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Vad gör Landstingsrevisorerna? 

Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets  

nämnder och bolagsstyrelser. Revisionsuppdraget är det största inom kommunal  

verksamhet. Landstingsrevisorerna omfattar både de förtroendevalda revisorerna  

och revisionskontoret. 

 

Att vara revisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med oberoende, 

saklighet och integritet främja, granska och bedöma verksamheten. Den 

övergripande uppgiften för revisorerna är att granska hur nämnder och styrelser 

tar sitt revisionsansvar . De förtroendevalda revisorerna är fullmäktiges och 

ytterst medborgarnas instrument för den demokratiska kontrollen. De har därmed 

en viktig funktion i den lokala självstyrelsen. 

 

Ledamöter i nämnder och styrelser har ett revisionsansvar som innebär att de 

inför fullmäktige ansvarar för hur de själva, anställda och uppdragstagare 

genomför verksamheten. I revisionsansvaret ingår att genomföra en 

ändamålsenlig verksamhet utifrån fullmäktiges mål, beslut och riktlinjer samt de 

föreskrifter som gäller för verksamheten, på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt 

och med en tillräcklig intern kontroll samt att upprätta rättvisande räkenskaper.  

 

I årsrapporter för nämnder och bolag sammanfattar revisionskontoret den 
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Landstingsrevisorernas hemsida www.sll.se/rev. De kan också beställas från 

revisionskontoret. Det går även att prenumerera på Landstingsrevisorernas 

nyhetsbrev Nytt från landstingsrevisionen genom att anmäla intresse via  

e-postmeddelande till landstingsrevisorerna@rev.sll.se 
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  Hälso- och sjukvårdsnämnden 
Styrelsen för 
Stockholms läns sjukvårdsområde 
 

 Projektrapport 2/2012 
Husläkarmottagningarnas uppdrag som första linjens psykiatri 
 
Revisorerna i revisorsgrupp II beslutade på möte 2012-08-21 överlämna rapporten till 
hälso- och sjukvårdsnämnden för yttrande senast 2012-11-30 och till styrelsen för 
Stockholms läns sjukvårdsområde för kännedom och med möjlighet till yttrande senast 
2012-11-30. 
 
Revisorerna konstaterar att det psykosociala stödet vid husläkarmottagningarna under de 
senaste åren har byggts ut i enlighet med fullmäktiges intentioner. Skillnaderna är dock stora 
mellan mottagningarna när det gäller vilka insatser som kan erbjudas och faktiskt utförs. 
Granskningen visar att det saknas en samsyn mellan de båda vårdnivåerna om tillräckligt 
konsultationsstöd ges från specialistpsykiatrin liksom vilket uppdrag och kompetens 
husläkarmottagningarna har som första linjens psykiatri.  
 
Utifrån granskningens iakttagelser lämnar revisionen följande rekommendationer till hälso- 
och sjukvårdsnämnden: 
 
En gemensam bild av första linjens och den specialiserade psykiatrins ansvar för att 
tillgodose patienternas behov behöver såväl förtydligas i avtalen som förstärkas genom 
uppföljning. Det gäller  

• rutiner och processer för en effektiv samverkan mellan de båda vårdnivåerna,  
• den psykosociala kompetensen och bemanningen vid husläkarmottagningarna  
• den specialiserade psykiatrins uppdrag att ge konsultationer.  

 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
 
Göran Hammarsjö 
ordförande    Agneta Fohlström  
    sekreterare 



 



RK 201112-0094 
 

Revisionskontoret 2012-08-13  

 

INNEHÅLL 

 

1. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 1 

1.1 Slutsatser 1 
1.2 Rekommendationer 2 

2. UTGÅNGSPUNKTER FÖR GRANSKNINGEN 3 

2.1 Motiv till granskningen 3 
2.2 Revisionsfråga 3 
2.3 Bedömningsgrunder 4 
2.4 Avgränsning 4 
2.5 Metod 4 

3. CAPIRE CONSULTING AB :S GRANSKNING 5 

3.1 Husläkarmottagningarnas uppdrag – tydlighet och avgränsning 5 
3.2 Säkerställande av husläkarmottagningarnas uppdrag 7 
3.3 Bedömnings- och konsultationsmöjligheter till husläkarmottagningar 9 
3.4 Tillgången till första linjens psykiatri 11 
3.5 Uppföljning och utvärdering 13 
3.6 Sammanfattande bedömning 15 
 

 

Bilaga 1.Uppdragets genomförande och styrdokument  

Bilaga 2: Redovisning av enkät  

 

 

 



 



  
 

Revisionskontoret 2012-08-13  

 

 

 

1 

 

1. Slutsatser och rekommendationer 

Revisionen har granskat hur husläkarmottagningarna klarar sitt uppdrag som 

första linjens psykiatri. Granskningen har inriktats på hur mottagningarna ge-

nomför sitt arbete i samverkan med specialistpsykiatrin utifrån patienternas 

behov.  

1.1 Slutsatser 

En tidigare granskning1 2006 pekade på att husläkarmottagningarna hade  

problem med att klara uppdraget som första linjens psykiatri. Idag är krav  

på psykosocialt stöd reglerat i avtalen för husläkarmottagningarna. De 

psykosociala resurserna2 på mottagningarna har ökat och med dem antalet be-

sök. Utifrån den nationella rehabiliteringsgarantin har resurser tillförts huslä-

karmottagningar och landstinget ska bl.a. utifrån garantin erbjuda olika former 

av terapi för depressioner, ångest och stress. Andra insatser ska även erbjudas 

de patienter som haft långvarig diffus smärta.  

 

Men även om det hänt mycket visar denna granskning att det fortfarande är 

svårt att i avtalen tydligt avgränsa vad som är husläkarmottagningens uppdrag i 

relation till den specialiserade psykiatrins. I praktiken är det svårt att veta hur 

svår en depression eller ett ångestillstånd är och hur sjukdomen kommer att 

utvecklas. Därför finns det en relativt stor gråzon där patienter riskerar att inte 

få adekvat vård på rätt vårdnivå enligt LEON-principen3. Exempel på grupper 

som enligt de intervjuade kan falla mellan stolarna är äldre med psykiska pro-

blem, personer med missbruksproblem eller psykosomatiska symptomer. Re-

visionen anser därför att det är angeläget att ytterligare förtydliga uppdragen 

och ställa tydliga krav på samverkan kring patienterna i denna gråzon. Förtyd-

liganden om samverkan bör göras i såväl avtalen för husläkarmottagningarna 

som i avtalen för specialistpsykiatrin. 
 

Skillnader avseende den psykiatriska vård som husläkarmottagningarna bedri-

ver och erbjuder befolkningen är stor enligt granskningen. Orsaken till skillna-

derna uppges främst bero på kompetens, bemanning, traditioner och relationer 

med specialistpsykiatrin. Även den enskilda husläkarmottagningens storlek kan 

spela in. Det har även framkommit tecken i granskningen på att underdiagnos-

tisering är vanligare i områden med tung belastning och likaså att de psykoso-

ciala insatserna är mindre utvecklade där.  

 

Genom utformning av krav, uppdrag och ersättning avser hälso- och sjukvårds-

nämnden (HSN) att säkerställa förutsättningarna för att husläkarmottagningar-

na ska klara sitt uppdrag. Enligt de signaler som revisionen fått från hälso- och 

sjukvårdsförvaltningen (HSF) kommer bl.a. brister kopplade till skillnader 

mellan mottagningarna att vara föremål för överväganden vid omarbetningen 

av avtalen (regelboken) inför 2013. 
 

                                                      
1
 Revisionsrapport 21/2006 Det lokala akuta mottagandet av patienter med psy-

kiska besvär. 
2
 Bl.a. socionom med vidarutbild. och legitimerad psykolog/psykoterapeut 

3
 LEON= Lägsta Effektiva Omhändertagande Nivå. 

Insatserna i första 
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förtydligas 

Stora skillnader mel-

lan husläkar-

mottagningar 



  
 

Revisionskontoret 2012-08-13  

 

 

 

2 

 

Enligt granskningen saknas på många ställen en fungerande samverkan mellan 

husläkarmottagningarna och den specialiserade psykiatrin. Detta står i konflikt 

med Socialstyrelsens riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom.4 Ett 

effektivt omhändertagande av vårdsökande kräver en god kontinuitet under 

hela sjukdomsförloppet enligt riktlinjerna. Om vårdkedjan inte fungerar och 

patienter som borde få hjälp på kliniken inte slussas vidare från husläkarmot-

tagningen finns risk att de inte får den vård de har behov av. Flera husläkarmot-

tagningar efterlyser även konsultationsstöd från den specialiserade psykiatrin. 

Det stöd som i viss mån ges från klinikerna gäller konsultation vid remisser.  
 

En iakttagelse är att det saknas rutiner och processer för en effektiv samverkan 

vid de granskade verksamheterna. Samtidigt har det under granskningen även 

framkommit exempel där husläkarmottagningar och en klinik arbetat länge och 

intensivt med ett gemensamt mål om förbättrat samarbete. Dessa erfarenheter 

borde spridas som goda exempel. 
 

HSF har under de senaste åren utvecklat den årliga uppföljningen av husläkar-

mottagningarna. Uppföljningen omfattar dock inte samverkan och uppföljning-

en av kompetensen är under utveckling. För bägge dessa områden avser HSF, 

enligt gjorda intervjuer, att stärka uppföljningen från och med 2013. Revision-

en efterlyser därutöver uppföljningar över hela vårdkedjan, över verksamhets-

gränserna, utifrån patientens behov. 
 

