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Förord  

Utmaningen med en ökad psykisk ohälsa berör hela samhället och kräver det 
offentliga systemets vässade insatser. Hälso- och sjukvården är givetvis en 
huvudaktör i detta och primärvården i synnerhet, i egenskap av den vårdnivå som alla 
människor enkelt och remissfritt ska kunna söka sig till.  De som söker stöd för 
psykisk ohälsa behöver inte alltid specialistpsykiatrins insatser utan ska kunna få rätt 
vård inom primärvården. 

Idag ingår ett psykosocialt uppdrag på alla husläkarmottagningar i Region 
Stockholm, men kompetensen för att uppfylla uppdraget varierar. 
Husläkarmottagningarnas förutsättningar att bemöta psykisk ohälsa behöver 
förbättras och deras kompetens stärkas. Utmaningen är att identifiera hur 
primärvården kan rustas för att tillgodose de varierande och komplexa utmaningar 
som psykisk ohälsa innebär. Hur får vi en primärvård som är välorganiserad och som 
har tillräcklig kompetens för att bemöta hela spektrumet av psykisk ohälsa för alla 
samhällets målgrupper, i alla åldrar? Hur bör primärvården organiseras för att 
fullfölja detta komplexa uppdrag? Denna förstudie är ett första steg i att skapa en 
primärvård som är rustad att möta det vårdbehov som finns kring psykisk ohälsa, 
som en del av ett samhällspussel där fler aktörer berörs.  

Vi vill passa på att rikta ett stort tack till alla som har deltagit i intervjuer och 
workshops med stort engagemang under förstudiens gång. Tack för den tid ni har 
avsatt för att berika förstudiens innehåll.    
 
Stockholm, 24 september 2019 
 
 
 

  



 

 Sida 3 

Definitioner  

FÖRKORTNING FÖRKLARING 

BUMM Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning 

BUP Barn- och ungdomspsykiatri 

HAB Habilitering & Hälsa 

HLM Husläkarmottagning 

HSF Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 

LOU Lagen om offentlig upphandling 

SIP Samordnad Individuell Plan 

SKL Sveriges Kommuner och Landsting 

SLSO Stockholms läns sjukvårdsområde 

SOB Stöd och behandlingsplattformen 

Område Kommun och/eller stadsdel inom regionen 

Kluster I kluster ansvarar en större 
husläkarmottagning för kunskapsspridning, 
handledning och konsultation till övriga 
husläkarmottagningar i ett geografiskt område.   

Samordning Samarbete inom hälso- och sjukvården 

Samverkan Samarbete mellan hälso- och sjukvården och 
externa aktörer, t.ex. socialtjänst, elevhälsan, 
m fl. 

Tilläggsuppdrag Tilläggsuppdrag i rapporten refererar till 
tilläggsuppdraget Vårdval för Första linjens 
insatser för barn och ungas psykiska ohälsa 
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Sammanfattning 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) har inom ramen för budgetdirektiv 2019 
fått i uppdrag att utreda hur en förstärkt Första linje för psykisk ohälsa skulle kunna 
se ut, med utgångspunkt från nuvarande husläkarmottagningsstruktur. Första linjen 
för psykisk ohälsa ska vara ingången för alla målgrupper – barn, unga, vuxna och 
äldre. De perspektiv som förstudien har arbetat med som utgångspunkt har varit: 
styrningsmodell, kompetens, geografisk spridning, tillgänglighet, samverkan och 
samordning, digitalisering och Första linjen som subspecialiserade verksamheter.  

Förstudien har huvudsakligen innefattat dialog med ett stort antal aktörer inom 
sjukvård, akademi, kommuner, elevhälsa, samt brukar- och anhörigorganisationer. 
Sedan förstudiens start april 2019 har totalt drygt 300 personer engagerats genom 
intervjuer, workshops och en enkät. Sammantaget har ca 80 intervjuer utförts med 
representanter från husläkarmottagningar (verksamhetschefer och medarbetare 
inom psykosociala insatser), habilitering, elevhälsan, socialtjänsten och akademin. 
Vidare har elva workshops genomförts med verksamhetschefer och medarbetare på 
husläkarmottagningar, specialistpsykiatrin och andra vårdenheter, 
kommunrepresentanter samt brukar- och anhörigorganisationer. En enkät har 
skickats ut till regionens husläkarmottagningar och barn- och ungdomsmedicinska 
mottagningar med tilläggsuppdrag.  

I rapporten sammanställs synpunkter och rekommendationer kring de perspektiv 
som förstudien hade som utgångspunkt. Baserat på denna sammanställning 
presenteras två förslag för en förstärkt Första linje för psykisk ohälsa. Förslagen syftar 
till att ge en bild av hur husläkarmottagningarnas uppdrag skulle kunna förstärkas 
och bör utredas vidare i nästa steg. I stora drag innebär det första förslaget att alla 
husläkarmottagningar har ett Första linjeuppdrag för psykisk ohälsa medan vissa 
husläkarmottagningar har ett ”klusteransvar”. Detta innebär ett utökat uppdrag kring 
Första linjen för psykisk ohälsa för alla åldrar, inklusive ett ansvar för konsultation 
och handledning till alla husläkarmottagningar i ett område. Förslag två är en 
påbyggnad av det tidigare presenterade förslaget med fokus på det psykiska 
välbefinnandet, så kallade ̈ MåBra¨- mottagningar. Dessa mottagningar skulle kunna 
ta emot patienter direkt (utan remiss) med målet att avlasta andra vårdenheter.  

Utöver hälso- och sjukvården krävs ett mer strategiskt arbete för främjande och 
förebyggande av psykisk hälsa och ohälsa i centrala vardagsmiljöer, såsom hem, 
närsamhälle, skola och äldreboende. Inom hälso- och sjukvården kräver en 
förstärkning av Första linjen för psykisk ohälsa likaså ett helhetsgrepp som tar hänsyn 
till nuvarande struktur och vad om idag är fungerande. Ett förändrat uppdrag 
behöver föregås av en utredning kring hur man konkret bör gå tillväga för att 
åstadkomma detta. Det ställer högre krav på en digitaliserad primärvård för att på ett 
kvalitetssäkrat sätt kunna följa upp effekter av förändrade arbetssätt. Utan ett 
helhetsgrepp med rätt förutsättningar för uppföljning är risken att ett förstärkt 
husläkarmottagningsuppdrag inte lyckas med att möta det stora vårdbehovet av 
psykososociala insatser som samhället efterfrågar. 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund till förstudien  

År 2018 uppgav 39 procent av Sveriges befolkning i åldersgruppen 16-84 år att de 
upplevde lätta eller svåra besvär av ängslan, oro eller ångest1. Psykisk ohälsa ökar 
vilket ställer ökade krav på många olika samhällsaktörers kompetens att möta och 
hälso- och sjukvårdens, särskilt primärvårdens, förmåga att behandla psykisk ohälsa. 
Nuvarande hälso- och sjukvårdssystem kan inte svara mot de patientbehov som finns 
när det gäller psykisk ohälsa. I samband med en utredning av tilläggsuppdraget för 
Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa2 synliggjordes brister inom Första 
linjen som vårdnivå. Där framkom bland annat att förutsättningar för Första linjens 
vård behöver förbättras och tillgängligheten behöver stärkas. Den geografiska 
spridningen behöver bli jämnare och det finns stora behov av att förbättra samarbete 
inom Första linjens mottagningar, såväl som av att stärka samarbete med andra 
vårdaktörer3. Utredningen bekräftar den bild som Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
(HSF) och politiken tidigare har fått från chefer och medarbetare inom hälso- och 
sjukvården.  

I linje med detta uttrycks i Regionfullmäktiges budget 2019 att Första linjens vård vid 
psykisk ohälsa ska stärkas, med målet att så många som möjligt ska kunna behandlas 
inom primärvården. I uppdragets direktiv framgår att förstärkningen ska göras med 
utgångspunkt från nuvarande husläkarmottagningsstruktur. Första linjen ska vara 
ingången för all typ av psykisk ohälsa för barn, unga, vuxna och äldre. Primärvården 
är också bäst lämpad att fånga upp lättare psykisk ohälsa hos personer i olika stadier 
av kronisk kroppslig ohälsa. 

1.2 Förstudiens syfte och mål 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen valde att genomföra denna förstudie som 
innehåller bakgrund, kartläggning och rekommendationer för nästa steg i 
genomförandet av uppdraget. Förstudien kommer att ligga till grund för kommande 
beslut om konkreta förändringar som ska göras.  

                                                   
1 Folkhälsomyndigheten 2019 
2 Mer information om tilläggsuppdraget Vårdval för Första linjens insatser för barn och ungas 
psykiska ohälsa finns på Region Stockholms hemsida: 
https://www.vardgivarguiden.se/avtaluppdrag/vardavtal/lov-vardval-stockholm/barn-och-unga-
med-psykisk-ohalsa---tillaggsuppdrag/ 
3 Dalman, Christina. Lindberg, Lene. Sirén, Ann-Louise. Wicks, Susanne (2018) Uppföljning av 
Första linjen psykisk ohälsa barn och unga. Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) 

https://www.vardgivarguiden.se/avtaluppdrag/vardavtal/lov-vardval-stockholm/barn-och-unga-med-psykisk-ohalsa---tillaggsuppdrag/
https://www.vardgivarguiden.se/avtaluppdrag/vardavtal/lov-vardval-stockholm/barn-och-unga-med-psykisk-ohalsa---tillaggsuppdrag/


 

 Sida 7 

Inom ramen för förstudien har en omfattande kartläggning gjorts av nuläget gällande 
Första linjen för psykisk ohälsa i Region Stockholm. Kartläggningen har genomförts 
utifrån ett brett perspektiv med synpunkter och förslag från professioner inom 
vården, chefer, handläggare hos HSF och brukar- och patientföreträdare.  

Den breda kartläggningen har gett en samlad och bra bild av nuläget och vad som är 
de främsta utmaningarna. Kartläggningen har därmed utgjort ett viktigt underlag för 
framtagandet av förstudiens rekommendationer.  

Förstudien ska utgöra ett tillräckligt välgrundat underlag för att fatta beslut om 
uppdrag för konkret genomförande.  

Det finns förutsättningar att fortsätta arbeta långsiktigt med kunskapsspridning, 
digitalisering, tillgänglighet och successiv utbyggnad av vården i geografiska områden 
där behoven är stora. Utvecklingen av främjande och förebyggande insatser inom 
vardagsmiljöer behöver också förstärkas och här kommer en geografiskt tillgänglig 
Första linje spela en viktig roll framöver. Så småningom kommer denna förstärkning 
förhoppningsvis bidra till att trycket på den specialiserade nivån minskar.      

1.3 Att definiera Första linjen som vårdnivå  

Psykisk ohälsa definieras enligt Socialstyrelsen som ”…ett sammanfattande begrepp 
som inkluderar både mindre allvarliga psykiska problem som oro och nedstämdhet, 
och mer allvarliga symptom som uppfyller kriterierna för psykiatrisk diagnos”4. Att 
definiera innebörden av lindrig respektive måttlig psykisk ohälsa är desto svårare, 
och har fått som konsekvens att Första linjens uppdrag ibland upplevs som otydligt 
av vårdpersonal och chefer. Likaså uppstår gränsdragningsproblematik gentemot 
framförallt specialistvården, då definitionen mellan måttlig och svår är subjektiv 
snarare än generisk. Bilden nedan är ett försök att definiera de olika nivåerna. 

