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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen var att ge en nulägesbeskrivning av hur personalen på vårdcentralerna 

utförde sitt uppdrag kring vårdsökande med psykisk ohälsa och dessutom en jämförelse med 

det lokala vårdprogrammet för depression, innan dess implementering. 

Undersökningens huvudfråga var; Hur ser arbetssättet på vårdcentralerna ut kring vuxna 

patienter med psykisk ohälsa och hur överensstämmer det med landstingets vårdprogram för 

depression. 

En enkätundersökning genomfördes vilken riktades till de tre yrkesgrupperna / 

funktionerna sjuksköterskor i TeleQ, läkare och samtalsterapeuter. Både enkät och svar 

hanterades genom de tillfrågade landstingsanställdas e-post. 

Resultatet visade att ett centralt förbättringsområde är att utöka användandet av 

screeninginstrument och tester vid både bedömning och uppföljning. Behovet av att 

tydliggöra rutiner kring olika moment och öka samverkan både inom vårdcentralen och med 

vårdgrannar framkom också.  

Slutsatsen är att i vissa avseenden efterföljs vårdprogrammet redan innan dess 

implementering och i andra finns förbättrings- och utvecklingsområden. Det som framkommit 

i denna studie är med största sannolikhet också ett resultat som skulle framträda vid liknande 

studie i andra landstings primärvård. 
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1. Inledning 
Inom primärvården, den vård som bedrivs vid vård- eller hälsocentraler, är arbetssättet kring 

patienter med psykisk ohälsa ett område för utveckling och förbättring. Patienter söker många 

gånger för somatisk ohälsa, fastän symtomen är relaterade till psykiska besvär vilka därför 

inte alltid upptäcks. Min erfarenhet av arbetet på vårdcentralen är att det är svårt att utveckla 

ett arbetssätt mellan personalen, som genomsyras av samverkan och gemensamma rutiner, 

kring vårdsökande med psykisk ohälsa. 

Socialstyrelsen presenterade år 2010 nationella riktlinjer för vård vid depression och 

ångest. De nationella riktlinjerna ska fungera som ett stöd för beslutsfattare att styra och 

prioritera inom hälso- och sjukvården och de ger förslag på evidensbaserade åtgärder. Med 

utgångspunkt i riktlinjerna utformade landstinget ett lokalt vårdprogram för depression, med 

syfte att skapa länsövergripande riktlinjer och rekommendationer.  

 

1.1 Bakgrund 

År 1972 redovisades i en Sprirapport (Sjukhusvårdens och Socialvårdens Planerings och 

Rationaliserings institut) hur den öppna vårdens utbyggnad skulle anpassas till 

samhällsutvecklingen. Vården skulle ges på lägsta effektiva omhändertagandenivå och ordet 

primärvård användes för första gången (Spri 14/72). År 1978 anslöt sig Sverige till 

Världshälsoorganisationens (WHO) Alma-Ata deklaration som betonade att primärvården ska 

vara sjukvårdens bas (Swartling 2001). Från år 1982 finns Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 

vilken är en ramlag och innehåller de grundläggande reglerna för all hälso- och sjukvård 

(Svensk författningssamling 1982:763). 

Under 1990-talet formulerades det övergripande målet att den psykiatriska hälso- och 

sjukvården skulle förbättra hälsan och den sociala funktionsförmågan, samt minska 

dödligheten i psykisk sjukdom. Primärvårdens ställning stärktes och en ökning av 

primärvårdens hälso- och sjukvårdsuppgifter blev självklar (Swartling 2001). År 1993 

frångicks Alma-Ata och Husläkarreformen infördes, med ett synsätt sprunget ur 

provinsialläkartiden där allmänläkaren var den som skulle vara huvudaktör (Svalander 1999). 

År 1994 upphörde Husläkarlagen, men istället kom en lagändring i HSL om möjlighet till fast 

läkarkontakt (Swartling 2001) och primärvårdens ansvar för befolkningen stärktes ytterligare 

(Socialstyrelsen 2007-131-13). 

Under 2000-talet togs fortsatta steg i riktning mot en säker, kunskapsbaserad och 

patientfokuserad vård, vilken enligt God Vård 2005:12 skulle ges i rimlig tid (Socialstyrelsen 
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2006-101-2). En utredning i nationell psykiatrisamordning gav förslag på en nationell plan för 

psykisk hälsa i samverkan mellan samhällets aktörer (SOU 2006:100). För att nå detta 

behövde vården inom psykiatrin och dess vårdgrannar utvecklas (Socialstyrelsen 1997-15-8). 

Vårdcentralernas teamarbete utvecklades utifrån en närhetsprincip till patienten, men i en 

rapport från Socialstyrelsen år 2007 avseende primärvården framkom andra brister. Dessa 

avsåg diagnossättning och samverkan med psykiatrin. Dessutom framkom brist på personal 

med rätt kompetens, otillräcklig tillgång på samtalsbehandling och bristande uppföljning av 

psykologisk behandling (Socialstyrelsen 2007-131-13). En utredning från Socialstyrelsen 

påtalade primärvårdens otillräckliga möjligheter att erbjuda kunskapsbaserad vård vid psykisk 

ohälsa och därmed behovet av att stärka den psykosociala kompetensen (Socialstyrelsen 

2007-107-22). 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) kom år 2008 med en rapport där det visade sig 

att 20 till 40 procent av befolkningen bedömdes lida av någon form av psykisk ohälsa och 

förslaget att införa rehabiliteringsgaranti (RG) utformades. Syfte med RG är att utveckla 

behandling och rehabilitering för lättare psykisk ohälsa och smärta (SKL 2008). Den avser att 

öka samverkan mellan vårdcentralens professioner, vilket i sin tur ökar patientens möjlighet 

till rehabilitering och därmed minskad sjukskrivning. RG omfattar alla mellan 16-67 år med 

diagnos långvarig icke specifik smärta i nacke och axlar, samt lindrig till medelsvår ångest 

och depression. Landstinget får ersättning av staten för varje behandlad patient och 

ersättningen ska användas till att anställa och vidareutbilda personal inom psykologisk 

behandling. Landstinget i enkätundersökningen hade år 2005 landets lägsta möjlighet att 

erbjuda samtalsbehandling inom primärvården. Den var istället fortfarande förlagd till de 

psykiatriska mottagningarna (Socialstyrelsen 2007-131-13). I och med medel från 

rehabiliteringsgarantin blev en utökning av psykosocial kompetens på vårdcentralerna möjlig 

och en satsning att utbilda personal i steg 1, Kognitiv Beteendeterapi (KBT) påbörjades. I en 

rapport från SKL 2011 framkom att aktuellt landsting nu hade säkerställt tillgången på KBT-

inriktade samtalsterapeuter (SKL 12/6879). Från dess införande tills idag har RG utvecklats 

genom årlig revidering. För år 2013 är medel från RG extra riktade till att vidareutbilda steg 1 

terapeuter, samt utveckla tillgång till Internetstödd Kognitiv Beteendeterapi (SKL 12/6879). 

Ytterligare ett steg för tydliggörande av primärvårdens ansvar kom år 2010 i och med 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. I riktlinjerna 

framkom att ett effektivt omhändertagande av personer med depression och ångest var 

eftersatt. Hälso- och sjukvården behövde ekonomiska och organisatoriska satsningar kring 

detta och rekommendationerna var bland annat fler effektiva behandlingsmöjligheter. 
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Första linjens vård behövde skapa ett effektivt omhändertagande med hög tillgänglighet och 

god kontinuitet genom hela vårdförloppet. Dessutom fanns behov av att utveckla sammansatta 

vårdåtgärder i en stegvis modell (Socialstyrelsen 2010-3-4). 

Primärvården möter patienterna i ett tidigt skede av sjukdomsförloppet och 

frågeställningen blir då mer om behandling behövs, än hur den ska genomföras. Behandling 

har framförallt varit antidepressiv medicinering och användandet av dessa preparat ökade 

fyrfaldigat under 1990-talet, varav tre fjärdedelar förskrevs inom primärvården (SBU 2004, 

166/2). Vid flera tillfällen har Läkartidningen publicerat artiklar om att 20 till 25 procent av 

de patienter som sökte primärvården led av ett primärt psykiatriskt tillstånd och primärvården 

mötte fler patienter med psykisk ohälsa än vad psykiatrin gjorde (Läkartidningen 1997, 2003). 

Under de senaste årtiondena har flera rapporter tydliggjort situationen kring patienter 

med psykisk ohälsa och hur de tagits omhand inom primärvården. I rapporten från Statens 

beredning för medicinsk utvärdering (SBU) 2004 framgick att diagnosstatistiken visade en 

betydligt lägre frekvens av depression bland befolkningen än vad som egentligen var fallet 

(SBU 2004, 166/2). Ungefär 40 procent med ångest och depression diagnostiserades aldrig 

och vid ångest var det vanligare att de somatiska symtomen utreddes (SBU 2005 171/1). 

Patienter med vissa somatiska besvär, som exempelvis hjärt- och kärl- samt magbesvär, lider i 

högre omfattning också av en psykisk ohälsa. Detta påverkar också varför en psykiatrisk 

diagnos registreras mer sällan än vad som egentligen förekommer (Swartling et al. 1987). 

