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AGENDA

• IKBT i pilotprojektet Ungas psykiska hälsa

• Stöd o Behandlingsplattformen ( SoB)

• Programmet Ångesthjälpen Ung

• Implementering i VGR 



Ungas psykiska hälsa – en pusselbit i VGR:s
arbete

• Framtidens sjukvård – Omställningen till den nära vården

• VGR – Kraftsamling fullföljda studier



Tilläggsuppdrag – ett pilotprojekt
Krav- och kvalitetsboken är grunden.
KoK boken 2019 >>

Enligt separat plan; tilläggsuppdrag 
– Ungas psykiska hälsa.

Målet är att bygga en modell som 
ligger till grund för framtidens 
primärvårdinsatser för barn, unga med 
psykisk ohälsa.

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/488e32bb-7255-4ebf-9bf7-2262a8ffbff1/Krav- och kvalitetsbok V%c3%a5rdval V%c3%a5rdcentral 2019 (V%c3%a5rdgivarwebben).pdf?a=false&guest=true


Ungas psykiska hälsa

Etapp 1 – Jan 2017

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

6 VC

Etapp 2 – Jan 2018

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

5 VC

Etapp 3 – Augusti 2018 

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

Noder som är mobila och 
satellitmottagningar

Förlängning av projektet till 
2019-12-31

Etapp 4 – 2019

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

5 VC



Vårdcentraler med tilläggsuppdrag

HSNÖ 

‒ Närhälsan Guldvingens vårdcentral Lidköping

‒ Närhälsan Oden vårdcentral Falköping

HSNS 

‒ Närhälsan Södra Torgets vårdcentral  Borås

HSNG 

‒ Capio Läkarhus Kvillebäcken

‒ Västerleden Vårdcentral och BVC  Frölunda 

‒ Allemanshälsan Landala

‒ JohannesVården

‒ Kungsportsläkarna – uppstart 2019

HSNV 

‒ Vårdcentralen Kusten Ytterby

‒ Närhälsan Mölnlycke vårdcentral

‒ Allemanshälsan Mölndal – uppstart 2019

HSNN

‒ Närhälsan Dalabergs vårdcentral Uddevalla

‒ Närhälsan Sylte vårdcentral Trollhättan

‒ Närhälsan Munkedal vårdcentral – uppstart 2019

‒ Kvarterskliniken Tanum – uppstart 2019

Nod
Satellit



Vårdcentraler med resursförstärkning 

• Kan ge vård till fler barn och unga med lättare 
psykisk ohälsa.

• Genom konsultation och handledning vara ett 
stöd för andra vårdcentraler i närområdet.

• Vid allvarligare psykisk ohälsa eller för att initiera 
farmakologisk behandling är BUP även 
fortsättningsvis den instans man skall vända sig 
till. VCT m tilläggsuppdrag erbjuder planerad vård, vilket 

innebär vård som måste bokas i förväg och som inte 
är akut.



Behandling inom primärvården

• Psykopedagogiska insatser
• Basbehandling tillsammans med 

föräldrar
• Gruppbehandling barn och 

vårdnadshavare
• Föräldrastöd individuellt och i grupp
• KBT – Individuellt och i grupp 
• KBT på nätet



Utvärdering från flera dimensioner



Stöd och behandling via internet

• Komplement till traditionell behandling

• Säkert kommunikationsverktyg mellan 
behandlare och patient
– Invånare loggar in i 1177 Vårdguidens e-

tjänster

– Personal loggar in i Stöd och behandling via 
Ineras säkerhetstjänster



Hur fungerar behandlarstödd KBT via internet?
• Förmedlas via internet (smartphone, surfplatta eller 

dator).

• Patienten arbetar med texter, filmer och övningar.

• Behandlaren vägleder patienten genom hela 
behandlingen och säkrar behandlingens kvalitet. 
Journalför under tiden.

• Kontakter sker via meddelanden i systemet alternativt 
telefon eller besök, utifrån patientens behov och 
önskemål.

• Behandlingen startar med en bedömning och avslutas 
med en utvärdering. 

… 



Varför erbjuda KBT via 
internet?

Fördelar för verksamheten
• Ökad tillgänglighet

• Fånga upp fler patienter

• Fler patienter får möjlighet att gå i 
KBT

• Utvärdering underlättas

• Bredare behandlingsutbud – stegvis 
vård



Ångesthjälpen Ung
• Ett transdiagnostiskt program riktat till ungdomar mellan 13-

19 år med mild till måttlig ångestproblematik

• Social ångest, GAD, panikångest och tvångssyndrom. 

• Ångesthjälpen Ung är uppdelad i åtta moduler. Behandlingen 
beräknas ta 10 veckor att genomföra, inklusive bedömning 
och utvärdering.