 
Bild 1: Exempel från Skåne: gränsdragning mellan lindrig, måttlig och allvarlig psykisk ohälsa5 

                                                   
4 Vad är psykisk ohälsa? (2016) Kunskapsguiden, Socialstyrelsen. 
https://www.kunskapsguiden.se/Ekonomiskt-bistand/Teman/psykisk-ohalsa-hos-barn-
unga/Sidor/Vad-ar-psykisk-ohalsa.aspx Hämtad: 2019.07.10  
5 Bild hämtad från Subspecialiserad Första linje för barn och ungas psykiska hälsa. 2019. Uppdrag 
Psykisk Hälsa, Region Stockholm 

https://www.kunskapsguiden.se/Ekonomiskt-bistand/Teman/psykisk-ohalsa-hos-barn-unga/Sidor/Vad-ar-psykisk-ohalsa.aspx
https://www.kunskapsguiden.se/Ekonomiskt-bistand/Teman/psykisk-ohalsa-hos-barn-unga/Sidor/Vad-ar-psykisk-ohalsa.aspx
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Enligt en kunskapsöversikt6 från 2017 saknas tydlighet i definition av begrepp som 
psykisk hälsa, psykisk ohälsa, och psykiatriska tillstånd, samt kunskap om hur dessa 
tillstånd kan mätas och hur de utvecklas över tid. Kunskapsöversikten drar slutsatsen 
att det finns ett stort behov av att sammankoppla de olika begreppen med kunskap, 
för att tillgodose kvalitetssäkrade insatser och att rätt insats ges på rätt nivå. Detta 
behov tydliggör utmaningen i att definiera Första linjens insatser för lindrig till 
måttlig psykisk ohälsa – det finns ett stort behov av mer kunskap och vidare 
forskning. Verksamhetschefer och medarbetare inom primärvård såväl som inom 
specialistpsykiatrin framhåller att måttlig respektive svår psykisk ohälsa är två 
vårdnivåer som sannolikt behöver överlappa. Alltför snäva definitioner kan leda till 
att patienter faller mellan stolarna.  

Definition av Första linjen för psykisk ohälsa är således svår att rama in. Ovan 
angiven definition är tillräcklig för denna förstudies syfte, men en fortsatt diskussion 
om vad som ingår i Första linjen för psykisk ohälsa behöver hållas som en del i att 
tydliggöra husläkarmottagningarnas psykosociala uppdrag.  

1.4 Styrgrupp  

Styrgruppen har utgjorts av Närsjukvårdens ledningsgrupp under ledning av 
avdelningschef Anna Ingmanson.  

Projektgrupp är Andreas Falk och Therese Lindman, handläggare på 
psykiatrienheten på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen inom Region Stockholm, 
samt konsulter från Sopra Steria. 

1.5 Rapportens struktur 

Inledningen följs av ett avsnitt om metod där tillvägagångssätt och avgränsningar 
presenteras. Därefter följer en sammanställning av förstudiens resultat uppdelat på 
de perspektiv som förstudien från början utgick ifrån – styrningsmodell, geografisk 
spridning, tillgänglighet, samverkan och samordning och kompetens. Vidare 
redovisas perspektiv kring information och digitalisering som har tillkommit under 
förstudiens gång. Varje perspektiv avslutas med rekommendationer för vidare arbete. 
Därefter följer en sammanställning av rekommendationer och två förslag på 
organisering i samband med en förstärkt Första linje för psykisk ohälsa på 
husläkarmottagningar. Rapporten avslutas med slutsats och rekommendationer 
framåt följt av en bilageförteckning. 

                                                   
6 Bremberg, Dalman (2017) Begrepp, mätmetoder och förekomst av psykisk hälsa, psykisk ohälsa och 
psykiatriska tillstånd hos barn och unga. Framtagen i samarbete mellan: Formas, Forte, 
Vetenskapsrådet och Vinnova  
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2 Metod och tillvägagångssätt  

Budgetuppdraget Förstärkt Första linje för psykisk ohälsa är ett brett uppdrag som 
huvudsakligen har innefattat dialog med ett stort antal aktörer inom sjukvård, 
akademi, kommuner, elevhälsa, samt brukar- och anhörigorganisationer. 

Övergripande principer för uppdraget har varit att vården ska: 

■ finnas nära medborgarna 

■ vara tillgänglig för alla länets invånare 

■ ha en geografisk spridning och inga ”vita fläckar” 

■ ha en närhet till kollektivtrafik 

■ ha tillgång till lokaler 

■ ha tillgång till kompetens 

2.1 Tillvägagångssätt 

Inom ramen för förstudien har dialog initierats med ett stort antal aktörer på olika 
nivåer inom området psykisk hälsa. Detta har genomförts i syfte att få kunskap om 
arbetssätt och erfarenheter inom området, samt i syfte att förankra förstudiens 
ställningstaganden, analyser och rekommenderade förslag för vidare arbete. Arbetet 
med förstudien har mötts av ett stort engagemang. Det finns en stark vilja till 
samarbete och dialog för att komma tillrätta med de brister i insatser som förstudien 
omfattar. 

De behov och ändrade förutsättningar vården kommer att möta i framtiden i form av 
befolkningsökning, utbyggnad av kollektivtrafik och dess påverkan på tillgänglighet 
har tagits i beaktande. 

Vi har tittat på: 

■ antal HLM i regionen och  

■ storlek på HLM inom varje område,  

■ konsumerad vård för psykisk ohälsa i relation till totala antal besök på HLM. 

Under förstudieperioden från april till september 2019 har sammantaget omkring 
åttio intervjuer utförts med representanter från husläkarmottagningar 
(verksamhetschefer och medarbetare inom psykosociala insatser), habilitering, 
elevhälsan, socialtjänsten och akademin. Inom ramen för förstudien har elva 
workshops genomförts med verksamhetschefer och medarbetare på 
husläkarmottagningar, specialistpsykiatrin och andra vårdenheter, 
kommunrepresentanter samt brukar- och anhörigorganisationer. I tillägg till detta 
har en enkät med frågeställningar kring digitalisering distribuerats till samtliga 
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husläkarmottagningar i Region Stockholm, samt till de barn- och 
ungdomsmedicinska mottagningar med tilläggsuppdrag. Sammanlagt har drygt 300 
personer engagerats genom intervjuer, workshops och enkät. 

Alla statistiska analyser som har varit en del av förstudiearbetet har baserats på 
statistik från HSF. 

2.2 Parallellt pågående uppdrag 

Vi har tagit del av utredningar, rapporter och studier som gjorts inom ämnesområdet 
psykisk ohälsa, primärvård och närliggande ämnen. Inom ramen för detta behöver 
några utredningar särskilt belysas, då de har varit parallellt pågående med denna 
utredning och är relevanta för utformningen av en förstärkt Första linjen för psykisk 
ohälsa. 

■ En utredning har genomförts om hur man kan tänka kring en subspecialiserad Första 

linje för barn, det vill säga ett särskilt ansvar för gruppen barn som är 0-5 år. 

■ En omvärldsanalys har gjorts i vilken intervjuer med fem andra regioner genomförts i 

syfte att ta del av dessa regioners organisation, erfarenheter och aktuella frågor. De 

regioner som har intervjuats om sitt arbete med barn och unga (0-17 år) är Region Skåne, 

Region Jönköping, Region Sörmland, Region Uppsala och Västra Götalandsregionen. 

Denna utredning finns med i bilageförteckningen.  

■ HSF har för BUP Stockholm utvecklat En väg in – en modell för en gemensam 

remissingång för alla patienter.    

■ Inom HSF pågår bland annat arbete med att ta fram regionala strategier för 

primärvården, för främjande av psykisk hälsa samt för digitalisering.   

■ Det är också relevant att nämna en pågående statlig utredning som avser utreda 

förutsättningarna för tidiga insatser inom primärvården för lättare psykisk ohälsa med 

syfte att förebygga svår psykisk ohälsa och minska sjukskrivningar7.  

2.3 Referensgrupper 

Referensgrupper bestående av avtalshandläggare och ledningsgrupp för 
Närsjukvårdsavdelningens enhet Psykiatri på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
(HSF) har varit knutna till utredningens arbete, samt en fokusgrupp med brukar- och 
närståenderepresentanter. 

                                                   
7 Utredningen är ett tilläggsdirektiv till Samordnad utveckling för god och nära vård, S 2017:01. 
Tilläggsuppdraget beslutades om i augusti 2019. Mer information finns på Regeringskansliets 
hemsida. 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2019/08/tillaggsdirektiv-till-utredningen-samordnad-utveckling-for-god-och-nara-vard-s-201701/
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2.4 Avgränsningar 

Vi har utgått från ett statistiskt material från 2018. 

I intervjuer och workshops har inte fokus varit på olika behandlingsmetoder och dess 
effekter. Vi har efterfrågat behov av digitalisering inom behandlingar, 
kommunikation och samverkan. 

Förstudien kommer inte att redovisa namnen på intervjuade och deltagare i 
workshops. 

Utmaningar som återkommande har nämnts i intervjuer samt workshops och som 
faller utanför denna förstudies omfattning är följande: 

■ Det delade ansvaret för barn och ungdomar mellan hälso- och sjukvård, socialtjänsten 

och elevhälsan och de upplevda motsättningar i organisation, arbetssätt och uppdrag 

som detta kan medföra. Denna fråga är relevant och hanteras vidare inom ramen för 

andra uppdrag inom området psykisk hälsa/ohälsa, såsom BUS8 för mer etablerade 

problem och HSFs pågående Strategi för främjande av psykisk hälsa för Region 

Stockholm.  

■ En utmaning är att varje husläkarmottagning utgår från och arbetar inom sin egen 

verksamhet. Detta medför att man agerar utifrån den verklighet, förutsättningar och 

utmaningar man möter i sin vardag. Husläkarmottagningen har därmed inte åtkomst 

till information om och ett övergripande perspektiv över den komplexa strukturen av 

husläkarmottagningar och vårdgrannar i regionen.  

■ En stor utmaning är att det inte finns ett bra uppföljningssystem som utgår från 

helheten utan de uppföljningar som görs idag utgår från olika avtal. Detta gör det svårt 

att följa upp satsningar som görs, som till exempel tilläggsuppdraget. 

■ Vi har funnit det svårt att följa upp besök rörande psykisk ohälsa på 

husläkarmottagningar då det saknas forskning, verktyg och relevanta parametrar.  

■ Förstudien har genomförts under april till september, vilket är en kort tidsperiod. 

 

  

                                                   
8 BUS är en överenskommelse gällande samverkan kring barn i behov av särskilt stöd, mellan 
kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm, http://www.storsthlm.se/social-valfard-och-
halsa/barn-i-behov-av-sarskilt-stod-bus.html 

http://www.storsthlm.se/social-valfard-och-halsa/barn-i-behov-av-sarskilt-stod-bus.html
http://www.storsthlm.se/social-valfard-och-halsa/barn-i-behov-av-sarskilt-stod-bus.html
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3 Perspektiv som utgångspunkt  

De perspektiv som förstudien har arbetat med som utgångspunkt har varit: 
styrningsmodell, kompetens, geografisk spridning, tillgänglighet, samverkan och 
samordning, digitalisering och Första linjen som subspecialiserade verksamheter.  

Respektive avsnitt nedan är en sammanställning av de perspektiv och synpunkter 
som har framkommit i samband med intervjuer, workshops, i fokusgrupp med 
brukarrepresentanter samt enkätutskick.  

3.1 Styrningsmodell och uppdragsbeskrivning 

Region Stockholm tillämpar sedan 1991 en beställare- utföraremodell för styrning av 
hälso- och sjukvård9 . En beställare- utföraremodell är en organisatorisk uppdelning 
mellan beställare och utförare. En beställare- utföraremodell är en form av 
marknadsmodell där beställaren bestämmer vad som ska köpas och utföraren 
bestämmer hur den köpta tjänsten ska utföras och produceras. Förhållandet mellan 
parterna regleras med hjälp av avtal. Utförare i denna modell kan vara vårdgivare i 
Stockholms läns sjukvårdsområdes (SLSO) egen regi och privata vårdgivare. 

3.1.1 En styrning som skapar förutsättningar att utföra 
uppdraget 

Ett tydligt formulerat uppdrag med klara och mätbara förväntningar på det uppdrag 
man åtar sig som husläkarmottagning, är en av de viktigaste faktorerna i arbetet med 
Första linjen. En tillitsbaserad ersättningsmodell med tydliga processer och adekvat 
uppföljning av insatser tycks vara den föredragna modellen. Ett tydligt uppdrag är 
också en förutsättning för samverkan med närliggande verksamheter. För att 
säkerställa en jämlik vård över regionen inom detta breda område med stort 
utvecklingsbehov krävs en utvecklad regional förvaltning med systematiskt stöd och 
kraftfull utveckling av evidensbaserade metoder, tydliga vårdprogram och digitala 
lösningar. 

