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Först, vad är hälsa?

”Hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och 
socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom”



Psykisk ohälsa, vad är det?

Psykisk ohälsa är ett samlingsbegrepp för tillstånd med olika svårighetsgrad och 

varaktighet. Hit hör både psykiska besvär och psykiatriska tillstånd. Gemensamt är att 

båda orsakar lidande, antingen för individen själv eller för omgivningen. 

Ur PM: Begrepp inom området psykisk hälsa 2020 



Psykiskt lidande och psykiatri



Psykisk ohälsa, problematiska användningar

• “personer med psykisk ohälsa – oavsett ålder och kön, liksom art och 
grad av ohälsa – måste kunna räkna med att få tillgång till rätt insatser 
i rätt tid”. 

Socialförsäkringsrapport 2020:8 



Ökar psykisk ohälsa, vad det nu betyder?





Psykisk ohälsa….

● antyder att lidandet är onormalt, oacceptabelt och måste åtgärdas 

● det blandar sånt som man kan klara själv och det som man behöver samhällets 

hjälp för , upphäver sjukvårdens sorteringsprincip

● det ger ett oklart och omöjligt uppdrag till sjukvården där de sjukaste riskerar att 

trängas ut. 



Från normalt till optimalt



Finns det någon plats för lidandet?



Kontakt

• christian.ruck@ki.se

• @christianruck

mailto:christian.ruck@ki.se


Depression som 
samhällsfråga

Petter Odmark, Byråchef Re:think



Depression i Stockholm

Vem vårdar vilka patienter?

Clara Hellner

Ordförande RPO psykisk hälsa Region Sthlm-Gotland

Professor i barn- och ungdomspsykiatri

Forsknings- och innovationsdirektör Region Sthlm

2020-10-02

FoUI/RLK
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Samarbete mellan regionen och lm-företaget 
Janssen AB 

 Testmiljö

 Region Stockholms modell för strukturerad samverkan 

mellan regionen, akademi och industri 

 ska skapa patientnytta genom mer ändamålsenlig och 

resurseffektiv behandling samt förbättra förutsättningar 

för innovation och forskning

2020-10-02

FoUI / RLK
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TRIST Syfte

 Kartläggning av egentlig depression (MDD) och 

terapiresistent depression (TRD) i Stockholm: 

– Specialistpsykiatri och primärvård

– Incidens, prevalens MDD och TRD

– Behandlingsmönster

– Behandlingsutfall

– Sjukvårdskonsumtion i både primärvård och psykiatri

– Sjukskrivning och arbetsoförmåga

2020-10-02

FouI / RLK
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TRIST Syfte

 Kunskapsunderlag för förbättringsarbete av vårdprocesser för 

depression i Stockholm (såväl primärvård som specialistnivå)

 Kartlägga förekomsten av terapiresistent depression (TRD)

 Definition: Uteblivet svar efter två väl genomförda 

behandlingar med läkemedel (med/utan psykologisk 

intervention)

2020-10-02

FoUI / RLK
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Antal patienter med en pågående depressiv episod har ökat 
2012-2018
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MDD prevalensen under 2017* varierade över regionen

2020-10-02

FoUI / RLK
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Antal patienter med terapiresistent depression ökade och år 
2017 är andelen ca 15% 

2020-10-02

FoUI/RLK
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Det tog i genomsnitt 1,7 år tills TRD-patienten fick sin tredje lm-
behandling

2020-10-02

FoUI / RLK
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Majoriteten av icke-TRD vårdades inom 
primärvården medan TRD vårdades inom 
psykiatrin

2020-10-02

FoUI / RLK
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TRD
Icke-TRD

Cirkeldiagrammen visar i vilken 
vårdnivå studiepopulationens  
depressionsdiagnoser 
registrerats under 2017



Sammanfattning av fynden från 2017

 Ca 4.5% av invånarna hade kontakt med vården pga pågående 

depressiv period

 15% av dessa uppfyllde kriterierna för terapirefraktär depression

 Regionala skillnader (fördjupad uppföljning krävs)

 Sjukfrånvaron och vårdkontakter högre hos de med terapirefraktär

depression

 Depressionsvården utmärks av långa processer

 MDD-episod 2.8 år (medelvärde)

 TRD-episod 5.5 år (medelvärde)

 För TRD används litium, elektrokonvulsiv terapi och rTMS mindre än 

förväntat

2020-10-02

FoUI / RLK
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Nästa steg

 Resultaten har presenteras för Regionalt Programområde Psykisk 

hälsa i september

 Fortsatt diskussion om samarbete primärvård-specialistnivå

2020-10-02

Organisation/Namn
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Kan vi hålla flera olika tankar i 
huvudet samtidigt?

