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Sammanfattning 
 
Bakgrund och genomförande 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har i en överenskommelse med regeringen 

(regeringens beslut den 12 december 2008 nr I:24) åtagit sig att genomföra en kartläggning av 

den psykiatriska heldygnsvården med målsättningen att ge såväl regering som landsting och 

kommuner ett bättre underlag för diskussioner, planering och utveckling av insatser till 

personer med psykisk ohälsa. 

 

Kartläggningen genomfördes med hjälp av två team som gjort besök i alla 

heldygnsvårdsverksamheter inom allmänpsykiatrin, barn och ungdomspsykiatrin och 

rättspsykiatrin under perioden maj 2009 till februari 2010. Uppgifter om vårdplatser, 

vårdproduktion och kostnader med mera för 2008 samlades in. Insamlade uppgifter har 

återförts till verksamheterna och ett antal samlingar och diskussioner regionalt och nationellt 

med verksamhetsföreträdare har genomförts. 

 

Denna rapport behandlar hur barn- och ungdomspsykiatrin ser ut i Sverige. Avsikten med 

denna rapport är att ge en mer fördjupad bild av BUP än vad som ges i huvudrapporten. 

 

Barn och ungdomspsykiatri (BUP) 
Heldygnsvården inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Sverige har genomgått stora 

förändringar under den senaste 15-årsperioden. Antalet vårdplatser i landet har minskat med 

60 % om man utgår från 1996. De 157 vårdplatser som finns idag inom BUP i landet är 

ojämnt fördelade över landet. Fem landsting saknar helt barnpsykiatriska vårdplatser och två 

landsting uppges kunna öppna vid behov. De landsting som inte har egna platser köper platser 

i andra landsting eller använder platser inom allmänpsykiatrin eller vid barnmedicinska 

kliniker. Den mesta vård som ges inom barn- och ungdomspsykiatrin är enligt HSL. 2008 var 

detta 85 % av all vård och 15 % var vård enligt LPT. 2229 barn och ungdomar vårdades inom 

BUP 2008. De barn och ungdomar som var inneliggande då kartläggningen ägde rum var 

svårt sjuka och bara någon enstaka bedömdes ha en tveksam indikation för heldygnsvård. 

 

En slutsats blir då att det är svårt sjuka barn/ungdomar som vårdas på ett relativt litet antal 

platser och att resursen över landet är ojämnt fördelad. Om minskningen av antalet vårdplatser 

fortsätter är det stor risk att det inte kommer att finnas platser att köpa för landsting som 

behöver det. En fördjupad analys och utredning av alternativa lösningar för heldygnsvård i 

barnpsykiatrin efterfrågas, liksom ett gemensamt nationellt ställningstagande till hur 

utvecklingen av barnpsykiatrisk heldygnsvård ska se ut. 

 
Slutsatser – BUP 

Utveckling av Barn- och Ungdomspsykiatrin 

 Fördelningen av heldygnsvårdsplatser i landet är ojämnt fördelade och användningen av 

heldygnsvård varierar liksom gränsdragningen mot kommunen. En fördjupad analys och 

utredning kring samspelet mellan heldygnsvård och öppenvård i landstinget och 

socialtjänstens insatser och Statens Institutionsstyrelse behöver göras med ett barn- och 

helhetsperspektiv.  
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Kartläggning av heldygnsvården - Barn- och ungdomspsykiatri 
 

1 Bakgrund 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har i en överenskommelse med regeringen 

(regeringens beslut den 12 december 2008 nr I:24) åtagit sig att genomföra en kartläggning av 

psykiatrisk heldygnsvård och dess innehåll i en omfattning som är representativ för den 

psykiatriska heldygnsvården i Sverige, bilaga 6. Uppdraget utvidgades sedan till att omfatta 

all psykiatrisk heldygnsvård. Kartläggningens huvudsakliga syfte är att få en bild av hur 

tillgången på heldygnsplatser varierar över landet, möjliga orsaker till variationer samt vilka 

implikationer detta har för framtiden. 
 

