
REGIONAL MEDICINSK RIKTLINJE 

Regional medicinsk riktlinje utarbetas på uppdrag. Riktlinjen fastställs efter avstämning med berörda bland 
regionens utförare, beställare och kunskapsorganisationen 

Årligt hälsosamtal och somatisk kontroll av patienter med långvarig psykisk 
sjukdom  
Fastställd av Hälso- och sjukvårdsdirektören (2019–00694) 2021-10-26 giltig till 2023-10-26.  
Utarbetad av Koncernstab hälso- och sjukvård i samverkan med RPO Psykisk hälsa och primärvårdsrådet 

Syfte 

För att minska den förtida dödligheten i kroppsliga sjukdomar hos patienter inom specialistpsykiatrin och 

primärvården med långvarig psykisk sjukdom (exempelvis bipolär, schizofreni, depression, ångestsyndrom och 

neuropsykiatriska tillstånd, beroendesjukdomar m.m.) ska ett hälsosamtal och somatiskt status med fokus på metabolt 

syndrom och cancersjukdomar genomföras årligen för att vid behov remittera för vidare utredning.  

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Förändringar sedan föregående version 
Neuropsykiatriska tillstånd och beroendesjukdomar har lagt till som grupper viktiga att uppmärksamma. 

En länk till RMR Remiss inom Hälso- och sjukvård har lagts till. 

Två parametrar för uppföljning av efterlevnad till riktlinjen har tagit bort. 

Bilaga 2 har justerats så att specifik uppföljning vid specifika läkemedel har tagit bort 

 

Bakgrund 

Socialstyrelsen (SoS) konstaterade 2011 i fyra rapporter att personer med psykisk sjukdom tenderar att      

underdiagnostiseras, underbehandlas och att de inte får lika god somatisk vård som övriga patienter. Detta resulterar i 

en förkortad medellivslängd på 15–20 år och ett stort lidande. I SoS första öppna jämförelse som fokuserar på 

personer med långvarig psykisk sjukdom (psykos och annan psykisk sjukdom, främst ångest- och 

depressionssjukdomar) 2014 konstateras att det fortfarande finns utrymme för stora förbättringar när det gäller 

omhändertagande av deras somatiska hälsa. Flera åtgärdbara somatiska sjukdomstillstånd kan försämra psykiatriskt 

status och därmed försvåra psykiatriskt rehabiliteringsarbete. 

 

För att vården ska kunna vara på lika villkor krävs att den anpassas efter människors olika förutsättningar, patientens 

totala sjukdomsbild och tillsammans med patienten noggrant identifierar vårdbehov.  

 

Utredning och behandling 
Alla patienter med långvarig psykisk sjukdom ska, oavsett vårdnivå, erbjudas årligt hälsosamtal och ett läkarbesök 

enligt nedan för att förebygga och screena för kroppsliga sjukdomar. Screeningen inriktas främst på riskfaktorer för 

utvecklande av metabola sjukdomar (hjärt- och kärlsjukdom, typ 2-diabetes), KOL samt cancer. Årligt hälsosamtal 

kan delas upp på flera besök för att undvika att patienten tröttas ut. Det är lämpligt att patienten före besöket 

informeras om dess innehåll och syfte. Det är lämpligt att berörda enheter tar fram enhetsspecifik information. 

Följande ska vara gjort inför det årliga läkarbesöket: 

• Hälsosamtal med genomgång av levnadsvanor såsom tobaksbruk, kosthållning, fysisk aktivitet, alkoholvanor 

genomförs och dokumenteras utifrån Hälsoformuläret (denna kan patienten fylla i före besöket). 

• Fråga dessutom om hjärt- och kärlsjukdom, KOL, kontakt med tandvården eller övriga sjukvårdsmottagningar 

inklusive mammografi, gynekologisk cellprovtagning, aortascreening och riskfaktorer för cancer, enligt Somatisk 

checklista  

• Både män och kvinnor bör tillfrågas om sexuell och reproduktiv hälsa. Här ingår frågor om vad man gör för att 

undvika en oönskad graviditet och att vid behov hänvisa patienten om det finns behov av stöd och råd i denna 

fråga. 

