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Comparing standard Primary Care Behavioral Health with an extended version adding
guided self-help – A large single-blind randomized trial evalua�ng superiority, non-
inferiority, and costeffec�veness

Sökande: Sigrid Salomonsson

Sammanfa�ning
 Integrerad beteendehälsa (IBH) är primärvårdsmodell baserad på teamarbete kring pa�enten, där varje yrkesgrupp

bidrar med korta, samstämda insatser u�från sin kompetens för a� stödja hälsofrämjande beteenden. I modellen
samverkar yrkesgrupper; läkare, sjuksköterskor, psykologer och fysioterapeuter, u�från samsyn och god kunskap om
varandras roller. Målgruppen är pa�enter med psykisk och beteenderelaterad soma�sk ohälsa – folkhälsoproblem
som i hög grad påverkar vårdkvalitet och arbetsmiljö i primärvård. För a� hjälpa pa�enter används korta,
personcentrerade insatser (brief interven�ons, BI) riktade mot pa�entens sökorsak. BI är dock mindre beforskat än
KBT och det finns en risk a� vissa pa�enter blir underbehandlade. Vi vill undersöka om (1) utökad, diagnos�sk
bedömning och möjlighet �ll KBT-självhjälp ökar effekten av IBH gällande pa�enters mående jämfört med vanlig IBH.
Om så inte är fallet vill vi undersöka om IBH är minst lika bra (non-inferior). IBH ger hög �llgänglighet även med
begränsade resurser. Utökad bedömning och KBT-självhjälp kräver lite mer resurser och vi vill då även undersöka (2)
om �llägget minskar �llgänglighet och kostnadseffek�vitet eller är minst lika bra som IBH. Projektet har startat på två
vårdcentraler utanför Stockholm och för a� nå målet på 800 pa�enter vill vi nu ansluta Boo vårdcentral i Stockholm.
Projektet är en konkret start på en bredare implementering av en evidensbaserad, �llgänglig och kostnadseffek�v
metod för psykisk hälsa i primärvård.

Beviljat belopp år 1: 300 000
Beviljat belopp år 2: 
Beviljat belopp år 3: 

Effects of individually tailored inspiratory muscle training and physical training for
persons with post-acute COVID-19 syndrome- a randomized controlled trial with
process evalua�on.

Sökande: Malin Nygren-Bonnier

Sammanfa�ning
 Covid-19 ger o�ast lindriga symtom men kan ibland leda �ll allvarlig sjukdom. Upp �ll 10 % av pa�enterna som varit

vårdade på sjukhus eller hemma har långvariga symtom i mer än 12 veckor, beskrivna som postakut covid-19-
syndrom (PACS). Några av de vanligaste symtomen är trö�het, andfåddhet och tryck i bröstet vilket kan ge fysiska och
psykiska funk�onsnedsä�ningar. Det är därför vik�gt a� utveckla individualiserade rehabiliteringsinsatser för a�
förbä�ra funk�onen. Det övergripande sy�et är a� utvärdera effekter av inspiratorisk muskelträning (IMT) gällande
fysisk och psykisk funk�on, arbetsförmåga och hälsorelaterad livskvalitet hos pa�enter med PACS, samt a� beskriva
processen och samarbetet med primärvård. I nästa steg utvärdera e� digitalt stöd för moniotorering och
rapportering. Projektet är e� tvärprofessionellt samarbete vid postcovidmo�agningen Karolinska
universitetssjukhuset,primärvården och Karolinska Ins�tuet som består av tre delstudier; 1) en studie om effekter av
IMT 2) en utvärdering av processen och vårdövergången �ll primärvård 3) en pilotstudie om digitalt stöd. Pa�enter
rekryteras �ll studien och utvärderas med fysiska tester, enkäter, intervjuer före och e�er träningsperioden av IMT.
Projektet kommer a� bidra �ll kunskap om effekterna av individanpassad IMT och processen och övergången �ll
primärvården samt digitalt stöd vilket kommer vara �ll ny�a för pa�enter med PACS genom hela vårdkedjan.

