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Psykisk ohälsa i primärvård -
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Utarbetad av tidigare Styrgrupp för Vårdsamordnarprojektet och dåvarande Sektorsrådet för allmänmedicin

Nytt sedan föregående revidering
Riktlinjen har kompletterats med att uppföljning med hjälp av vårdsamordnare är en del i
stegvis vård. Några mindre förtydliganden har gjorts. För att betona teamsamverkan har
tillägg gjorts om att samverkan innefattar rehabmottagningar. Länkar till RMR för
Bensodiazepiner och bensodiazepinanaloger - in- och utsättning och Spelberoende – spel om
pengar har lagts till.
Socialstyrelsen har uppdaterat aktuellanationella riktlinjer med rekommendationer om
Samordnat strukturerat omhändertagande med vårdsamordnare.

Bakgrund
I VGR beräknas ca 145 000 individer under ett år söka vård och diagnostiseras inom
primärvården för mild till medelsvår depression, ångestsyndrom och stressutlöst psykisk
ohälsa.

Enligt Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Vård vid depression och ångestsyndrom (2020)
bör primärvården erbjuda hög tillgänglighet till en primär bedömning, och erbjuda en aktiv
uppföljning med planerad förnyad kontakt, med en ny högre prioritet (prioritet 4).
Hög tillgänglighet innebär snabb tillgång till besök, telefontillgänglighet, öppethållande,
bemanning och personal med kunskap om psykisk ohälsa. Ett sätt att säkerställa
tillgängligheten och kontinuiteten är att erbjuda patienterna en vårdsamordnare, som ser till
att omhändertagandet blir samordnat och strukturerat.

Det finns sparsamt med evidens vad gäller behandling av stressrelaterad ohälsa. Innehållet i
denna riktlinje bygger på aktuell forskning och på erfarenheter från Institutet för
stressmedicin, ISM.

En vetenskaplig utvärdering av funktionen vårdsamordnare har gjorts i VGR: BMC Family
Practice

Utredning och behandling
Patienter med följande diagnoser, som bedöms kunna handläggas i primärvården, bör
erbjudas stöd av vårdsamordnare:

F32, F33 (Depression)
F41 (Ångestsyndrom)
F43 (Stressrelaterad psykisk ohälsa). OBS: Ej F43.1 (Posttraumatiskt stressyndrom)

Behandling av dessa sjukdomar finns beskrivna i följande regionala medicinska riktlinjer:
RMR Depression
RMR Ångestsjukdomar
RMR Utmattningssyndrom

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2020-9-6936.pdf
https://www.vgregion.se/ov/ism/
https://bmcfampract.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12875-018-0711-z
https://bmcfampract.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12875-018-0711-z
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/992b2bf9-3f57-4cf1-a7c0-fa9915754771/RMR_Depression%20januari%202018.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/31396/%c3%85ngest%20(januari%202018).pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/3401/Utmattningssyndrom%20(UMS).pdf?a=false&guest=true
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Vårdcentralen har tillgång till flera behandlings- och stödinsatser, och där vårdsamordnare är 
en sådan resurs för patient och behandlare. Patienten bör få kontakt med vårdsamordnare och 
erbjudas sammansatta behandlingsåtgärder enligt principen om stegvis vård utifrån lägsta 
effektiva interventionsnivå. Det ska på enheten finnas tydliga rutiner och beskrivningar av 
arbetsprocesser kring patientgrupperna. 
 
Vårdsamordnaren ska ha ett nära samarbete med behandlande läkare och annan personal på 
vårdcentralen och rehabmottagningen som är involverade i vården av patienten.  
 

Uppföljning och samordning 

 
 
Uppföljning och samordning av vården görs enligt särskild modell av utsedd vårdsamordnare. 
Patientens behov avgör insatsen. Vårdsamordnaren kan också vara fast vårdkontakt. 
Vårdsamordning sker efter kontakt med berörd personal på vårdcentralen. Patientansvarig 
läkare ska kontinuerligt vara involverad.  
 
