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Vad gör primärvården, bara ett exempel:
De stora patientgrupperna med kronisk sjukdom
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Antal individer med 
vanliga långvariga 
sjukdomar under 2014-
2018 i Region Stockholm 

Någon typ av blågrå nyans = 
patienten tas omhand helt 
eller delvis i primärvården

(Primärvårdsrapporten 2021: PV= 
Primärvård. OV= annan 
specialistöppenvård. SLV=Slutenvård)



Svensk sjukvårds akilleshäl

- Vem tar helhetsansvar?

Vi har stora utmaningar vad gäller 

personcentrerad vård: 

• Kontinuitet

• Tillgänglighet

• Samordning

• Patientinvolvering

https://www.vardanalys.se/rapporter/varden-ur-patienternas-perspektiv

Ett exempel - andel med fast läkare:

https://www.vardanalys.se/rapporter/varden-ur-patienternas-perspektiv/


Våra mål- och insatsområden 2021-2022
RPO Primärvård

Med fokus på en fungerande omställning till nära vård

1. Psykisk hälsa

2. De mest sjuka, sköra äldre

3. Hjärt- kärlprevention

4. Över- och underdiagnostik



Mål och insatsområde: Psykisk hälsa (under uppdatering)

Mål Delmål Aktivitet

Psykisk hälsa

Bättre evidensbaserat 

och personcentrerat 

omhändertagande av 

patienten inom första 

linjens psykiatri

Ökad användning av 

evidensbaserade metoder för 

behandling av psykisk 

sjukdom i primärvården 

Genomförande av fortbildningssatsningen STEP-UP uppstart ht-21  

Samverkan med RPO psykisk hälsa, Centrum för psykiatriforskning (CPF) och Akademiskt 

primärvårdscentrum (APC)*
Uppföljning och analys av KVÅ-koder och diagnoser som erbjuds vid besök av psykosociala 

teamet*

I enlighet med uppdrag i FFU

Bättre omhändertagande av 

patienter med mild till måttlig 

psykisk ohälsa genom 

förstärkt samverkan 

Etablera samverkan mellan primärvårdsrehab och vårdcentral 

Verka för tydligare formuleringar i avtal
Etablera samverkan mellan vårdcentralers utökade uppdrag för barn/unga och 

specialistnivå psykiatri/BUP*
Förstärkt evidensbaserad behandling av patienter med långvariga sömnbesvär

- STEP-UP*

- Undersök möjligheterna till digital sömnutbildning till patienter i samverkan med APC och 

expertgrupp Psykisk hälsa

Ökad tillgänglighet till tidig 

bedömning av psykisk ohälsa 

med rätt kompetens

Stärkt förmåga till adekvat initial triage som görs av olika professioner beroende på 

kontaktväg

- STEP-UP*

- Översyn Hänvisningsstödet och www.viss.nu
Stärkt förmåga till differentialdiagnostiska bedömningar vid psykisk ohälsa

- STEP-UP*

- Förstärkt bemanning med psykolog*



Aktiviteter RPO, och hur går det?

1. Psykisk hälsa: exempel

• Bollplank inför avtalsändringar HLM (vuxna + barn/unga + smärta/utmattning)

• Granskning och implementering av STEP-UP, regionens fortbildningsstöd inom psykisk hälsa 
www.step-up.regionstockholm.se

• Framåt: 

• I samverkan med ffa RPO psykisk hälsa bevaka att bl a vårdnivåindelningen fungerar

• Arbete inom bl a STEP-UP för att tillgängliggöra internet-KBT via fler vårdcentraler

• Verka för att Akademiskt primärvårdscentrum etablerar ett kunskapsteam för psykisk 
hälsa

http://www.step-up.regionstockholm.se/


Kognitiv beteendeterapi vid nydiagnostiserade ångestsyndrom

Indikatorbeskrivning: Andel patienter som fått psykologisk behandling med kognitiv 
beteendeterapi (KBT) vid nydiagnostiserade ångestsyndrom

Kognitiv beteendeterapi är evidensbaserad 
behandling vid nydiagnostiserade 
ångestsyndrom med varierande evidensgrad 
för olika diagnoser.

RPO-kommentar: Användningen av kognitiv 
beteendeterapi vid nydiagnostiserade 
ångestsyndrom ökar gradvis. Det verkar 
finnas stora skillnader mellan olika 
vårdgivare.
Typ av indikator: Processmått
Kommentar: Det är i dagsläget oklart i vilken 
mån variationen mellan olika vårdcentraler 
beror på skillnader i diagnostik eller 
registrering/dokumentation. Det kan också 
finnas skillnader i rutiner för diagnostik samt 
svårighetsgrad vid ångestsyndrom. 
Datakälla: Primärvårdskvalitet
Målvärde: Öka
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Behandling med bensodiazepinliknande sömnläkemedel

Indikatorbeskrivning: Andel patienter som behandlas med bensodiazepinliknande sömnläkemedel

Det finns ökad risk för missbruk samt för 
kognitiv påverkan på bland annat 
arbetsminne och uppmärksamhet vid 
användning av bensodiazepinliknande
sömnläkemedel. Även risken för fall ökar på 
grund av psykomotorisk påverkan. 

