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Överenskommelse 

Stöd till personer med 
neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar 

Inledning 
Agnetha Jatko, länschef för Länsenheten särskilt stöd/Funktionshinder har på 

länsstyrgruppens uppdrag hållit i en utredning om stöd till personer med neu-

ropsykiatriska svårigheter. Utredningen har utmynnat i en överenskommelse 

som länsstyrgruppen har antagit. Överenskommelsen gäller landstinget, 

kommunernas socialtjänst, arbetsförmedlingen och försäkringskassan.  

Överenskommelsen gäller från 1 december 2012. 

Bakgrund 
Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar utgör en stor mål-

grupp för insatser från olika samhällsinstanser. Gränsdragningen mellan 

olika samhällsaktörers uppdrag och ansvar i stödet till målgruppen har varit 

otydligt. 

Mål 
Målet med överenskommelsen är att klargöra olika samhällsaktörers ansvar 

och uppdrag i stödet till vuxna personer med neuropsykiatriska funktions-

nedsättningar. 

 

Gränssnittsområden 
Stödform Samhällsaktör 

 Af Fk Vc Vuxpsyk Vux hab/ 

Neurovux 

LSS 

Råd och 

Stödteam 

Soc 

Info om funktions-

nedsättningen 

  X X X X  

Behandlade / 

Stödjande samtal 

X X X X X X X 

Samordning X X X X X X X 

Stödjande insatser 

för fungerande  

vardag 

  X X X X X 

Anhörigstöd    X X X X 



 
30 NOVEMBER 2012 

 2 

 

 

   

 
 

Tabellen redovisar de insatsområden som ligger i gränslandet mellan olika 

verksamheter och där oklarheter finns om vem som ska erbjuda insatsen. 

Kryssmarkeringarna betyder att den typen av stödinsats ligger inom angiven 

verksamhets uppdrag. 

Överenskommelse om uppdrag och 
ansvar inom gränssnittsområdena 

Information om funktionsnedsättningen 
Om patienten/brukaren har behov av upprepad information om funktions-

nedsättningen ligger ansvaret på vårdcentral, Länsenhetens vuxenhabili-

tering eller LSS Råd och Stödteam, beroende på var patienten/brukaren 

har sin stödkontakt. 

Patienter som har sin behandlingskontakt i psykiatrin vänder sig till sin psy-

kiatrimottagning. 

Behandlande/Stödjande samtal  
Vårdcentral. Behandlande samtal eller stödsamtal i syfte att hitta ändamåls-

enliga sätt att hantera sin livssituation och där psykiatrisk specialistkompe-

tens inte krävs. 

Psykiatrin Om patienten förutom neuropsykiatrisk diagnos har psykiatrisk 

problematik som kräver vuxenpsykiatrins specialistkompetens svarar psykia-

trin för samtalsstödet. Kan vara behandlande samtal eller stödjande samtal. 

Länsenhetens vuxenhabilitering  Samtal för stöd i att finna strategier att 

hantera sin livssituation och där särskild kunskap om livsvillkor för personer 

med funktionsnedsättning krävs.  

LSS Råd och Stöd (LSS 9 § punkt 1) Psykosocialt stöd och psykosocial 

rådgivning till brukare som har  insatsen Råd och Stöd och där särskild kun-

skap om livsvillkor för personer med funktionsnedsättningar krävs. Inom 

neuropsykiatriområdet är det personer med autism eller autismliknande till-

stånd som ingår i LSS personkrets. 

Socialtjänsten. Stödjande samtal för att hitta strategier att hantera sitt liv, 

motivera till insatser t.ex att bryta missbruk, samarbetssamtal, stöd att bryta 

beroende av försörjningsstöd m.m. 

Arbetsförmedling och försäkringskassa: Rehabiliterande samtal med fo-

kus på personens situation i förhållande till arbetslivet. 

Samordning 
Där flera verksamheter är involverade är det nödvändigt att få till en funge-

rande samordning av allas insatser. 

Alla deltagande verksamheter har ett samordningsansvar inom sitt specifika 

ansvarsområde 

För den övergripande samordningen har alla verksamheter ansvar att påtala 

behovet av samordning och ta initiativ till ett samordningsmöte. Vid mötet 

utses samordningsansvarig från den verksamhet som har de flesta insatserna 

eller utifrån vilket livsområde som är i fokus 
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För samordning av insatser finns olika verktyg såsom SIP och Individuell 

plan enligt LSS. För samordning av insatser mellan landstingets hälso- och 

sjukvård och kommunernas socialtjänst används SIP. 

Stödjande insatser för fungerande vardag 
Olika former av psykopedagogiska insatser kan behövas. Det kan handla 

om kunskap om diagnos och samhällsstöd eller verktyg att hantera sin var-

dag, både i familjen, arbetslivet och i andra relationer. 

För stöd i vardagsstruktur finns kognitivt stöd och hjälpmedel.  

Vårdcentralernas och psykiatrins arbetsterapeuter utreder behovet av stöd 

i vardagsstruktur. 

 Vårdcentralernas och psykiatrins arbetsterapeuter kan samverka och få stöd 

av sina kollegor i Länsenhetens vuxenhabilitering i dessa frågor. 

Vid behov kan remiss också skickas till Länsenhetens enhet för kognitivt 

stöd, Huvudsaken. 

Boendestöd t ex mobila stödteam, personligt ombud, kontaktperson är ett 

ansvar för socialtjänsten. 

Arbetsförmedlingen och försäkringskassan kan erbjuda arbetshjälpmedel 

som är nödvändiga i arbetet. 

Anhörigstöd 
Socialtjänsten har ett lagmässigt åläggande att erbjuda stöd till anhöriga.  

LSS-insatser inkluderar anhörigstöd. 

Psykiatrin erbjuder anhörigutbildning.  

Anhörigstöd kan erbjudas inom vuxenhabiliteringen. 

Stöd till anhöriga ges både individuellt och i grupp. 

Medicinsk behandling 
Behandling med centralstimulantia är förbehållen läkare med psykiatrisk 

specialistkompetens när det gäller vuxna personer. 

 

 


