
Nära vård och rätt stöd
till psykisk hälsa –
kompetensutveckling

Tisdag 21 september 2021



Tid Programpunkt Talare/deltagare

15.00-15.05 Välkommen Martin Rödholm, Susanne Steen, SKR

15.05-15.10 Nära Vård och psykisk hälsa Lisbeth Löpare-Johansson, samordnare för Nära Vård, SKR

15.10–15.25 NSPH - återhämtningsguiden Jessica Andersson, projektledare, NSPH Skåne

15.25–15.40 Utbildning inom Psykisk ohälsa för Husläkarmottagningar 

i Region Stockholm.

Lisabet Kollin, Projektledare för STEP-UP (Stödsystem för 

arbetet med psykisk ohälsa inom primärvård - ett 

utbildnings- och samverkansprojekt).

15.40-15.50 Paus

15.50-16.05 Vårdcentral med tilläggsuppdrag för barn- och ungas 

psykiska hälsa i VGR. Vilken kompetensutveckling 

behövs?

Evelina Stranne och Zophia Mellgren, projektledare, Västra 

Götalandsregionen

16.05-16.20 Samarbetsvård psykisk hälsa i Dalarna -

kompetensutveckling för personal

Henric Jansson, projektledare, Division primärvård, Region 

Dalarna

16.20-16.30 Frågor från chatten, avslutning Susanne Steen, Martin Rödholm

Nära vård och rätt stöd till psykisk hälsa – tema utbildning
2021-09-21



Nära vård och rätt stöd till psykisk hälsa – tema barn och unga
2021-10-19

Börja med barnen (SOU 2021:34)  – vad säger utredningen och vilka förhoppningar har vi?

Tyra Warfvinge, Lisbeth Löpare Johansson, Ing-Marie Wieselgren, SKR

Mitt perspektiv - Alice Lindvall, ambassadör, Hjärnkoll Stockholm.

En väg in för psykisk ohälsa 0-17 år. Erfarenheter från Gävleborg. Elisabeth Präntare, Region Gävleborg

De yngsta barnens psykisk hälsa - HLT-team för samverkan mellan hälso- och sjukvård, förskola/skola och 

socialtjänst i Västerbotten. Ulrika Granskog och Jessika Nyström, Västerbotten.

Samarbete mellan elevhälsa, vårdcentral och kommun. Margret Josefsson, Närhälsan Mariestad.

Vårdcentraler i Västra Götalandsregionen med tilläggsuppdrag för barn- och ungas psykiska hälsa. Evelina 

Stranne och Zophia Mellgren, projektledare

Fler seminarier i samma serie

30 november: Nära vård och rätt stöd till psykisk hälsa om äldre
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Projekt Utskrivningsguiden. www.nsphskåne.se
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ett stöd i det teambaserade arbetet med psykisk ohälsaSTEP-UP

Utskriven definition på STEP-UP: Stödsystem för arbetet med psykisk ohälsa inom primärvård - ett utbildning och samverkansprojekt

Namn på föreläsare: Projektledare Lisabet Kollin och Verksamhetschef Sandra af Winklerfelt Hammarberg



1. Nya avtalskrav på husläkarmottagning 2021 

Husläkarmottagningarna i Region Stockholm fick 2021 utökade krav på insatserna vid mild till måttlig 

psykisk ohälsa för patienter i alla åldrar, det inkluderade även ett utökat uppdrag för barn och unga. 

Genom ett teambaserat omhändertagande, där olika yrkeskategorier tvärprofessionellt samarbetar i 

team, ska hög tillgänglighet, tidig upptäckt av psykisk ohälsa, stöd till egenvårdsråd, bedömning, 

behandling och uppföljning öka vårdkvaliteten/kontinuiteten för patienten.

STEP-UP är ett projekt som har som syfte att skapa material som stöd för det arbetet i form av 

utbildningar, kunskapsutbyte och information.

www.step-up.regionstockholm.se



2. Projektmål

 Att tillgängliggöra ändamålsenlig utbildning utifrån vårdens behov och förutsättning för 
en effektivare hantering av psykisk ohälsa.

• Samtliga vårdcentraler i Region Stockholm ska erbjudas deltagande i fortbildnings-
och informationsinsatser för evidensbaserad handläggning av psykisk ohälsa i 
primärvården. Samtliga vårdprofessioner som handlägger psykisk ohälsa ska delta i 
fortbildningarna. Digitala utbildningsalternativ skall tillgängliggöras i så stor utsträckning som 
möjligt för ökad spridning och effektivisering.

• Ett implementeringsstöd för evidensbaserad handläggning av psykisk ohälsa ska 
finnas tillgängligt för primärvårdspersonal i Region Stockholm. Detta implementeringsstöd 
innefattar ett omfattande digifysiskt processtöd som innehåller exempelvis intervjumallar, 
användarstöd för SoB, behandlingsmanualer och instruktioner för hur psykisk ohälsa kan 
mätas och följas upp genom mätbatterier i Webbformulär.



3. Förutsättningar för STEP-UP

 Nytt Förfrågningsunderlag 2021 (avtal) för husläkarmottagningar.

