
Triagering – rätt vård
till rätt patient i rätt tid

25 oktober 2018



Vi sänder live på webben

 Inspelningen kommer finnas på webben

Vi använder mikrofon i rummet



Ni som följer på webben

Skriv gärna i chatten vilka ni är

Var ni arbetar

Era frågor om triagering



10.00 – 10.15 Inledning, nationell kompetenssatsning om psykisk hälsa i 

primärvården

Henrik Tunér och Charlotta Skålén, Sveriges Kommuner och Landsting

10.15 – 12.00 Rådgivningssjuksköterskans egna reaktioner på svåra samtal

Ullakarin Nyberg, överläkare och psykiater vid Norra Stockholms psykiatri, 

ordförande i Svenska Psykiatriska Föreningen

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 14.00 Att vägleda kring psykisk hälsa med hjälp av 1177 Vårdguiden, 

UMO/Youmo, Hjälplinjen och Rådgivningsstödet webb

Emma Frid och Annelie Amigelius, Inera

14.00 – 14.30 Fikapaus

14.30 – 15.00 Erfarenheter från Hjälplinjen: hur hanterar jag svåra samtal, hur skapar 

jag förutsättningar för en säkrare bedömning

Petter Björklund, Inera

15.00 – 16.00 Gemensam diskussion, summering av dagen



Vad är triagering?

Begreppet uppkom under Napoleonkrigen för 200 år sedan. De 

skadade soldaterna delades in i tre grupper:

1. De som överlever utan vård, eller kan vänta på vård en längre 

tid

2. De som omedelbart måste få vård för att överleva

3. De som dör oavsett de får vård eller ej



Triagering

Rätt vård till rätt patient

i rätt tid





Vilka är behoven?

Under 2017 genomförde vi en förstudie i dialog med 

representanter för primärvården

 Fem utvecklingsområden identifierades:

 Triagering

 Självskattning

 Arbetssätt för psykisk ohälsa

 E-hälsa

 Samarbete med specialistpsykiatrin



Pilotprojekt med tolv vårdcentraler

Under 2017 har tre områden utvecklats i pilotform 

tillsammans med tolv vårdcentraler:

 Triagering för vägledning till rätt kompetens 

 Validerade formulär för självskattning av ångest/depression

 Kompetenser och arbetssätt för psykosociala resurser



Kompetensutveckling under 2018

 Förstudien ligger som grund för SKLs arbete med att 

stödja kompetensutveckling inom primärvård och psykisk 

hälsa

Kompetensutveckling genom elva olika utbildningar

Stöd för vidare spridning av kunskaper till den egna 

organisationen



Kommande utbildningar

6 november: Tidiga insatser för att förebygga och förkorta sjukskrivningar

4 december: Arbetssätt för psykisk hälsa inom primärvården

11 december: SIP för äldre i behov av samordnade insatser

18 december: Äldres psykiska hälsa i primärvården

www.uppdragpsykiskhalsa.se/primarvard/



Kunskapslyft

Steg 1

Steg 2



Material för spridning



Verktyg och hjälpmedel

 Inspelad utbildningsdag från 18 april 2018

 Dagens utbildningsdag inspelad

 Talarstöd i Powerpoint

 Stödjande dokument

 Nätverket och vi på SKL



Allt material finns på webben

Allt material är fritt att använda

Utvecklas löpande

 Tips, nya utbildningar, nytt

material etc

www.uppdragpsykiskhalsa.se/primarvard/





Att vägleda kring psykisk hälsa med hjälp av 

Rådgivningsstödet webb 

1177.se

UMO & Youmo

Hjälplinjen
E



Användbara tjänster med olika syften och målgrupp  



1177.se
Cirka 10 miljoner

besök/månad

E-tjänster
Drygt 2 miljoner

inloggningar/månad

1177 Vårdguiden
på telefon

400 000 samtal/månad

1177 Vårdguiden – välkänt och uppskattat





Rådgivningsstödet webb…

…ett pålitligt, tydligt och nationellt  utformat stöd för sjukvårdsrådgivning 

används för telefonrådgivning och i fysiska patientmöten

2018-04-18 Emma Frid

Film om Rådgivningsstödet webb

https://www.1177.se/Stockholm/Om-1177/rgs-webb/
https://www.1177.se/Stockholm/Om-1177/rgs-webb/
https://www.1177.se/Om-1177/rgs-webb/


Exempel på beslutsunderlag som berör psykisk 

hälsa:

• Nedstämdhet

• Oro, ångest

• Vanföreställningar eller hallucinationer

• Ätstörning

• Förvirring

Det finns även stödjande dokument

Rådgivningsstödet webb är symtombaserat

https://rgswebb.sjunet.org/Artiklar/Beslutsunderlag/Nedstamdhet/


Alla invånare – med individen i fokus



Tema psykisk hälsa på 1177.se



UMO – hälsa, sex och relationer



YOUMO – översatt till fem andra språk



Presentation av Hjälplinjen

Bemötande och arbetssätt



Hjälplinjen

 Kostnadsfri psykologisk hjälp per telefon

 Erbjuder alla i Sverige lättillgängligt och tillfälligt stöd vid psykisk 

kris och svåra livssituationer

 Arbetar förebyggande genom att erbjuda en möjlighet till en 

första kontakt kring psykisk ohälsa samt bra hänvisning till rätt 

instans för den som behöver mer hjälp

 Ingen behandling eller upprepad kontakt

 Öppet 13-22 alla dagar

 13646 genomförda samtal under 2017

 Utbildning och handledning

 Infoblad

https://www.inera.se/globalassets/tjanster/hjalplinjen/hjalplinjen_infoblad-a4_v4.pdf




Så arbetar vi

 Professionella svarar

Psykologer, socionomer, sjuksköterskor

Ömsesidig anonymitet

 Kvalitetssäkring 

Introduktion/mentorskap 

Samtalsstruktur

Skattning

Handledning



Vilka ringer?
 Mannen med en stark men oidentifierbar känsla av oro/ångest

- Jag vet inte om det här är så allvarligt men..

 Kvinnan med en ohållbar arbetssituation kombinerad med problem i sin nära relation

- Det är för mycket, allt på en gång, vet inte vart jag ska börja..

 Familjekris - en förälder har just dött och en släkting behöver råd hur man pratar med barnen 

om detta.

 Mannen som känt sig nedstämd en längre tid och tappat lusten att leva vidare

- Känns inte som det spelar någon roll längre..

 Mamman som känner vanmakt över vuxne sonen som är deprimerad och utan motivation att 

söka hjälp 

Spelar inger roll vad jag gör..

 Taxichauffören som blivit rånad

 Dottern till en mamma som plötsligt börjat bete sig konstigt och tror att grannarna vill henne illa

 Separationskris

 Återkommande, uppgivenhet inför möjligheten att få hjälp



Krissamtal per telefon

 Färre sinnesintryck att utgå ifrån

 Ofta ”rakt in” i det svåra

 Mer jämlikt än ett verkligt möte

Att inte bli bedömd efter utseende och social status

Möjlighet att dölja fysiska reaktioner

Koncentrationen på det faktiska innehållet i det som sägs skärps

 Gör ofta att man uttrycker känslor på ett öppet och ibland 

drastiskt sätt



Vanliga svårigheter

 Föreställning snarare än bedömning

 Risk för missförstånd

 Risk för (för) hög ambitionsnivå

 Tystnad

 Otydlig ram/otydliga gränser

 Teknikstrul



Arbetssätt
 Tydliga ramar och rutiner 

 Aktivt lyssnande 

 Signalera intresse/nyfikenhet

 Sammanfatta det inringaren har berättat för att checka av om 

du har förstått rätt

 Därefter mer klargörande frågor för att förstå mer

 Genomför uppdraget.

 Sammanfatta tillsammans med inringaren

 Orientera framåt i tiden – vad ska inringaren göra efter 

samtalet



Vad vill vi uppnå

 Mottagen och lyssnad till

 En god första erfarenhet – det går att få hjälp

 Hjälp att sortera i tankar och känslor

 Fokus på det som går att påverka

 Stärkt i sin egen förmåga

 Konkret hjälp här och nu 

 En bra och specifik hänvisning till rätt vårdnivå 

 Information om hur vården fungerar

 Upprätthålla hopp



Psykisk hälsa 1177.se: 1177.se/tema/psykisk-halsa/

Att må dåligt UMO: umo.se/Att-ma-daligt/

Att må dåligt YOUMO: youmo.se/sv/Att-ma-daligt/Om-du-mar-daligt/

Hjälplinjen: 1177.se/Om-1177/Om-Hjalplinjen/

RGS webb inloggad eller via sjunet: rgswebb.sjunet.org/

Mer info: 1177.se/Om-1177/rgs-webb/inera.se/tjanster/rgswebb/

FRÅGOR?

TACK!
Emma Frid emma.frid@inera.se

Petter Björklund petter.bjorklund@inera.se

https://www.1177.se/Tema/Psykisk-halsa/
http://www.umo.se/Att-ma-daligt/
http://www.youmo.se/sv/Att-ma-daligt/Om-du-mar-daligt/
https://www.1177.se/Om-1177/Om-Hjalplinjen/
https://rgswebb.sjunet.org/
https://www.1177.se/Om-1177/rgs-webb/
https://www.inera.se/tjanster/rgswebb/
mailto:Emma.frid@inera.se
mailto:emma.frid@inera.se