I granskningen genomfördes en enkät i nordvästra och sydöstra länet som 

vände sig till verksamhetschefer vid husläkarmottagningar och enhetsche-

fer vid de psykiatriska klinikerna inom områdena. Den visar att husläkar-

mottagningarnas verksamhetschefer i betydligt högre grad än klinikernas 

enhetschefer anser att uppdraget som första linjens psykiatri är tydligt och 

att mottagningarna klarar att utföra uppdraget. Klinikernas enhetschefer 

anser däremot till skillnad från husläkarmottagningarnas verksamhetsche-

fer att de har en fungerande samverkan och att deras klinik ger de specia-

liststöd som husläkarmottagningarna behöver. Det saknas uppenbarligen 

en samsyn på första linjens uppdrag och hur samverkan inom psykiatrin 

mellan de olika nivåerna fungerar.  

1.2 Rekommendationer 

Revisionen lämnar följande rekommendationer till hälso- och sjukvårds-

nämnden: 
 

En gemensam bild av första linjens och den specialiserade psykiatrin an-

svar för att tillgodose patienternas behov behöver såväl förtydligas i avta-

len som förstärkas genom uppföljning. Det gäller  

 rutiner och processer för en effektiv samverkan mellan de båda vård-

nivåerna,  

 den psykosociala kompetensen och bemanningen vid husläkarmottag-

ningarna  

 den specialiserade psykiatrins uppdrag att ge konsultationer.  

                                                      
4
 Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2010 – stöd för 

styrning och ledning, Socialstyrelsen. 

Samverkan behöver 

förbättras 
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läkarmottagningar 
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2. Utgångspunkter för granskningen 

2.1 Motiv till granskningen 

De psykosociala besöken vid husläkarmottagningarna har ökat under senare år. 

2011 uppgick besöken till 150 600 vilket motsvarar en ökning på 16,2 procent 

jämfört med året innan. I fullmäktiges budget för 2012 framhålls att insatserna 

ska fortsätta att öka och att primärvården som första linjens psykiatri ska ut-

vecklas ytterligare. 
 

Vid en granskning som revisionen genomförde 20061 ansåg fem av tolv en-

hetschefer inom primärvården och åtta av tolv inom psykiatrin att primärvården 

inte klarade sitt ansvar som första linjens psykiatri. Det berodde enligt primär-

vårdscheferna på ökad belastning, dålig kontinuitet, för lite läkarresurser och i 

vissa fall avsaknad av kompetens. Cheferna inom psykiatrin ansåg bl.a. att 

primärvården saknade psykologer och kuratorer, att primärvården inte hade 

psykiatriskt utbildad personal samt att det var många hyrläkare inom primär-

vården. Även i landstingets folkhälsoenkät år 2010 ges indikationer på att pri-

märvården inte klarar sitt uppdrag att ta hand om behoven i primärvården eller 

att slussa vidare när så krävs.5 
 

Enligt specialistsakkunnig läkare i psykiatri visar en undersökning från 2008  

att många allmänläkare dels ville ha ökad tillgång till psykiatriska konsultat-

ioner6, dels bättre tillgång till KBT7-kompetens för att kunna ge adekvat be-

handling vid ångest- och depressionstillstånd hos patienter. Vidare framhåller 

samma källa att skillnader inom länet när det gäller att ge stöd till patienter i 

behov av första linjens psykiatri inte är acceptabel.  

2.2 Revisionsfråga 

Den övergripande revisionsfrågan är:  

Kan husläkarmottagningarna tillgodose patienternas behov utifrån sitt upp-

drag som första linjens psykiatri? 
 

Delfrågor är: 

 Är husläkarmottagningarnas uppdrag tillräckligt tydligt utformat och 

avgränsat? 

 Hur säkerställer HSN att husläkarmottagningarna har förutsättningar 

för att klara sitt uppdrag? 

 Vilket stöd i form av bedömnings- och konsultationsmöjligheterna 

finns till husläkarmottagningarna? 

 Vad är det som gör att det blir skillnader i patienternas tillgång till en 

fungerande första linjes psykiatri i olika delar av länet? 

 Genomförs uppföljning och utvärderingar av första linjens psykiatri 

för att säkerställa att patienterna får det stöd som uppdraget avser? 

                                                      
5
 Psykisk ohälsa i Stockholms län Christina Dalman m.fl. Delrapport SLL/KI. 

6
  Håkan Götmark, (ordförande), spesak i psykiatri. Idéer och diskussionsun-

derlag från Specialitetsråden inom Stockholms Medicinska Råd. 
7
 KBT= Kognitiv beteende terapi, ett samlingsnamn för olika former av psykote-

rapier med utgångspunkt i kognitiv psykologi och inlärningspsykologi. 
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2.3 Bedömningsgrunder 

 HSL portalparagrafen om vård på lika villkor 

 SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

 Socialstyrelsens Nationella indikationer för God Vård, avsnitten om 

kunskap och jämlik vård 

2.4 Avgränsning 

Granskningen inriktas på husläkarmottagningarnas uppdrag som första linjens 

psykiatri för vuxna. Samverkan med de psykiatriska klinikerna ingår som en 

del men inte samverkan med kommunens socialtjänst och beroendevården. Ett 

urval har gjorts av verksamheter i nordvästra respektive sydöstra länet. Urvalet 

innehåller landstingsdrivna husläkarmottagningar och specialistenheter men 

även sådana som drivs av externa utförare. Granskningen har såväl ett styr-

nings- som patientperspektiv. 

2.5 Metod 

Granskningen utgår från två vårdkedjor. Två psykiatriska kliniker och tre hus-

läkarmottagningar inom respektive kliniks upptagningsområde. De psykiatriska 

klinikerna är Carema Hjärnhälsan och Nordväst psykiatrin.  

Granskningen bygger på: 

- Styrdokument som reglerar och beskriver uppdragen. 

- Statistik som bl.a. belyser besöksorsak  

- Intervjuer genomförda i grupp eller individuellt med olika yrkeskategorier vid 

de olika verksamheterna och med olika befattningshavare på hälso- och sjuk-

vårdsförvaltningen (HSF).  

- Webbenkät till enhetschefer vid de två psykiatriska klinikerna samt verksam-

hetschefer vid alla husläkarmottagningar inom de psykiatriska klinikernas upp-

tagningsområde.  
 

För genomförandet har konsulterna Dag Boman, Anna Ejve, Carin Magnusson 

och Marie Månsson vid Capire Consulting AB anlitats. Granskningen har ge-

nomförts i dialog med revisionskontoret där Anders Olsson varit projektledare, 

Anna Nording och Karin Eduards projektmedarbetare.  

 

I kapitel 3 återges konsultens iakttagelser och bedömningar för samtliga 

revisionsfrågor. Uppgifter om uppdragets genomförande och styrande 

dokument för området återfinns i bilaga 1. I bilaga 2 återges svaren i en 

genomförd enkätundersökning.  
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3. Capire Consulting AB :s granskning  

3.1 Husläkarmottagningarnas uppdrag – tydlighet och 

avgränsning 

I detta avsnitt behandlas frågan huruvida husläkarmottagningarnas uppdrag är 

tillräckligt tydligt utformat och avgränsat. 

 

Iakttagelser 
Många som intervjuats ger uttryck för att husläkarmottagningarnas upp-

drag visavi patienter med psykisk ohälsa är otydligt. Inte heller avgräns-

ningen mellan första linjens och den specialiserade psykiatrins ansvar an-

ses vara skarp. Den allmänna åsikten fångas av följande citat: ”Ytterlighet-

erna är tydliga. Däremellan finns en stor gråzon”. Företrädare för huslä-

karmottagningar, den specialiserade psykiatrin och beställaren är i huvud-

sak eniga om denna bild. 

 

Enligt den enkät som genomförts (se bilaga 2) har företrädare för husläkarmot-

tagningarna och den specialiserade psykiatrin olika åsikter om huruvida upp-

draget för första linjens psykiatri är tillräckligt tydligt utformat och avgränsat. 

Bland respondenterna från husläkarmottagningarna är det 12 procent mot 54 

procent från de psykiatriska klinikerna som anser att första linjens uppdrag 

delvis eller helt är otydligt.  

 

Många intervjuade framhåller att det är komplicerat att göra en distinkt av-

gränsning av ansvaret mellan de två vårdnivåerna. Hur djup en depression eller 

ett ångesttillstånd är och hur sjukdomen kan komma att utvecklas över tid är 

svårt att veta. Det framhålls att det alltid är läkarens ansvar att göra en bedöm-

ning så att omhändertagandet av patienten blir säkert och effektivt. 

Den vård som kan erbjudas i första linjens psykiatri består av läkemedelsbe-

handling, psykosociala insatser, fysisk aktivitet på recept, insatser för förebyg-

gande, tidig upptäckt, stöd och behandling av livsstilsrelaterad ohälsa som di-

striktssköterskorna ger samt att ge kunskap om och stöd till egenvård. Som stöd 

i diagnostisering och bedömning av olika tillstånd finns VISS att tillgå. Det är 

ett webbstöd med aktuella och kvalitetssäkrade riktlinjer för den psykiatriska 

vuxenvården. Det förekommer olikheter mellan husläkarmottagningarna när 

det gäller vilken vård som erbjuds, vilken kompetens som tillhandahålls och 

hur ansvaret för målgruppen fördelas mellan primärvård och psykiatri. Olikhet-

erna förefaller inte förklaras av om vårdgivarna är privata eller offentliga och 

inte heller av var i länet verksamheten finns. Skillnaderna uppges av de inter-

vjuade främst vara baserade på kompetens, traditioner och relationer med vård-

grannarna. Även den enskilda husläkarmottagningens storlek kan spela in. Be-

ställaren har gjort samma iakttagelse och planerar i samband med revision av 

regelboken för husläkarverksamhet inför år 2013 att ytterligare tydliggöra an-

svarsgränsen och vilken kompetens som ska finnas vid husläkarmottagningar-

na. 

