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Sammanfattning 

Värdebaserad uppföljning och ersättning syftar ytterst till jämlik och god vård, samt 
transparent uppföljning av psykiatrin. På lång sikt ska värdebaserad uppföljning och ersättning leda 
till att: 
- Psykiatrin enas kring målen med verksamheten och vad patienterna ska få ut av psykiatrin 
· Resurser används mer effektivt 
· Verksamheterna får ökade förutsättningar till kvalitetsförbättringar och innovationer 
· Politiker och beslutsfattare får ökad förståelse för hur resurser ska satsas på denna 
patientgrupp och vad det skulle leda till för resultat. 
· Skapa bättre arbetsmiljö för personal, vilket gynnar framtida kompetensförsörjning 
· Ge förutsättningar att minska de totala samhällskostnaderna för depressionspatienter 
 
Det handlar i slutänden om att vården ska leverera de resultat som är mest centrala för 
patienterna med lägsta möjliga resursåtgång. 
 
SVIPS, (Samverkan för värdebaserad vård i psykiatrin) har med hjälp av VINNOVAs 
utvecklingsstöd enat delar av psykiatrin kring vilka mål vi ska ha för vården av depressionspatienter 
och hur dessa ska följas upp. Det arbetet har ingen lyckats med tidigare. Baserat på dessa mål är vi 
nu redo att implementera ett värdebaserat uppföljningssystem för depressionspatienter i tre 
landsting: Stockholm, Uppsala och Västra Götaland. 
 
Utvecklingsfasen har haft följande konkreta mål: (1) Att definiera och förankra vilka utfallsmått som 
bör följas inom de aktuella diagnosområdena samt att förankra dessa brett (2) Att ta fram principerna 
för hur en ersättningsmodell som stödjer arbetet med värdebaserad vård ser ut (3) Att studera hur 
resursförbrukningen ser ut idag för patienter med de aktuella diagnoserna (4) Att ta fram planer för 
hur implementeringen av piloter kan genomföras och (5) Att identifiera hur patienter bör 
riskstratifieras för att ersättning och ska bli rättvis och inte missgynna någon patientgrupp. Projektet 
prognosticerades att löpa över 12 månader. 

Utifrån dessa fem mål definierade vi sju arbetspaket: 

 

 Arbetspaket 1: Organisation och styrning 

 Arbetspaket 2: Utveckla utfallsmått 

 Arbetspaket 3: Förankring 

 Arbetspaket 4: Vårdens resursåtgång 

 Arbetspaket 5: Utveckla riskstratifiering 

 Arbetspaket 6: Framtagande av initial ersättningsmodell 

 Arbetspaket 7: Implementationsplan och förberedelser 

 

Under året har projektet haft fem styrgruppsmöten, ett tjugotaltal arbetsgruppsmöten och 
genomfört ett stort antal workshops. Organisationen är väl sammansatt för att kunna uppnå 
uppsatta mål. 
 
Under planeringsfasen arbetade projektet fram en metodguide för hur kvalitetsdimensioner och 
utfallsmått skulle kunna tas fram utifrån brukarnas behov och önskemål och förankras i berörda 
patientgrupper. Metodguiden har reviderats och utvecklats under utvecklingsfasen. Från början 
tänkte vi oss att förankring bland brukare respektive professionella var två separata processer men 
vi har mer och mer gått mot ett integrerat arbetssätt där profession och brukare/anhöriga arbetat 
tillsammans. Processen att generera preliminära utfallsmått kom att innefatta tre steg: 1) Ta in 
intryck från patienterna via anslutna brukarorganisationer 2) En vetenskaplig genomgång för att 
kontrollera vetenskapligt förankring 3) Harmonisering med ICHOM:s internationella manual. 
Olika dimensioner av kvalitet och ett antal frågor inom dessa dimensioner har tagits fram. 
Synpunkter på förslaget inhämtas vid intervjuer med personer som är engagerade i 
kvalitetsutveckling inom området.  Personerna som har intervjuats har varit personer med kunskap 
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och erfarenhet av de aktuella diagnoserna som varit engagerade i psykiatrisk kvalitetsutveckling. Vi 
har också gjort en inventering av befintliga metoder och instrument för mätning av kvalitet och 
redovisat dessa för professionen och brukarna.  

För att utveckla en preliminär modell för riskstratifiering av depressionspatienter utförde vi en 
vetenskaplig studie. Studien syftade till att undersöka hur patientfaktorer (ålder och kön) samt 
kliniska faktorer (första/återkommande episod, baslinje-allvarlighetsgrad av sjukdom och 
samsjukligheter) påverkade hälsoutfall och resursåtgång hos depressionspatienter. Studien utfördes 
på den öppenpsykiatriska enheten WeMind i Stockholm där 130 patienter retrospektivt deltog.  

För att kunna konstruera ett diagnosspecifikt uppföljnings- och/eller ersättningssystem krävs en 
detaljerad förståelse för vårdprocessen och vilka resurser som konsumeras. Detta arbete utfördes 
separat för de bägge diagnoserna depression och bipolär sjukdom.  

Initialt skapades en processkarta för depressionsvården baserat på kvalitativa intervjuer med kliniker. 
En nyckelinsikt vid kartläggandet av vårdprocessen vid depression var primärvårdens stora roll. 
Socialstyrelsen påtalar också behovet att utveckla och resursförstärka primärvården för att kunna 
behandla depressionspatienterna på ett evidensbaserat sätt. Av denna anledning har SVIPS valt att 
initiera diskussioner med primärvårdsenheter för att säkerställa att våra lösningar även kan användas 
i primärvården.  

Riskstratifieringsarbetet utfördes som en studie på WeMind Stockholms depressionspatienter. 
Studien syftade till att identifiera faktorer som påverkar sannolikheten att symptommässigt nå full 
remission respektive utveckla terapiresistens. I efterhand har även tilläggsanalyser gjorts som på 
samma patientmaterial visualiserade prediktiva faktorer för andra utfall (behandlingssvar, 
funktionsförbättring och resursåtgång). Arbetspaketet syftade till att hitta faktorer som påverkar 
förväntat resultat i valda utfallsmått (identifiera så kallade casemix-variabler). De potentiella 
casemixvariabler som testades var: kön, ålder, symptomgrad innan behandling, funktionsgrad innan 
behandling, första eller återkommande episod, medicinska- och psykiatriska samsjukligheter (ett 
urval). I korthet visade analyserna att sjukdomskarakteristika och förekomst av samsjukligheter 
verkar vara startkast kopplat till prognos. Exempelvis hade patienter som genomled sin första 
depressiva episod en kraftigt reducerad risk att utveckla terapiresistens (och ökad sannolikhet att nå 
full remission). Vidare hade patienter med mer uttalade depressionssymptom innan behandling en 
försämrad prognos. Även flera somatiska- och psykiatriska samsjukligheter var associerade med 
sämre prognos och större resursåtgång. Exempel bland somatiska samsjukligheter med negativ 
prognostisk påverkan var diabetes, sköldkörtelsjukdom och ryggsmärtor. Tvångssyndrom, PTSD och 
personlighetsstörningar är exempel på psykiatriska samsjukligheter som påverkade prognosen 
negativt.  

SVIPS siktar på att ta fram underlag för balanserade ersättningsmodeller som stödjer ett värdebaserat 
arbetssätt. SVIPS har under året konstruerat värdebaserade ersättningsprinciper för patientgruppen 
med bipolär sjukdom. Detta arbete genomfördes i nära samarbete med Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset (SU) (som är delaktiga i SVIPS) och som tidigare har gjort ett utförligt 
kvalitetsförbättrande arbete inom bipolär sjukdom där värdebaserade principer för uppföljning har 
implementerats. Detta arbete bedöms kunna utgöra en god grund för utveckling av 
ersättningsprinciper.  
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1 Introduktion 

Det saknas idag ett uppföljningssystem för vård av depressionspatienter som både tar hänsyn 
till de kostnader som vården medför och de behandlingsresultat som vården ger. Då 
depression utgör en av de stora folksjukdomarna bedöms det angeläget att skapa dylika 
uppföljningssystem som även låter patientens egen bedömning av hälsoutfall spela en tydlig 
roll. Ett sådant system bedöms vara till nytta för såväl patienter, aktörer inom det psykiatriska 
sjukvårdsområdet som beställare av sjukvård. Ett sådant uppföljningssystem fyller flera 
funktioner: 
- Möjliggör uppföljning av en enskild behandling 
- Möjliggöra uppföljning av en enskild vårdgivares resultat, jämfört med andra motsvarande 
vårdgivare och kan därmed även tjäna som utgångspunkt vid verksamhetsutveckling av vård 
för berörd patientgrupp 
- Möjliggöra användande som underlag vid ersättning eller upphandling av enskild vårdgivare 
 
Värdebaserad vård bör inkludera vårdgivare, brukare, beställare och forskare. SVIPS tydliga 
koncept har attraherat de tre största landstingen, de stora brukarorganisationerna och Sveriges 
största beställarorganisation. Som konstellation har vi den förankring, förståelse och 
trovärdighet som behövs för att kunna införa värdebaserade uppföljningssystem. 
 

2 Bakgrund 
 

2.1 Psykiatrins utmaningar samt översikt av depression 
och bipolär sjukdom 

Psykisk ohälsa är en växande folksjukdom i Sverige och internationellt. Samhällskostnaden för enbart 
diagnoserna depression och bipolär sjukdom beräknas till 35 resp. 15 miljarder kronor årligen. Den 
psykiska ohälsan står bakom en stor del av de växande sjukskrivningarna och långtidsarbetslösheten. 
På lokal nivå innebär detta ett ökat tryck på verksamheterna inom psykiatrin vilket de deltagande 
parterna i detta projekt kan vittna om. Dessa verksamheter följs idag upp och styrs på många olika 
variabler, främst volymrelaterade, och tvingas till prioriteringar som ofta inte är värdeskapande för 
patienterna. Dagens uppföljning och styrning försvårar alltså för verksamheten att göra relevanta 
prioriteringar eller att få en uppfattning om man gör ett bra arbete eller ej utifrån ett patient- och 
medarbetarperspektiv. Som en konsekvens av ovanstående kan svensk psykiatri idag tyvärr inte 
garantera tillgänglig kvalitativ vård för någon patientgrupp. Följden är i sin tur att många människor 
sjukskrivs under onödigt långa perioder, återinsjuknar i större utsträckning än nödvändigt och i 
många fall hamnar i långa utanförskap och arbetslöshet. I allra värsta fall begår individer självmord 
då inte vården kunnat leverera en tillräckligt hög kvalitet och säkerhet. Samhällskostnaderna för 
dessa brister är som nämnts mycket stora. Det finns tre huvudproblem som vidmakthåller denna 
situation och som detta projekt har som ambition att bidra till att förbättra: (1) Det saknas konsensus 
kring vilken kvalitet vården ska leverera, (2) Kvaliteten i svensk psykiatri utvärderas endast i mycket 
liten utsträckning och (3) Våra ersättningsmodeller premierar ej kvalitet. De som skulle gynnas av 
den lösning detta projekt vill erbjuda är framför allt patienterna - genom förbättrat hälsoutfall. Även 
verksamheterna skulle gynnas. Att följas upp på nyckeltal som upplevs relevanta för verksamhet och 
patienter skulle ha ett värde i sig genom att arbetsmiljön skulle påverkas positivt och 
kompetensförsörjningen av sjukvården underlättas. 
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3 Syfte och arbetspaket 

Det övergripande syftet med vårt arbete är att förbättra den vård som svenska psykiatripatienter får. 
Vi verkar för en transparent och jämlik psykiatri. 

Vårt mål är att psykiatrin själv med vår hjälp skall införa ett standardiserat sätt att följa upp de 
önskvärda utfall som brukare och profession gemensamt enats om. När dessa utfall och resursåtgång 
mäts vill vi hjälpa till att case mix justera dessa vilket gör informationen mycket mer användbar. När 
det finns en stabil utfallsmätning och case mix justeringen fungerar väl vore det naturligt att de 
ansvariga för ersättningssystemen skulle använda sig av informationen om vilken resursåtgång som 
krävs för att olika grupper av patienter ska ges chansen att nå önskvärda och realistiska utfall. 
Utvecklingsfasen har haft följande konkreta mål: (1) Att definiera och förankra vilka utfallsmått som 
bör följas inom de aktuella diagnosområdena samt att förankra dessa brett (2) Att ta fram principerna 
för hur en ersättningsmodell som stödjer arbetet med värdebaserad vård ser ut (3) Att studera hur 
resursförbrukningen ser ut idag för patienter med de aktuella diagnoserna (4) Att ta fram planer för 
hur implementeringen av piloter kan genomföras och (5) Att identifiera hur patienter bör 
riskstratifieras för att ersättning och ska bli rättvis och inte missgynna någon patientgrupp. Projektet 
prognosticerades att löpa över 12 månader. 

Utifrån dessa fem mål definierade vi sju arbetspaket: 

 

 Arbetspaket 1: Organisation och styrning 

 

 Arbetspaket 2: Utveckla utfallsmått 

 

 Arbetspaket 3: Förankring 

 

 Arbetspaket 4: Vårdens resursåtgång 

 

 Arbetspaket 5: Utveckla riskstratifiering 

 

 Arbetspaket 6: Framtagande av initial ersättningsmodell 

 

 Arbetspaket 7: Implementationsplan och förberedelser 

 

 

4 Metod 

4.1 Metoder för brukarsamverkan 

Under planeringsfasen arbetade projektet fram en metodguide för hur kvalitetsdimensioner och 
utfallsmått skulle kunna tas fram utifrån brukarnas behov och önskemål och förankras i berörda 
patientgrupper. Metodguiden har reviderats och utvecklats under det fortsatta projektet. Från början 
tänkte vi oss att förankring bland brukare respektive professionella var två separata processer men vi 
har mer och mer gått mot ett integrerat arbetssätt där profession och brukare/anhöriga arbetar 
tillsammans. Ett inledande möte för introduktion till projektet har varit separat men de senare 
mötena gemensamma. Vid framtagandet av- och förankringen av utfallsmåtten har flera olika 
metoder använts. Här följer en kortfattad uppräkning.    

1. Sökning efter dokument som tagits fram av patient-, brukar- och anhörigorganisationer för 
att beskriva kvalitet - dels inom den psykiatriska vården i allmänhet och dels inom vård vid 
depression och bipolär sjukdom. Bland annat har NSPH och RSMH tagit fram särskilda 
programdokument med ståndpunkter om vad som är god kvalitet i psykiatrisk vård. 
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Sammanvägda brukarbaserade dokument med ståndpunkter om depression eller bipolär 
sjukdom fanns det mycket lite av. Detta var ett motiv för att senare intervjua några personer 
inom de diagnosområden som projektet valt att arbeta med. 

2. En arbetsgrupp tog fram ett förslag till kvalitetsdimensioner inom psykiatrisk vård. 

3. Djupintervjuer med några brukare med erfarenhet av vård vid depression och bipolär 
sjukdom. Ett par av dessa har dels egen erfarenhet av psykisk ohälsa men också av 
professionellt arbete inom psykiatrin.  

4. Sammanställning och strukturering i projektets arbetsgrupp. 

5. Introduktionsmöte med grupp av brukare och anhöriga. 

6. Workshops med professionella och brukare. Erfarenheterna av dessa ”partssammansatta” 
workshops har varit mycket positiva. Båda parter får nya perspektiv vilket leder till ökning 
av energi och motivation i grupperna. 