Forskningsstöd
• KBT via internet är effektivt för ångesttillstånd och depression (Cuijpers et al., 

2009; Ebert et al., 2015;Hedman et al., 2014)

• Behandlarstöd ökar effekten (Spek et al., 2007;Newman et al., 2011; Baumeister et 
al., 2014)

• Effekterna är likvärdiga med face-to-face KBT (Cuijpers et al., 2010, Andersson et 
al., 2014)

• Vägledd internetbehandling har visat effekt både i forskningsstudier och klinisk 
praktik (Andersson et al., 2013)

• De direkta jämförelser som gjorts mellan iKBT och traditionell KBT visar på lika 
stora effekter, dvs. inga skillnader mellan de olika sätten att leverera KBT

• Mängden avhopp lika stor som i livebehandling (completion rate 70 %)



Metaanalys barn & unga
• 13 studier, 796 barn och ungdomar upp till 25 år.

• Blandning av behandling för ångest, depression och transdiagnostiskt

• Signifikant minskade ångestsymtom med en effektstorlek på 0,72 (siffran i linje 
med f2f-behandling hos unga, men något lägre än effektstorleken för vuxna som i 
snitt brukar ligga på 0,88)

• Det är ingen skillnad i utfall om internetbehandling för ungdomar ges med eller 
utan föräldrastöd. Stärks också av tidigare metaanalys av Reynolds et al. 2012. 
Säger inte att föräldrastöd inte är viktigt!

• Studier som behandlade ångest fick också utfall på depressionssymtom och 
tvärtom, vilket tyder på att depression och ångest hos unga är tätt sammanlänkade

• Behövs fler studier som mäter effekter på lång sikt 
Ebert, Zarski, Christensen Stikkelbroek, Cujipers, Berking, & Riper (2015)



SibeR
Svenska internetbehandlingsregistret

• Beslut om utvärdering genom kvalitetsregister SibeR

• Registreras idag manuellt på enheter

• Arbete med direktöverföring pågår

• Hittills få registreringar 



Införandet i VGR



Patientunderlag
De vanligaste diagnoserna fördelat på kön

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

F419 - Ångesttillstånd, ospecificerat

F329 - Depressiv episod, ospecificerad

F412 - Blandade ångest- och…

Z710 - Person som konsulterar för annan…

Z658 - Problem i samband med…

Z628 - Problem som har samband med…

F401 - Social fobi

F321 - Medelsvår depressiv episod

F439 - Reaktion på svår stress

G479 - Sömnstörning, ospecificerad

F930 - Separationsångest i barndomen

Z628 - Problem som har samband med…

Z559 - Problem med utbildning, läs- och…

R452 - Olycklighetskänsla

F320 - Lindrig depressiv episod

F509 - Ätstörning, ospecificerad

R454 - Irritabilitet och vrede

F919 - Beteendestörning av utagerande…

F432 - Anpassningsstörning

R699 - Okända orsaker till sjuklighet

Flickor/Kvinnor Pojkar/Män



Patientunderlag
• Totalt 4517 unika vårdkontakter under 2018

• 2392 mellan 12 och 17 år

• Cirka 36% av patienterna söker för ångest = 861 potentiellt 
skulle kunna ha hjälp av Ångesthjälpen Ung

• 19 patienter avslutades under 2018

• 15 patienter avslutades under 2019

• 23 patienter hittills startat under 2019



Implementering i VGR fas 1

• Utbildning för behandlare i Ångesthjälpen Ung två dagar 

• Utbildning Stöd och Behandlingsplattformen på enheten

• Stöd i den administrativa och tekniska processen på enheten

• Visst stöd i enhetens arbete med vårdprocess 



Svårigheter 

• Utbildning i otakt med teknisk och administrativ 
implementering.

• Osäkerhet hos behandlare och befolkning.

• Nya metoder kräver nya vårdprocesser och förändrat 
administrativt arbete. 

• Införandet av nya metoder kräver personalresurser och avsatt 
tid.



Lärdomar
• Erbjud standardiserade vårdprocesser och administrativa 

dokument.

• Erbjud bedömningsguide till behandlare och övrig 
vårdpersonal.

• Erbjud löpande metodstöd.

• Betona vikten av information till invånare om KBT på nätet.

• Tydlighet kring förväntad tidsåtgång och krav på 
behandlarresurs per enhet. 

• Viktigt med förankring i  kunskapsorganisationen.



Implementering VGR Fas 2 
Baspaketet

Lathund SoB

Workshop material

Bedömningsguide

Uppstart vårdprocess

Uppstart tekniska och administrativa förutsättningar

Stöd och behandling APT



Implementering i VGR - Framtid
• Tätare utbildningstillfällen

• Webb-utbildning via Skype

• Webbinarium för metodstöd

• Faddersystem 

• Förfina standardiserade vårdprocesser

• Fortsatt kontakt med enheter för uppföljning o utvärdering



Sammanfattning

• Arbeta strukturerat med standardiserade vårdprocesser och 
administrativa dokument.

• Förankra arbetet i alla led på enheter och i organisation.

• Viktigt med förankring i  kunskapsorganisationen.

• Erbjud löpande lätttillgängligt stöd till enheter.



Kontaktuppgifter

• Elisabet Gervind

elisabet.gervind@vgregion.se

• Evelina Stranne

evelina.stranne@vgregion.se

mailto:elisabet.gervind@vgregion.se
mailto:evelina.stranne@vgregion.se


Tack för idag!