 

Uppdragets tydlighet 
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Samverkan mellan vårdnivåerna förekommer, enligt vad som framkommit, 

sparsamt. Skriftliga överenskommelser existerar normalt sett inte och inte 

heller gemensam uppföljning8. Regelbundna gemensamma aktiviteter för 

planering och informationsöverföring mellan primärvård, psykiatri och 

ibland socialtjänst finns i något enstaka fall bland de enheter som ingått i 

undersökningen. Samma iakttagelse gäller för konsultationer. Sådana sker 

i begränsad omfattning och inte på något regelbundet och systematiskt sätt. 

Samspelet mellan vårdnivåerna sker genom det normala remissflödet. En 

intervjuad uttalade: ”Vi bara remitterar. Det blir inget mer samarbete”. I 

en annan intervju uppgavs: ”Vi remitterar så lite som möjligt”. 

 

Både den specialiserade psykiatrin och husläkarmottagningarna uppger att pa-

tienterna i allmänhet får den vård de behöver. Det sker i första hand vid den 

instans där patienten först söker vård. Från husläkarmottagningarna uttrycks att 

de handlägger det mesta själva.  

 

Flera intervjuade ifrågasätter om de resurser som husläkarmottagningarna har 

till förfogande är tillräckliga. Begränsningen till fyra till fem terapisamtal per 

patient vid husläkarmottagningarna anser många vara medicinskt tveksam. 

Från bägge parter framhålls att det finns risker att vissa målgrupper, t.ex. 

äldrepsykiatriska patienter med flera sjukdomar, personer med missbrukspro-

blem, psykosomatiska symtom eller en borderlineproblematik och invandrare 

med traumatiska upplevelser som inte kan svenska kan hamna mellan stolarna. 

Det förekommer i någon utsträckning olika uppfattningar om var ansvaret för 

diagnosticering ska ligga.  

 

Bedömning 
Vår slutsats enligt utfall i intervjuer är att de patienter med psykisk ohälsa som 

tydligt kan hänföras antingen till primär- eller specialistvården får vård på rätt 

vårdnivå. Patienter med svårare sjukdomstillstånd får sin vård inom den specia-

liserade psykiatrin, medan personer med lättare tillstånd omhändertas av huslä-

karmottagningarna. Samtidigt finns en relativt stor gråzon där det är svårt att 

bedöma vilka sjukdomstillstånd som är svårare eller lättare. Husläkarmottag-

ningarnas uppdrag och ansvar gentemot denna grupp uppfattas allmänt som 

otydligt. 

 

Denna otydlighet avspeglas i att det omhändertagande som husläkarmottag-

ningarna erbjuder kan variera mycket. Det avspeglas även i att patienter med 

samma sjukdomstillstånd ibland ges vård vid husläkarmottagningarna och 

ibland inom den specialiserade psykiatrin. I detta bedömer vi att det finns risk 

för att patienterna i länet inte erbjuds en likvärdig vård. Det är också en uppen-

bar risk att patienter vårdas på fel vårdnivå och att principen om lägsta effek-

tiva omhändertagande nivå (LEON) sätts ur spel. 

 

Vi drar även slutsatsen att varken husläkarmottagningarna eller den speciali-

serade psykiatrin lever upp till uppdragen från hälso- och sjukvårdsnämnden 

om samverkan. Den outvecklade samverkan står i konflikt med Socialstyrel-

                                                      
8
 Se även avsnitt 3.5 om uppföljning nedan. 

Samverkan och av-

gränsning 
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sens riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. Socialstyrelsen skri-

ver bl.a. att ett effektivt omhändertagande av vårdsökande kräver samtidigt en 

god kontinuitet under hela sjukdomsförloppet.9 Verksamheten lever inte heller 

upp till de krav som formulerats rörande ledningssystemet för systematiskt 

kvalitetsarbete genom att det saknas rutiner och processer för en effektiv sam-

verkan. 

Beställaren har för avsikt att tydliggöra ansvarsgränserna och kraven på kom-

petens vid husläkarmottagningarna. Parallellt med detta arbete bör HSF:s be-

ställningar av psykiatrisk öppenvård och husläkarverksamhet samordnas bättre 

i syfte att skärpa kraven på konsultation och samverkan. 

3.2 Säkerställande av husläkarmottagningarnas uppdrag 

I detta avsnitt behandlas frågeställningen hur HSN säkerställer att husläkarmot-

tagningarna har förutsättningar att klara sitt uppdrag.  

 

Iakttagelser 
Beställarens säkerställande av husläkarmottagningarnas uppdrag sker i all hu-

vudsak genom  

 Specificering av villkor för godkännande (auktorisationsvillkor) 

 Uppdrag och avtalsvillkor (se även föregående avsnitt 3.1) 

 Ersättningsvillkor 

 Uppföljning (Uppföljning beskrivs närmare i avsnitt 3.5 nedan) 

 
Husläkarmottagningarnas uppdrag att svara för befolkningens behov av medi-

cinsk behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering omfattar 

patienter med psykisk ohälsa. Det är tydligt uttalat i regelboken att mottagning-

arna ska vara förstahandsvalet för hälso- och sjukvård i linje med LEON-

principen. I uppdraget ingår att tillhandahålla psykosociala insatser. 

 

Enligt regelboken ställs bl.a. krav på att husläkarmottagningarna ska 

 ha personal med adekvat kompetens och i rätt omfattning10 

 se till att erforderlig kompetensutveckling föreligger 

 följa tillämpliga nationella riktlinjer, SBU11-rekommendationer, reg-

ionala samt lokala vård- och handlingsprogram.  

 aktivt bidra till samverkan med andra vårdgivare i patientens vård-

kedja 

Ersättningen till husläkarmottagningarna består av tre delar: kapiteringsersätt-

ning, produktionsrelaterad ersättning samt bonusersättningar och viten. 

 

                                                      
9
 Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2010 – stöd för 

styrning och ledning, Socialstyrelsen 
10

 Den personal som utför psykosociala insatser med särskild kompetens ska vara 

socionom med adekvat vidareutbildning eller legitimerad psykolog/psykoterapeut 

eller ha annan hälso- och sjukvårdsutbildning med grundläggande psykoterapiut-

bildning. 
11

 Statens beredning för medicinsk utvärdering 

Villkor för husläkar-

mottagningar 

Ersättningsvillkor 
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Kapiteringsersättningen utgår per listad patient till husläkarmottagningarna. 

Den beskrivs i regelboken som en ”basersättning för att utföra uppdraget och 

för alla de yrkeskategorier som ingår i uppdraget.” Den utgör också ersättning 

för ”samverkan i vård- och rehabiliteringsfrågor på individnivå med kommu-

ner, övrig närsjukvård, specialistsjukvård och andra institutioner mm”. 

 

Produktionsrelaterad ersättning avser olika typer av besök hos läkare eller an-

nan vårdgivare. Full besöksersättning för besök hos personal med särskild 

kompetens som ger psykosociala insatser utgår för besök upp till 10 % av anta-

let listade. För besök utöver det utgår ersättning, reducerad med 33 %. 12 

 

Bonus och viten tar sikte mot frågor som rapportering, registeranvändning, 

vissa former av läkemedelsbehandling, vissa hälsofrämjande åtgärder, tillgäng-

lighet samt miljö. Inga av de målrelaterade ersättningarna tar specifikt fasta på 

målgruppen personer med psykisk ohälsa. 

 

I den genomförda enkäten (se bilaga 2) är det en majoritet bland företrädarna 

för husläkarmottagningarna som uppger att de i huvudsak klarar att utföra upp-

draget som första linjens psykiatri. Det är 84 procent av de svarande som in-

stämmer helt eller delvis i detta påstående. Även i de djupintervjuer som ge-

nomförts framkommer att representanterna för primärvården anser att de klarar 

av sitt uppdrag. 

 

Både av enkäten och genomförda intervjuer framgår att de psykiatriska klini-

kerna har en mer ambivalent inställning till husläkarmottagningarnas förmåga 

att klara sitt uppdrag och att deras kapacitet och kompetens varierar. 

 

Intervjuade vid husläkarmottagningarna anser att den prestationsrelaterade 

ersättningen för psykosociala insatser är för lågt ersatt. Flera menar att den 

terapi och kuratorsverksamhet som bedrivs i sig medför en ekonomisk förlust. 

 

Också vid intervjuer med beställare lyfts det fram att antalet patienter med psy-

kisk ohälsa är större än vad diagnosregistreringen visar. Patienter kan ha flera 

symptom och de psykiatriska problemen kan dölja sig bakom en annan dia-

gnos. Flera intervjupersoner  hänvisar till en undersökning som genomförts på 

Gustavsbergs vårdcentral där en patientenkät visar att cirka 30 procent av pati-

enterna har en psykosocial problematik. De säger  att antalet personer med 

psykosocial kompetens måste öka om husläkarmottagningarna ska kunna ta 

hand om hela det behov som finns. Från den specialiserade psykiatrin framförs 

önskemål om att tillföra resurser till första linjens psykiatri,  så att deras resur-

ser kan frigöras till de mer sjuka patienterna.  

