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I F Y L L N A D S A N V I S N I N G  

NAT IO NE LL KAR T LÄGG NI NG AV P SY K IA TR I SK SP E CIA LI S TVÅR D  

I denna anvisning ges dels praktiska instruktioner om hur ifyllandet av uppgifter går till, dels 
definieras innebörden av ett antal uppgifter som efterfrågas men vars innebörd kan vara oklar 
eller variera mellan landstingen. 

ALLMÄNT 

Beroende på om man ska rapportera för allmänpsykiatrin, rättspsykiatrin eller BUP kommer de 
uppgifter som efterfrågas att variera en aning. Dock är den typ av uppgifter som begärs in för de 
tre verksamhetsinriktningarna snarlika, de berör i huvudsak avdelningar och vårdplatser 
(antal och subspecialisering), patienter (antal, lagrum, diagnoser, ålder och kön), vårddagar 
(antal, lagrum, diagnoser, ålder och kön), vårdtillfällen (antal och lagrum), öppenvård, 
ekonomiska uppgifter (kostnader totalt, för personal samt för övrigt) samt uppgifter om köpt 
och såld vård (patienter, vårddagar, kostnader respektive intäkter). Det finns möjlighet att 
kommentera siffrorna för de fall det behövs.  

Obs! till rättspsykiatrin ska räknas rättspsykiatriska avdelningar som organisatoriskt ibland 
tillhör allmänpsykiatrin. 

Siffrorna gäller utfall 2014 om inte annat efterfrågas. Uppgifterna ska lämnas på kliniknivå. Om 
ni inte har möjlighet att söka ut samtliga uppgifter ur era IT-system och har stora svårigheter att 
ta fram uppgifterna på annat sätt så besvara det ni kan och kommentera gärna de delar som 
saknas i slutet av enkäten. 

DEFINITIONER 

VÅRDPLATSER 

Totalt antal vårdplatser, avser det totala antalet vårdplatser med 7-dygnsvård såsom gällde 
den 31/12 2014. För BUP anges även vårdplatser med 5-dygnsvård om det finns. Om 
förändringar skett under året, vänligen ange det i en kommentar. Det som efterfrågas är det som 
i Socialstyrelsens termbank definieras som fastställda vårdplatser. 

Subspecialiserade vårdplatser, observera att subspecialiserade vårdplatser endast ska anges 
om de ingår i en eller flera subspecialiserade avdelningar, dvs. enstaka platser på en avdelning 
vikta för en viss typ av patienter ska inte räknas som subspecialiserade. 

Mellanvårdsformer, avser alla s.k. mellanvårdsformer med heldygnsvård, där fem- respektive 
sjudygnsvård särredovisas. Som mellanvård avses former som inte betraktas som ordinarie 
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heldygnsvård, t.ex. då platserna samfinansieras med kommuner eller då det rör sig om integrerad 
öppen- och heldygnsvård. Ange i kommentarsfältet vilken typ av mellanvård ni har. 

PATIENTER 

Totalt antal patienter, det totala antalet unika individer som vårdats under 2014. 

Antal patienter per lagrum.  
HSL avser de patienter som vårdats enligt HSL under hela vårdtillfället.  
LPT avser de patienter som vårdats enligt LPT under någon del av vårdtillfället och inte enligt 
LRV. LPT-patienter som vårdas på rättspsykiatrisk enhet räknas som LPT. 
LRV avser de patienter som vårdats enligt LRV under någon del av vårdtillfället.  
En patient kan endast fyllas i under ett lagrum. 

VÅRDTID 

Medelvårdtid, medianvårdtid och maximal vårdtid ska beräknas på alla patienter som varit 
inskrivna vid kliniken under 2014, dvs. vare sig de har vårdats sedan flera år tillbaka eller enbart 
under 2014. Skall beräknas på patientens totala vårdtid per vårdtillfälle. 

Vårdtid beräknas som utskrivningsdatum minus inskrivningsdatum. När in- och utskrivning 
sker samma dag räknas vårdtiden som noll dagar. Permissioner ska inkluderas i vårdtid. 

VÅRDDAGAR OCH VÅRDTILLFÄLLEN  

Totalt antal vårddagar, antal vårddagar för alla patienterna som varit inlagda under 2014 
inklusive in- och utskrivningsdag, exklusive permissionsdagar. Avser producerad vård, oavsett 
mantalsskrivningsort.  