Samordning startar med ett meddelande, oftast från läkaren, att en patient behöver insats från 
vårdsamordnaren. Somatisk sjukdom, som orsak till besvären, ska vara utesluten och diagnos 
för den psykiska ohälsan ska finnas.  
 
Vårdsamordnaren tar en telefonkontakt med patienten inom 7 dagar. Förhållningssättet ska 
vara sådant att det stimulerar patientens autonomi. Den fortsatta uppföljningsprocessen 
beskrivs i bilaga Uppföljning och samordning – Handläggning av vårdsamordnare 

Vårdprocess – vårdnivå - vårdstruktur 

Primärvården ansvarar för vårdsamordning enligt denna riktlinje. En vårdsamordnare ska ha 
genomgått en kvalitetssäkrad utbildning med godkänt resultat för funktionen om 7,5 hp, samt 
ha kompetens och lämplighet för uppdraget. 
 
Registrering av KVÅ-kod UV119 görs av vårdsamordnare vid:  

• Besök – fysiskt möte med patient  
• Telefonkontakt - samtal med patient  
• Indirekt kontakt - bedömningsåtgärd, exempelvis genom journalgenomgång, 

konsultation med andra professioner eller team, externa kontakter 

 
Vissa patienter kan ha behov av insatser från specialistpsykiatrin eller att en konsultation 
sker. Detta samarbete finns beskrivet i: RMR Ansvarsfördelning och konsultationer mellan 
primärvård och specialistpsykiatrin (vuxna) 
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https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/8368/Ansvarsf%c3%b6rdelning%20och%20konsultationer%20prim%c3%a4rv%c3%a5rd%20och%20specialistpsykiatri.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/8368/Ansvarsf%c3%b6rdelning%20och%20konsultationer%20prim%c3%a4rv%c3%a5rd%20och%20specialistpsykiatri.pdf?a=false&guest=true
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Uppföljning 

KVÅ-kod Benämning Beskrivning 

UV119 

Samordnade 
stödjande insatser, 
vårdsamordning, vid 
psykisk ohälsa 

Avser sammansatta åtgärder i ett strukturerat 
system för att förstärka tillgänglighet och 
kontinuitet i vården för en patient med 
psykisk ohälsa i primärvården. 

 
• Antal patienter per diagnosgrupp på vårdcentralen som fått aktiv uppföljning via 

vårdsamordnare 
• Genomsnittligt antal vårdsamordnarkontakter per patient 
• Andelen av vårdcentralens patienter inom diagnosområdet, som fått insatser av 

vårdsamordnare 
 

Bilagor 

Uppföljning och samordning – Handläggning av vårdsamordnare 
Journalmall för vårdsamordnare 
 

Innehållsansvarig: 

Christina Möller, regionutvecklare, Koncernstab beställning och produktionsstyrning.  
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Bilaga 
 

Uppföljning och samordning – Handläggning av vårdsamordnare 

 
 
Första besök till vårdsamordnare 
 

 
 
Mötet sker inom 1 vecka från det att vårdsamordnaren har tagit första kontakten med 
patienten. Personligt möte kan under pågående pandemi, ersättas med distanskontakt via 
telefon, eller med ljud och bild, om detta är patientens önskemål. 
 
Innehåll i mötet: 

1. Patienten berättar om sina besvär, utifrån frågan ”Vad är viktigt för dig?”. 
Vårdsamordnaren kompletterar tidigare anamnesupptagning/kartläggning och 
dokumenterar, efter samråd med patienten, vad som är relevant. Se vidare bilaga 
Underlag för journaldokumentation. Särskilt fokus ska vara på privata och 
arbetsrelaterade förhållanden. 

 
2. Vårdsamordnaren informerar om funktionen 

• Är vårdcentralens stöd- och kontaktperson för patienter med mild till måttlig 
depression, ångestsyndrom och stressrelaterad psykisk ohälsa 

• Har nära samarbete med behandlande läkare, psykolog och annan personal, och ser 
till att annan hjälp ges vid behov 

• Följer bland annat patientens symtom, behandling, ger råd och stöd till egenvård  
• Informerar om biverkningar och förväntade effekter av insatta läkemedel. 
 

