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Vilka är vi? 
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Vad vi gör påverkar vår hälsa 

Psykisk hälsa

Fysisk hälsa

Vad vi GÖR påverkar fysisk och psykisk hälsa

BeteendenBeteenden



• Enligt 5 § hälso- och sjukvårdslagen ska primärvården som en del av den öppna vården utan avgränsning vad gäller sjukdomar, ålder 
eller patientgrupper svara för behovet av sådan grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering 
som inte kräver sjukhusens medicinska och tekniska resurser eller annan särskild kompetens. 

• Förslag: 
Vara befolkningens första kontakt med vården 
Vara lätt tillgänglig för befolkningen under dygnets alla timmar 
Ansvara för förebyggande arbete, diagnostik, behandling och rehabilitering för de allra flesta vårdbehov
Ansvara för akut hälso- och sjukvård som inte kräver vård på sjukhus
Remittera till annan vård vid behov samt koordinera och integrera den vård som erbjuds patienten
Se till patientens samlade förutsättningar och behov 
(SOU 2016:2 s.43).

Primärvårdens uppdrag är 
populationen!
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• En av tre patienter i vårdcentralernas väntrum upplever 
symptom på psykisk ohälsa

• 20% av patienter behandlas på något sätt för psykisk 
ohälsa, men…

• 1-3% av patienter får tillgång till samtalskontakt via 
primärvården

• Inte ovanligt med väntetider på 2-3 månader för att träffa 
psykolog eller kurator

Psykisk ohälsa i primärvården
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Kallioinen et al. (2010); Åsbring, Dal, Ohrling & Dahlman (2014)



Beteenderelaterade 
problem

• Diabetes, KOL, övervikt, högt blodtryck, stickrädsla, 
riskbeteenden (alkohol, rökning, droger, matvanor
etc), smärta,  huvudvärk , yrsel, IBS, följsamhet till 
behandling (tex läkemedel, träning) 



• Långa behandlingar, långa väntetider

• Krav på remiss för att påbörja behandling/ställas på 
väntelista

• Träffar endast de svåraste fallen

• Tidsbegränsade kontakter, tydligt avslut

• Ofta lokaliserade i egen korridor eller till och med annat hus

• Behandlar specifika syndrom

Hur arbetar de flesta 
samtalsbehandlare idag?
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Bedriver samlokaliserad 
specialistvård?



• Låg tillgänglighet – stort behov

• Tidskrävande behandlingar

• Bara ett fåtal får psykologiskt 
baserad behandling

• Samtalsbehandlaren blir isolerad

• Ingen tydlig kunskapsspridning

• Ingen integrering av psykologi i 
verksamheten

• Anpassad för specialistvård 
(psykiatri)

Problem med specialistroll på 
Vårdcentral 
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Organisatoriska problem 
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Person tar 
kontakt

Hänvisning till 
annan instans

Första 
bedömning, 
beslut, åtgärd 
(CallMe)

Läkar-
mottagningen 
för bedömning

Egenvård

Samtals-
mottagningen

Farmakologisk 
behandling

• Högt tryck på läkarmottagningen
• Väntetider till samtalsmottagningen
• Möjligheten till samtalsbehandling varierar beroende på 

vilken vårdcentral patienten är listad
• Brist på teamarbete kring psykisk ohälsa
• Resurser utnyttjas inte på ett optimalt sätt



• Patienter går med lidande, får inte rätt vård, av rätt person 
vid rätt tidpunkt

• Risk för överförskrivning av antidepressiva läkemedel och 
ångestdämpande läkemedel samt sömnmedel

• Risk för ökad sjukskrivningslängd i väntan på effektiv 
behandling

• Lättare besvär som hade kunnat hanteras på kort tid 
utvecklas till svåra syndrom

Vad blir effekterna?
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• Populationen består av många människor med många olika 
ohälsotillstånd som skulle gynnas av psykologiska och 
psykosociala insatser

• För att dessa insatser ska kunna bli ett reellt alternativ för 
behandling inom primärvården behöver vi jobba på ett nytt sätt 
som är anpassat till primärvården och integrerat i befintlig 
verksamhet

• Integrerad beteendehälsa är en modell för att möta dessa behov

Slutsats: 

11



Modellens ursprung 
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FACT?