 STEP-UP avtal. (okt 2020- aug 2023)

 Ca 220 Husläkarmottagningar (Vårdcentraler) i Region Stockholm

 Ca 40% egenägd vård, ca 60% privatägd vård

 Pandemi 

 E-utbildning för alla professioner i psykosociala teamet – hålla över tid.

 Produktionsapparat – mediapedagog, foto/film, illustratör, kommunikation och webbdesign. 
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Kursupplägg - schematiskt

Läkare Sjuksköterska Behandlare/
Psykolog

Verksamhets-
chef

Utökat team
barn och unga

Webbinarier

Gemensamma kurser
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Kursupplägg

Läkare Sjuksköterska Behandlare/
Psykolog

Verksamhets-
chef

Utökat team
barn och unga

Diagnostik BAS

Introduktion- Psykisk ohälsa hos barn och unga

Introduktion STEP-UP

Sjuksköterska psykisk hälsa

Att leda husläkarmottagningen i 
arbetet med psykisk ohälsa

Alkohol och hälsa

Utökat uppdrag barn och unga



Nuläge

 Verksamhetschefer har fått tillgång till kurser i Maj/juni 2021

Webbinar i Aug/sept – kunskapsöverföring.

 Lansering för alla professioner 17/9 – Hemsida och fem kurser med tillhörande 

webbinar.

 Nyproduktion av kurser ht-21 

a) Utökat uppdrag barn och ungdom

b) Suicidbedömning – vuxen och barn

c) Triage på telefon

d) Alkohol och hälsa 

e) Stegvis vård

f) Stressbehandling 
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ett stöd i det teambaserade arbetet med psykisk ohälsaSTEP-UP

Tack för oss och på återseende!



Ungas psykiska hälsa i primärvården

Zophia Mellgren & Evelina Stranne
Nära vård och rätt stöd psykisk hälsa Utbildningar 21 september 2021



Analys 

Primärvården/ vårdcentralerna är första linjen

Nära medborgarna och jämlikt utbud i regionen

Det krävs tillräcklig volym för att upprätta kompetens och samla 
tillräckligt stora grupper för att kunna erbjuda patienten behandling 
inom rimlig tid

Tydlig förstärkning av kompetens och resurser

2021-09-21



Utvecklingsarbetet över tid

Etapp 1 – Jan 2017

HSS 2016-06-01 § 90 Stärkt 
första linjens vård vid 
psykisk ohälsa 
Diarienummer HS 2016-
00046

6 VC

Etapp 2 – Jan 2018

HSS 2017-05-31 § 152 
Utökning av pilotprojekt för 
förstärkning av första linjens 
vård vid psykisk ohälsa 
Diarienummer HS 2016-
00046

5 VC

Etapp 3 – Augusti 2018 

HSS 2018-05-17 § 35 Stärkt 
omhändertagande av barn 
och unga på vårdcentraler 
Diarienummer HS 2017-
00402

Noder som är mobila och 
satellitmottagningar

Förlängning av projektet till 
2019-12-31

Etapp 4 – 2019

HSS 2018-08-30 § 242 
Utökning av antalet 
vårdcentraler med 
tilläggsuppdrag för förstärkt 
första linjens vård för 
barn/unga

5 VC

Etapp 5 – 2021

HSS 2020-06-24 §170 
Inriktningsbeslut och 
förlängning av pågående 
pilotprojekt Ungas psykiska 
hälsa på vårdcentral 2021 
inför kommande 
implementering

HSS 2020-12-09 § 339 
Grundmodell för Ungas 
psykiska hälsa inför 
kommande implementering 
inom ramen för vårdval 
vårdcentral  

2021-09-21

Krav- och Kvalitetsbok 
Förfrågningsunderlag 
Vårdval Vårdcentral 

2022



Ungas psykiska hälsa – förstärkt första linje i primärvården

Tilläggsuppdrag för vårdcentral

Krav på grundbemanning och kompetens
‒ Resursförstärkning – personal

‒ Utbildningar

En formativ utvärdering; löpande uppföljning och 
kontinuerligt utvecklingsarbete

Återkoppling av beslutsunderlag kontinuerligt till 
uppdragsgivare

2021-09-21



Obligatorisk kompetensutveckling för UPH (alla)

Introduktionsutbildning bedömning kartläggning 
och tidiga insatser av psykisk ohälsa hos barn och 
unga i primärvården

Utvecklingspsykopatologi 7,5 hp

Cool-kids

Familjestöd, ABC

HBTQ+ - bemötande och förhållningssätt

Ångesthjälpen ung – iKBT

SPiSS - Suicidprevention webbaserad utbildning

2021-09-21

Självskadebeteende - Nationella 
självskadeprojektet, webbaserad 
basutbildning

Arbeta i samverkan – SIP

Alkohol droger- upptäcka, bemöta 
och behandla webbutbildning

Våld i nära relationer – Basutbildning

Barnkonventionen - från teori till 
praktik - Webbutbildning 



RMR Barn och unga med tecken på psykisk ohälsa -
omhändertagande inom vårdval vårdcentral och vårdval rehab