Panelsamtal med Christian Rück, Clara Hellner och Petter 

Odmark



Psykisk ohälsa – finns det 
inget bättre begrepp?

Ett samtal med Kristina Sinadinovic, sakingång psykisk ohälsa, 

Socialstyrelsen



Nationellt prioriterade initiativ
- Begrepp inom området psykisk hälsa

28



Vad tycker ni?

• Gå in på www.menti.com

• Kod: 98 39 06 8

http://www.menti.com/


Ny strategi om psykisk hälsa 
och suicidprevention

Jonas Bergström, Enhetschef, Patientsäkerhet, Socialstyrelsen

Kerstin Evelius, tidigare samordnare för statens insatser inom psykisk hälsa

Lina Wiklander, utredare, Folkhälsomyndigheten



Aktuellt inom psykiatrin

Torsdagen den 1 oktober 2020

Mikael Malm, sektionen för hälso- och sjukvård



Nätverket för styrning och ledning av 
psykiatrin

 Ett av SKR:s formella nätverk och består av ledande tjänstemän 

från samtliga regioner med chefs- eller ledningsansvar inom den 

psykiatriska specialistvården. 

 Utsedda av sin respektive regiondirektör och/eller hälso- och 

sjukvårdsdirektör.

 Utgör en aktiv resurs för att optimera regionernas och vårdgivarens 

åtgärder vid psykiatriska sjukdomstillstånd. 
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Uppdraget för nätverket

 Att förstärka och säkerställa 

möjligheterna att erbjuda en jämlik 

psykiatrisk vård,

 vara aktiva när det gäller 

implementering av relevanta 

nationella riktlinjer och ny kunskap, 

 ta del av forskningsrön och verka för 

att koppla ihop forskning- och 

utveckling med den kliniska 

verksamheten, 

 upparbeta samsyn i ledning och 

styrning,

 vara aktiva när det gäller 

implementering av nationella direktiv 

och lagändringar,

 uppmärksamma frågor kring kvalitet, 

produktion och säkerhet,

 uppmärksamma frågor om psykisk 

hälsa utifrån ett folkhälsoperspektiv 

samt framtidsspana om trender och 

tendenser,

 vid behov lyfta frågor till högre nivå.
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Sjukvårdsregion Region Namn

Norra Jämtland Vakant

Norrbotten Inga-Lill Modig/Karin Nordberg 

Västerbotten Lena Pettersson

Västernorrland Kristina Mårtensson

Uppsala-Örebro Örebro Karin Haster, ers. Mathias Edquist

Gävleborg Anna Sundqvist

Dalarna Ulf Björnfot

Uppsala Gunilla Svedström, ers. Åsa Törnkvist

Värmland Maja Deckner

Västmanland Björn Dahlström

Sörmland Mari Kampf Westerberg

Stockholm Stockholm Anna Stenseth, Johan Franck, Kaj Forslund, Mårten Skogman (tf. ers. för Maria H)

Gotland Marie Härlin

Sydöstra Kalmar Florence Eddyson-Hägg

Jönköping Ulf Grahnat

Östergötland Håkan Samuelsson, Bjarne Olinder

Västra Västra Götaland Lise-Lotte Risö Bergerlind, Pia Rydell, Maria Sallin, Lars Ahngnell

Halland Magnus Oleni (ers. för Goran Delic)