Beviljat belopp år 1: 300 000
Beviljat belopp år 2: 
Beviljat belopp år 3: 

Nätverkssjukvård, NSV
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Effekter av e� generellt föräldrastöd i grupp avseende barn i åldrarna 1-2 år inom
barnhälsovården - en randomiserad kontrollerad studie

Sökande: Lene Lindberg

Sammanfa�ning
 Det är av vikt a� samhället �digt främjar barns psykiska hälsa genom a� skapa goda förutsä�ningar med t ex

generella program som erbjuds alla föräldrar. E� program som utvecklats är Alla Barn i Centrum – ABC som har
utvärderats för föräldrar med barn i åldrarna 3–12 år. Resultaten visade effekter på föräldraförmåga och -strategier
och på barns välmående. Inom barnhälsovården (BHV) har ABC för mindre barn e�erfrågats och då BHV når nästan
alla familjer blir det en naturlig arena. Beforskat föräldrastöd kan då ersä�a de föräldragrupper som erbjuds inom
BHV som inte är utvärderade. Vi har utvecklat ABC för föräldrar med barn i åldrarna 1–2 år för a� studera om ABC kan
stärka föräldraförmåga och ha effekter på t ex barns känslomässiga utveckling. Vi vill också ta reda på hur föräldrar
använder innehållet i ABC och vilka föräldrar som deltar. Föräldrar inom BHV �llfrågas om a� delta, de fördelas sedan
slumpmässigt �ll ABC eller ordinarie BHV-program. ABC ges under fyra gruppträffar, effekter mäts med frågeformulär
och genom BHV-dokumenta�on. Mätningar görs innan slumpmässig fördelning, under och e�er deltagande i ABC.
Studien kan ge vik�g kunskap om hur ABC kan främja barns psykiska hälsa och stärka föräldrar. Vi ser det som en
styrka a� ABC baseras på forskning samt i dialog med föräldrar och professionella. ABC som riktas �ll alla kan utgöra
en grund för a� iden�fiera familjer och barn som har behov av förebyggande och behandlande åtgärder.

Beviljat belopp år 1: 400 000
Beviljat belopp år 2: 
Beviljat belopp år 3: 

En transdiagnos�sk behandling för ångest och depression hos barn och unga:
genomförbarhet, acceptans och effekt i en klinisk öppen studie inom primärvården.

Sökande: Lena (Lo�a) Reuterskiöld

Sammanfa�ning
 Oro, ångest och depression är vanligt förekommande hos barn och unga och rapporteras öka med ökad ålder.

Obehandlad ses mycket lidande hos barn och familj och leder �ll ökad skolfrånvaro, sämre kamratrela�oner och
påverkan på fram�da studier och arbete. Psykiatrisk primärvård för barn och unga har få� e� utökat vårduppdrag
vilket ställer krav screening, behandling och utvärdering av behandlingsinsatser. Projektet sy�ar �ll a� utveckla och
utvärdera en rela�vt ny transdiagnos�sk (diagnosöverskridande) psykologisk behandling, Unified Protocol (UP-C/A), i
gruppformat för barn och unga 7-17 år med ångestsyndrom och depression i primärvården. Terapeuter vid
Liljeholmen och Älvsjö vårdcentral får utbildning och handledning i ini�eringsfasen och en första prövning görs med
e� litet urval av pa�enter och deras vårdnadshavare. Däre�er påbörjas en clinical open trial med screening,
behandling, uppföljning och utvärdering (n=30) för a� få informa�on om vad som underlä�at respek�ve försvårat
behandlingsinsatsen, insatsens användbarhet (sk feasability och acceptans) samt behandlingseffekter mä� före, e�er
och vid en 6- månaders uppföljning. Projektet har en direkt �llämpning inom hälso- och sjukvård då utbildning och
handledning sker av befintlig personal. Insatsen har direkt koppling �ll vårduppdraget och a� erbjuda evidensbaserad
prak�k. UP-C/A baseras på KBT, är uppbyggd för a� vara hjälpsamt för barn och unga med mycket oro, ångest,
nedstämdhet, ilska, skam och de�a ingår väl i uppdraget.

