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Syftet med projektet är 

 att vara föregångare till att skapa en nätverkssjukvård 

 möta patienters behov mer effektivt: utan långa väntetider och med rätt kunskap. 

 

Projektet ska  

 vara en modell för ömsesidig konsultverksamhet 

 vara en långsiktigt hållbar modell och bli en integrerad del i verksamheten 

 höja kunskapsnivån om patienter inom psykiatrin och primärvård hos husläkare och 

psykiater. 

 

Bakgrund till projektet 

 En stor del av husläkarnas tid går till patienter med psykisk ohälsa. Det saknas tid och 

kunskap att möta denna patientgrupp. Behandling av denna patientgrupp kräver ofta längre 

tid än ett ordinärt läkarbesök. 

 Psykiater har inte tid för patientens somatiska hälsa. Patienter inom psykiatrin som 

remitteras till en vårdcentral går sällan till dessa besök. 

Patienter med psykosdiagnoser söker i undantagsfall själva för somatiska problem. Vanligt 

förekommande är att flera är storrökare, har fetma, diabetes, hudbesvär och högt blodtryck. 

Projektet startade aktivt januari 2016 

 Januari: Information- samt utbildningsträffar med husläkare respektive psykiater. 

 Februari: De första konsultationerna tog vid.  

 Maj: Fokusgruppintervju med gruppen husläkare respektive gruppen psykiater. 



 Våren och hösten: Besök vid varje enhet för att stämma av med ansvarig chef samt konsulten 

om hur konsultationerna fortlöper. 

 September: En heldagsutbildning med samtliga läkare. 

 November: Insamling av underlag och utvärdering av projektet. 

 

 

Styrgrupp 

Projektet leds av en styrgrupp med medlemmar från Stockholms Läns Sjukvårdsområde, 

Praktikertjänst och Praktikertjänst Psykiatri. 

 

 

Deltagande enheter 

Psykiatriska mottagningar 
Praktikertjänst Psykiatri 

Vårdcentraler 
 

Järvapsykiatrin Spånga 
                                                                  psykiater 

Spånga vc SLSO 

Järvapsykiatrin Kista 
                                                                  psykiater 

Kista vc SLSO 

Järvapsykiatrin Rinkeby  
                                                           psykiater 

Aleris vc Rinkeby 
         husläkare 

 

 
Allmänpsykiatri 

 
Vårdcentral 

 
Psykosmottagning 

Mobila akutenheten NSP 
 
                                  psykiater 

Råcksta Vällingby vc 
Praktikertjänst 
                                  husläkare 

Mottagnigen för psykos-
sjukdomar Alviks Strand NSP 
                       
 

Kronans Psykiatriska mottagning 
PNV 

                                  psykiater 

Råsunda vc SLSO 
 
                                  husläkare 

Centrummottagningen PNV 
 
 
 

 

Konsultationen 

 konsultationen ska vara rådgivande, kan bestå av direkt behandling 

 konsulten ska vara känd i personalgruppen, en tillgång 

 konsultationen ska vara förberedd 

 för en lyckad konsultation krävs en chef som är positiv till samarbetet. 

Konsulten 

 husläkaren – förråd med allmän kunskap om psykiatrin 



 psykiatern – insatt i hur primärvården fungerar  

 kunskap om läkemedel 

 pedagogisk och intresserad 

 positiv till samarbete mellan primärvård och specialistpsykiatrin. 

 

Tid och rum 

Det ska finnas 

 tid att förbereda sig och tid till dokumentation 

 tillgång till schema och remisser i god tid 

 avsatt gott om tid för att möta patienter, 60 minuter 

 en ändamålenslig lokal att utföra konsultationerna i. 

 

Administration och dokumentation 

 en kontaktperson vid mottagande enhet sätter ett schema för läkarkonsultering och bokar in 

patienter 

 kontaktpersonen har kontakt med konsulten via Take Care 

 patienter för konsultation remitteras via deras husläkare 

 psykiatrerna får remisser och skriver remissvar 

 husläkare skriver journalanteckning vid sin vårdcentral 

 indirekta konsultationer dokumenteras av mottagande läkare eller annan personal. 

 

Aktuella patientgrupper 

 stressymptom 

 långvarig och svårdefinierad smärta 

 läkemedelsberoende 

 trauma 

 PTSD – posttraumatiskt stressyndrom 

 närstående till kronisk sjuka eller långtidssjuka 



 psykosociala problem 

 livskriser 

 somatisk diagnos som påverkar det psykiska måendet 

 unga vuxna som inte har vilja och ork till sysselsättning 

 nyanlända. 

 

Kontaktperson 
Karin Dahlgren 
Projektledare 
Praktikertjänst Psykiatri AB 
Tel: 070 789 37 99 
E-post: karin.dahlgren@ptj.se 
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