3. Självskattning genomförs med relevanta självskattningsinstrument, för att följa 
patientens symtom. Vissa självskattningsinstrument finns på andra språk än svenska. 
Länk till Skattningsskalor. 
• Lindrig till medelsvår depression, MADRS-S 
• Ångestsyndrom, GAD-7 
• Stressrelaterad psykisk ohälsa KEDS-9 
• Alkohol- och drogbruk följs upp om inte detta gjorts tidigare, via AUDIT och 

DUDIT 
 
Vårdsamordnaren ska tillsammans med patienten ha en genomgång av 
självskattningsinstrumentets resultat och återkoppla till behandlingsansvarig. 
Suicidriskbedömning ska vara gjord av behandlingsansvarig enligt RMR Depression. 
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https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/vardval-vardcentral/vardsamordnare-psykisk-ohalsa/for-dig-som-arbetar-som-vardsamordnare/
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4. Planering av åtgärder görs tillsammans och i överenskommelse med patienten baserat 
på samtal och resultat av självskattning.  
Planering utgår från innehållet i samtalet enligt punkt 1 och 3 ovan och ska innehålla 
patientens egna mål. 
 
Vårdsamordnaren ska informera patienten om kommande uppföljningar via telefon. 
Lämna skriftlig information om funktionen vårdsamordnare, kontaktuppgifter samt 
aktuella tider för kommande samtal. 
Lämna relevanta självskattningsinstrument till patienten. Ta upp: ”Vad gör jag om du 
inte svarar i telefon vid uppföljningen? Kan närstående kontaktas?” Att inte svara, 

eller vara nåbar, kan vara en del av symtomen. 
 

5. Sammanfattning och samordning av samtalet sker av vårdsamordnaren tillsammans 
med patienten som får reflektera över vad som varit mest väsentligt, samt egna 
copingstrategier för att hantera sin ohälsa.  
Skriftlig sammanfattning kan lämnas. Gör bedömning av samordningsbehov. Ge 
återkoppling till ansvarig läkare, och i förekommande fall till övriga teamet. 

 
 
Uppföljande telefonsamtal/kontakter 
 

 
 

Uppföljande samtal/kontakter ska ske via telefon. Kontakten är av kortare karaktär, ca 20 - 30 
minuter. 
Fortsatt telefonkontakt ska ske: 

• För patienter med mild eller måttlig depression, eller ångestsyndrom efter 1, 2, 4, 6 
och 8 veckor. 

• För patienter med stressrelaterad psykisk ohälsa efter cirka 2, 4, 6, 8 veckor och sedan 
efter behov, och där samplanering sker med läkarbesök. 

 
Innan samtalet ska patienten ha fyllt i relevant självskattningsinstrument. Samtalet utgår från 
självskattningen.  
I samtalet följer vårdsamordnaren upp: 

1. Vad som har hänt sedan föregående samtal  
2. Återkopplar kring det som patienten uppgivit vid tidigare kontakt/er. 
3. Se i övrigt punkt 3, 4 och 5 under rubrik Första besök hos vårdsamordnare. 

 
Avslutande besök hos vårdsamordnaren 
 

 
 
Det avslutande mötet med patienten sker, beroende på diagnos, efter cirka 3 månader (mild 
till måttlig depression samt ångestsyndrom) eller 6 månader (stressrelaterad psykisk ohälsa) 
från första kontakt med vårdsamordnare. 
 

Självskattning Utvärdering/Planering Sammanfattning och
samordning

Självskattning Utvärdering Bibehålla uppnådd
funktionsnivå

Sammanfattning
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Intentionen i mötet är att sammanfatta behandlingsperioden, att utvärdera effekt av 
behandlande åtgärder och att bibehålla uppnådd funktionsnivå. Detta möte kan ske 
tillsammans med läkare, psykolog, kurator eller annan vårdpersonal. 