4.2 Metoder för riskstratifiering 

För att utveckla en preliminär modell för riskstratifiering av depressionspatienter utförde vi en 
vetenskaplig studie. Studien syftade till att undersöka hur patientfaktorer (ålder och kön) samt 
kliniska faktorer (första/återkommande episod, baslinje-allvarlighetsgrad av sjukdom och 
samsjukligheter) påverkade hälsoutfall och resursåtgång hos depressionspatienter. Studien utfördes 
på den öppenpsykiatriska enheten WeMind i Stockholm där 130 patienter retrospektivt deltog.  

Studiedesign   

Studien hade en retrospektiv, single-center design vilket bedömdes adekvat med tanke på att syftet 
var explorativt. 

Datainsamling 

Patientdata samlades in från den privata, öppenpsykiatriska enheten WeMind i Stockholm. Kliniken 
hade cirka 30 psykologer och 6 psykiatriker som erbjöd både psykologisk och farmakologisk 
behandling av bland annat depression. WeMind psykiatri använde en intern, internetbaserad 
applikation som lagrade relevant information om alla behandlade patienter på ett strukturerat och 
lättillgängligt sätt. I applikationen hade patienterna avidentifierats med patientkoder vilket skyddade 
enskilda individers data. Följande information kunde vi, inom ramen för denna studie, extrahera från 
den interna applikationen: ålder, kön, huvuddiagnos, behandlande klinikers utvärdering av 
behandlingsresultatet (exempelvis full remission), antal terapisessioner, tid från första till sista 
terapisessionen samt resultat från alla typer av formulär såsom Patient Health Questionnaire 9 
(PHQ-9) och Sheehan Disability Scale (SDS). För denna studies syfte konstruerades en 
standardiserad metod för dataextraktion från applikationen vad avser data om ålder, kön, resultat på 
skattningsformulär (PHQ-9 och SDS) och antal terapisessioner. Data om samsjukligheter, 
första/återkommande episod samt ärftlighet extraherades från det elektroniska journalsystemet. 
Baslinjedata hämtades från patientens första och andra terapisession medan utfallsdata hämtades 
från behandlingsuppföljningen sex månader efter avslutad behandling.  

Studiepopulation och selektionskriterier 

Vi använde den interna applikationen på WeMind för att filtrera fram patienter som uppfyllde 
följande fem kriterier: 1) Hade egentlig depression som huvuddiagnos under behandlingstiden 2) 
hade behandlats på WeMind någon gång mellan 2012 och 2014 3) hade fyllt i PHQ-9 före och sex 
månader efter behandling 4) hade gett sitt medgivande till att dela sina medicinska journaler för 
forskningssyfte 5) hade fullföljt sin depressionsbehandling. Dessa kriterier fungerade även som 
studiens inklusionskriterier. Inga exklusionskriterier användes. Studiepopulationen bestod av 130 
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personer. Vi gjorde ingen formell power-analys då alla patienter som mötte inklusionskriterierna 
inkluderades i studien.  

Statistisk analys 

Syftet med den statistiska analysen var att skapa modeller som identifierade faktorer som hade en 
påverkan på sannolikheten att nå full remission samt utveckla terapiresistens. Den statistiska 
processen var uppdelad i två delar 1) Identifiering av kandidatvariabler 2) Skapande av statistiska 
modeller 

Identifiering av kandidatvariabler - Som ovan beskrivet, testade vi en rad patientfaktorer och 
kliniska variabler. Vi började med att utföra univariata analyser för att identifiera vilka av dessa 
variabler som hade möjlighet att påverka valda utfall. Mer detaljerat; patienter grupperades initialt i 
två grupper: “Full remission” (post-terapi PHQ-9 poäng av fyra eller mindre) och “Patienter som inte 
nådde full remission” (post-terapi PHQ-9 poäng över 4). Vi utförde sedan univariat analys på varje 
variabel och testade om det fanns någon skillnad mellan grupperna i termer av medelvärden eller 
frekvenser. För kontinuerliga variabler (exempelvis ålder och PHQ-9 poäng) jämfördes medelvärden 
genom användning av Student’s t-test. För binära variabler (exempelvis kön och förekomst av 
somatisk samsjuklighet) användes istället Chi-tvåtest. Beslutregeln var (för både kontinuerliga och 
binära variabler) att variablerna kvalificerades till vidare analys om det fanns en skillnad i prevalens 
av variabeln mellan de bägge grupperna på 20 % signifikansnivå. Samma metod applicerades sedan 
en gång till med skillnaden att vi delade upp patienterna i “terapiresistenta” (post-terapi PHQ-9 värde 
över 9) och “icke terapiresistenta” (post-terapi PHQ-värde 9 eller mindre). De variabler i de bägge 
analyserna som hade skillnader mellan grupper på 20 % signifikansnivå (kandidatvariabler) gick 
vidare till steg 2 av den statistiska analysen: Skapande av statistiska modeller  

Skapande av statistiska modeller - Vi använde multivariat analys för att undersöka om, i steg 1, 
identifierade kandidatvariabler hade en faktisk påverkan på valda utfall (nå full remission respektive 
utveckla terapiresistens). Vi använde logistisk regression som statistisk modell med anledning av att 
utfallsvariablerna (de beroende variablerna i modellerna) båda var binära i sin natur. Logistisk 
regression kan användas till att uppskatta hur en enskild oberoende variabel påverkar sannolikheten 
till ett positiv utslag i den beroende variabeln. Detta var relevant för oss då vi ville identifiera både 
vilka faktorer som hade en påverkan samt hur stor påverkan en enskild faktor hade. Resultaten 
presenterades därför som oddskvoter. Oddskvoter kan användas för att uppskatta 
ökningen/sänkningen av relativ risk. Om vi exempelvis skulle få fram att variabeln “första episod” 
har en oddskvot på 1,20 på utfallet att nå full remission så kan detta översättas till att patienter som 
lider av sin första episod har ungefär 20 % större chans att nå full remission jämfört med patienter i 
återkommande episod.  

5 Resultat 

5.1 Organisation och Styrning (AP1) 

Detta AP omfattar det praktiska projektlednings- och organisatoriska arbetet. Under året har 
projektet haft fem styrgruppsmöten, ett tjugotaltal arbetsgruppsmöten och genomfört ett stort 
antal workshops. Organisationen är väl sammansatt för att kunna uppnå uppsatta mål. SVIPS har 
under året förstärkt förankringen i primärvården genom att rekrytera en primärvårdsrepresentant 
till arbetsgruppen som väntas vara en stor tillgång då SVIPS modeller ska vara anpassade till 
primärvårdens förutsättningar och möjligheter.  
 

5.2 Utveckling utfallsmått (AP2) 

Arbetet att utveckla utfallsmått syftade till att generera en preliminär lista på utfallsmått som skulle 
kunna vara relevanta att följa upp och monitorera inom respektive diagnosområde. Utfallsmåtten 
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kan antingen vara patientrapporterade (PROMs) eller klinikerrapporterade (CROMs). För depression 
saknas det ett kvalitetsregister och det finns ett skriande behov av gemensamma 
uppföljningsvariabler. Därför valde vi att prioritera depression framför bipolär sjukdom där det finns 
ett väletablerat kvalitetsregister (BipoläR). 

5.2.1 Utveckling av utfallsmått för depression 

Processen att generera preliminära utfallsmått innefattade tre steg: 1) Ta in intryck från patienterna 
via anslutna brukarorganisationer 2) En vetenskaplig genomgång för att kontrollera vetenskapligt 
förankring 3) Harmonisering med ICHOM:s internationella manual. 

Olika dimensioner av kvalitet och ett antal frågor inom dessa dimensioner har tagits fram. 
Synpunkter på förslaget inhämtas vid intervjuer med några personer som är engagerade i 
kvalitetsutveckling inom området.  Personerna som har intervjuats har varit personer med kunskap 
och erfarenhet av de aktuella diagnoserna som varit engagerade i psykiatrisk kvalitetsutveckling. 

Vi har också gjort en inventering av befintliga metoder och instrument för mätning av kvalitet och 
redovisat dessa för professionen och brukarna.  

Metoden att ha gemensamma workshops  med brukare och professionella har prövats och visat sig 
framgångsrik i andra projekt som handlat om kvalitetsutveckling. Modellen har visat sig öka energin 
och dynamiken i gruppen i jämförelse med när man arbetar var för sig. Vår bedömning är också att 
det är ett sätt att arbeta som kommer att visa sig värdefull med tanke på framtida förankring och 
implementering och att det är önskvärt att gemensamma workshops genomföras i landsting eller 
regioner där SVIPS-modellen ska prövas.   

De kvaliteter eller värden som vården bör leverera ska tas fram av brukare och profession tillsammans. 
För att mäta vårdens kvalitet har vi i första hand använda färdigutvecklade, prövade och etablerade 
instrument som redan används inom uppföljning, utvärdering och forskning. I andra hand – när vi 
har bedömt att det saknas relevanta och användbara mätinstrument som svarar upp mot ett viktigt 
värde – har vi utvecklat nya instrument. Vi har försökt begränsa dessa nya mätinstrument och sökt 
samarbete med andra verksamheter kring validering av dessa nya instrument. En sådan 
samverkanspart är ”Nationell patientenkät” på Sveriges kommuner och landsting. Diskussioner har 
än så länge bara inletts men vår förhoppning är att vi tillsammans ska kunna utveckla en särskild 
enkät med ett begränsat antal frågor som är anpassad till de målgrupper SVIPS arbetar med. En 
annan samverkanspart som vi inlett diskussioner med är några av de psykiatriska kvalitetsregistren. 
Det saknas ett register för depression så där är inriktningen att pröva om det går att ta fram en enkät 
som mäter patienternas upplevelser över diagnosgränserna. Samverkansformerna kommer att 
underlätta valideringen av de nya instrument som kommer att tas fram.  

När det gäller att inhämta patientens bedömning av behandlingens resultat och upplevelse av 
behandlingen, finns färre färdigutvecklade och beprövade instrument. Framförallt saknas instrument 
som omfattar alla de värden eller kvalitetsdimensioner som vi bedömer som relevanta och viktiga för 
att ge en bild av vårdens kvalitet.  En fråga vi har försökt att besvara är; för vilka av prioriterade 
kriterierna/frågeställningarna finns fungerande mätmetoder och för vilka behöver nya 
mätinstrument tas fram.   

Det finns ett antal viktiga frågeställningar där vi ser ett behov av att ta fram fungerande mätmetoder. 
För några av dessa frågeställningar har vi hittat frågor som vi tror kommer att fungera och vill pröva 
i pilotprojekten. För andra viktiga frågeställningar har vi ännu inte formulerat frågor som vi är helt 
nöjda med och vill ta med i frågebatteriet. Orsakerna till detta är flera. För det första har de 
formuleringar vi prövat upplevts som svåra att tolka och förstå eller inte helt relevanta av några av 
personer i våra workshops. För det andra finns en del frågar som några har uppfattat som 
integritetskränkande eller stigmatiserande och för det tredje är vi måna om att begränsa antalet 
frågor för att inte minska motivationen att svara. Dessa frågor kommer inte att vara med i det 
instrument  som kommer att prövas i pilotprojekten men de finns kvar i vår dokumentation och vi 
kommer att återuppta diskussionerna och formuleringsarbetet om det visar sig att sådana behov eller 
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önskemål framkommer under piloterna eller vid projektutvärderingen. En stark känsla i workshops 
och bland övriga medarbetare i projektet är att om vi hittar bra värden att mäta inom olika 
dimensioner så kommer dessa värden också att representera kvalitet på flera delområden i en 
verksamhet.      

Krav eller önskemål på egenskaper som mätinstrumentet bör ha 

1. Instrumentet ska inte vara för omfattande 

2. Frågorna i instrumentet ska vara lätta att förstå och lätta att besvara 

3. Frågorna ska kännas relevanta 

4. Frågorna ska kännas representativa för den kvalitetsdimension de ska belysa  

5. Frågorna ska – så lång möjligt – inte handla om specificerade professioner 

6. Frågorna ska – så lång möjligt – inte byggas på svar i flera led 

7. Frågorma ska - så lång möjligt – vara aktuella för alla (undvika ruta ”ej aktuellt”) 

8. Frågorna ska vara fria att använda – dvs. inte skyddade av copyright 

9. Frågorna ska ha en en struktur och ordningsföljd som känns logisk för patienten så att man 
undviker ”tankehopp” eller att man måste gå tillbaka och se vad man svara på en annan fråga. 

5.2.1.1 Patienternas intryck 

I ett första steg fick NSPH:s representanter i uppdrag att samla in intryck från patienterna kring vad 
som är värdefullt i depressionsvården samt vad som patienterna upplever saknas idag. Denna 
undersökning genererade värden inom sju dimensioner: 

Diagnos, behandling och behandlingseffekter; Patienterna upplevde det viktigt att diagnosen är 
baserad på en strukturerad utredning för att minimera risken för feldiagnostik. Vidare upplevde 
patienterna det som viktigt att ha flera olika behandlingsalternativ. Vissa patienter trivdes bäst med 
psykiatrisk behandling med antidepressiva läkemedel medan andra patienter hellre ville ha 
psykologisk, samtalsbaserad behandling. Patienterna ansåg att tillgängligheten till psykologisk 
behandling är för låg. Exempelvis uppgavs på vissa platser i Sverige väntetider på upp till två år för 
patienter som önskade kognitiv beteendeterapi (KBT) som behandling av depressionen. Vidare ansåg 
patienterna att den psykiatriska vården bör bli bättre på att hantera somatisk samsjuklighet.  

Stödjande och pedagogiska insatser; Patienterna upplevde det som viktigt att de får tillgång till 
pedagogiska stödinsatser såsom kuratorskontakt, utbildning i livsstilsfrågor samt verktyg för 
återhämtning och egenmaktsutveckling. Dessutom betonade patienten vikten av kontinuerlig 
monitorering av självmordsrisk.    

Bemötande, relation och kontinuitet; Vad gäller personalen så tyckte patienterna att det var 
viktigast att behandlande kliniker var kompetent och intresserad. Andra egenskaper som frekvent 
påtalades av patienterna var lyhördhet, tillgänglighet och kontinuitet.  

Information, delaktighet och inflytande; Information är, enligt patienterna, centralt för en bra 
depressionsvård. Patienterna värderar högt information om sjukdomen, behandlingsalternativ, 
möjliga biverkningar, varningssignaler för återfall samt kring vilka stödinsatser som finns 
(exempelvis patientföreningar och andra relevanta nätverk). Detta är viktigt för att patienten ska 
känna delaktighet i sin egen vård samt få möjlighet att påverka exempelvis behandlingsval.  

Samverkan och helhetssyn; Patienterna upplevde psykiatrin i sin helhet, men depressionsvården i 
synnerhet som ostrukturerad och med dålig kommunikation mellan vårdgivare. Patienterna skulle 
vilja se en ökad samverkan mellan öppenvårdspsykiatri och primärvård samt mellan sjukvården och 
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sociala instanser som försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Dessutom upplevde anhöriga att de 
inte får tillräckligt med utbildning och infromation kring depressionssjukdomen från sjukvården. 
Vidare föreslog en del patienter att sjukvården borde vara bättre förberedda på nya depressiva 
episoder efter behandling av första episod då återfall är vanligt.  

Miljö; Vårdmiljön togs ofta upp som viktig bland patienterna. Förutom att lokalerna bör vara trevliga 
ansågs det viktigt att miljön känns trygg och säker. Dessutom återkom frekvent vikten av avskildhet.  

Grundtrygghet; Patienterna upplevde det som viktigt att komma tillbaka in i samhället efter en 
sjukdomsepisod. Att återfå funktion och kunna återgå i arbete/studier upplevdes som viktiga mål vid 
sidan av symptomlindring/symptomfrihet.  