När det kommer till styrningsmodell är det viktigt att ta hänsyn till det arbetssätt som 
många inom husläkarmottagningar tar upp att de antingen har idag, håller på att 
etablera eller skulle vilja etablera: Arbeta med psykosociala team, få tillräcklig 
ersättning för allt man gör, samt vikten av rätt triagering och diagnostisering. 

Avtalslängd har tagits upp i några intervjuer och svårigheten med att bygga 
kontinuitet och tänka långsiktigt ifall man inte vet hur länge en verksamhet kommer 
att finnas kvar.     

                                                   
9 Region Stockholms beställare- och utföraremodell beskrivs på intranätet, 
https://intranat.sll.se/stod-i-arbetet/styrning-ledning-och uppfoljning/bestallarstyrning/(2019-
05-229). 

https://intranat.sll.se/stod-i-arbetet/styrning-ledning-och%20uppfoljning/bestallarstyrning/(2019-05-22
https://intranat.sll.se/stod-i-arbetet/styrning-ledning-och%20uppfoljning/bestallarstyrning/(2019-05-22
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En införandeperiod för att komma igång med ny verksamhet har framkommit som 
ett önskemål, samt differentierad (högre) ersättning för arbete med barn och unga 
samt personer med funktionsnedsättning då mer arbete är vanligt på grund av fler 
inblandade.  

3.1.2 Förebyggande arbete inom Första linjen för psykisk 
ohälsa 

Under förstudiearbetets gång har frågeställningar uppkommit kring vad som 
egentligen ingår i primärvårdens uppdrag när det gäller psykisk ohälsa. På många 
håll upplevs att primärvården får hantera ett väldigt brett spektrum av psykisk ohälsa 
där livsproblematik tillkommer utöver lindrig till måttlig psykisk ohälsa. Många 
påtalar behovet av att kunna arbeta förebyggande i större utsträckning, exempelvis 
genom att hänvisa till kvalitetssäkrad psykoedukation, för att möta detta vårdbehov 
som inte alltid kräver behandling på Första linjenivå. Frågan om en utvecklad 
ambition för förebyggande och främjande hanteras inom ramen Strategi för 
främjande av psykisk hälsa för Region Stockholm. Första linjen utgör en möjlig aktör 
för utåtriktat arbete för att stärka möjligheten att arbeta förebyggande och främjande 
inom centrala vardagsarenor såsom hem, bostad och närsamhälle, skola, 
arbetsplatser samt verksamheter och boenden för äldre. Metoder och plattform för 
samlad tillgång till digital självhjälp och olika verktyg utreds under hösten 2019 inom 
ovan nämnda strategi.   

3.1.3 Behov av bättre uppföljning och utveckling av 
systemstöd alternativt utveckling av befintliga IT–
system 

Primärvården är en del av regionens komplexa vårdsystem, och verksamheter som 
husläkarmottagningar utmanas av att vårdbehov såväl som sökmönster varierar med 
område, samt att kompetens och rutiner varierar med HLM. Detta reflekteras i 
omfattningen av psykosociala insatser som varierar mellan olika områden respektive 
HLM:er.  

Statistiken såsom den idag förs och sammanställs ger ingen tydlig bild av hur 
befolkningen egentligen mår och vilka åtgärder som ger önskad effekt. I jämförelse 
med somatisk vård är uppföljningen av psykosociala insatser högst begränsad. HLM 
och BUMM med tilläggsuppdrag följer exempelvis upp parametrar som bemanning 
genom att föra in data i Excelfiler genom manuell ifyllning, summering och 
bearbetning. Detta innebär mycket arbete och den manuella hanteringen riskerar att 
påverka kvaliteten. 

Genom förbättrade IT-system möjliggörs inhämtning av data. Detta kan ge en  
bredare bild och underlättar möjligheter att skapa mer anpassade lösningar i 
områden som behöver det. Därmed kan säkrare slutsatser dras om verksamheter, 
samt om HLM:s arbete såväl som för ett visst område som regionalt. Slutsatserna är 
viktiga för att kunna urskilja vad som händer till följd av nya beslut och åtgärder, var 
förändring sker, samt i vilken utsträckning förändringen uppfyller det som avsågs. 
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Vid analys av tillgängliga siffror för HLM och BUMM med tilläggsuppdrag ser vi att 
upptagningsområde varierar – från att ta emot patienter inom det egna området, till 
att ta emot patienter från hela regionen. Med bättre förutsättningar för uppföljning 
och mer automatiserade analysverktyg ges möjlighet att arbeta med exempelvis 
prognostisering av framtida volymer, eventuella trender i regionen samt per område. 
Detta skulle kunna ge större förutsättningar att skapa modeller som anpassas utifrån 
varje områdes behov. Det skulle även gå att analysera flöde till och från 
specialistpsykiatrin. 

Det kan vara värdefullt att analysera utveckling av olika parametrar över flera år med 
hänsyn till exempelvis primärvårdskapacitet i området, inflyttning, utbyggnad av 
fastigheter eller transportsystem, samt kapacitet i relation till befolkning i området. 
Vi har bland annat sett att ett område med jämförelsevis låg kapacitet på HLM också 
har haft lägre antal besök per individ i genomsnitt och att volymen har ändrats över 
tid. Detta kan bero på att en ny HLM har etablerats i området, eller att en eller flera 
HLM har utökat sin kapacitet och kunnat erbjuda flera besök.  

Förstudien visar således på ett stort behov av att utveckla vårdens förutsättningar för 
uppföljning och utvärdering genom en lämplig uppföljningsmodell. En sådan bör 
innefatta mer än aktivitet och ersättning, samt inkludera förbättringar av nuvarande 
IT-system som gör det möjligt att snabbt få tillgång till faktaunderlag ur flera 
perspektiv än vad som idag är möjligt. Det är dels viktigt ur ett nationellt perspektiv, 
för att kunna uppnå regeringens och SKL:s Vision e-hälsa 2025, men framförallt 
viktigt för att tillgodose det stora och komplexa behov av psykosociala insatser som 
primärvården står inför. 

3.1.4 Rekommendationer 

■ Använd tillitsbaserad ersättningsmodell med tydliga processer och adekvat uppföljning 

av insatser. 

■ Skapa ett regiongemensamt vårdsystem, t.ex. ett intranät för medarbetare inom Första 

linjen och dess samverkanspartners med tillgång till information om annan vård, 

fortbildning, riktlinjer, skattningsskalor, triageringsverktyg, relevant forskning m m. 

■ Utveckla hälso- och sjukvårdens förutsättningar att följa upp och utvärdera 

verksamheten som en del av ett helhetsgrepp i en ökad digitalisering av hälso- och 

sjukvården.  

■ Inför uppföljningsindikatorer som beskriver diagnossättning, evidensbaserad indikation 

för behandling, kvalitetsaspekter i läkemedelsbehandling samt innehållet i psykosociala 

besök. 

■ Involvera patienter i arbete med effektutvärdering.  

■ Se över husläkarmottagningarnas förebyggande uppdrag och hur ett sådant arbete kan 

utvecklas för att tillgodose patientbehovet och på långs sikt avlasta verksamheter. Portal 

för digitalt stöd för främjande och förebyggande behöver utvecklas. Digitala 

behandlingsinsatser som passar för första linjen behöver utvecklas. Digitala former för 

inter-professionell kommunikation och konsultation utvecklas.   

■  Genomföra en utredning för att komma fram till en lämplig uppföljningsmodell.  
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3.2 Från bristande kompetens till 

kunskapsspridning  

Utvecklingen av en ökande psykisk ohälsa i samhället ställer krav på regionens 
aktörer att anpassa sina insatser på sätt som förbättrar förutsättningarna att möta 
behoven. En stor andel av de som söker till Första linjen söker för psykisk ohälsa och 
många av de som söker för kroppsliga sjukdomar kan ha psykisk ohälsa som påverkar 
prognosen. Detta ställer högra krav på husläkarmottagningarnas kompetens och 
kunskap om psykosociala besvär och hur beteendeförändringar samt psykisk ohälsa 
påverkar utvecklingen av livsstilssjukdomar och kroniska sjukdomar i olika stadier.  

3.2.1 Rätt och tillräcklig kompetens samt kompetensutveckling 

Tillgång till rätt och tillräcklig kompetens på husläkarmottagningar och övriga delar 
av hälso- och sjukvården är en grundläggande förutsättning för att vården ska fungera 
väl. Alla HLM ska kunna göra en Första bedömning samt ge hjälp till självhjälp och 
psykoedukativa insatser. En utgångspunkt rörande kompetens bör vara vad 
verksamheten ska klara av att utföra i sitt uppdrag, vilket även ställer krav på att 
definiera Första linjen för psykisk ohälsa som vårdnivå10. Detta ger ramar och bör 
vara styrande för hur verksamheten dimensionerar och sätter samman 
tvärprofessionella team med olika typer av yrkeskategorier. Sådana team ökar 
möjligheten att möta klientens behov samt gynnar kompetensutveckling inom 
teamet. Möjlighet till ett teambaserat arbetssätt förutsätter en tillräcklig storlek på 
verksamheten.  

För att kunna attrahera, utveckla och behålla personal är det avgörande att ha rätt 
sammansättning av yrkeskategorier samt ett välutvecklat teamarbetssätt och 
tillräckligt många medarbetare. Detta är också nödvändigt för att minska sårbarhet 
samt för att genomföra en kontinuerlig systematisk kunskapsutveckling. Insatser ska 
ges i enlighet med evidens- och kunskapsbaserad praktik och verksamheterna ska 
arbeta för att den professionella erfarenheten och yrkeskunskapen tas tillvara och 
utvecklas. En framgångsfaktor och förutsättning för att så ska kunna ske är 
kompetensutveckling. Enligt HSF:s avtalsunderlag för HLM ska vårdgivaren ha 
personal i den omfattning som krävs för att utföra uppdraget i enlighet med avtalet. 
Vårdgivaren ska tillse att personalen har för uppdraget adekvat utbildning och 
kompetens samt löpande utveckla den och handledning som erfordras.  

3.2.2 Kunskap och kompetens genom samordning och 
samverkan  

Samtliga som arbetar på en HLM skulle vara hjälpta av ökad kunskap om psykisk 
ohälsa, varför en regiongemensam kompetenshöjande insats rekommenderas. 

Utökat samarbete med vårdgrannar och andra vårdnivåer samt med andra 
insatsområden som når människor i deras vardag såsom elevhälsa, företagshälsovård 
och verksamheter för äldre, bibliotek, arbetsplatser m.fl. bör inkluderas i de man kan 

                                                   
10 Se avsnitt 1.3 Att definiera Första linjen som vårdnivå 
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konsultera. Konsultationer och handledning till vårdgrannar inom det geografiska 
området är en annan möjlighet för att få tillgång till tillräcklig och uppdaterad 
kompetens i mindre upptagningsområden där enheter inte har möjlighet att ha egna 
team kring psykisk hälsa. 

Då behov och förutsättningar att nå, bemöta och behandla människor med psykisk 
ohälsa i hög grad varierar mellan regionens olika kommuner, stadsdelar och 
områden, bör det vara en framgångsfaktor att en viss frihet och flexibilitet finns vad 
gäller utformning av organisation och arbetssätt i verksamheten. Ett exempel kan 
vara att arbeta med uppsökande verksamhet i områden där befolkningen inte söker 
hjälp för psykisk ohälsa. Här behövs en nära och tillitsfull samverkan med arenor och 
miljöer som når dessa delar av befolkningen.  

3.2.3 Evidensbaserad och kvalitetssäkrad vård 

Alla beslut om vård ska baseras på bästa tillgängliga kunskap, den enskilde patientens 
situation, erfarenheter och alltid ske i samverkan med patient och dess närstående. 
Nya metoder och behandlingar ska införas på ett ordnat sätt och metoder, rutiner och 
behandlingar som inte är värdeskapande ska avvecklas. Verksamheten ska vara 
bemannad med legitimerade yrkeskategorier som vårdgivaren bedömer behövs för 
att kunna uppfylla uppdraget. Också brukar- och intresseföreningars kunskap och 
erfarenheter är viktiga för verksamheternas utveckling. Varpå deras inkludering i 
verksamhetsutveckling är intressant att utreda vidare. Nya arbetssätt tillsammans 
med en ökad användning av digitala verktyg och ny teknik är även en förutsättning 
för att nå den önskade utvecklingen. 

