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Sammanfattning 

Bakgrund 

Ångest och depression drabbar 1/4 respektive 1/3 av Sveriges vuxna befolkning 

under en livstid. Cirka 145 000 patienter med psykisk ohälsa kontaktar 

primärvården årligen inom Västra Götalandsregionen (VGR). Depression samt 

ångestsjukdomar kan behandlas med SSRI, serotonin-upptagshämmande 

läkemedel, som påverkar serotoninnivåer i nervsynapser i hjärnan. Riktlinjer inom 

VGR saknar rekommendationer gällande tidsintervall vid uppföljning, det 

rekommenderas dock utsättningsförsök av läkemedel 6–12 månader efter 

förbättring i mående. Tydligare riktlinjer för uppföljning ses i Region Stockholm. 

Skattningsskalor så som MADR-S samt HAD kan användas som stöd vid 

bedömning av patientens mående. Intervjubaserade verktyget MINI kan användas 

som stöd i differentialdiagnostiken. I denna studie utvärderas hur uppföljningen 

av dessa patienter sker på Närhälsan Tidan Vårdcentral. 

Metod 

Studien genomfördes som en retrospektiv journalstudie med syftet att undersöka 

uppföljningen för patienter som blivit nyinsatta på SSRI läkemedel 2017–2020 via 

Närhälsan Tidan vårdcentral. Vuxna patienter med SSRI-behandling 

identifierades via utdataverktyget MedRave och därefter granskades varje 

patientjournal i AsynjaVISPH. 

Resultat 

Totalt 66 patienter inkluderades. En första uppföljning skedde inom tre veckor hos 

lite mer än hälften av patienterna. En andra uppföljning skedde i snitt nästan 8 

veckor efter första uppföljningen. Planering för framtida utsättning finns inte 

noterat hos majoriteten av patienterna vid något tillfälle under 

behandlingsperioden. Utsättningsförsök 6–12 månader efter förbättring i mående 

genomfördes hos 9 patienter. 36% av patienterna avslutade sin behandling på eget 

bevåg. I samband med receptförnyelse tillfrågades 36 patienter om sitt mående. 

Skattningsskala eller MINI användes endast i 16 patientfall. 

Konklusion 

Studien visar att befintliga rekommendationer både gällande uppföljningstid samt 

utsättningsförsök endast följs i mindre grad. Patienterna informeras mycket sällan 

kring framtida utsättning av läkemedel. Behandlande läkare tar ytterst sällan 

ställning till läkemedelsutsättning vid receptförnyelser där detaljerad information 

kring patients mående ofta saknas. Det finns således behov av en tydligare lokal 

rutin så att uppföljningen blir mer standardiserad och jämlik för patienterna. Extra 

viktigt är att utveckla tydliga riktlinjer för handläggandet vid receptförnyelser. 

Nyckelord 

Depression, ångest, SSRI, utsättning av läkemedel 
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Bakgrund 

WHO uppskattar att 3,8% av världens befolkning är drabbad av depression, 

motsvarande ca 280 miljoner människor (1). Ångest är betydligt vanligare och 

drabbar under livets gång upp mot 25% av världspopulationen, där den aktuella 

siffran varierar beroende på bakgrund, kultur samt övrigt hälsotillstånd. Inom EU 

medför detta att ångestsjukdom är den vanligaste psykiatriska diagnosen då 60 

miljoner människor drabbas årligen (2). Studier visar att endast en liten del 

patienter runt om i världen får behandling för psykiatrisk sjukdom, där behandling 

sker mest sällan i länder med låg socio-ekonomisk status (3). 

Nästan 1/4 av Sveriges befolkning drabbas någon gång under livets gång av 

behandlingskrävande ångestsjukdom och cirka 1/3 av depression (4). Majoriteten 

av de som drabbas är kvinnor. I Sverige är 1,7% av den arbetsföra befolkningen 

sjukskriven på grund av en psykiatrisk diagnos under ett år, innebärande att 

majoriteten av de drabbade arbetar trots erhållen diagnos. Cirka 90% av 

sjukskrivningarna i Sverige är på grund av ångest- eller depressionsdiagnos (5). 