Målsättning för kartläggning av den psykiatriska heldygnsvården är att såväl regering som l-

andsting och kommuner ska få ett bättre underlag för den framtida utvecklingen av innehållet 

i vården, beslut om förändrad lagstiftning och organisation.  

 

2 Metod 

2.1    Insamling av material   

Kartläggningen har genomförts genom att två team med tre personer i vardera besökt alla 

kliniker i Sverige. Vid dessa besök har teamen både genomfört intervjuer med övergripande 

chefer för psykiatrin och verksamhetschefer för BUP.  Syftet med dessa träffar har varit att få 

en övergripande bild av verksamhet, organisation och tankar om framtiden. Klinikerna har 

också fått lämna detaljerade uppgifter om verksamhet, produktion och bemanning 2008 enligt 

en speciell mall. Vid besöken i landstingen gjordes också en genomgång av vårdavdelningar 

och samtliga då vårdade patienter enligt en förutbestämd mall. Teamet fick från 

verksamhetsansvariga en bild av vilken typ av problematik patienterna hade.  

 

2.2 Återföring och diskussioner 

Efter besöket i respektive landsting har teamet återfört en sammanställning av insamlat 

material i form av en skriven rapport som sedan reviderats tillsammans med 

verksamhetsföreträdare. Rapporterna från respektive landsting är kontrollerade och 

kvalitetssäkrade på detta sätt.   

 

2.3 Begränsningar  

Kartläggningen omfattar de psykiatriska verksamheternas heldygnsvård. Den information om 

öppenvård som förmedlats vid besöken finns med i rapporterna. Denna beskrivning är inte 

heltäckande då kartläggningen inte omfattade öppenvården. 

 

För barn- och ungdomspsykiatrin har vi i kartläggningen kunna fånga in antalet patienter 

under 18 år som vårdats inom allmänpsykiatrin och rättspsykiatrin. Kartläggningen har inte 

omfattat de BUP patienter som vårdats inom barnmedicin. 
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3 Inledning 

Heldygnsvården inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Sverige har genomgått stora 

förändringar under den senaste 15-årsperioden. Antalet vårdplatser i landet har minskat med 

60 % om man utgår från 1996. Fem landsting har inga vårdplatser inom BUP överhuvudtaget 

2010 och ytterligare två landsting kan öppna några vårdplatser vid behov.  

 

Till största delen är BUP en öppenvårdsverksamhet. Ungefär 100 000 barn och ungdomar 

besöker BUP årligen vilket motsvarar ca 5 procent av barn och ungdomar under 18 år. År 

2008 vårdades 2229 barn inom BUP:s heldygnsvård. Det är alltså bara en mycket liten del, 

cirka 2 procent av de barn som har kontakt med BUP som blir inlagda i heldygnsvård. Även 

barn och ungdomar har olika typer av problem och det finns ofta subspecialisering inom BUP 

öppenvård men inte i någon större utsträckning inom heldygnsvården eftersom den är så liten. 

Det har inte ingått i detta uppdrag att göra en beskrivning av all öppenvård inom BUP men 

intrycket är att alla landsting/regioner har en väl utbyggd öppenvård där man på sina håll även 

har specialiserade team för ex. neuropsykiatri, tvång, ätstörningar m.m.  På många ställen i 

landet finns någon form av öppenvårdsbaserad dagverksamhet för barn- och ungdomar som 

behöver intensifierade insatser men som ändå inte är i behov av heldygnsvård.  I de landsting 

som inte har någon heldygnsvård inom BUP arbetar öppenvårdspersonalen med insatser i 

sådana dagverksamheter eller i barnets eller ungdomens hemmiljö.  