Södra Skåne Katarina Hartman, Hans Brauer, Bim Soerich

Kronoberg Magnus Frithiof

Blekinge Mari Söderström

NSPH Anki Sandberg, Sonny Wåhlstedt



Arbets- och mötesformer samt 
representation

 Viktigt med mandat och att kunna delta aktivt i nätverket 

 Samarbete och samverkan med andra aktörer

 Upparbetad dialog och regelbunden avstämning med utsedda representanter 

från HSDir-nätverket

 Ett AU bestående av en representant från varje sjukvårdsområde

 Representation av NSPH i nätverket

 Möten 7 ggr/år parallellt med HSDir

 Fördjupning inom särskilda tema- eller fokusområden
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Hur skapar vi god psykiatrisk vård?
Kunskapsbaserad  

och ändamålsenlig 

vård:

Säker vård: Patientfokuserad

vård: 

Effektiv vård/vård i 

rimlig tid: 

Jämlik vård: 

E-hälsa •Personal och 
kompetensutveckling

•Kvalitetsregister

•Nationella riktlinjer

•Forskning

•Lagar och regelverk

•SOU-utredningar

•Tvångsvård

•Patientsäkerhet

•Vårdmiljö

•Samverkan vid in- och 
utskrivning

•Externa revisioner

•Patient- och brukar-
inflytande

•Brukarrevisioner

•Nationella
patientenkäter

•Samordnad individuell 
plan (SIP)

•Ersättningssystem

•Ledning och styrning

•Grunddata och 
kvalitetsindikatorer

•Intern och extern 
samverkan

•Rätt vårdnivå

•Organisation

•Ekonomi

•Tillgänglighet

•Vård på lika villkor

•Förkortad 
medellivslängd för 
målgruppen

•Jämställdhet 

•Äldre med psykisk 
ohälsa

•Etnicitet 

Gränssnittet

första linjen –

specialistpsykiatri

BUP

Allmänpsykiatrin

• Öppenvård

• Heldygnsvård

Beroende- och 

missbruksvård

Rättspsykiatrin

Fokusområden 2020
•Kunskapsstyrning –
NPO, NAG, VIP, PKR, 
uppföljning och analys

•Suicidprevention

•Tvångsvård

•Nära vård och omsorg •Nivåsstrukturering

•e-hälsa och 
digitalisering 

•Hälsofrämjande med 
fokus på somatisk 
hälsa



Tema- och fördjupningsområden 2020

Januari-September

 Nära vård och omsorg

 Självskadebeteende

 Schizofreni, psykoser

 Kunskapsstyrning (NPO psykisk hälsa) 

 Nivåstrukturering

 Tillgänglighet

 Tvångsvård

 Corona-pandemin

 Digitalisering, digitala vårdmöten

Oktober-november

 Barn- och unga

 Missbruk och beroende
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Kontakt

Mikael Malm, handläggare/samordnare

08-452 78 31

mikael.malm@skr.se

@MikaelMalm1
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Första linjenätverket för 
barn och unga

Anna Jonsson, SKR



Stödja utvecklingen av en mer likvärdig 
och jämlik vård för barn och unga

Första linjens nätverk

 Bildades 2015

Forum för chefer som arbetar 

med utveckling av första linje 

verksamheter på 

primärvårdsnivå.

Är ofta organiserade inom PV, 

BUP eller barnmedicin

Hjälpguiden

 Bildades 2019

Forum för chefer som arbetar 

med utveckling av kontaktcenter 

för psykisk hälsa.

Idag har 6 regioner fullt utbyggda 

kontaktcenter. Ger råd, stöd och 

vid behov triagerar till rätt 

vårdnivå



Första linje nätverket
• Samlar idag ca 25 chefer  - nätverksträffar och digital plattform

• Informationskanal, erfarenhetsutbyte och gemensamma utvecklingsarbete

• Konferenser

• Stödmaterial (Första linjen boken)