3.2.4 Styrning för ökad kompetens 

Med en gemensam struktur för kunskapsstyrning blir det enklare för regionen och 
dess kommuner att nå målet att ge vård och stöd till enskilda patienter och utveckla 
hälsan i befolkningen som helhet och i specifika populationer. Utifrån en sådan 
struktur, baserad på senaste kunskap, eftersträvas en mer jämlik och likvärdig vård i 
alla delar av regionen. 

Det finns ett behov av ökad kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom 
området psykisk hälsa och ohälsa inom många olika samhällsområden i regionen. 
Strukturen ska medverka till att förstärka styrningen med kunskap inom området 
genom att sprida bästa tillgängliga kunskap, förbättra arbetet med implementering 
och medverka till en ändamålsenlig uppföljning såväl lokalt som regionalt för 
patienter, brukare och för befolkningen. Strukturen ska utgå från hälso- och 
sjukvården i regionen och samverkan ska ske med andra relevanta aktörer. Syftet är 
att nå ökad vårdkvalitet och förbättrade vårdresultat samt ett mer effektivt 
utnyttjande av hälso- och sjukvårdens, elevhälsans och socialtjänstens resurser inom 
området psykisk hälsa och ohälsa. 
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Sammanhållen kunskapsstyrning11 är en pågående utredning som baseras på den 
tidigare statliga offentliga utredningen Kunskapsbaserad och jämlik vård12. Den 
pågående utredningen ska stödja utformandet av ett nationellt sammanhållet system 
för kunskapsbaserad vård, utvecklingen av nära och regelbundna samråd mellan 
regeringen och sjukvårdshuvudmännen samt utvecklingen av en förbättrad nationell 
uppföljning av hälso- och sjukvården. Regionerna bygger just nu upp ett gemensamt 
nationellt kunskapsstyrningssystem i syfte att skapa bättre förutsättningar för en mer 
kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet.  

En möjlig framgångsfaktor vid kunskapsstyrning är utfallsstyrd behandling genom 
kontinuerliga patientskattningar. Vid sidan om den uppföljning som sker kring 
tillgänglighet, bemötande, antal besök, antal behandlade patienter, diagnoser och 
behandlingstyper, behöver då även mätas om patienten upplever sig bli bättre av den 
vård som ges. Vården skulle gå mot en ökad grad av utfallsstyrning och efterfråga 
patienternas utvärdering av den vård som givits. För att få veta om bemötandet och 
behandlingen av psykisk ohälsa eller sjukdom är framgångsrik behöver patienten 
tillfrågas, med hjälp av strukturerade intervjuer, skattningar med hjälp av digitala 
system eller frågeformulär. Kunskapen om betydelsefulla befolkningsvariabler för 
psykisk hälsa och ohälsa i relation till olika geografiska områden och olika subgrupper 
i befolkningen behöver också utvecklas och tydligare kopplas till beslutsfattande i 
planering av vård och andra insatser inom ett relevant område.    

Ersättningsnivåer behöver höjas för att ge möjlighet att arbeta med 
kunskapsutveckling. En differentierad ersättningsmodell skulle även kunna väga in 
geografiskt läge, patientunderlag och möjlighet att attrahera och behålla personal, 
vilket kan vara en större utmaning i några delar av regionen än i andra. 
Förutsättningar för arbete med kontinuerlig innovation kring mer kostnadseffektiva 
arbetsmodeller, särskilt för digitala insatser och konsultation för främjande och 
förebyggande i samverkan med andra aktörer bör premieras.   

3.2.5 Forskning om primärvård 

Det finns i dagsläget begränsat med forskning som handlar om primärvård och om 
husläkarmottagningarnas verksamhet. Forskning som är värd att nämna är 
exempelvis forskning kring integrerad beteendehälsa inom primärvård, forskning 
från Gustavsberg akademiska vårdcentral, samt forskning kring framgångsrika 
insatser med vårdsamordnare vid Sahlgrenska sjukhuset och Göteborgs universitet. 

På enskilda husläkarmottagningar finns inte resurser att inom den egna 
verksamheten ta fram data och evidens. Gemensamma vårdprocesser är ett förslag 
till höjning av kompetens och ökning av möjlighet att uppnå jämlik vård inom 
regionen. 

                                                   
11 Sammanhållen kunskapsstyrning S 2018:12. Uppdraget ska redovisas den 30 juni 2020. 
12 Kunskapsbaserad och jämlik vård - Förutsättningar för en lärande hälso- och sjukvård. SOU 
2017:48 



 

 Sida 18 

3.2.6 Kompetens och information 

I intervjuer och workshops har det framkommit att behovet av informationsinsatser 
behöver stärkas för att utveckla kännedom och kompetens om psykisk ohälsa hos 
vårdtagare såväl som hos vårdgivare. Det skulle exempelvis kunna finnas en plattform 
där man kan få tillgång till digitala insatser för självhjälp och ökad kunskap som 
skulle ge möjlighet till navigering, kvalitetssäkring och effektiva former för att öka 
denna förmåga i befolkningen. Digitala former för konsultation och tillgång till 
relevant forskning för vårdgivare är angeläget. 

Informationsbehovet kan delas in i två områden:  

Vårdtagarinformation  

■ Information till barn och unga samt anhöriga om hur man förhåller sig till 

livssituationer som är påfrestande.  

■ Information till vuxna om livssituationer som är påfrestande. 

■ Information om hur man själv kan få hjälp. Hjälp till självhjälp.  

■ Information om vart man vänder sig för att få hjälp med sin psykiska ohälsa. 

Vårdgivarinformation  

■ Hänvisningsstöd 

■ Diagnosmanualer 

■ Vårdprocesser 

■ Vårdprogram 

■ Gemensamma triageringsverktyg 

3.2.7 Rekommendationer 

■ Skapa gemensam utveckling av en struktur för kunskapsutveckling och 

kunskapsspridning inom området psykisk hälsa och ohälsa i regionen.  

■ Med ett verktyg för triagering kan fler medarbetare på en husläkarmottagning hänvisa 

patienten till rätt vårdnivå.  

■ Skapa ett utbildningspaket för all personal på HLM i syfte att höja kompetensen kring 

psykisk hälsa, med mål att alla sökande får ett gott bemötande och bästa möjliga vård.  

■ Utveckla en insatsnivå för självhjälp och verktyg för främjande av bemästringsförmåga i 

syfte att öka möjligheten till prevention och tidiga insatser. 

■ Skapa ett för regionen gemensamt och lättillgängligt material för stöd och utbildning 

rörande egenvård och preventiva insatser. 

■ Säkerställ tillgång till konsultation och handledning.  

■ Utred användning av standardiserade vårdprocesser. 
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■ Processer och strukturer för hur vården bedrivs och effektivt följs upp behöver utvecklas 

med ett fokus på en förutsägbarhet i vårdprocessen och att rätt beslut fattas vid rätt 

tillfälle. Detta gäller hela flödet och genom alla vårdnivåer. 

■ Kompetens inom internetförmedlad behandling förutsätter både tillgång till verktyg och 

utbildning i användning av dem; access till internetplattform, manualer och träning i att 

använda dem. 

3.3 Från ¨vita fläckar¨ till jämnare geografisk 

spridning  

 

 
Bild 2: Första linjen-mottagningar barn och ungas psykiska hälsa 2019-09-05 

I Södra delen av länet finns det en tydlig öst-väst uppdelning av mottagningar med tilläggsuppdrag. 

I sydväst är det endast BUMM som har tilläggsuppdrag medan det i sydost främst är HLM. I norra 

delen av länet är uppdelningen inte lika tydlig, men fler HLM i nordväst har tilläggsuppdrag medan 

det i nordost främst är BUMM. Bilden är framtagen av HSF. 
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Det finns utmaningar med att åstadkomma en jämlik vård för hela regionen. Det fria 
vårdvalet har medfört att det idag finns en högre närvaro av HLM närmare centrala 
delar av regionen.  

I det statistiska material förstudien haft tillgång till via HSF har inte kunnat utläsas 
om det finns ett samband mellan geografisk tillgänglighet och arbetssätt. Vi kan bara 
konstatera att det finns ett antal olika arbetssätt i regionen. 

I de analyser som gjorts inom ramen för förstudien kan man se en skillnad i antal 
vårdkontakter i regionen. Till exempel visar statistik att färre vårdkontakter tas i 
socioekonomiskt svaga områden. Vi har dock inte funnit någon utredning eller 
undersökning som fördjupar sig i varför. 

Det går att göra antaganden om att fler HLM:er behövs i vissa områden i regionen för 
att tillgodose en utvecklad sjukvård med patienten i fokus. Vården ska präglas av 
patientsäkerhet, tillgänglighet och hög medicinsk kvalitet. Fakta som förstudien kan 
luta sig mot är att det finns ett antal ¨vita fläckar¨ när det gäller närvaro av HLM:er i 
regionen. Med ¨vita fläckar¨ avses områden där inga eller väldigt få 
husläkarmottagningar bedriver verksamhet.  Den främsta skillnaden kan ses mellan 
södra och norra delen av regionen. 

3.3.1 Vårdkapacitet på respektive husläkarmottagning 

När man tittar på konsumtion av vård i olika områden relaterad till befolkningen i 
området skiljer det sig inom regionen. Baserat på de data som vi haft tillgång till är 
det svårt att avgöra vad det beror på. Antal listade inom varje kommun och stadsdel 
kan användas som en kapacitet av primärvårdstjänster. I praktiken finns det fria 
vårdvalet, vilket gör att man kan välja vilken mottagning man vill lista sig på. Utifrån 
geografisk närhet finns således områden som har mindre kapacitet än vad som hade 
behövts för att erbjuda vård till befolkningen som bor där. 

Antal listade inom en kommun eller stadsdel delat på antal invånare visar på en 
ungefärlig vårdskapacitet inom respektive område. Alla kommuner har en andel som 
listar sig i andra områden än där de bor. Utifrån dessa siffror från 2018 finns sju 
kommuner och stadsdelar som har en mindre vårdskapacitet. År 2015 var det fem 
områden. Det skulle kunna tyda på en ökning av patienter som söker vård i andra 
områden än där de bor. 

Bilden av Första linjen idag visar att det finns ¨vita fläckar¨ geografiskt sett, speciellt 
i södra delen av regionen. Det finns ett relativt stort antal BUMM i innerstan och man 
kan se att de har tagit emot barn och unga från hela regionen. Detta tyder på en vilja 
att resa till en annan kommun för att få tillgång till specialistkompetens. 

3.3.2 Geografisk spridning, tillgänglighet och kompetens 

Geografisk spridning, tillgänglighet och kompetens är sammankopplade. 
Avvägningen mellan en modell där Första linjen är tillgänglig och förankrad i barn 
och ungas närmiljö och att bibehålla en god och jämlik kompetens är något som 
samtliga intervjuade regioner13 har förhållit sig till. För samtliga intervjuade regioner 

                                                   
13 Se avsnitt 2.2 Parallellt pågående uppdrag. 
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har det varit centralt att hålla ihop personalgruppen för en samsyn kring uppdraget 
och en jämlik tillgång till insatser men även för att skapa en bra arbetsmiljö för de 
anställda och göra det lättare att både rekrytera och behålla personal. I Skåne, 
Uppsala och Sörmland har man valt en modell med huvudmottagningar med 
tillhörande filialer, i Jönköping har man valt en flexibel modell med 
huvudmottagning där personalen vid behov är mobil. I Västra Götalandsregionen 
arbetar man med att hålla ihop uppdraget genom obligatorisk utbildning av 
personalen samt ett upplägg där man genom ett tydligt uppdrag styr vilka insatser 
mottagningarna ska arbeta med.  

3.3.3 Storlek på HLM 

SLSO har som utgångspunkt en generisk modell för beräkning av husläkar-
mottagning 10 000 listade patienter. 

