
Vägen till en bra vård med 
Vårdsamordnare psykisk ohälsa 



”Diskuterade med min chef idag om hur lite jag anser att jag egentligen gör men 
att det påverkar människor på ett så starkt sätt. 
Det enda jag gör är att lyssna på patienten, ger lite goda råd och oftast är det som 
behövs. 
Många patienter upplever en trygghet i att de har en fast vårdkontakt på 
vårdcentralen. 
Jag var lite rädd att jag skulle bli nedringd av patienter när jag fick en telefon, 
men så är inte fallet. Snarare tvärtom.”

Citat från en vårdsamordnare psykisk ohälsa



Dagens presentation

Vad gör en Vårdsamordnare psykisk ohälsa?

Vetenskaplig utvärdering



Behandling
Uppföljning

Utredning
Bedömning



Vårdsamordning psykisk ohälsa

Läkarbedömning Meddelande till 
vårdsamordnare

Telefon -
kontakt inom 

7 dagar

Första 
besök

Uppföljande 
telefonsamtal

Avslutande 
besök



Första besök till vårdsamordnare

Patienten berättar
Vårdsamordnaren informerar

Självskattning  (MADRS-S, GAD-7, KEDS-9)
Planering
Sammanfattning och samordning

Patienten 
berättar

Vårdsamordnarens 
funktion Självskattning Planering Sammanfattning 

och samordning



Uppföljande telefonsamtal/kontakter

Självskattning
Utvärdering och planering
Sammanfattning och samordning

Självskattning Utvärdering/Planering Sammanfattning och
samordning



Avslutande besök hos vårdsamordnare

Självskattning och utvärdering
Bibehålla uppnådd funktionsnivå
Sammanfattning av behandlingsperioden
Bedömning
Samordna med övriga teamet

Självskattning Utvärdering
Bibehålla 
uppnådd 

funktionsnivå

Sammanfattning 
och samordning



KVÅ-kod Benämning Beskrivning

UV119 Samordnade stödjande insatser 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.



Patientkontrakt – ett koncept i fyra delar

Värdegrund som genomförandekraft!

Överenskommelse
Gemensam överenskommelse 
mellan patient och vårdgivare

Fast vårdkontakt
Person med samordningsansvar

Överenskommen tid
Bokade tider i samråd

Sammanhållen plan
Planering, överblick och stöd för 

koordinerade insatser

Delaktighet Samordning Tillgänglighet Samverkan

PatientkontraktVad är patientkontrakt?





Vårdsamordnare psykisk ohälsa, vetenskaplig 
utvärdering 

• Bakgrund

• 6 månaders uppföljning

• Hur upplever patienter, vårdsamordnare och läkare att 
det finns en vårdsamordnare på vårdcentralen?

• Hälsoekonomisk utvärdering

• Erfarenheter från implementeringsprocessen

Irene.svenningsson@vgregion.se



Vårdsamordnare psykisk ohälsa - resultat
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Björkelund C, Svenningsson I, Hange D, et al. Clinical effectiveness of care managers in collaborative care for patients with depression in 
Swedish primary health care:a pragmatic cluster randomized controlled trial. BMC Family Practice. 2018;19:28 DOI 10.1186/s12875-018-0711-
z

Resultat
Snabbare tillfrisknande
Mer adekvat medicinering
Bättre tillgång 
psykologkontakt
Tidigare återgång till arbete
Kortare sjukskrivningstid
Patienterna rekommenderar i 
högre utsträckning



The GPs

GPs find that care managers provide support for patients and 
security and relief for GPs.
GPs are concerned about potential role overlap and desire greater 

latitude in deciding which patients can be assigned a care manager.
GPs think depression can be treated using a chronic care model 

that includes care managers but that adjusting to the new way of 
working will take time.