I granskningen har det vidare framkommit brister i samverkan kring patientens 

vårdkedja och att samverkan får stå tillbaka till förmån för patientbesök. Som 

orsak anges att ersättningen inte är tillräckligt hög för att inrymma en effektiv 

                                                      
12

 Från 2012 är besöksersättningen hos personal med särskild kompetens 700 kr 

per besök och reducerad ersättning efter uppnått kvot 0,1 = 469 kr.  Gruppbesök 

med minst tre individer ger 414 kr per patient. 

 

Husläkar-

mottagningarnas 

förutsättningar att 

klara sitt uppdrag 
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samverkan. Likaså framförs att tillgången till handledarstöd är otillräckligt och 

i sig kan utgöra ett hinder för en kontinuerlig vidareutbildning. 

 

Bedömning  
Regelboken, auktorisationsprocessen och ersättningssystemet anger vilka förut-

sättningar husläkarmottagningarna har för att klara sitt uppdrag. Ur ett bestäl-

larperspektiv får husläkarmottagningarna tillräcklig ersättning på makronivå 

för att klara sitt uppdrag. För de enskilda vårdcentralerna kan däremot förut-

sättningarna variera, bl.a. beroende på behoven i upptagningsområdet. Vid 

intervjuerna har det framkommit att en del husläkarmottagningar har färre an-

ställda med den psykosociala kompetens som regelboken stipulerar. Vår upp-

fattning, utifrån granskningen, är att det är svårare att få resurserna att räcka till 

i socialt utsatta områden vilket försvårar möjligheterna att klara uppdraget. 

 

Kapiteringsersättningen och delvis även prestationsersättningen är avsedd att 

täcka samverkan med psykiatrin och andra vårdgrannar. De husläkarmottag-

ningar och psykiatriska kliniker vi intervjuat uppfattar inte att kapiteringen ger 

ersättning i tillräcklig omfattning och därmed inte stödjer en effektiv samver-

kan. Vår slutsats är att beställarstyrningen behöver bli tydligare om kraven på 

samverkan. Vi bedömer att samverkansinsatserna behöver registreras och ersät-

tas särskilt. Samverkan bör även bli föremål för uppföljning i högre grad än 

vad som sker i dag. 

 

Det åligger vårdgivaren att se till att bemanning och kompetensutveckling ge-

nomförs i enlighet med regelboken. Definitioner av kompetenskraven för olika 

befattningar är enligt beställaren ett område under utveckling. Såväl definition-

er som avgränsningar är komplexa och blir därmed också svåra att följa upp. Vi 

understryker vikten att förtydliga detta eftersom god och rätt kompetens är en 

av framgångsfaktorerna för patienternas tillfrisknande. Detsamma gäller vida-

reutbildning och handledning i psykosocialt arbete.  

 

Vår bedömning är att beställaren inte i tillräcklig utsträckning säkerställer att 

husläkarmottagningarna klarar sitt uppdrag som första linjens psykiatri.  

3.3 Bedömnings- och konsultationsmöjligheter till huslä-
karmottagningar 

I detta avsnitt belyses delfrågan om vilket stöd i form av bedömnings- och kon-

sultationsmöjligheter som finns till husläkarmottagningarna. 

 

Iakttagelser  
Enligt avtal om psykiatrisk vård för vuxna ska den specialiserade psykiatrin 

samverka med andra vårdgivare, inklusive husläkarmottagningarna för att 

åstadkomma en sammanhängande vårdkedja. Den specialiserade psykiatrin ska 

även svara för konsultation och specialistkompetens till andra vårdgivare kring 

enskilda individer13. 

 

                                                      
13

 Avtal psykiatrisk vård för vuxna, 20110512 (avtal mellan Hälso- och sjuk-

vårdsnämnden och Stockholms läns sjukvårdsområde). 
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Våra iakttagelser utifrån genomförda intervjuer och enkätutskick är att bedöm-

nings- och konsultationsmöjligheterna som ges från de psykiatriska klinikerna 

till husläkarmottagningarna är starkt begränsade. Som diagrammen nedan visar 

är det få respondenter som anser att det är tydligt reglerat vilket stöd husläkar-

mottagningarna ska få från specialistpsykiatrin i form av bedömnings- och 

konsultationsmöjligheter. ”Jag har inte sett några riktlinjer kring bedömnings- 

och konsultationsmöjligheter. Detta måste förtydligas”, är exempel på utta-

lande som gjorts vid intervjuer. 

 

 

 
 

I enlighet med diagrammen ovan är det en majoritet av klinikrepresentanterna 

som anser att stödet från specialistpsykiatrin i huvudsak är tillräckligt. Klini-

kerna är av uppfattningen att de erbjudit konsultstöd till husläkarmottagningar-

na, t.ex. läkare på plats, men att ingen på husläkarmottagningarna varit intres-

serad av erbjudandet. Respondenter från husläkarmottagningarna bestrider 

detta och menar att de ett flertal gånger försökt få till samarbete och konsultat-

ion från kliniken utan att lyckas. Husläkarmottagningarna anser i mindre ut-

sträckning än klinikerna att stödet från specialistpsykiatrin är tillräckligt. 

 

Det stöd som ges från klinikerna uppges främst ske genom konsultation vid 

remiss. ”Konsultstöd får man om man ringer dit och pratar med kliniken, men 

de kommer inte ut till husläkarmottagningarna längre”. Något exempel på att 

handledning sker från klinik till husläkarmottagningar har vi inte stött på. Det 

finns dock exempel på husläkarmottagningar som träffar psykiatriska kliniken 

två gånger per år i syfte att samverka och diskutera enskilda fall. Andra huslä-

karmottagningarna uppger att samverkan är obefintlig och att man inte har 

någon psykiater att rådfråga.  

 

Bedömning 
Vår bedömning är att den specialiserade psykiatrin inte lever upp till de krav 

som finns i avtal om psykiatrisk vård för vuxna gällande konsultation och spe-

cialistkompetens. De bedömnings- och konsultationsmöjligheter som efterfrå-

gas av husläkarmottagningarna tillgodoses i allmänhet inte av de psykiatriska 

klinikerna.  

 

Enkätpåstående: 

”Det är tillräkligt tydligt reglerat vilket stöd 

husläkarmottagningarna ska få från specialistpsykiatrin i 

form av bedömnings- och konsultationsmöjligheter”. 

Enkätpåstående 

”Stödet från specialistpsykiatrin till husläkarmottagningarna 

är i huvudsak tillräckligt”. 
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Det stöd som i viss utsträckning ges från klinikerna till husläkarmottagningarna 

gäller huvudsakligen konsultation kring remisser. Utifrån granskningens två 

utvalda vårdkedjor anser vi inte att samverkan och konsultationsmöjligheterna 

är bättre eller sämre i någon av dessa. I de fall där samverkan och konsultat-

ionsmöjligheterna mellan kliniken och husläkarmottagningarna fungerar väl 

beror det ofta på att man arbetat intensivt och länge med ett gemensamt mål om 

förbättrad samverkan. 

3.4 Tillgången till första linjens psykiatri 

Den fråga som besvaras i detta avsnitt är: Vad är det som gör att det blir skill-

nader i patienternas tillgång till en fungerande första linjens psykiatri i olika 

delar av länet? 

 

Iakttagelser 
I regelboken specificeras krav på husläkarmottagningarnas tillgänglighet för 

såväl planerade som akuta besök och telefonsamtal. HSN har ombesörjt att det 

finns system för tillgänglighet till första linjens psykiatri i länet genom huslä-

karmottagningar, närakuter, länsakuten, mobil verksamhet och jourläkarbilar. 

Dessa verksamheter täcker tillsammans dygnets alla timmar.  

 

Stockholms läns landsting tillämpar och erhåller ekonomiska medel från den 

nationella rehabiliteringsgarantin för att öka tillgängligheten till psykiatriska 

behandlingar till patienter med depression, ångest eller stress och multimodal 

rehabilitering14 för långvarig diffus smärta i axlar, nacke och rygg. Syftet är att 

stödja patienter i åldern 16-67 år att återgå i arbete eller förebygga sjukskriv-

ning.  

Effekten av rehabiliteringsgarantin är att sjukfrånvaron hos patienter som be-

handlats med psykologiska metoder är lägre jämfört med när garantin inför-

des15. Antalet KBT-behandlingar i Stockholms läns landsting har under 2009-

2011 ökat från 2 487 till 14 16716 och det finns behov av att utöka tillgången17. 

 

En sammanställning över besök vid husläkarmottagningar i länet där psykisk 

ohälsa diagnostiserats18 visar att besöksfrekvensen per invånare ökat mellan 

2010 och 2011 i de flesta kommuner och stadsdelar i Stockholm och nu uppgår 

till 17 procent av samtliga besök. Besöksfrekvensen är dock ojämn mellan 

mottagningarna. 