• För att försäkra sig om att gynekologisk cellprovtagning genomförts kan man kontakta regionens gemensamma 

kallelsekansli. Om patienten är oroad inför undersökningen rekommenderas samverkan med 

Barnmorskemottagningen. 

https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/SOFIA/HS9766-305841775-231/SURROGATE/H%c3%a4lsoformul%c3%a4r.pdf
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/c08400c2-a953-43f2-bc54-905c8b917abb?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/c08400c2-a953-43f2-bc54-905c8b917abb?a=false&guest=true
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• Kontroll av vikt, blodtryck mm enligt bilaga 2. 

• Säkerställ provtagning på vårdcentral/provtagningscentral samt att provsvar bedöms av ansvarig läkare.  

Se bilaga 2. 

• EKG-undersökning görs då indikation finns, i all synnerhet vid riskfaktorer för hjärt-/kärlsjukdom respektive QT-

tids förlängning vid viss läkemedelsbehandling. Om EKG ska utföras på vårdcentral hanteras detta enligt RMR 

Extern provtagning. Remiss innehållande klinisk information samt frågeställning ska skrivas. 

• Vid rökning och/eller misstanke om lungsjukdom bör spirometriundersökning med screeninginstrument 

övervägas. 

 

 

I samband med årligt läkarbesök skall följande göras: 
 
• Somatiskt status 

• Sammanvägd klinisk värdering av fynd i anamnes (inklusive levnadsvanor), status, labprover, EKG och övriga 

mätningar.  

• Vid behov remiss till annan specialiserad vård eller till primärvården om patienten ska följas upp där för 

misstänkt eller konstaterad somatisk sjukdom. 

• Erbjuda hänvisning till tandvården om patienten inte har någon aktuell kontakt. 

- Överväg intyg för F-tandvård. Se bilaga 1. 

- Överväg intyg för N-tandvård då kommunens hälso- och sjukvård och sjukvård och/eller socialtjänst inte är 

inkopplad. Se bilaga 1. 

 

 

Sjukdomsförebyggande metoder 
Sjukdomsförebyggande åtgärder vid ohälsosamma matvanor/riskbruk av alkohol/tobaksbruk, de fyra levnadsvanorna: 

• Hemsida. Levnadsvanor och sjukdomsförebyggande metoder 

• Kunskapsstöd. Sjukdomsförebyggande metoder 

• RMR Sjukdomsförebyggande åtgärder vid ohälsosamma matvanor 

• RMR Sjukdomsförebyggande åtgärder vid riskbruk av alkohol  

• RMR Sjukdomsförebyggande åtgärder vid tobaksbruk 

• RMR Fysisk aktivitet - vuxna 

 

Uppföljning  

Förändring av levnadsvanor. 
Vid behov av stöd ska patienten erbjudas detta inom specialistpsykiatrin eller i primärvården beroende på vilken 

vårdnivå som har behandlingsansvar.  

 

Vid behov av vidare utredning/behandling – alltid remiss 
Vid behov av somatisk utredning eller behandling erbjuds patienten remiss enligt ett av tre tillvägagångssätt: 

 

• Sedvanlig remiss. Muntlig hänvisning är otillräckligt. RMR Remiss inom Hälso- och sjukvård. 

• Vid kognitiv svikt och/eller psykosociala problematik erbjuds patienten följeslagare från sin psykiatriska 

öppenvårdsmottagning (ÖVM) alternativt från kommunens personal som hen har förtroende för. 

• Vid omfattande kognitiva svårigheter och/eller psykosocial problematik, eller om patienten inte kan motiveras till 

besök på vårdcentral, så förutsätts besök av allmänläkare eller specialistsjuksköterska på ÖVM så ofta som 

patientens tillstånd kräver. Syftet med allmänläkarens besök på ÖVM ska vara att om möjligt integrera patientens 

vård i ordinarie primärvårdsarbete och registreras på vårdcentralen som ett hembesök. 

 

https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/37471/Extern%20provtagning.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/37471/Extern%20provtagning.pdf?a=false&guest=true
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/levnadsvanor-och-sjukdomsforebyggande-metoder/
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/5a1f0f82-0a43-41ce-94d7-ee1ca26536fe/Kunskapsstöd%20sjukdomsförebyggande%20metoder%202017.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/24162/Sjukdomsförebyggande%20åtgärder%20vid%20ohälsosamma%20%20matvanor.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/29423/Sjukdomsförebyggande%20åtgärder%20vid%20riskbruk%20av%20alkohol.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/20838/Sjukdomsförebyggande%20åtgärder%20vid%20tobaksbruk.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/3587/Fysisk%20aktivitet,%20vuxna.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/35983/Remiss%20inom%20h%c3%a4lso-%20och%20sjukv%c3%a5rd.pdf?a=false&guest=true
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Allvarlig somatisk sjukdom  
Patienter med allvarlig somatisk sjukdom med kontakt inom specialistpsykiatri ska handläggas i samverkan 

mellan vårdinstanserna.  