Inom Västra Götalandsregionen kontaktar cirka 145 000 patienter primärvården 

årligen på grund av depression, ångestsyndrom eller stressorsakad försämring i 

psykisk ohälsa (6). Diagnoskriterierna för depression- eller ångestsyndrom 

uppfylls inte i samtliga fall och läkemedelsbehandling är inte alltid aktuell trots 

diagnos.  

 

Vid depression graderas svårigheten enligt kriterier i manualen för psykiatriska 

sjukdomar, DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth 

Edition). Kriterier för unipolär depression innefattar kärnsymtomen nedstämdhet 

och/eller minskad glädje/intressen. Dessa symtom bör vara ihållande >2 veckor 

för att diagnosen ska vara aktuell (9).  

 

Ångestsyndrom är ett samlingsbegrepp som innefattar flera psykiska tillstånd som 

har överdriven ångest som huvudsymtom (generaliserat ångestsyndrom, 

paniksyndrom, tvångssyndrom, social fobi, specifik fobi och posttraumatiskt 

stressyndrom) (7).  

 

Psykiatriska diagnoser ställs med hjälp av noggrann anamnes, olika 

bedömningsinstrument (bland annat MINI, MADR-S, HAD) samt provtagning för 

att utesluta bakomliggande somatisk sjukdom (9, 10).  

- MINI är ett diagnostiskt hjälpmedel utformat som ett formulär med Ja/Nej-

frågor (11). 

- MADR-S är ett självskattningsformulär som graderar depressionens djup 

baserat på symtombild, detta formulär används även för att följa förloppet 

vid depression (12).  

- HAD är en skattningsskala som värderar symtom på ångest samt 

depression (13).  

Anamnes gällande alkohol- samt drogbruk är viktig i differentialdiagnostiken. 

Oberoende vilken diagnos ovan ska symtomen påverka patientens sociala 

umgänge, arbete eller funktionsnivå på ett betydande sätt för att 

läkemedelsbehandling ska vara indicerad. 

 

Korrekt behandling tidigt i förloppet ökar funktionsförmågan och behandling bör 

erbjudas för att undvika risk för försämring eller ett utdraget sjukdomsförlopp 
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som kan leda till behov av behandling inom psykiatrisk slutenvård. För både 

depression samt ångesttillstånd rekommenderas idag psykologisk behandling samt 

antidepressiva läkemedel. Socialstyrelsen rekommenderar att alla med medelsvåra 

depressioner och/eller ångestsyndrom bör erbjudas behandling. I lindriga fall 

rekommenderas i första hand egenvård i form av ökad motion, förändring i 

levnadsvanor samt även psykoterapi.  

 

Standardbehandling vid ångestsyndrom samt depression utöver psykoterapi är 

SSRI-preparat, serotoninåterupptagshämmare, som ökar mängden av 

signalsubstansen serotonin i nervcellsynapserna i hjärnan. I REK-listan 

(Läkemedelskommittén i Västra Götalands lista över rekommenderade läkemedel) 

för år 2022 rekommenderas SSRI-preparaten Sertralin som förstahandsval vid 

läkemedelsbehandling av ångestsyndrom och Escitalopram i första hand vid 

unipolär depression (8). Behandlingstiden varierar beroende på symtombild. Den 

generella rekommendationen inom Västra Götalandsregionen är att behandlingen 

ska fortsätta 6–12 månader efter symtomfrihet för att minska risken för 

återinsjuknande (9, 10).   

 

Det är rekommenderat att primärvården har hög tillgänglighet och följer upp 

denna patientgrupp aktivt (4). Tät, strukturerad kontakt efter insättning 

rekommenderas på grund av risken för insättningssymtom inkluderande 

försämring/tillkomst av suicidtankar men även för att kontrollera följsamheten av 

behandlingen. Det är ej definierat i regionala riktlinjer gällande vad som menas 

med tät kontakt, dock finns en tydlig riktlinje inkluderande uppföljningsalgoritm 

inom region Stockholms kunskapsstöd för primärvården. Där framgår att första 

uppföljning bör ske 2 veckor efter insättning av läkemedel. Det rekommenderas 

även uppföljning var 4:e vecka efter läkemedelsinsättning för att kontrollera 

effekt, förekomst av biverkningar, behov av dosjustering eller behov av 

remittering till psykiatrisk klinik (14).  