 

Samlad statistik från 2011 över de 25 vanligaste diagnoserna i länets husläkar-

verksamhet visar att den enda entydigt psykiatriska diagnosen "depressiv epi-

                                                      
14

 Sammansatta åtgärder som ges av flera professioner 
15

 En nationell utvärdering av rehabiliteringsgarantins effekter på sjukfrånvaro 

och hälsa, Karolinska Institutet, augusti 2011 
16

 Omfattar antal patienter som har fått KBT eller där behandling pågår. Omfattar 

även interpersonell terapi IPT (två procent av det totala antalet behandlingar). 
17

 Rehabiliteringsgarantins resultat 2011, Sveriges kommuner och landsting 
18

 Underlag framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Källa Prirapp (dia-

gnoser från journaler) 

Krav på tillgänglighet 

Rehabiliterings- ga-

rantin 

Besöksutveckling 

och diagnoser 
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sod" kom på trettonde plats (cirka en procent av samtliga diagnoser). 19  Det är 

stora variationer mellan husläkarmottagningar. Om andra diagnoser, som even-

tuellt kan hänföras till psykisk ohälsa, adderas blir andelen psykiatriskt relate-

rade diagnoser cirka 15 procent av de 25 vanligaste diagnoserna. Dessa siffror 

kan jämföras med en vanlig uppfattning hos intervjupersoner och i undersök-

ningar, t.ex. den tidigare nämnda på Gustavsbergs vårdcentral, som indikerar 

att 25 - 30 procent av patienterna har en problematik med psykisk ohälsa.  

 

Granskningen har inte varit inriktad på förskrivning av psykofarmaka, men det 

omnämns ändå här eftersom det ger en kompletterande bild till diagnosregistre-

ringen. 2011 köptes drygt 1,1 miljoner recept av psykofarmaka  som förskrivits 

på husläkarmottagningar. Det motsvarar 38 % av alla psykofarmakarecept 

inom SLL.  

 

I Socialstyrelsens20 nationella indikatorer för God Vård definieras innebörden 

av jämlik hälso- och sjukvård på följande sätt: ”bemötande, vård och behand-

ling ska erbjudas på lika villkor till alla oavsett personliga egenskaper, bo-

stadsort, ålder, kön, funktionshinder, utbildning, social ställning, etnisk eller 

religiös tillhörighet eller sexuell läggning. Eftersom hälsan inte är jämlikt för-

delad bör sjukvården eftersträva att prioritera de som har störst behov”.  

 

Vi har tidigare visat att de psykosociala insatser som erbjuds vid husläkarmot-

tagningarna varierar. Trots dessa variationer har samtliga intervjuade vid hus-

läkarmottagningar och psykiatriska kliniker uttryckt en stark ambition att till-

godose patienternas vårdbehov. Flera intervjuade ifrågasätter att den vård som 

första linjen erbjuder personer med psykisk ohälsa är jämlik. Deras förklaringar 

kan grovt indelas i två grupper: person- och situationsberoende faktorer och 

socioekonomiska faktorer.   

 

Exempel på person- och situationsberoende faktorer är skillnader i bemanning, 

rekryteringsmöjligheter och övriga förutsättningar på husläkarmottagningarna. 

Kompetensen sägs variera såväl inom som mellan husläkarmottagningar och 

mellan olika områden. Skillnaderna kan även hänga samman med hur patienter 

tillgodogör sig en behandling eller med vårdkedjor som inte fungerar.  

 

Uppkommen läkarbrist hanteras på skiftande sätt; genom att gå underbeman-

nade, anlita hyrläkare eller korta besökstiderna. Många intervjupersoner menar 

att det motverkar god vård för denna patientgrupp som generellt har större be-

hov av lång samtalstid med en läkare än patienter med rena somatiska åkom-

mor.  

 

I socioekonomiskt tunga områden sägs samsjukligheten vara högre och 

psykiatrisk, somatisk och social ohälsa ofta invävda i varandra. Språksvå-

righeter komplicerar arbetet. Det är inte ovanligt att mycket tid åtgår till 

                                                      
19

 Underlag framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen via Peter Lundqvist, 

enhetschef, Allmänmedicin 
20

 Nationella indikatorer för God Vård - hälso- och sjukvårdsövergripande indika-

torer - Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer 2009 

Likvärdig vård 
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praktisk samverkan med andra myndigheter för kompletterande insatser till 

patienterna. Enligt flera respondenter var de psykosociala resurserna större 

i socialt tyngre områden före Vårdvalet än efter. Vissa hävdar att det nuva-

rande ersättningssystemet - med undantag för tolkersättning - inte tar hän-

syn till invånarnas förutsättningar och att det drabbar patienterna.   

 

Bedömning 
Den tillgänglighet som stipuleras i regelboken verkställs genom att det finns ett 

system av vårdgivare dygnet runt i hela länet. Tillgängligheten följs upp av 

HSF i den årliga uppföljningen av husläkarmottagningarna.  

Tillgänglighet till psykosocial behandling har ökat under senare år, inte minst 

genom Rehabgarantin. Det har redan givit positiva effekter i form av lägre 

sjukskrivningstal hos dem som genomgått behandling. 
 

De diagnoser som ställs av husläkarmottagningarna tyder på en underdiagnosti-

sering av psykiatriska åkommor. Det kan hänga samman med att symtomen i 

första linjens psykiatri är diffusa eller yttrar sig i fysiska besvär. Det kan även 

hänga samman med att kompetensen hos husläkare är mer inriktad på somatik. 

Samtidigt visar statistiken att husläkarmottagningarna förskriver 38 procent av 

psykofarmakarecepten i landstinget. Inom ramen för denna granskning har det 

inte funnits möjlighet att analysera denna fråga vidare. Men det låter som en 

hög andel och väcker frågor som borde utredas vidare.  

 

Vår iakttagelse är att den vård som erbjuds den aktuella patientgruppen varierar 

mellan husläkarmottagningar och kommuner. Vår slutsats är att den vård som 

erbjuds patienter med psykisk ohälsa vid husläkarmottagningarna inte fullt ut 

tillhandahålls på lika villkor i länet. Det hänger samman med flera faktorer 

såsom psykiatrisk kompetens hos läkarna, tillgången till psykosocial kompe-

tens, bemanning och personalomsättning samt hur vårdkedjorna fungerar. 

Dessutom är vår bedömning att den socioekonomiska tyngden och språksituat-

ionen är en riskfaktor för ojämlik vård. Dessa faktorer är av skiftande komplex-

itet och fodrar åtgärder på olika nivåer; skarpare beställarstyrning, lösningar 

lokalt på plats och frågor som kan behöva hanteras  nationellt.  

 

Vår bedömning är att styrningen bör förtydligas när det gäller husläkarmottag-

ningarnas uppdrag som första linjens psykiatri. Det gäller såväl kompetensen 

hos läkarna, den psykosocial kompetensen, samverkan i vårdkedjan och förtyd-

ligande av ansvaret för så kallade gråzonsdiagnoser.  

 

Ersättningssystemet beaktar inte de specifika förutsättningar som är fallet i 

socioekonomiskt tunga upptagningsområden. Utökade psykosociala resurser i 

socialt tunga områden kan avlasta psykiatrin och ge mer utrymme till patienter 

med svår problematik. 

3.5 Uppföljning och utvärdering 

I detta avsnitt behandlas följande fråga: Genomförs uppföljning och utvärde-

ringar av första linjens psykiatri för att säkerställa att patienterna får det stöd 

som uppdraget avser? 

 

Iakttagelser 
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Nedan följer en beskrivning av processen för auktorisation, uppföljning och 

åtgärder för att säkerställa att patienterna får det stöd som uppdraget avser.  

 

Ansökan om auktorisation inlämnas till handläggarna på Hälso- och sjukvårds-

förvaltningen där den utreds av handläggare på Enheten för allmän medicin, 

Närsjukvårdsavdelningen. För att bli auktoriserad ska vissa krav uppfyllas, bl.a. 

från Handisams regelverk, krav om tillgänglighet, ekonomisk stabilitet och 

tillgång till minst en allmänläkare och en distriktssköterska. Beslut om auktori-

sation fattas i respektive Sjukvårdsstyrelse. En första uppföljning görs inom sex 

månader efter start.   

 

Regelboken anger att beställaren har rätt att följa upp verksamhet och prestat-

ioner och försäkra sig om att Vårdgivaren uppfyller sina åtaganden enligt avta-

let21. Uppföljningen syftar även till att skapa grund för gemensam utveckling 

av vården. Vårdgivaren ska samverka med beställaren i frågor som rör uppfölj-

ning och analys av verksamheten samt utveckling av vårdens kvalitet, produk-

tivitet och effektivitet. I Regelboken ingår en uppföljningsplan.  

 

Beställaren gör årliga detaljerade uppföljningar som fortlöpande revideras och 

utvecklas. I uppföljningen inhämtas uppgifter från olika källor: patientenkäter, 

väntetidsmätningar, telefontillgänglighetsmätningar, uppgifter från Patient-

nämnden och en webbaserad enkät som husläkarmottagningarna fyller i. Vi-

dare är husläkarmottagningarna skyldiga att rapportera in verksamhets- och 

prestationsinformation, diagnoser, åtgärder, kontaktorsaker mm och de är även 

skyldiga att delta i uppföljningsmöten som beställaren kallar till.  

 

Uppföljningen för 2011 innehåller 76 nyckeltal22 som indelas i rubrikerna: 

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård, Säker vård, Patientfokuserad vård, 

Effektiv vård, Jämlik vård och Vård i rimlig tid. De nyckeltal som direkt berör 

första linjens psykiatri är antal besök per individ för psykosociala insatser och 

psykosociala insatser. Resultatet redovisas dels per husläkarverksamhet och 

dels med länssnittet både för uppföljningsåret och året dessförinnan samt i fö-

rekommande fall med målnivåer 

 

Den sammanställda uppföljningen för de cirka 200 husläkarmottagningarna 

återförs till respektive husläkarmottagning. Husläkarmottagningar vars genom-

gående resultat är under snittet kallas till särskilt möte där en åtgärdsplan upp-

rättas och följs upp. 

kan ske vid klagomål och anmälningar. Om beställaren finner allvarliga fel 

skickas ett där verksamheten har 30 dagar på sig att vidta åtgärder. Därutöver 

genomförs stickprovskontroller av rapportering och fakturering.  

