
En dag om

Samsjuklighetsutredningen
Umeå Folkets hus, onsdag den 19 januari 2022 
Den 17 juni 2020 beslutade Sveriges regering att tillsätta en särskild utredare som fick i uppdrag att föreslå hur 
samordnade insatser när det gäller vård, behandling och stöd kan säkerställas för barn, unga och vuxna personer 
med samsjuklighet i form av missbruk, beroende och annan psykiatrisk diagnos eller närliggande tillstånd. Syftet 
med uppdraget var att skapa förutsättningar för att personer med sådan samsjuklighet erbjuds en samordnad, 
behovsanpassad och patientcentrerad vård och omsorg och får tillgång till de medicinska, farmakologiska, psykiatriska 
och sociala insatser som de är i behov av.

Hur gick utredningen till och vilka förslag kom utredningen fram till?

Om förslagen leder till beslut i riksdagen, vad innebär det för missbruks-/beroendevården nationellt, regionalt och lokalt? 

Dagen inleds av regeringens särskilde utredare Anders Printz som redogör för utredningens arbete. Mikael Malm och 
Zophia Mellgren SKR reflekterar över vad utredningens förslag kan komma att innebära för respektive huvudman. 
Dagen avslutas med ett lokalt exempel på verksamhet med delat huvudmannaskap för en grupp personer med 
samsjuklighet samt lokala reflektioner på utredningens förslag.

 
Målgrupp Politiker i berörda nämnder inom länets kommuner och region, chefer och medarbetare i berörda 
 verksamheter inom kommuner och region samt representanter för polis, kriminalvård, Statens    
 institutionsstyrelse (SiS) och relevanta frivilligorganisationer.

Ingen avgift Dagen är kostnadsfri för deltagarna vilket möjliggjorts tack vare medel från Uppdrag psykisk hälsa.

Anmälan Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas till annan medarbetare i samma verksamhet.

 Anmälan tas emot till och med måndag 3 januari 2022 via denna länk!

 OBS! Antalet platser är begränsade vilket innebär att länken kan komma att stängas före den 3 januari. 
 Vi förbehåller oss rätten att, vid behov, omfördela platser så att alla verksamheter som vill har möjlighet att 
 delta med någon person.

Kontakt Lena Häggström, utvecklingsledare FoU Socialtjänst, Region Västerbotten, lena.haggstrom@regionvasterbotten.se

FoU Socialtjänst – För en kunskapsbaserad socialtjänst i Västerbotten

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BnNREleYyk21lGw3DTWesOIbH1EPzLhArZZDjy_VHiVUNU5QTFQ3TzQxMktRTlIzQUE5QUQzVTQ3OSQlQCN0PWcu
mailto:lena.haggstrom%40regionvasterbotten.se%20?subject=


Program
9.30 – 10.00   Registrering och fika

10.00 – 10.10 Välkomna

 Lena Häggström, FoU Socialtjänst 

 Heljä Pihkala, Psykiatriska kliniken Skellefteå

10.10 – 11.40 Presentation av utredningens arbete och åtgärdsförslag samt frågestund

 Anders Printz, Regeringens särskilde utredare

11.40 – 12.40 Lunch

12.40 – 13.20 Regionernas och kommunernas utmaningar utifrån ett nationellt och

 regionalt perspektiv

 Mikael Malm, Avdelningen för Vård och omsorg SKR

 Zophia Mellgren, Avdelningen för Vård och omsorg SKR

13.20 – 13.30 Mingelpaus

13.30 – 14.00 Fortsättning

14.00 – 14.30 Fika

14.30 – 15.00 Phoenix-projektet, Intensivt stöd till personer med komplex samsjuklighet

 Paulina Boström, Psykiatriska kliniken Skellefteå 

 Erik Holmlund, Socialtjänsten Skellefteå    

15.00 – 15.30 Lokala reflektörers tankar på dagens innehåll

 Avslut

Anders Printz

Mikael Malm

Zophia Mellgren

Phoenix
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