5.2.1.2 Vetenskapliga perspektivet 

Den vetenskapliga litteraturen inom depression diskuterar i relativt liten utsträckning vilka värden som är 

viktiga inom depressionsvården. Mycket av litteraturen bygger istället på grundantagandet att 

depressionsvård ska sträva mot att patienten blir symptomfri och når full funktionsgrad [1]. Det finns 

följaktligen flera studier som utvärderat hur kliniker bäst uppskattar och monitorerar symptom och funktion 

[2]–[5]. Resultatet av denna forskning är en utveckling mot större användning av objektiva mätinstrument, 

såsom skattningsformulär, för att uppskatta symptom- och funktionsgrad. Det finns flera olika 

skattningsformulär för symptom (PHQ-9, MADRS, MADRS-S) respektive funktion (WHODAS, SDS) som 

alla har en hög validitet [3], [5]. Flera av skattningsformulären är således likvärdiga och problemet som ofta 

tas upp är tvådelat: 1) Skattningsskalorna används i för liten utsträckning, diagnos och behandlingsutfall 

baseras istället ofta på behandlande klinikers subjektiva bedömning av patienten. 2) Olika skattningsskalor 

används på de psykiatriska enheterna. Detta gör det svårt att jämföra behandlingsutfall mellan enheter. 

Vetenskapen är således överens med patienterna om att symptom och funktion är två viktiga parametrar att 

monitorera för effektiv depressíonsvård. Dock finns färre studier diskuterar de mjukare variabler (exempelvis 

bemötande och upplevd trygghet) som frekvent återkom i patientundersökningen. Vissa studier betonar 

vikten av att följa upp dessa variabler, men ingen studie har, till vår kännedom, lyckats utveckla ett 

strukturerat, heltäckande verktyg som fångar dessa parametrar. Slutligen betonas ofta i vetenskapen den höga 

prevalens av psykiatriska- och somatiska samsjukligheter [6]–[9] som verkar finnas inom depressionsvården. 

Samsjukligheterna har ofta en prognostiskt negativ påverkan på behandlingsutfallet vid 

depressionsbehandlingen, vilket illustrerar vikten av att identifiera samsjukdom. Vidare kan flera 

sjukdomstillstånd imitera vissa av depressionssymptomen [1].  

5.2.2 Preliminära utfallsmått för depression 

Baserat på intrycken från patienter och vetenskapen valde vi följande utfall för vidare diskussion i 
förankringsfasen: 1) Symptomgrad & Funktionsgrad 2) Ångestsymptom 3) Tid till tillfrisknande 4) 
Suicidförsök & Suicid 5) Patientnöjdhet 6) Potentiellt Undvikbara Oönskade Händelser (PUOHs) 

Nedan beskrivs de föreslagna utfallsmåtten mer detaljerat (alla använda formulär är bifogade i 
appendix): 

 Symptom- och funktionsförbättring: Dessa två parametrar är, som ovan nämnt, 
huvudparametrarna som monitoreras i befintlig depressionsvård. Vetenskapen indikerar att 
det finns flera likartade skattningsformulär som både kan uppskatta absolut 
symptom/funktionsgrad samt monitorera utvecking i de bägge parametrarna under 
behandlingen. Vetenskapen betonar vikten av att denna typ av objektiv instrument används, 
samt att vårdgivarna kommer överens om vilka instrument som ska användas. SVIPS vill 
adressera de problem som vetenskapen diskuterar och har därför valt att följa ICHOMs 
internationella riktlinjer som förespråkar att symptom bör utvärderas med hjälp av det 
patientrapporterade instrumentet PHQ-9 [2] (Se Appendix 5). ICHOM rekommenderar 
vidare att funktionsgrad följs med hjälp av instrumentet WHODAS 2,0 (Se Appendix 5). 
Vetenskapen beskriver två sätt att använda denna typ av instrument 1) Mäta absoluta nivåer 
och använda gränsvärden som exempelvis får definiera full remission och terapiresistens. 2) 
Mäta förändring i symptom- eller funktionsgrad över tid, exempelvis genom att definiera att 
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en patient bedöms ha svarat på depressionsbehandlingen om symptomgraden (PHQ-9 
poängen) har gått ner med mer än 40 % sex månader efter påbörjad behandling. Det finns 
för- och nackdelar med bägge dessa mätmetoder och vi överlät därför besluten om hur, mer 
specifikt, symptom och funktion ska monitoreras till workshopgrupperna i det fortsatta 
förankringsarbetet (AP3).  

 Ångestsymptom, i den studie som utfördes inom ramen för detta projekt (Se Appendix 1) 
led 60 % av depressionspatienterna av någon typ av psykiatrisk samsjuklighet. Mer specifikt 
led ungefär en tredjedel av patienterna av samtidig ångestsjukdom, vilket gjorde diagnosen 
till den vanligaste samsjukligheten. Av anledning av den höga andelen patienter med 
samtidig ångest föreslår SVIPS arbetsgrupp att ångestsymptomutveckling bör monitoreras 
kontinuerligt under depressionsbehandlingen om ångestsjukdom föreligger. För att 
monitorera ångestsymptom kan den patientrapporterade skattningsskalan GAD-7 (Se 
Appendix 5) användas. Denna har hög sensitivitet och validitet samt är även det instrument 
som ICHOM anger i sina riktlinjer för monitorering av ångestsymptom.  

 Tid till tillfrisknande, i patientenkäterna framkom det att patienterna värderade snabb 
återhämtning och återgång i samhället. Av denna anledning föreslår SVIPS att även tiden till 
tillfrisknande mäts, utöver själva tillfrisknandet. Förslaget är att tideräkningen startar vid 
remisankomst och slutar vid tidpunkten för det besök då patienten uppger en 40 % 
symptomförbättring enligt PHQ-9 (Se Appendix 5).  

 Suicidförsök & suicid, patientundersökningen påvisade att patienterna anser att vården 
mer noggrant bör bedöma suicidrisk. Suicid är också den näst viktigaste orsaken till att 
(hjäärtkärlsamsjuklighet har störst påverkan) depressionspatienter har en 5-10 år kortare 
förväntad livslängd.  

 Patientnöjdhet, både den vetenskapliga genomgången och patientundersökningen pekade 
på att den psykiatriska vården inte använder strukturerade metoder för att följa upp ”mjuka 
värden” såsom patientens upplevelse av bemötande, kontinuitet och delaktighetsgrad. Då 
inget svenskt, heltäckande instrument för att följa dessa värden har kunnat hittas, så valde 
SVIPS arbetsgrupp att utveckla en ny patientenkät (Se Appendix 4). En mer detaljerad 
beskrivning av detta arbete följer i sektion ”5.3 Förankring av utfallsmått (AP3)” 

 Potentiellt Undvikbara, Oönskade Händelser (PUOHs), SVIPS arbetsgrupp föreslår två 
komplikationer/oönskade händelser att följa: 1) återinsjuknande i nya depressiva episoder 2) 
bieffekter från behandling.  

Dessa sex typer av utfallsmått togs vidare till workshopgrupper med brukare och kliniker som fick ge 
feedback på, och vidareutveckla utfallsmåtten för att skapa en definitiv lista som brukare, profession 
och vetenskap är överens om är relevanta och realistiska att följa i depressionsvården.  

5.3 Förankring av utfallsmått 

Processen att förankra utfallsmåtten har föregåtts av information om SVIPS och om konceptet 
värdebaserad vård till NSPH-nätverket och de berörda medlems-organisationerna på de orter där 
pilotprojekt ska genomföras.  

Vi har beskrivit att SVIPS-projektet går ut på att utveckla kvalitativa ersättningsmodeller inom 
psykiatrisk vård. I första skedet för vård vid depression. De nya ersättningsmodellerna ska sätta 
patienternas behov i centrum fokusera på att deras hälsa förbättras. 

Patienter/anhöriga och professionella vid pilotenheterna ska vid gemensamma workshops komma 
fram till vilka utfallsmått som bör användas. Det vill säga mått som mäter det som är viktigt när man 
vårdas för depression. Vilka värden/ kvalitetsdimensioner bör vården eftersträvas och hur går de att 
mäta? Det mätinstrument som ska tas fram ska till stor del baseras på patientrapporterad kvalitet. 
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Inbjudningar gick ut på pilotorterna för att rekrytera patienter och anhöriga  som ville vara med och 
förbättra vården vid depression genom att tillsammans med professionella ville medverka i 
workshops. Rekryteringen av brukarrepresentanter skedde via patient, brukar och anhörigföreningar, 
via de vårdverksamheter som ska vara med i projektet  samt bland Hjärnkollsambassadörer. Vår 
målsättning var att få med personer med olika perspektiv, bakgrund, ålder etc. Anhöriga till personer 
med dessa diagnoser och som varit delaktiga i vårdprocessen skulle också kunns delta i grupperna 
men det visade sig att de var svårare att rekrytera Två eller tre möten genomfördes. Först 
förberedande möten där professionella respektive brukare träffades var för sig och därefter en eller 
två gemensamma workshops på varje pilotprojekt. Processen vid de förberedande mötena och 
workshopsen leddes av 2-3 personer från arbetsgruppen. I en workshops deltog 2-4 professionella 
från varje  verksamhet och 1-4 brukare/anhöriga. Ibland deltog också verksamhetschefer. Att antalet 
deltagare vid några tillfällen var så litet berodde på sjukdom. Resultaten från de olika workshopsen 
har sammanställts och de olika förslag och önskemål har vägts mot varandra. Ett förslag som kommer 
att användas i piloterna har tagits fram och återrapporterades till workshopgrupperna. 

5.3.1 Brukar- och professionsmedverkan vid framtagande av ett instrument 
för att mäta hälsoutfall 

Workshops 

Projektet ska identifiera lämpliga metoder för hälsoutfall i samarbete med brukare och profession. 
Vi ska alltså utveckla och pröva en metod för att definiera värden och kvaliteter för god vård som är 
förankrade hos brukare, profession och i forskning. Utifrån dessa värden skapas representativa och 
allmängiltiga kriterier som ska utgöra en viktig beståndsdel vid utformningen av ersättningsmodeller. 

Några av utgångspunkterna  för arbetet har varit  att 

 Metoden bör fånga in och balansera olika dimensioner av kvalitet och vara ett viktigt 
komplement till kliniska data och andra statistiska data. 

 Vid fastställandet av dessa kvalitetsdimensioner utgår vi från professionens respektive 
brukare och anhörigas kunskaper och erfarenheter och av psykiatrisk vård. 

 Vi tar fram ett förslag som prövas i workshops med representerar professionen och 
brukare/anhöriga 

 Utfallet bör kunna mätas i områden som förbättrad hälsa, livskvalitet och nöjdhet. 
Livskvalitet kan vara symtomlindring och förbättrad förmåga till funktion och aktivitet men 
också andra positiva upplevelser i termer av återhämtning och egenmaktsutveckling.  

 En målsättning är att även andra kort- och långsiktiga hälsoeffekter kan vara med, 
exempelvis somatiskt hälsotillstånd. 

 Inflytande och delaktighet är en viktiga värden vid bedömningen av vårdens kvalitet.  

 Andra värden som bör beaktas är samverkan - både med andra vård- och servicegivare och 
med anhöriga/närstående samt med patient-, brukar- och anhörigorganisationer.  

 Uppgifter om vårdkonsumtion brukar inhämtas i kliniska data men kan också värderas i att 
brukaren upplever ett minskat behov av vård och stöd som är kopplade till att man lärt sig – 
fått med sig verktyg – för att hantera symtom, problem eller funktionsnedsättningar.   

 Det är viktigt att få fram modeller som både fångar in utförarens följsamhet till riktlinjer och 
vårdprogram men samtidigt ger utrymme för individualisering av vården utifrån brukarens 
önskemål och speciella behov. 
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 För att vara hanterbar bör metoden för att mäta utfallet i slutändan inte omfatta mer än 8 
olika mått. Svarsfrekvensen riskerar att minska om instrumentet innehåller för många frågor 
och tar för lång tid att besvara.    

  

Frågor som diskuterats vid workshops med brukare och profession har bland annat varit följande: 

 Är de dimensioner i patientens tillfredställelse med vården som förslagits relevanta? 

 Hur bra fungerar de ur brukarens (den anhöriges) och ur professionens perspektiv mäter de 
rätt saker? 

 Är de användbara är de? Hur upplevs de av brukaren?  Vilken är svarsfrekvensen? 

 Hur värderas exempelvis självskattningar i förhållande till kliniska data när kvalitet ska 
säkerställas? 

 Behöver man tillföra andra dimensioner eller frågor? 

 Att prioritera fram ett mindre antal kriterier/frågeställningar som fortfarande känns 
relevanta, viktiga och representativa.  

 Vad är viktigt för att få en hög svarsfrekvens? 

 Har några av dimensionerna/frågorma särskild bäring på ersättningsmodellerna dvs. att det 
finns en stark koppling mellan den ersättning utföraren får och den kvalitet som levereras. 

 Identifiera områden där fördjupad kunskap och ytterligare diskussion behövs 

 

5.4 Kartläggning av vårdens resursåtgång (AP4) 

För att kunna konstruera ett diagnosspecifikt uppföljnings- och/eller ersättningssystem krävs en 
detaljerad förståelse för vårdprocessen och vilka resurser som konsumeras. Detta arbete utfördes 
separat för de bägge diagnoserna depression och bipolär sjukdom.  

5.4.1 Resursåtgång vid depression 

Initialt skapades en processkarta för depressionsvården baserat på kvalitativa intervjuer med kliniker. 
En nyckelinsikt vid kartläggandet av vårdprocessen vid depression var primärvårdens stora roll. 
Socialstyrelsen påtalar också behovet att utveckla och resursförstärka primärvården för att kunna 
behandla depressionspatienterna på ett evidensbaserat sätt. Av denna anledning har SVIPS valt att 
initiera diskussioner med primärvårdsenheter för att säkerställa att våra lösningar även kan användas 
i primärvården. Våra övriga resultat från utredningen kan kategoriseras i tre grupper: 1) Vårdnivåer 
& Samverkan 2) Behandlingsalternativ 3) Primära dataanalyser  

5.4.1.1 Vårdnivåer och samverkan 

Depression hanteras i första hand på tre olika vårdnivåer; Primärvård, Öppenvårdspsykiatri och 
Slutenvårdspsykiatri.  

Primärvården är tänkt att vara stommen i modern depressionsvård (socialstyrelsens vårdprogram 
depression, 2010). Primärvården ska ta hand om initial utredning, diagnossättning, uteslutande av 
somatiska orsaker till depressiva symptom samt utföra 1-2 behandlingsförsök innan patienten 
remitteras till öppenvårdspsykiatrin (LULs vårdprogram). Enbart i undantagsfall ska patienterna 
direkt remitteras till psykiatrin. Exempel på undantag är svårt depressiva patienter, patienter med 
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komplex depression (bipolär problematik, psykotiska inslag mm.) samt om det föreligger en 
betydande suicidrisk. De resurser som finns i primärvården är i regel: allmänläkare, sjuksköterska, 
kurator/socionom (ibland) och psykolog (sällan). Med dessa resurser kan primärvården erbjuda 
antidepressiv läkemedelsbehandling, begränsade psykologiska interventioner (om psykolog finns på 
vårdcentralen kan vårdcentralen i regel erbjuda 3-5 KBT-sessioner) samt psykosocialt stöd. I våra 
kvalitativa intervjuer har ofta framkommit att primärvården känner sig icke-adekvat rustad för att 
hantera depressionspatienterna på ett evidensbaserat sätt. Dels saknas på flera vårdcentraler 
psykolog/psykoterapeut vilket begränsar möjligheten att erbjuda psykologisk behandling. Enligt 
socialstyrelsens rapport (2013) rapporterade 83 % av vårdcentralerna att de, antingen via avtal med 
externa parter eller i egen regi, hade tillgång till någon form av psykologisk behandling. Dock varierar 
tillgängligheten kraftigt i landet.   