Beviljat belopp år 1: 600 000
 Beviljat belopp år 2: 400 000

Beviljat belopp år 3: 

Förbä�rad diagnos�k och minskad risk för diagnos�ska fel – utveckling samt
implementering och utvärdering av skyddsnät för a� fånga och motverka skador av
diagnos�ska fel i primär/när- och akutsjukvård

Sökande: Rita Fernholm
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Sammanfa�ning
E� av de största pa�entsäkerhetsproblemen inom primär/när- och akutsjukvård är skador av diagnos�ska fel som
leder �ll a� pa�enten inte får rä� behandling i �d. E� lovande angreppssä� är ”safety-ne�ng advise”. Det innebär a�
vårdpersonalen förmedlar �ll pa�enten/närstående a� det finns en viss osäkerhet kring diagnosen, hur det
förväntade naturalförloppet ser ut om den preliminära diagnosen stämmer (d.v.s. a� man inte behöver söka på ny�)
och vilka symtom man som pa�ent bör vara uppmärksam på som bör leda �ll a� man söker vård på ny�. Det
övergripande sy�et med projektet är a� minska risken för vårdskador av diagnos�ska fel genom utveckling och
implementering av strategier för safety-ne�ng (utbildning, informa�on och kunskapsstöd). Strategierna sy�ar �ll a�
öka möjligheten för pa�enten a� reagera när förloppet avviker från det förväntade, förbä�ra upplevd trygghet hos
pa�enterna, öka pa�en�nvolveringen i vården och op�mera vårdanvändningen (vårdkonsum�onen). Interven�oner
kommer a� samskapas med pa�enter och vårdpersonal. Effekterna kommer a� följas longitudinellt och utvärderas i
sy�e a� fånga påverkan av nya arbetssä� och dess u�all. Studien kan bidra �ll kunskap om hur strategier för safety-
ne�ng kan u�ormas och implementeras för a� öka trygghet, op�mera vårdutny�jande och minska risken för skador
av diagnos�ska fel. De�a ger möjlighet �ll en bä�re och effek�vare användning av både individers och samhällets
resurser.

Beviljat belopp år 1: 500 000
Beviljat belopp år 2: 
Beviljat belopp år 3: 

Improving health, wellbeing and con�nuity of care for older adults with
mul�morbidity: Health and Life in Balance (HoLBalans) a randomized controlled trial in
Swedish primary care Förbä�rad hälsa, välmående och kon�nuitet för äldre personer
med mångsjuklighet: Hälsa och Liv i Balans (HoLBalans) en randomiserad kontrollerad
studie i primärvårde

Sökande: Caroline Wachtler

Sammanfa�ning
 Äldre vuxna med mångsjuklighet (MM- definierat som 2 eller fler kroniska �llstånd) är den vanligaste pa�entgruppen i

primärvården. Men primärvård är inte op�merat för a� ta hand om pa�enter med komplexa kombina�oner av
�llstånd och behandlingar. Det saknas evidens om vilken vård är bäst för denna pa�entgrupp, sam�digt som man ser
a� denna grupp har mycket sjukdomsbelastning och hög användning av vårdresurser. Vi har utvecklat en interven�on
för primärvården för a� ta itu med pa�entens komplexitet och förbä�ra individens hälsa och välbefinnande sam�digt
som vi ökad kon�nuitet i vården för dessa individer. Interven�onen går ut på a� individer med behov iden�fieras, ges
möjlighet �ll a� skapa en individualiserd vårdplan samt får en strukturerad uppföljning av en distriktssköterska som
arbetar i team med pa�entens läkare. Sy�et med projektet är a� testa om interven�onen kan förbä�ra hälsa,
sjukdomsbörda och livskvalitet hos personer 65 år och äldre med MM i primärvård. Projektet kommer a� ge ny
kunskap om hur man kan förbä�ra hälsa, sjukdomsbörda och livskvalitet hos pa�entgruppen. Genom våra studier
kommer vi kunna förbereda för framgångsrik implementering vid posi�va resultat av studien. Äldre med MM utgör
majoriteten av pa�enterna över 65 år och använder PHC för den överväldigande majoriteten av sina hälsobehov.
Därför kan projektet på sikt leda �ll mer effek�va, individualiserade PHC, bä�re anpassade �ll befolkningens behov.

Beviljat belopp år 1: 600 000
 Beviljat belopp år 2: 600 000
 Beviljat belopp år 3: 600 000

Klinisk effekt av FeNO-mätning vid astmabehandling i primärvården; en
klusterrandomiserad interven�onsstudie.