Inom primärvården är det viktigt att skilja på ohälsans svårighetsgrad och befintliga 

skattningsskalor är inte utarbetade för primärvården (SBU 2004, 166/2). I 2012 års SBU-

rapport redovisades en undersökning av diagnostik och uppföljning. Där påvisades att endast 

två intervjuformulär har tillräcklig känslighet och träffsäkerhet. Dessa är Structured Clinical 

Interview for DSM-IV (Diagnostic and Statistical manual of Mental Disorder, SCID-I) och 

Mini International Neuropsychiatric Inventory (MINI). Däremot uppfyller inte Hospitality 

Anxiety and Depression Scale (HADS) och Patient Health Questionnaire (PHQ-9) krav på 

tillräcklig känslighet. Symtomskattningsformuläret Montgomery-Åsberg Depression Rating 

Scale (MADRAS) var det test läkare oftast använde, dock är det endast Beck Depression 

Inventory (BDI-II) som anses ha tillräcklig känslighet vid screening av depression hos vuxna 

(SBU 2012, oktober). 

Parallellt med den nationella utvecklingen skedde en omstrukturering inom landstingen 

(Anell 2005). I det undersökta landstinget infördes under 1990-talet en organisationsmodell 

med ökat ansvar för primärvården, genom att skapa en plattform där primärvårdsstyrd hälso- 

och sjukvård skulle utgöra grunden (Rhenman et al. 1990). I slutet av 1990-talet tydliggjordes 
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inom samma landsting att befolkningens upplevelse av psykisk ohälsa hade ökat och att 

läkarbesöken i primärvården ofta hade sin bakgrund i psykosociala orsaker. Behovet av att 

utveckla en organisation där andra yrkeskompetenser kunde tillgodose patienternas behov 

blev än tydligare och utökningen av psykosocial kompetens inom primärvården tog ytterligare 

ett steg (Schantz & Omne-Pontén 2001). Under åren 2007 till 2012 genomförde aktuell 

landstingsledning utredningar och beslutade att ytterligare utveckla det som tillhör 

primärvårdens uppdrag kring psykisk ohälsa.  

Landstingets vårdprogram för depression skrevs (2011, version 1.1) med huvudsyftet att 

skapa länsövergripande riktlinjer och rekommendationer. Det ska underlätta för den enskilde 

behandlaren att på ett mer enhetligt sätt bemöta och individuellt anpassa behandling. Dess 

övergripande mål är att både ledning och behandlingspersonal ska få stöd i att utveckla och 

förbättra omhändertagandet av personer med depression.  

Vårdprogrammet riktar sig till både primärvården och vuxenpsykiatrin och återkommer 

genomgående till behovet av samarbete dem emellan samt ett tydliggörande av hos vilken av 

verksamheterna patienten har sin tillhörighet. Vårdprogrammet redovisas under de olika 

delarna upptäckt, utredning, behandling och uppföljning där varje område avslutas med 

rekommendationer för hur arbetet kring dessa patienter ska bedrivas. Dessutom berör 

vårdprogrammet bemötande av patienten och information samt samråd med patient och dess 

anhöriga. Landstingsledningen har beslutat att vårdprogrammet ska implementeras under 

2013 och studien för denna uppsats är en kartläggning av primärvårdens arbete kring psykisk 

ohälsa innan dess implementeringen.  

 

2. Syfte och frågeställning 
2.1 Syfte 

På senare år har primärvårdens ansvar för befolkningens psykiska ohälsa utökats att omfatta 

första linjens psykiatri. Syftet med enkätundersökningen var att ge en bild av hur personal på 

vårdcentralerna i ett landsting utförde uppdraget kring vuxna patienter som hade en psykisk 

ohälsa. Syftet var också att jämföra resultatet av undersökningen med de riktlinjer och 

rekommendationer som finns i landstingets vårdprogram för depression. 
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2.2 Frågeställning 

Huvudfråga: 

Hur ser arbetssättet på vårdcentralerna ut kring vuxna patienter med psykisk ohälsa och hur 

överensstämmer det med landstingets vårdprogram för depression? 

Delfrågor: 

• På vilket sätt arbetar de undersökta yrkesgrupperna sjuksköterskor i vårdcentralens 

telefonmottagning (TeleQ), läkare och samtalsterapeuter för att upptäcka en psykisk 

ohälsa hos patienten? 

• På vilket sätt arbetar de undersökta yrkesgrupperna vid bedömning av en psykisk 

ohälsa hos patienten? 

• På vilket sätt arbetar de undersökta yrkesgrupperna med behandling av en psykisk 

ohälsa hos patienten? 

• På vilket sätt arbetar de undersökta yrkesgrupperna vid uppföljning av en psykisk 

ohälsa hos patienten? 

 

3. Metod 

Med hjälp av en enkätundersökning genomfördes en kvantitativ studie. Undersökningen avsåg 

arbetet kring vuxna patienter, från 18års ålder, med psykisk ohälsa på vårdcentralerna inom 

ett landsting. Den del av arbetet som undersöktes var upptäckt, bedömning, behandling och 

uppföljning. Undersökningen riktades till de tre yrkesgrupperna / funktionerna sjuksköterskor 

i TeleQ, läkare och samtalsterapeuter. Resultatet av studien jämfördes sedan med landstingets 

vårdprogram för depression. 

 

3.1 Etiska överväganden 

Studien förankrades i ett tidigt skede genom godkännande från närmaste chef och 

primärvårdens samordnare. Då enkäten distribuerades via landstingets e-post behövdes ett 

godkännande från biträdande landstingsdirektör. För att undvika problem med att enskilda 

anställda eller vårdcentraler exponerades, redovisas uppsatsens resultat endast på yrkes- 

respektive områdesnivå och att svara på enkäten var ett frivilligt åtagande. Enskilda patienter 

är inte i fokus för denna studie och blir därmed inte ett problem ur etisk synpunkt. 

Uppsatsskrivaren är anställd av det landsting som undersöktes, men är inte i någon position 

där resultatet av uppsatsen direkt kan påverka den dagliga verksamheten och de som godkänt 

studien har visat intresse för att få arbetet kring psykisk ohälsa belyst. 
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3.2 Deltagare 

Alla vårdcentraler inom landstinget var föremål för enkätundersökningen. Det finns 30 

vårdcentraler, varav fem är privata och tolv av vårdcentralerna har också filial. Landstinget är 

indelat i fem hälso- och sjukvårdsområden och antalet vårdcentraler per område varierar 

mellan fyra till nio stycken. 

Inklusionskriterier för den vårdcentralspersonal som berördes av enkäten var inom 

yrkesgrupperna sjuksköterskor, läkare och samtalsterapeuter som arbetade med definierad 

patientgrupp. Urvalet av de sjuksköterskor som ombads svara på enkäten var de som i någon 

omfattning, från heltid till deltid, bemannade vårdcentralens telefonmottagning, TeleQ. 

Urvalet av läkare var de med tillsvidare- eller långtidanställning samt Specialisttjänstgörande 

läkare i allmän medicin (ST) och Allmäntjänstgörande läkare (AT), med pågående 

utbildningsplacering på vårdcentral eller att placeringen pågått under det senaste året. Urvalet 

av samtalsterapeuter var de med arbetsuppgiften psykologisk behandling. Begreppet 

samtalsterapeuter användes i studien som ett samlingsnamn och representerades framförallt av 

socionomer och sjuksköterskor med steg ett i psykoterapi samt psykologer. Det totala antalet 

berörda sjuksköterskor var 316, läkare 270 och samtalsterapeuter 52, alla dessa 638 personer 

tilldelades enkäten. Exklusionskriterier var tillfälligt anställda stafettläkare vilka inte hade 

någon e-post adress inom landstinget, vilket inte heller två samtalsterapeuter hade och därför 

inte heller tillfrågades. 

 

3.3 Material/Enkät 

Både Socialstyrelsens riktlinjer och landstingets vårdprogram för depression utgjorde grunden 

vid formulering av enkätfrågorna. Dessa styrdokument gav en uppfattning om hur arbetssättet 

kring patienter med psykisk ohälsa förväntades se ut. Tre enkäter skapades, en till varje 

yrkesgrupp där en del frågor var lika för de tre enkäterna och vissa skilde sig åt. Totalt hade 

sjuksköterskornas enkät 19 frågor, läkarnas 26 frågor och samtalsterapeuternas 29 frågor. 

Enkätfrågorna strukturerades under delarna upptäckt, bedömning, behandling och 

uppföljning. Alla frågor var med givna svarsalternativ, där den svarande ibland kunde välja 

fler alternativ och ibland endast ett. Vid något tillfälle fanns utrymme för ett kort eget tillägg. 

Vissa frågor var utformade med samma svarsalternativ i en tregradig skala, så kallade 

matrisfrågor. Sjuksköterskorna hade fem matrisfrågor, läkarna åtta och för samtalsterapeuter 

fanns sju matrisfrågor. Svarsalternativen för dessa var ja oftast, ibland, aldrig. En matrisfråga 

hade svarsalternativen ja, nej, vet ej.  
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Exempel på frågor under avsnittet upptäckt var -Hur upptäcker du att patienten har en 

trolig psykisk ohälsa? Exempel på frågor under avsnittet bedömning -Vad tar du till hjälp när 

du bedömer en psykisk ohälsa?-Om du använder tester, vilken/vilka? -Har vårdcentralen 

tydliga rutiner för åtgärd, om risk för självmord föreligger? Exempel på frågor under 

avsnittet behandling -Hur går du tillväga när du ordinerar en behandling? -Vilka 

behandlingsalternativ är möjliga att erbjudas på vårdcentralen? Exempel på frågor under 

avsnittet uppföljning -Har vårdcentralen fastställda rutiner för uppföljning av patientens 

behandling vid psykisk ohälsa? -Hur utför du uppföljning av genomförd behandling? I slutet 

av enkäten fanns en möjlighet att lämna synpunkter. 