Öppenvårdspsykiatrin är andra linjens psykiatriska vård tilltänkt patienter som inte kunnat 
hanteras i primärvården. Öppenvårdspsykiatrin har i regel tillgång till psykiatriker, 
psykologer/psykoterapeuter och specialiserade sjuksköterskor. Öppenvårdspsykiatrin kan erbjuda 
antidepressiv läkemedelsbehandling, intensiva psykologiska behandlingar (exempelvis 16-20 KBT-
sessioner fördelat över 3-6 månader) samt mer komplexa kombinationsbehandlingar. 
Öppenvårdspsykiatrins ansvar varierar från landsting till landsting och även mellan vårdgivarna 
inom ett landsting. Vissa öppenvårdspsykiatriska enheter har avtal med landstinget som specificerar 
vilka patienter som enheten ska behandla. Dessa vårdgivare är dock ofta enbart skyldiga att behandla 
till en viss gräns resursmässigt. Exempelvis kan en dylik öppenpsykiatrisk enhet remittera tillbaka en 
patient till primärvården trots att patienten inte svarat fullt på behandlingen. Detta skiljer sig från 
andra öppenpsykiatrska enheter som har det yttersta ansvaret för sina patienter och således inte kan 
remittera tillbaka terapiresistenta patienter.  

Slutenvårdspsykiatrin hanterar patienter med akuta symptom där det föreligger en uttalad risk för 
suicid. Slutenvården har möjlighet till dygnet-runt monitorering samt ECT-behandling för svårt 
deprimerade patienter.  

5.4.1.2 Behandlingsalternativ 

Det ligger inte inom ramen för SVIPS att utvärdera evidensen kring olika behandlingsalternativ. 
Däremot är kunskapen om vilka behandlingsmetoder som används viktig för att förstå 
resursutnyttjandet i vården. I grund och botten finns tre olika behandlingstyper mot depression: 1) 
Farmakologiska behandlingar 2) Psykologiska behandlingar 3) Elektrokonvulsiva behandlingar (ECT) 

Farmakologisk behandling – SSRI är första linjens farmakologiska behandling av mild och måttlig 
depression (Bentley). Behandlingssessionerna syftar till att monitorera terapieffekter och 
biverkningar av valt läkemedel. Initialt behandlingssvar inom sex månader avgör hur fortsatt 
behandling ska se ut. Vid adekvat behandlingssvar (definierat som mer än 50 % symptomförbättring, 
indikerat av ett validerat symptomskattningsinstrument, inom sex månader) så behövs inga 
behandlingsförändringar. Vid ett partiellt behandlingssvar kan behandlingsdosen ökas medan 
patienter med uteblivet behandlingssvar efter sex månader ska få ett annat antidepressivt läkemedel 
eller psykologisk terapi. För att minimera risken för återfall pågår farmakologiska behandlingar av 
depression under minst ett år, oavsett behandlingssvar. Det har rapporterats ett flertal biverkningar 
från användandet av antidepressiva. Dels milda biverkningar såsom näsblod, kräkningar och 
viktuppgång, men även i ett fåtal fall svåra biverkningar såsom hyponatremi, GI-blödningar och 
osteoporosfrakturer. 

Psykologisk behandling – Psykologiska behandlingar såsom kognitiv beteendeterapi (KBT) och 
interpersonell beteendeterapi (IPT) består vanligtvis av 16-20 terapisessioner, utspridda över 3-4 
månader. Milda depressiva episoder kan effektivt behandlas med lågintensiva psykologiska terapier 
(exempelvis internet-KBT) medan måttliga depressiva episoder kräver mer intensiva psykologiska 
interventioner. Psykologiska terapier ska bara användas som komplement till farmakologisk terapi 
hos svårt deprimerade patienter på grund av lägre effekt i denna patientgrupp.   
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ECT – Elektrokonvulsiv terapi (ECT) minskar depressiva symptom genom att inducera tonisk-
kloniska kramper i hjärnan. Den neurobiologiska mekanismer bakom ECTs effekt på depression är, 
i dagsläget, inte helt klarlagt men vetenskapen pekar mot att ECT ökar neurontillväxten i hjärnan 
och stimulerar banor som motverkar depression. Vid depression används ECT enbart när alla andra 
terapeutiska åtgärder har misslyckats eller när det föreligger en hög suicidrisk. ECT upplöser ungefär 
50 % av alla svåra depressioner men problemet är att recidivrisken fortfarande är hög (trots 
sekundärpreventiv antidepressiv behandling). 

5.4.1.3 Primära dataanalyser 

Konsultationer med psykiatriker och psykologer är således en stor resurspost inom 
depressionsvården. På basen av detta valde vi att studera läkar- och psykologkonsultationer som en 
proxy för total resurskonsumtion. En mer detaljerad kartläggning av resursåtgången planeras utföras 
under pilotprojektet. Vi utförde den primära kartläggning som faller inom ramen för denna 
projektdel på WeMind Psykiatri i Stockholm. Patientunderlaget var 130 patienter med 
primärdiagnosen depression som genomgått en hel behandling på WeMind. För att göra denna 
undersökning och den senare beskrivna riskstratifieringen (se sektion ”5.5 Utveckling av 
riskstratifiering (AP5)”) krävdes en etikansökan. I den studerade patientgruppen var genomsnittligt 
antal psykiatriska konsultationer 19,24. Av de 130 patienterna konsumerade 53 (40,8 %) 15 
konsultationer eller färre medan 77 (59,2 %) konsumerade mer än 15 konsultationer (Figur 1).  

Figur 1: Distribution av antal psykiatriska konsultationer baserat på patientmaterialet från vår studie 
på WeMinds depressionspatienter 

 

Som figuren ovan visar (Figur 1) identifierades relativt stora variationer i antalet läkar- och 
psykologkonsultationer inom ramen för en depressionsbehandling. Av denna anledning valde vi att 
undersöka om det finns patientfaktorer eller kliniska faktorer som kan predicera patienter som 
riskerar att behöva många konsultationer. Analyserna utfördes i två steg: 1) Univariat analys 2) 
Multivariabel analys (Logistisk regression). De faktorer vi undersökte var ålder, kön, 
första/återkommande episod, symptomnivå innan behandling (PHQ-9 poäng), funktiongrad innan 
behandling (SDS poäng) samt ett flertal somatiska- och psykiatriska samsjukligheter.   

Vi valde att dela in patienterna i två grupper med avseende på antal psykiatriska konsultationer; i 
ena gruppen konsumerade patienterna totalt 15 psykiatriska konsultationer eller mindre medan 
patienterna i andra gruppen konsumerade mer än 15 konsultationer. Den univariata analysen 
antydde att ett flertal faktorer med potentiell påverkan på antal konsultationer. Exempelvis på 
faktorer som kvalificerade för slutgiltig analys i den logistiska regressionen var: symptomnivå innan 
behandling, första/återkommande episod, medicinska samsjukligheter (ospec), astma, diabetes, 
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skolios, ospecifcerade ryggsmärtor och personlighetsstörning (Se Appendix 1)). Dock visade den 
logistiska regressionen att enbart symptomgrad innan behandling (betakoefficient=0,297; p-
värde=0,076) samt ospecificerade ryggsmärtor (betakoefficient=8,36; p-värde=0,014)  som hade en 
statistiskt signifikant påverkan på antalet förväntade psykiatriska konsultationer (Tabell 3).  

Tabell 3: Logistisk regression med faktorer som påverkar antalet psykiatriska konsultationer inom 
depression 

Variabel Koefficient P-värde Konf int 95 % 

PHQ-9 innan behandling 0,2969778 0,076 -0,03117 0,625122 

Skolios -9,54769 0,265 -26,4638 7,368458 

Ospecifika ryggsmärtor 8,358825 0,014 1,753004 14,96465 

Personlighetsstörningar -9,032579 0,298 -26,1727 8,1075 

 
 

5.4.2 Resursåtgång vid bipolär sjukdom 

Redogörs för under sektionen ”Framtagande av initial ersättningsmodell (AP 6)” 
 

5.5 Utveckling av riskstratifiering (AP5) 

Riskstratifieringsarbetet utfördes som en studie på WeMind Stockholms depressionspatienter. Hela 
studien är bifogad i appendix, i denna sektion kommer enbart nyckelresultat att presenteras. Studien 
syftade till att identifiera faktorer som påverkar sannolikheten att symptommässigt nå full remission 
respektive utveckla terapiresistens. I efterhand har även tilläggsanalyser gjorts som på samma 
patientmaterial visualiserade prediktiva faktorer för andra utfall (behandlingssvar, 
funktionsförbättring och resursåtgång). Arbetspaketet syftade till att hitta faktorer som påverkar 
förväntat resultat i valda utfallsmått (identifiera så kallade casemix-variabler). De potentiella 
casemixvariabler som testades var: kön, ålder, symptomgrad innan behandling, funktionsgrad innan 
behandling, första eller återkommande episod, medicinska- och psykiatriska samsjukligheter (ett 
urval). I korthet visade analyserna främst att sjukdomskarakteristika och förekomst av 
samsjukligheter verkar vara startkast kopplat till prognos. Exempelvis hade patienter som genomled 
sin första depressiva episod en kraftigt reducerad risk att utveckla terapiresistens (och ökad 
sannolikhet att nå full remission). Vidare hade patienter med mer uttalade depressionssymptom 
innan behandling en försämrad prognos. Även flera somatiska- och psykiatriska samsjukligheter var 
associerade med sämre prognos och större resursåtgång. Exempel bland somatiska samsjukligheter 
med negativ prognostisk påverkan var diabetes, sköldkörtelsjukdom och ryggsmärtor. 
Tvångssyndrom, PTSD och personlighetsstörningar är exempel på psykiatriska samsjukligheter som 
påverkade prognosen negativt. Nedan följer en mer detaljerad redogörlse för casemix-faktorer på 
varje undersökt utfall. Analyserna är uppdelade i två steg 1) Univariat analys där skillnaden i 
variabelförekomst analyserades mellan grupperna. Om grupperna skiljde sig på 20 % signifikansnivå 
i någon variabel så inkluderades denna i en logistisk regression mot valt utfall. 2) Logistisk regression, 
logistisk regression användes för slutgiltig inklusion av vasemixvariabler.  

5.5.1 Symptomförbättring 

PHQ-9 användes för att bedöma symptomnivå innan behandling såväl so behandlingssvar och 
symptomgrad efter behandling. Ett PHQ-9<4 bedömdes som att patienten var i full remission 
(symptomfri), PHQ-9 mellan 5 till och med 9 som partiellt terapisvar medan patienter med ett PHQ-
9 över 9 efter behandling bedömdes ha utvecklat terapiresistens. Inom ramen för arbetspaketet 
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undersöktes casemix-variabler för tre symptomrelaterade utfall: 1) nå full remission 2) utveckla 
terapiresistens 3) svara på behandling (40 % symptomförbättring enligt PHQ-9 efter behandling 
jämfört med före). 
 

5.5.1.1 Full remission 

Av de studerade 130 patienter nådde 58 (44,6 %) full remission. Det univariata analysen påvisade att 
en större andel av patienterna som genomled sin första episod nådde full remission jämfört med de 
patienter som hade en återkommande episod (39,1 % bland full remissionspatienterna jämfört med  
21,0 % bland de terapiresistenta, p-värde=0,039). I övrigt kvalificerade även PHQ-9 poäng innan 
behandling som en kandidat i den logistiska regressionen. Variablerna ”full remission” och ”PHQ-9 
poäng vid baslinjen” togs med i den logistiska regressionen mot utfallet ”att inte nå full remission. 
Den logistiska regressionen (Table 4) visade att patienter som genomled sin första episod hade en 
signifikant ökad sannolikhet att nå full remission (Oddskvot=0,4108, p-värde=0,0410) medan PHQ-9 
poäng vid baslinjen inte hade någon påverkan på utfalle i fråga.  

Tabell 4: Logistisk regression “Att inte nå full remission” som en funktion av PHQ-9 innan behandling 
samt första episod 

Variabel Oddskvot P-värde Konf int 95 % 

PHQ-9 innan behandlingsstart 1,013 0,733 0,940 1,09 

Första episod 0,4108 0,0410 0,175 0,963 

 

5.5.1.2 Utveckla terapiresistens 

Patienter som hade en PHQ-9 poäng över 9 efter behandlingen bedömdes ha utvecklat 
terapiresistens. Av de studerade 130 patienterna utvecklade 34 (26,2 %) terapiresistens. Den 
univariata analysen (appendix) påvisade ingen skillnad mellan de terapiresistenta och de 
terapisvarande patienterna vad gäller demografiska faktorer. Däremot hade de terapiresistenta 
patienterna en högre PHQ-9 poäng innan behandlingen samt en högre SDS poäng innan 
behandlingen. Dessa två variabler inkluderades i en logistisk regression (Tabell 4) som visade att en 
hög symptomgrad (högt PHQ-9) innan behandlingen ökade risken att drabbas av terapiresistens 
(Oddskvot=1,145, p-värde=0,027). Funktionsnivå (SDS poäng) hade ingen påverkan på risken att 
utveckla terapiresistens. 

Tabell 5: Logistisk regression. “Att utveckla terapiresistens” som en funktion av PHQ-9 innan 
behandlingsstartoch SDS innan behandlingsstart 

 

5.5.1.3 Behandlingssvar 

Ett annat sätt att utvärdera en behandling är att titta på den relativa förbättringen i förhållande till 
symptomgrad vid behandlingsstart. En fördel med denna metod är att den per automatik justerar för 
patientens symptomggrad vid behandlingsstart. ICHOM definierar med denna metod ett adekvat 
behandlingssvar som en 40 % symptomförbättring (reduktion i PHQ-9 poäng) inom sex månader 
efter behandlingsstart. Även i detta arbete testades denna definition av behandlingssvar med 
skillnaden att vi tittade på relativ förbättring efter- jämfört med före behandlingen på grund av 

Variabel Oddskvot P-värde Konf int 95 % 

PHQ-9 innan behandlingsstart 1,145 0,027 1,015 1,291 

SDS innan behandlingsstart 1,012 0,796 0,922 1,113 
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datatillgänglighet. Av de 130 studerade patienterna nådde 95 (73,1 %) patienter mer än 40 % 
symptomförbättring efter behandling. Den univariata analysen visade att ett flertal samsjukligheter 
var vanligare bland de patienter som inte svarade på behandling än bland patienter med ett adekvat 
behandlingssvar. Den logistiska regressionen (Tabell 6) visade att sköldkörtelsjukdom 
(Oddskvot=0,081; p-värde=0,044), allergi (Oddskvot=1; p-värde=N/A), tvågssyndrom (Oddskvot=1; 
p-värde=N/A) och personlighetsstörning (Oddskvot=1; p-värde=N/A) alla signifikant försämrade det 
förväntade behandlingssvaret.  
 