Sökande: Jörgen Syk

Sammanfa�ning
 Astma är en kronisk inflammatorisk lu�vägssjukdom som drabbar personer i alla åldrar och av båda könen. Det är en
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folksjukdom och finns hos 8-10 % av befolkningen. Trots läkemedelsbehandling har många pa�enter dålig kontroll av
sin astma med påverkan på livskvalitet och inskränkning av dagliga ak�viteter. Sy�et med denna studie i primärvården
är a� undersöka om mätning av lu�vägsinflamma�on (FeNO) kan förbä�ra behandlingsresultaten och det totala
omhändertagandet av vuxna pa�enter med astma. Huvudfrågeställningen i studien är om användning av FeNO-
mätningar kan minska antalet försämringsperioder. Studien genomförs under verkliga kliniska förhållanden där
effekten av insa� åtgärd mäts (pragma�sk interven�onsstudie). Å�a-tolv vårdcentraler med fungerande astma/KOL-
mo�agning väljs ut inom Region Stockholm och fördelas slumpmässigt �ll två grupper med fyra-sex vårdcentraler
vardera, en ak�v grupp och en kontrollgrupp (klusterrandomisering). Den ak�va gruppen ges utbildning om FeNO-
mätningar och hur värdet ska tolkas och styra behandlingen, medan kontrollgruppen fortsä�er a� ta hand om sina
astmapa�enter som vanligt. Studien kan leda �ll a� pa�enterna får en ökad förståelse om sin astma genom a� man
kan visa e� fak�skt må� på inflamma�onen i lu�rören. Op�merad behandling kan ge bä�re astmakontroll med ökad
livskvalitet och färre försämringsperioder, vilket ger minskad belastning på sjukvården och lägre kostnad för pa�ent
och samhälle.

Beviljat belopp år 1: 400 000
Beviljat belopp år 2: 
Beviljat belopp år 3: 

Precisionsmedicin för pa�enter med kroniskt obstruk�v lungsjukdom i primärvården.
En prospek�v kohortstudie.

Sökande: Hanna Sandelowsky

Sammanfa�ning
 Precisionsmedicin i kroniskt obstruk�v lungsjukdom (KOL) sy�ar �ll skräddarsydd preven�on, diagnos, behandling och

uppföljning baserat på den enskilde pa�entens unika förutsä�ningar. Den idag rekommenderade handläggningen av
KOL baseras på lungfunk�onsmätningar och symtomska�ningar, men ger endast begränsad informa�on om
pa�entens aktuella läge och prognos. Allmänläkarna upplever handläggningen oprecis och svår, särskilt då KOL-
pa�enterna o�ast har flera andra kroniska sjukdomar. Det behövs enkla, objek�va metoder som är pålitliga, kliniskt
användbara och avgörande för fortsa� handläggning. Trots a� KOL är en kronisk inflammatorisk sjukdom saknas det
idag kunskap om vilka inflamma�onsmarkörer (biomarkörer) i blodet kan användas för a� förutsäga risk, underlä�a
diagnos�ken samt välja och övervaka insa� behandling. Forskningsprojektet SCOPIC avser a� hi�a ny kunskap om
sambandet mellan biomarkörer och andra kliniska markörer i både stabila faser och i samband med
försämringsperioder hos KOL-pa�enter. Under 2022-2024 rekryteras 150 pa�enter från tre vårdcentraler i Stockholm.
Blodprover lämnas fyra gånger per år och analyseras vid Karolinska Insitutet. Journaldata kommer a� kopplas �ll
biomarkörsdata. Även lungfunk�onsmätningar från journalen samlas in. Pa�entens eget perspek�v på sin situa�on
kommer också a� undersökas. SCOPIC förväntas bidra �ll nya kunskaper och metoder för a� indivdualisera KOL-
vården, vilket kan innebära vinster för pa�neterna och samhället i stort.

Beviljat belopp år 1: 500 000
Beviljat belopp år 2: 
Beviljat belopp år 3: 

Preven�on och vård vid beroende av bensodiazepiner - kliniska studier i primärvård
och beroendevård

