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Kostnad psykisk ohälsa i Sverige: ca 70 miljarder kr
(enl. OECD)
Ca 40 % av sjukskrivningarna
Av dessa sjukskrivningar utgörs 90 % av ångest- och
depressionsdiagnoser

Behovsanalys

-----------------------------------------------------------------------Psykiska diagnoser ca 30 % av diagnoserna i
primärvården
Cirka 70 % av alla patienter med depression och
ångest får vård inom primärvården
Endast 15 % får psykologisk behandling

Vision

Tillgänglig och produktiv
hälso- och sjukvård

Öka förekomsten av
evidensbaserad bedömning
och behandling vid psykisk
ohälsa i primärvård

Hållbar, innovativ och kreativ
miljö

Parallella forskningsprojekt,
för att utvärdera behandling
som utförs och utveckla nya
metoder

Initiativ för att nå vision
Implementera och
utvärdera digitala
psykologiska
interventioner

EBBA-teamet: central nod
och implementeringsmodell

IMPACT-projektet:
internet-KBT för unga

Närhälsan Online psykolog

Bio-psyko-socialt
arbetssätt på
vårdcentralerna

Psykologirådet i Närhälsan arbete
med centrala noder som
implementeringsmodell

Implementera stegvis vård
och primärvårdstriage

Former av förändringar

Nyrekryteringar

Kompetenssatsningar

Organisation
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Integrerad
Beteendehälsa Primärvård
Modellen går ut på:
1: Integrerat arbetssätt,
teamsamverkan
2: Primärvårdsanpassa handläggning
av psykisk ohälsa
3: Utveckla hela vårdcentralens
kompetens
4: Använda sig av
psykologens/samtalsbehandlarens
kompetens även inom andra områden
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1: Integrerat arbetssätt
Modell

Beskrivning

Separata platser
och uppdrag

Traditionell psykiatrisk modell
Remisser, övertagande, behandling på olika
platser, remissvar.

Dela lokal
Samarbete

Psykosociala team
Remisser, övertagande, samma lokal, mer
eller mindre en del av övriga teamet.

Integrerad

”En i gänget”. Teamarbete. Psykosocial
personal på samma plats, samma kläder,
samma villkor. En naturlig del av ett vanligt
besök på VC.

Möjlighet att få kontakt med terapeut
snabbt, helst samma dag
Triagering, sortera rätt redan i telefonen

2:
Primärvårdsanpassa
handläggning av
psykisk ohälsa

Nybesök kan tas av terapeut, behöver
inte gå via läkare
Korta och intensiva kontakter med fokus
på funktionsnivå
Inga tydliga avslut

Bygger på modell för stegvis vård
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Primärvårdstriage
En avgränsad problematik,
relativt nydebuterad (≤ 6 mån).
Mildare symtom, inte så stort
lidande. Relativt välfungerande
och stabilt i skola, hemma och
med kompisar.

Lindrig psykisk ohälsa

En avgränsad eller mer diffust
och bred problematik, med
tydligt
lidande/funktionsnedsättning.
Funktionsinskränkande inom
ett eller flera områden: hem,
skola, fritid, socialt. Ofta längre
funktionsnedsättning än 6
månader.

Måttlig psykisk ohälsa
GRÖN Bedömning:
Vid lindrig nedstämdhet, oro,
stress, sömnsvårigheter:
 boka in till rådgivningstid på
UPH.
Meddela föräldrar att detta
handlar om ett besök som
fokuserar specifikt på det
problem de söker för. Besöket
innehåller rådgivning kring hur
de kan arbeta med problemet
på egen hand. Eventuellt ett
uppföljningsbesök vid behov.

GUL bedömning:
Om man gör bedömningen att
det inte är tillräckligt för BUP:
 hänvisa till UPH:s
telefontid vardagar kl 8-9.
0761-346284. Alternativt
boka in till telefontid på UPH.