Stöd i vården av barn och unga samt deras vårdnadshavare 
som söker vårdval vårdcentral (VVV) och vårdval rehab (VVR) 
för psykisk ohälsa

Tydliggör ansvar och pekar på lämpliga behandlingsinsatser
‒ Vad ska alla vårdcentraler och rehabmottagningar göra

‒ Vad ska UPH göra

‒ Insatser med utgångspunkt i olika symtom

2021-09-21

RMR BoU psykisk ohälsa >>

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/49164/Barn%20och%20unga%20med%20tecken%20p%c3%a5%20psykisk%20oh%c3%a4lsa%20-%20omh%c3%a4ndertagande%20inom%20v%c3%a5rdval%20v%c3%a5rdcentral%20och%20v%c3%a5rdval%20rehab.pdf?a=false&guest=true


Korta temaföreläsningar – stöd i implementering

30 min – för personal som möter barn och unga inom primärvården

Psykoedukation vid oro

Att göra suicidriskbedömningar 

Psykoedukation vid ätstörningar 

Föräldrastöd

Psykoedukation vid nedstämdhet

Webbutbildningar och material för nedladdning Kunskapsstöd psykisk hälsa VGR 

2021-09-21

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/amnesomraden/psykisk-halsa/kph/webbutbildningarutbildningsmaterial/


Tack för att ni lyssnat!

Ungas psykiska hälsa på webben:

https://www.vgregion.se/ungaspsykiskahalsa

Zophia Mellgren
Projektledare
zophia.mellgren@vgregion.se

Evelina Stranne
Biträdande Projektledare
evelina.stranne@vgregion.se

2021-09-21

https://www.vgregion.se/ungaspsykiskahalsa


H e n r i c  J a n s s o n
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Samarbetsvård Psykisk Hälsa

mailto:henric.jansson@regiondalarna.se


SAMARBETSVÅRD PSYKISK HÄLSA 
ARBETSMODELL VID DEPRESSION OCH ÅNGESTSYNDROM I PRIMÄRVÅRD

• Samarbete mellan primärvård & 

specialistpsykiatri.

• Konsultationspsykiatri i primärvård.

• Implementering av nationella riktlinjer för 
depression och ångestsyndrom.

• Förbättra triagering, diagnostik, behandlingsval, 
utvärdering av behandlingsinsatser vid 
depression och ångestsyndrom.  

• Likvärdig vård och arbetsmiljö. 



VÅRDFLÖDE SAMARBETSVÅRD PSYKISK HÄLSA

Triageringssköterska Primärvårdsläkare Primärvårdsläkare PrimärvårdsläkareVårdsamordnare Vårdsamordnare

Samtalsbehandlare Samtalsbehandlare Samtalsbehandlare

Konsultpsykiater Konsultpsykiater

Avslut 

behandling

återfallsprev

TRIAGERING DIAGNOSTIK BEHANDLING ÅTERKOPPLING 6-8V ÅTERKOPPLING 12V

Remiss 

Specialist-

psykiatri

Samarbetsvård psykisk hälsa, Landstinget Dalarna 2018



Vuxenpsykiatriska mottagningar 6st

Pilotvårdcentraler  5st 

Nya vårdcentraler 22st (totalt 27/30)

Implementeringen av 

Samarbetsvård Psykisk Hälsa  

i Region Dalarna 2017-2020



Utbildning 
Vårdsamordnare + 
vårdcentraler och 

psykiater

Start
Avstämning

Projektledare &

Vårdsamordnare

Avstämning

Projektledare &

Vårdsamordnare

MI 
utbildning 3 

dagar

6 månader 
Avstämningsmöte med 

verksamhetschefer

Kontroll målbeskrivning

Avstämning

Projektledare &

Vårdsamordnare

Avstämning

Projektledare &

Vårdsamordnare

1 år

Utvärdering 
data+ 
enkäter

6 Veckor 6 Månader

SAMARBETSVÅRD PSYKISK HÄLSA
UTBILDNINGSSTRUKTUR OCH IMPLEMENTERINGSPLAN



UTBILDNINGSSTRUKTUR FÖR VÅRDSAMORDNARE

• 9 st heldagar i grupp (alternativt 5 heldagar digital utbildning). 

• 3 dagar anpassad MI utbildning.

• 4 halvdagar/år fortbildning. 



UTBILDNING FÖR VÅRDCENTRALEN + KONSULTPSYKIATER. 

• Ursprunglig utbildning: 2 halvdagar 4x45min

Deltagare: Allmänläkare, samtalsbehandlare, verksamhets-/enhetschef + övriga. 

Dag 1 – Arbetsmodellen, roller och kommunikation. Hemuppgifter.  

Dag 2 – Diagnostik, behandlingsval vid depression och ångestsyndrom, s-riskbedömning. Redovisning av uppgifter och ”Clinical readiness sheet”. 

• Nuvarande upplägg: Halvdag med 2x60min; arbetsmodell, diagnostik och behandlingsval. 

• För Konsultpsykiater: Halvdag 2x60min med fokus på arbetsmodell, dokumentation, kommunikation.  



Samarbetsvård Psykisk Hälsa
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