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Många involverade…

Projektledningsgrupp

• Socialstyrelsen

• Experter

Vetenskap och beprövad erfarenhet 

(konsensus)

• SBU 

• Vetenskapliga författare (ca 6 författare)

• Beprövad erfarenhet samlas in via panel (ca 650 

personer)

Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg 

Referensaktörer

• Referensgrupp internt på 

Socialstyrelsen

• Avstämningar med andra 

myndigheter/aktörer

• Samverkan NPO-strukturen SKR

Indikatorgruppen

• Expertgrupp 5-7 personer

• Projektledning

Prioriteringsgrupp 

• 20-25 personer, olika professioner och 

patientföreträdare. 



Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg 

Varför nationella riktlinjer för adhd och autism?

• Prioriteringsstöd för chefer och beslutsfattare

• Urval av frågeställningar – ej vårdprogram

• Ojämlik tillgång till vård och stöd

• Stort behov inom detta område – livslånga 

tillstånd

• Stora konsekvenser om vård och stöd uteblir  

• Varierad kompetens – många professioner 

involverade



Hur hänger alla riktlinjerna ihop? 

Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg Ref bild: VIP adhd ppt, G Granholm, 2022



Hur vi tar fram nationella riktlinjer?



Vägen till rekommendationerna

Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg 

Frågeställningar 

utifrån väglednings

-behov
Tillstånds- och åtgärdspar

Urval av frågeställningar t.ex.

- Praxisskillnader

- Etiska dilemman

- Oenighet i professionen

Samla bästa 

tillgängliga kunskap

Systematiska översikter

Enskilda studier

Beprövad erfarenhet 

Prioritera
1. Tillståndets 

svårighetsgrad

2. Åtgärdens effekt

3. Kostnadseffektivitet 

Ca 20 personer i prioriterings-

grupp från landets regioner och 

kommuner

Kartläggningar, 

behovsinventering 

och projektledning



Kunskapsunderlagens väg till 

rekommendation

Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg 

Underlag med vetenskap Prioritering

Otillräckligt 

vetenskapligt 

underlag

• Inga studier

• Studier av för 

låg kvalitet

• Mycket låg 

tillförlitlighet 

enligt GRADE

Vägval

Väntas ny kunskap? 

FoU möjlig

Bedömning av lämplighet om 

beprövad erfarenhet? 

Konsensusförfarande



Deltagare i prioriteringsgruppen

Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg 

Norra Sjukvårdsregionen

• Birgitta Nordström

• Kaj Ehlin

Kommunförbundet 

Västernorrland

• Maria Holknekt

Uppsala-Örebro sjukvårdsregion

• Helén Westerlund

Falu Kommun

• Christina Lans

Västra 

sjukvårdsregionen

• Hans Ackerot

• Gerda Lindblad

Tanums kommun

• Annika Vilhelmsson

Stockholm/Gotland sjukvårdsregion

• Annika Brar

• Selma 

• Idring

• Helka Widengren

Södra sjukvårdsregionen

• Irene Eriksson

Sydöstra sjukvårdsregionen

• Susanna Danielsson

• Rebecka Persson

• Tobias Jacobsson

• Maria Askling

Habo Kommun

• Lena Olsson

Patientföreträdare

• Eric Donell Åkerblom

• Mats Jansson

Prioriteringsordförande

• Dan Edvinsson



Huvudsakliga budskap i riktlinjerna

Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg 

• Gör tidiga insatser- vänta inte på diagnos

• Samtidigt ska inte utredning fördröjas. Gör utredningar som leder framåt

• Prioritera sårbara grupper

• Samordna de många kontakterna

• Höj kunskapen



Rekommendationerna i riktlinjerna

Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg 

Tidiga insatser och 

neuropsykiatrisk utredning

Sammanhållen hälso- och sjukvård 

– från misstanke till uppföljning

Kompetensutveckling Psykosociala insatser Psykologiska insatser Läkemedel och medicintekniska 

produkter

Effektiv samverkan



Tidiga insatser och neuropsykiatrisk utredning



Tidiga insatser och neuropsykiatrisk  utredning

Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg 

Neuropsykiatrisk utredning utifrån fastställda grundprinciper

Prio 1

Adhd-diagnos utifrån enbart datoriserade uppmärksamhetstester

Icke-göra

Tidiga insatser efter behov 

Prio 3



Tillstånd: Barn och vuxna med misstänkt neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning (B23)

Åtgärd: Tidiga insatser efter behov

Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg 

Barn

Indikator



VIP adhd – exemplen på tidiga insatser

Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg 

• Begripliggöra svårigheter, information och råd för ökad hanterbarhet

• Egenvårdsråd, levnadsvanor, sömn, stress

• Kognitivt stöd och anpassningar, råd om bemötande och kravnivå

• Minska stressorer i livet – familjerådgivning, företagshälsovård

• Stöd i föräldraskapet – föräldrastödsprogram via kommunen, 

anhörigstöd

• Stöd och anpassning i förskolan och skolan, på arbetet



Tillstånd: Barn och vuxna med misstänkt neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (U1)

