
 

Kort sammanfattning av Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för vård och stöd vid 

adhd och autism (oktober 2022): 

 

De nationella riktlinjerna är främst tänkta som ett prioriteringsstöd för chefer och beslutsfattare. 

Tidiga insatser vid misstanke om np diagnos ska prioriteras, men även tidig neuropsykiatrisk 

utredning. Tidig neuropsykiatrisk utredning har fått högsta möjliga prioritet eftersom ”den ökar 

chanser till rätt insatser. Insatser som ej fungerar kan bli kontraproduktiva”.  

 

Finns rekommendation om kompetensutveckling för elevhälsan på s 33.  

De nationella riktlinjerna kommer inte att gå på remiss, men synpunkter emotses, dock senast 20 

januari 2023.  Därefter finns mål om en uppdaterad version i slutet av 2023. Då kommer också 

rekommendationer om kognitivt stöd och hjälpmedel att läggas till. 

 

Team som utredes ska bestå av minst läkare och psykolog och ska även stå för uppföljning. 

Uppföljning inom HSV minst en gång per år för barn rekommenderas. 

 

Man har lyft att vissa grupper missas: de som ej har svenskt ursprung; har annan psykisk sjukdom (t 

ex ångest, depression); har sämre socioekonomi; -har pågående insatser från socialtjänsten; har 

bruk av ANDT; är aktuella inom rättsväsendet; flickor/kvinnor; äldre; de med förvärvad hjärnskada. 

 

Några citat: 

S 23 står: ”En neuropsykiatrisk utredning enligt fastställda grundprinciper ökar förutsättningarna för 

att patienten får en korrekt diagnos och lämpliga insatser utan onödigt lång väntan. Utredningen 

ger avgörande information för planeringen av fortsatt vård och stöd, och har högsta möjliga 

prioritet.” 

 
S 25: ” Din region eller kommun kan behöva satsa resurser och göra organisatoriska förändringar, för 

att kunna erbjuda tidiga insatser till barn och vuxna (även äldre) med misstänkt neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning” 

 

S 26:” Socialstyrelsen har tagit fram indikatorer för att följa upp området tidiga insatser och 

neuropsykiatrisk utredning. Med dem mäter vi … 

• andelen verksamheter … i elevhälsan som har rutiner för att erbjuda tidiga insatser för personer 

med misstänkt eller fastställd adhd eller autism (indikator 3)” 

 

S 46: ”Rekommendationer om förebyggande insatser får ofta stå tillbaka för rekommendationer som 

gäller redan etablerade problem. Samtidigt finns det mycket att vinna på både förebyggande och 

tidiga insatser... Det är inte resurseffektivt att vänta tills personer får allvarliga problem och först då 

prioritera dem högt.” 

 

 

 


