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• Patienter med psykisk ohälsa kommer till läkare inom 
allmänmedicin
Vanligtvis på en akuttid samma dag (på 20 min), vilket är allt för kort tid 
för screening, tex suicidrisk ,ångest och oro. Besöket blir inte bra vare 
sig för patienten eller läkare 

• Läkarna skriver remisser till kurator eller KBT-terapeut
Onödig administrationstid för läkare och onödig tid för patienten när de 
får vänta länge på kallelse till samtalsmottagningen, upp till 4 månader



• Behandling påbörjas inom ALM men borde vara inom 
specialistnivå psykiatri företagshälsovård, 
familjerådgivning, första linjen barn och unga, diakon 
Patienterna bör komma till rätt vårdnivå så snabbt som möjligt, 
kartläggningen har stor betydelse

• Hög förskrivning av beroendeframkallande läkemedel, utan 
samtalsstöd eller annan kompletterande stöd

• Långa väntetider
Svårt att få in nya patienter. Långa behandlingstider? Vet man om 
behandlingen ger effekt?  Ökat antal patienter med psykisk ohälsa



Mål med förändringar

• Högre tillgänglighet för patienter med psykisk ohälsa Tidigare behövdes remiss 
från läkare till samtalsmottagningen, tiderna på samtalsmottagningen till kurator var 
mycket begränsad i förhållande till behovet. 

• Identifiera och diagnostisera patientens problematik snabbare, för att sätta in 
rätt behandling, att patienten behandlas inom rätt vårdnivå, 

• Ändamålsenlig läkemedelsbehandling, rätt läkemedelsbehandling med 
samtalsstöd som komplement, minska förskrivning av beroendeframkallande läkemedel

• Effektivare arbetssätt för patient och verksamhet, minska på läkarbesök och 
administrationstid, patienten kommer direkt till samtalsmottagningen,  
gruppbehandlingar, ger behandlingen de förväntade effekter som 
behandlaren och patienten har. För att utvärdera används verktyget ORS 
SRS där patienten själv skattar sitt mående och behandlarens insatser. 



Målgrupp

• Patienter med psykisk ohälsa, lättare till medelsvår,  >16 år.



Hur får patienterna kontakt med 
samtalsmottagningen?
• Patienter ringer till rådgivning- och tidsboknings telefonen, 

söker själv för psykisk ohälsa

• Patienten söker somatisk vård och läkaren utesluter somatisk 
åkomma, patienten kommer då på remiss eller messenger
från läkarmottagningen

• Fortfarande på remiss eller att man bokar in direkt i tidboken

• Under rond eller MBT (Medicinskt bedömningsteam



Metoder för att nå förändring

• Förstärka samtalsmottagningens kompetens: Mer resurs, 
psykolog, kurator och beteendevetare. Erbjuda både KBT och 
psykodynamisk behandling 

• Mer kunskap till rådgivningssköterskorna: Förbättra 
beslutsstödet och brådskandegraden i bokningsunderlaget  (önskemål att 
RGS-webb förändras). Patienten skattar sitt eget mående enligt ORS 

• Införa olika vårdtjänster på samtalsmottagningen: Akuttider, 
förturstider, mottagningstider (följer brådskandegraden i RGS)  



• Fördjupad kartläggning av patientens problematik: 
Användning av olika screeningsverktyg som en del i 
bedömningsbesöket (samma skattningsskalor som psykiatrin) 
vilket gör att inte remisserna behöver kompletteras 

• Helhetssyn: Utesluta somatisk problematik genom att starta med 

provtagning (önskemål om standardiserat provpaket i Cosmic)

• Effektiv läkemedelsbehandling: Önskemål om konsultation 

från psykiatri, erbjuda besök till samtalsmottagning



• Gemensam dokumentationsutbildning: Försäkringskassan, 

samtalsmottagning, läkare och rehabiliteringskoordinator 

• Sjukintyg från samtalsmottagning dag 1 - 14 (till arbetsgivaren)  

• Rond/konsultationstid med läkare 1 timme/vecka

• Teambesök: Läkare, psykolog och patient (läkemedsbehandling och 

fortsatt sjukskrivning)

• Gruppbehandling: Stress- och sömnkurser



• Samverkan psykiatri: Gemensam remissgenomgång, 
konsultation vid läkemedelsbehandling, gemensamma utbildningar

• Samverkan friskvården: Hjälp med livsstilsförändringar

• Samverkan rehabiliteringskoordinator: Tidigt samarbeta med 
arbetsgivare vid stressproblematik 

• Medicinskt bedömningsteam (MBT)

• Samordnad individuell plan (SIP)

• Utvärderingsverktyg ORS SRS: Patienten skattar sitt eget mående 
och behandlarens 
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