Tabell 6: Logistisk regression. ”Adekvat symptomförbättring” som en funktion av samsjukligheterna 
sköldkörtelsjukdom, allergi, tvångssyndrom och personlighetsstörning 

 
 

5.5.2 Funktionsförbättring 

Vid sidan av symptomförbättring är patienterna, profession och forskning överens om att 
funktionsförbättring också är ett viktigt mål vid depressionsbehandlingen. I vår studie utvärderades 
funktionsnedsättning med skattningsformuläret Sheehan Disability Scale (SDS) som både kan 
användas för att uppskatta funktionsnedsättning innan behandling samt följa funktionsförbättring 
under behandlingen. SDS består av 10 frågor inom tre domäner där poängen kan variera från 0 till 30. 
Ett, ur ett analyshänseende, problem med skalan är att det inte finns några allmänt accepterade 
brytpunkter för exempelvis full funktionsnivå. Av denna anledning valde vi att titta på förbättring 
snarare än att gruppera patienterna i exempelvis ”Full funktionsnivå efter behandling” och ”Icke full 
funktionsnivå efter behandling”. Följaktligen användes också multipel regressionsanalys istället för 
logistisk regression som analysmetod för att identifiera prediktiva faktorer. I den studerade 
populationen (130 patienter) var den genomsnittliga SDS poängen innan behandling 20,5 medan den 
genomsnittliga SDS poängen efter behandling var 11,6. En multipel regressionsanalys påvisade att en 
större funktionsnedsättning (högre SDS poäng) innan behandling ökade risken för en kvarvarande, 
högre funktionsnedsättning efter behandlingen (betakoefficient=0,394; p-värde=0,028). Diabetes 
(betakoefficient=14,4; p-värde=0,005)och tvångssyndrom (betakoefficient=; p-värde=0,028) hade 
dock mycket större påverkan på funktionsnedsättningsnivå efter behandling där bägge 
samsjukligheterna kraftigt försämrade den förväntade funktionsnivån efter behandling.  

Tabell 7: Logistisk regression. ”Funktionsförbättring” som en funktion av SDS innan behandlingsstart, 
diabetes och tvångssyndrom 

Variabel Oddskvot P-värde Konf int 95 % 

GAD 2,41 0,166 0,6932 8,378 

Sköldkörtelsjukdom 0,081 0,044 0,00705 0,938 

Allergi 1 N/A N/A N/A 

Övervikt 0,311 0,422 0,01802 5,378 

Tvångssyndrom 1 N/A N/A N/A 

Personlighetsstörning 1 N/A N/A N/A 

Social fobi 0,678 0,541 0,194 2,36 

PTSD 0,463 0,408 0,0744 2,88 

Variabel Betakoefficient P-värde Konf int 95 % 
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5.5.3 Insikter från annan forskning och andra projekt 

Ett flertal liknande studier har tidigare utförts med syftet att identifiera prognostiska faktorer för 
depression. Dock har alla studier vi kunnat identifiera tittat på hur graden av symptomförbättring 
påverkas av patientfaktorer och kliniska faktorer. Vad gäller symptomförbättring bör initialt noteras 
de signifikanta metodologiska skillnader som finns mellan de studier som utförts vad gäller 
definitioner för diagnos och utfall, tid till uppföljning, studiedesign och studiepopulation. Trots detta 
är flera studier jämförbara med vår.  De tilläggsanalyser vi har gjort på funktionsförbättring och 
resursåtgång är, såvitt vi känner till, de första i sitt slag.  

I litteraturgenomgången hittade vi förvånansvärt få studier som undersökt hur första/återkommande 
episod påverkan den syptomatiska prognosen. Ezquiaga et Al. [10], [11] visade dock att patienter som 
genomgick sin första episod hade större sannolikhet att nå full remission efter behandling än 
patienter som genomled en återkommande episod. Utöver detta visade Driscoll et Al. [12] att 
patienter som led av en återkommande depressiv episod hade längre tid till terapisvar än 
nyinsjuknande patienter. Melartin et Al. [13], å andra sidan, nådde slutsatser som delvis motsäger 
våra resultat. De kunde nämligen inte hitta något statistiskt signifikant samband mellan antalet 
tidigare genomgångna episoder och tid till terapisvar respektive tid till full remission. Av ovan 
nämnda studier hade Ezquiaga et Al. [11] den studiedesign som låg närmast vår. Av denna anledning 
är det inte förvånande att deras resultat bäst reflekterade våra. Vi hade inte möjlighet att, likt 
Melartin et Al. [13] och Driscoll et Al. [12] utvärdera tid till terapisvar respektive tid till full remission. 
Detta kommer dock att göras i det uppkommande pilotprojektet.  

Till skillnad från första/återkommande episod så testas ofta symptomgrad vid behandlingsstart som 
en potentiellt prognostisk faktor. Tre studier [13]–[15] har, likt vår, identifierat att en hög 
symptomnivå vid behandlingsstart resulterar i ett sämre förväntat behandlingsutfall. En intressant 
observation är att Brent et Al. [15] identifierade detta samband i en ung studiepopulation medan 
Glidenberger et Al. [14] idenfierade samma samband i en äldre population. Tillsammans med vår 
studie som tittade på en åldersmässigt blandad population så konstaterar vi ett säkert samband 
mellan symptomgrad vid behandlingsstart och behandlingsutfall oavsett patientgruppens ålder.  

Vad gäller demografiska faktorer utredde vi i vår studie enbart kön och ålder. Vi kunde konstatera 
att ingen av dessa variabler hade någon påverkan på behandlingsutfallet. Dessa resultat är i linje med 
tre andra studier [10], [11], [13]. Dock kunde Reisenger et Al. [16] visa att kvinnor löpte en större risk 

PHQ-9 innan 
behandlingsstart 

0,134 0,542 -0,3057 0,5748 

SDS innan 
behandlingsstart 

0,394 0,028 0,04420 0,7437 

Första episod -1,540 0,439 -5,506 2,426 

Diabetes 14,365 0,005 4,625 24,10 

Cancer -3,770 0,467 -14,09 6,553 

IBS 5,505 0,270 -4,400 15,41 

Ospecificerade ryggsmärtor 3,181 0,337 -3,408 9,769 

Paniksyndrom 3,567 0,312 -3,446 10,58 

Tvångssyndrom 11,30 0,008 3,026 19,57 

Agorafobi (Torgskräck) 3,028 0,390 -3,991 10,04 
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att lida av kronisk depression när patienterna följdes upp 10 år efter diagnosdebut. Det vore intressant 
att undersöka om denna mycket längre uppföljningstid är orsaken till de divergerande resultaten. 
Andra studier har även undersökt fler demografiska faktorer än vår studie. Perlis et Al. [17] har utfört 
den mest omfattande studien som inkluderade 4041 brittiska depressionspatienter i både primärvård 
och psykiatri. Denna studie syftade till att skapa en prediktionsmodell för terapiresistens, vilket 
således mer liknar de casemixalgoritmer vi ämnar kreera i nästa steg av SVIPS (pilotprojektet) baserat 
på ett större patientunderlag. Perlis et Al. visade att de demografiska faktorerna manligt kön, låg 
utbildningsnivå och afroamerikanskt ursprung alla predikterade en ökad risk för terapiresistens. På 
motsvarande vis kunde studien visa att patienter som var gifta och hade ett stort socialt nätverk löpte 
signifikant mindre risk att utveckla terapiresistens.  

Vad gäller samsjukligheter finns pekar vetenskapen mot att det inte är möjligt att finna associationer 
mellan samsjukligheter och prognos på aggregerad nivå (det vill säga genom att definiera variabeln 
binärt – förekomst/icke förekomst av somatisk respektive psykiatrisk samsjuklighet) [10], [17]. Vi 
använde en liknande metod i vår originalstudie och kunde inte heller finna något samband mellan 
samsjukligheter och prognos på aggegerad nivå. I tilläggsanalyser där vi separerade grupperna 
psykiatriska- och medicinska samsjukligheter i sina specifika sjukdomar kunde vi koppla flera 
somatiska och psykiatriska sjukdomar till prognos. Bland medicinska samsjukligheter verkar främst 
samtidig sköldkörtelsjukdom ha en negativ prognostisk inverkan men även andra sjukdomar såsom 
fetma, diabetes och olika smärttillstånd verkar kunna ha en negativ påverkan på prognos. Bland 
psykiatriska diagnoser kunde vi på motsvarande vis identifiera personlighetsstörningar, PTSD och 
tvångssyndrom med negativ påverkan på depressionsprognosen. Även andra studier har poängterat 
vikten av vissa, specifika samsjukligheter ur ett prognostiskt hänseende. Melartin et Al. [13] samt 
Ezquiaga et Al. [11] visade båda att patienter med samtidig persolighetsstörning hade en signifikant 
sämre prognos. Perlis et Al. [17] kunde addera att samtidig PTSD samt samtidig psykos kraftigt ökade 
risken för utveckling av terapiresistens.  

ICHOMs föreslagna casemix-variabler innefattar de flesta av ovanstående variabler. För att säkra att 
SVIPS modell blir helt kompatibel med ICHOM så utfördes även en kartläggning av deras föreslagna 
variabler. I korthet kan konstateras att ICHOMs casemix-variabler i stort sett är i linje med befintlig 
vetenskap. De vill samla in data på över 23 somatiska- och psykiatriska samsjukligheter vilket 
indikerar att de delar vår uppfattning av samsjukligheters stora prognostiska värde vid depression. 
Dessutom fångar de flera viktiga demografiska variabler såsom socialt nätverk, boendesituation och 
arbetssituation. Förutom vetenskapligt välförankrade casemix-faktorer (som ovan nämnda) verkar 
de även ha ett mer explorativt syfte när det gäller vissa variabler. Exempelvis vill de samla in data på 
patientens förväntningar på behandlingsutfall, en variabel som, till vår kunskap, inte har undersökts 
i litteraturen. SVIPS expertgrupp är dock enig med ICHOM att variabeln i fråga vore intressant att 
följa.  

5.5.4 Förslag på casemixvariabler 

Efter att ha vägt samman våra resultat med experters kvalitativa tankar, annan kvantitativ forskning 
på området samt ICHOMs riktlinjer så har vi kommit fram till nedan beskrivet förslag på 
casemixvariabler (Tabell 8, 9). Variablerna kommer samlas in i nästkommande pilotfas på alla 
patienter vid pilotenheterna. Baserat på det kommande större patientunderlaget kan sedan definitiva 
casemix-algoritmer skapas för användning i ett framtida uppföljnings- och ersättningssystem inom 
depressionsvården. Den fullständiga variabellistan över variabler som kommer följas i 
nästkommande pilotfas återfinns i appendix (Se Appendix 2). 
 

Demografiska Variabler Insamlingsmetod Beskrivning/Fråga(or) 

Kön Patientrapporterat/PAS Indikera ditt kön vid födsel 
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Tabell 8: Sociodemografiska variabler som kommer att följas i för alla patienter som ingår i 
nästkommande pilotfas 

 

Tabell 9 Hälsoprofilsvariabler som kommer att följas i för alla patienter som ingår i nästkommande 
pilotfas  

Ålder Patientrapporterat/PAS Hur gammal är du? 

Utbildningsnivå Patientrapporterat 

Vilken är din högsta  avklarade 
utbildningsnivå: 1) Ej avklarat 
grundskola 2)Grundskola 3) Gymnasium 
4) Eftergymnasial utbildning 

Civilstånd Patientrapporterat Indikera ditt civilstånd 

Arbetsstatus Patientrapporterat 
Vad är din arbetsstatus? Hur många 
arbetsdagar har du missat den senaste 
månaden på grund av depressionen? 

Levnadsstatus Patientrapporterat 
Vilket av nedanstående påståenden 
beskriver bäst din levnadssituation? 

Socialt nätverk Patientrapporterat 

4 frågor från MOS-SSS som utreder hur 
ofta patienten har någon att dela 1)oro 
2)personliga problem 3) glädje 4) kärlek 
med 

Sexuell läggning Patientrapporterat Frivillig: Vilken är din sexuella läggning 

Könsidentitet Patientrapporterat 
Frivillig: Vilket kön identifierar du dig 
med? 

Hälsoprofilvariabler Insamlingsmetod Beskrivning 

Första episod Patientrapporterat 
Har du tidigare genomgått behandling 
mot depression? 

Antal tidigare 
depressiva episoder 

Patientrapporterat 
Om återkommande episod: Hur många 
depressiva episoder har du haft det 
senaste året? 

Symptomgrad vid 
behandlingsstart 

Patientrapporterat PHQ-9 poäng 

Funktionsnivå vid 
behandlingsstart 

Patientrapporterat WHODAS poäng 

Symptomduration Patientrapporterat Hur länge har du känt dig deprimerad? 

Tidigare 
behandlingsförsök 

Patientrapporterat 
Har du fått någon behandling för 
aktuella depressionssymptom? 

Följsamhet till tidigare 
behandling 

Patientrapporterat 
Om ja på förra frågan: Har du följt 
behandlingen enligt ordination under 
det senaste året? 

Upplevda bieffekter av 
tidigare behandling 

Patientrapporterat 
Om ja på tidigare behandling: Har du 
upplevt någon bieffekt med tidigare 
behandling? 
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5.6 Framtagande av initial ersättningsmodell (AP6) 

SVIPS valde att fokusera på bipolär sjukdom vad gäller konstruktion av en ny ersättningsmodell. Det 
fanns flera motiv bakom detta men den sannolikt viktigaste tanken bakom detta var att Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset (SU) (som är delaktiga i SVIPS) tidigare har gjort ett utförligt 
kvalitetsförbättrande arbete inom bipolär sjukdom där värdebaserade principer för uppföljning har 
implementerats. Detta arbete bedömdes utgöra en god grund för utveckling av ersättningsprinciper. 
Arbetet att konstruera värdebaserade ersättningsprinciper bedrevs således i tätt samarbete med en 
grupp på Sahlgrenska Universitetssjukhusets affektiva enhet (även i dialog med registerhållaren för 
det bipolära kvalitetsregistret BipoläR). I detta avsnitt kommer det redovisas en sammanfattning av 
arbetspaketet. Hela rapporten finns dock bifogad i appendix (se Appendix 6).  

I korthet hade det bipolära arbetet fyra arbetsströmmar: 1) Kartlägga förutsättningar 2) Definiera 
vårdepisoden och patientgruppen 3) Initialt kartlägga hur justering för skillnader i resursåtgång 
mellan patienterna skulle kunna utföras (så kallad riskjustering) 4) Skapa en konceptuell 
ersätningsmodell 

5.6.1 Kartlägga förutsättningar:  

 Bipolär sjukdom är en psykisk sjukdom som periodiskt höjer stämningsläget (manier eller 
hypomanier) och ofta även innefattar perioder av depressioner. Ungefär 1 % av  Sveriges 
befolkning beräknas lida av sjukdomen som också beräknats kosta samhället hela 15 
miljarder kronor per år. Bipolär sjukdom har två sjukdomstyper: 1) Bipolär Typ 1 där 
patienterna haft minst ett maniskt skov och ytterligare ett affektivt skov (maniskt, depressivt 
eller blandat). 2) Bipolär typ 2 har inte fullskaliga manier utan hypomanier samt 
återkommande depressiva episoder. Behandlingen av sjukdom skiljer sig mellan de två 
sjukdomstyperna. För Typ 1-patienter är det viktigt att de står på en stämningsstabiliserande 
underhållsbehandling (vanligtvis litium). Typ 1-patienterna måste vidare läggas in när de 
insjuknar i maniska skov. Typ 2-patienterna har också ofta behov av en 
stämningsstabiliserande underhållsbehandling. De drabbas dock inte alltid av fullskaliga 
maniska skov utan hypomanier (förhöjt stämningsläge, men ofta inte tillräckligt förhöjt för 
att kräva sjukhusinläggning). Vidare har Typ 2-patienterna ofta samsjukligheter som medför 
att de behöver intensiv KBT-behandling vid sidan av sin underhållsbehandling. Typ-1 och 
Typ-2 sjukdom är ungefär lika vanliga. Bipolär sjukdom är således en heterogen sjukdom i 
termer av sjukdomsmanifestation. Förutom den grundläggande indelningen mellan typ 1 och 
typ 2-sjukdom så har patienterna inom respektive grupp även olika grad av komplicerande 
samsjukligheter (främst typ-2 patienter) samt kraftigt varierande antal skov per år (alltifrån 
lågaktiva patienter med <1 skov per år till så kallade rapid-cyclers som kan ha nya skov varje 
vecka). Den viktigaste slutsatsen från utredningen av den bipolära sjukdomen blev således 
att SVIPS ersättningsmodell måste kompensera för att de bipolära patienterna använder 
väldigt olika resurser i både öppenvård (exempelvis olika antal besök, olika svårinställd 

Sömnproblem Patientrapporterat 
Har du haft sömnproblem det senaste 
året? 

