
HARALD AIFF, PROCESSLEDARE

Vård och Insatsprogram 

Depression & Ångestsyndrom



Syfte

• Öka användningen av evidens- och erfarenhetsbaserad kunskap

• Sammanställa och tillgängliggöra kunskapsunderlag på en gemensam plats

• Specialistpsykiatri, primärvård, socialtjänst och skola

• Likvärdig och god vård över hela landet



Nationell arbetsgrupp

Regionala processteam

Olika 

personalkategorier
BrukarorganisationerRegionala aktörer



Deltagare NAG

Jenny Dahlborg Starkes / Emma Persson / Andre Magnusson –
Norra sjukvårdsregionen

Adriana Ramirez Rodriguez – Uppsala Örebro sjukvårdsregion

Jeremy Wihden – Uppsala Örebro sjukvårdsregion

Philip Brenner – Stockholms sjukvårdsregion

Bjarne Olinder – Sydöstra sjukvårdsregionen

Harald Aiff – Västra sjukvårdsregionen

Bo Knutsson – Södra sjukvårdsregionen

Martina Eriksson – Sydöstra sjukvårdsregionen (kommun)

Ibelises Pozo Karlsson - Sydöstra sjukvårdsregionen (skola)

Anna-Maria Lundberg – NSPH

Helena Orrevad / Linda Rydberg Jensen – processtöd

Karolina Krystek - redaktör



Uppdaterad
Hemsida

 Ändring av vardochinsats.se 

pga innehållets form.

 Hemsidan är mer tilltalande 

och enklare att navigera.

 Filter fungerar bättre.

https://www.vardochinsats.se/de
pression-och-aangestsyndrom/

https://www.vardochinsats.se/depression-och-aangestsyndrom/


Om tillstånden  Grundläggande kunskap om de olika 

tillstånden:

 Depression

 Paniksyndrom

 Social ångest

 Generaliserat ångestsyndrom 

 PTSD

 Tvångssyndrom



Tidiga tecken / 

tidig upptäckt

Förebyggande 

insatser

 Genom tidig upptäckt kan man hjälpa 

individen i ett tidigt skede med små insatser

 Psykosocialt stöd

 Anpassningar

 Sömn

 Fysisk aktivitet

 Alkohol



Kartläggning av 

depression och 

ångestsyndrom

 Kartläggning beroende på vårdnivå

 Trycker på strukturerad kartläggning inkl 

MINI

 Fånga upp somatiska orsaker

 Anamnesstöd

 Vid misstanke om tillstånd – länk till 

fördjupad kartläggning av respektive 

tillstånd.

 https://www.vardochinsats.se/depression-

och-aangestsyndrom/kartlaeggning-och-
utredning/initial-psykiatrisk-kartlaeggning-

primaervaardsnivaa/

https://www.vardochinsats.se/depression-och-aangestsyndrom/kartlaeggning-och-utredning/initial-psykiatrisk-kartlaeggning-primaervaardsnivaa/


Behandling
 Betonar vikten av psykoedukation

 Framgår tydligt vad som är 

rekommenderad förstahandsbehandling 

för respektive tillstånd

 Vilka kunskapskrav som krävs för att utföra 

en viss behandling

 Vikten av strukturerad uppföljning



Elevhälsa / skola

FOKUS PÅ TIDIG 
UPPTÄCKT

FÖREBYGGANDE 
ÅTGÄRDER

STÖD I 
HANDLÄGGNING 



Kommunala insatser

Boendestöd SIP



Styrkor

 Tydligt koppling mellan nationella riktlinjer och behandlingsinsats

 Expertgranskade texter där många varit delaktiga

 Beskriver inte bara VAD som ska göras utan HUR

 Integration mellan HoS, socialtjänst och elevhälsa / skola.

 Möjligt att uppdatera och revidera när ny kunskap kommer.



Utmaningar

 Ofta saknas tydlig evidens 

 Olika experter har olika syn

 Olika arbetssätt / kulturer inom olika verksamheter

 Komorbiditet – psykiatriska diagnoser i kombination erbjuder en 

oerhörd komplexitet tillsammans med individens förutsättningar och 

önskemål



Ständigt pågående 

förbättringsarbete

 Texter revideras i takt med att 

ny kunskap kommer

 Nationell översyn – samlar klinisk 

kompetens från hela Sverige

 Kritik mot texter och innehåll 

möts av önskemål om att 

inkomma med förslag på 

förbättringar

Insatstext

Synpunkter

Revidering



Tack för visat 

intresse!

MAILA GÄRNA SYNPUNKTER / TANKAR / KRITIK / FÖRSLAG TILL

HARALD.AIFF@VGREGION.SE