Brief interventions?

PCBH?

IBH?

?



• Integrerad beteendehälsa är inte form av psykoterapi eller 
samtalsmetod – det är ett sätt att organisera hela 
vårdcentralens bemötande av patienter med psykisk och 
beteenderelaterad ohälsa 

• Integrerad beteendehälsa är inget som bara medarbetare i 
psykosociala teamet gör – alla yrkeskategorier på 
vårdcentralen arbetar inom ramen för arbetsmetoden

Integrerad beteendehälsa
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• Primary Care Behavior Health, Integrerad Beteendehälsa

– Svårt med konsensus kring svenskt begrepp

• Modellen går ut på att:

1. Teamsamverkan, transdisciplinärt arbetssätt, integration

2. Primärvårdsanpassa handläggning av psykisk ohälsa

3. Utveckla hela vårdcentralens kompetens

4. Använda sig av psykologens/samtalsbehandlarens 
kompetens även inom andra områden

Integrerad beteendehälsa 
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Robinson & Reiter (2016)



1. Transdisciplinärt teamarbete

Kedja Team  Integrerat!  



• Hög tillgänglighet, möjlighet att få hjälp samma dag

• Nybesök/bedömning kan tas av psykolog

• Triagering (sortera och prioritera rätt redan i telefonen)

– Hjälpa de patienter som har störst nytta av hjälpen, inte 
nödvändigtvis dem som har störst besvär

– Fånga upp besvär innan de hunnit växa sig stora

• Korta och intensiva kontakter med fokus på funktionsnivå

• Möjlighet till återkommande kontakt genom livets alla faser

• Stegvis behandling

2- Primärvårdsanpassa handläggning 
av psykisk ohälsa
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• Som en trappa, där patienten stannar på det trappsteg som 
har effekt

• Resurser fördelas utifrån behov, snarare än jämlikt till alla

Stegvis vård – bedömning och 
behandling parallellt
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Ett besök 
FACT/fokuserad 

KBT

2-5 besök 
FACT/fokuserad 

KBT

Internetbehandling 
eller 
Manualbaserad 
behandling

Remiss till 
Specialistpsykiatri



• Arbeta utifrån en gemensam värdegrund och ett 
gemensamt perspektiv på psykisk ohälsa
– Vad är sjukt och vad är friskt? 

• Utveckla även andra yrkeskategoriers förmåga att fånga 
upp, differentiera och prata kring psykisk ohälsa
– Inte alla som lider av psykisk ohälsa uppger psykisk ohälsa som primärt besvär

• Utveckla tydliga riktlinjer för handläggning av psykisk 
ohälsa på vårdcentralen

• Kontinuerlig kompetensutveckling riktad mot vård av 
psykisk ohälsa, individuellt och i grupp

3- Utveckla hela vårdcentralens 
kompetens
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• Handledning av andra yrkeskategorier
– Exempelvis sjuksköterskor, vilka samtal är svåra i telefon?

• Konsultation vid behov
– Stödja andra yrkeskategorier vid bedömning av psykisk ohälsa

• Fortbildning
– Workshops och föreläsningar för övrig personal

• Beteendemedicinsk mottagning
– Bidra med kompetens där det finns behov av beteendeförändring

• Diabetes
• Rökning
• Övervikt
• Etc.

• Kunskap om organisationer
– Chefsstöd
– Arbetsmiljö
– Organisationsutveckling

– Fylla på med mer vid behov 

4- Använda sig av psykosociala 
resursens kompetens inom flera 
områden
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Ett praktiskt exempel:
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Handledning av andra 
yrkeskategorier

Konsultation. Teamarbete.

