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• Primärvården i VG-regionen och Sverige: bakgrundsdata – 
besöksfrekvens, diagnoser, omfattning psykisk ohälsa 

• väntrumsscreening en omöjlighet   

• hur få det att fungera: tillgänglighet och kontinuitet 

• effektiviteten av sedvanlig behandling 

• Struktur och plan för individen med psykisk ohälsa: Vårdsamordnar-
projektet och CO-WORK-CARE- projektet. Hur vi kan jobba med nära 
vård, nära arbetsgivaren och nära till psykiatrin. 
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 Primärvården i VG-regionen och Sverige:  
 
Bakgrundsdata – besöksfrekvens, diagnoser, 
omfattning psykisk ohälsa 
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 Vad är primärvård? 
  

 

 



Primärvård  är komplext!  

• I primärvården i Sverige görs årligen 40 miljoner besök (70% av alla besök)   

• Nästan hälften av dessa är till specialister i allmänmedicin  

• Mer än 700 olika diagnoser behandlas  

• Ungefär 8 % av besöken genererar diagnosen depression, för hela gruppen 
Common Mental Disorders (CMD)  ca 11,5%. 

• Omkring 10% av svenska vuxna befolkningen förskrivs antidepressiva… 



 
Primärvården är verkligen basen i vården – 70% av 
befolkningen söker i primärvården varje år 
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Stefan Lindgren et al. För framtidens hälsa – en ny läkarutbildning.  Sid 159 
http://www.regeringen.se/contentassets/eb82afde5a9045f4941c919721c615fb/for-framtidens-halsa--
-en-ny-lakarutbildning-del-1-av-2-forord-till-litteratur-och-referenslista-sou-201315 

 

Andel av befolkningen som söker per år - 2011  



Tabell 1. Andel personer som kontaktat primärvårdsenheter inom  

VGPV (offentliga och privata)  och fått diagnos psykisk ohälsa under 2016 (Vega). 
 

F32, F33 (Depression), F41 (Ångestsyndrom), F43 (Stressrelaterat), F51 (sömn), under 2016 

Antal personer som kontaktat 

VGPV 

Antal personer som 

kontaktat VGPV med 

utvalda diagnoser Andel (%) 

  Kvinna Man Summa   Kvinna Man Summa   Kvinna Man Summa 

Totalt 674 584 596 245 1 271 706   96 567 47 902 144 504   14,3% 8% 11,4% 
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Nu kommer vi in på diagnostik… 
• Trots att mer än 10% av de som söker i primärvården diagnostiseras med 

psykisk ohälsa, anger litteraturen att vi missar 50% av fallen… 

• Det är sannolikt, att om vi tidigt hittar depression och ångestsyndrom, så 
kan detta öka möjligheten för tidig behandling och därigenom påverka 
förlopp, patientens funktion, sjukskrivningstid och prognos.  

• Väntrumsscreening ger dock inte någon effekt vad gäller diagnostik eller 
förlopp… 

 

 



Nationella riktlinjer för depression och 
ångestsyndrom  
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Nationella riktlinjer för depression och 
ångestsyndrom 

Depression 

av 

Diagnostik och uppföljning av 

förstämningssyndrom 

Förstahandsbehandling av mild-medelsvår 
depression :  
• KBT - internet-KBT 
• täta återbesök, tillgänglighet  
• kontinuitet  
 
• Läkemedel först i andra hand – utom vid 

melankoliska drag samt återinsjuknande då 
läkemedel tidigare haft effekt 
 

• Fysisk aktivitet – 3x30 min/v 
• Samverkan PV –Psykiatri 
• Somatisk undersökning 
• Suicidprevention -  

• Ej  väntrumsscreening 
 



Nationella riktlinjer för depression och 
ångestsyndrom 

Depression 

av 

Diagnostik och uppföljning av 

 förstämningssyndrom 

Förstahandsbehandling vid ångestsyndrom 
• KBT 
• Läkemedel (SSRI) 
• täta återbesök, tillgänglighet  
• kontinuitet  
 
 
 
 
• Samverkan PV -Psykiatri 
• Suicidprevention  
 



Sedvanlig behandling primärvård depression 
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Förskrivning av antidepressiva (SSRI, övriga) 1985-2013 i DDD per 1000 invånare 

75 % av all antidepressiv medicinering förskrivs i primärvården… 
 



Hur ser effekterna av sedvanlig vård ut idag? 
 