 
Den vård som barnpsykiatrin bedriver inom heldygnsvården handlar mycket om att 

omhänderta svårt sjuka barn som behöver en omfattande och avancerad omvårdnad. Det kan 

vara barn och ungdomar som riskerar att skada sig själva eller fara väldigt illa om de inte får 

hjälp under strukturerade former. En del av denna vård är psykiatrisk tvångsvård. 

 

Samverkan mellan öppenvården och heldygnsvården fungerar som regel relativt bra och när 

en patient finns inom heldygnsvården deltar öppenvården som regel aktivt i planeringen av 

behandlingen. Brister finns på flera håll när det gäller samverkan med vuxenpsykiatrin när en 

patient närmar sig 18-års gränsen. Några gemensamma åldersöverskridande verksamheter 

mellan BUP och vuxenpsykiatrin finns i princip inte inom heldygnsvården. Om det 

förekommer åldersöverskridande verksamheter finns sådana inom öppenvården och då 

framförallt för patienter med ätstörningsproblematik eller UPM (ungdomspsykiatrisk 

mottagning för åldersgruppen 16 - 25 år). Vid behov av tillnyktring sker detta som regel på 

barnklinik. För ungdomar över 16 år kan tillnyktring ske inom vuxenpsykiatrins 

missbruksverksamhet. I Stockholm finns Maria Ungdom för ungdomar mellan 16 - 25 år.       

Få BUP verksamheter har ett aktivt samarbete med primärvården. 

 

Samverkan med kommunerna, både socialtjänst och skola, fungerar som regel bra. Problem 

kan förekomma när kommunen beslutar att placering på behandlingshem där man vill att BUP 

ska vara med och finansiera en sådan placering. Det vanligaste är att kommunen bekostar hela 

placeringen och att BUP står för vårdkostnader för den psykiatriska behandlingen. Formella 

samverkansöverenskommelser finns inom en del landsting eller delar av landsting. Det påtalas 

emellertid att sådana formella överenskommelser inte är ett villkor för att samverkan ska 

fungera.  

 

Samarbete med brukarorganisationer är sällsynt inom BUP:s heldygnsvård. På några ställen 

har man regelbundna träffar eller dialogmöten med olika brukarorganisationer.  
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Brukarorganisationerna kan också få yttra sig när man tar fram ex vårdprogram. Brukarråd 

finns inte någonstans som särskilt riktar sig mot BUP utan man ingår i vuxenpsykiatrins 

brukarråd. Patienters och anhörigas syn på vården följs upp antingen i direkta samtal eller 

genom enkäter. I något landsting har man haft s.k. ”höringar” där patienter som varit ilagda i 

heldygnsvården fått berätta om sina erfarenheter.  

4 Organisation 

 
Var finns BUP i landstingets organisation? 

Alla landsting i Sverige har valt en egen modell att organisera sin verksamhet. Var och hur 

man har valt att placera psykiatrin skiljer sig mycket åt. Ibland finns BUP i samma 

organisation som allmänpsykiatrin och ibland tillsammans med andra verksamheter. BUP:s 

organisatoriska placering kan delas in i fyra olika modeller.  

 

1. Egen psykiatriförvaltning: Finns i samma organisation som allmänpsykiatrin men 

som ett eget VC- område och där chefen ovanför ansvarar för alla psykiatrifrågor 

inom landstinget/regionen            

  
             6  landsting 

 

 

 

2. Samförvaltning: Finns i samma organisation som allmänpsykiatrin men som ett eget 

VC område där chefen ovanför även ansvarar för annat än psykiatri (ex habilitering, 

primärvård, BHV, kvinnosjukvård m.m.) inom landstinget/regionen  

            8 landsting 
Från september 2010 flyttas BUP i ett landsting till modell 4  

Figur 2: Organisationsmodell samförvaltning 

Chef Psykiatri och ex  

habilitering, primärvård och 

kvinnosjukvård    

 

 

Verksamhetschef  
Allmänpsykiatri                              

Rättspsykiatri                                     

Verksamhetschef/ chef                  

BUP                                      

 