 

Majoriteten av vuxna som drabbas av nedstämdhet, depression, oro eller ångest 

både söker och får sin behandling inom primärvården (15). Det är viktigt att 

uppföljning sker regelbundet så att patienter ej kvarstår på behandling som inte 

längre är indicerad. 

 

 

Närhälsan Tidan Vårdcentral 

Närhälsan Vårdcentral Tidan är lokaliserad på landsbygden i Skövde kommun 

med 4268 listade patienter, varav 3459 är över 18 år. På vårdcentralen arbetar 5 

distriktsläkare och 1 ST-läkare där tjänstgöringsgraden totalt motsvarar 3 

heltidstjänster. Tillgång finns till ett ”psykiskt hälsa team” som bemannas deltid 

av kurator samt psykolog. Ingen tydlig, etablerad rutin finns kring uppföljning 

efter insättning av SSRI-preparat. Den initiala uppföljningen bestäms av den 

doktor som sätter in behandlingen. Vid efterföljande kontakter beslutar PAL 

(patientansvarig läkare) kring vidare behandling. Önskemål om receptförnyelse 

sker via telefonkontakt med vårdcentralen alternativt digitalt via 1177 (Mina 

Vårdkontakter). Sjuksköterskan som tar emot meddelandet bokar in patienten i 

läkarens schema för receptförnyelse. 
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Syfte 

Syftet med studien är att undersöka uppföljningen av vuxna patienter som blir 

nyinsatta på behandling med SSRI på grund av depression eller ångestsyndrom på 

Närhälsan vårdcentral Tidan och om denna följer befintliga rekommendationer. 

 

Frågeställningar 

1. Sker tät uppföljning (inom 3 veckor) efter insatt behandling?   

2. När sker en andra uppföljning? 

3. Framgår en planering angående framtida läkemedelsutsättning i journalen? 

4. Genomförs utsättningsförsök 6–12 månader efter stabilisering i måendet? 

5. Tillfrågas patienten gällande måendet/sker uppföljning i samband med 

önskemål om receptförnyelse?   

6. Används skattningsskalor och/eller MINI vid initiering av behandling eller 

i samband med uppföljning?  

 

Metod 

Studiedesign 

Studien genomförs som en retrospektiv journalstudie. 

 

Urval 

Inklusionskriterier 

 Vuxna patienter (ålder 18–80 år) vid Närhälsan Tidan Vårdcentral som 

under 2017–2021 blivit nyinsatta på behandling med SSRI preparat (ATC-

kod för gruppen: N06AB). Med nyinsatt menas att patienten ej erhållit 

behandling med antidepressiv medicinering, oavsett typ, via vårdcentralen 

mellan 2015 och insättningsdatum. 

 Depression (ICD F32.-) och/eller ångestsyndromdiagnos (ICD F41.-) som 

grund för behandling.  

 Patienten har vid tidpunkten för första uppföljningen påbörjat 

medicinering enligt rekommendation. 

Exklusionskriterier 

 Patienter med dosdispenserade läkemedel. 

 Patienter som listat om sig under behandlingsperioden eller blivit insatta 

på behandling via annan behandlare. 
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Datainsamling och analys 

Aktuella patienter identifierades via utdata-verktyget MedRave där inkluderade 

förskrivningar identifierades med hjälp av ATC-koder. Aktuella data överfördes 

till Excel. Inklusion och exklusion utifrån diagnos och nyinsättning värderades 

därefter genom granskning av varje patients patientjournal i journalsystemet 

AsynjaVisph. Om läkemedlet är nyinsatt bedömdes med hjälp av data från 

läkemedelsmodulen samt anteckningar i journalen. Utfallet framgår av figur 1. 

 

Figur 1. Patienturval 

Följande parametrar via journalnotat inhämtades från patientjournalen för 

inkluderade patienter och registrerades i Excel: 

 Datum för insättning av läkemedel. 

 Datum vid första samt andra uppföljningen. Utifrån dessa datum 

beräknades antal dagar mellan datumen. I de sammanhang där ingen 

uppföljning skett markerades ”ingen kontakt”. I de fallen där patienten ej 

längre tog sina läkemedel noterades ”ej aktuellt”. Vid efterföljande 

beräkningar av medel-antalet dagar till uppföljning exkluderades patienter 

där uppföljning ej ägt rum/inte varit aktuell. 