Vi har räknat med 5 000 listade i varje klass (0- 5000, 5001 – 10 000 osv) som 
följande resultat bygger på. Det finns 207 HLM i regionen, baserat på statistik från 
2018.  

Av dessa har:  

■ 9 HLM under 3 000 listade  

■ 27 HLM under 5 000 listade  

■ 85 HLM mer än 10 000 listade 

■ 20 HLM mer än 20 000 listade  

59% av husläkarmottagningarna har färre än 10 000 listade patienter. 

Genomsnittligt antal listade patienter per HLM är 10 000 listade när man räknar 
genomsnitt på alla HLM i regionen. Det finns 32 områden som har HLM med 10 000 
listade eller fler. De områden som saknar större HLM utifrån 10 000 listade-
modellen är Danderyd, Nykvarn, Sigtuna, Södertälje, Vallentuna och Vaxholm.  

■ Nykvarn och Vaxholm har kring 10 000 invånare och 1 HLM var  

■ Danderyd har 6 HLM med en storlek mellan 3 000  och 8 000 listade  

■ Södertälje har 13 HLM med en storlek på 4 500 till 7 200 listade  

■ Vallentuna har 3 HLM som har mellan 7 000 och 9 500 listade  

■ Sigtuna har 7 HLM mellan 2 600 och 7 500 listade  

3.3.4 Rekommendationer 

■ Utred styrningsmodell med avseende på differentierad ersättning utifrån geografisk 

spridning, för att säkerställa en jämn fördelning över regionen. 

■ Utred geografisk spridning utifrån ett tillgänglighets- och kompetensperspektiv. 

■ Om man vill skapa en jämn geografisk spridning kan man stimulera 

etablering/utökning av husläkarmottagningar i områden med hög inflyttning.  
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3.4 Från väntetider till närhet och god 

tillgänglighet   

 

 
Bild 3: Antal barn 0-17 år och Första linjen-mottagningar 

Majoriteten av mottagningar med tilläggsuppdrag finns idag i de centrala delarna av regionen samt 

i norra delen, detta trots att flest barn i åldern 0–17 bor i södra delen.  Även när det gäller antal 

mottagningar per kommun ser man samma mönster. Bilden är framtagen av HSF. 

Vad som innefattas i begreppet tillgänglighet kan definieras och tolkas på olika sätt, 
såväl inom vården och bland vårdgrannar som av dess användare. Detta får betydelse 
utifrån perspektivet att man behöver kunna leva upp till de förväntningar man skapar 
genom att uttala sig om tillgänglighet. Tillgänglighet kan till exempel handla om vilka 
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resurser och vilken kompetens som finns att tillgå i regionen när det gäller utredning 
och behandling av psykisk ohälsa. 

Samtliga 207 husläkarmottagningar i regionen har ett psykosocialt uppdrag i sitt 
basuppdrag. Antal enheter med tilläggsuppdrag år 2018 var 48 stycken, varav 18 var 
BUMM och 30 var HLM. 

Antalet HLM har varit relativt konstant i regionen de senaste fyra åren (plus/minus 
2 enheter per år). Husläkarmottagningar i regionen indelas i klasser om 5 000, 10 
000, 15 000 och 20 000 listade patienter. Ju fler listade patienter en 
husläkarmottagning har, desto större förutsättning har husläkarmottagningen att 
möta patienter med psykisk ohälsa, bland annat avseende större bemanning och 
kompetens.  

Antal HLM med tilläggsuppdrag har varierat över tid, vilket kan tolkas som att 
stabiliteten i strukturen med tilläggsuppdrag är bristande. Samverkanspartners 
såsom BUP och kommuner har gett uttryck för att det är svårt att bygga samarbete 
och hänvisa patienter till primärvården eftersom det råder osäkerhet om vilka 
enheter som existerar eller kommer att finnas kvar i framtiden.  

Exempel på olika former av tillgänglighet: 

■ Att snabbt komma i kontakt med vården – inom xx antal dagar 

■ Tid till utredning – inom xx antal dagar 

■ Tillgång till behandling – inom xx antal dagar 

■ Tillgång till (rätt) kompetens för alla åldersgrupper 

■ Bemötande hos vårdgivare 

■ Geografisk närhet till vårdenhet 

■ Närhet till kollektivtrafik 

■ Tillgång till information om tillgängliga vårdgivare och vilken vård de kan ge, både för 

befolkningen och vårdgivare 

■ Tillgång till information om och hänvisning till tillgängliga enheter, kötider, alternativa 

vårdgivare 

■ Tillgång till information om tillstånd och diagnoser, tillgängliga behandlingar, egenvård 

och preventiva åtgärder 

■ Konsultation mellan enheter och vårdgivare vid brist på kompetens och erfarenhet eller 

rörande oklara fall 

■ Lokaler som är anpassade utifrån vårdtagarens behov. Gäller alla åldersgrupper och 

former av fysiska och psykiska funktionshinder 

■ Tillgång till egenvård och psykoedukation. 



 

 Sida 24 

3.4.1 Antal husläkarmottagningar  

2018 fanns 207 husläkarmottagningar i Region Stockholm. En frågeställning som 
aktualiserats är ifall det finns tillräckligt antal husläkarmottagningar och huruvida 
befintliga enheter klarar av uppdraget för alla åldrar. I denna fråga varierar 
uppfattningen betydligt bland de tillfrågade. 

I genomsnitt har man idag fem husläkarmottagningar per område och det 
varierar mellan en HLM (Nykvarn, Salem, Vaxholm) till 13 HLM:er (Södertälje). 
Andra kommuner eller stadsdelar med många HLM är Södermalm, Solna, Nacka (tio 
var), Bromma, Kungsholmen, Östermalm (åtta var). 

Områden med få HLM förutom de minsta kommunerna är Ekerö, Upplands Bro och 
Älvsjö (två HLM var ). Vi har beaktat både storlek på HLM i område och antal listade 
i relation till befolkning i område för att komma fram till en modell. 

Om vi definierar kapacitet som andel psykosociala besök mot andel av totalt antal 
besök på HLM får vi följande bild:   

■ 112 HLM (54% av alla HLM) lägger mellan 5%- 10% av sin kapacitet på psykosociala 

insatser.   

■ 14 HLM (7%) av alla HLM ligger i nivå med Gustavsberg, där 15-20% av alla besök rör 

psykosociala insatser (Gustavsberg är en Akademisk vårdcentral).  

■ 75% av alla HLM i regionen ligger under 10%-gränsen   

Det fanns drygt 500 000 barn och unga i regionen år 2018. Det finns 14 områden med 
större andel, nästan hälften barn och unga. Bland dessa är Huddinge, Nacka, 
Botkyrka, Södermalm, Södertälje och Haninge. Botkyrka saknade tilläggsuppdraget 
år 2018.  

11 600 barn och unga har gjort psykosociala besök under år 2018. Det motsvarar 2% 
av alla barn och unga i regionen. Det finns en variation mellan 1% och 4,5 % i 
kommuner och stadsdelar. Barn och unga från Täby, Värmdö och Nykvarn har gjort 
fler besök än till exempel Rinkeby-Kista, Solna och Upplands Bro.  

I genomsnitt har patienterna gjort 3,9 besök. Det finns en variation på 2,5 och 5 besök 
per individ inom regionen. 

3.4.2 Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM) 

BUMM står för 45 % av alla besök för psykisk ohälsa under år 2018. Utifrån 
statistiken verkar BUMM-enheter vara större i genomsnitt; de är färre i antal jämfört 
med HLM med tilläggsuppdrag, mottar en större andel patienter i genomsnitt per 
enhet och genomför större antal besök i genomsnitt per enhet. Detta kan tyda på att 
BUMM-enheter är lite större och/eller har större kapacitet än HLM med 
tilläggsuppdrag. 

Vi har jämfört antal listade patienter i relation till befolkning i varje område och 
kommit fram till att åtta kommuner har lägre antal listade än genomsnittet. Detta 
kan tyda på att det inte finns lika stor HLM-kapacitet inom dessa 
områden. Genomsnittlig listningsgrad i regionen är 89 %. Några kommuner har 
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listningsgrad under 80 %. Bland dessa finns Skarpnäck, Sundbyberg, Upplands Bro, 
Vallentuna, Spånga, Tensta, Vaxholm, Nykvarn och Farsta. Även om möjligheten 
finns att en större del av invånarna i dessa områden listar sig någon annanstans, 
uppstår frågan om huruvida man gör det för att det saknas tillräcklig vårdkapacitet 
inom respektive kommun eller stadsdel. Denna beräkning innebär ett antagande att 
alla listar sig där de bor, vilket vi vet inte är fallet då individer kan välja att lista sig i 
andra områden än där de bor.  

Att ge stöd till rätt målgrupp är något som samtliga av de intervjuade regionerna14 
utmanas i. Det handlar dels om att identifiera vilka barn och unga som är i behov av 
en vårdinsats och vilka som är mer i behov av andra typer av insatser som bättre 
erbjuds av andra verksamheter. Flera av de intervjuade regionerna uttrycker att det 
finns ett stort inflöde från skolan och att de barn och unga som hänvisas/remitteras 
inte alltid behöver vård. Många av regionerna arbetar med att få till en samverkan 
med kommunerna som gör det möjligt att barn och unga får hjälp tidigt för att 
förhindra att behovet av vårdinsats uppstår. Utvecklingen av nya modeller för att 
främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa, såväl digitala som fysiska, mellan 
vård och andra samhällsaktörer är ett viktigt utvecklingsområde framöver.  

3.4.3 Rekommendationer 

■ Tydlig information behövs om var man ska söka vård, för såväl patienter, vårdgivare 

som vårdgrannar (1177.se, Hänvisningsstödet15). 

■ Ta hänsyn till planerade befolkningsförändringar, till exempel i områden där man 

bygger mycket och i områden där kommunikationsnätet utvecklas (till exempel nya 

tunnelbanelinjer).  

■ Utveckla uppföljning för barn och unga till att visa såväl konsumerande som 

producerande kommun.  

■ Utveckla och förbättra möjligheterna att följa upp och utvärdera verksamheten på lokal 

såväl som regional nivå för att underlätta planering av vårdbehov för framtiden. 

  

                                                   
14 Subspecialiserad Första linje för barn och ungas psykiska hälsa – erfarenheter från fem regioner. 
2019. Uppdrag Psykisk Hälsa, Region Stockholm 
15 Ett webbaserat stöd som har utvecklas inom HSF, för att ge stöd i hänvisning genom att tydliggöra 
tillgängliga vårdformer inom hälso- och sjukvården.  
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3.5 Mer än en mötesplats!   

- Samverkan inom vården och samordning med dess vårdgrannar 

Samordnings- och samverkansuppdrag finns idag reglerade i olika avtal. Det finns 
även definierade processer för hur man går tillväga för att upprätta till exempel en 
Samordnad Individuell Plan (SIP). 

En fungerande samordning och samverkan förutsätter en tydlig ansvarsfördelning 
mellan parterna, god kunskap om varandras uppdrag och tydliga och överenskomna 
rutiner för hur samarbetet ska ske. Mötesplatser, såväl fysiska som virtuella (digitala), 
behöver finnas där relevanta aktörer kan diskutera och fatta beslut rörande de 
aktuella och gemensamma individernas behov. Samordningen och samverkan 
behöver inkludera aktörer i såväl offentlig som privat regi.  

Att ha möjlighet att avsätta resurser i form av medarbetarnas tid och kompetens 
förutsätter vanligen en viss storlek på verksamheten. För mindre 
husläkarmottagningar kan det vara svårt att avvara personal för samordnings- och 
samverkansmöten. Ett digitalt systemstöd skulle högst troligtvis kunna underlätta 
detta arbete. 

