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Svenska Läkarföreningen för Habiliteringsmedicin är en nationell förening för läkare med 

olika specialiteter som funnits i drygt 50 år. Föreningen är en intresseförening till Sveriges 

Läkarförbund. Föreningens intresseområde är intellektuell funktionsnedsättning (intellectual 

disability, ID), autism, svåra hjärnskador, sällsynta syndrom och rörelsenedsättning hos 

vuxna.  

 

 

Det är glädjande att Socialstyrelsen uppmärksammar denna svåra patientgrupp för 

högspecialiserad vård. Likaså att NHVe inte bör ha exklusionskriterier utan varje remiss skall 

bedömas individuellt. Utifrån skrivningen om vilka patienter som kan bli aktuella för vård vid 

NHVe torde därför patienter med tidigare diagnosticerad ID kunna bli aktuella förutsatt att 

deras självskadebeteende är allvarligt, livshotande, omfattande och upprepat. Bland personer 

med ID och andra funktionsnedsättningar har många nedsatt autonomi. De kan ha svårt att ta 

ställning till erbjuden vård eller delta aktivt i vårdplanering och avdelningsmöte, men bör trots 

det kunna bli aktuella för vård på en NHVe.  

”Behandling vid NHVe skall ske enligt nationella vårdprogram/riktlinjer och andra nationella 

kunskapsstöd”, men det behöver finnas stort mått av flexibilitet och individuell anpassning.  

”Behandlingarna kräver viss motivation och förmåga, vilket gör att alla patienter inte kan ingå 

i en behandling” enligt remissversionen. Om patienten inte klarar en tänkt behandling bör 

arbetet istället bedrivas via patientens nätverk, exempelvis med förändringar av patientens 

fysiska miljö, med bemötande och med kommunikation. Att arbeta med personer med svårt 

självskadebeteende som också har en omfattande funktionsnedsättning innebär ofta att arbeta 

via personens nätverk. I detta nätverk ingår givetvis närstående, men också kommunen, 

primärvård och övrig sjukvård.  

Ett självskadande beteende hos en person med ID, autism eller annan kognitiv 

funktionsnedsättning är ofta ett sätt att kommunicera att något är fel. Det är svårt att 

utreda/bedöma/behandla en person med svårt självskadebeteende då verbal kommunikation 

saknas eller är avvikande. Grunden för att förstå problematiken, minska det problematiska 

beteendet och dess konsekvenser är då beteenderegistreringar och analyser av dessa. 

Personer som är aktuella vid en NHVe bör genomgå en noggrann somatisk undersökning, 

provtagning och eventuellt radiologiska undersökningar för att utesluta somatiska åkommor. 

Somatiska tillstånd kan leda till svårt och långvarigt självskadebeteende hos dem som har 

svårt att kommunicera och uttrycka symtom och behov. 



Att arbeta med svårt självskadande personer kräver en bred kompetens. Såsom beskrivs i 

underlaget behövs ett multidisciplinärt team med olika expertområden. Psykologen har en 

självklar roll i teamet. Det behöver dock förtydligas att denne måste kunna utreda och bedöma 

den kognitiva förmågan.  

Andra yrkeskategorier som en NHVe bör ha tillgång till är arbetsterapeut (ex för att 

utreda/bedöma funktion), logoped (ex för att utreda/bedöma kommunikationsförmåga) och 

specialpedagog (ex för pedagogiska strategier i bemötande, verktyg för tydliggörande 

pedagogik och handledning av personal) även för vuxna. 

Det är glädjande att daglig sysselsättning ingår under vårdtiden för att stimulera/aktivera och 

locka till goda upplevelser och erfarenheter och att vården planeras i en ”läkande miljö”. 

Uppföljning efter slutenvård är oerhört viktigt, och uppföljningen kan bli långvarig. Redan 

under slutenvården behöver en dialog föras med patientens ordinarie vårdkontakt. Det kan 

behövas handledning till personal efter vård på NHVe och detta måste säkras under vårdtiden. 

För gruppen med ID och problemskapande beteende har det tidigare funnits en specifik 

vårdavdelning på Sahlgrenska universitetssjukhuset/Mölndal med regionalt uppdrag (Västra 

Götaland och Halland), som stängdes hösten 2019. Öppenvården (Omsorgspsykiatrin, 

Psykiatri kognition äldrepsykiatri) till den nämnda avdelningen finns dock kvar. Det finns 

VUB-team (vuxna med utvecklingsstörning och beteendeproblem) i Stockholm och i Skåne 

och inom Vuxenhabiliteringar runt om i landet finns team som arbetar med personer med 

självskadebeteende. Samarbete med sådana mottagningar torde vara fruktsamt. 

I arbete med patienter med svåra och komplexa problem, som vid svårt självskadebeteende, 

bör det finnas möjlighet till etisk vägledning. Brukarorganisationer (ex Attention, Autism och 

Aspergerförbundet, FUB, Mind, Rise, SHEDO, ÅSS) bör bjudas in och ges möjlighet till 

dialog och synpunkter. 
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