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Hur ser det ut på vårdcentralen?
Av dem som söker med psykiska besvär, 

ångest, oro, sömnproblem, stress 

• har cirka 40% - 50% depression, ångest-syndrom och 

besvär där psykologisk behandling 

(face-to-face KBT/IPT 6-15 beh
och/eller Internet-KBT 8 -10 veckor )

och/eller farmakologisk behandling

har god effekt

• har cirka 50-60% kris, sorg, psykosocial belastning 

ofta belastning arbete+familj, stress 

där framför allt psykopedagogiska insatser,    

beteendeaktivering, problemlösning, stöd, råd

har god effekt



Basen är tillgänglighet och kontinuitet och personcentrering –

uppnås med 

- Gemensamt formulerad vård-hälsoplan

- regelbunden tel-eller web-kontakt

- följa med självskattning (MADRS-S)

/



Nationella riktlinjer för depression 

och ångestsyndrom

Depression

av

Diagnostik och 

uppföljning av 

förstämningssyndrom

Förstahandsbehandling av mild-medelsvår 

depression : 

• täta återbesök, tillgänglighet 

• kontinuitet 

• KBT, internet-KBT 

• patientcentrerad konsultation

• Somatisk undersökning

• Läkemedel först i andra hand – utom vid 

melankoliska drag samt återinsjuknande

• Care Manager/Vårdsamordnare

• Samverkan PV – Psykiatri

• Snabbt återinsättande AD vid recidiv

• Suicidprevention

• Ej  väntrumsscreening



Vi har inga Nationella riktlinjer för stressrelaterad psykisk ohälsa…

Ökar mest, störst andel av dem som är sjukskrivna pga psykisk 

ohälsa

Anpassningsstörning F43.2 – fördjupad eller förlängd reaktion på 

- oönskad livskris eller stressbelastning

- 1-3 månader; minskar när stressorerna försvinner

Utmattningssyndrom F43.8 – minst 6 månader lång

- påtaglig stressbelastning utan återhämtning

- (ofta flera olika stressorer samtidigt)

Symtom: mental trötthet, sömnstörningar och kognitiv svikt

Om kriterier för depression, dystymi eller generaliserat ångestsyndrom 

uppfylls är utmattningssyndrom enbart tilläggsspecifikation 



Stressrelaterad psykisk ohälsa – hur passar det för vårdsamordnarfunktionen?

Stöd och behandling

• Somatisk undersökning genomförd

• Individualiserad behandling

Psykopedagogisk beh råd återhämtning, 

- fysisk aktivitet

- vardagsstrukturering

- sömn

- stresshantering

Följ med (MADRS-S, GAD-7), KEDS-S

(ev. antidepressiva vid depression, svår   

ångest)

Först senare i förloppet ev psykoterapi

Vanliga symtom:        

» mental trötthet, 

» sömnstörning, ångest, 

nedstämdhet, 

» huvudvärk, magont, 

yrsel, tryck över 

bröstet.

• Ångest vanligt

• Depressiva symtom vanligt



Vårdsamordnare psykisk ohälsa  i primärvården

https://www.gu.se/forskning/levnads

vanor-stress-och-psykisk-halsa
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