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Ett regeringsuppdrag inom PRIO 

 

Socialstyrelsen ska tillsammans med Läkemedelsverket, 
Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), 

Folkhälsomyndigheten och Tandvårds- och 
läkemedelsförmånsverket (TLV) säkerställa en samordnad 

och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området 
psykisk ohälsa 
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Uppdraget  

Myndigheterna fick i uppdrag att: 

  

• undersöka vilket stöd som behövs i form av riktlinjer, 
rekommendationer, handböcker, föreskrifter m.m. 

• ta fram behovs- och målgruppsanpassat stöd 

• utforma och anpassa stödet så att det blir lätt att hitta 
och att använda för verksamheterna 

• arbeta samordnat för att stödet skulle bli enhetligt  
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Behov av stöd 

• Många verksamheter vill ha mer kunskap om adhd  

• Kunskap behövs kring bland annat utredning och diagnos, 
behandling och uppföljning 

• Både för barn och vuxna  

• Kunskapen måste vara lätt att ta 
till sig och använda i det dagliga  
arbetet! 
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Kunskapsprodukter om adhd 

 

1. Kunskapsstöd från Socialstyrelsen –  
Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd  

2. Stöd för beslut om läkemedelsbehandling - 
Socialstyrelsen 

3. Omprövning av adhd-läkemedel - TLV 

4. Prioritering av kunskapsluckor om 
adhd - SBU 

5. Uppdaterad information om  
läkemedel - Läkemedelsverket 
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Målgruppsanpassade stödprodukter 

• Två fickbroschyrer med allmän information om adhd 

• Två broschyrer om utredning och diagnostik 
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Målgruppsanpassade stödprodukter 

• En film om bemötande och förhållningssätt i skolan 

• Diskussionsunderlag 
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https://vimeo.com/109840131#t=4m56s
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Fortsatt arbete 2015 

Stöd till socialtjänsten 
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Förstudie – kartlägga socialtjänstens 

behov 

Våren 2015 har projektgruppen bland annat: 

• Haft 12 möten med olika verksamheter i landet 

• Träffat och intervjuat ca 60 personer verksamma inom 
socialtjänsten 

• Intervjuat tre personer med adhd 

• Haft dialog med intresseorganisationer 
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Socialtjänstens behov 

• Baskunskaper kring diagnosen 

• Webbaserat stöd för gruppdiskussion 

• Material som innehåller reflektionsfrågor 

• Konkreta råd kring förhållningssätt och bemötande 

• Goda exempel: hur gör andra? 

• Checklistor 
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Möten som kräver extra kunskap 

• När personer med adhd kommer till ekonomiskt bistånd 

• Mötet med föräldrar till ett barn med adhd  

• När det inte bara är adhd utan finns annan problematik 
som missbruk 

• Boendestöd 
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Vad säger personer med adhd  

• Myndigheter ligger på minus redan innan mötet 

• Jag utgår ifrån att de inte förstår 

• Socialtjänsten följer bara regelboken och ser inte 
personen 

• Jag önskar de bekräftade att de förstår att jag har det 
jobbigt 

• Förutfattade meningar om att personer med adhd inte har 
jobb och att de alltid beter sig på ett visst sätt 

• Viktigt att personalen är flexibla när de möter mig och 
möter mig där jag är, på mitt sätt 
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Kunskapsstödet består av 
• Fyra filmer om bemötande med intervjuer och 

dramatiseringar. 

• Ett inspirations- och diskussionsmaterial med 
utgångspunkt i filmerna om bemötande.  

• Checklista med tips inför, under och efter ett möte med 
en person som har adhd. 
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Fyra filmer om bemötande 

Film 1. Introduktion om adhd 

Svarar på vanliga frågor . Filmen tar även upp hur viktig 
samverkan är mellan olika verksamheter 

Film 2. Första mötet med socialtjänsten 

Illustrerar de krav som ställs i kontakten med myndigheter 

Film 3. Att vara förälder till ett barn med adhd  

Illustrerar hur föräldraskapet kan påverkas av att ha ett barn 
med adhd och hur socialtjänsten ska kunna ge rätt stöd 

Film 4. Att vara ung vuxen med adhd och missbruk 

Tar bland annat upp att arbeta med motivation 
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Materialet finns samlat på kunskapsguiden 
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http://www.kunskapsguiden.se/barn-och-unga/halsoproblem/adhd/Sidor/default.aspx
http://www.kunskapsguiden.se/psykiatri/halsoproblem/adhd2014/Sidor/default.aspx


Samordnad kunskapsstyrning inom psykisk ohälsa 

Exempel – en introduktionsfilm 
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Olika perspektiv 

Samverkan 

https://vimeo.com/154618288#t=4m30s
https://vimeo.com/154618288#t=8m45s
https://vimeo.com/154618288
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Exempel – Första mötet med 

socialtjänsten 
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https://vimeo.com/154618291#t=3m16s


Samordnad kunskapsstyrning inom psykisk ohälsa 

Kontakta oss gärna med frågor eller förslag!  
Barbro Thurfjell, medicinskt sakkunnig barn- och ungdomspsykiatri 

Barbro.Thurfjell@socialstyrelsen.se 

 

Annika von Schmalensée, projektledare 

annika.vonschmalensee@socialstyrelsen.se 

 

Valida Fendic, socialsekreterare Enskede -Årsta -Vantör stadsdelsförvaltning 

valida.fendic@stockholm.se 

 

Annika Angerfelt, enhetschef Enskede -Årsta -Vantör stadsdelsförvaltning 

annika.angerfelt@stockholm.se 
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Tack! 
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