Det åligger specialistpsykiatrin, efter att hämtat godkännande från patienten, att informera aktuell vårdinstans om de 

särskilda behov patienten kan ha på grund av sin psykiska sjukdom. Information och form ska anpassas efter 

patientens förutsättningar och ges det stöd som krävs för att hen ska kunna få rekommenderade åtgärder och samtidigt 

vara delaktig i beslut. Patienten bör i detta sammanhang erbjudas att ta med en kontaktperson/case manager som hen 

har förtroende för och som kan ge stöd i beslutssituationen och i samband med åtgärden. Ta också upp om patienten 

vill eller önskar stöd i att informera anhöriga. 

Vårdprocess - vårdnivå  
Aktuell vårdnivå (primärvård eller psykiatri) ansvarar för årligt hälsosamtal hos personer med psykisk sjukdom och 

uppföljning av somatiska effekter av pågående psykofarmakabehandling. Primärvård och/eller somatisk specialistvård 

ansvarar för fortsatt utredning och behandling. 
 

Berörda verksamheter bör samverka i enlighet med RMR Ansvarsfördelning och konsultationer mellan primärvård 

och specialistpsykiatri.  

Uppföljning av denna riktlinje  
Efterlevnaden till denna riktlinje kommer att följas upp av Kunskapsstöd för psykisk hälsa i samverkan med enheten 

Regional vårdanalys och återkopplas till samordningsråd/chefsnätverk psykiatri och primärvårdsrådet genom följande 

indikatorer: 
• Antal patienter med diagnos F20 eller F31 som erhållit minst ett läkarbesök/år 

• Antal patienter med diagnos F20 eller F31 som erhållit minst ett hälsosamtal (DV030) per år enligt 

RMR 

 

Bilagor  
1. Tandvårdsstöd 

2. Systematisk kontroll av somatisk hälsa 

Innehållsansvarig:   

Regionalt programområde för Psykisk hälsa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/8368/Ansvarsf%c3%b6rdelning%20och%20konsultationer%20prim%c3%a4rv%c3%a5rd%20och%20specialistpsykiatri%20(vuxna).pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/8368/Ansvarsf%c3%b6rdelning%20och%20konsultationer%20prim%c3%a4rv%c3%a5rd%20och%20specialistpsykiatri%20(vuxna).pdf?a=false&guest=true
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Bilaga 1: Tandvårdsstöd 
 
För personer med långvarig psykisk sjukdom finns möjlighet till två sorters tandvårdsstöd som landstingen 

erbjuder: 

• F-tandvård – vid vissa långvariga sjukdomar eller funktionsnedsättning. 

• N-tandvård – nödvändig tandvård och munhälsobedömning för personer med ett bestående och stort 

omsorgsbehov då kommunens hälso- och sjukvård inte är inkopplad 

 

Båda stöden ger rätt till bastandvård hos valfri vårdgivare och betalning sker enligt det nationella 

högkostnadsskyddet för öppen hälso- och sjukvård. 
  

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/tandvard/sarskilt-tandvardsstod/f-tandvard/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/tandvard/sarskilt-tandvardsstod/n-tandvard-och-munhalsobedomning/
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Bilaga 2. Systematisk kontroll av somatisk hälsa  
 

Årlig systematisk kontroll av somatisk hälsa 

 Årligen, 
alla 
patienter 

Anamnes och somatiskt status; 
hereditet för eller känd hjärt- & 
kärlsjukdom, lungsjukdom, cancer 
och diabetes. Håll hälsosamtal samt 
kartlägg tandvårdsbehov.  

 

 
X 

Vikt X 

EKG X 
(vid indikation) 

Spirometri med 
screeninginstrument (rökare eller 
nyligen slutat)  

X 
 (vid indikation) 

Midjemått (a) X 

Blodtryck (b) + Puls (reg/oreg.) X 

f-glukos (c) X 

HbA1c X 

Lipidstatus (totalkolesterol, HDL, 
LDL, triglycerider (d) 

X 

Överväg lab-screening även av t ex 
thyreoideastatus, lever- och 
njurprover, elektrolyter, 
blodstatus, B-Peth 

 
X 

 

. 