Sökande: Jeane�e Westman

Sammanfa�ning
 Projektet avser förebygga läkemedelsberoende av bensodiazepiner samt utveckla vården för personer som redan

utvecklat läkemedelsberoende av dessa receptbelagda narko�ska läkemedel, och därmed adressera två av SBU
iden�fierade kunskapsluckor. Trots a� Socialstyrelsen rekommenderar a� bensodiazepiner inte ska förskrivas mot
ångest och endast kortvarigt vid sömnlöshet, förskrivs över 3 miljoner recept på dessa läkemedel varje år, särskilt
inom primärvården. SBU betonar a� mer kunskap behövs för a� utveckla preven�on och behandling av
läkemedelsberoende i hela vårdkedjan från primärvård �ll beroendevård. Studie 1 är en RCT som sy�ar �ll a�
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förebygga läkemedelsberoende bensodiazepiner, särskilt hos unga och nya användare. Interven�onen består av e�
ny� utbildningsprogram med online-feedback av kvalitetsindikatorer för a� förbä�ra följsamhet �ll Socialstyrelsens
riktlinjer för behandling av ångest och sömnbesvär i primärvården. Det primära u�allsmå�et är skillnad i förskrivning
av bensodiazepiner (DDD) mellan vårdscentraler i interven�ons- och kontrollgruppen. Studie 2 är en pågående
kohortstudie som sy�ar �ll a� utvärdera och utveckla vården för personer med beroende av bensodiazepiner. Studien
har hi�lls inkluderat över 300 pa�enter med läkemedelsberoende. Studien adresserar hela vårdkedjan för pa�enter
med läkemedelsberoende från primärvård �ll beroendevård. Projektet är e� samarbete mellan forskare och kliniker
från primärvård, psykiatrisk vård, epidemiologi och folkhälsa.

Beviljat belopp år 1: 600 000
 Beviljat belopp år 2: 600 000
 Beviljat belopp år 3: 750 000

Preven�on of stroke in primary care – Why does prac�ce vary and how can preven�on
be improved?

Sökande: Jan Hasselström

Sammanfa�ning
 Förmaksflimmer och �digare genomgången stroke medför risk för a� insjukna/återinsjukna i stroke. Primärvården är

den vårdnivå som förväntas hantera och övervaka de evidensbaserade förebyggande behandlingarna vad gäller
läkemedel och livsföring. Det föreligger stora skillnader i hur de�a hanteras i primärvårdssystmet. Vi har genomfört
en inledande analys och noterat a� läkares utbildning, faktorer kopplade �ll hög pa�ent-läkar-kon�nuitet respek�ve
dri�sform samvarierar med grad av måluppfyllelse av strokeförebyggande behandling. Genom a� komple�era
epidemiologiska analyser med kartläggning av intern organisa�on av vårdcentralen och personalens
kunskaper/a�tyder kan kunskap skapas om hur faktorer samvarierar och påverkar hur det förebyggande arbetet för
a� förebygga stroke fungerar. Vi vill undersöka hur arbetet med strokepreven�on och hur den interna
vårdorganisa�onen skiljer sig åt mellan vårdcentraler. Vidare, vad medarbetarna ser som hinder och möjligheter för
en god strokepreven�on samt utveckla en interven�on i förhoppning a� förbä�ra denna. Denna interven�on
kommer a� utvecklas genom s.k. co-design (samskapande) där e� protokoll utvecklas �llsammans med personal och
pa�enter för a� stödja en förbä�rad strokepreven�on för primärvårdens pa�enter. Vi avser även a� testa protokollet
i e� pilo�örsök på 4 vårdcentraler i enlighet med interna�onella rekommenda�oner vid utveckling av sådana s.k.
komplexa interven�oner.

Beviljat belopp år 1: 300 000
Beviljat belopp år 2: 
Beviljat belopp år 3: 

Riskbruk av alkohol hos pa�enter med hypertoni i ordinarie primärvård, prevalens och
metoder för upptäckt

Sökande: Maria Hagströmer

Sammanfa�ning
 Riskbruk av alkohol förekommer hos 10–30 % av befolkningen, och är vanligare bland pa�enter med högt blodtryck

än i befolkningen i övrigt. De flesta riktlinjer tar upp betydelsen av samtal om alkoholbruk med pa�enter med högt
blodtryck. Två metoder har förespråkats; frågeformuläret AUDIT och laboratorietestet PEth, men några jämförande
studier som visar vilken av dem som fungerar bäst, i samband med behandling av blodtryck i en primärvårdssitua�on,
har inte gjorts. I de�a projekt avser vi a� i två kvalita�va studier u�orska hinder och möjligheter som allmänläkare
och deras pa�enter upplever i rela�on �ll de två förespråkade metoderna i ru�nsjukvård. Vidare a� i en
observa�onsstudie inom primärvården i Region Stockholm kartlägga hur vanligt förekommande riskbruk av alkohol är
hos pa�enter med olika behandlingsframgång dvs. kontrollerat blodtryck, okontrollerat blodtryck och
behandlingsresistent blodtryck. Vi avser också a� i en pilotstudie undersöka genomförbarheten av införandet av PEth
för upptäckt av riskbruk av alkohol i en primärvårdssitua�on. Studierna ska sedan ligga �ll grund för en större
randomiserad kontrollerad studie som kan skapa avgörande bevis huruvida PEth är överlägset AUDIT i en