Somatiska 
samsjukligheter 

Patientrapporterat/PAS 
Samlar in data på 13 somatiska 
samsjukligheter inklusive diabetes, 
smärttillstånd och sköldkörtelsjukdom 

Psykiatriska 
samsjukligheter 

Patientrapporterat/PAS 

Samlar in data på 10 psykiatriska 
samsjukligheter inklusive  
tvångssyndrom, ångest, PTSD och 
personlighetsstörningar 
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underhållsbehandling samt varierande behov av tilläggsbehandling i form av KBT) och 
slutenvård (kraftigt varierande vårddygnsantal per år mellan patienterna).   
 

 Vårdkedjan vid bipolär sjukdom utspelar sig uteslutande i specialistvården. På SU sköts de 
bipolära patienterna helt på sjukhuset som både har  mottagningsverksamhet (öppenvård) 
samt avdelningsverksamhet (slutenvård). Mottagningen har två separata arbetsspår. För det 
första utreder mottagningen misstänkta nyinsjuknade bipolära patienter, diagnossätter och 
ställer in en patientspecifik optimal underhållsbehandling. För det andra har mottagningen 
hand om alla bipolära patienters underhållsbehandling (samt behandling av relevanta 
samsjukligheter) för att minimera risken för återfall i affektivt skov. SU har även två bipolära 
avdelningar med syftet att behandla patienter som lider av ett affektivt skov som kräver 
sjukhusinläggning. Bipolär typ 1-patienters fullskaliga maniska skov kräver alltid 
sjukhusinläggning (då risken för självskada eller skada för annan individ är överhängande 
kring maniska patienter). Depressiva skov kan också behöva behandlas i slutenvården, 
exempelvis om det föreligger en uttalad suicidrisk eller om patienten har samsjukligheter 
som försvårar det depressiva skovet. På avdelningarna ligger således både typ 1- och typ 2-
patienter. I intervjuerna på SU påtalades behovet att optimera samarbetet mellan öppen- 
och slutenvård då vården i den ena instansen i hög grad påverkade belastningen och utfallet 
i och den andra. För att exemplifiera detta beskrevs att om mottagningen lyckas ställa in en 
bra underhållsbehandling så minskar risken att patienten insjuknar i affektiva skov som 
kräver slutenvård. På motsvarande vis om avdelningen lyckas behandla patienten i full 
remission från det inläggningskrävande affektiva skovet så ökar möjligheterna för 
öppenvården att återinställa patienten på en optimal underhållsbehandling.  
 

 Resursåtgången vid bipolär vård varierar, som ovan indikerat, kraftigt mellan patienterna. 
På mottagningen behöver en tredjedel av patienterna mindre än 3 besök per år för att 
monitorera en välinställd behandling. Dock finns det patienter som kräver mer än 30 besök 
per år (främst Typ 2-patienter med svåra samsjukligheter). Öppenvården har således ett 
heterogent resursutnyttjande. Dessutom framkom det i intervjuerna att nyinsjuknade 
patienter är mer resurskrävande initialt då de dels ska utredas och dels kräver fler besök 
under första/de två första åren för att ställa in en optimal underhållsbehandling. För att möta 
behovet av öppenvård har SU:s bipolära mottagning en budget på 33,2 miljoner SEK och 
personal enligt följande: 1 enhetschef, 8 specialistläkare, 8 sjuksköterskor, 3 psykologer, 2 
kuratorer, 2 arbetsterapeuter, 1 sjukgymnast och 4 sekreterare. I slutenvården såg situationen 
lite annorlunda ut. Det framkom i intervjuerna på SU att slutenvårdspatienterna visserligen 
konsumerade ett kraftigt varierande antal slutenvårdsdygn per år, men vårdprocessen under 
ett slutnvårdsdygn är relativt likartat oavsett patient. SU:s två bipolära avdelningar 
(sammanlagd budget: 30,5 miljoner SEK) har i dagsläget 24 vårdplatser och följande personal 
per avdelning: 1 vårdenhetschef, 1 specialistläkare, 1 underläkare, 7 sjusköterskor, 11 skötare 
och en sekreterare. Avdelningarna producerar tillsammans cirka 500 vårdtillfällen per år och 
inom ramen för tidigare VBV-arbete har avdelningarna lyckats korta ner medelvårdtiden 
från 3 veckor till 8 dagar. I intervjuerna framkom att den bipolära enheten generellt sett ar 
en underkapacitet att möta det behov av bipolär vård som finns i upptagningsområdet. 
Enheten är budgeterad att behandla 1400 patienter men behandlar i dagsläget 1900. Tack 
vare den förkortade medelvårdtiden i slutenvården så  upplevde intervjudeltagarna att 
slutenvården nu lyckas möta behovet och skulle därför vilja omallokera vissa resurser till 
mottagningen som upplevdes som överbelastad. Detta är dock inte möjligt i dagsläget på 
grund av att det på SU i stort råder en platsbrist i slutenvården och därför används den 
frigjorda kapaciteten på de bipolära avdelningarna till att behandla slutenvårdspatienter 
med andra åkommor.  
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5.6.2 Definiera patienterna och vårdepisoden 

Först definierade vi patientgruppen som ska ingå i det bipolära ersättningssystemet. Vi valde att göra 
detta genom ICD-koder och valde att harmonisera med kvalitetsregistrets definitioner som är som 
följer:  

 F30.1 Mani utan psykotiska symptom 

 F30.2 Mani med psykotiska symptom 

 F30.8 Andra specificerade maniska episoder 

 F30.9 Manisk episod, ospecificerad 

 F31.0 Bipolär sjukdom, hypoman episod 

 F31.1 Bipolär sjukdom, manisk episod utan psykotiska symptom 

 F31.2 Bipolär sjukdom, manisk episod med psykotiska symptom 

 F31.3 Bipolär sjukdom, lindrig eller medelsvår depressiv episod 

 F31.4 Bipolär sjukdom, svår depressiv episod utan psykotiska symptom 

 F31.5 Bipolär sjukdom, svår depressiv episod med psykotiska symptom 

 F31.6 Bipolär sjukdom, blandad episod 

 F31.7 Bipolär sjukdom, bipolär sjukdom utan aktuella symptom 

 F31.8 Andra specificerade bipolära sjukdomar 

 F31.9 Bipolär sjukdom ospecificerad 

 F34.0 Cyklotymi 

 F25.0 Schizoaffektivt syndrom, manisk typ 

Vårdepisoden måste också definieras då det är under denna period som vårdgivaren ska vara 
kostnadsansvarig för patienten. Det är lite komplicerat att definiera en vårdepisod vid bipolär 
sjukdom på grund av sjukdomens kronicitet (vilket gör att vårdepisoden inte har något naturligt slut). 
Detta löste vi genom att skapa tidsmässiga vårdepisoder, förslagsvis ettåriga. Då får vårdgivaren ett 
paketpris för att behandla den bipolära patienten under 1 år som baseras på patientens 
förutsättningar. Vid årets slut skapas en ny ettårig vårdepisod där paketpriset delvis bygger på 
hälsoutfallen i föregående episod (då dessa kan ha påverkat patientens förutsättningar att nå goda 
hälsoutfall i denna episod.  

Riskjustering 

Vi använde två strategier för riskjustering. I första skedet delade vi in patienterna i grupper (moduler) 
med olika förväntad resursåtgång. I andra steget definierade vi enskilda patientkarakteristika att 
justera för inom varje grupp. I intervjuerna uppdagades att vi bör skilja nyinsjuknade patienter från 
patienter som insjuknade tidigare. Sjukdomsmässigt rekommenderades även att vi separerar typ 1 
från typ 2-patienter. Slutligen framkom även att vi, inom typ 2-patienterna bör skilja patienter med 
komplicerande samsjukligheter från patienter utan dylika samsjukligheter. Därför konstruerade vi 
en modulindelning som figuren nedan (figur 2) visar. 

Figur 2: Schema som illustrerar den föreslagna modellen för att dela upp patienterna i olika 
resurstunga grupper (så kallade moduler) 
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För en mer förrfinad patientdifferentiering kan man, inom varje modul, justera för enskilda 
patientkarakteristika som statistiskt påvisats vara resursdrivande. Inom ramen för detta projekt har 
inte dessa djuplodade statistiska analyser utförts men intervjuerna har påvisatt ett flertal kandidater 
på resursdrivande patientkarakteristika. Dessa presenteras nedan: 

 Ålder 

 Kön 

 Sysselsättning 

 Social situation 

 Samsjukligheter 

o Depression 

o Schizofreni 

o Ångest 

o Social fobi 

o Borderline 

o ADHD 

 Sjukdomshistoria 

o Duration 

Alla SU:s bipolära 
patienter

Nyinsjuknade

(Modul 1)

Tidigare 
diagnos

Bipolär typ 1 
(Modul 2)

Bipolär typ 2 
(Modul 3)

Bipolär typ 2 med 
samsjukligheter

(Modul 4) 
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o Antal skov det senaste året 

o Funktionsgrad vid baslinjen 

5.6.3 Skapa en konceptuell ersättningsmodell 

Baserat på ovan beskriven utredning rekommenderar vi i korthet att en ny bipolär ersättningsmodell 
bör ha följande grundläggande karakteristika:  

 Utredningsprocessen bryts ut då resursåtgång och hälsoutfall sannolikt skiljer sig mycket 
under denna period jämfört med nästkommande år (exv. tätare besök initialt för 
medicininställning)  

 Det kroniska förloppet hanteras som flera ettåriga episoder 

 Slutet på en episod blir automatiskt starten på en ny 

 Utfallen i föregående episod bidrar till justeringen i ny episod 

Modellen skulle då grundläggande kunna se ut som figuren nedan illustrerar (figur 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3: Förslag på hur vårdepisoden kan delas upp i tidsmässiga paket för att hantera den bipolära 

sjukdomens kronicitet 

 
 

Mer uttömmande information kring den föreslagna modellen inklusive vilka aktiviteter som föreslås ingå i 

paketpriset återfinns i rapporten (se Appendix 6). 

 

5.7 Implementationsplan och förberedelser (AP7) 

5.7.1 SVIPS väg mot en värdebaserad psykiatri 

Projektet bygger vidare på arbetet som stöttats av VINNOVA inom ramen för FRÖN – planering och 
utveckling. Införandefasen handlar om att införa det värdebaserade uppföljningssystemet för 
depressionspatienter som skapats i samarbete mellan tre landsting. Därutöver skapar SVIPS ett 
förslag på en ersättningsmodell som stödjer ett värdebaserat arbetssätt. Uppföljningssystemets 
centrala delar är att följa vilka resurser som går åt för att behandla patienterna samt vilka hälsoutfall 
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som uppnås med hjälp av dessa. Eftersom uppföljningssystemet samkör olika datakällor, från t ex 
Försäkringskassan och övrig somatisk sjukvård, samt Läkemedelsregistret, skapas en samlad bild 
över både resursåtgång och hälsoutfall. Som nämnts tidigare finns inget liknande uppföljningssystem 
idag i psykiatrin. Beslut fattas med hjälp av anekdotisk kunskap samt utifrån gällande budgetramar. 
Ingen vet idag vilka resultat som uppnås i depressionsvården eller vilka resurser som leder till ett bra 
resultat samt vilka som inte gör det. Patientgruppen står för de största samhällskostnaderna av alla 
sjukdomsgrupper. En unik del av uppföljningen är patienternas självskattade hälsoutfall, vilket är det 
mest relevanta inom psykiatrin men görs i mycket liten omfattning. Förutom att sätta fokus på 
relevanta hälsoutfall är detta även ett skifte till mer patientcentrerad vård.  

Effekter på kort sikt:   

Möjlighet för verksamheter att formulera mätbara mål med vården vill uppnå för patienterna och 
därmed ökad möjlighet till förbättringsmöjligheter och besparingar. Verksamheter skulle kunna även 
kunna jämföras för att se om vården är jämlik och transparensen skulle därmed öka. Kunskapsnivån 
om svensk depressionsvård skulle öka dramatiskt. 

Effekter på lång sikt: 

 Efter att data samlats i uppföljningssystemet skapas en prototyp till en ersättningsmodell 
som stödjer vården att arbeta värdebaserat. Ersättningsmodellen skulle ge ytterligare 
incitament till verksamheten att prioritera det mest värdeskapande för patienterna istället 
för att som idag ofta göra motsatsen. Ett ersättningssystem måste dock anpassas efter varje 
landstings lokala kontext och förutsättningar. Landstingen har mycket olika utformning vad 
gäller beställare-utförare och befinner sig i olika faser där vissa har större möjligheter att 
utforma nya ersättningsmodeller medan andra saknar förutsättningar i nuläget.  

 På ännu längre sikt skulle värdebaserad uppföljning och ersättning ge stora möjligheter för 
beslutsfattare att styra resurser och investeringar för depressionspatienter på ett bättre sätt. 
Samhällets totala kostnader skulle troligen minska både genom ökade innovationer i vården 
samt minskad produktionsbortfall för patientgruppen.  

 

5.7.2 Pilotplan Syfte och Mål 

Ett värdebaserat uppföljningssystem ska införas på enheter i tre landsting. Brukare och profession 
samarbetar så att det blir så användarmöjligt som möjligt. En prototyp till ersättningssystem skapas 
Projektets existensberättigande är att det syftar till att uppnå jämlik vård, ge ökade möjligheter att 
förbättra vården både vad gäller kostnader och kvalitet, skapa bättre arbetsmiljö för personal samt 
att öka kunskapen om vad psykiatrin används till idag och vad den skulle kunna användas till. Vilka 
resultat skulle vara möjliga att få om politiker investerade i psykiatrin? Projektet genomförs därför 
med flera olika målgrupper och på olika nivåer. Ytterst för de patienter som ska erbjudas en jämlik 
och god vård. För verksamheterna riktar det sig till såväl klinisk personal, som chefer och 
verksamhetsledningar, samt även till beställare i landstingen som ett underlag för dialog kring 
vårdavtal, upphandlingar  

Målet med projektet är att ha infört ett värdebaserat uppföljningssystem för depressionspatienter i 
tre landsting på 6-7 psykiatriska mottagningar. Data från införandet används för att konstruera en 
rekommendation av en värdebaserad ersättningsmodell för depressionspatienter - som sedan kan 
anpassas efter varje landstings lokala kontext och förutsättningar. 