 Finns information i samband med första besöket/läkemedelsinsättningen 

om planerat utsättningsförsök av läkemedel 6–12 månader efter 

stabilisering i mående?  

 Genomförs utsättningsförsök 6–12 mån efter förbättring i mående? 

(Ja/Nej/Ej aktuellt)  
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 Notat gällande förfrågan kring måendet i samband med önskemål om 

receptförnyelse? (Ja/Nej) 

 Noteras övervägande till läkemedelsutsättning i samband med önskemål 

om receptförnyelse vid något tillfälle? (Ja/Nej)  

 Har skattningsskala, samt vilken typ, eller MINI använts vid något tillfälle 

i samband med insättning eller uppföljning? (Ja/Nej) 

 

När samtliga data var insamlade avidentifierades personuppgifter innan data 

sammanställdes och presenterades. Endast aggregerade data redovisades. 

 

Etiska överväganden 

Studien genomfördes som ett kvalitetssäkringsarbete på uppdrag av Närhälsan 

Tidan Vårdcentral inom ramen för ST-projektarbete och ska ej publiceras i 

vetenskaplig tidskrift. I och med detta bedöms godkännande av 

etikprövningsnämnd ej nödvändigt.   

Studien kräver journalgenomgång av flertalet patientjournaler, innebärande att 

personuppgifter, inklusive diagnos samt detaljer kring sjukdom samt erhållen 

behandling, samlas i egen-utformat register. Dataombud inom Västra 

Götalandsregionen samt vårdcentralchef informeras angående insamlingen av data 

och lämnar sitt godkännande innan journalgranskning startar och register 

upprättas.  

Inkluderade patienter tillfrågas inte gällande deltagande i studien. Detta, samt 

känsligheten kring uppgifterna som inhämtas, kan upplevas integritetskränkande 

trots att uppgifterna avidentifieras i ett senare skede och de tidigare insamlade 

uppgifterna raderas i samband med avslutat projektarbete. Vårdgivare kan uppleva 

att deras arbetsmetod ifrågasätts. För att undvika sådana farhågor diskuteras 

projektet inom läkargruppen på vårdcentralen.  

Möjligheten att identifiera förbättringsområden inom den egna verksamheten 

upplevs vara av stor betydelse och uppväger den föreliggande risken för 

integritetskränkning. 

 

Resultat 

Totalt erhöll 164 vuxna patienter listade på Närhälsan Tidan Vårdcentral recept på 

SSRI-preparat för varierande diagnoser under perioden 2017–2020. Av dessa 

uppfyllde 66 patienter inklusionskriterierna för studien varav 28 patienter var män 

och 38 kvinnor. 27% av patienterna erhöll medicinering för ångestsyndrom, 52% i 
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och med depression och 21% för en blandad sjukdomsbild. Figur 2 visar 

fördelningen av diagnoser baserat på kön. 

Figur 3 visar antal dagar från insättningsdatum till den första uppföljningen hos 

samtliga patienter. Figur 4 visar samma data, oberoende av kön, där en gräns vid 

21 dagar (3 veckor) är markerad. Cirkeldiagrammet inom figur 4 visar 

fördelningen i procent mellan patienterna som blev uppföljda inom samt efter 21 

dagar. 

 
Figur 3. Antal dagar till första uppföljningen. 
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Figur 4. Antal dagar till första uppföljningen, gräns markerad vid 21 dagar. 
Cirkeldiagrammet inom figuren representerar antalet patienter som fått sin första 
uppföljning inom, respektive efter 21 dagar. 