 

Intervjupersoner på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen klargör att uppföljning-

en främst syftar till att kontrollera att husläkarmottagningarna uppfyller kraven 

i avtalet. Det måste stämma mellan resurser och uppdrag och den fungerar i 

                                                      
21

 Regelbok för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård, Hälso- och sjuk-

vårdsförvaltningen 
22

 Underlag från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 

Det första momentet 

- auktorisation 

Beställarens uppfölj-

ning 
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stort sett. En synpunkt är att den gemensamma regelboken skapar bra möjlighet 

till jämförelser eftersom alla husläkarmottagningar mäts på samma sätt.  

 

För närvarande diskuterar beställaren om vissa uppdragsbeskrivningar inför 

2013 behöver förtydligas ytterligare. Dit hör kompetenskrav hos de psykosoci-

ala personalkategorierna och hur långt de psykosociala insatserna ska precise-

ras. Även ersättningsmodellen är under utveckling. 

 

Bedömning 
Vår slutsats är att beställaren tillämpar ett omfattande och informativt uppfölj-

ningssystem som kontinuerligt varje år förbättras.  En del vitala variabler som 

kompetens och psykisk ohälsa är svåra att mäta, men ansträngningar pågår för 

att ta fram lämpliga indikatorer.  

 

Uppföljningsmodellen är transparent så tillvida att husläkarmottagningar kan se 

varandras resultat, vilket öppnar dörren för jämförelser och positiv konkurrens. 

Genom anmaningsbrev vid upptäckta fel sätter hälso- och sjukvårdsförvalt-

ningen press på leverantörerna att uppfylla sina åtaganden i och med att det blir 

offentlig handling.  

 

Syftet med uppföljningen är att utröna om husläkarmottagningarna klarar kra-

ven. Uppföljningen är med sina 76 frågor omfattande. Endast två frågor berör 

direkt första linjens psykiatri, vilket vi bedömer som otillfredsställande med 

hänsyn till möjligheten att göra en samlad beskrivning av hur denna verksam-

het fungerar ur ett patient- och kvalitetsperspektiv. 

 

Det faktum att uppföljningen endast omfattar första linjens psykiatri är enligt 

vår mening bekymmersamt. För att få kunskap om den psykiatriska vårdens 

effekter för patienterna måste ett helhetsgrepp som inkluderar vårdkedjan tas, 

om inte varje år, så med regelbundenhet.  

 

Vår uppfattning är att styrningen av husläkarverksamheten skulle vinna på att 

en tydligare målbild arbetas fram för vad en välfungerande första linjens psyki-

atri ska kännetecknas av. En sådan målbild som tydliggör ansvar, arbetssätt och 

samverkan kan bli ett värdefullt instrument i uppföljningen, såväl av de en-

skilda husläkarmottagningarna som för första linjens psykiatri i sin helhet. 

3.6 Sammanfattande bedömning 

Den övergripande frågeställningen i granskningen är om husläkarmottagning-

arna kan tillgodose patienternas behov utifrån sitt uppdrag som första linjens 

psykiatri. 

 

Socialstyrelsens riktlinjer för depression och ångesttillstånd beskriver tre 

grundkriterier för ett effektivt omhändertagande: tillgänglighet, kontinuitet och 

samverkan. Vår bedömning är att SLL på makronivå har en relativt god till-

gänglighet för målgruppen. Styrmodellen medverkar till god tillgänglighet 

inom både husläkarverksamheterna och den specialiserade psykiatrin. Samti-

digt har vi utifrån kvantitativa data fått indikationer om att underdiagnostise-

ring/otydlig diagnostisering är vanligt förekommande samt att förskrivning av 

psykofarmaka är förhållandevis hög på husläkarmottagningarna relaterat till all 

sådan förskrivning i landstinget. Huruvida det finns något samband mellan 

dessa variabler kan vara en fråga att utreda vidare. Vi har även kunnat ta del av 
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oro bland vårdpersonalen att det finns målgrupper som har sämre tillgänglighet 

och riskerar att hamna mellan stolarna. Bemanning och kompetens varierar, 

enligt intervjuer såväl med HSF som i verksamheten, mellan olika husläkar-

mottagningar. Detta pekar på att vården för personer med psykisk ohälsa i 

första linjen riskerar att inte uppfylla kraven på vård på lika villkor. 

 

Vården av personer med psykisk ohälsa vid de husläkarmottagningar som in-

gått i studien präglas enligt vår bedömning av ett tydligt ansvarstagande för de 

egna patienterna. Det är inte ovanligt med långa vårdperioder som är ekono-

miskt olönsamma för mottagningarna. Vården av de personer som tydligt hör 

till husläkarmottagningarnas målgrupper fungerar enligt vår bedömning väl. 

Däremot ser vi stora risker för en otillfredsställande kontinuitet för patienter i 

gråzonen mellan första linjen och den specialiserade psykiatrin eftersom hälso- 

och sjukvården i SLL inte lever upp till rekommendationerna om samverkan 

för patienter som behöver sammansatta vårdåtgärder. Samarbetet mellan vård-

nivåerna förekommer i liten omfattning och uppfyller inte kraven på systema-

tik. 

 

Styrningen av första linjens psykiatri liksom den specialiserade psykiatrin byg-

ger på avtalsbaserade uppdrag och villkor, tillämpade ersättningsmodeller samt 

beställarens uppföljning. Vår bedömning är att uppdragsbeskrivningarna väl 

ligger i linje med de krav som följer av Hälso- och sjukvårdslagen samt de 

riktlinjer som utgår från Socialstyrelsen. Vi bedömer likväl att det i den prak-

tiska verksamheten sker avsteg från dessa direktiv. Allra tydligast gäller detta 

kraven på samverkan som vad vi kunnat se i denna studie inte uppfylls. Den 

vanligaste ursäkten till att detta inte sker är att de ekonomiska resurserna inte 

räcker till för samarbetet. Beställarens styrning på denna punkt behöver bli 

avsevärt skarpare. Detta gäller såväl husläkarverksamheten som den speciali-

serade psykiatrin.  

 

En annan avvikelse som vi noterat är att de psykosociala resurserna varit minst 

utvecklade i de områden som har tyngst social belastning. Det är angeläget att 

HSF utvecklar såväl uppföljning som styrningen för att kunna motverka detta.  

 

Den reguljära avtalsuppföljningen, vilken är omfattande och ambitiös, saknar 

en samlad bild av hur första linjens psykiatri fungerar i länet. Likaså saknas 

också en samsyn bland de aktörer som vi har träffat om vad första linjens psy-

kiatri ska omfatta. Det saknas även en gemensam bild av vårdkedjan för den 

stora målgrupp som under en behandlings förlopp är ett gemensamt ansvar för 

första linjen och den specialiserade psykiatrin. Vi bedömer att en sådan samsyn 

behövs för att öka tydligheten om ansvar, arbetssätt, samverkan, strategiska 

utvecklingsmål m.m. Målbilden skulle också kunna ligga till grund för en mer 

strategisk uppföljning av första linjens psykiatri än den som sker i dag. 
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Bilaga 1.Uppdragets genomförande och 
styrdokument  
 

Uppdragets genomförande 
Granskningen har avgränsats till ett urval vårdgivare i de geografiska om-

rådena Sydost och Nordväst. Sydostområdet omfattar husläkarmottagning-

ar och psykiatriska öppenvårdsmottagningar i kommunerna Nacka, 

Värmdö, Haninge, Tyresö och Nynäshamn. Nordvästområdet omfattar 

motsvarande verksamheter i Sundbyberg, Järfälla, Upplands Bro, Sollen-

tuna, Sigtuna, Solna, Upplands Väsby.  

Fakta har samlats in genom djupintervjuer, webbenkät och dokumentana-

lyser. Djupintervjuerna har omfattat representanter för beställare av pri-

märvård och psykiatri vid Hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt verk-

samhets- och enhetschefer och olika yrkeskategorier vid husläkarmottag-

ningar, psykiatriska kliniker, närakuter och jourläkarbilar. Urvalet har om-

fattat såväl landstingsdriven som privat driven verksamhet. Sammanlagt 

har 30 personer intervjuats. Vid vissa intervjuer har revisionskontoret del-

tagit.  

 

Webbenkäten har riktats till samtliga enhetschefer vid de psykiatriska kli-

nikerna och verksamhetschefer för samtliga husläkarmottagningar inom 

respektive kliniks upptagningsområde. Svarsfrekvensen är 52 procent. 

Direkt berörda av textinnehållet har fått möjlighet att faktagranska texten 

om iakttagelser i rapporten. Arbetet har bedrivits under perioden mars till 

juni 2012.  

 

Styrande dokument 

Revisionskriterier 
Enligt hälso- och sjukvårdslagen23 (HSL) är målet för hälso- och sjukvår-

den en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Av HSL 

framgår att primärvården har ett brett ansvarsområde. Den ska ”svara för 

befolkningens behov av sådan grundläggande medicinsk behandling, om-

vårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering som inte kräver sjukhu-

sens medicinska och tekniska resurser eller annan särskild kompetens”. 