Stegvis behandling



Fika!
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Olycklig rubrik..? 



• Fokuserad Acceptance and Commitment Therapy

• En form av beteendeterapi (inom paraplybegreppet KBT)

• Kartlägga värderingar och mål, samt motivera till att arbeta 
mot dessa

• Arbeta med att höja patientens funktionsnivå, inte 
eliminera symptom

• Öka patientens egen förmåga till förändring

• Förändra patientens förhållningssätt till sitt eget obehag

• En flexibel modell baserad på väl beforskade principer

Korta kontakter? FACT?
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• Sedan tidigare känt att patienter som blir hjälpta av 
psykologisk behandling ofta svarar tidigt

• Dos-responssambandet är störst för patienter med svårare 
besvär
– Patienter med mildare besvär blir ofta hjälpta snabbt och tjänar inte lika 

mycket på fler besök

• Förändring börjar ske redan innan första besöket
– Interventioner behöver ske direkt, redan vid första besöket, medan patienten 

fortfarande är motiverad’

• Första steget i en stegvis behandling

Varför korttidsbehandling?
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(Renaoud et al., 1998; Bryan et al., 2012; Lutz et al., 2001)



• Jourtider

• Läkare har möjlighet att 
komma direkt för en 
överlämning eller 
konsultation

• Samtalsbehandlaren är 
flexibel och arbetar på 
samma sätt som andra 
yrkeskategorier på VC

• Träffar inte bara fler 
patienter, utan har en annan 
roll

En vanlig dag
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• Behandlar psykisk ohälsa och beteendemedicinska besvär

– Kunna erbjuda korta och intensiva interventioner

• Bedömer psykisk ohälsa

• Handleder personal i kommunikation och bemötande

• Tar fram material för att underlätta bedömning och 
handläggning av psykisk ohälsa

• Fortbildar personal

• Arbetar preventivt genom att hålla öppna föreläsningar

• Arbetar kontinuerligt med att utveckla verksamheten

Psykosocial resurs - ny roll
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Exempel på resultat från 
Lambohovs VC 
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Mått på tillgänglighet
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Stegvis vård på Lambohovs VC
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Antal besök Antal patienter Unika patienter

1 85 257

2 69

3 46

4 15

5 21

6 11

7 7

8 2

9 0

10 1

11(eller fler) 0

Antal besök Antal patienter Unika pat

1 95 288

2 85

3 40

4 31

5 16

6 7

7 4

8 5

9 2

10 0

11 1

12 1

13 1

14 (eller fler) 0

• Tabeller visar antal besök samt hur många patienter som kom på det antalet 
besök

2015
En leg. Psykolog på heltid

2016
Leg. Psykolog cirka halvtid, PTP-Psykolog cirka 

6 månader



• Tidig bedömning och behandling
– Rätt insats för rätt patient i rätt läge

– Avlastning för läkare vad gäller bedömning samt remisskrivning och dylikt

– Stöd för sjuksköterskor och andra yrkeskategorier 

• Kortare samt anpassade väntetider för psykologisk 
behandling
– 300-400 unika patienter per år, per psykolog på heltid

– I snitt mellan 2-3 besök per patient

• Minskad förskrivning av bland annat sömnmedel

Fler exempel:
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• Fördelar för patienten:

– Tillgång till psykologisk behandling som alternativ

– Patienten får chans att använda verktyg till att påverka sin situation direkt 
– rustad för framtiden 

– Snabb vård i rätt skede

– Möjlighet att be om återbesök vid behov

• Fördelar för vården

– Effektiv resursanvändning och tillgång till psykologisk kompetens

– Avlastning för en ofta överbelastad läkarmottagning och telefonrådgivning

– Minskad överförskrivning av läkemedel

– Fördelar för samtalsbehandlare 

Fördelar
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Sammanfattning 
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Kontakt: 

• erica.skagius.ruiz@regionostergotland.se

• kocher.koshnaw@regionostergotland.se

Tack för er uppmärksamhet! 
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