• Rapport Första linjen

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/fl/

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/fl/


Barns inställning till 

sin vård, information, 

delaktighet och 

barnets bästa

Information 

inför besök

Neuropsykiatriska 

funktions

nedsättningar

Angelägna och aktuella utvecklingsområden - FL

Målgrupp

Uppdrag för FL Differentierad 

vård

Utbildningar och 

introduktionsprogram
Bedömning och 

kartläggning vid 

första besök

Intellektuell 

funktionsned

sättning

Uppföljning av 

vården

Standardiserade 

vårdprocesser, 

stegvis vård

Besök på 

distans

Behandlingar

Föräldraskaps

stöd

Digitalisering

Insatser och 

behandlingar

Grupp

individ 

familj

Till-

gänglighet

Barn

involveringBarnkonventionen

Barnrättsbaserad 

vård

Organ-

isering



Hjälpguiden för barn och ungas psykiska hälsa

• Samlar ca 20 chefer och utvecklare

• Digitala träffar och digital platform

• Informationskanal, erfarenhetsutbyte och 

gemensamma utvecklingsarbete

• Genomför enkäter

• Rapport om kontaktcenter

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/fl/hjalpguiden-for-

barn-och-ungas-psykiska-halsa/

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/fl/hjalpguiden-for-barn-och-ungas-psykiska-halsa/


Barn

involvering

Anpassat 

till barn

Barns inställning till 

sin vård, information, 

delaktighet och 

barnets bästa

Information 

inför besök

Differentiering

Angelägna och aktuella utvecklingsområden - Hjälpguiden

Målgrupp
Råd och stöd

Utbildningar och 

introduktionsprogram

Barnkonventionen

Barnrättsbaserad 

vård

Barns rätt att 

själva söka 

vård

Stegvis vård

Psykoedukation i 

första samtalet

Stöd och 

hjälp på 

nätet

BCFPI 

Chatt

Digitalisering

BCFPI

Arbetssätt

Triagering

Till-

gänglighet

Att vara en del av en 

helhet – barnets väg 

genom vården

Organisatorisk 

tillhörighet

Kunskapsstöd 

för 

professionen

Barn och 

föräldrars 

första kontakt



Nationellt system
för kunskapsstyrning
Hälso- och sjukvård

SVERIGES REGIONER I SAMVERKAN

Nationellt system
för kunskapsstyrning
Hälso- och sjukvård

SVERIGES REGIONER I SAMVERKAN

” 

Personcentrerat och sammanhållet 
vårdförlopp – Schizofreni 
förstagångsinsjuknande

Maria Skott, ordförande NAG Schizofreni
Louise Kimby, processtöd NAG Schizofreni



Nationellt system
för kunskapsstyrning
Hälso- och sjukvård

SVERIGES REGIONER I SAMVERKAN

Nationellt system
för kunskapsstyrning
Hälso- och sjukvård

SVERIGES REGIONER I SAMVERKAN

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp 
Schizofreni – förstagångsinsjuknande 
Vårdförloppet inleds vid misstanke om psykos 
och avslutas vid patientens första årsuppföljning

https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstod/pers
oncentreradesammanhallnavardforlopp/godkandav
ardforlopp/vardforloppschizofreni.1171.html

https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstod/personcentreradesammanhallnavardforlopp/godkandavardforlopp/vardforloppschizofreni.1171.html
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Nationellt system
för kunskapsstyrning
Hälso- och sjukvård

SVERIGES REGIONER I SAMVERKAN

Vård- och insatsprogram -Schizofreni

HUR gör jag i mötet?

• Sökfunktion

• Filtreringsfunktion

• Hänvisning till utbildningspaket

Vårdförlopp -Schizofreni
NÄR och VAD

• Intensiva och samordnade insatser

• Stöd till närstående

• Delaktighet

• Verksamhet med särskilt uppdraghttps://www.vardochinsats.se/schizofreni-och-
liknande-tillstaand/

https://www.vardochinsats.se/schizofreni-och-liknande-tillstaand/


Nationellt system
för kunskapsstyrning
Hälso- och sjukvård

SVERIGES REGIONER I SAMVERKAN

Nationellt system
för kunskapsstyrning
Hälso- och sjukvård

SVERIGES REGIONER I SAMVERKAN

Implementering vårdförlopp och VIP – en gemensam 
process

• Regional analys – checklista

• Informationsmöten

• Utbildning

• Anpassat kommunikationsmaterial

• Uppdatera/förbättra VIP-Schizofreni

• Uppföljning indikatorer – öka täckningsgrad i PsykosR



Nationellt system
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Nationellt system
för kunskapsstyrning
Hälso- och sjukvård