Chef 

Psykiatrin  

Verksamhetschef 

Rättspsykiatri 

 

Verksamhetschef 

Allmänpsykiatri 

Verksamhetschef 

BUP 

 

Figur 1: Organisationsmodell egen psykiatriförvaltning 
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3. Sjukhuschef/Närsjukvårdschef modell: Finns organisatoriskt under lokala 

närsjukvård-/ sjukhuschefer, ibland som ett eget VC område eller under VC för 

allmänpsykiatri, barnmedicin eller habilitering      

          5 landsting 
Figur 3: Organisationsmodell Sjukhuschef/ Närsjukvårdschef 

 

4. Utanför psykiatrin: Ingår i samma verksamhetsområde som barnsjukvård/ barn-

kvinna inom ett landsting, delvis med egen VC   

       2 landsting 
Från september 2010 kommer denna placering för BUP att gälla i 3 landsting     

Figur 4: Organisationsmodell utanför psykiatrin 
                                    

Landsting Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 

Norrbotten    x 

Jämtland    x 

Västerbotten  X   

Västernorrland   X  

Värmland X    

Örebro X    

Sörmland  X     

Västmanland  X   

Dalarna  X   

Gävleborg  X   

Uppsala X      

Stockholm  X   

Gotland   X  

Östergötland   x  

Jönköping   X  

Kalmar X    

Kronoberg  (X )  X hösten-10 

Blekinge  X   

Halland X    

Västra Götaland   X  

Skåne X    

Landstingsdirektör 

Verksamhetschef/chef 

Barn/ kvinna, BUP , KK, 

MHV, hab, barn 

  

Verksamhetschef        

Allmänpsykiatri   

VC/ AC 

BUP                          

AC 

Allmänpsykiatri                                   
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Allmänpsykiatri                         
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Sjukvårdsdirektör/ 
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Sjukvårdsdirektör 
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vuxenpsykiatri 

 

Verksamhetschef 

BUP öv + sv 

Verksamhetschef 

Allmänpsykiatri+ 
BUP öv + sv 

Verksamhetschef 

Allmänpsykiatri+ 
BUP öv 
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4.1 Redovisning av heldygnsvården inom BUP landsting för 

landsting 

I detta kapitel görs en kort sammanfattning av var BUP finns organisatoriskt i respektive 

landsting och hur heldygnsvården ser ut. En mer omfattande redogörelse finns i de rapporter 

som tagits fram för varje landsting. Dessa rapporter finns tillgängliga på 

https://www.skl.se/web/heldygnsvard_kartlaggning.aspx 

 

 

Landstinget Norrbotten 

BUP i Norrbotten finns inom verksamhetsområdet Barnsjukvård 

som förutom BUP även ansvarar barn och ungdomsmedicin 

inklusive delar av barnhälsovården och barn- och 

ungdomshabilitering.  En länsgemensam barn- och 

ungdomspsykiatrisk akutavdelning med 6 platser för heldygnsvård 

finns i Barnens hus på Sunderby sjukhus mellan Luleå och Boden.  

 

 

 

Landstinget Jämtland 

Barn och ungdomspsykiatrin i Jämtland ligger organisatoriskt 

under verksamhetsområdeschefen (VO) för barn/ kvinna. VO är 

samtidigt verksamhetschef för KK, MHV och barn- och 

vuxenhabiliteringen. BUP i Jämtland stängde sina 

slutenvårdsplatser 1994. Inläggning kan ske på barnmedicin om 

patienten har behov av somatisk övervakning/ behandling. 

Vuxenpsykiatrin kan användas för äldre ungdomar med 

utåtagerande beteende eller vid suicidrisk. Vård köps ibland vid regionkliniken i Umeå.   

 

 

Landstinget i Västerbotten 

Barn- och ungdomspsykiatrin i Västerbotten är en länsklinik med 

en egen verksamhetschef sedan 2004. BUP:s avdelning för 

heldygnsvård är placerad i Umeå. Vårdavdelningen hade vid 

kartläggningen 4 vårdplatser som under hösten 2009 skulle utökas 

till 6. Genom denna utökning får man bättre möjligheter att klara 

sitt regionuppdrag.  