Hos 56% av patienterna, motsvarande 37 patienter, skedde en första uppföljning 

inom 3 veckor efter läkemedelsförskrivning. Medelantal dagar för den första 

uppföljningen var 31,9 dagar från förskrivningsdatumet. I ett av patientfallen 

skedde den första uppföljningen 256 dagar efter insättningsdatum. Vidare 

journalgranskning genomfördes av de 4 fallen där det dröjt >100 dagar till den 

första uppföljningen samt i ett fall där patienten aldrig fått någon uppföljning. I 3 

fall var förskrivande läkare tillfälligt anställd på vårdcentralen. I ett fall förskrevs 

läkemedel av fast anställd doktor i samband med telefonkontakt. Fallet där 

patienten ej fick någon uppföljning uppdagades i anteckningar långt senare i 

journalen där det nämndes att patienten avslutat behandlingen på eget bevåg när 

recepten tagit slut. I det fallet bedömdes patienten av tillfälligt anställd doktor och 

förskrevs recept med flera uttag i samband med initiala kontakten. 

 

Figur 5 visar antal dagar mellan den första och den andra uppföljningen. Inför den 

andra kontakten hade 7 patienter avslutat sin behandling på egen hand och 2 

patienter kontaktades aldrig för en andra uppföljning. Figur 5 visar därför 

uppföljningen för endast 57 patienter. 60% av patienterna följdes upp för andra 

gången inom 35 dagar efter första uppföljningen. Den andra uppföljningen skedde 

i snitt 55,8 dagar (ca 8 veckor) efter den första uppföljningen. En patient hade 

fram till dagen för journalgranskningen, ca 2 år efter förskrivning av läkemedel, 

ännu ej haft en andra läkar-uppföljning gällande behandlingen. 
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Figur 5. Dagar mellan första och andra uppföljningen. 

 

Figur 6 visar den journalförda informationen kring framtida läkemedelsutsättning, 

där patienten antingen fått information i samband med första besöket, i senare 

skede eller inte alls. 6 patienter fick information kring framtida utsättning i 

samband med läkemedelsinsättning. I 53 patientfall (80%) antecknades det inte i 

journalen vid något tillfälle kring ställningstagande till utsättning, inte ens i 

samband med besöket där insättning skett. I 7 fall (11%) diskuterades utsättning i 

ett senare skede på patientens initiativ, där patienten aktivt tagit kontakt med 

vårdcentralen med önskemål om utsättning av sitt läkemedel.  

 

Figur 6. Har patienten informerats om framtida läkemedelsutsättning i samband med 

insättning av läkemedel? 
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Figur 7. Har ställningstagande till läkemedelsutsättning noterats i samband med 
receptförnyelse? 

Figur 7 visar om ställningstagande till läkemedelsutsättning ägt rum i samband 

med förnyelse av patientens recept. Endast i 4 patientfall (6%) antecknades det 

kring att man tagit ställning till utsättning i samband med receptförnyelse. Totalt 

24 patienter (36%) avslutade sin medicinering på egen hand under 

behandlingsperioden utan att ta kontakt med vårdcentralen. I övriga fallen 

fortsatte receptförnyelserna utan ställningstagande. 

Figur 8 visar genomförande av utsättningsförsök 6–12 månader efter förbättring i 

måendet. 24 patienter (36%) avslutade sin behandling på eget bevåg och har 

därför bedömts ej aktuella för utsättningsförsök. I 9 fall (motsvarande 14%) 

gjordes utsättningsförsök av SSRI-preparatet 6 månader - 1 år efter ett notat om 

förbättring i det psykiska måendet. I 3 patientfall tog den behandlande läkaren 

initiativet att göra ett utsättningsförsök, medan resterande skedde på patientens 

initiativ. Hos 50% av patienterna genomfördes inte något utsättningsförsök. Bland 

dessa inkluderades patienter som uppgett förbättring samt även patienter som ej 

upplevt förbättring i måendet trots medicinering. 
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Figur 9 visar om patienten blivit tillfrågad angående måendet i samband med 

receptförnyelse. Detta har bedömts ej aktuellt i 11 fall (17%), där patienten hunnit 

avsluta sin behandling innan en receptförnyelse ägt rum. I 36 fall (54%) 

tillfrågades patienten kring måendet i samband med förnyelsen. Vid förnyelse 

efter önskemål via 1177 innebar detta exempelvis att patienten uppgett i 

formuläret att medicineringen fungerar bra. I andra fall har receptförnyelse ägt 

rum i samband med telefonuppföljning av läkare eller efter telefonkontakt med 

sjuksköterska.  