 

3.4 Procedur/Datainsamling 

För att samla in namn på all berörd personal ombads varje avdelningschef att sammanställa 

listor på sin aktuella personal. Dessa namn sammanställdes i tre yrkesvis olika namnlistor som 

sedan omformades till distributionslistor. 

Utformandet av enkäten var en procedur som pågick under januari till augusti 2012. För 

att testa frågorna gjordes under april 2012 en minimal pilotstudie genom att några 

sjuksköterskor i TeleQ, läkare och samtalsterapeuter på närmaste vårdcentral fick provsvara 

och ge synpunkter på utformningen av frågorna. Ledningens godkännande var av vikt därför 

kontaktades närmaste chef och primärvårdens samordnare redan i januari 2012. Information 

om enkätundersökningen skickades via e-post till verksamhetscheferna i juni och till berörd 

personal i september. Information medföljde också i e-postutskicket tillsammans med 

enkäten. 

Administratör på landstinget var behjälplig då enkäten omformades till en elektronisk 

enkät, med hjälp av dataprogrammet ”Textalk Websurvey enkätverktyg”, och även behjälplig 

med enkätutskicken samt det internetbaserade svarsförfarandet. 

Enkäterna distribuerades via personalens e-post och fanns tillgängliga att besvara under 

perioden 2012-09-21 – 2012-10-08. Den första påminnelsen skickades ut den 2012-09-27 och 

den andra 2012-10-04. Den personal som ombads besvara enkäten kunde göra det via dator 

och den tog cirka 15 minuter att besvara. 

 

3.5 Databearbetning 

Dataprogrammet som enkäten skapades i utförde en automatisk sortering av svaren. Svaren 

omvandlades till excelfiler och i viss del till tabeller. Materialet utgjorde sedan basen för den 

vidare bearbetningen. Den genomfördes manuellt med korrigering, sortering, kategorisering 
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och ombearbetning av svaren. De olika delområdena upptäckt, bedömning, behandling och 

uppföljning analyserades för varje yrkesgrupp var för sig. Därefter gjordes en jämförande 

analys mellan de olika yrkesgruppernas svar och med landstingets vårdprogram för depression 

 

3.6 Bortfallsanalys 

För att bedöma möjligheten till generalisering av slutsatserna gjordes en bortfallsanalys. 

Analysen redovisas nedan i två tabeller. Tabellerna är indelade i externt bortfall under 

enkätperioden fördelat per yrkesgrupp samt områdesvis bortfall. Därefter redovisas kort det 

interna bortfallet av svaren på enkätfrågorna. 

 

Tabell 1 
Svarsfrekvens vid enkätundersökningen fördelat på yrke och kumulativt sammanställt, i antal och procent 
__________________________________________________________________________________________ 
  Sjuksköterska (Ssk) Läkare Samtalsterapeut (SamT) 
Första utskicket    80 (25%)    65 (24%)  29 (56%) 
1a påminnelsen  126 (40%)    91 (34%)  38 (73%) 
2a påminnelsen  147 (46%)  106 (39%)  40 (77%) 
__________________________________________________________________________________________ 
Tabellen visar att av de totalt 316 sjuksköterskor som fick en enkät svarade 147 och slutlig 

svarsfrekvensen för sjuksköterskor i TeleQ blev 46 procent. Totalt fick 270 läkare enkäten 

varav 136 var tillsvidareanställda, 59 ST- och 75 AT-läkare. 49 procent, 66 av de 

tillsvidareanställda läkarna svarade på enkäten och utgjorde den större andelen. ST-läkarna 

hade också en svarsfrekvens på 49 procent men i antal var de endast 29. Av de läkare som inte 

svarade utgjordes det största bortfallet, 85 procent, av AT-läkare vilket var 64 av totalt 75 

tillfrågade. Det bortfallet berodde bland annat på att många AT-läkare inte hade haft sin 

tjänstgöring på en vårdcentral ännu. Totalt svarade 106 läkare på enkäten, en slutgiltig 

svarsfrekvens på 39 procent. Samtalsterapeuter som tilldelades enkäten var 52 varav 40 

svarade, en slutlig svarsfrekvens på 77 procent. Totalt svarade 293 personer vilket motsvarar 

en total svarsfrekvens på 46 procent och därmed ett bortfall på 54 procent. 

 
Tabell 2 
Svarande och bortfall fördelat på yrke och område, i antal och procent 
___________________________________________________________________________ 
Område: Ssk svar   Ssk ej svar Läkare svar   Läkare ej svar SamT svar   SamT ejsvar 
Område 1 34 (42%)  47 (58%) 27 (38%)       44 (62%) 12 (75%)       4 (25%) 
Område 2 47 (52%)  44 (48%) 26 (47%)       29 (53%) 11 (79%)       3 (21%) 
Område 3 16 (35%)  29 (65%) 11 (35%)       20 (65%) 5 (55%)         4 (45%) 
Område 4 23 (52%)  21 (48%)   4 (20%)       16 (80%) 3 (60%)         2 (40%) 
Område 5 27 (52%)  25 (48%) 38 (41%)       55 (59%) 9 (82%)         2 (18%) 
__________________________________________________________________________________________ 
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Fördelat områdesvis var bortfallet för sjuksköterskor störst för område 1 och 3. I område 3 

fanns två vårdcentraler där ingen av sjuksköterskorna svarade. För läkargruppen hade område 

4 störst bortfall, där fyra av sex vårdcentraler inte hade något svar från läkarna och i område 1 

fanns en vårdcentral där ingen läkare svarade. I område 1 och 5 hade många av AT-läkarna 

sin e-post adress och i område 3 och 4 pågick en omorganisation, dessa faktorer påverkade 

troligen bortfallen. Samtalsterapeuterna hade störst bortfall i område 3 och 4 troligen på grund 

av den pågående omorganisationen. 

Det interna bortfallet var koncentrerat till matrisfrågorna, där hade de tre 

yrkesgrupperna ett sammantaget bortfall på ungefär 25 procent. Det fanns inget systematiskt 

bortfall förutom sjuksköterskornas matrisfrågor avseende behandling och framförallt 

uppföljning. Det var relaterat till att sjuksköterskor i TeleQ inte utför dessa arbetsuppgifter 

och frågorna visade sig inte vara relevanta och därför också sparsamt analyserades vidare. För 

övriga frågor fanns inget intern bortfall förutom på frågan om användandet av tester där 

bortfallet för sjuksköterskor var 75 procent. Det finns i övrigt inget systematiskt bortfall utan 

de svar som lämnats bedöms vara representativa för landstingets primärvård. 

 

4. Resultat 
Resultatet ger en bild av hur vårdcentralerna inom landstinget hanterar första linjens psykiatri. 

Det ger en nulägesbeskrivning av de tre yrkesfunktionerna, sjuksköterska i TeleQ-, läkare- 

och samtalsterapeuts arbetssätt kring vuxna patienter (18 år-) med psykisk ohälsa. Resultatet 

redovisas med en inledande övergripande information. Därefter redovisas de fyra delfrågorna 

upptäckt, bedömning, behandling och uppföljning var för sig under. Varje delfråga är 

sammanställd till en helhet för landstinget och i redovisningen finns också en jämförelse med 

landstingets vårdprogram för depression.  

 

4.1 Övergripande information 

Resultatredovisningen inleds med en övergripande bild av deltagarna samt deras uppfattning 

kring rutiner på vårdcentralen och uppfattning om samverkan. 

Tabell 3 
Samtalsterapeuternas grundprofession samt teoretisk inriktning, i antal och procent 
___________________________________________________________________________ 
Profession, teori:  Totalt antal 40 
Profession: 
Sjuksköterska   13 (32.5%) 
Socionom   13 (32.5%) 
Psykolog     6 (15.0%) 
Annan profession    8 (20.0%) 
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__________________________________________________________________________________________ 
Teoretisk grund: 
KBT    25 (62.5%) 
IPT      0 (0%) 
PDT      7 (17.5%) 
Annan      8 (20.0%) 
_________________________________________________________________________________________ 
Tabellen visar att den övervägande delen av samtalsterapeuterna har sin grundprofession som 

sjuksköterska eller socionom. Annan profession utgör nästan en femtedel vilka framförallt är 

sjukgymnaster men också arbetsterapeut samt en läkare. Psykologer är den profession bland 

samtalsterapeuterna som utgör den minsta yrkesgruppen. Samtalsterapeuterna har 

övervägande sin teoretiska grund i KBT. Därefter är det Psykodynamisk psykoterapi (PDT) 

som utgör den teoretiska basen men Interpersonell psykoterapi (IPT) hade ingen av 

samtalsterapeuterna. Annan teoretisk grund utgörs av en femtedel, det är exempelvis Kognitiv 

psykoterapi (KPT), Acceptance & Commitment Therapy (ACT), lösningsfokuserad terapi 

samt systemisk/familje- och individ terapi. 

Avseende sjuksköterskor gav enkätsvaren en bild av att dessa framförallt bemannar 

TeleQ enligt ett rullande schema och därmed också har andra arbetsuppgifter. Av de 

sjuksköterskor som svarade hade 27 (18.1 procent) TeleQ som huvudsaklig arbetsuppgift, 80 

(53.7 procent) bemannade TeleQ enligt ett rullande schema och 42 sjuksköterskor (28.2 

procent) hade oregelbundet uppgiften att bemanna Tele Q. 

Läkargruppens enkätsvar bestod nästan till hälften av svaren från de tillsvidareanställda 

läkarna, vilka därmed utgjorde den största andelen av läkarnas inkomna svar. 