 

 

 

Landstinget i Västernorrland 

Barn och ungdomspsykiatrin i Västernorrland, som organisatoriskt 

finns under sjukhusen, har inte några vårdplatser för 

heldygnsvård.  De sista vårdplatserna lades ner i början av 1990- 

talet. Orsaken till detta var både bristen på specialistläkare och 

ideologiska skäl att BUP ska kunna tas omhand på annat sätt än 

psykiatrisk heldygnsvård. Vid behov av inläggning på jourtid sker 

detta på barnmedicin om patienten är under 16 år. Är patienten 

mellan 16 - 18 år sker inläggning inom allmänpsykiatrin 

https://www.skl.se/web/heldygnsvard%1f_kartlaggning.aspx
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Landstinget i Värmland 

BUP kliniken i Värmland finns organisatoriskt som ett eget VC 

område under divisionschefen för psykiatri. BUP har inte några 

fasta platser för heldygnsvård. Vid behov finns det möjlighet 

att öppna två platser. Detta sker mycket sällan. Man har istället 

valt att jobba med familjebehandling i patientens hem eller i 

form av dagvård på BUP kliniken. Tidigare har funnits 

slutenvårdsplatser och det är den personal, sjuksköterskor och 

skötare, som tidigare arbetade inom slutenvården som förändrat 

sitt arbetssätt. Personalen kan snabbt gå in på schema vid 

behov av inläggning av någon patient.  

 

 

Örebro läns landsting 

Barn- och ungdomspsykiatrin i Örebro läns landsting är en 

egen klinik med ansvar för hela länet. Organisatoriskt finns 

BUP som ett eget VC område under länets psykiatrichef. Inom 

Örebro finns en poliklinisk utrednings och behandlingsenhet, 

en slutenvårdsavdelning med 6 vårdplatser med en egen 

akutenhet som har akutjour vardagar mellan kl: 08.00 - 16.30. 

(Övriga tider ansvarar vuxenpsykiatrin för jouren)  

 

 

 

Landstinget Sörmland 

BUP i Landstinget Sörmland, som organisatoriskt finns under 

divisionschefen för psykiatri, primärvård m.m. har inte längre 

någon egen slutenvårdsavdelning. Fram till augusti 2008 

fanns en vårdavdelning i Eskilstuna med 4 vårdplatser. 

Vårdavdelningen drevs som 5- dygnsvård. Under de sista åren 

var beläggningen mycket låg varför beslut fattades att lägga 

ner avdelningen. Kontrakt skrevs med Uppsala för hjälp med 

akuta inläggningar. Vård köps också i Linköping. 

Vuxenpsykiatrin ansvarar för primärjouren kvällar och helger. 

Vid behov kan man vända sig till bakjouren i Uppsala. Äldre tonåringar kan tillfälligt läggas 

in inom vuxenpsykiatrin. 

 

 

Landstinget Västmanland 

Barn- och ungdomspsykiatrin i Västmanland ligger 

organisatoriskt under divisionschefen för närsjukvården. 

Ansvarig för verksamheten är en resursområdeschef (VC). 

Uppdraget är att vara en specialistverksamhet.  

BUP har 4 vårdplatser för heldygnsvård i Västerås.           

Detta är en minskning med hälften sedan 2002. 
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Landstinget Dalarna 

Barn- och ungdomspsykiatrin i Dalarna har en gemensam 

verksamhetschef för all verksamhet i länet. BUP finns i sin 

tur under förvaltningschefen för all specialistvård inom 

landstinget.  För heldygnsvården finns en avdelning med 4 

vårdplatser vid lasarettet i Falun.  Resurser motsvarande 

två vårdplatser används för ett mobilt närteam som arbetar 

dagtid i barnens hem. 