Åtgärd: Neuropsykiatrisk utredning enligt fastställda grundprinciper

Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg 

Grundprinciperna innebär att utredningen:

• anpassas efter individens behov, symtom och förutsättningar

• utförs tvärprofessionellt  - samsjuklighet (t.ex pågående 

substansbrukssyndrom)

• sker sammanhållet och med kontinuitet i tid och plats

• har en bred diagnostisk ansats och utgår från en fullständig 

anamnes

• inkluderar en funktions- och aktivitetsbedömning

• resulterar i en åtgärdsplan för insatser och uppföljning. 

Barn

Vuxna

Indikator



Sammanhållen hälso- och sjukvård 

– från misstanke till uppföljning



Sammanhållen hälso- och sjukvård –från 

misstanke till uppföljning

Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg 

Neuropsykiatrisk utredning, insatser och uppföljning av ett team med läkare och en 

psykolog, och fler kompetenser vid behov

Prio 2

Strukturerad och regelbunden uppföljning av hälso- och sjukvårdsinsatser för barn                  

Prio 3

Sammanhållen bedömning, diagnostik, insatser och uppföljning

Prio 3

Strukturerad uppföljning av hälso- och sjukvårdsinsatser för vuxna

Prio 3



Effektiv samverkan



Effektiv samverkan

Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg 

Rutiner för samarbete och tydlig ansvarsfördelning mellan primärvården, den 

specialiserade psykiatrin och habiliteringen  Prio 1

Strukturerat arbetssätt vid övergången från barnsjukvård till vuxensjukvård                               

Prio 3

Gemensam genomgång av utredningsresultat av den utredande vårdenheten för 

förskolan eller skolan, inklusive elevhälsan Prio 3

Samordning av tidiga insatser mellan socialtjänsten, hälso- och sjukvården och 

skolan (elevhälsan), i dialog med barnet och barnets vårdnadshavare

Prio 3

Tidig kontakt med öppenvårdspsykiatrin, socialtjänst eller beroendevård inför frigivning 

från Kriminalvården Prio 1



Tillstånd: Adhd eller autism, behov av vård från flera instanser, 

barn och vuxna 

Åtgärd: Rutiner för samarbete och tydlig ansvarsfördelning mellan 

primärvården, den specialiserade psykiatrin och habiliteringen

Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg 

Barn

Kommentar:

Rätten till vård behöver också säkerställas även för de patienter där det 

inte finns en självklar instans som har huvudansvar för patienten. 

Aktörerna kan samverka genom konsultativt stöd och fortsätta ge 

patienten vård från sin pågående instans. Patientens vård ska inte 

fördröjas eller utebli. 

Exempel: Autism och ätstörning, alkoholberoende och adhd osv

Indikator



Tillstånd: Adhd eller autism, barn som ska fylla 18 år (O2)

Åtgärd: Strukturerat arbetssätt vid övergången från 

barnsjukvård till vuxensjukvård

Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg 

Barn

Kommentar

Åtgärden är viktig för patientgrupp med skilda behov. Strukturerat arbetssätt underlättar övergången till 

vuxensjukvården och ger förutsättningar för en god och kontinuerlig vård särskilt då mognadsnivån och 

funktionsnivån kan variera stort i denna grupp. 

Indikator



Tillstånd: Misstänkt eller fastställd adhd eller autism, tecken 

på ogynnsam utveckling, barn i skolåldern 

Åtgärd: Samordning av tidiga insatser mellan socialtjänsten, 

hälso- och sjukvården och skolan (elevhälsan), i dialog med 

barnet och barnets vårdnadshavare

Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg 

Barn

Kommentar

Skolfrånvaro, slutar gå i skolan, normbrytande beteende. Insatser från respektive aktör inte tillräckliga. 

Identifiera risk- och skyddsfaktorer

Rimliga förväntningar på barnet. 

Gemensam plan för barnet. 

Socialstyrelsen har ett stort projekt kring Tidiga samordnade insatser (TSI)



Kompetensutveckling



Kompetensutveckling

Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg 

• Ökad generell kunskap om adhd och autism

• Upptäcka, behandla och bemöta

• Varierande omfattning beroende på utgångsläget

• Finns mycket stödmaterial från Socialstyrelsen – ex. 