Care managers can be useful for patients with depression but their role must be clear: a qualitative study of GPs’ experiences Sandra af Winklerfelt Hammarberg, Dominique 
Hange, Malin Andre’, Camilla Udo, Irene Svenningsson, Cecilia Björkelund, Eva-Lisa Petersson, Jeanette Westman SCANDINAVIAN JOURNAL OF PRIMARY HEALTH CARE
2019, VOL. 37, NO. 3, 273–282
https://doi.org/10.1080/02813432.2019.1639897



Patienterna

• Vårdsamordnaren koordinerar vården
• Trygg relation som upplevs ge delad börda, ramlar inte mellan 

stolarna
• Stöd och kontinuerlig vård – ”rör” in till vårdcentralen
• Ger möjlighet till egenreflektion

The care manager function – a door-opener of care for patients with depression in primary care
Camilla Udo, Irene Svenningsson, Cecilia Björkelund, Dominique Hange, Margareta Jerlock, Eva-Lisa Petersson 
Nursing Open DOI: 10.1002/nop2.277



Vårdsamordnarna

• Personcentrerad, fungerar som ett skyddsnät
• Följer och stödjer under hela sjukdomsperioden, vilket

upplevs som meningsfullt
• Bidrar till att uppnå kontinuitet och tillgänglighet för patienter

med depression

Creating a safety net for patients with depression in primary care; a qualitative study of care managers´experiences
Irene Svenningsson, Camilla Udo, Jeanette Westman, Shabnam Nejati, Dominique Hange, Cecilia Björkelund, Eva-Lisa 
Petersson   Scandinavian Journal of Primary Health Care https://doi.org/10.1080/02813432.2018.1529018



SJUKVÅRDSKOSTNAD 
Sjukvårdspersonal
besök, kontakter

Utrustning+Behandling

Var uppstår kostnaderna?

ICKE SJUKVÅRDSKOSTNAD
Produktionsförlust

Sjukskrivning
Tidsåtgång behandling + transporter

Patientens kostnader

SAMHÄLLETS KOSTNAD



Kostnader 0 – 6 månader 
Medelkostnad per patient (SEK) Vårdsamordnare Sedvanlig behandling

Utbildning av personal 920 -

Kontakter sjuksköterska 620 230

Kontakter läkare 1 030 1 000

Kontakter psykoterapeut 520 620

Kontakter fysioterapeut 20 60

Läkemedel 570 550

Sjukvårdskostnad 3 670 2 460

Icke sjukvårdskostnad - sjukskrivning 58 500 71 240

Samhällets totala kostnad 62 170 73 700
Holst, A, et al. Cost-effectiveness of a care manager collaborative care programme for patients with depression in primary care: economic evaluation of a pragmatic randomised controlled study. BMJ open
8.11 (2018): e024741.



Kostnadseffektivitet 0-6 månader

Holst, A, et al. Cost-effectiveness of a care manager collaborative care programme for patients with depression in primary care: economic evaluation of a pragmatic randomised controlled study. BMJ open
8.11 (2018): e024741.

Samhällsperspektiv

Vårdsamordnare kostar mindre

och är effektivare

Sjukvårdsperspektiv

Vårdsamordnare kostar något mer

men är effektivare

67 730 SEK per QALY
71 SEK per DFD



Processutvärdering
Anpassad till primärvårdens behov (tillgänglighet, kontinuitet)
Utbildning anpassad till primärvårdens behov (Följer utvecklingen 
inom primärvården)
Metodstöd (lär av andra vårdsamordnare, stärkta i sin roll, fortsatt 
utveckling av funktionen)
Chefens stöd
Läkargruppens stöd
Ekonomiska förutsättningar

Process evaluation of a clusterrandomised intervention in Swedish primary care: using care managers in collaborative care to improve care quality for patients with depression. 
Irene Svenningsson, E-L Petersson, Camilla Udo, Jeanette Westman, Cecilia Björkelund, Lars Wallin BMC Family Practice (2019) 20:108
https://doi.org/10.1186/s12875-019-0998-4



Fortsatt forskning

Uppföljning  12 och 24 månader
Erfarna vårdsamordnares erfarenheter
Vårdsamordnares arbetsmiljö
Co-Work-Care 

2019-10-14 Här skriver du in sidfot



www.vgregion.se/vardsamordnare-psykisk-ohalsa