SVERIGES REGIONER I SAMVERKAN

https://www.psykosr.se



Nationellt system
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Nationellt system
för kunskapsstyrning
Hälso- och sjukvård

SVERIGES REGIONER I SAMVERKAN

Nationellt nätverk för nydebuterad psykos (NNNP)



Nationellt system
för kunskapsstyrning
Hälso- och sjukvård
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Nationellt system
för kunskapsstyrning
Hälso- och sjukvård

SVERIGES REGIONER I SAMVERKAN

Kunskapen finns – tillsammans kan vi göra mer !



Digitalisering i utveckling

Henrik Tunér, handläggare SKR



Stöd- och Behandlingsplattformen

 Rapport: ”Användning av program i Stöd och behandling – intervju med regioner 

2020” på SKR.se

 Alla regioner erbjuder behandlingsprogram via SoB

 15 regioner erbjuder stödprogram (övriga planerar införa 2020)

 11 regioner erbjuder Min vårdplan



Digitalisering och psykisk hälsa

 Utredning genomförd av konsultföretaget BearingPoint under 2020, släpps under 

Q4

 Psykisk ohälsa är en av de stora utmaningarna för folkhälsan, kostnaden 

uppskattas till 5% av Sveriges BNP

 Stark evidens för internetbaserad KBT

 Digitala lösningar stärker våra möjligheter att erbjuda en jämlik och nära vård

 Utredningen belyser nuläge samt förståelse för vad som är problematiskt och 

begränsande för regionerna med att nyttja digitala lösningar, samt ger 

rekommendationer på hur utvecklingen kan stärkas i Sverige



Digitala vårdmöten

 Hur används digitala vårdmöten inom första linjen och psykiatrin, hur påverkar 

det verksamheterna?

 Intervjustudie under 2020, rapport släpps under Q4

 20 av 21 regioner arbetar idag med digitala vårdmöten, i olika tekniska lösningar

 Snabb omfattande omställning – som kommer fortsätta

 När är det lämpligt att genomföra videosamtal? I vilka sammanhang, och med 

vilka patienter?

 Svårigheter att genomföra digitala SIP-möten, saknas gemensamma säkra 

lösningar för region och kommun



Kraftsamling för psykisk hälsa

 Delarena: Hälsofrämjande digitalt liv

 Hur påverkar en ökande digitalisering den psykiska hälsan? För- och nackdelar?

 Löpande samordning/bevakning av området digitala lösningar för psykisk hälsa

 Utforma en övergripande strategi och ett kunskapsunderlag för digitala lösningar 

för psykisk hälsa



Nyhetsnotiser av relevans 
för psykiatrin





1. Ett mer hälsofrämjande samhälle 

och levnadssätt

2. Individer som är rustade för att nå 

sin fulla potential och välmående

1.1 Mediabild och psykisk hälsa

1.5 Arbetsliv för personer med 

psykiatriska tillstånd 

1.2 Urbaniseringskonsekvenser i 

stad och land 

1.4 Meningsskapande i en sekulär 

tid

1.3 Samhällsdiskussion om sociala 

medier

1.7 Samhällsmobilisering för 

narkotika prevention

1.6 Framtidstro i 

samhällsdiskussionen 

2.1 Fungerande skolgång för 

barn och unga med NPF

2.2 Etisk stress i arbetslivet

2.4 Rusta barn och unga 

2.5 Ofrivillig ensamhet bland äldre

2.3 Huskurer för psykisk hälsa 

2.6 Miljö och fysisk aktivitet för 

psykisk hälsa

2.7 Hälsofrämjande digitalt liv

3.6 Migration och Psykisk hälsa

3.2 Smart tillgänglighet till hjälp

3.4 Utökat anhörigstöd

3.5 Ändamålsenliga insatser för 

äldre med psykiatriska problem

3.3 Lokalt stöd för utsatta områden 

3.1 Hela samhällets 

suicidprevention

3. Hållbara stöd till de som behöver

Under våren 2020 startades sju delarenor upp Ej 

uppstartad
Uppstartad



Hittills har nio handslagsdokument färdigställts med 27 initiativ i 
Kraftsamlingens delarenor

https://skr.se/halsasjukvard/psykiskhalsa/kraftsamlingpsykiskhalsa/delarenorkraftsamling.31684.html

https://skr.se/halsasjukvard/psykiskhalsa/kraftsamlingpsykiskhalsa/delarenorkraftsamling.31684.html
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äldre med psykiatriska problem