För barn och unga är det extra viktigt att arbeta med prevention och tidiga insatser 
för att undvika eller minska svårigheter senare i livet. För detta behöver alla 
verksamheter som möter barn och unga och deras föräldrar vara väl samordnade och 
involverade. Kommuner, regionen och civilsamhället behöver samordna sina insatser 
och samverka för att uppnå bästa möjliga resultat. Det förekommer att HLM, 
kommun (socialtjänsten) och elevhälsan har ett framgångsrikt samarbete för barn 
och familjer i kris – ett exempel på hur samverkan ger goda resultat och effekter. De 
intervjuade har påpekat att man efterlyser utökad samverkan och samarbete med 
kommun och elevhälsa, vilket förekommer på vissa håll i regionen. I workshops och 
intervjuer med kommuner och folkhälsostrateger har det framhållits att elevhälsan 
borde stärkas får att kunna ha en central roll i det främjande och förebyggande arbetet 
med psykisk hälsa för barn och unga.  

3.5.1 Förutsättningar för samverkan som en del av strukturen 

Den gemensamma erfarenheten från de intervjuade regionerna16 när det gäller 
samverkan är att denna bör byggas upp inom ramen för befintliga strukturer samt att 
riktlinjer, styrdokument och andra vägledande dokument för hur man ska samverka 
bör tas fram tillsammans med kommunens verksamheter för att de ska fungera i 
praktiken. En ömsesidig förståelse för varandras uppdrag och en tillit kring att man 
arbetar för målet att barn och unga ska få det stöd de behöver lyfts fram som en 
förutsättning för fungerande samverkan. Frågan kan dock inte begränsas till barn och 
unga. Andra insatser behöver utvecklas, exempelvis för vuxna i relation till arbetsliv, 
såsom vårdsamordnare och rehabkoordinatorer, samt insatser till äldre, i relation till 
deras livsförutsättningar såsom till exempel social isolering.    

                                                   
16 Subspecialiserad Första linje för barn och ungas psykiska hälsa – erfarenheter från fem regioner. 
2019. Uppdrag Psykisk Hälsa, Region Stockholm 
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3.5.2 Rekommendationer 

■ Se över förutsättningar för samverkan utifrån befintlig struktur.  

■ Skapa arenor för lokala samverkansgrupper. 

■ Skapa aktiviteter som leder till förbättrad samverkan mellan huvudmän, till exempel 

gemensam kompetensutveckling. 

■ Skapa en arena med systemstöd för samordning och samverkan där ett gemensamt 

ansvar tas för Region Stockholm. Ett sådant systemstöd bör utvecklas och förvaltas på 

regional nivå. 

3.6 Digitalisering  

- en förutsättning för att stärka Första linjens arbete med psykisk ohälsa  

Definitionerna för e-hälsa och digitalisering som denna rapport har utgått ifrån är 
följande: 

■ E-hälsa 

Hälsa är fysisk, psykiskt och socialt välbefinnande. E-hälsa är att använda digitala verktyg 

och utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa17.  

■ Digitalisering 

Enligt visionen för e-hälsa 2025 kan digitalisering referera till informations- eller 

samhällelig digitalisering. Informationsdigitalisering handlar om processen där analog 

information överförs till digitalt format medan den senare refererar till en större 

samhällsprocess där olika former av IT-stöd i allt högre grad implementeras i 

verksamheter. 

Regeringen och SKL utkom 2016 med en vision för e-hälsa 2025, vilken klargör att 
”Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans 
möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och 
välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och 
delaktighet i samhällslivet.”  

Det finns således tydliga förväntningar på en ökad digitalisering inom svensk hälso- 
och sjukvård. För vårdsektorn är en utökad användning av digital teknik i vården 
förenat med stora kostnadsbesparingar. Utredningen drar även slutsatsen att digital 
teknik finns att tillgå, men att implementeringen utmanas av struktur samt otydlig 
ansvarsfördelning. I linje med detta visar en rapport från 201818 att utvecklingen är 
långsam och ojämn mellan statlig och kommunal sektor såväl som inom respektive 
sektor. Rapporten visar även att tillgången på nödvändig kompetens är ett stort 
hinder, samt att utvecklingen behöver bli mer behovsdriven. 

                                                   
17 Med WHO:s definition som grund togs denna gemensamt fram 2016 av Socialstyrelsen, 
eHälsomyndigheten, Myndigheten för delaktighet, Sveriges Kommuner och Landsting, Famna och 
Vårdföretagarna. 
18”Digitalisering av det offentliga Sverige – en uppföljning” (2018) Ekonomistyrningsverket. 
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I samband med workshops och intervjuer under förstudiearbetet har behovet av en 
ökad digitalisering och ökad kunskap om digitala möjligheter och lösningar blivit 
tydligt. Inom ramen för förstudien skickades därför en enkät ut om digitala behov, 
för att förtydliga behovsbilden ytterligare.  

3.6.1 Resultat av enkäten om digitala behov 

Enkäten skickades ut i juni 2019 till samtliga HLM i regionen genom HSF:s 
funktionsbrevlåda, samt till de BUMM med tilläggsuppdrag. Verksamhetschefer och 
medarbetare inom psykosociala insatser fick svara på frågor kring deras digitala 
behov samt vilka digitala verktyg de idag använder. Totalt besvarades enkäten av 49 
personer, varav främst chefer, läkare och psykologer. Enkäten omfattade generella 
frågor kring vilka behov av digitala insatser och verktyg man ser i arbetet med att 
möta psykosocial problematik, samverkan, hjälp till självhjälp och 
verksamhetsstyrning.  

Svarsfrekvensen är begränsad men reflekterar ändå den bild av digitala behov som 
har uppkommit i samband med intervjuer och workshops. Behovet är stort och berör 
många aspekter av vårdens verksamhet, när det gäller att digitalisera arbetsprocesser 
såväl som att arbeta mer digitalt i kontakt och behandling av patienten. De områden 
som framförallt lyfts som relevanta att digitalisera är följande: 

■ Styrning och uppföljning 

Det finns ett tydligt behov av digitalisering för att kunna planera och följa upp 

verksamheten för ett ökat kvalitets- och förbättringsarbete, exempelvis för att 

identifiera vårdbehov och besöksvolymer. 

■ Uppföljning och bedömning 

Digitala verktyg efterfrågas för egenanmälan, bokning av tid, avbokning, remisser, 

självskattningsverktyg, triageringsverktyg och uppföljningssamtal. 

■ Behandling 

Digitala verktyg efterfrågas för att kunna bistå patienter med alternativ till 

kvalitetssäkrad egenvård, patientutbildningar, rådgivning, screeningverktyg, 

diagnossättning, samt internetbaserad behandling. 

■ Kompetensutveckling och behandlingsstöd 

Enkel och lättillgänglig kompetensutveckling genom digitala medel efterfrågas, samt 

tillgång till material som exempelvis gruppbehandlingsalternativ.  

■ Informationsspridning  

Det finns ett stort behov av informationsspridning till patienter såväl som mellan 

vårdgrannar och inom offentlig sektors olika verksamheter. Ökad användning av 

digitalisering efterfrågas för att tillgängliggöra information.  

■ Kommunikation 

Att kunna erbjuda flexibel kontakt med patienten, exempelvis genom samtal, mail, sms, 

videosamtal, samt även att kunna dela information på ett sätt som hedrar sekretess, 
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exempelvis delade journalsystem vårdgrannar emellan, samt rådgivning och 

konsultation mellan olika verksamheter, vårdnivåer eller professioner. 

Det digitala behovet är uppenbart stort. En del av de uttryckta behoven är inte 
begränsade till digitalisering, utan kräver även andra insatser. Kvalitetssäkrat 
material för egenvård eller utbildningar för kompetensutveckling berör exempelvis 
fler utvecklingsområden än digitalisering. Sammanfattningsvis nämns verktyg för 
triagering, självskattning, uppföljning, psykoedukation, digitala besök och 
digitalisering för samverkan med stor frekvens bland enkätsvaren. Vidare nämns 
användning av internetbaserad behandling, vilket användning av varierar inom 
regionen.  

3.6.2 Användning av internetbaserad behandling 

I Region Stockholm finns ett centraliserat specialistcenter för internetbehandling. 
Enheten för internetpsykiatri, Psykiatri Sydväst inom Region Stockholm 
Internetpsykologi.se, erbjuder internetbaserade KBT-behandlingar för depression, 
hälsoångest, Irritable Bowel Syndrome (IBS), insomnia, paniksyndrom, social fobi, 
samt OCD. Programmen är framtagna i regionens regi och primärt för 
specialistpsykiatrin. Tillgången till behandlingarna är idag öppen och erhålls även av 
primärvårdspatienter, men information om att den finns är begränsad bland hälso- 
och sjukvårdens medarbetare.  

Region Stockholm är ensam i Sverige om att ha denna modell. Fördelarna med en 
specialistenhet är att mycket forskning kan bedrivas, tillgängligheten är hög och 
arbetssättet professionellt. Dock är det utmanande att sprida information om stödet. 
Idag tar patienter del av behandlingarna genom egenanmälan efter att de själva har 
hittat dit, då kännedom om vad internetpsykiatri erbjuder är begränsad bland 
professionerna inom HLM. 

Nationellt finns Stöd och behandlingsplattformen (SOB) som är en av 1177 
Vårdguidens e-tjänster. SOB:en möjliggör att regioner, kommuner och privata 
vårdgivare med vårdavtal kan erbjuda stöd- och behandlingsprogram till 
privatpersoner. Sedan 2016 är samtliga regioner anslutna till SOB:en men nivå av 
användande varierar nationellt såväl som inom regioner19. Generellt finns få 
internetbaserade behandlingar som är anpassade till olika typer av vårdmodeller i 
Första linjen. I Region Stockholm är sju HLM anslutna till SOB:en, varav fem tillhör 
Capio och två tillhör SLSO. Inga BUMM eller BUP är idag anslutna.  

I övrigt pågår bland annat följande initiativ kring digital vård i Region Stockholm: 

■ BUP kommer inom kort att öppna e-BUP och erbjuda KBT-programmet VÅGA mot 

ångest. 

■ Liljeholmens HLM driver Hälsoprofilen, vilket är ett internetbaserat program om 

levnadsvanor och ges parallellt med psykologkontakt. 

                                                   
19 Se ögonblicksbild/statistik som visar hur Stöd och behandlingsplattform (SOB) används på denna 
länk. 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMTdiZjZjOGMtMDUwZC00Yzc1LTgwZGUtZTZiMDk3MzY3NmM0IiwidCI6IjliNDYxZWYwLTg4NTUtNDNkYi05Zjc3LTc3NzMyZjBiYmMxOCIsImMiOjh9
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■ Gustavsbergs HLM kommer under hösten starta upp i-KBT med fokus på stressrelaterad 

ohälsa.  

■ Beroendecentrum Stockholms e-Stödsenhet har tagit fram stödprogram för individer 

som önskar kontrollera eller avsluta ett skadligt bruk av alkohol eller narkotika. Denna 

sida är öppen för alla, även för dem som bor utanför Region Stockholm.  

■ Viss.nu är en sida framtagen av Region Stockholm som innehåller samlad medicinsk och 

administrativ information, med fokus på samverkan mellan olika vårdnivåer inom 

primärvården.  

■ Under 2018 utförde HSF en uppföljning av utvecklingen av videomöten och fann att ett 

ökat antal avtalsområden inom regionen inför ersättning kopplat till videomöten såväl 

som för annan digital vård. Bland annat diagnosticeras ångest och utmattningssyndrom 

vid videomöten och det är framförallt läkare som använder metoden. Under 2019 pågår 

ett arbete med att ta fram en digital vårdgaranti för att öka utbudet av digital vård i olika 

former.  

■ Psykiatristod.se är en sida som förtydligar vårdkedjan. Dock framhålls att det saknas 

kompetens kring hur man använder verktyget. 

3.6.3 Rekommendationer 

■ Ett gemensamt grepp om utveckling av digitala stöd och verktyg är önskvärt. Inom vården 

finns inte kompetens och resurser att själva utveckla sådana. En digitalisering av vården 

behöver ske i dialog och samverkan med samtliga vårdaktörer, med hänsyn till bland 

annat utformning av ersättningsmodeller och kontinuerlig uppföljning.  

■ Det finns ett behov av att kartlägga och följa upp psykisk ohälsa med hjälp av regionens 

databaser för att kunna säkerställa att insatser som ges är evidensbaserade och 

kvalitetssäkrade. Detta bör omfatta fortsatta och kontinuerliga analyser för att kunna 

följa upp en insats för en enskild patient. Detta förutsätter gemensamma system, diagnos- 

och åtgärdskoder. 