Erfarenheter från studier med ”sedvanlig 
vård” som kontrollarm 
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Evidence är viktig–  från primärvårdens kontext! 

Kivi M, Eriksson MC, Hange D, Petersson EL, Vernmark K,  
Johansson B, Björkelund C. Internet-Based Therapy for Mild  
to Moderate Depression in Swedish Primary Care:  
Short Term Results from the PRIM-NET Randomized Controlled 
 Trial. Cognitive Behaviour Therapy. 2014;43(4):289-98 

Per Carlbring , Malin H¨agglund b Anne Luthstr¨om, Mats Dahlin, ˚ Asa Kadowaki , Kristofer Vernmark , 

GerhardAndersson . Internet-based behavioral activation and acceptance-based treatment for depression:- A 

randomized controlled trial 

ICBT  RCT           Control group :  Waiting-list ICBT RCT        Control group: TAU primary care 
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Sedvanlig vård är ett kraftfullt terapeutiskt instrument  
–även i England! 
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INTERNET-KBT i PRIMÄRVÅRD 

Gilbody S, Littlewood E, Hewitt C, et al. Computerised cognitive behaviour therapy (cCBT) as treatment for depression 
in primary care (REEACT trial):large scale pragmatic randomised controlled trial. BMJ 2015;351:h5627 

 



Så hur få det att fungera: 

 
–  tillgänglighet och kontinuitet  

– anpassning av vården till varje individs 
behov  
– samt att följa Nationella riktlinjer? 
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Vad är viktigt? 

• Att upptäcka – TILLGÄNGLIGHET 

 

• Tillgång till behandlingsalternativ – råd, 
självhjälp, psykologisk terapi, farmakologisk 
terapi, sköterska, familjestöd etc 

• Möjlighet till återbesök, uppföljning, 
KONTINUITET 

 

• Stegvis vård  

• Nära till psykiatrin 

…har vi tillgång till detta? 



Mötet 

Vad är effektivt i primärvård? 

• Många kompetenser – många 
olika vårdåtgärder tillgängliga  

 

- så att vi kan anpassa efter varje 
individs behov – både vad gäller 
terapi, stöd, kommunikation, 
uppföljning, tillgänglighet, 
kontinuitet 

Collaborative care  
- Team  

- Care manager  

- Triage 

- Nära till psykiatrin 



Litteraturgranskning SBU: 
Implementeringsstöd för psykiatrisk evidens i primärvården 

 

• Finns endast evidens för Care Manager –funktion  

• Att förstärka primärvårdsorganisationen med en för uppgiften 
speciellt tränad yrkesperson, t.ex. en sjuksköterska (i studierna 
benämnd care manager), som ansvarar för stöd och kontinuerlig 
kontakt med patienter med depression, och kombinera detta med 
andra åtgärder,  t.ex. utbildning av vårdteamet och återkoppling av 
patientdata till behandlande läkare, är en effektiv 
implementeringsstrategi.  

 



Struktur och plan för individen med psykisk 
ohälsa 

•Care Managerprojektet och CO-WORK-CARE- 
projektet.  

•Hur vi kan jobba med nära vård  

•nära arbetsgivaren och  

•nära till psykiatrin. 
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Randomiserad kontrollerad studie – 
vårdsamordnare psykisk ohälsa - PRIM-CARE  

randomiserad på vårdcentralsnivå 
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19 + 4  
Vårdcentraler 

3 månader: Intervention  
med Vårdsamordnare på 

vårdcentralen 

3 månader: Kontroll-
vårdcentraler med 

sedvanlig behandling 

Utbildning samt kontinuerligt stöd via forskningsstödpersonal och 
metodstödsutvecklare i regionen   

Uppföljning 6 
månader 

Uppföljning 6 
månader 

Uppföljning 
12 månader 

Uppföljning 
12 månader 



Vad gör en vårdsamordnare ? 

Patientkontakt 
• Gemensam vårdplan 

• Kontakt varje – varannan 
vecka – fr.a. per telefon 

• Patientens kontakt in till 
vårdcentralen v.b. 