258177

Beviljade ansökningar för PDF på startsida 1.0 | Region Stockholm

primärvårdskontext. Resultaten av studierna kan sedan ligga �ll grund för implementering av den mest effek�va
metoden inom primärvården.

Beviljat belopp år 1: 400 000
Beviljat belopp år 2: 
Beviljat belopp år 3: 

Senior connect - en interven�on i primärvården för a� minska ensamhet och främja
hälsa

Sökande: Lena Lund

Sammanfa�ning
 Naturliga, åldersrelaterade förändringar ökar risken för ensamhet i högre ålder, vilket gör det �ll e� folkhälsoproblem.

Konsekvenser är depression, hjärt/kärlsjukdom, kogni�v sjukdom/demens och ökad dödlighet. Ensamhet försämrar
den personliga upplevelsen av hälsa: a� kunna påverka, ta ini�a�v och ha e� eget värde. Kogni�v beteendeterapi är
effek�v vid ihållande och svår ensamhet, men det saknas kunskap för a� iden�fiera och minska ensamhet hos äldre
personer innan den blir djup och ihållande. Projektet Senior Connect vänder sig �ll pa�enter ≥65 år med upplevd
ensamhet inom Region Stockholms primärvård och består av tre studier: I) Individuella intervjuer om innebörden av
a� känna sig ensam, II) Randomiserad kontrollerad studie av en distriktssköterskeledd interven�on med tre
gruppsamtal och två individuella telefonsamtal under nio veckor. Upplevd ensamhet och upplevd hälsa mäts vid
baslinje, tre och sex månader. Jämförelse: sedvanlig vård. III) Fokusgruppintervjuer med äldre personer om deras
upplevelser av interven�onen. De�a treåriga projekt genomförs i primärvården, en lämplig miljö för a� nå en stor del
av den äldre befolkningen. Representanter från kommunen och civilsamhället är nära samarbetspartners. Projektet
har poten�al a� iden�fiera ensamhet �digt hos äldre personer, minska ensamhet och främja hälsa för a� förebygga
djup och ihållande ensamhet. Projektet kan pröva e� strukturerat arbetssä� mot ensamhet hos äldre personer i
primärvården.

Beviljat belopp år 1: 400 000
Beviljat belopp år 2: 
Beviljat belopp år 3: 

Tidig upptäckt av kolorektalcancer i primärvården med hjälp av
riskvärderingsinstrument

Sökande: Annika Sjövall

Sammanfa�ning
 Varje år får över 6500 personer i Sverige cancer i tjock- och ändtarmen. För a� ha störst chans a� bli botad gäller det

a� upptäcka och behandla cancern �digt, innan den hunnit sprida sig. Många pa�enter söker för sina besvär hos sin
läkare på vårdcentralen. Problemet är a� symtom på cancer i tjock-och ändtarmen är vanliga och symptomen beror
på e� ofarligt godartat �llstånd eller sjukdom. Det gör a� läkare inte har något enkelt sä� a� avgöra vilka pa�enter
som har tecken på en ofarlig sjukdom och vilka som har symtom på cancer. Hjälpmedel för a� bedöma vem som har
förhöjd risk för cancer och som behöver snabbutredas behövs. Målet med projektet är a� testa e�
riskvärderingsintrument som gör det enklare för läkare på vårdcentral a� avgöra om de symtom och besvär deras
pa�enter söker för utgör risk för a� orsakas av cancer i tarmen. Pa�enter med förhöjd cancerrisk ska remi�eras för en
snabbutredning. Projektet kommer a� undersöka pa�entjournaler på vårdcentraler under fem år och se vilka symtom
och besvär pa�enterna sökt för året innan vissa av dem blev diagnos�cerade med tarmcancer. Deras symtom ska
jämföras med pa�enter som sökte på vårdcentral under samma �dsperiod och som inte fick cancer. Om
riskvärderingsinstrumentet kan visa vilka pa�enter som har förhöjd risk för tarmcancer i e� �digt skede och behöver
skickas vidare för utredning kommer det a� spara både liv och onödigt lidande hos befolkningen. Det kan dessutom
vara kostnadsbesparande för samhället.