 
Tabell 4 
Uppfattning kring rutiner på vårdcentralen, i antal och procent 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
Har vårdcentralen 
rutiner: Ssk / 147  Läkare / 106  SamT / 40 
 ______________________________________________________________________________________ 
 Ja              Nej          Vet ej Ja             Nej         Vet ej Ja              Nej         Vet ej  
När risk för självmord 
föreligger 46 (31.3)  42 (28.6)  59 (40.1) 21 (19.8)  41(38.7)  44 (41.5) 22 (55.0)  10 (25.0)   8 (20.0) 
 
För olika behandling beroende av grad 
av psykisk ohälsa 52 (35.4)  33 (22.4)  62 (42.2) 37 (34.9)  38 (35.8)  31 (29.3) 21 (52.5)   8 (20.0)  11 (27.5) 
 
För att remittera till  
Vuxenpsykmot -               -                - 33 (31.1)  41 (38.7)  32 (30.2) 23 (57.5)   9 (22.5)   8 (20.0) 
 
För uppföljning av behandling av 
psykisk ohälsa -              -                 - 18 (17.0)  44 (41.5)  44 (41.5   6 (15.0)  12 (30.0)  22 (55.0) 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
I tabellen  -  avser att frågan inte ställts till sjuksköterskor. 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
Tabellen visar att en övervägande del av både sjuksköterskor och läkare uppger att det vid 

självmordsrisk inte finns rutiner eller att de inte vet om det finns. Samtalsterapeuterna ger en 

något annorlunda bild där över hälften uppger att det finns rutiner. En majoritet av läkarna 
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uppger att det inte finns eller att de inte vet om det finns rutiner för att remittera patienter till 

vuxenpsykiatrisk mottagning. Samtalterapeuterna ger även här en annan bild där drygt hälften 

uppger att rutiner finns. När det gäller uppföljning av behandling var det endast 17 procent av 

läkarna och 15 procent av samtalsterapeuterna som uppfattade att det fanns rutiner. 

 

Tabell 5 
Uppfattning om tillgång på samverkan inom och utanför vårdcentralen, i antal och procent 
___________________________________________________________________________ 
  Läkare / 106   SamT / 40 
  ________________________________________________________________________________ 
  Ja               Nej           Vet ej      Ej svarat  Ja              Nej          Vet ej      Ej svarat 
God tillgång till Vc läkarkons -                  -                 -                 -  27(67.5)    8(20.0)    2(5.0)      3(7.5) 
God tillgång psykiatriker kons 28(26.4)    57(53.8)     8(7.5)     13(12.3)  14(35.0)   21(52.5)   1(2.5)      4(10.0) 
Vc inter team/remisskonferens 22(20.7)    61(57.5)     6(5.7)     17(16.1)  15(37.5)  14(35.0)    5(12.5)    6(15.0) 
Vc o Vuxpsyk gemensam konf   9(8.5)      72(67.9)      9(8.5)    16(15.1)  11(27.5)  19(47.5)    3(7.5)      7(17.5) 
Annan samverkansform 19(17.9)    45(42.5)   17(16.0)   25(23.6)  12(30.0)    8(20.0)    8(20.0)  12(30.0) 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
I tabellen  -  avser att frågan inte ställts till läkare. 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
Tabellen visar att drygt hälften av läkarna uppfattar sig inte ha god tillgång till konsultation 

med psykiatriker. Av samtalsterapeuterna uppfattar däremot drygt tre femtedelar att de har 

god tillgång till konsultation med vårdcentralens läkare. Tabellen visar också att 

samtalsterapeuterna har en uppfattning, om mer tillgång till samverkan än vad läkarna 

uppfattar. Samverkan mellan vårdcentralen och vuxenpsykiatrin skattas lägst av båda 

grupperna. Annan samverkansform är för läkarna exempelvis läkarkollegium, privat 

psykiatriker samt kurator och samtalsmottagning. Samtalsterapeuter har annan 

samverkansform genom bland annat handledning, samtalsterapeutgrupp och myndigheter. 

Sjuksköterskor finns inte redovisade i tabellen, då frågor om samverkan inte ställdes till dem. 

 

4.2 Upptäckt 

Hur arbetar personalen för att upptäcka en psykisk ohälsa hos patienten? 

Vårdsökande kommer oftast i kontakt med vårdcentralen via telefonsamtal med sjuksköterska 

i TeleQ. De söker oftast för somatisk ohälsa och sjuksköterskan har en begränsad tid för att i 

telefon upptäcka om en psykisk ohälsa troligt föreligger. Det vanligaste förfaringssättet för 

sjuksköterskan är att slussa patienten vidare genom tidsbokning till läkare. Till 

samtalsterapeut kommer patienten via remiss från läkare, genom meddelande från 

sjuksköterska i TeleQ eller direkt till samtalsterapeut. Det förekommer att vårdpersonal 

upptäcker en trolig psykisk ohälsa men inte utreder det vidare. 
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Tabell 6 
Upptäckt av en psykisk ohälsa, i antal och procent 
___________________________________________________________________________ 
Upptäckt av 
psykisk ohälsa: Ssk / 147  Läkare / 106  SamT / 40 
 ________________________________________________________________________________________________ 
 Oftast      Ibland        Aldrig Oftast      Ibland      Aldrig Oftast       Ibland      Aldrig 
 
Pat söker för psyk 83(56.5)    48(32.6)   0 (0) 74(69.8)  24(22.6)   0(0) 35( 87.5)    4(10.0)   0(0) 
Pat söker för fys 17(11.6)  105(71.4)   1(0.7) 12(11.3)  80(75.5)   0(0)   1(2.5)     27(67.5)   4(10.0) 
Pats klin symtom 28(19.0)    86(58.5)   7(4.8) 19(17.9)  69(65.1)   3(2.8) 12(30.0)  16(40.0)    3(7.5) 
Pats beskrivning 75(51.0)    57(38.8)   0(0) 49(46.2)  43(40.6)   1(0.9) 23(57.5)  10(25.0)    0(0) 
Info från anhörig  10(6.8)    104(70.8)   6(4.0)   1(0.9)    86(81.1)   1(0.9)   1(2.5)    19(47.5)  11(27.5)  
_________________________________________________________________________________________________________________ 
I tabellen överensstämmer inte de antal som svarat med de antal som hade möjlighet att svara. Det beror på att vissa har avstått från att svara 
på en del av underfrågorna i matrisen. Därmed blir inte heller svarsfrekvensen 100 procent för varje delfråga. 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
Tabellen visar att det vanligast förekommande är att sjuksköterskan ibland upptäcker en 

psykisk ohälsa fastän patienten söker för fysiska symtom. Upptäckten sker oftast genom 

patientens beskrivning. Läkaren upptäcker oftast en psykisk ohälsa framförallt när patienten 

söker för detta men också genom de kliniska symtomen. Information från anhörig är ibland 

det som övervägande hjälper läkaren ställa diagnos. Hos samtalsterapeuten är det den psykisk 

ohälsa patienten söker för och därför naturligt att den upptäcks. 

 

Tabell 7 
Misstanke om psykisk ohälsa men ingen fördjupad bedömning görs, i antal och procent 
__________________________________________________________________________________________ 
Orsak:  Ssk / 147   Läkare / 106 
  ________________________________________________________________________________ 
  Oftast      Ibland       Aldrig      Ej svarat  Oftast      Ibland       Aldrig      Ej svarat 
Om patient söker för fysiska besvär 13(8.8)    84(57.1)   27(18.4)    23(15.7)    4(3.8)    55(51.9)   25(23.6)   22(20.7) 
Om patient avvisar min misstanke 34(23.1)  77(52.4)   12(8.2)      24(16.3)  15(14.2)  58(54.7)     9(8.5)     24(22.6) 
På grund av tidsbrist 15(10.2)  61(41.5)   53(36.1)    18(12.2)    6(5.7)    54(50.9)   21(19.8)   25(23.6) 
Jag gör en fördjupad bedömning       -              -              -                  -  52(49.1)  40(37.7)     2(1.9)     12(11.3) 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
I tabellen  - avser att frågan inte ställts till sjuksköterskor. 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
Tabellen visar att knappt hälften av läkarna oftast gör en fördjupad bedömning vid misstanke 

om psykisk ohälsa. Både sjuksköterskor och läkare avstår ibland ungefär hälften av tillfällena 

från en fördjupad bedömning om patient söker för fysiska besvär eller avvisar misstanken. 

Tidsbrist är den faktor som oftast eller ibland medför att 52 procent av sjuksköterskorna och 

57 procent av läkarna inte gör någon fördjupad bedömning. För samtalsterapeuter var denna 

fråga inte relevant då de möter patienter just för deras psykiska ohälsa. 

 

Resultat i förhållande till Vårdprogrammet för depression 

Studier visar att upp till en fjärdedel av de som söker primärvården och där det föreligger en 

depression inte blir upptäckta. När de två första symtomen på depression identifieras ska 

enligt en tydlig intention i vårdprogrammet en mer strukturerad intervju genomföras i 

kombination med tester. 
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Resultatet av enkätundersökningen visade förutom ovanstående tabeller att 

sjuksköterskor på flera vårdcentraler hade en egen utarbetad mall med screeningfrågor till 

stöd för upptäckt. En lokal praxis har där uppstått vilket inte överrens stämmer med 

vårdprogrammets intention om länsövergripande riktlinjer. 

 

4.3 Bedömning 

Hur arbetar personalen vid bedömning av en psykisk ohälsa hos patienten? 