■ Kartläggning av användning av digitala lösningar med avseende på ersättning. 

■ Skapa och förvalta ett tydligt och uppdaterat informationsstöd riktat till vårdgivare och 

vårdgrannar (hänvisningsstöd) som ger en bra bild över var och vilken vård som finns att 

tillgå. 

3.7 Från förvirring till ökad kunskap 

I intervjuer och workshops har det framkommit ett stort behov av ökade 
informationsinsatser för att utveckla kännedom och kompetens om psykisk ohälsa 
hos vårdtagare och vårdgivare. Ett gemensamt initiativ skulle kunna öka 
förutsättningarna att ge jämlika insatser inom regionen samt minska behovet av att 
söka vård. Insatser inom detta område kan med fördel länkas till diskussioner om 
digitalt stöd till befolkningen. 
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Behov vad gäller information och stöd vid kommunikationsinsatser varierar avsevärt 
beroende på intellektuell funktionsnivå, kulturell bakgrund, psykosocial bakgrund, 
funktionsnedsättning, språkkunskaper m m. Utveckling av och spridd tillgång till 
bildstöd och andra former av anpassade material och metoder för bedömning och 
behandling vid kommunikativa svårigheter skulle kunna underlätta arbetet kring 
psykisk ohälsa inom HLM. 

3.7.1 Rekommendationer 

■ Skapa och genomför långsiktiga informationskampanjer riktade till regionens 

medborgare rörande psykisk ohälsa, livskriser och vart man kan vända sig för att få 

information, hjälp och stöd. 

■ Skapa och förvalta ett tydligt och uppdaterat informationsstöd riktat till vårdgivare och 

vårdgrannar (hänvisningsstöd) som ger en bra bild över var och vilken vård som finns att 

tillgå. 

■ Skapa ett för regionen gemensamt och lättillgängligt material för utbildning rörande 

egenvård och preventiva insatser. 
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3.8 En subspecialiserad Första linje   

Inom ramen för förstudien har vi intervjuat och bjudit in verksamheter som arbetar 
med en specifik målgrupp inom första linjen. Utöver dessa verksamheter pågår just 
nu en utredning om en subspecialiserad vård för barn som är förskolebarn, det vill 
säga 0-5 år. Exempel på befintliga verksamheter följer nedan. 

3.8.1 Habilitering  

Habilitering & Hälsa (HAB) är verksamma inom hela Region Stockholm och erbjuder 
olika former av råd, stöd och behandling till personer med omfattande och varaktiga 
funktionsnedsättningar. HAB ger även stöd till närstående och det professionella 
nätverket kring en individ med funktionsnedsättning. Basen för verksamheten är 
runt 15 habiliteringscentra som finns över hela regionen. På centren finns flera olika 
professioner, och vid behov samarbetar man även med personal vid sjukhusens 
kliniker. 

Förekomsten av samsjuklighet av somatisk och psykisk ohälsa är hög hos dessa 
individer. HAB bedömer att 90% av deras patienter lider av psykisk ohälsa. 
Patienterna är ofta mycket svårbedömda och svårbehandlade, och kompetensen om 
målgruppen bedöms av HAB idag vara för låg på merparten av HLM i regionen.  

Samverkan behövs framförallt kring barn och unga, och involverar ofta 
specialistpsykiatrin samt socialtjänst och elevhälsan. För patienter med 
flerfunktionsnedsättning bedöms det från HAB att det skulle vara till stor hjälp att få 
tillgång till en koordinator. 

Majoriteten av denna målgrupp behöver långa behandlingar. De är vana vid och 
villiga att resa inom regionen för att få tillgång till specialistkompetens. Det upplevs 
ofta svårt för denna patientgrupp och deras anhöriga att finna information om vart 
man ska vända sig för att söka vård, vilket uppges gälla även för vårdgivare. Personer 
med nedsatt autonomi kan behöva extra stöd och anpassad kommunikation för att 
orientera sig i vårdens informationsutbud. Digitalt stöd och terapi fungerar bra för 
många av dessa patienter, och ett stort behov av mer utveckling av digitala verktyg 
finns.  

Det behöver vara tydligt i uppdraget att patienterna ska få hjälp på 
husläkarmottagning även om en patient har en pågående insats på HAB. 

3.8.2 Psykisk ohälsa i transkulturella grupper 

Transkulturellt Centrum är ett kunskapscenter som stöttar personal som möter 
människor med migrationsbakgrund, inom hälso-, sjuk- och tandvård. 
Transkulturellt Centrum vänder sig till alla som arbetar inom Region Stockholm eller 
upphandlade vårdverksamheter. En tredjedel av personer med migrationsbakgrund 
bedöms ha någon form av psykisk ohälsa. Stora behov finns i vården, skolor och 
kommuner av kunskap om hur migration påverkar människor, och hur man arbetar 
med hjälp av tolk. Merparten av Transkulturellt Centrums samverkan sker med 
elevhälsan i form av konsultation. Kommunerna (framförallt socialtjänst) i Region 
Stockholm får stöd, råd och utbildning kring nyanlända. Stöd ges i form av 
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utbildningar i olika former, rådgivning, handledning, konsultationer och 
nätverksträffar kring att leva i ett nytt land samt om hur svensk sjukvård fungerar. 

Psykisk ohälsa omges av ett stort stigma i många länder, vilket personer kan bära med 
sig från sina länder. Mycket kompetens behövs både vad gäller olika kulturer och 
språk, då psykisk ohälsa uttrycks på så många skilda sätt. 

För majoriteten av nyanlända är det av stor vikt att tillgång till Första linjen finns i 
närområdet. Ett stort mått av flexibilitet behöver finnas i utformning av och 
inriktning på mottagandet av psykisk ohälsa. Man bör även utveckla former för hur 
första linjens insatser kan integreras i etableringsprogram för 
nyanlända. Uppsökande verksamhet som komplement till stationära mottagningar i 
de områden där invånarna mer sällan själva söker vård för psykisk ohälsa är ett 
exempel på flexibel utformning som kan öka tillgängligheten. 

3.8.3 Första linjens roll när det gäller barn och unga med 

neuropsykiatriska diagnoser  

I de flesta regioner i landet har Första linjen inte haft ett uppdrag att arbeta med barn 
och unga med neuropsykiatriska diagnoser. Det ökade trycket på BUP när det gäller 
utredningar av exempelvis ADHD och ADD gör att en utmaning är identifierad 
rörande hur Första linjen ska arbeta med den här gruppen barn och unga. Bland 
annat diskuteras möjligheten till riktat föräldrastöd till familjer med barn som har 
neuropsykiatriska diagnoser. 

 

Verksamheterna som beskrivs ovan är exempel på subspecialiserade mottagningar 
som behöver tas i beaktande i samband med en förstärkning av Första linjen för 
psykisk ohälsa.  
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4 Rekommendationer och 

förstudiens förslag 

De rekommendationer som förstudien föreslår sammanställs nedan. 
Rekommendationerna berör olika nivåer och delar av Första linjen inom HLM och 
visar på komplexiteten i frågeställningen kring en förstärkt Första linje för psykisk 
ohälsa. 

Styrning och uppdrag 

■ Utveckla hälso- och sjukvårdens förutsättningar att följa upp och utvärdera verksamheten 

som en del av ett helhetsgrepp i en ökad digitalisering av hälso- och sjukvården.  

■ Se över husläkarmottagningarnas förebyggande uppdrag och hur ett sådant arbete kan 

utvecklas för att tillgodose patientbehovet. 

■ Använd tillitsbaserad ersättningsmodell med tydliga processer och adekvat uppföljning 

av insatser.  

■ Skapa ett regiongemensamt vårdsystem, t.ex. ett intranät för medarbetare inom Första 

linjen och dess samverkanspartners med tillgång till information om annan vård, 

fortbildning, riktlinjer, skattningsskalor, triageringsverktyg, relevant forskning m m. 

■ Inför uppföljningsindikatorer som beskriver diagnossättning, evidensbaserad indikation 

för behandling, kvalitetsaspekter i läkemedelsbehandling samt innehållet i psykosociala 

besök. 

■ Involvera patienter i arbete med effektutvärdering.  

Kompetens 

■ Skapa gemensam utveckling av en struktur för kunskapsutveckling och 

kunskapsspridning inom området psykisk hälsa och ohälsa i regionen.  

■ Med ett verktyg för triagering kan fler medarbetare på en husläkarmottagning hänvisa 

patienten till rätt vårdnivå.  

■ Skapa ett utbildningspaket för all personal på HLM i syfte att höja kompetensen kring 

psykisk hälsa, med mål att alla sökande får ett gott bemötande.  

■ Utveckla en insatsnivå för självhjälp och verktyg för främjande av bemästringsförmåga i 

syfte att öka möjligheten till prevention och tidiga insatser. 

■ Skapa ett för regionen gemensamt och lättillgängligt material för stöd och utbildning 

rörande egenvård och preventiva insatser. 

■ Säkerställ tillgång till konsultation och handledning.  

■ Utred användning av standardiserade vårdprocesser. 
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■ Processer och strukturer för hur vården bedrivs och effektivt följs upp behöver utvecklas 

med ett fokus på en förutsägbarhet i vårdprocessen och att rätt beslut fattas vid rätt 

tillfälle. Detta gäller hela flödet och genom alla vårdnivåer. 

■ Kompetens inom internetförmedlad behandling förutsätter både tillgång till verktyg och 

utbildning i användning av dem; access till internetplattform, manualer och träning i att 

använda dem. 

Geografisk spridning 

■ Utred styrningsmodell med avseende på differentierad ersättning utifrån geografisk 

spridning, för att säkerställa en jämn fördelning över regionen. 

■ Utred geografisk spridning utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. 

■ Om man vill skapa en jämn geografisk spridning bör man stimulera etablering/utökning 

av husläkarmottagningar i områden med hög inflyttning. 

Tillgänglighet  

■ Tydlig information behövs om var man ska söka vård, för såväl patienter, vårdgivare som 

vårdgrannar (1177.se, Hänvisningsstödet). 

■ Ta hänsyn till planerade befolkningsförändringar, till exempel i områden där man bygger 

mycket och i områden där kommunikationsnätet utvecklas (till exempel nya 

tunnelbanelinjer).  

■ Utveckla uppföljning för barn och unga till att visa såväl konsumerande som 

producerande kommun.  

■ Utveckla och förbättra möjligheterna att följa upp och utvärdera verksamheten på lokal 

såväl som regional nivå för att underlätta planering av vårdbehov för framtiden. 

Samordning och samverkan  

■ Se över förutsättningar för samverkan utifrån befintlig struktur. 

■ Skapa arenor för lokala samverkansgrupper. 

■ Skapa aktiviteter som leder till förbättrad samverkan mellan huvudmän, till exempel 

gemensam kompetensutveckling. 

■ Skapa en arena med systemstöd för samordning och samverkan där ett gemensamt 

ansvar tas för Region Stockholm. Ett sådant systemstöd bör utvecklas och förvaltas på 

regional nivå. 

 
Digitalisering  

■ Ett gemensamt grepp om utveckling av digitala stöd och verktyg är önskvärt. Inom vården 

finns inte kompetens och resurser att själva utveckla sådana. En digitalisering av vården 

behöver ske i dialog och samverkan med samtliga vårdaktörer, med hänsyn till bland 

annat utformning av ersättningsmodeller och kontinuerlig uppföljning.  
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■ Det finns ett behov av att kartlägga och följa upp psykisk ohälsa med hjälp av regionens 

databaser för att kunna säkerställa att insatser som ges är evidensbaserade och 

kvalitetssäkrade. Detta bör omfatta fortsatta och kontinuerliga analyser för att kunna 

följa upp en insats för en enskild patient. Detta förutsätter gemensamma system, diagnos- 

och åtgärdskoder. 

■ Kartläggning av användning av digitala lösningar med avseende på ersättning. 