Organisation 
• Gemensam organisation för 

patientgruppen 

• Ger feed-back till 
läkare/psykolog vb 

• Omvärldskunskap – 
kontinuitet till psykiatrin 
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Patientrekrytering totalt 1 dec 2014 till 31 jan 2016 på 23 vårdcentraler  

• 12 Kontrollvårdcentraler:              184 individer 

 

• 11 Interventionsvårdcentraler  192 individer  

 

   Totalt            376 individer 
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Vid egentlig depression, lindrig–medelsvår hos vuxna ger samordnat 

och strukturerat omhändertagande med vårdsamordnare 
 

• Minskning av depressionssymtom upp till 6 månader jämfört med sedvanlig 
vård 

• Ökning av följsamhet till antidepressiv medicinering upp till 6 månader jämfört 
med sedvanlig vård 

• Ökning av psykisk livskvalitet upp till 3 månader jämfört med sedvanlig vård 

• Ökning av återgång till arbete upp till 3 månader jämfört med sedvanlig vård 

• sjukskrivning 

 

• Åtgärden ger förutsättning för att adekvat behandling ges  

 

• Patienterna rekommenderar behandlingen i signifikant högre utsträckning 
jämfört med sedvanlig vård 
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• Minskning av depressionssymtom upp till 6 månader 
jämfört med sedvanlig vård 

• Ökning av återgång till arbete upp till 3 månader 
jämfört med sedvanlig vård 

• Kortare nettosjukskrivning 0-6 månader 

• Åtgärden ger förutsättning för att adekvat behandling 
ges  

• Patienterna rekommenderar behandlingen i signifikant 
högre utsträckning jämfört med sedvanlig vård 
 



Nästa steg – kan vi höja kvalitén ytterligare? 

 

 

Hur vi kan jobba med nära vård, nära arbetsgivaren och nära till 
psykiatrin? 
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CO-WORK-CARE… 

Frågeställning : 

Ger ett konvergenssamtal på arbetsplatsen, som initieras i 
nära samverkan mellan en särskild vårdsamordnare (care 
manager) och rehab-koordinator för sjukskrivna patienter 
med depression, ångest och stressrelaterad ohälsa bättre 
behandlingseffekt och effektivare rehabilitering jämfört med 
enbart tillgång till en särskild vårdsamordnare i 
primärvården? 
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CO-WORK-CARE 
Randomiserad kontrollerad studie -  

randomiserad på vårdcentralsnivå 
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Ca 20 
Vårdcentraler 

Patienter 
sjukskrivna > 
14 dagar  för 

CMD  

3 månader: Intervention  
med Vårdsamordnare + 

Rehabkoordinator + 
Konvergenssamtal 

arbetsplatsen 

3 månader: Kontroll-
vårdcentraler med 
Vårdsamordnare , 
reabkoordinator 

Utbildning samt kontinuerligt stöd via forskningsstödpersonal och metodstödsutvecklare i regionen   

Uppföljning 6 
månader 
(12 mån) 

Uppföljning 6 
månader 
(12 mån) 



Samverkan rehabkoordinator - vårdsamordnare 

• Förbereder för start 
rehabiliteringsprocessen 
tillsammans med 
patienten och utifrån 
kunskap om patientens 
speciella behov 

• Överför kunskap om 
rehab-processen  

• Förbereder 
konvergenssamtalet 

 (närmaste chef) 

• Leder konvergenssamtalet 

 

• Sammanfattar 
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Rehabkoordinator - vårdsamordnare Rehabkoordinator  

Övriga teamet 
   



Förutsättningar för CO-WORK-CARE 

• Det finns ca 40 vårdcentraler med vårdsamordnare för depression, 
ångest och stressrelaterad ohälsa i VG-regionen per den 1/9 2017. 

• Powerberäkning: totalt 300 patienter, 150 i varje grupp 

• Behov av ca 20 vårdcentraler totalt – 10 intervention, 10 kontroll. 

• Ca 1 år att rekrytera 300 patienter. 
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0 
+ 4,5 hp N=100 



2017  Göteborgs Universitet 

0 + 7,5 hp 

Implementeringsfas 3: CO-WORK-CARE 

2018 2019 2020 
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och-halsa/Forvardgivare/Vardsamordnare-psykisk-ohalsa-inom-
primarvarden/ 
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