Det vanligast förekommande arbetssättet vid bedömning av psykisk ohälsa är att ställa 

rutinmässiga frågor. Tester som bedömningsinstrument används i ytterst begränsad 

omfattning. Till samtalsterapeut kommer patienterna många gånger direkt eller via 

meddelande från sjuksköterska i TeleQ och endast en tredjedel kommer oftast genom remiss 

från läkare. 

 

Tabell 8 
Bedömningsförfarande vid en psykisk ohälsa, i antal och procent 
___________________________________________________________________________ 
Arbetssätt:   Ssk / 147  Läkare / 106  SamT / 40 
Rutinmässiga frågor 132 (89.8%)  100 (94.3%)  36 (90.0%) 
Kriterier i DSM IV     6 (4.1%)    55 (51.9%)  32 (80.0%) 
Vc egen mall    34 (23.1%)      4 (3.8%)    3 (7.5%) 
Vissa test      9(6.1%)    78 (73.6%)  40( 100%) 
Labbprover        -    65 (61.3%)         - 
_________________________________________________________________________________________ 
I den här tabellen är det möjlig med fler svarsalternativ och därför blir det totala antalet som svarat fler än antal deltagare i varje yrkesgrupp  
och därmed den sammanlagda procentsatsen mer än 100. I tabellen  -  avser att frågan inte ställts. 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
Tabellen visar att vid bedömning av psykisk hälsa är rutinmässiga frågor det vanligast 

förekommande för alla tre yrkesgrupper, något mindre förekommande för samtalsterapeuter. 

Därutöver använder sjuksköterskorna lokalt utformade mallar. Tester och DSM IV används 

ytterst sparsamt av sjuksköterskorna. Det vanligaste tillvägagångssätt för sjuksköterskan i 

TeleQ är att bistå patienten med att boka en besökstid hos annan vårdcentralspersonal för att 

där få vidare bedömning. Flertalet läkare använder rutinmässiga frågor och nästan två 

tredjedelar använder tester, därefter används labbprover samt DSM IV kriterier. 

Samtalsterapeuternas hjälpmedel vid bedömning är tester och rutinmässiga frågor. 
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Tabell 9 
Användning av tester vid bedömning av psykisk ohälsa, i antal och procent 
___________________________________________________________________________ 
Tester:   Ssk /147  Läkare / 106  SamT / 40 
AUDIT  19 (12.9%)  56 (52.8%)  33 (82.5%) 
BAI    1 (0.7%)    3 (2.8%)  15 (37.5%) 
BDI      -  22 (20.7%)  17 (42.5%) 
DUDIT      -  14 (13.2%)  17 (42.5%) 
GADS-20skalan   0 (0%)    2 (1.9%)     0 (0%) 
HAD    3 (2.0%)  41 (38.7%)  26 (65.0%) 
MADRAS      -  40 (37.7%)    7 (17.5%) 
MADRAS-S      -  67 (63.3%)  30 (75.0%) 
MDQ      -    7 (6.6%)    8 (20.0%) 
M.I.N.I      -    4 (3.8%)  15 (37.5%) 
PHQ-9    0 (0%)    5 (4.7%)    9 (22.5%) 
Självmordsstegen   9 (6.1%)  40 (37.7%)  25 (62.5%) 
__________________________________________________________________________________________ 
Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT), Beck Anxiety Inventory (BAI), Beck Depression Inventory (BDI), Drug Use Disorders 
Identification Test (DUDIT), Geriatric Depression Scale (GADS-20), Hospitality Anxiety and Depression Scale (HAD), Montgomery-
Åsberg Depression Rating Scale (MADRAS) och självskattning (-S), Mood Disorder Questionnaire (MDQ), Mini International 
Neuropsychiatric Inventory (MINI), Patient Health Questionnaire (PHQ-9). 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
I den här tabellen är det möjlig med fler svarsalternativ och därför blir det totala antalet som svarat fler än antal deltagare i varje yrkesgrupp 
och därmed den sammanlagda procentsatsen mer än 100. I tabellen  -  avser att ssk inte tillfrågats om de använder den testen. 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
Tabellen visar ett vid bedömning generellt lågt användande av tester som hjälpmedel. 

Framförallt är testförfarandet ytterst begränsat för sjuksköterskor. Tre fjärdedelar, 110 

sjuksköterskor svarade inte alls på denna fråga. Av de som svarade var det 18 som uppgav att 

de använde andra tester än de som angivits och några av ovan angivna tester fanns inte som 

möjligt svarsalternativ för dem. Några sjuksköterskor använder utöver de tester som 

namngetts lokalt utarbetade mallar samt checklista för depression. Läkare uppgav sig utöver 

de uppräknade testerna använda Mini Mental Test (MMT) samt Vuxen-ADHD 

Självrapportskala (ASRS). Samtalsterapeuter använder sig också av bland annat Generalised 

Anxiety Disorder Assessment (GAD-7), Symtom Cheklista (SCL-90), Attachemnt Style 

Questionnaire (ASQ), Structured Clinical Interview for DSM-IV (SCID-II) samt Brief 

Obsessive Compulsive Scale (BOCS). Samtalsterapeuterna var den grupp som visade sig mest 

använda tester. Fyra läkare och två samtalsterapeuter besvarade inte denna fråga. 

Resultatet av enkätundersökningen visade också att läkarna oftast gör kompletterande 

bedömning genom att ge patienten ny besökstid. Samrådan med annan personal på 

vårdcentralen är ett annat tillvägagångssätt för läkaren, men sammantaget sker samrådan med 

psykiatriker inom vårdcentralen eller med vuxenpsykiatrin oftare än med annan personal. Vid 

behov av kompletterande bedömning ger samtalsterapeuter också framförallt ny besökstid till 

patienten och samråder betydligt oftare med annan personal på vårdcentralen än med 

psykiatriker. Remisskonferens med vuxenpsykiatrin är något samtalsterapeuterna använder 

och deltar i dubbelt så ofta som läkarna. 
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Resultat i förhållande till Vårdprogrammet för depression 

Vårdprogrammet påtalar vikten av att mottagningspersonal kan ställa adekvata frågor och vid 

misstanke om depression använda PHQ-9. HAD-skalan bör användas om det finns misstanke 

om överdriven oro. I DSM-IV manualen framgår symtomkriterier och vid symtom på 

depression ska MADRS-S användas. För äldre personer med nedstämdhetstecken kan GDS-

20 skalan användas. Vid symtom på bipolaritet finns formuläret MDQ vilket också ska 

användas vid recidiverande depression. Vid bedömning av nedstämdhet och depression ska 

suicidriskbedömning alltid genomföras. Ett test för detta är självmordsstegen och grad av 

depression ska också bedömas. Psykisk status ska bedömas i klinisk intervju och testet MINI 

finns som hjälpmedel, dessutom kan närstående ge en kompletterande bild. Vid nydebuterad 

depression ska somatisk orsak alltid uteslutas genom att fysiska orsaker till symtomen utreds. 

Personer med somatisk samsjuklighet ska alltid utredas inom primärvården. 

Resultatet av enkätundersökningen visade en skillnad mellan aktuellt arbetssätt och det i 

vårdprogrammet rekommenderade. Dels finns på flera håll lokalt utarbetade rutiner och ett 

länsövergripande förhållningssätt saknas. De tester som hänvisas till i vårdprogrammet 

används i begränsad omfattning och framförallt sjuksköterskor i TeleQ har en begränsad rutin 

kring detta. 

 

4.4 Behandling 

Hur arbetar personalen med behandling av en psykisk ohälsa hos patienten? 

Det behandlingsalternativ som framförallt lyfts fram är det farmakologiska. Vad gäller 

psykologisk behandling är det främst KBT som erbjuds. Sjuksköterskor och läkares 

uppfattning om tillgången på KBT är större än vad samtalsterapeuterna redovisade. Råd och 

stöd av sjuksköterska uppfattas finnas minst tillgång till. 

 
Tabell 10 
Uppfattning om vårdcentralens tillgång på behandlingsalternativ, i antal och procent 
___________________________________________________________________________ 
Behandlingsutbud: Ssk / 147  Läkare / 106  SamT / 40 
Råd o stöd av ssk   75 (51.0%)  54 (50.9%)  28 (70.0%) 
Farmakologisk   115 (78.2%)  92 (86.8%)  38 (95.0%) 
Psykologisk    82 (55.8%)  64 (60.4%)  38 (95.0%) 
Sammansatt Farm o Psyk   80 (54.4%)  68 (64.2%)  35 (87.5%) 
Annat    25 (17.0%)  16 (15.1%)    4 (10.0%) 
___________________________________________________________________________ 
I den här tabellen är det möjlig med fler svarsalternativ och därför blir det totala antalet som svarat fler än antal deltagare i varje yrkesgrupp 
och därmed den sammanlagda procentsatsen mer än 100.  
_________________________________________________________________________________________________________________ 
Tabellen visar att farmakologisk behandling uppfattas som det vanligast förekommande 
förutom samtalsterapeuter som också uppfattar att psykologisk behandling erbjuds lika ofta. 
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Bara hälften av sjuksköterskor och läkare uppger att råd och stöd av sjuksköterskan är något 
vårdcentralen har tillgång till. Ungefär hälften av sjuksköterskorna har en uppfattning om att 
det finns psykologisk behandling och hos läkarna är uppfattning om tillgången något större. 
 