Kunskapsguiden

• Implementeringsstöd med reflektionsmaterial på gång



Kompetensutveckling

Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg 

Kompetensutveckling om adhd och autism, för personal i socialtjänsten

Prio 2

Kompetensutveckling om tidig upptäckt av autism, för personal i barnhälsovården

Prio 3

Kompetensutveckling om adhd och autism, för personal i primärvården och 

elevhälsan            Prio 3

Kompetensutveckling om adhd och autism hos äldre, för personal i hälso- och 

sjukvården och socialtjänsten Prio 3



Psykosociala insatser



Psykosociala insatser

Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg 

Uppmärksammande av munhälsa vid hälso- och sjukvårdsbesök (O8) Prio 3

Vård- och stödsamordnare barn (Bb40) Prio 2

Information till närstående från hälso- och sjukvården om stöd som erbjuds av andra huvudmän 

(B27) Prio 3

individanpassat stöd till arbete (IPS-modellen, individual placement and support) (Bv61) Prio 4

Boendestöd (Bv63) Prio 2

Vård- och stödsamordnare vuxna (Bv40) Prio 2

Föräldraskapsstöd vårdnadshavare med adhd eller autism (B60) Prio 3



Psykologiska insatser



Psykologiska insatser

Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg 

• Vid ångest och depression är KBT förstavalsbehandling 

för alla som kan tillgodogöra sig den

• Lämplighetsbedömning görs alltid av enskilda 

behandlaren

• Dessa rekommendationer gäller för särskilt anpassade 

behandlingar där sedvanlig behandling inte fungerar 

Vuxna



Psykologiska insatser

Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg 

Psykoedukation (Bb21a och b, Bv21a och b) Prio 3

Barn med adhd kognitiv beteendeterapi (KBT) inriktad på adhd-symtom (B15a) Prio 7

Mångsidiga intensiva beteendeinsatser (EIBI) (Bb52) Prio 3

Social färdighetsträning (manualbaserad) (Bb53b) Prio 5

Vuxna med adhd kognitiv beteendeterapi (KBT) inriktad på adhd-symtom (B15b) Prio 4

Barn med autism och insomni kognitiv beteendeterapi (KBT) 

anpassad till barn med autism (B15e)   FoU

Barn med autism och ångest kognitiv beteendeterapi (KBT) 

anpassad till barn med autism (B15c)  Prio 3



Tillstånd: Autism, barn (0–5 år) (Bb52)

Åtgärd: Mångsidiga intensiva beteendeinsatser (EIBI)

Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg 

Kommentar

Klinisk erfarenhet talar för att det är svårt att avgöra vilka barn som har nytta av åtgärden. 

Därför kan en provperiod vara lämplig.



Läkemedel och medicintekniska produkter



Läkemedel

Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg 

•Alltid en del av en behandling

•Läkemedelsverkets behandlingsriktlinjer – alltid del av 

ett paket av insatser



Läkemedel och medicintekniska produkter

Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg 

Centralstimulerande adhd-läkemedel, korttidsbehandling (upp till 1 år) med regelbunden uppföljning 

Prio 3

Icke-centralstimulerande adhd-läkemedel, långtidsbehandling (mer än 1 år) med regelbunden 

uppföljning Prio 5

Centralstimulerande adhd-läkemedel, långtidsbehandling (mer än 1 år) med regelbunden uppföljning 

Prio 4

Icke-centralstimulerande adhd-läkemedel, korttidsbehandling (upp till 1 år) med regelbunden 

uppföljning Prio 4 

Barn



Läkemedel och medicintekniska produkter

Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg 

Melatonin barn adhd insomni (B3c) Prio 3

Tyngdtäcke (B3ad) Prio FoU

Adhd-läkemedel vid adhd och substansbrukssyndrom (B13) Prio 3

Barn



Tillstånd: Adhd, substansbrukssyndrom, barn (≥ 13 år) och 

vuxna 

Åtgärd: Adhd-läkemedel

Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg 

Kommentar: 

Tillståndet har en stor till mycket stor svårighetsgrad, och åtgärden minskar kärnsymtomen 

vid adhd. Behandlingen behöver alltid anpassas till patientens behov, typ av substansbruk 

och grad av substansbrukssyndrom. Patienten behöver samtidigt erbjudas behandling för 

substansbrukssyndromet.

Barn

Indikator



Övergripande indikatorer

Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg 

Indikatorer 

• Läkemedelsgenomgång tillsammans med läkare (16)

• Uppföljning av neuroleptikabehandling för personer med autism och komplexa behov (17)



Vad händer nu?

2021-11-23

nov-dec jan-feb mar-apr maj-jun

Regionala seminarier 

+ flera andra möten om 

riktlinjerna

Omsökningar (preliminär tid)

jul-aug

20 januari: sista dag att 

inkomma med synpunkter

sep-okt

Implementeringsstöd

Vintern 2023

Målsättning uppdaterad 

version

Hantering av 

synpunkter



Nu börjar implementeringsarbetet.

Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg 



Mer information finns på:

www.socialstyrelsen.se
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