En uppenbar problematik med
tydligt lidande och
funktionsinskränkning. Ofta
långvariga problem med hur
barnet mår samt problem med
fungerande i hemmet, skola
och på fritid

Svår psykisk ohälsa

RÖD Bedömning: Vid stark oro
och vetskap/misstanke om
suicidtankar, självskada,
förvrängd
verklighetsuppfattning,
långvarig eller djupgående
nedstämdhet (håglös, isolerar
sig, sover/äter för lite)
 boka tid hos läkare för
fördjupad bedömning.
Om föräldrarna upplever att de
inte kan ta ansvar för barnet:
 hänvisa till BUP akut och att
ta kontakt med socialtjänstenta
långvariga problem med hur

Utveckla andra
yrkeskategoriers förmåga
att fånga upp, bedöma och
prata om psykisk ohälsa

3: Utveckla
hela
vårdcentralens
kompetens
om psykisk
ohälsa

Utveckla tydliga riktlinjer
för handläggning av psykisk
ohälsa

Kontinuerlig
kompetensutveckling
gällande vård av psykisk
ohälsa
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Handled andra
yrkeskategorier

4: Använda
sig av
terapeutens
kompetens
inom flera
områden

Tex sköterskor, vilka
samtal är svåra i
telefonen?
Läkare, vilka
bedömningar är
svåra i besöken?

Konsultation vid
behov

Stöd andra
yrkeskategorier
gällande bedömning
av psykisk ohälsa

Fortbildning

Workshops och
föreläsningar för
övrig personal

Bidra vid kompetens
vid behov av
beteendeförändring

Riskbeteenden som
rökning,
alkoholanvändning,
övervikt, högt
blodtryck
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Enkät bland sjuksköterskor med
grundläggande psykoterapiutbildning,
psykologer och psykoterapeuter vid 16
vårdcentraler (n=22).

Förstudie
2017
v7
Södra
Älvsborg

Majoriteten av deltagarna var positiva till
stegvis vård och internet-KBT (iKBT).
Dock var de flesta medarbetare inte
intresserade av att själva utföra iKBT.
Majoriteten önskade en central iKBT-enhet dit
patienter som önskar iKBT kan vända sig.
------------------------------------------------------------Hinder som lyftes var brist på psykologer och
svårigheter att rekrytera personal.
Variation i arbetet framhölls som viktigt, samt
att få arbeta utifrån särskilda intressen

Uppstart med Innovationsmedel VGR

EBBAteamet
v7
start
januari 2018- idag

16 vårdcentraler inom Närhälsan i Södra
Älvsborg.
Skapande av vårdprocess, patientflöde och
säkerhetsrutiner
-----------------------------------------------------------------1 verksamhetschef, 4 psykologer, 1 sjuksköterska
och 1 leg. psykoterapeut
Tjänstefördelning cirka 20-50 % vid EBBA-teamet
och 20-50 % vid en vårdcentral i området.

2017: Två patienter
fick iKBT, en
enhet/vårdcentral var
uppkopplad i SOB
2018: 175 patienter fick
iKBT, 17 vårdcentraler
var uppkopplade i SOB

2019 september: 159
patienter fick iKBT

Tillgänglighet
och
produktivitet

Kort om effekt
Depression (depressiv episod): Behandlingseffekten var stor (n=11)
(Cohen’s d: 1,12 [0,24 - 2,00]), dock 60 % missing.

Ångest (ospecifikt ångestsyndrom och generaliserat
ångestsyndrom), n=74. Behandlingseffekten beräknad som
standardiserad medelvärdesskillnad var medelstor (Cohen’s d: 0,74
[0,46–1,02]) och signifikant, medelstor, dock 33 % missing.

Andelen patienter som påbörjat mer än 50 procent av maximalt
antal moduler i programmet är en kvalitetsindikator.

Program med färre moduler brukar få högre fullföljandegrad..

Arbete koncentrerat ökar skicklighet
och kompetens i internetKBT hos
behandlarna
EBBA-teamet som
implementeringsmodell

Fördelar
central enhet

Säkerhet med uppbackning från
kollegor

Ökad effektivitet

Ökat flöde av patienter

Psykologirådet
Strategiskt ledarskap – nära samarbete mellan chefer och psykologiskt ansvariga på alla nivåer

Enhet

Sociala, psykologiska
psykoterapeutiska
professioner på enhet

Verksamhetsområde

Medicinsk rådgivare
för området

Förvaltning

Nätverk per område
enligt lokal modell

Psykologisk rådgivare för
området

Medicinska rådet

Psykologirådet

Samordnande
chefläkare

Processledare psykisk
hälsa, Josefine Lilja

Primärvårdschef

Implementering via
Psykologirådet
Mål: Centrala noder för iKBT i fler v-områden regionalt