Tabell 11 
Uppfattning om vilken psykologisk behandling vårdcentralen erbjuder, i antal och procent 
__________________________________________________________________________________________ 
Psykologisk behandling: Ssk / 147  Läkare / 106  SamT / 40 
KBT  127 (86.4%)  85 (80.2%)  25 (62.5%) 
IPT      6 (4.1%)    5 (4.7%)    0 (0%) 
PDT    11 (7.5%)  16 (15.1%)    7 (17.5%) 
Annat    10 (6.8%)  15 (14.2%)    8 (20.0%) 
Vet ej    32 (21.8%)  21 (19.8%)         - 
__________________________________________________________________________________________ 
I den här tabellen är det möjlig med fler svarsalternativ och därför blir det totala antalet som svarat fler än antal deltagare i varje yrkesgrupp 
och därmed den sammanlagda procentsatsen mer än 100. Samtalsterapeuternas erbjudande av psykologisk behandling är dock 100 procent. 
I tabellen  -  avser att frågan inte ställts. 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
Tabellen visar att samtalsterapeuterna uppger att den psykologisk behandling som erbjuds 

framförallt är KBT. En femtedel av sjuksköterskorna och läkarna saknar vetskap om 

vårdcentralens inriktning på psykologisk behandling. För båda grupperna är det också en 

markant skillnad mellan deras uppfattning om inriktning på psykologisk behandling och det 

samtalsterapeuterna uppger att vårdcentralen har att tillgå. 

 

Tabell 12 
Sjuksköterskans arbetssätt vid psykisk ohälsa hos patienten, i antal och procent, totalt antal 147 
___________________________________________________________________________ 
Råd och Information: Oftast Ibland Aldrig Ej svarat 
Fysisk aktivitet  21 (14.3%) 76 (51.7%) 14 (9.5%) 36 (24.5%)  
Självhjälpslitteratur   4 (2.7%) 31 (21.1%) 72 (49.0%) 40 (27.2%) 
Psykosocial rådgivning 25 (17.0%) 63 (42.8%) 22 (15.0%) 37 (25.2%) 
Skillnad i rek pga ålder 24 (16.3%) 56 (38.1%) 28 (19.1%) 39 (26.5%) 
__________________________________________________________________________________________ 
Tabellen visar att den typ av råd och information sjuksköterskan ger är relativt jämt fördelat 

förutom rådet kring självhjälpslitteratur som är sällan förekommande.  

 

Tabell 13 
Läkare och samtalsterapeuts vanligaste tillvägagångssätt vid psykisk ohälsa hos patienten, i antal och procent 
__________________________________________________________________________________________ 
Hur behandling ordineras: Läkare / 106   SamT / 40 
  ________________________________________________________________________________ 
  Oftast       Ibland     Aldrig     Ej svarat  Oftast       Ibland       Aldrig     Ej svarat 
Info om olika behandlings alternativ 75(70.8)  19(17.9)    0(0)        12(11.3)  24(60.0)    11(27.5)    1(2.5)     4(10.0) 
På patients önskemål 18(17.0)  70(66.0)    5(4.7)      13(12.3)  18(45.0)    18(45.0)    0( 0)       4(10.0) 
Skillnad i rekommendation beroende 
av ålder  36(34.0)  48(45.3)    8(7.5)      14(13.2)  8(20.0)     21(52.5)   7(17.5)   4(10.0) 
Ger anhöriga information   5(4.7)    76(71.7)  11(10.4)    14(13.2)  3(7.5)       27(67.5)   5(12.5)   5(12.5) 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
Tabellen visar att det är oftast förekommande att både läkare och samtalsterapeut ger 

patienten information om olika behandlingsalternativ och mest vanligt är att erbjuda det 

patienten efterfrågar. Det är något mer förekommande hos läkare än samtalsterapeut att göra 
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skillnad i rekommendation beroende av ålder. Information till anhöriga om den anhöriges 

sjukdom och behandling ges ibland av båda yrkesgrupperna.  

 

Tabell 14 
Läkarens vanligaste ordination vid psykisk ohälsa hos patienten, i antal och procent, totalt antal 106 
___________________________________________________________________________ 
Ordinerad behandling: Oftast Ibland Aldrig Ej svarat 
Råd och stöd av ssk   3 (2.8%) 43 (40.6%) 40 (37.7%) 20 (18.9%) 
Farmakologisk  40 (37.7%) 53 (50.0%)   0 ( 0%) 13 (12.3%) 
Psykologisk  40 (37.7%) 51 (48.1%)   2 (1.9%) 13 (12.3%)  
Sammansatt Farm o Psyk 39 (36.8%) 54 (50.9%)   1 (1.0%) 12 (11.3%) 
__________________________________________________________________________________________ 
Tabellen visar ingen skillnad mellan hur ofta läkaren ordinerar farmakologisk eller 

psykologisk behandling. Råd och stöd av sjuksköterska är minst förekommande ordination. 

 
Tabell 15 
Samtalsterapeutens behandlingsutbud vid psykisk ohälsa hos patienten, i antal och procent, totalt antal 40 
__________________________________________________________________________________________ 
Psykologisk behandling: 
Enskilda samtal    40 (100%) 
Krissamtal   36 (90.0%) 
Råd och stödsamtal  33 (82.5%) 
Stresshantering   34 (85.0%) 
Mindfulness kurs  24 (60.0%) 
Sömnkurs   19 (47.5%) 
Anhörigstöd   15 (37.5%) 
Par samtal   13 (32.5%) 
Smärtkurs     9 (22.5%) 
Familjesamtal     7 (17.5%) 
Internetstödd behandling    3 (7.5%) 
EMDR     0 (0%) 
__________________________________________________________________________________________ 
I den här tabellen är det möjlig med fler svarsalternativ och därför blir det totala antalet som svarat fler än antal deltagare och därmed den 
sammanlagda procentsatsen mer än 100. 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
Tabellen visar att alla samtalsterapeuter erbjuder enskilda samtal däremot är förekomsten av 

par- och familjesamtal begränsad. Tre femtedelar av samtalsterapeuterna erbjuder också 

Mindfulness kurser, något färre erbjuder sömnkurs och endast drygt en femtedel erbjuder 

smärtkurs. 
 
Tabell 16 
Antal samtal i genomsnitt vid psykologisk behandlingen 
__________________________________________________________________________________________ 
Antal samtal: 
-  5   samtal     4 (10.0%) 
-10   samtal   30 (75.0%) 
-15   samtal     5 (12.5%) 
 15 - samtal     1 (2.5%) 
__________________________________________________________________________________________ 
Tabellen visar att upp till tio samtal är det mest vanligt förekommande vid psykologisk 

behandling på vårdcentralerna. 
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Tabell 17 
Upprättande av behandlingsplan för genomförande av den psykologiska behandlingen med mål och avslut, totalt 
antal 40 
___________________________________________________________________________ 
   Oftast Ibland Aldrig Ej svarat 
Muntlig behplan med patient  29 (72.5%)   6 (15.0%) 2 (5.0%) 3 (7.5%) 
Skriftligt behplan med patient    7 (17.5%) 18 (45.0%) 9 (22.5%) 6 (15.0%) 
Behandlingen har tydliga mål  28 (70.0%) 10 (25.0%) 1 (2.5%) 1 (2.5%) 
Behandlingen har tydlig avslutning 29 (72.5%)   9 (22.5%) 0 (0%) 2 (5.0%) 
__________________________________________________________________________________________ 
Tabellen visar att samtalsterapeuter oftast upprättar behandlingsplaner för hur den 

psykologiska behandlingen ska utformas och genomföras men då framförallt muntligt plan. 

En behandlingsplan medför att den psykologiska behandlingen oftast har både tydliga mål 

samt avslut. 

Resultatet av enkätundersökningen visade också att en fjärdedel av läkarna uppger att de 

ofta eller ibland, i samband med att de remittera patienten till psykologisk behandling, 

samtidigt släpper eget behandlingsansvar. Detta går i linje med att hälften av 

samtalsterapeuterna skattade att de ofta har ensamt behandlingsansvar för patienten. Alla tre 

yrkesgrupper redovisade att de sällan uppmärksammar barnen till patienter med psykisk 

ohälsa. 

 

Resultat i förhållande till Vårdprogrammet för depression 

I vårdprogrammet anses att symtomens svårighetsgrad är avgörande vid bedömning av 

behandlingsinsats och lindriga samt medelsvåra symtom ska behandlas i primärvården. 

Information om olika behandlingsalternativ samt vad som rekommenderas ska ges till 

personen. Den behandling som sätts in ska alltid ske i samråd med personen och även 

anhöriga som personen valt. När en behandling inleds ska skriftlig information ges om 

sjukdomen samt vart man vänder sig med frågor. Vid depressiva symtom men där 

diagnoskriterier inte uppfylls ska personen erbjudas råd om egenvård. Vid lindrig depression 

ska internetbaserad KBT eller psykoterapi med KBT eller psykodynamisk/interpersonell 

inriktning erbjudas och endast i undantagsfall läkemedelsbehandling. Vid medelsvår egentlig 

depression ska personen erbjudas antingen psykologisk behandling KBT, interpersonell, 

psykodynamisk korttidsterapi eller farmakologisk behandling, eller en kombination mellan 

psykologisk och farmakologisk behandling. Då läkemedel sätts in ska en uppföljning av detta 

ske inom en till två veckor. Vid medelsvår depression ska även en vårdplan för patienten 

avseende sjukskrivning och arbetsrehabilitering upprättas. Vid medelsvår depression ska 

Hälso- och sjukvården erbjuda anhörigstöd eller ge information om föreningar för patient och 

anhöriga. 
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Resultatet av enkätundersökningen visade att nuvarande arbetssätt att ge information om 

olika behandlingsalternativ uppfylls relativt väl, men enkäten tydliggjorde inte om 

information som lämnas om sjukdomen är muntlig eller skriftlig. Anhöriga ges information 

endast ibland och barnet som anhörig uppmärksammas än mer sällan. Resultatet visade en 

avsaknad eller ovetskap kring olika behandlingar beroende på grad av ohälsa och därmed när 

de olika behandlingsalternativen ska sättas in, men att farmakologisk behandling är en vanligt 

förekommande ordination. Om och hur vårdplaner upprättas var inte något som 

uppmärksammades i enkäten. 