■ Skapa och förvalta ett tydligt och uppdaterat informationsstöd riktat till vårdgivare och 

vårdgrannar (hänvisningsstöd) som ger en bra bild över var och vilken vård som finns att 

tillgå. 

4.1 Förstudiens förslag 

De två förslagen som nedan presenteras är framtagna baserat på den analys som har 
genomförts inom arbetsgruppen och på workshops. Förslagen syftar till att fördjupa 
analysen genom att pröva tänkbara alternativ kring ett förstärkt 
husläkarmottagningsuppdrag för psykosociala insatser, vilka förvaltningen kan 
fördjupa sig i under nästa steg. För att definiera förslagens exakta utformning och hur 
de ska kopplas till avtal krävs ytterligare utredning.    

4.1.1 Förslag 1. Kluster  

 
Bild 4: Detta är en schematisk översiktsbild för att ge en tydligare uppfattning om hur det skulle 
kunna se ut. Bilden är inte komplett med alla aktörer som ingår i hälso- och sjukvården. 

 

4.1.1.1 Basnivå 

Alla husläkarmottagningar ska klara av ett uppdrag för att möta lindrig till måttlig 
psykisk ohälsa i alla åldrar. För att klara uppdraget kommer HLM att arbeta efter 
regiongemensamt framtaget koncept för att möta lindrig till måttlig psykisk ohälsa. 
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För att tillgodose kravet på hög tillgänglighet i regionen förutsätts att man arbetar 
med gemensamma verktyg för triagering. 

I avtalet bör regleras en rekommenderad miniminivå vad gäller antal medarbetare 
och sammansättning av professioner, till exempel psykologer, kuratorer och 
specialistutbildade sjuksköterskor. Detta bidrar även till en bra arbetsmiljö, vilket 
ökar möjlighet att attrahera, utveckla och behålla medarbetare. Medarbetare får en 
mer stabil och långsiktigt hållbar arbetsplats. Det kan även bidra till ett bättre 
bemötande av patienter, något som har stor betydelse för prognosen vid psykisk 
ohälsa. 

4.1.1.2 Klusteransvar 
I klustret ansvarar en större HLM för kunskapsspridning, handledning och 
konsultation till övriga HLM i det geografiska området. Detta minskar sårbarhet för 
mindre mottagningar som inte har patientunderlag för att ha eget psykosocial team 
med kunskap om olika målgrupper inom gruppen barn, unga och vuxna. 

Gemensamma parametrar för uppföljning skapas, vilka inkluderar ansvar för 
eventuella underleverantörer. En koppling till och samarbete med regional (och 
därmed nationell) kunskapsstyrning bör finnas. Geografisk spridning åstadkoms 
med hjälp av en differentierad ersättningsmodell (med avseende på såväl geografi 
som socioekonomi), eventuellt i kombination med Lagen om upphandling (LOU). 
Inom klustret löser deltagande HLM själva hur utformningen ska se ut, baserat på 
tydliga kriterier som tas fram av HSF. Samverkan mellan kluster sker utifrån ett 
regiongemensamt vägledningsdokument. Gemensamma vårdprocesser och 
utbildningar skapas, vilket även ger möjlighet till nätverk och aktivt arbete med 
kunskapsspridning. Förutsättningarna för att kunna utföra evidensbaserade längre 
behandlingar och gruppbehandlingar ökar, och det finns tillgång till handledning 
både i närområdet och i regionen. En pilot i fem områden skulle kunna påbörjas för 
att få till stånd ett stegvist införande, och för att inleda arbetet med att göra 
kontinuerliga utvärderingar och förbättringar. För såväl patienter som vårdpersonal 
blir det lättare att hitta rätt och hänvisa till rätt vårdinstans. Hela strukturen ger 
möjligheter till en bättre arbetsmiljö med utvecklingsmöjligheter, konsultationer, 
stabila processer, verktyg och behandlingsmanualer.  

I det här förslaget säkerställs tillgång till konsultation och stöd från HLM med mer 
och högre kompetens, inom ett geografiskt område. Man får en tydlig koppling till 
regional och nationell kunskapsstyrning och kunskapsspridning med ett väldefinierat 
utbildningsansvar och genom detta finns möjlighet att höja grundkompetensen kring 
psykisk ohälsa på HLM. En ökad specialisering på olika diagnoser och 
regiongemensamma behandlingsmanualer ger möjlighet till mer jämlik vård i 
regionen.  

I detta förslag går det att tillämpa tillitsorienterad styrning. Det harmoniserar med 
tanken om det fria vårdvalet. Hela vårdkedjan kan hållas ihop i ökad utsträckning på 
ett för vårdtagaren fördelaktigt sätt. Det förutsätter att man tar ett helhetsgrepp för 
att utveckla och införa ett regiongemensamt digitalt stöd.  
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4.1.1.3 Svagheter med förslaget 

En svaghet med förslaget med avseende på tillgänglighet kan vara att resvägar kan bli 
längre för patienten. En annan eventuell svaghet är att man inför en remiss från 
basnivå till klusteransvarsnivå, vilket kan förlänga tiden till kontakt med rätt nivå. 
Det kan även vara svårt att få tillgång till lokaler som är anpassade för olika 
funktionsnedsättningar och gruppbehandlingar. I den kartläggning som gjorts har ett 
mönster framträtt tydligt vad gäller geografisk spridning, vilket är att det finns en bra 
etableringsgrad av HLM runt centralorter. Det finns även en hög etableringsgrad i 
den nordvästra diagonalen av regionen. Den lägsta täckningsgraden finns i den södra 
delen av länet samt i regionens ytterområden. Konflikt kan uppstå om det är fler 
aktörer som vill ta på sig den samordnande rollen inom ett geografiskt område. Det 
kan även uppstå en utmaning utifall ingen HLM vill ta på sig den samordnande rollen 
i ett geografiskt område.  

Inom detta förslag finns fortsatta utmaningar med att få samordning och samverkan 
mellan HLM,  kommun och elevhälsan, bland annat på grund av att de har olika 
huvudmän. Det finns även risk för att en extra vårdnivå skapas, vilket blir en 
ytterligare utmaning för en bra samordning och samverkan.  

Svagheter i detta förslag rörande styrning kan vara att man fortsätter arbeta som 
tidigare, samt att det inte är tydligt och lätt att hitta rätt vårdnivå för vårdtagare och 
vårdgivare.  

4.1.2 Förslag 2. Centrum för psykisk hälsa – ¨MåBra¨- 
mottagningar  

 
Bild 5: Detta är en schematisk översiktsbild för att ge en tydligare uppfattning om hur det skulle 
kunna se ut. Bilden är inte komplett med alla aktörer som ingår i hälso- och sjukvården. 

Detta förslag innebär ett annorlunda synsätt; det utgår ifrån och sätter det psykiska 
välbefinnandet i första rummet till skillnad från en traditionell syn på hälso- och 
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sjukvård där den somatiska vården under lång tid har haft företräde. I takt med att 
medvetenheten om vikten av psykisk hälsa ökar kan det behövas plats för ett nytt sätt 
att tänka. Med MåBra-mottagningar skulle stigmat runt psykisk ohälsa kunna 
minska. Tröskeln för att söka hjälp och stöd för sina behov minskar och kan avlasta 
vården vad gäller livsstilsrelaterade frågor och problematik. MåBra-mottagningar 
skulle vara specialiserade mottagningar som kan ta emot patienter direkt (utan 
remiss), vilket ökar tillgängligheten för de patienter som har behov av en kontakt.  

Detta förslag bygger på kluster av HLM med baskompetens om psykisk ohälsa och en 
klusteransvarig HLM som möjliggör ett omhändertagande av psykisk ohälsa på nivå 
2. Förslaget bygger på att HLM och MåBra-mottagningen konsulterar och nätverkar 
i sitt geografiska område.  

En mottagning kan knyta till sig andra kompetenser än de som ingår på en 
husläkarmottagning. Till exempel skulle man kunna koppla ihop närakuter, 
ungdomsmottagningar och MåBra-mottagningar. Detta skulle även kunna underlätta 
samverkan och samordning med elevhälsan och kommunens socialtjänst. MåBra-
mottagningar skulle kunna attrahera andra professioner och kompetens än de som 
vanligen verkar inom HLM. Man kan inrikta sig på att arbeta preventivt och 
förebyggande i större utsträckning än inom vården, vilket kan komplettera den 
traditionella vården.  

Ett sätt att testa detta förslag kan vara att exempelvis starta upp fem mottagningar 
och därefter i takt med mognad hos andra aktörer utöka antalet mottagningar i ett 
stegvis införande. MåBra-mottagningen måste inte nödvändigtvis placeras i en 
separat lokal, utan skulle kunna vara ett komplement till existerande HLM. 

Även detta förslag har sina svagheter och risker. Vid en centralisering av mottagandet 
och omhändertagandet av psykisk ohälsa kan kompetensen inom de psykosociala 
teamen välja att flytta till den mer specialiserade MåBra-mottagningen och då 
urholka kompetensen inom HLM.  
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5 Slutsats och rekommendationer     

Arbetet med förstudien har genererat stora mängder information och många aspekter 
som behöver tas i beaktande vid beslut om en förstärkt Första linjen för psykisk 
ohälsa på husläkarmottagningar. Stöd och behandling vid psykisk ohälsa är komplext 
och det finns stora utmaningar med att förstärka Första linjeuppdraget i en hälso- 
och sjukvårdsstruktur som även den är komplex.  

De perspektiv som förstudien har utgått ifrån är en del av en helhet och behöver också 
beaktas utifrån en helhet. Styrning påverkar exempelvis hur den geografiska 
spridningen faller ut och hur förutsättningar för kompetensutveckling ser ut på en 
given husläkarmottagning. Vidare kommer geografisk spridning att påverka 
tillgängligheten som i sin tur påverkas av möjligheten att utföra en kvalitetssäkrad 
triagering och möjligheten att erbjuda digitala vårdalternativ. Det går att räkna upp 
många olika aspekter som på olika sätt ger effekt på andra delar av hälso- och 
sjukvården. 

Vidare efterfrågas en utökad tillitsbaserad styrning samtidigt som det är tydligt att 
central styrning behövs, exempelvis för att bistå med aktuell kunskap och 
kompetensutveckling, för att stärka evidensbaserade arbetssätt inom Första linjen, 
samt för att skapa förutsättningar för uppföljning och utvärdering av verksamheten. 
Denna balans mellan tillitsbaserad styrning och central kunskapsstyrning och 
uppföljning är intressant att utreda ytterligare, så att stöd och kunskap från centrala 
nivåer inte sker på bekostnad av en tillitsbaserad styrning. 

Att åstadkomma en primärvård som är bättre rustad att möta och behandla psykisk 
ohälsa kräver förbättringar som inte är begränsade till Första linjens funktion utan 
berör hälso- och sjukvården i stort, exempelvis när det gäller intern samordning och 
kännedom om vårdutbud för vidare remittering och hänvisning. För att ett förstärkt 
husläkarmottagningsuppdrag för Första linjens psykiska ohälsa ska få den önskade 
positiva effekten krävs ett helhetsgrepp om hela hälso- och sjukvården, inte minst när 
det gäller digitalisering och förutsättningarna att mäta effekten av förändrade system 
och nya insatser. Denna förstudie och vidare utredning behöver också 
sammankopplas med andra avslutade eller pågående utredningar inom regionen, 
såsom utredningen av Första linjen för barn 0-5 år, primärvårdsstrategin 
digitaliseringsstrategin och strategin för främjande av psykisk hälsa. Hänsyn bör 
också tas till den befintliga strukturen och de verksamheter som idag är fungerande. 

Sammanfattningsvis bör en förstärkt Första linje för psykisk ohälsa på 
husläkarmottagningar föregås av en utredning kring hur man konkret bör gå tillväga 
för att åstadkomma önskad effekt. Detta ställer högre krav på en digitaliserad 
primärvård för att på ett kvalitetssäkrat sätt kunna följa upp effekter av förändrade 
arbetssätt. Utan ett helhetsgrepp med rätt förutsättningar för uppföljning är risken 
att ett förstärkt husläkarmottagningsuppdrag fallerar med att möta det stora 
vårdbehovet av psykososociala insatser som samhället efterfrågar. 
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