Figur 10 visar användningen av skattningsskala samt diagnostiska hjälpmedlet 

MINI hos patientgruppen vid något tillfälle under behandlingsperioden. Totalt 

användes dessa hos 16 patienter (24%). MINI användes vid bedömningen av 4 

patienter (6%). MADR-S för självskattning hos 9 patienter och enbart HAD hos 1 

patient. 2 patienter hade fyllt i både MADR-S samt HAD.  

 
 

Figur 10. Användningen av skattningsskala eller MINI vid något tillfälle under 

behandlingsperioden 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Journalgranskningen visade att en första uppföljning skedde inom tre veckor hos 

lite mer än hälften av patienterna. En andra uppföljning skedde i snitt 55,8 dagar, 

nästan 8 veckor, efter den första uppföljningen. Planering för framtida utsättning 

fanns noterat hos endast 6 patienter. Utsättningsförsök 6–12 månader efter 

förbättring i måendet skedde hos 9 patienter, varav endast 3 utsättningsförsök 

genomfördes på läkarens initiativ. 36% av patienterna avslutade sin behandling på 

eget bevåg. I samband med receptförnyelse fick 36 patienter förfrågan kring sitt 

mående. Skattningsskala eller MINI användes hos totalt 16 patienter. 

Bland de 4 patienterna som hade väntat >100 dagar hade 3 patienter blivit 

bedömda av tillfälligt anställda läkare. Det finns flera faktorer som kan bidra till 

en fördröjd eller utebliven uppföljning av patientens mående samt 

läkemedelsbehandling. Missad överrapportering, uppskrivning på väntelista hos 

läkare som ej arbetar kvar, förskrivning av recept med många uttag kan fördröja 

kontakten då det kan ta lång tid innan detta uppdagas i samband med att patienten 

kontaktar vårdcentralen. Det är svårt i denna studie att uttala sig om ifall en 

fördröjd första uppföljning bidrar till ökad risk för att patienten sätter ut 

läkemedlet på eget bevåg under behandlingstiden. Bland dessa patienter fanns 

såväl patienter som fått sin första uppföljning inom gränsen på 21 dagar som 

patienter som fått vänta betydligt längre.  

Vid den andra uppföljningen hade flera patienter satt ut läkemedlet på eget bevåg. 

Detta kan vara på grund av att man upplevt biverkningar eller att man inte upplevt 

att läkemedlet haft effekt. I båda fallen är det viktigt med kontakt för samtal kring 

förväntningar på behandling samt vidare behandling.  

Journalgranskningen visar att information kring framtida läkemedelsutsättning 

saknas i majoriteten av besöksanteckningar. Det är dock individuellt hur detaljerat 

man journalför som vårdgivare och det finns säkerligen fall där patienten fått 

informationen men detta ej noterats i journalanteckningen.  

I majoriteten av de granskade fallen har utsättningsförsök ej genomförts. Det 

förekommer fall där medicineringen fortsatt trots förbättring men även fall där det 

funnits tveksamheter kring ifall läkemedlet haft effekt. Genom att tidigt lyfta 

syftet med behandlingen samt informera kring framtida utsättningsförsök kan man 

minska risken för att patienten uppfattar medicinering som långvarig. 

Informationen kan minska rädsla för försämring i måendet i samband med 

framtida läkemedelsutsättning. I ett fåtal fall har medicinering fortsatt ”för 

säkerhets skull”, trots att ingen egentlig effekt har observerats. Om 

medicineringen inte har haft effekt är det lämpligt att ta ställning till fortsatt 

läkemedelsbehov och, om detta finns, byta till annat preparat. Det kan vara 

svårare att sätta ut medicineringen när det förekommer andra sjukdomar eller en 

ohållbar social situation som försvårar bedömningen. I de fallen är det viktigt med 

en regelbunden kontakt hos PAL där fortsatt ställningstagande kan ske kring 

behov av övriga behandlingsinsatser. 