Psykologirådet består av en psykologisk rådgivare från
varje v-område

Varje psykologisk rådgivare startar upp en centraliserad
organisation i sitt område tillsammans med sin pv-chef

Områdesbeteckning vårdcentraler
Område V5

Område V1
Primärvårdschef: Ulrika Holmqvist

Primärvårdschef: Åsa Lind
Angered, Östra Göteborg, Örgryte,

Dals-Ed, Tanum, Sotenäs, Lysekil,

Härlanda, Centrum och Majorna-

Bengtsfors, Färgelanda,

Linné

Munkedal, Mellerud

Område V7

Område V2

Primärvårdschef: Maritha Bäck

Primärvårdschef: Mats Dahl

Borås, Bollebygd, Mark,

Uddevalla, Trollhättan, Vänersborg, Tjörn,

Svenljunga, Tranemo, Herrljunga,
Ulricehamn , Vårgårda

Stenungssund, Kungälv, Ale
Område V8

Område V3
Primärvårdschef: Cathrine Thanner
Öckerö (Gbg), Hisingen (Gbg)

Primärvårdschef: Beate Poetzsch
Lidköping, Gullspång, Töreboda, Mariestad,
Götene, Skara, Vara, Essunga

Alingsås, Herrljunga, Lerum, Vårgårda
Område V9

Område V4

Primärvårdschef: Susanne Lidén

Primärvårdschef: Henrietta Arwin

Tibro, Skövde, Hjo, Tidaholm,

Västra Göteborg, Mölndal, Härryda, Partille

Karlsborg, Falköping
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VÅ R G E M EN SAMM A D I G I TAL A
M OT TAG N IN G

Verksamhetschef/medicinsk rådgivare
Gudrun Greim 076-0505805
gudrun.greim@vgregion.se

eHälsostrateg
Charlotte Lundholm 070-9308120
charlotte.lundholm@vgregion.se

Administration och support
Nina Wessman 072-223 12 88 Eje Johnsen 072-452 84 82
nina.wessman@vgregion.se
eje.johnsen@vgregion.se

Generellt om ”psykologer online” i Närhälsan

För att utöka det digitala patienterbjudandet för Närhälsans listade invånare och för att
bredda erfarenhetsinsamlingen från ytterligare en yrkesgrupp startas i april 2019
konceptet ”psykologer online”.
Initialt bemannas Närhälsan Onlines gemensamma mottagning av en mindre grupp
psykologer. På sikt önskas delaktighet av alla områdens psykologer inom Närhälsan.
Uppdraget är att genomföra patientdriven digital vård i form av 1:a bedömning av
invånare med sökorsak: Lättare psykiska besvär, ex vis oro eller stress
Uppstartsprojektet bör pågå i minst 4 månader från starttillfället med regelbunden
utvärdering.
En samordnare utses av Psykologirådet att tillsammans med verksamhetschefen och
teamet från Närhälsan Online vara behjälplig med styrning, schemaläggning och andra
verksamhetsfrågor kring psykologernas digitala arbete samt viss praktisk support.
Kompletterande rutin för psykologer – digital mottagning Närhälsan Online

2019-10-04
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Patienterbjudande psykologer:
Bokningsbara tider – direkt till psykolog (måndag-fredag)

•

Bokningsbara tider om 30 min

•

Bemanning: måndag - fredag
4 bokningsbara tider/dag

•

Publicerade tider > 14 dagars
intervaller

•

•
•
•
•
•
•
•

En utpekad grupp psykologer startar upp arbetet i liten skala med
bokningsbara tider. Eskalering efter hand.

Patientavgift 50 kr -listad i Närhälsan
(100 kr för övriga)
Besöket gratis upp till 19 år och över 85 år
Föräldrar kan boka för sina barn
Fakturering efter besöket
Avbokning senast 60 min innan besöket
Bokning kan ske fram till 15 min innan tiden
infaller
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Take – home - message
Strategiskt ledarskap, nära samarbete mellan
chefer och psykologiskt ansvariga på alla nivåer
Tillitsstyrning till medarbetare och
verksamhetschefer

Organisera kompetens i noder/kluster

Frågor
Frågor?