3.3 Lokalt stöd för utsatta områden 

3.1 Hela samhällets 

suicidprevention

3. Hållbara stöd till de som behöver

Intresset för att starta upp ytterligare delarenor 
har varit stort, och en helt ny delarena planeras!

Ej 

uppstartad
Uppstartad

Uppstart

planerad

1.8 Ny delarena!



Pågående utredningar

• En sammanhållen god och nära vård för barn och unga (S 2019:05)

• Arbetet med förutsättningarna för en sammanhållen god och nära vård för barn och unga, samt att främja 

utvecklingen av densamma redovisas 1 maj 2021, övriga delar redovisas 1 oktober 2021.

• Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) 

• Utredningens huvudbetänkande överlämnades 1 april 2020

• I januari 2021 redovisas tilläggsdirektiv (dir. 2019:49) kring förutsättningarna för en ny form av skyndsamma 

och ändamålsenliga insatser inom primärvården för personer mer lättare psykisk ohälsa.

• Tilläggsdirektiv – analysera bestämmelser om tillgång till elevhälsa och föreslå förtydligande 

kring acceptabel lägsta nivå

• Tilläggsdirektiv till Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven (U 2017:07)

• Utredning om samordnade insatser vid samsjuklighet i form av missbruk och beroende och 

annan psykiatrisk diagnos eller närliggande tillstånd (utredare tillsatt)



Nationella vård och insatsprogrammet 
för skadligt bruk och beroende

Webbsänd 
lanserings-
konferens 
8 december, 
mer 
information 
här

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/kalender/lanseringskonferens-for-nationellt-vard-och-insatsprogram-for-missbruk-och-beroende/


Samarbetsvård psykisk hälsa

Webinarier:

 19 Nov – Region Dalarna och 24 Nov – Västra Götalandsregionen

 Ett arbetssätt för att införa redan kända metoder på vårdcentral

 Teambaserat personcentrerat arbete vid depression, ångest och 

stress

 ”Nytt” är:

 Vårdsamordnarfunktionen för psykisk hälsa

 Mätningar av resultat och kvalitet

 Systematiskt gott samarbete med psykiaterkonsult

 Välkomna – fri entré



Mobila lösningar för bättre kvalitet och 
tillgänglighet i akutpsykiatriska bedömningar 
 ”Psykiatriambulanser” – olika i storstad och glesare bygd.

Del i ök 2020 mellan stat, SKR och regionerna och mer miljoner 

kommer (4,7 mkr/region och år)

UPH har startat dialog med NSPH, psykiatrinätverket, 

ambulansnätverket, polisen

 Förslag på lösningar än så länge

 Kompetensförstärkning för ambulanspersonal

 Akuta digitala konsultationer mellan ambulans och psykiatri

 Bedömningsbilar med psykiatri ssk och ambulans ssk beroende på bef täthet

 Mer samarbete psykiatri, ambulans, polis, räddningstjänst lokalt



Psykiatrin i Siffror 2020 - 21 

 Blixtinsamling av data om utvecklingen av psykiatriska vården under 
covid19 mars – sept 2020 (BUP, VUP)

 Via Nätverket för styrning och ledning av psykiatrin,

Pågår 1:e – 26:e oktober.

 Även internationell jämförelse

 2021 – planering pågår.

Kanske automatisk datainsamling för alla regioner!



Översikt av arbetssätt vid psykisk 
ohälsa för primärvården

Ett samarbete mellan Nära Vård och Uppdrag Psykisk hälsa. 
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r



Tack!

Sändningen och bilder från dagen går att ta del av i 

efterhand på www.uppdragpsykiskhalsa.se

http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/