5.7.3 Analysexempel (Bonus) 

Som en del i pilotförberedelserna utförde SVIPS testanalyser på utvalda utfall för att få en bild av 
vilka analyser som kommer kunna utföras i större skala under piloten och på så vis visualisera värdet 
av piloterna. Analyserna baserades på den data som samlats in inom ramen för 
riskstratifieringsarbetet (AP 5), således på 130 öppenpsykiatriska depressionspatienter behandlade på 
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WeMind psykiatri i Stockholm. De primära utfallsanalyser som utförts har tittat på tre områden 1) 
Symptomförbättring 2) Funktionsförbättring 3) Förhållande mellan utfall och resursåtgång 

5.7.3.1 Symptomförbättring 

I nästa pilotfas planerar vi främst att utvärdera behandlingssvar (i termer av andel patienter som nått 
mer än 40 % symptomförbättring efter behandlingen jämfört med innan). I studerad patientgrupp 
nådde 73 % av patienterna mer än 40 % symptomförbättring och bedömdes således ha svarat adekvat 
på behandlingen (Figur 4). I den kommande pilotundersökningen kommer vi att kunna jämföra 
dessa resultat med andra enheter i piloten justerat för casemix.  

 

Figur 4: Andelar av patienterna i WeMind-studien med olika behandlingssvar i termer av 
symptomförbättring enligt PHQ-9 

 

Ett annat sätt att bedöma behandlingsresultat är att undersöka den absoluta symptomgraden efter 
behandling. Denna metod tar inte hänsyn till symptomnivå innan behandling men har fördelen att 
kunna visualisera hur stor del av patienterna som nått full remission. Vi undersökte hur den absolut 
symptomgraden varierade efter jämfört med innan behandling. I denna analys delade vi in 
symptomnivåerna i fem grupper baserat på PHQ-9 poäng: 1) 0-4 poäng=full remission 2) 5-9 
poäng=mild depression 3) 10-14 poäng=måttlig depression 4) 15-19 poäng=medelsvår depression 5) 
20-27 poäng=svår depression. Figurerna nedan (Figur 5, 6) visar fördelningen av patienter baserat på 
symptomgrad efter- jämfört med innan behandling. Initialt kan konstateras att ungefär hälften av 
patienterna nådde full remission efter behandlingen.  Vidar visar figurerna att andelen medelsvårt 
och svårt deprimerade patienter sjönk från 65 % innan behandling till 14 % efter behandling. Det är 
dock anmärkningsvärt att 14 % av patienterna har uttalade symptom även efter behandlingen. Detta 
tyder på att behandlingen inte varit effektiv i denna patientgrupp. Ett viktigt mål med SVIPS 
uppkommande pilotfas är att öka förståelsen för vilka patienter som riskerar att att inte svara på 
traditionell antidepressiv behandling för att dessa patienter, i framtiden, tidigare i 
behandlingsförloppen ska få tillgång till mer intensiva behandlingsinsatser. Slutligen noteras att 
andelen patienter som når full remission eller enbart har milda residualsymptom efter behandling är 
75 % vilket vi bedömer som högt.  
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Figur 5, 6: Distribution av patienter med olika symptomgrad innan jämfört med efter behandling i 
WeMind-studien 

 

 

Oavsett om behandlingsutfall i termer av symptomförbättring utvärderas som relativ 
symptomförbättring eller som absolut symptomgrad efter behandling så konstateras således att 
depressionsbehandlingen är effektiv i att lindra depressionssymptom. Dock noteras även att en andel 
av patienterna verkar ha ingen/marginell nytta av erbjuden behandling.  

5.7.3.2 Funktionsförbättring 

Vi har valt att, utöver symptom, även monitorera funktionsgrad. Detta då en stor del av 
depressionspatienterna har en sänkt funktionsgrad vilket har en stor påverkan på patienternas liv. 
Det bör således vara ett centralt mål i depressionsvården att, vid sidan av att minimera symptom, 
även arbeta mot en hög funktionsgrad. I denna studie har vi monitorerat funktionsgrad med hjälp av 
Sheehan Disability Scale (SDS) av anledningen att WeMind Psykiatri (där studien utfördes) använde 
denna skala. I pilotprojektet kommer vi istället övergå till WHODAS 2,0 som är det ICHOM-
kompatibla verktyget. Ett problem meed SDS är att det inte finns några allmänt använda gränsvärden 
för att bedöma hur svår funktionsnedsättningen är. Istället rekommenderar forskningen [5] att SDS 
används för att mäta absoluta eller relativa förbättringar (i termer av poäng på skalan). Vi har därfört 
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primärt valt att följa denna rekommendation och analyserat relativ förändring av SDS poäng efter 
jämfört med före behandling. Figuren nedan (Figur 7) visar fördelningen av relativ 
funktionsförbättring efter- jämfört med före behandling. Om vi definierar en adekvat 
funktionsförbättring på samma vis som vi definierade en adekvat symptomförbättring (40 %:s 
förbättring på skattningsskala efter- jämfört med före behandling) så ses i diagrammet att 53 % av 
patienterna når denna förbättring. Detta kan jämföras med de 73 % som nådde en motsvarande 
symptomförbättring. Således tyder detta på att depressionsbehandlingen är signifikant effektivare i 
att behandla symptom än att öka funktion. Det blir intressant att under pilotfasen utreda denna 
hypotes vidare samt eventuellt utföra sub-analyser på de olika komponenter som finns i WHODAS 
2,0 för att undersöka om det är någon specifik domän där det är svårt att nå en förbättring med hjälp 
av tillgänglig depressionsvård. 

Figur 7: Relativ funktionsförbättring efter- jämfört med före behandling baserat på patientunderlaget 
i WeMind-studien  

 

5.7.3.3 Förhållande mellan utfall och resursåtgång 

En grundtanke i värdebaserad vård är att utfall ska mätas i relation till resurser som används för att 
generera utfallet. Konceptet defininerar värde som kvoten mellan patientrelevanta hälsoutfall och 
kostnader asssocierade med att nå dessa utfall. Inom ramen för detta projekt utfördes primära 
analyser på det hypotetiska sambandet mellan relativ symptomförbättring och antal konsultationer . 
I figuren nedan (Figur 8) har vi illustrerat rsultatet av dessa analyser genom att sätt relativ 
symptomförbättring på y-axeln och antal psykiatriska konsultationer på x-axeln. Streckade stödlinjer 
är utritade för att markera den 40 % symptomförbättring som tidigare i rapporten definierades som 
ett adekvat behandlingssvar (horisontell, streckad linje) samt 15 psykiatriska konsultationer som 
forskning indikerat bör vara ett optimalt genomsnitt vid depressionsbehandling (vertikal, streckad 
linje). Det föreligger inget tydligt samband mellan antalet konsultationer och den relativa 
symptomförbättringen. De två stödlinjerna avgränsar fyra områden: 

1) Vänstra, övre hörnet: patienter som når en adekvat symptomförbättring på färre än 15 
konsultationer. I denna grupp har vården från ett värdebaserat perspektiv skapat ett stort värde.  

2) Högra, övre hörnet: patienter som når en adekvat symptomförbättring men behöver fler än 15 
konsultationer. Denna patientgrupp är viktig att identifiera vid konstruktion av ett framtida 
ersättningssystem då ett sådant måste premiera att gruppen får tillräckligt många 
konsultationer för att nå en adekvat behandlingseffekt  
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3) Vänstra, nedre hörnet: Patienter som inte nått en adekvat symptomförbättring men inte heller 
konsmerat 15 konsultationer. Denna grupp är liten på WeMind. Denna grupp bör också tolkas 
med försiktighet då det kan handla om patienter som hade milda symptom innan behandling 
och nått full remission (PHQ-9<5) på mindre än 15 sessioner men ändå inte haft 40 % 
symptomförbättring. Det kan också vara patienter som frivilligt avbrutit behandlingen.  

4) Högra, nedre hörnet: Patienter som konsumerat många sessioner utan att ha nått ett adekvat 
behandlingssvar. Denna grupp är intressant då vården för dessa patienter har producerat ett 
begränsat värde med aktuell vårdprocess.    

Figur 8: Scatterplot som visar symptomförbättring mot antal psykiatriska konsultationer baserat på 
patientunderlaget i WeMind-studien 
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6 Slutsatser och diskussion 

Det är för tidigt att dra några slutgiltiga slutsatser kring projektets huvudsakliga uppdrag och 
målsättning. Vissa observationer och erfarenheter som har betydelse för det fortsatta arbetet, bör 
dock nämnas.  

 Projektet har kommit lång med att definiera utfallsmått och identifiera och bedöma risker, 
olika patientkaraktäristika och hur den påverkar behandlingen: vårdtyngd, vårdtider, risk 
för komplikationer etc. En arbetsuppgift som projektet inte kommit lika lång med är att mäta 
resursförbrukningen, hur mycket resurser som går till behandlingen av varje patient och 
vilka kostnader detta medför. Befintliga system för att beräkna resursfördelningen finns idag 
med vår bild är de inte omfattar alla kostnader och att de sällan används. Projektet har börjat 
ta fram en modell för att regitera resursförbrukning som ska prövas i pilotprojekten men det 
kan finnas initiala svårigheter med att få denna registrering att fungera i parktiken som 
projektet måste ta i tu med.    

 Arbetet med att ta fram en värdebaserad ersättningsmodell för psykiatrisk vård - i första 
hand för vård av patienter med depressioner – har varit en spännande process där vi ibland 
haft anledning att ifrågasätta etablerade förställningar om psykisk ohälsa och hur vården kan 
bli bättre.  

 Under förstudien kunde vi konstaterat att psykiatrins ersättningsmodeller och 
uppföljningssystem sällan är inriktade på att mäta kvalitet och vilka effekter vården har för 
patienterna. Projektet har därför lagt mycket energi på att ta reda på vad som är god kvalitet 
och hur den kan mätas.  

 Vi upptäckte att det pågick en hel del utvecklingsarbete inom området men att helhetssyn 
och samordning av aktiviteterna saknades.  Inga mätinstrument eller system för uppföljning 
fångade alla de dimensioner som vi ville omfatta. Det fanns exempelvis få mätinstrument 
som fokuserade på hur brukarna upplevde vården och bedömde kvaliteten på insatserna.  

 Inte sällan ansåg personer ur professionen att brukarrapporterade mått var otillförlitliga.  
Vår bild är att sådana uppfattningar beror på att man inte ansträngt sig och arbetat särskilt 
mycket med att utveckla mätmetoder som bygger på brukarens kunskap och erfarenhet. En 
annan återkommande ståndpunkt var att vissa saker – inte minst inom psykiatrin - inte går 
att mäta och att man därför bör nöja sig med klinisk hårddata och i övrigt överlåta åt 
professionen att utvärdera och utforma vården.  Det finns bra mätinstrument men de 
används förvånansvärt lite. Vi tror att det är en attitydfråga och dels en fråga om att man 
inte hittat bra lösningar på hur mätningarna ska administreras t.ex. hur man ska samla in 
vad patientens upplevelser av vården.  

De erfarenheter vi har i projektet hittills pekar mot att det finns goda förutsättningar för att vi i de 
pilotprojekt som planeras kommer att kunna utveckla och precisera en fungerande modell för 
uppföljning och ersättning. Här följer dessa erfarenheter i punktform: 

1. Olika professioner (läkare, psykolog, chef, sjuksköterska) och brukare/anhöriga har kunnat 
enas om att uppföljning skall fokusera på hälsoutfall och resursåtgång. 

2. Samma grupper har- till stor del - kunnat komma överens om vilka kvalitetsdimensioner och 
uppföljningsdefinitioner som är viktiga och relevanta för depressionspatienten.   

3. Vi har också kunnat enas om vikten av att mäta i patientrapporterade utfall av upplevelsen 
av vården och vårdens värde och att detta är ett viktigt komplement till de kliniska data som 
samlas in i uppföljningssystemet.  
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4. Professionella skattningar av hur framgångsrik behandlingen varit för patienten kommer 
inte att finnas med i uppföljningen alternativt spela en underordnad roll.   

5. Om detta råder inte full konsensus vilket kan bero på att man inom psykiatrin är van vid ”att 
föra patientens talan”. 

6. En viktig positiv erfarenhet är att brukarrepresentanterna i projektet som medverkat i 
arbetet med metodguiden och workshops har varit engagerade fungerat bra i projektet. De 
har tagit stor plats och kommit med synpunkter och förslag som varit viktiga för projektet. 
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8 Appendix 

Appendix 1: Riskstratifieringsstudie (Abstract) 
Att förutse terapisvar vid egentlig depression – en retrospektiv studie på en svensk 
population 

Svensk sammanfattning 

Bakgrund: Egentlig depression är en prevalent, psykisk sjukdom som skapar lidande både för den 
enskilde patienten och för samhället i stort. Terapisvar varierar kraftigt mellan depressiva patienter 
och det finns ett behov att öka förståelsen kring vilka faktorer som påverkar behandlingssvar för att 
kunna optimera depressionsbehandlingen för varje enskild patient. Syfte: Denna studie syftade till 
att undersöka hur patientfaktorer och kliniska faktorer påverkar behandlingssvar hos patienter med 
egentlig depression. Material och Metoder: Den här retrospektiva studien inkluderade 130 patienter 
som exklusivt behandlats i öppenpsykiatrin på WeMind psykiatri för egentlig depression någon gång 
mellan år 2012 och 2014. Vi använde logistisk regression för att identifiera faktorer associerade med 
att inte nå full remission (post-terapi PHQ-9>4) respektive utveckla behandlingsresistens (post-
terapi PHQ-9>9). Resultat: Vårt huvudresultat var att patienter som genomled sin första depressiva 
episod hade en ökad sannolikhet att nå full remission jämfört med patienter som hade genomgått 
tidigare episoder (oddskvot: 0,41; p-värde: 0,041). Vår studie påvisade vidare att ett högt PHQ-9 värde 
vid behandlingsstart ökade risken att utveckla behandlingsresistens (oddskvot: 1,145; p-värde: 0,027). 
Slutsatser: Slutsatsen från denna studie var att förekomst av tidigare depressiva episoder och en hög 
sjukdomsallvarlighetsgrad vid baslinjen påverkade behandlingssvaret negativt hos svenska egentligt 
depressiva patienter. Denna kunskap är värdefull då den kan underlätta identifieringen av potentiellt 
terapiresistenta patienter tidigt i behandlingsprocessen, vilket möjliggör mer individanpassade 
behandlingar och i slutändan, bättre behandlingsresultat.  

Predicting therapy response in Major Depressive Disorder – A retrospective study on a 
Swedish population   

Abstract 

Introduction: Major Depressive Disorder (MDD) is a highly prevalent psychiatric condition that 
causes suffering, both for patient and society. Response to therapy varies considerably between 
depressive patients and there is a need to increase the understanding of which factors affect therapy 
response in MDD patients. Aims: The study aimed to investigate how patient factors and clinical 
factors affect therapy response in Swedish MDD patients. Material and Methods: This retrospective 
study included 130 patients that had been treated for MDD in an outpatient psychiatry care facility 
called WeMind Psychiatry in Stockholm between 2012 and 2014.  Logistic regression was used to 
identify factors associated with not reaching full remission (post-therapy PHQ-9>4) and therapy 
resistance (post-therapy PHQ-9>9) respectively. Results: Our primary finding was that patients 
suffering from their first depressive episode had an increased probability of reaching full remission 
compared to patients that had endured previous episodes (odds ratio: 0.41, p-value: 0.041). This study 
also showed that a high PHQ-9 score at baseline increased the risk of developing therapy resistance 
(odds ratio: 1.145, p-value: 0.027). Conclusions: The conclusion of this study was that the presence of 
previous depressive episodes and a high disease baseline-severity negatively affected therapy 
response in Swedish MDD patients. Knowledge regarding this matter is valuable as it can help 
identify potential therapy resistant patients at an early stage and in turn better adjust to the 
individual patient, thereby improving outcomes. 