Beviljat belopp år 1: 500 000
 Beviljat belopp år 2: 300 000
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Beviljat belopp år 3: 

Tidig upptäckt av vik�ga symtom och besvär vid risk för undernäring hos pa�enter
med hemsjukvård.

Sökande: Erika Berggren

Sammanfa�ning
 En �digare studie i Region Stockholms hemsjukvård visade a� 42% av pa�enterna var i risk för undernäring (MNA 0–

11 poäng). Personerna uppvisade även flera relaterade symtom och besvär som nedsa� ap�t, trö�het, oro och
ångest. För a� fånga dessa symtom krävdes en kombina�on av tre formulär Edmonton Symptom Assessment Scale
(ESAS), Func�onal Assessment of Anorexia-cachexia Therapy (FAACT) samt Pa�ent Generated -Subjec�ve Global
Assessment (PG-SGA). Baserat på de resultaten utvecklades (i första delen av de�a projekt) (2020-2021) e� ny�
instrument, NutriSym ® nutri�onsrelaterade symtom och besvär. Målet är a� NutriSym ska vara e� användarvänligt
instrument som fångar samma vik�ga informa�on som tre formulär gör �llsammans. I del 2 av de�a projekt är sy�et
a� validera det nya instrumentet NutriSym, samt a� studera upplevelser av a� använda NutriSym i vården inom
hemsjukvård i ordinärt boende samt inom särskilt boende. Äldre personer med hemsjukvård och med risk för
undernäring enligt MNA �llfrågas om a� besvara frågorna i NutriSym och de tre formulären FAACT, PG-SGA och ESAS.
Instrumentet NutriSym kommer även a� utvärderas genom a� �llfråga äldre personer om deras upplevelser av
samtalet som genomförts med stöd av instrumentet. Personalens upplevelser av a� använda NutriSym i vården och
som stöd för personcentrerat samtal utvärderas genom gruppintervjuer.

Beviljat belopp år 1: 500 000
Beviljat belopp år 2: 
Beviljat belopp år 3: 

To live be�er and longer with prostate cancer: effects of suppor�ve and person-
centered care assisted by mobile technology within a primary health context

Sökande: Ann Langius-Eklöf

Sammanfa�ning
 Pa�enter som får behandling för cancer har symtom och sidoeffekter som sträcker sig många år e�er behandling.

Pa�enter med cancer behandlas idag i allt större utsträckning i öppenvård och uppföljning sker o�a i primärvården.
Regelbunden användning av pa�ent-rapporterade u�allsmå� (PROM) i den kliniska verksamheten leder �ll ökad
kommunika�on mellan pa�ent och vårdgivare och symtomkontroll samt visar indika�oner på a� minska �den för
upptäckt av återfall och därmed ökas överlevnad. Målet med de�a projekt är a� utvärdera effekter av ru�nmässig
användning av PROM med stöd av en interak�v app i kombina�on med e� utökat stöd i primärvården under e� år
e�er avslutad primär behandling för prostatacancer. Våra �digare studier har omfa�at pa�enter med cancer under
behandling och visar a� vår app är användarvänlig för såväl pa�enter som personal samt a� den ökar känslan av
trygghet och minskar symtombördan samt är e� bra stöd för egenvård. De�a projekt består av en randomiserad
studie när den botande behandlingen är avslutad. Primära u�allsmå� i projekten är symtombörda och livskvalitet och
sekundära må� kostnadseffek�vitet och överlevnad. Sammantaget understödjer projektet utveckling av
personcentrerad vård genom a� urskilja rä� stöd vid rä� �dpunkt �ll rä� pa�ent. De�a leder långsik�gt �ll �dig
iden�fika�on av ohälsa och och genom de�a snabbare återgång �ll dagliga ak�viteter och arbetsliv samt eventuell
förlängd överlevnad.

Beviljat belopp år 1: 400 000
Beviljat belopp år 2: 
Beviljat belopp år 3: 