 

I Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för systematiskt kvali-

tetsarbetet (SOFS 2011:9) 24 regleras hur ett systematiskt kvalitetsarbete 

ska bedrivas och att det är vårdgivaren som ska ansvara för att det finns ett 

ledningssystem för verksamheten. Definitionen av kvalitet är "att den som 

bedriver verksamhet ska säkerställa verksamheten uppfyller de krav och 

                                                      
23

 §2. Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) (Ändrad: t.o.m. SFS 2011:1576) 
24

 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Hälso- och sjukvård, SOSFS 

2011:9. Föreskrifter och allmänna råd. Socialstyrelsens författningssamling 

(SOSFS) 
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mål som gäller för verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter samt 

beslut som meddelats med stöd av sådana föreskrifter".  

I föreskrifterna lyfts även frågan om samverkan. ”Vårdgivaren ska identi-

fiera de processer … där samverkan behövs för att förebygga att patienter 

drabbas av vårdskada.… Det ska genom processerna och rutinerna även 

säkerställas att samverkan möjliggörs med andra vårdgivare ….” 

 

I socialstyrelsens handbok för ”God vård – om ledningssystem för kvalitet 

och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården” identifieras sex olika områden 

som viktiga förutsättningar för god vård. De sex områdena är kunskapsba-

serad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård, säker hälso- och sjukvård, 

patientfokuserad hälso- och sjukvård, effektiv hälso- och sjukvård, jämlik 

hälso- och sjukvård samt hälso- och sjukvård i rimlig tid. 25 

Socialstyrelsen utfärdade 2010 nationella riktlinjer för vård vid depression 

och ångestsyndrom. Hälso- och sjukvården ska erbjuda olika evidensbase-

rade behandlingsåtgärder och konsultationsinsatser, som genomförs på ett 

strukturerat sätt av personer med den kompetens som krävs. Socialstyrel-

sen lämnar följande rekommendationer för ett effektivt omhändertagande: 

 Hög tillgänglighet, så att personer som söker vård snabbt kan få en 
första bedömning.  

 God kontinuitet under hela sjukdomsförloppet är en förutsättning 
för god vård över tid eftersom sjukdomsförloppet vid depression 
och ångestsyndrom ofta är växlande med risk för återfall eller nya 
episoder. I vissa fall kan tillstånden vara mycket långdragna eller 
kroniska.  

 Hälso- och sjukvården behöver erbjuda sammansatta vårdåtgär-
der som omfattar både första linjens vård och psykiatrin, och för-
utsätter samarbete mellan dessa kring patienten.26  

Uppdrag och avtal 

Regelbok för husläkarmottagningar 
Husläkarverksamheten inom Stockholms läns landsting (SLL) omfattas av 

vårdval. Styrningen av den första linjens psykiatri baseras på regelboken 

för husläkarverksamhet27. Av denna framgår att 

”Primärvården utgör första linjens hälso- och sjukvård för barn och 

vuxna – både för somatiska och psykiska sjukdomar, inklusive bero-

endevård. Inom primärvården finns också jourverksamhet kvällar, 

nätter och helger.” 

Uppdraget omfattar förutom mottagningsverksamhet, rådgivning och hem-

besök, basal hemsjukvård och läkarjourmottagning i form av närakut även 

psykosociala insatser med särskild kompetens. Behovet av psykosociala 

                                                      
25

 Nationella indikatorer för God vård − Hälso- och sjukvårdsövergripande indika-

torer, − Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer, Socialstyrelsen 2009 
26

 Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2010 – stöd för 

styrning och ledning, Socialstyrelsen 
27

 Regelbok för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård, Hälso- och sjuk-

vårdsförvaltningen 



  
 

Bilaga 1  

 

 

 

3 

 

insatser som ges av personal med särskild kompetens skall föregås av be-

dömning av läkare i Vårdgivarens egen husläkarverksamhet. Behandlingen 

bör i genomsnitt omfatta fyra till fem samtal per patient.” I regelboken 

betonas att den hälso- och sjukvård som avses gäller alla åldrar och ska 

inte kräva vuxenpsykiatrins eller barn- och ungdomspsykiatrins (BUP) 

specialistkompetens.  

 

Husläkarmottagningarna har vidare i uppdrag att skyndsamt initi-

era/genomföra undersökning och bedömning av eventuellt behov av 

tvångsvård om inte annan överenskommelse har gjorts med psykiatrin.  

Vårdgivaren skall säkerställa att vårdkedjan, ur patient- och närståendeper-

spektivet, är så sammanhängande som möjligt. I regelboken ställs krav på 

att vårdgivaren ska samverka med alla relevanta aktörer för att tillgodose 

patientens vård- och omvårdnadsbehov. Vårdgivaren ska aktivt delta i 

vårdplanering och ha dokumenterade rutiner för samverkan med andra 

vårdgivare och huvudmän. Samverkan med bl.a. specialistsjukvård och 

kommuner i vård- och rehabiliteringsfrågor på individnivå ingår i huslä-

karmottagningarnas kapiteringsersättning.  

 

Avtal om psykiatrisk vård för vuxna 
Uppdragen till den specialiserade psykiatrin baseras på avtal med vårdgi-

varna. Enligt avtalen ska den specialiserade psykiatrin samverka med 

andra vårdgivare, inklusive primärvården för att åstadkomma en samman-

hängande vårdkedja och för att trygga att inga patienter ska falla mellan 

stolarna. 

 

Den specialiserade psykiatrin ska bl.a. svara för konsultation och specia-

listkompetens till andra vårdgivare kring enskilda individer som är patien-

ter hos vårdgivarna och saknar kontakt med någon annan psykiatrisk verk-

samhet. Psykiatrin har även skyldighet att ta emot patienter boende inom 

det geografiska området som inte får sina vårdbehov tillgodosedda hos 

annan psykiatrisk vårdgivare.28 

 

Den specialiserade psykiatrin ska vidare enligt avtalen ”efter kallelse delta 

i samordnad vårdplanering kring patient som annan vårdgivare kallar 

till” samt ”aktivt bidra till samverkan kring patienter som har behov av 

vård och omsorg från flera vårdgivare och huvudmän, bl.a. kommunerna”. 

                                                      
28

 Avtal psykiatrisk vård för vuxna, 20110512 (avtal mellan Hälso- och sjuk-

vårdsnämnden och Stockholms läns sjukvårdsområde) 



  
 

  

 

 

 

1 

 

Bilaga 2: Redovisning av enkät  
Enkät till verksamhetschefer på husläkarmottagningar och 
enhetschefer inom psykiatriska specialistkliniker 

 Om enkäten och dess resultat 

Som en del av granskningen av första linjens psykiatri i Stockholms 
läns landsting genomfördes en enkätundersökning kring hur huslä-
karmottagningarna tillgodoser patienternas behov utifrån sitt upp-
drag som första linjens psykiatri. 

Granskningen har utgått från två "vårdkedjor" (Sydost och Nordväst) 
med två psykiatriska kliniker och vardera tre "kopplade" husläkar-
mottagningar (HLM). Enkäten har skickats ut till samtliga enhetsche-
fer vid de utvalda psykiatriska klinikerna och verksamhetschefer för 
samtliga husläkarmottagningar inom respektive kliniks upptagnings-
område.  

Med enkäten var syftet att få en bild av hur representanter från psyki-
atriska specialistkliniker och HLM anser att första linjens psykiatri 
fungerar.  

Enkäten omfattade 7 huvudfrågor, vilket framgår av nedanstående 
redovisning av enkätens resultat. Skalan är graderad mellan 1-5 där 
1=instämmer inte alls, 5=Instämmer helt. 6= ingen åsikt) 

Enkäten sändes till  

 20 enhetschefer på psykiatrisk specialistklinik, varav 11 besva-
rade enkäten. Svarsfrekvens bland enhetscheferna blev således 55 
procent. Av respondenterna tillhörde 7 personer offentlig verk-
samhet och 4 stycken privat verksamhet. 

 47 verksamhetschefer på husläkarmottagningar, varav 24 besva-
rade enkäten vilket ger en svarsfrekvens på 51 procent. Av re-
spondenterna tillhörde 8 personer offentlig verksamhet och 10 
stycken privat verksamhet. 6 personer angav inte om deras huslä-
karmottagning var offentlig eller privat verksamhet. 

Enkätens svarsfrekvens uppgick till 52 procent. 

Enkäterna genomfördes som webbenkät under perioden v 18 – v 20. 
Enkäten skickades ut till respondenterna via mail den 4 maj, och en 
första påminnelse skickades ut den 10 maj. En sista påminnelse om 
enkäten skickade ut till respondenterna den 16 maj,  

Resultatet av enkäten redovisas uppdelat på kliniker respektive hus-
läkarmottagningar. Vi vill betona att enkätens svarsresultatet endast 
kan ses som en indikation om huruvida husläkarmottagningarna till-
godoser patienternas behov utifrån sitt uppdrag som första linjens 
psykiatri då antalet respondenter är relativt få. 
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Verksamhetschefer och enhetschefer 

Fråga 1. – Vilken typ av vårdenhet representerar du? 

 HLM Klinik 

 % % 

Offentlig enhet (enhet inom SLSO) 33 63 

Privat enhet (ej SLSO driven enhet) 42 36 

Inget svar 25 0 

 

 
 
 
 

Husläkarmottagningar: 

 Oklart vad det psykiatriska uppdraget är. Mobila teamet fungerar inte inom psykiatrin.  

