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Patientperspektiv

➢ Jämlik vård
➢ Ökad tillgänglighet
➢ Vård på rätt vårdnivå

Medarbetarperspektiv

➢ Förändrat arbetssätt inom HC
➢ Tillgång till beslutstöd/lathundar 
➢ Förbättrad samverkan PV/VUP

Patientsäkerhet

➢ Patientens delaktighet i vården
➢ Tidig upptäckt av alkohol och drog problematik
➢ Labprovpaket 
➢ Differentialdiagnostik

Vad förväntas vårdlinjearbetet medföra?



Strukturerad och stegvis vårdprocess utifrån LEON-principen



• Levnadsvanor Guldkorn

• Drogtest i urin – Obevakade 

• Bedömning- och utvärderingsinstrument

• Labprovpaket vid psykisk ohälsa för att utesluta somatisk  sjukdom

• Remissmall vid remittering PV            VUP

Patientsäkerhet – Hur?

https://www.sls.se/globalassets/sls/halsa--sjukvard/levnadsvanor--prevention/guldkorn/guldkornshafte_ny_sept-till-webb-ver-1.pdf


Medarbetarperspektiv

Brief intervention, primärvårdsanpassad KBT 1 – 5 samtal
Fokuserat 

psykologiskt 

samtal i fem 

steg

Fas Mål med fasen
1. Aktuellt problem Rama in problemet och förväntningar
2. Kontextuell analys Undersök kontext, normalisera och validera
3. Funktionell analys Undersök och tydliggör hantering strategier
4. Beteendeplan Utforma en lagom specifik uppgift
5. Avsluta Utvärdera och förankra

Låt patienten behålla ansvaret
Få patienten i rörelse



Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Nationella riktlinjer för bedömning, utredning och behandling

Lokala tillägg

https://nationelltklinisktkunskapsstod.se/


❑ Remiss för ej brådskande ärenden

❑ Kontakt med mottagningssköterska

❑ Tydliga kontaktvägar för akuta patienter

❑ Konsultation dagbakjour

❑ Samarbetsmöten PV/VUP (komplexa ärenden)

Konsultationsmodell med riktlinjer  PV       VUP

Inom Region Gävleborg finns
26 offentliga hälsocentraler

16 privata hälsocentraler
5 vuxenpsykiatriska mottagningar



Brief Intervention

❑ Workshop 2+1 dag till psykosocial personal

❑ Föreläsning 1 dag till övriga medarbetare inom hälsocentralen

Extern utbildare

Mattias Myrälf, leg. psykolog, erfaren föreläsare och utbildare i Fokuserad ACT och primärvårdsanpassad KBT. 

Författare till webbsidan  KBT i primärvård

Utbildning  drogtest för primärvården, laboratoriepersonal

❑ Informationsfilm publiceras innan utbildningsinsats

❑ Bakgrund – varför patienter ska drogtestas? 

❑ Praktisk utbildning – hur används testet, avläsning, felkällor etc.

Intern utbildning 

PNA-teamet (Patientnära analyser)

Utbildning

http://kbtiprimarvarden.se/


Uppdraget hållpunkter med start i maj 2018 – avslut i vår 2021

• Presentation och kartläggning av nuläget – Baslinjemätning, enkät

• Genomgång av enkätsvar och förbättringsområden

• Utbildning Brief intervention och drogtest till berörd personal inom HC

• Genomgång av checklista för implementeringsplan med chef

• Uppföljning av baslinjemätning, mätning 2, mätning 3

• Plan för vidmakthållande 

Styrgruppsmöten 1 gång/mån under uppdragstiden 

Arbetsgruppsmöten 1 gång/mån á 3 timmar

Implementering

https://exploitingchange.com/2013/05/17/strategy-implementation-checklist/


PROJEKTIL projektstyrningsmodell

• Mål

• Krav på projektet

• Planer

• Kommunikation

• Projektorganisation

• Kvalitét

• Överlämning

• Projektavslut

Projektmetodik



Vårdlinjearbetet PV/VUP

https://www.regiongavleborg.se/samverkanswebben/halsa-vard-och-tandvard/halsovalet/Dokument-och-rutiner/samverkansdokument/Psykisk-ohalsa/samverkan-pv-vup/vardlinjer-och-beslutsstod/