1. Innan mötet har patienten fyllt i relevanta självskattningsinstrument.  
 

2. En genomgång görs av resultatet. Utvärdering görs av effekten av egenvård och 
behandlande åtgärder. 
 

3. En gemensam reflektion om att bibehålla uppnådd funktionsnivå.  
• Tillsammans med patienten görs en genomgång av självskattningsskalornas 

samtliga resultat, och vad som lett fram till förbättring. Vilka skydds- och 
riskfaktorer finns? 

• Be patienten beskriva hur hen kan bibehålla den uppnådda funktionsnivån. 
• Har patienten, och på vilket sätt, pratat med sitt nätverk om besvären? 
• Diskutera vad patienten kan göra vid sömnbesvär. 
• För ett samtal med patienten om:  

- regelbunden fysisk aktivitet 
- aktiviteter som är bra för patientens välbefinnande 

• Gör en avstämning kring eventuell läkemedelsbehandling 
• Gå igenom strategier om/när tidigare symtom återkommer 
• När ska förnyad kontakt tas med vårdsamordnare/behandlande läkare? 

 
4. Sammanfatta behandlingsperioden.  

• Kontakten med vårdsamordnare avslutas eller, 
• Vårdsamordnaren ger ett begränsat ytterligare stöd eller, 
• Patienten fortsätter med behandling på vårdcentralen 
 

Dokumentera samtalet. Samordna genom att återkoppla till behandlande läkare och övriga 
teamet.  
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Bilaga 
 
Underlag för journaldokumentation 
 
Journaldokumentation ska ske med patientens integritet och autonomi i fokus. Nedan angivna 
punkter är ett stöd för vårdsamordnaren. Endast det som är relevant ska dokumenteras, och 
efter samråd med patienten. 
 

• Hälso- och sjukdomshistoria  
• Aktuellt hälsotillstånd  
• Egenuppfattat hälsoproblem  
• Socialt (Yrke/sysselsättning, ekonomi, boende, viktiga personer, kontaktnät)  
• Familj (civilstånd, barn och dess födelseår, känner familj/närstående till patientens 

psykiska ohälsa, Barn som anhöriga, se RMR Barn som anhöriga) 
• Hot och våld (Erfarenhet av hot och våld). Har frågan om våld i nära relationer ställts 

tidigare? Se RMR Våld i nära relationer. Registreras enligt särskilda rutiner. 
• Stressorer  
• Alkoholvanor 
• Beroende av spel om pengar. RMR Spelberoende - spel om pengar 
• Matvanor  
• Sömnvanor (Info om en persons sömnvanor och faktorer som påverkar sömnen) RMR 

Insomni 
• Fysisk aktivitet (Vardagsmotion, fysisk träning, annan fysisk rörelse) RMR Fysisk 

aktivitet - vuxna 
• Rekreation och fritid (Vardagsaktiviteter av social karaktär/vardagsrevidering, tid för 

återhämtning) 
• Sjukskrivning  
• Läkemedel. (Uppmärksamma även användning av andra preparat och substanser som 

patienten tar på egen hand.) RMR Bensodiazepiner och bensodiazepinanaloger -- in- 
och utsättning 

• Tidigare behandlingar/försök 
• Tidigare/nuvarande copingstrategier (Tidigare och nuvarande strategier för att hantera 

sin ohälsa.) 
• Planerade åtgärder utgår från innehållet ovan, baserat på patientens berättelse samt 

från självskattning. 
• Mål (avsett resultat av aktivitet) 

 
 

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/22194/Barn%20som%20anh%c3%b6riga%20(t%20o%20m%20september%202019).pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/23132/V%c3%a5ld%20i%20n%c3%a4ra%20relation%20(t%20o%20m%20oktober%202018).pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/45890/Spelberoende%20-%20spel%20om%20pengar.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/3367/Insomni.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/3367/Insomni.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/3587/Fysisk%20aktivitet,%20vuxna.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/3587/Fysisk%20aktivitet,%20vuxna.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/35984/Bensodiazepiner%20och%20besodiazepinanaloger%20-%20in-%20och%20uts%c3%a4ttning.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/35984/Bensodiazepiner%20och%20besodiazepinanaloger%20-%20in-%20och%20uts%c3%a4ttning.pdf?a=false&guest=true
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