 Psykiatrin har alltid tolkningsföreträde. Det finns ingen tydlig gräns utan är utrymme för 
tolkning. Mycket beror på den aktuella bemanningen och hur mycket man har att göra på 
psykmottagningen. Gränsen flyttas lite beroende på situationen och vem man pratar med.  

 Psykiatrin håller kvar en del patienter som borde kunna skötas av läkare i primärvården. 
Däremot ska inte primärvården ägna sig åt långa psykoterapier. Vårt uppdrag är korta kon-
takter och bedömningar, ändå kommer remisser från psykiatrin där man hänvisar till "fortsatt 
kuratorskontakt" i primärvården. 

 Våra uppdrag är inte transparenta och förankrade hos varandra. 

Klinik: 

 Få mottagningar har möjlighet att erbjuda tidsbegränsad riktad evidensbaserad psykoterapi 
för depression och ångestsjukdomar. Benzodiazepinpreparat används ofta utan tydligt mål 
och längre perioder och högre doser än vad som gynnar patienter långsiktigt.  

 I vilken utsträckning ska husläkarmottagningarna erbjuda psykoterapi?  

 Inget finns nedskrivet, olika uppfattningar råder - behöver förtydligas. 

 Vi tar emot remisser från olika vårdcentraler, det är stor variation på vad man remitterar bort 
och vad man sköter själv. 

 Krav saknas vad avser befattningar. Vart tog kuratorerna vägen? Psykologerna på SLL-drivna 
VC idag blir finansierade via EU-projekt vilket gör att de riktar in sig på viss typ av patienter.  

 Riktlinjer för antal samtal saknas. Stödkontakter finns i mkt liten skala. Nu inriktning på KBT i 
grupper. KBT används idag även mkt för somatik, gå ner i vikt, sluta röka etc. Behövs riktlinjer 
på antal psykologsamtal, stödsamtal, kuratorsinsatser, enskilda psykologsamtal, utvärdera 
först innan remiss till specialist psykiatrin.  

 Krav på underlag till remiss. Riktlinjer för VC-läkare vad avser remittering till specialist 
psykiatrin verkar saknas. 

 

Fråga 2. – Husläkarmottagningarnas uppdrag som första linjens psykiatri är tillräckligt tydligt utformat och avgränsat. 

 HLM Klinik 

 Antal % Antal % 

1 (instämmer inte alls) 2 8 4 36 

2 1 4 2 18 

3 7 29 1 9 

4 8 33 3 27 

5 (instämmer helt) 4 17 0 0 

6 (ingen åsikt) 2 8 1 9 

Respondenter som svarat ”instämmer inte alls” i fråga 2. Vad är otydligt med HLM:s 
uppdrag som första linjens psykiatri. 
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Fråga 3. – Det är tillräckligt tydligt reglerat vilket stöd husläkarmottagningarna 
ska få från specialistpsykiatrin i form av bedömnings- och konsultationsmöjlig-
heter. 

 

 HLM Klinik 

 Antal % Antal % 

1 (instämmer inte alls) 3 13 3 27 

2 3 13 3 27 

3 10 42 3 27 

4 5 21 1 9 

5 (instämmer helt) 3 13 0 0 

6 (ingen åsikt) 0 0 1 9 

 

 
 
 

Husläkarmottagningar: Inga kommentarer gavs. 
Klinik: 
 Det finns inget nedskrivet, behöver förtydligas. 

 Har inte sett några riktlinjer kring detta. 

  

 
 
 
 

Husläkarmottagningar:: Inga kommentarer gavs. 
Klinik:  
 Inga kuratorer. Dåligt med stödsamtal. För mycket inriktning på KBT-grupper. Vi 

samarbetar med tre vårdcentraler. En har inga terapeuter, en har en terapeut och 
en har ett stort antal (företrädesvis PTP-psykologer).  

 
 
 
 

Respondenter som svarat ”instämmer inte alls” i fråga 3. Vad de anser är otyd-
ligt reglerat gällande bedömnings- och konsultationsmöjligheter.  

Fråga 4. – Husläkarmottagningen som jag leder klarar i huvudsak av att utföra uppdraget som första linjens 
psykiatri / Kliniken där jag arbetar samarbetar med husläkarmottagningar som i huvudsak klarar av att ut-
föra uppdraget som första linjens psykiatri.  

 HLM Klinik 

 Antal % Antal % 

1 (instämmer inte alls) 0 0 0 0 

2 1 4 4 36 

3 3 13 2 18 

4 10 42 3 27 

5 (instämmer helt) 10 42 1 9 

6 (ingen åsikt) 0 0 1 9 

Respondenter som svarat ”instämmer inte alls” i fråga 4. Vad de anser är pro-
blemet. 
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Fråga 5. – Husläkarmottagningen som jag leder har i huvudsak en fungerande samverkan med de psykia-
triska kliniker som vi arbetar tillsammans med/ Kliniken som jag arbetar på har i huvudsak en fungerande 
samverkan med de husläkarmottagningar som vi arbetar tillsammans med. 

 HLM Klinik 

 Antal % Antal % 

1 (instämmer inte alls) 7 29 0 0 

2 2 8 2 18 

3 7 29 2 18 

4 4 17 5 46 

5 (instämmer helt) 4 17 1 9 

6 (ingen åsikt) 0 0 1 9 

 
Respondenter som svarat ”instämmer inte alls” i fråga 5. Vad de anser är pro-
blemet. 

Husläkarmottagningar: 
 1 av 10 remisser som skickas till öppen psykiatri mottagning tas emot och då är 

remisserna noggrant utvalda. Detta har lett till att vi i princip behandlar alla psykia-
triska problem själva. 

 Lång väntetid. Många remisser i retur p.g.a. av personalbrist i specialistpsykiatrin. 
Många patienter hänvisas till vårdcentral p.g.a. ovanstående.  

 Känner ingen ordinarie psykiater att rådfråga. 

 Förefaller ha tämligen långa väntetider. 

 Samverkan fungerar ej alls sedan några år, vilket jag bedömer beror på omorgani-
sation och personalbrist på den psykiatriska mottagningen. Försök till kontakt häri-
från har varit resultatlös. 

 Vi har haft samverkan före vårdval därefter har vi inte haft någon kontakt. Vi har 
inte ens ett direkttelefonnummer att ringa om vi behöver tala med kollega vid vår 
öppenvårdsmottagning. 

Klinik: 
 Vi samverkar trots de brister som finns. 

 

 

 
Respondenter som svarat instämmer inte alls i fråga 6. kommenterar vad de 
anser är problemet. 

Fråga 6. – Husläkarmottagningen som jag leder får i huvudsak det stöd vi behöver från specialistpsykiatrin/ 
Kliniken som jag arbetar på ger i huvudsak de husläkarmottagningar som vi samarbetar med det specialist-
stöd som de behöver. 

 HLM Klinik 

 Antal % Antal % 

1 (instämmer inte alls) 7 29 1 9 

2 4 17 1 9 

3 4 17 1 9 

4 6 25 6 55 

5 (instämmer helt) 3 13 2 18 

6 (ingen åsikt) 0 0 0 0 
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Husläkarmottagningar: 
Känner ingen ordinarie psykiater att rådfråga 
Vi har inget stöd. Vi kan skriva remiss och i bästa fall tar man emot patienten men ofta 

kommer den i retur. Jag ber därför ofta patienten ringa självanmälan för det ger pati-
enten större möjlighet att få komma i kontakt med psykiatrin. 

Klinik:  
Inga kommentarer gavs. 
 

Fråga 7. – Husläkarmottagningen som jag leder/kliniken som jag arbetar på har i huvudsak hittat ett tillfreds-
ställande sätt att hantera samverkan gällande patienternas frihet att välja husläkarmottagning och psykia-
trisk klinik. 

 HLM Klinik 

 Antal % Antal % 

1 (instämmer inte alls) 1 9 1 9 

2 6 25 2 18 

3 5 21 4 36 

4 7 29 0 0 

5 (instämmer helt) 2 8 3 27 

6 (ingen åsikt) 2 8 1 9 

 
Respondenter som svarat ”instämmer inte alls” i fråga 7. Vad de anser är pro-
blemet. 

 

Husläkarmottagningar: 
 Har inte haft någon patient som fått kontakt med annan psykiatrisk klinik.  

Klinik: 
 Problem uppstår när VC har psykiater som i sin tur remitterar patient till behand-

ling till specialistpsykiatrin men samtidigt behåller patienten. Bättre om VC har en 
psykiater som arbetar tillsammans med VC-läkarna och ger dem råd och om pati-
enten ska till specialistpsykiatrin bör hela behandlingen inkl läkardelen ske hos 
specialistpsykiatrin. 

 Med Take Care och den s k patientsäkerheten kan en psykolog på specialistpsykia-
trin inte se vad psykiatrikern anser och skriver ut för mediciner om patienten spär-
rat sin journal. Hur ska man då samverka? 

 

 



 

Kort om rapporten 
Det psykosociala stödet vid husläkarmottagningarna har 

under de senaste åren byggts ut. Skillnaderna är dock 

stora mellan mottagningarna i länet när det gäller vilka 

insatser som kan erbjudas och faktiskt utförs. Gransk-

ningen visar att samverkan med, och konsultationsstödet 

från, specialistpsykiatrin är outvecklad. Verksamheterna 

har även olika syn på husläkarmottagningarnas uppdrag. 

För att åtgärda detta bör uppdraget förtydligas i avtalen, 

förankras i verksamheterna och uppföljningen stärkas. 