Keywords: Major Depressive Disorder, Treatment outcome, Forecasting 
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Appendix 2 Utvecklat nyckeltalsdokument

:  
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Appendix 3: Metodguide 
Brukar- och professionsmedverkan vid framtagande av ett instrument för att mäta 
hälsoutfall. 

Projektet ska identifiera lämpliga metoder för hälsoutfall i samarbete med brukare och profession. 
Vår målsättning har varit att ta fram en plan för att utveckla och pröva en metod för att definiera 
värden och kvaliteter för god vård som är förankrade hos brukare, profession och i forskning. Utifrån 
dessa värden skapas representativa och allmängiltiga kriterier som ska utgöra en viktig beståndsdel 
vid utformningen av ersättningsmodeller.  

Utgångspunkter: 

 Metoden bör fånga in och balansera olika dimensioner av kvalitet och vara ett viktigt 
komplement till kliniska data och andra statistiska data.   

 Vid fastställandet av dessa kvalitetsdimensioner utgår vi från brukare och anhörigas 
kunskaper och erfarenheter och av hälso- och sjukvård.  

 Brukar- och anhöriggruppens beskrivningar av kvalitet prövas sedan i grupper som 
representerar professionen och forskningen 

 Utfallet bör kunna mätas i områden som förbättrad hälsa, livskvalitet och nöjdhet. Livskvalitet 
kan vara symtomlindring och förbättrad förmåga till funktion och aktivitet men också andra 
positiva upplevelser i termer av återhämtning och egenmaktsutveckling.   

 Även andra kort- och långsiktiga hälsoeffekter bör tas med, exempelvis somatiskt 
hälsotillstånd. 

 Inflytande och delaktighet är en viktiga värden vid bedömningen av vårdens kvalitet.  Ett 
observandum som behöver tydliggöras är att inflytande och delaktighet finns på tre olika 
nivåer: På systemnivå, verksamhetsnivå och på individnivå.  

 Andra värden som bör beaktas är samverkan - både med andra vård- och servicegivare och 
med anhöriga/närstående samt med patient-, brukar- och anhörigorganisationer.  

 Uppgifter om vårdkonsumtion brukar inhämtas i kliniska data men kan också värderas i att 
brukaren upplever ett minskat behov av vård och stöd som är kopplade till att man lärt sig – 
fått med sig verktyg – för att hantera symtom, problem eller funktionsnedsättningar.    

 Det är viktigt att få fram modeller som både fångar in utförarens följsamhet till riktlinjer och 
vårdprogram men samtidigt ger utrymme för individualisering av vården utifrån brukarens 
önskemål och speciella behov.  

 För att vara hanterbar bör metoden för att mäta utfallet i slutändan inte omfatta mer än 8 
olika mått.   

Metoden 

Med hjälp av enkät, intervjuer och workshops ta fram ett instrument för att mäta hur nöjda patienter 
är med den vård de fått inom den psykiatriska vården och/eller inom primärvården.   

Metoden genomförs i tre steg: 

Steg 1. Omvärldsanalys 

Frågeställningar kring vad som redan finns – vad mäts idag?   
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 Vad finns framtaget när det gäller kriterier/metoder för att mäta kvalitet?  

 Hur bra fungerar dessa kriterier ur brukarens (den anhöriges) perspektiv – mäter de rätt 
saker?  

 Är de användbara är de? Hur upplevs de av brukaren?  Vilken är svarsfrekvensen?  

 Hur värderas exempelvis självskattningar i förhållande till kliniska data när kvalitet ska 
säkerställas?  

Steg 2. Frågeformulär, intervjuer och enkät  

Ett frågeformulär som innehåller olika dimensioner av kvalitet och ett antal frågor inom dessa 
dimensioner tas fram. Synpunkter på förslaget inhämtas vid intervjuer med några personer som är 
engagerade i kvalitetsutveckling inom området.  Är de dimensioner i patientens tillfredställelse med 
vården som förslagits relevanta? Behöver man tillföra andra dimensioner eller frågor?   Personerna 
som ska intervjuas kommer att vara personer med kunskap och erfarenhet av de aktuella diagnoserna 
som varit engagerade i psykiatrisk kvalitetsutveckling. Förslaget till frågeformulär kompletteras och 
diskuteras och förankras i projektets arbetsgrupp.  Frågeformuläret testas sedan på X antal personer. 
De brukare som ska medverka i testet ska ha vårdats för någon av de aktuella diagnoserna under de 
senaste fem åren. Bland testpersonerna kan också finnas anhöriga till patienter med de aktuella 
diagnoserna. Testgruppen kommer dels att rekryteras bland H)järnkollsambassadörer 
(ambassadörerna har rekryterats och utbildats av NSPH i samverkan med Handisam – numera 
Myndigheten för delaktighet) som har vårdats för de aktuella diagnoserna. Till testgruppen kan också 
– om det behövs - rekryteras några personer som är aktiva i de närmast berörda 
intresseorganisationerna - i första hand Balans och RSMH. Resultaten analyseras och sammanställs.  
Områden där fördjupad kunskap behövs identifieras och utifrån detta formuleras frågor för 
fokusgrupper.  NSPH sammanställer och tar fram ett förslag till detta som lämnas över till 
arbetsgruppen. Ett delmål är att ta fram guideline inför arbetet med workshops.   

Viktiga frågor för workshops kan exempelvis vara följande: 

 Att prioritera fram ett mindre antal kriterier/frågeställningar som känns viktiga och 
representativa.   

 För vilka av prioriterade kriterierna/frågeställningarna finns fungerande mätmetoder och för 
vilka behöver nya mätinstrument tas fram.      

 Vad är viktigt för att få en hög svarsfrekvens?  

 Har några av dimensionerna/frågorma särskild bäring på ersättningsmodellerna dvs.  att det 
finns en stark koppling mellan den ersättning utföraren får och den kvalitet som levereras. 

 

Steg 3. Workshops 

Workshops med brukare och professionella. Vi planerar att ha gemensamma workshops med brukare 
och professionella. Eventuellt kan även enhetschefer medverka i fokusgrupperna.  En bra lösning – 
också med tanke på framtida förankring och implementering skulle vara om workshops kan 
genomföras i de landsting eller regioner där ersättningsmodellerna ska testas.  Workshops med 
brukare/anhöriga kan – om det är svårt att få till stånd regionala grupper – också rekryteras uren 
vidare grupp av personer med egen erfarenhet av de aktuella diagnoserna t.ex. Hjärnkolls 
ambassadörer eller personer som rekryterats via de berörda intresseorganisationerna.  En fråga som 
vi inte ännu tagit ställning till är om workshops eller andra möten också ska hållas med forskare och 
hur de i så fall ska vara sammansatta och rekryteras.   

Tidsplan för arbetet med metodguide 2014-2015  
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November 2014 – januari 2015 

 Omvärldsanalys 

 Framtagande av frågeformulär med kvalitetsdimensioner genom intervju och dialog med 
brukare, professionella och i arbetsgruppen 

 Test av frågeformuläret på brukare och profession 

 Analys och sammanställning 

 Förslag på frågeställningar till workshop 

 

Februari 2015 – juni 2015 

 Framtagande av guide för arbetet i fokusgrupperna – ev. differentierade frågor till olika 
grupper  

 Pilotstudie: Workshops i Uppsala 

 Analys av resultatet 

 Rigga workshops i de övriga pilotlänen 

 Framtagande av modell för värdebaserade utfall 

Som utgångspunkt för framtagandet av ett frågeformulär har ett dokument med förslag till 
dimensioner i patientens tillfredställelse med vården tagits fram:  

1. Diagnos, behandling och behandlingseffekter 

 Diagnosprocessen 

 Utbudet av behandlingsinsatser 

 Personalens kompetens  

 Psykologisk behandling 

 Läkemedelsbehandling/ECT 

 Somatisk hälsa  

 

2. Stödjande och pedagogiska insatser 

 Utbudet av insatser 

 Personalens kompetens 

 Kvaliteten på insatserna 

 Självmordsprevention 

 Stöd i livsstilsfrågor  
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 Verktyg/strategier/styrkor som jag utvecklat och fått med mig – återhämtning och 
egenmaktsutveckling  

 

3. Bemötande, relation och kontinuitet 

 Intresse  

 Lyhördhet  

 Tillgänglighet 

 Tid 

 Erbjudits samtal om livsfrågor 

 Kontinuitet 

 

4. Information, delaktighet och inflytande 

 Information/utbildning om sjukdom och behandling 

 Information om stödinsatser t.ex. nätverk/intresseorganisationer  

 Information om varningssignaler 

 Innformation om positiva och negativa effekter av behandling 

 Valmöjligheter 

 Medverkan i planering och beslut 

 

5. Samverkan och helhetssyn 

 Samverkan med primärvåden 

 Samverkan med kommunen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 

 Samverkan med anhöriga/närstående 

 Samverkan med intresseorganisationer 

 Planering inför kris/ny sjukdomsperiod  

 Helhetsperspektiv på mig som människa  

 

6. Miljö 

 Standard 

 Trygghet – säkerhet 

 Avskildhet 
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7. Grundtrygghet 

 Ekonomisk trygghet  

 Boende  

 Utbildning 

 Arbete och/eller sysselsättning  

 

Appendix 4: SVIPS patientenkät 

SVIPS – PATIENTENKÄT  
15 juni 2015 
 

Sammanfattning av förslag till patientenkät. Kvarstående frågor 
efter workshops i Uppsala, Stockholm och Göteborg.  
 
Frågorna är utdragna ur Nationell patientenkät samt 
tilläggsfrågor att diskutera med SKL, Sofia Tullberg, hur 
konstruera? SKL?  
 
Sammanställningen är fortfarande ett arbetsmaterial och 
frågorna kan komma att korrigeras innan pilotprojekten startar.  
Avslutningsvis nämns ytterligare några områden för eventuella 
tilläggsfrågor. Inom dessa områden har ännu inga frågor 
formulerats. Vi har inte nått konsensus i workshops och 

kommer sannolikt inte att ha med dem när pilotprojekten 
startar.    
 
Totalt består enkäten av tretton frågor. Elva frågor är utdragna 
ur nationell patientenkät men kan behöva smärre justeringar. 
Två nya frågor har tagits fram under workshopprocessen. 
 
 
 
A - MOTTAGNINGEN 
 
A1 Hur upplever du mottagningens tillgänglighet? (kan gälla telefon, 
e-post, personligt besök) 
 

1. Utmärkt 
2. Mycket bra 



   46 
 

© SVIPS Samverkan för värdebaserad vård inom psykiatrin 

3. Bra 
4. Någorlunda 
5. Dålig 
6. Jag kan inte bedöma det 

 
 
C2 Tycker du att din diagnos stämmer? 
 

1. Ja, helt och hållet 
2. Delvis 
3. Nej 
4. Jag kan inte bedöma det 
5. Jag vet inte vad jag har för diagnos 

 
E - NÄRSTÅENDE  
 
E1 Har dina närstående varit delaktiga i din vård och behandling så mycket som du önskat? 
 

1. Ja, tillräckligt mycket 
2. Nej, för lite 
3. Nej, för mycket 
4. Ej aktuellt/Jag vet inte 
5. Jag ville inte att de skulle vara delaktiga 

 
E3 Har personalen informerat dig om stödgrupper, patientföreningar eller 
liknande? 
 
(Återfinns under rubrik närstående men frågan vänder sig till patienten.)  
 
 

1. Ja 
2. Nej 
3. Jag behövde ingen information  

 
F. HELHETSINTRYCK  
 
F1 Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fått från den här 
(psykiatriska) mottagningen? 
 

1. Utmärkt 
2. Mycket bra 
3. Bra 
4. Någorlunda 
5. Dåligt 

 
 
F2 Kände du dig delaktig i beslut om din vård och behandling, så mycket som 
du önskade? 
 
(Jmf den tillagda frågan om information och delaktighet)  
 
 

1. Ja, helt och hållet 
2. Delvis 
3. Nej 
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F3 Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt? 
 

1. Ja, helt och hållet 
2. Delvis 
3. Nej 

 
 
F4 Fick du tillräcklig information om ditt 
tillstånd? 
 

1. Ja, helt och hållet 
2. Delvis 
3. Nej 
4. Jag behövde ingen information 

 
F7 Skulle du rekommendera den här mottagningen till andra? 
 

1. Ja, helt och hållet 
2. Delvis 
3. Nej 

 
 
F10 Om du vill klaga på din vård eller behandling, vet du då vart du ska 
vända dig? 
 
(Klaga? Alternativ: Om du inte är nöjd med din vård. Behövs fler svarsalternativ?) 
 
 

1. Ja 
2. Nej 
3. Jag har inget behov av att klaga 

 
 
F11 Tycker du att samarbetet i ditt fall fungerar tillfredsställande mellan 
mottagningen och andra verksamheter (t.ex. vårdcentral, försäkringskassa, socialtjänst)? 
 

1. Ja, helt och hållet 
2. Delvis 
3. Nej 
4. Jag kan inte bedöma det 
5. Ej aktuellt  

 
 

-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------- 

 

En tilläggsfråga om information och delaktighet vid valet av behandling 
Jag fick information om olika behandlingsalternativ så att jag kunde ta ställning till vad som 

passade mig bäst. 

 

1. Ja, helt och hållet 
2. Delvis 
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3. Nej 
4. Jag kan inte bedöma det 
5. Ej aktuellt  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------- 

En tilläggsfråga kring särskilda behov  
 

 

Om du är förälder – har du fått uppmärksamhet, förståelse och stöd för att hantera ditt 

ansvar som förälder? 

 
1. Ja, helt och hållet 
2. Delvis 
3. Nej 
4. Jag kan inte bedöma det 
5. Ej aktuellt  

 

Övriga önskade tilläggsfrågor:  
Suicidalitet  
Återhämtning   
Egenmakt  
HBTQ-person  
Etnicitet  
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Appendix 5: Använda mätinstrument 

Whodas 2,0 (vi använder dock svensk, validerad översättning) 

 

PLEASE NOTE: When scoring WHODAS, the following numbers are assigned to responses: 

  0 = No Difficulty   

  1 = Mild Difficulty   

  2 = Moderate Difficulty   

  3 = Severe Difficulty   

  4 = Extreme Difficulty or Cannot Do   

    Score 
S1 Standing for long periods such as 30 minutes? 0 

S2 Taking care of your household responsibilities? 0 

S3 Learning a new task, for example, learning how to get to a new place? 0 

S4 How much of a problem did you have in joining in community activities (for example, festivities, religious or other 
activities) in the same way as anyone else can? 

0 

S5 How much have you been emotionally affected by your health problems? 0 

S6 Concentrating on doing something for ten minutes? 0 

S7 Walking a long distance such as a kilometre [or equivalent]? 0 

S8 Washing your whole body? 0 

S9 Getting dressed? 0 

S10 Dealing with people you do not know? 0 

S11 Maintaining a friendship? 0 

S12 Your day-to-day work/school? 0 

  Overall Score 0,00% 
H1 Overall, in the past 30 days, how many days were these difficulties present?   

H2 In the past 30 days, for how many days were you totally  unable to carry out your usual activities or work because of 
any health condition? 

  

H3 In the past 30 days, not counting the days that you were totally unable, for how many days did you cut back or reduce 
your usual activities or work because of any health condition? 
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PHQ-9 (vi använder dock svensk, validerad översättning) 
 

 
 

 
 
 



   51 
 

© SVIPS Samverkan för värdebaserad vård inom psykiatrin 

 
 
GAD-7 (vi använder dock svensk, validerad översättning) 
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Appendix 6: Slutrapport: Principer kring ett 
bipolärt ersättningssystem 
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