande av regionernas och kommuners uppdrag: 

Regionernas hälso- och sjukvård ansvarar för behandling av skadligt bruk och 

beroende 

Kommunernas socialtjänst fokuserar på sitt kärnuppdrag som är uppsökande 

verksamhet och att främja ekonomisk och social trygghet, jämlikhet i 

levnadsvillkor och aktivt deltagande i samhällslivet, samt att frigöra och utveckla 

resurser.

Regionernas hälso- och sjukvård ska vara skyldiga att samordna behandling av 

skadligt bruk och beroende med behandling av övriga psykiatriska diagnoser så 

att personer med skadligt bruk och beroende inte utesluts från nödvändiga 

insatser.

Att begreppet missbruk inte används i hälso- och sjukvårds- och 

socialtjänstlagstiftningen utan ersätts av begreppen skadligt bruk och beroende. 

. 
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Vi överväger också förslag som rör 

• Hälso- och sjukvård på HVB

• Obligatoriska sprututbytesverksamheter 

som ska främja psykisk och fysisk hälsa

• Skyldighet för regioner och kommuner att 

driva en samordnad vård och 

stödverksamhet för personer där det är 

nödvändigt med särskild samordning 
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Tack! Frågor? Synpunkter?  
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