RPO-kommentar: Användningen av 
bensodiazepinliknande sömnläkemedel 
minskar gradvis. Det finns skillnader i 
användningen mellan olika vårdgivare.
Typ av indikator: Processmått
Datakälla: Primärvårdskvalitet
Målvärde: Minska
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Mål och insatsområde - Kardiovaskulär prevention (under uppdatering)

Mål Delmål Aktivitet

Kardiovaskulär 

prevention 

Väl fungerande 

primär- och 

sekundärpreven

tivt arbete i för 

förebyggande av 

hjärt- och 

kärlsjukdom i 

primärvården

Evidensbaserade metoder används för att 

identifiera och förändra ohälsosamma 

levnadsvanor 

Hitta effektiva sätt för riskvärdering, strukturerat förebyggande arbete kring levnadsvanor i primärvården, exempelvis 

riktade hälsosamtal workshop med RPO Levnadsvanor 
Utveckling och utbyggnad av sjuksköterskeledda mottagningar, ökat antal distriktssköterskor, som fokuserar på all 

kardiovaskulär prevention Forskningsprojekt kring sjuksköterskeledd hypertonimottagning vid APC
Förbättrade e-hälsostöd som underlättar informationsinhämtning från patienten avseende levnadsvanor, 

egengenererade mätvärden, dialog kring behandling och stöd till beteendeförändring
Budgetuppdrag opportunistisk blodtrycksscreening*

Bevaka hur HSF går vidare med detta politiska uppdrag

Förbättrat omhändertagande av diabetiker 

i primärvården i enlighet med 

Diabetesplanen 

Ökad användning av nya prognosförbättrande diabetesläkemedel hos patienter med samtidig typ-2 diabetes och 

manifest hjärtkärlsjukdom

I samverkan med RPO endokrina sjukdomar och HSF

- Fortbildning kring uppdaterade rekommendationer 

- Korrekt diagnosregistrering och riskvärdering
Justerade fortbildningar avseende fotstatusundersökningar och registrering i NDR i relation till vårdförlopp kritisk 

benischemi

Ökad strukturerad diagnosregistrering och 

kardiovaskulär riskvärdering

Ökat antal listningsbara läkare för bättre kontinuitet och strukturerat omhändertagande. 
Sammanhållet dokument om kardiovaskulär riskvärdering på VISS och Janusinfo samt associerade utbildningsinsatser

Förbättrade E-hälsostöd som underlättar informationsinhämtning från hela vårdsystemet.
Uppmuntra opportunistisk blodtrycksmätning vid vårdkontakter
Mer intensiv lipidsänkande behandling till fler patienter med manifest hjärtkärlsjukdom och/eller typ 2-diabetes

I samverkan med RPO endokrina sjukdomar och RPO hjärt-kärlsjukdomar

- Fortbildning kring uppdaterade rekommendationer 

- Korrekt diagnosregistrering och riskvärdering
Förbättrade möjligheter för primärvården att samarbeta med övrig specialistvård (konsultationsmöjligheter i avtalen)

Mer intensiv blodtryckssänkande 

behandling genom kombination av flera 

läkemedel

Utveckling och utbyggnad av sjuksköterskeledda mottagningar som fokuserar på all kardiovaskulär prevention istället för 

enbart på diabetes 
Säkerställ fortsatt fortbildning till primärvården kring rekommendationer i Kloka Listan, www.viss.nu och 

www.janusinfo.se

http://www.viss.nu/
http://www.janusinfo.se/


Aktiviteter RPO, och hur går det?

3. Kardiovaskulär prevention: exempel

• Arbete för en bred kardiovaskulär prevention, och inte smala diagnosspår. Samverkan med 
RPO hjärta-kärl, levnadsvanor, endokrin och njursjukdomar, samt med APCs nybildade 
kunskapsteam hjärta-kärl.

• Dokument för kardiovaskulär prevention för generalister publicerat på janusinfo, och nytt 
sammanhållet viss-dokument påbörjat.

• Framåt:

• Skapa praktisk modell för bred digifysisk, kardiovaskulär prevention i primärvården

• Bevaka att pilot för riktade hälsosamtal blir stringent vetenskaplig studie som fyller i 
kunskapsluckor.

• Konkret arbete från APC ute på vårdcentraler och i fortbildning

• Vårdförlopp stroke där arbetet behöver samordnas med ovanstående breda anslag.