 

4.5 Uppföljning 

Hur arbetar personalen vid uppföljning av en psykisk ohälsa hos patienten? 

Uppföljning kan utföras både strax efter insatt behandling samt efter avslutad behandling och 

med olika tidsintervall. På vårdcentralerna finns en avsaknad av eller en ovetskap kring 

rutiner för uppföljning vid behandling av psykisk ohälsa. 

 
Tabell 18 
Läkare och samtalsterapeuts uppföljning efter genomförd behandling av psykisk ohälsa, i antal och procent 
________________________________________________________________________________________________________________ 
Uppföljning av behandling:  Läkare / 106   SamT / 40 
   _____________________________________________________________________ 
  Oftast         Ibland        Aldrig     Ej svarat Oftast      Ibland       Aldrig      Ej svarat 
Återbesök till mig  69(65.1)    30(28.3)       1(0.9)       6(5.7)  27(67.5)    8(20.0)     1(2.5)     4(10.0) 
Telefontid till mig  37(34.9)    50(47.2)       5(4.7)     14(13.2)   3(7.5)    25(62.5)     6(15.0)   6(15.0) 
Endast på patients initiativ   3(2.8)      36(34.0)     49 (46.2)  18(17.0)   1(2.5)    12(30.0)   17(42.5) 10(25.0) 
Annan Vc personal följer upp   3(2.8)      56(52.8)     29(27.4)   18(17.0)   0(0)         9(22.5)   22(55.0)   9(22.5) 
___________________________________________________________________________ 

Tabellen visar att det vanligaste sättet för uppföljning är att ge patienten en återbesökstid. Det 

är vanligare för läkaren än för samtalsterapeuten att ibland låta uppföljning utföras av annan 

vårdcentralspersonal eller endast på patientens initiativ. I enkäten för sjuksköterskor i TeleQ 

visade det sig att dessa frågor inte var relevanta för dem.  

 
Tabell 19 
Läkare och samtalsterapeuts arbetssätt vid uppföljning av psykisk ohälsa, i antal och procent 
___________________________________________________________________________ 
Arbetssätt:   Läkare / 106  SamT / 40 
Rutinmässiga frågor  97 (91.5%)  34 (85.0%) 
Kriterier i DSM IV  35 (33.0%)  15 (37.5%) 
Vissa test   53 (50.0%)  20 (50.0%) 
Patients självskattningsformulär  44 (41.5%)  35 (87.5%) 
__________________________________________________________________________________________ 
I den här tabellen är det möjlig med fler svarsalternativ och därför blir det totala antalet som svarat fler än antal deltagare i varje yrkesgrupp 
och därmed den sammanlagda procentsatsen mer än 100. 
Tabellen visar att både läkare och samtalsterapeuter använder tester vid ungefär hälften av 

uppföljningstillfällena och att rutinmässiga frågor är det vanligaste förfaringssättet. 
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Resultat i förhållande till Vårdprogrammet för depression 

Vårdprogrammet lyfter fram att vid medelsvår egentlig depression ska personen erbjudas 

läkemedel och insatt behandling ska följas upp inom en till två veckor. Detta då det finns en 

förhöjd självmordsrisk i början av antidepressiv läkemedelsbehandling. Efter en depression 

finns risk för återfall i en ny egentlig depression och personer ska därför erbjudas bland annat 

fortsatt psykologisk behandling samt fortsatt läkemedelsbehandling. Dessutom ska 

psykopedagogisk information och rådgivning hur man förebygger återfall tillhandahållas. 

En klinisk uppföljning av behandlingen ska ske kontinuerligt och utföras genom en 

strukturerad intervju samt MADRAS-S. Vid långvarig läkemedelsbehandling ska personen 

följas upp via kontakt med sjuksköterska samt minst en gång om året via läkarbesök. 

Resultatet av enkätundersökningen visade att många uppger att rutiner för uppföljning 

av behandling inte finns eller att de inte har vetskap om eventuella rutiner. Uppföljning sker 

dock ofta genom återbesök och bedömning om aktuell psykisk hälsa genomförs då mest via 

rutinmässiga frågor, tester används endast vid hälften av tillfällena. Resultatet klargör inte hur 

uppföljning ser ut efter insatt läkemedelsbehandling, varken på kort- eller lång sikt, och inte 

heller om sjuksköterskan utför uppföljning av medicinering.  

 

5. Diskussion 
5.1 Metoddiskussion 
Syftet med studien var att få en nulägesbeskrivning av hur arbetet kring vuxna patienter med 

psykisk ohälsa bedrivs inom ett landstings primärvård. En kartläggning av de fyra delarna 

upptäckt, bedömning, behandling och uppföljning genomfördes i en enkätundersökning. 

Resultatet jämfördes med riktlinjer och rekommendationer i det nyligen fastställda 

vårdprogrammet för depression, vilket stod inför att implementeras. 

Reliabilitet, eller tillförlitlighet innefattar likhet mellan frågor, hur svaren registreras, 

forskarens objektivitet och konstans, att fenomenet inte ändrar sig (Trost, 2007). Studien har 

en hög reliabilitet då frågeformulären var lika för alla tillfrågade målgrupper och alla hade 

samma förutsättningar och tidsintervall vid besvarandet av enkäten. Svaren lagrades i samma 

databas, där också en första bearbetning skedde. Då uppsatsskrivaren arbetade som 

samtalsterapeut inom den verksamhet som undersöktes kunde inte ett helt objektivt perspektiv 

säkerställas. 

Validitet avser mätinstrumentets förmåga att mäta det som ska mätas (Olsson & 

Sörensen 2011). Studien bygger på uppsatsskrivarens egen utformade enkät och bedöms ha 

uppfyllt syftet och gett svar på dess frågor. Valet av att använda begreppet psykisk ohälsa i 
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enkätfrågorna kan ses som en generell brist, då det begreppet omfattar mer än depression. En 

jämförelse med vårdprogrammet för depression kan därför ha blivit något missvisande. 

Dessutom avsåg undersökningen arbetet kring vuxna patienter, från 18år, med psykisk ohälsa. 

Där uppkom hos en del svarande en osäkerhet då rehabiliteringsgarantin och därmed 

primärvårdens åtaganden gäller från 16 års ålder. Frågor angående behandling och 

uppföljning var inte relevanta för sjuksköterskor och andra frågor missades som tillexempel 

uppföljning av medicinering. Det fanns inte heller frågor för hur och om sjuksköterskor utför 

andra arbetsuppgifter kring psykisk ohälsa. Enkäten hade också brister i frågor till läkarna 

gällande exempelvis på vilka grunder farmakologisk och/eller psykologisk behandling 

ordineras, om vårdplaner upprättas och hur uppföljningen av insatt medicinering sker. Brister 

i enkätfrågorna till samtalsterapeuter kunde undvikas i större utsträckning än till de andra 

yrkesgrupperna, då uppsatsskrivaren har egen erfarenhet av yrket. Tillförlitligheten i studien 

hade troligen blivit något större, om möjligheten att använda ett vedertaget frågeformulär 

funnits. 

En generell brist är att enkätundersökningen sammanföll med en omorganisation inom 

två av landstingets områden. Det påverkade troligen bortfallet, vilket totalt blev drygt hälften 

av de som tillfrågades. En generalisering av resultatet är ändå möjlig. Dels då det inte finns 

något systematiskt internt bortfall och trots eventuell lokal skillnad i något område, där 

bortfallet var större, så bedöms svaren ändå vara representativa för hur hela landstinget 

hanterar första linjens psykiatri. 

 

5.2 Resultatdiskussion 

Huvudresultatet visar att uppfattningen skiljer sig åt mellan yrkesgrupperna avseende det 

arbete som bedrivs på vårdcentralerna för patienter med psykisk ohälsa. En otydlighet finns 

avseende på vilka grunder en psykisk ohälsa upptäcks och bedöms och därmed vad som blir 

indikationerna för den behandling som ordineras. Resultatet visar också en brist på 

gemensamma rutiner under hela förloppet av vård och behandling, från den första upptäckten 

till uppföljning. Det framkommer dessutom bristande samarbete både mellan personalen inom 

vårdcentralen och med vårdgrannar.  

Av sjuksköterskornas enkätsvar framkom att arbetsuppgiften att bemanna TeleQ 

framförallt förekom enligt ett rullande schema. Det innebär att upptäckt och bedömning av en 

vårdsökandes hälsa via telefonmottagningen inte är sjuksköterskans huvudsakliga 

arbetsuppgift. Sjuksköterskorna beskriver svårigheter att via telefon bedöma den psykiska 

hälsan och fler patienter söker återkommande för kroppsliga symtom och somatiserar troligen 
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den psykiska ohälsan. Hjälpmedel som tester och screeninginstrument är något 

sjuksköterskorna i TeleQ använder i ytterst begränsad omfattning och de saknar tydliga 

rutiner för hur och vad de ytterligare behöver klargöra, när en misstanke om psykisk ohälsa 

uppkommit. Då de dessutom har en begränsad samtalstid med patienten finns risk att en 

psykisk ohälsa inte upptäcks om patienten inte söker specifikt för detta.  