Totalt antal vårdtillfällen, antal vårdtillfällen under 2014. Har man vårdats del av 2014 eller 
hela 2014 är det ett vårdtillfälle. Har man vårdats flera gånger under 2014 skall varje 
vårdtillfälle räknas. Vid flytt mellan avdelningar ska det räknas som ett sammanhängande 
vårdtillfälle. Som vårdtillfälle räknas vårdkontakt med sluten vård 

 

Vårdtid före 2014          Vårdtillfällen 2014  2015 

                                                    ______________ 

                              _____________             

                                                                        ______________                             

                                           ________      ___        ____ 

________________________________________________________________ 
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ÅLDERS- OCH KÖNSFÖRDELNING  

Antal patienter HSL avser de patienter som vårdats enligt HSL under hela vårdtillfället.  

LPT avser de patienter som vårdats enligt LPT under någon del av vårdtillfället och inte enligt 
LRV. 

LRV avser de patienter som vårdats enligt LRV under någon del av vårdtillfället.  

En patient kan endast fyllas i under ett lagrum. 

Antal vårddagar avser specifika vårdagar under respektive lagrum (HSL, LPT och LRV). 

DIAGNOSFÖRDELNING 

Det är huvuddiagnoser som efterfrågas, utom vad gäller utvecklingsstörning. 

Antal patienter HSL avser de patienter som vårdats enligt HSL under hela vårdtillfället.  

LPT avser de patienter som vårdats enligt LPT under någon del av vårdtillfället och inte enligt 
LRV. 

LRV avser de patienter som vårdats enligt LRV under någon del av vårdtillfället.  

En patient kan endast fyllas i under ett lagrum. 

Antal vårddagar avser specifika vårdagar under respektive lagrum (HSL, LPT och LRV). 

KOSTNADER 

Kostnaderna avser bokslut 2014 (med undantag av OH-kostnaderna som vanligtvis görs i 
efterkalkyl) 

Med totalkostnad menas bruttokostnad för heldygnsvården respektive öppenvården, dvs. 
intäkter ska ej dras av. 

Personalkostnader delas upp i två delar, en som avser vårdpersonal och en som avser övrig 
personal. I kategorin vårdpersonal inkluderas skötare, sjuksköterskor, behandlingsassistenter, 
läkare (ej AT), psykolog, kurator och avdelningschefer, till övrig personal räknas ekonomer, HR, 
utredare, sekreterare och övriga chefer. För dessa respektive kategorier anges den totala 
personalkostnaden för heldygnsvården inom kliniken/ verksamhetschefsområdet. För dessa 
respektive kategorier anges den andel som avser heldygnsvården. Klinikledning, läkarkostnader 
etc. kan vara sådana exempel.   

Om det finns öppenvårdsinriktade team kopplade till slutenvården som arbetar med stöd till 
utskrivna patienter ska de räknas till slutenvården. Om det finns dagvårdsverksamhet ska dessa 
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kostnader räknas till öppenvård. Kostnader såsom utbildning och handledning vikariekostnader 
mm. räknas ihop med personalkostnaden. 

Kostnader för hyrpersonal ska inkluderas. 

Driftkostnader avser samtliga kostnader som inte ryms inom de övriga rubrikerna. Det kan t.ex. 
vara kostnader för mat, städ, medicinskt material, lab-kostnader, leasingbilar, telekostnader, 
datakostnader m.m. Dessa kostnader kan anges i en ”klump”. 

OH-kostnader: Om det finns OH-kostnader som ligger utanför kliniken/ verksamhetschefs-
området, t.ex. kostnader för divisions-, sjukhus-  eller landstingsledning, ska dessa anges under 
denna rubrik. Ange också under kommentarer vad kostnaden tillhör. 

Observera att kostnader för mellanvårdsformer inte ska ingå i total kostnad för heldygnsvård 
eller öppenvård. 

PERSONAL 

För personal som arbetar i både öppenvård och slutenvård fördelas arbetstimmarna efter 
respektive tjänstgöringsgrad.  

Timanställda och hyrpersonal ska inkluderas.  

KÖPT/SÅLD VÅRD 

Köpt vård från behandlingshem avser enbart landstingets kostnader för de fall kostnader 
delats med kommuner. 

Köpt vård vad gäller HSL, LPT och LRV avser, för samtliga rubriker, den vårdform patienten 
hade när den köpta vården inleddes.  

Köpt/såld vård omfattar såväl heldygnsvård som öppenvård.  

Såld vård avser inte utskrivningsklara patienter där kommunen betalar. 

 

 

 

 

 