Incidens ischemisk stroke

Indikatorbeskrivning: Förekomst av ischemisk stroke (ICD-10 koder som börjar på I63) hos individer 
skriva i Region Stockholm i januari respektive år. Endast diagnoskoder i akut somatisk slutenvård i 1:a 
eller 2:a diagnosposition har analyserats. Endast första episoden varje år inom respektive grupp har 
inkluderats. 

Ett av de huvudsakliga syftena med 
kardiovaskulär prevention är att minska 
risken för ischemisk stroke. 68% av de 
läkemedel som används för att minska risken 
för ischemisk stroke förskrivs på en 
husläkarmottagning. 

RPO-kommentar: Incidensen ischemisk
stroke minskar i alla åldersgrupper sedan 
2011. 
Typ av indikator: Resultatmått
Kommentar: Viktig indikator på regionsnivå
men ej lämplig som kvalitetsindikator på olika 
vårdcentraler. Socioekonomiska skillnader 
påverkar till stor del insjuknandet i ischemisk
stroke
Datakälla: VAL
Målvärde: Minska
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Blodtryck vid hypertoni <140/90 mmHg

Indikatorbeskrivning: Andel patienter med hypertoni med senaste blodtryck under 140/90 mmHg

Högt blodtryck är den viktigaste 
påverkningsbara riskfaktorn för hjärt- och 
kärlsjukdomar.

RPO-kommentar: Andelen patienter med 
hypertoni som har ett senaste blodtryck under 
140/90 har börjat minska på senare tid efter 
många års gradvis förbättring. Orsaken är 
oklar. Det finns skillnader mellan olika 
vårdcentraler.
Typ av indikator: Processmått
Kommentar: Indikatorn tar inte hänsyn till 
resultat från 24-timmars blodtrycksmätning 
eller hemblodtrycksmätning 
Datakälla: Primärvårdskvalitet
Målvärde: Öka
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Statinbehandling vid diabetes (typ-2 och ospecificerad)

Indikatorbeskrivning: Täljare: Antal listade individer med DIAG1-10 som börjar med 
'E11' 'E13' 'E14' någon gång under de senaste 5 åren som dessutom hämtat ut recept 
med ATCKOD som börjar med 'C10AA', 'C10BA' senaste 12 månaderna. Nämnare: 
Listade individer med DIAG1-10 som börjar med 'E11' 'E13' 'E14' någon gång under de 
senaste 5 åren

Statinbehandling minskar risken för 
kardiovaskulära händelser vid diabetes mellitus
typ-2. De flesta patienter med typ-2 diabetes 
har indikation för behandling, men i varierande 
grad.

RPO-kommentar: Statinbehandlingen vid typ-
2 diabetes ökar gradvis sedan 2017. Det finns 
stora skillnader mellan olika vårdcentraler
Typ av indikator: Processmått
Kommentar: Indikatorn avser uthämtade 
läkemedel. Den bedöms av flera skäl ge ett 
säkrare resultat än NDR
Datakälla: LUD
Målvärde: Öka
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Andel besök med rådgivande samtal om fysisk aktivitet, 
respektive kvalificerat rådgivande samtal om matvanor

Indikatorbeskrivning: Urval: Besökstyper, ny-, åter och gruppbesök(0, 1, 8) vårdgivare 
('70','89','90','93'). Åtgärdskod DV132. Beräkning: Sjuksköterskebesök med KVÅ-kod för respektive 
åtgärd summeras i respektive grupp och divideras med totala antalet sjuksköterskebesök

Enligt Socialstyrelsen bör hälso- och 
sjukvården erbjuda rådgivande samtal, 
eventuellt med tillägg av skriftlig ordination av 
fysisk aktivitet eller aktivitetsmätare till 
patienter som har en otillräcklig fysisk 
aktivitet. 

RPO-kommentar: Andelen 
sjuksköterskebesök med KVÅ-kod för 
rådgivande samtal om fysisk aktivitet ökade 
från 2017 till 2020 men verkar sedan minska. 
Det finns mycket stora skillnader mellan olika 
vårdcentraler som kan bero på skillnader i 
registrering eller arbetssätt. 
Typ av indikator: Processmått
Datakälla: LUD
Målvärde: Öka
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Samverkan är modellen!

Arbetsmodell för samverkan mellan RPO primärvård och övriga aktörer avseende implementeringsarbete



Primärvårdsrapporten 2022

publiceras på vårdgivarguiden under de närmaste veckorna

Ur innehållet:

- Pandemin och primärvården

- Uppskjuten vård

- Vad har gjorts inom våra fokusområden, och hur ser 
resultaten ut?

- Regionens uppdaterade strategi för nära vård

https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/sakkunniga/regionala-
programomraden/nara-vardprimarvard/

magnus.rojvall@capio.se

https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/sakkunniga/regionala-programomraden/nara-vardprimarvard/
mailto:magnus.rojvall@capio.se