Enkäten tydliggjorde att läkarna på vårdcentralerna hade bristande rutiner för arbetet 

med patienters psykiska ohälsa, bland annat när risk för självmord föreligger. De uppgav att 

vid tidsbrist avstod de från fördjupad bedömning trots misstanke om en patients psykiska 

ohälsa. Till hjälp vid bedömning fanns en generellt låg användning av tester och 

screeninginstrument. Drygt tre femtedelar använde MADRAS-S, drygt hälften AUDIT och 

endast knappt två femtedelar av läkarna använde självmordsstegen. Läkarna uppgav också att 

både de och sjuksköterskorna har bristande resurser för uppföljning av patienters psykiska 

hälsa. Läkarna hade bristande kunskap gällande när vilken typ av behandling sågs som mest 

adekvat och precis som sjuksköterskorna saknade en femtedel av läkarna kunskap om vilken 

psykologisk behandling vårdcentralen erbjuder. En reflektion blir därför att risken finns att 

farmakologisk behandling ordineras även där vårdprogrammet i första hand rekommenderar 

egenvård eller psykologisk behandling. Resultatet visar även på att läkarna har ett begränsat 

samarbete med annan personal på vårdcentralen men att det underlättar när samtalsterapeuten 

är placerad på vårdcentralen. Deras enkätsvar visade också på upplevelsen av bristande 

samarbete med vårdgrannar och då främst vuxenpsykiatrin. Dessutom ansåg läkarna att det 

inte råder samsyn mellan primärvården och vuxenpsykiatrin över var den enskilde patienten 

har sin tillhörighet. 

Enkätsvaren påvisade att antalet samtalsterapeuter med KBT-kompetens har ökat 

kraftigt i och med landstingets satsning på att utbilda befintlig personal. Av 

samtalsterapeuterna är endast en tredjedel socionomer och än färre är psykologer, en brist på 

psykosocial kompetens råder därmed fortfarande. Resultatet visade att samtalsterapeuterna är 

de som i störst omfattning använder tester och screeninginstrument till hjälp vid bedömning 

och dessutom har vissa rutiner. Den övervägande delen av samtalsterapeuterna erbjuder en 

kortare psykologisk behandling med tydligt mål och avslutning, men behandlingsplanerna för 

överenskommen behandling är sällan skriftliga, vilket är ett förbättringsområde. 

Samtalsterapeuterna upplevde att sjuksköterskor i TeleQ och stafettläkare remitterade 

patienter till primärvårdens psykologiska behandling, trots att patienternas symtom och 

problem föll inom vuxenpsykiatrins ansvarsområde. De ansåg dessutom att det förelåg 

bristande samarbete, både inom vårdcentralen och med vuxenpsykiatrin.  
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Framförallt de som är placerade åtskilda från vårdcentralen saknade regelbundet samarbete 

med remitterande läkare. 

 

5.3 Slutsatser och reflektion 

Resultatet påvisar att det finns tydliga förbättringsområden i arbetssättet kring vuxna patienter 

med en psykisk ohälsa och under implementeringsprocessen behöver dessa områden ges extra 

utrymme. Ett område är diagnostisering och bedömning vilket behöver säkerställas genom att 

öka kunskapen om samt användandet av tester och screeninginstrument. Däri följer troligen 

att möjligheten till behandling på rätt nivå och med bästa möjliga metod ökar, vilket det finns 

behov av. Vid implementeringen av vårdprogrammet bör fokus även riktas mot att rutiner, vid 

exempelvis suicidrisk, tydliggörs. Ett annat behov är att förbättra samverkan mellan 

personalen inom vårdcentralen men också mellan primärvården och vuxenpsykiatrin. En fråga 

är dessutom hur personalen ska ges bättre tidsmässig möjlighet att bedöma en psykisk ohälsa, 

när en misstanke om detta uppstår. 

De nationella intentionerna har länge varit att öka primärvårdens ansvar för första 

linjens psykiatri. Resultatet avspeglar att detta ännu inte har fått tillräcklig genomslagskraft i 

den dagliga verksamheten på vårdcentralerna. Det som framkommit i denna studie är med 

största sannolikhet ett resultat som skulle framkomma vid liknande studier inom andra 

landstings primärvård. 

Beslutet att implementera ett landstingsövergripande vårdprogram för depression är en 

god början och ett stöd i utvecklingsarbetet att skapa mer tydliga och enhetliga riktlinjer för 

arbetet kring dessa patienter. Resultatet av undersökningen och därmed denna uppsats torde 

vara ett bidrag i det fortsatta arbetet med att förbättra vård och behandling vid psykisk ohälsa.	  

Förslag på framtida studie är att en utvärdering av implementeringens effekter 

genomförs på både kort och lång sikt.   
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      Bilaga 1 
Till 
Verksamhetschef på vårdcentralerna, inom landstinget 
 
Primärvården, första linjens psykiatri 
 
Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression samt ångestsyndrom har medfört 
att vårdcentralerna har ett ökat ansvar att tillhandahålla såväl bedömning som behandling av 
patienter med psykisk ohälsa. Landstingsledningen har nyligen beslutat att samordning och 
implementering av landstingets vårdprogram för depression ska genomföras. 
 
I samråd med primärvårdens samordnare kommer en enkätundersökning avseende arbetssättet 
kring patienter med psykisk ohälsa att genomföras. Resultatet blir ett bidrag i planering av 
kunskap- och utbildningsbehov, för att tillgodose första linjens psykiatri och god psykiatrisk 
vård. Resultatet presenteras i en C-uppsats, vilken skrivs inom ramen för psykoterapeut 
utbildning KBT, vid Umeå Universitet, där undertecknad studerar. Till min hjälp har jag 
uppsatshandledare Stefan Tungström. 
 
Enkäten skickas ut till sjuksköterskor i Tele Q, läkare och samtalsterapeuter, vid alla 
vårdcentraler inom landstinget. Arbetssättet som undersöks gäller vuxna vårdsökande med 
psykisk ohälsa. Vid sammanställning samt i den färdiga uppsatsen kommer ingen urskiljning 
att kunna göras mellan enskilda vårdcentraler eller enskilda anställda. Patienter finns över 
huvudtaget inte inom ramen för uppsatsen. 
 
Biträdande landstingsdirektör har godkänt att enkätundersökningen sker genom landstingets 
e-post. Enkät till berörd personal kommer att skickas ut under september/oktober 2012. 
 
Undertecknad kommer innan enkäten skickas ut att kontakta Dig för att tillhandahålla namn 
på den personal som är mest aktuell att enkäten skickas till. 
 
Med tack på förhand att Din berörda personal medverkar. 
 
 
2012-06-13 
 
Kärsti Rundgren 
socionom/samtalsterapeut  
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      Bilaga 2 
Till samtliga 
Läkare, Sjuksköterskor i Tele Q och Samtalsterapeute 
på vårdcentralerna inom landstinget 
 
Inför enkätundersökning, första linjens psykiatri 
 
Socialstyrelsen nationella riktlinjer för vård vid depression samt ångestsyndrom har medfört 
att vårdcentralerna har ett ökat ansvar att tillhandahålla såväl bedömning som behandling av 
patienter med psykisk ohälsa. Landstingsledningen har nyligen beslutat att samordning och 
implementering av landstingets vårdprogram för depression ska genomföras. 
 
I samråd med primärvårdens samordnare kommer en enkätundersökning avseende arbetssättet 
kring patienter med psykisk ohälsa att genomföras. Resultatet blir ett bidrag i planering av 
kunskaps- och utbildningsbehov, för att kunna tillgodose första linjens psykiatri och god 
psykiatrisk vård. Resultatet presenteras i en C-uppsats, vilken skrivs inom ramen för 
undertecknads psykoterapeututbildning KBT vid Umeå Universitet. 
 
Enkäten skickas ut till läkare, sjuksköterskor i Tele Q och samtalsterapeuter, vid alla 
vårdcentraler inom landstinget Dalarna. Den vårdprocess som undersöks avser vuxna 
vårdsökande med psykisk ohälsa. Vid sammanställning samt i den färdiga uppsatsen kommer 
ingen urskiljning att kunna göras mellan enskilda vårdcentraler eller enskilda anställda. 
Patienter finns över huvudtaget inte inom ramen för uppsatsen. 
 
Biträdande landstingsdirektör har godkänt att enkätundersökningen sker via landstingets e-
post. Enkät till berörd personal kommer att skickas ut via mail under september/oktober 2012. 
 
 
 
Med tack på förhand för Din medverkan. 
 
 
2012-09-12 
 
Kärsti Rundgren 
socionom/samtalsterapeut  
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      Bilaga 3 
 
Enkätundersökning, första linjens psykiatri 
 
Information att skicka tillsammans med enkäten 
 
Landstingsledningen beslutade under våren att samordning och implementering av 
landstingets vårdprogram för depression ska genomföras. I samråd med primärvårdens 
samordnare genomförs nu en enkätundersökning avseende arbetssättet kring första linjens 
psykiatri, på landstingets vårdcentraler. 
  
Enkätens frågor har huvudrubrikerna upptäckt, bedömning, behandling och uppföljning och 
avser vuxna patienter, med psykisk ohälsa. Läkare, sjuksköterskor i Tele Q och 
samtalsterapeuter ombeds svara på enkäten. Resultatet kommer endast redovisas på 
gruppnivå, enskilda vårdcentraler eller enskilda anställda kommer ej kunna urskiljas. 
 
Om du arbetar på fler vårdcentraler, vänligen ha vid besvarandet den vårdcentral i åtanke, som 
du tjänstgör på för tillfället. Enkäten tar ca 15 minuter att besvara. Du kommer till enkäten via 
bifoga länk och sista svarsdag är den 8 oktober. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