I 29% av fallen tillfrågades inte patienten kring måendet i samband med förnyelse 

av recept. En trolig bidragande faktor är möjligheten att få recept förnyade via 

Mina Vårdkontakter. I formuläret patienten fyller i kring receptönskemål finns 
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inget krav på att patienten ska fylla i detaljer kring sitt mående. Trots att detta är 

ett smidigt sätt för patienten att komma i kontakt med vårdcentralen för 

receptförnyelse kan det hindra ett detaljerat arbetssätt då det medför en mycket 

begränsad uppföljning av patientens mående. Det kan tänkas att om patienten 

fyller i att behandlingen ej fungerar väl att läkare är mer angelägen att kontakta 

patienten för ett samtal. I övriga fall, där patienten haft välfungerande 

läkemedelsbehandling i flera år, är det en risk att kontakt bortprioriteras och/eller 

skjuts på framtiden. Vid avsaknad av tydliga rutiner samt tid för uppföljning 

riskeras att behandlingen förlängs ytterligare innan uppföljning kan ske via 

telefonsamtal eller fysiskt möte med behandlande läkare. Detta är framför allt en 

risk om patientansvarig läkare (PAL) ej är på plats och receptförskrivningen sker 

av annan doktor, som kan anteckna i journalen att PAL får ta ställning till vidare 

uppföljning.  

Bedömningsinstrument användes sällan i samband med patientbesök och detta 

kan förklaras av att användningen ej etablerats som rutin på vårdcentralen. Även 

läkarens synsätt på användbarheten/behovet av självskattningsverktyg som 

hjälpmedel i bedömningen kan påverka användningens omfattning. Tidsbrist i 

samband med korta patientbesök kan orsaka att man avstår från användning av 

både MINI och självskattningsverktyg. Självskattningsskalorna kan vara ett bra 

hjälpmedel för att värdera läkemedelseffekten om de används upprepade gånger 

som hjälpmedel i konsultationen. Möjligen kan en mer regelbunden användning 

av skattningsskala bidra till en mer tillförlitlig effektutvärdering av 

medicineringen. 

Efter att arbetet avslutades uppdaterades de Regionala medicinska riktlinjer inom 

VGR för ångestsjukdomar samt depression (16, 17). I de nya 

rekommendationerna gällande uppföljning har inga nya riktlinjer tillkommit 

förutom att det vid depression rekommenderas initial regelbunden, tät uppföljning 

och utvärdering där insatt behandling prövas i 4–6 veckor i adekvat dos och 

utvärderas därefter (17). Detta är i linje med de rekommendationer från Region 

Stockholm som vi utgått ifrån i denna studie. Man betonar även att 

skattningsskalor kan användas som hjälpmedel vid utvärdering av 

läkemedelseffekt.  

 

Metoddiskussion 

Studiens främsta svaghet är att den utgår från journalförda data, där vad man som 

läkare anser är viktigt i journalföringen varierar. Patienten kan således informerats 

muntligen kring exempelvis framtida läkemedelsutsättning men då detta ej 

journalförts kommer dessa fall ej räknas med i statistiken. Journalföringen kan 

även påverka statistiken gällande ställningstagande till utsättning samt även data 

kring användningen av MINI eller självskattningsskala. Ställningstagande till 

läkemedelsutsättning kan ha genomförts men ej noterats i journalen. 

Skattningsskalor kan ha använts men ej inskannats eller kommenterats i notat. 

Studien är genomförd på en mindre vårdcentral på landsbygden och det kan därför 

vara svårt att generalisera resultatet till handläggningen på andra vårdcentraler. 
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Slutsats 

Studien visar att det finns variationer i uppföljningstid både vad det gäller första 

samt andra uppföljningen. Befintliga rekommendationer både gällande 

uppföljningstid samt utsättningsförsök följs endast i mindre grad. Patienterna 

informeras mycket sällan kring framtida utsättning av läkemedel. Behandlande 

läkare tar ytterst sällan ställning till läkemedelsutsättning vid receptförnyelser där 

detaljerad information kring patients mående ofta saknas, speciellt när 

receptönskemål inkommer via 1177.  

Det finns således behov av en tydligare lokal rutin så att uppföljningen blir mer 

standardiserad och jämlik för patienterna. Extra viktigt är att utveckla tydliga 

riktlinjer för handläggandet vid receptförnyelser. Man bör följa upp 

läkemedelseffekten samt ha som mål att behandling ska sättas ut enligt riktlinjer 

så att patienten inte kvarstår på medicinering längre tid än vad som är nödvändigt.  
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