
SAMVERKAN KRING 
PERSONER MED 
MISSBRUK/BEROENDE 
  
ÖVERENSKOMMELSE 
MELLAN STOCKHOLMS 
LÄNS LANDSTING OCH 
KOMMUNER I STOCKHOLMS 
LÄN 
 
RÅDSLAGET 15 NOVEMBER 
 
 



 
Policy 2008 – Överenskommelsen 2016 
 
2013: Krav om överenskommelse enligt  SoL och 
HSL  
 
2015:  Reviderade Nationella riktlinjer för vård och 
stöd vid missbruk och beroende  
 
 
Fokus på:  
 
• Personer med beroende med sociala problem  

 
• Komplexa vårdbehov med sociala problem 

 
• Barn till föräldrar med missbruk/beroende samt 

det ofödda barnen 
 

 

 



PROJEKTORGANISATION 
 
 Projektägare Gunilla Hjelm Wahlberg, KSL, Conny Gabrielsson, HSF,  

Styrgrupp Margareta Heimer, Danderyd, Marianne Krook, Huddinge, Tina 
Heinsoo, Sthlms stad, Johan Franck, SLSO, Helena von Schewen, Maria 
ungdom, Annika Andersson, Capio Maria, Gunilla Hjelm Wahlberg, KSL, Conny 
Gabrielsson, HSF  

Referensgrupp; RFHL, Sthlms brukarförening, SPES, Musketörerna i 
Sollentuna, Verdandi, Sällskapet länkarna, Attention, 
Brukarinflytandesamordnare (BISAM) - psykiatri södra och norra 

Projektgrupp Lars Blomström, Capio Maria (sakkunnig), Emma Fredriksson, 
KSL, Jocelyne Ängeslevä, HSF, Helena von Schewen, Maria ungdom, Daniel 
Uppström, SLSO/kriminalvården och Anna Lindskog, KSL. 

 



 
 

  

  

  

  

  

  

Komplexa vårdbehov 
Med sociala  problem 

  

Beroende med sociala problem   

Beroende utan sociala problem   

  

Missbruk   

Riskbruk   

Inga problem   

  

  

Överenskommelsen 
(reglerat i SoL/HSL) 
Här ingår även 
närstående som kan 
behöva stöd 
 

• Föräldrar/närstående 
vuxna  
 

• Barn under 18 år 
(inklusive det väntade 
barnet)  
 

• Ungdomar och unga 
vuxna  
 

• Vuxna personer med 
missbruk/beroende 
och personer med 
samsjuklighet  

 
• Äldre   

 
• Vuxna med missbruk 

av dopningsmedel  
 

• Vuxna med 
läkemedelsberoende  

ANDT strategi samt 
förebyggande insatser 

enligt SoL och HSL 



SYFTE 
 

. 
 
främja samverkan och samarbete mellan huvudmännen genom ett 
effektivt utnyttjande av huvudmännens resurser och en gemensam 
verksamhets- och kunskapsutveckling mellan parterna 

uppnå bästa möjliga livskvalitet och funktionsnivå i vardagslivet för 
den enskilde som är i behov av huvudmännens insatser.  
Överenskommelsen ska också bidra till att minska sjuklighet och 
dödlighet samt förebygga suicid 



INDIVIDEN 

• förbättra sin hälsa samt uppnå en förändring inom livsområden som 
boende, arbete, sysselsättning, studier, ekonomi och relationer med 
närstående 

• ges en kvalitativ och tillgänglig vård samt stöd och behandling, med 
såväl kortsiktiga som långsiktiga mål, som upplevs som attraktiv av 
den enskilde 

• få ett bemötande som präglas av respekt för individen där den 
enskilde erbjuds delaktighet i planering och beslut om stödinsatser, 
vård och behandling 



GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER 

 
• Individnära samverkan - hela processen från identifiering via 

utredning och diagnostisering till stöd och behandling och 
uppföljning – SIP 
 

• Evidens och kunskapsbaserade insatser  
 

• Ledningssystem – uppföljning och avvikelser (SOSFS 2011:9) 
 

• Digitalisering 
 

• Jämlik och jämställd missbruks- och beroendevård 
 

• Våld i nära relationer 
 
 



GEMENSAMMA 
ÅTAGANDEN – STRUKTUR/ORGANISATION 
 

REGIONAL NIVÅ 
• Ta fram förslag till årliga handlingsplaner med prioriterade 

områden/utvecklingsarbeten 
 

• Regional kunskapsuppbyggnad genom uppföljning 
 

• Erbjuda arenor för erfarenhetsutbyte och dialog för att sprida 
länsövergripande kunskap och goda exempel 
 

• Årlig sammanställning av avvikelser i samverkan (från lokal nivå) 
 

• Bjuda in brukar- och närståendeföreningar i samband med 
framtagande av regional handlingsplan 



GEMENSAMMA 
ÅTAGANDEN – STRUKTUR/ORGANISATION 
 

LOKAL NIVÅ 
• lokalt/delregionalt samråd med representanter från kommun/stadsdels- 

och landstingsverksamheter.  
 

• Kriminalvården (även andra aktörer relevanta för samverkan) 
adjungeras till samverkansgrupperna när aktuella frågor finns 
 

• Avvikelsehantering i samverkan finns 
 

• Rutiner för samverkan kring identifiering, bedömning/utredning, 
behandling/stöd och uppföljning 
 

• Rutiner för samarbetet med brukare/brukar -och närståendeföreningar 
 

• Följa upp åtaganden 
 



PRIORITERADE MÅLGRUPPER 
  

 
MÅLGRUPPER 
• Föräldrar/närstående/gravida med missbruk/beroende  
 
• Barn under 18 år (inklusive det väntade barnet)  

 
• Ungdomar och unga vuxna med missbruk/beroende 

 
• Vuxna personer med missbruk/beroende och personer med samsjuklighet  

 
• Äldre  med missbruk/beroende  

 
• Vuxna med missbruk av dopningsmedel  

 
• Vuxna med läkemedelsberoende  

 
 

 



UNGDOMAR OCH UNGA VUXNA MED MISSBRUK/BEROENDE 
 
Kommunerna och landstinget åtar sig att: 
 

• Rutiner ska finnas kring externt samarbete och samverkan i syfte att erbjuda ett sammanhållet och 
tillgängligt stöd och vård för ungdomar och unga vuxna med missbruk/beroende. 
 

• Samordna utbildningsinsatser utifrån rekommendationer i de nationella riktlinjer för vård och stöd 
vid missbruk och   beroende (2015) kring ungdomar och unga vuxna med missbruk/beroende. 

 

• Verka för att tillsammans med SiS ta fram rutin kring LVU och LVM med fokus på avslut, utskrivning 
och fungerande hemsituation. 
 

• Göra en analys av vilka behov av samverkan som finns samt identifiera och genomföra 
gemensamma kunskapshöjande insatser kring målgrupperna. 
 

Landstinget åtar sig att: 
 

•  Ta fram rutiner för samordning och samverkan internt mellan BUP, Maria ungdom/Mini Maria, 
beroendevården och psykiatrin. 
 

• Kartlägga den somatiska hälsan för att tillgodose kroppsliga vårdbehov och bedöma den enskildes 
behov av psykoterapeutiska insatser så att dessa tillgodoses. 
 

Kommunerna åtar sig att: 
 

• Ta fram rutiner för samverkan vid överföring mellan enheterna barn och ungdom, vuxen/missbruk, 
socialpsykiatri, LSS-enheter och ekonomiskt bistånd. 
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