 

 

 

 

Landstinget Gävleborg 

 

BUP i Gävleborg har en egen verksamhetschef i linje under 

divisionschefen för psykiatri, barn- och ungdom, 

habilitering och kvinnosjukvård.  Tills den 1 april 2009 

fanns två vårdsplatser inom BUP Gävleborg. Beslutet att 

stänga dessa vårdplatser gjordes delvis på initiativ från 

BUP och delvis utifrån sparbeting. Verksamheten ville 

inom ramen för tillgängliga resurser utveckla det 

öppenvårdsinriktade arbetet och kunna erbjuda barn- och 

ungdomar stöd och behandling på hemmaplan i samarbetet med skola och socialtjänst. Vid 

behov av heldygnsvård kan barn- och ungdomar läggas in på barnmedicin eller inom 

vuxenpsykiatrin. 

 

 

Landstinget i Uppsala län 

Barn- och ungdomspsykiatrin i Landstinget Uppsala är 

organiserad under en verksamhetschef som finns under 

divisionschefen för psykiatri i länet. BUP har 6 

vårdplatser för heldygnsvård i Uppsala. Under det sista 

året har man upplevt ett ökande tryck vilket medfört 130 

% beläggning under våren 2009. Heldygnsvården kan 

också ta in barn från kringliggande landsting i mån av 

plats. Sörmland, Gävleborg, Västmanland och Dalarna 

som lagt ner sina heldygnsplatser kommer ibland med 

förfrågningar. Bakjouren är också bakjour för Sörmland 

under kvällar, nätter och helger. 

 

 

Stockholms läns landsting    

Barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholms läns landsting 

är organiserad i en egen division under en gemensam 

Divisionschef som organisatoriskt ligger under 

Sjukvårdsdirektören för psykiatri, primärvård m.m. 

Heldygnsvården inom BUP bedrivs som ett eget 

verksamhetsområde som ligger i anslutning 

Södersjukhuset. Heldygnsvården består av en akutenhet 
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med 2 - 3 vårdplatser och två vårdavdelningar med 7 - 8 vårdplatser vardera. Till 

avdelningarna finns kopplat 13 lägenheter som möjliggör behandling av hela familjen.  

Maximalt innebär detta att man kan disponera 32 vårdplatser inom heldygnsvården. Kliniken 

har också byggt två enheter för vård av ytterst vårdkrävande patienter eller patienter med stort 

behov av mindre stimuli. Antal vårdplatser är inte fixt utan bestäms dels av patienternas 

vårdbehov och dels av hur stor personalresursen är. Det finns inte personalresurser för att 

bemanna alla teoretiska vårdplatser. Maximalt kan ca 25 patienter beredas vård samtidigt på 

kliniken.  

 

Gotlands kommun 

Barn och ungdomspsykiatrin på Gotland finns organisatoriskt 

under den gemensamma verksamhetschefen för 

allmänpsykiatri och BUP. Gotland har aldrig haft någon 

heldygnsvård för barn- och ungdomar. Fram till i mitten av 90 

- talet fanns en dagverksamhet.  Behov av heldygnsvård 

förekommer mycket sällan. Inläggning kan vid behov ske 

inom allmänpsykiatrin för lite äldre ungdomar eller vid 

missbruk. För yngre patienter kan inläggning ske på barnmedicin. Personal från BUP gör då 

konsultationer och är med på ronder.  

 

Landstinget i Östergötland 

Heldygnsvården för BUP i Östergötland är lokaliserad till 

BUP- kliniken i Linköping och ligger organisatoriskt under 

Närsjukvårdsdirektören för centrala området. Verksamheten 

består av en avdelning med 6 vårdplatser. Avdelningen 

utökades med 2 vårdplatser i samband med stängningen av 

ätstörningsenheten Videgården 2006.  För heldygnsvård av 

patienter över 18 år ansvarar alltid vuxenpsykiatrin.  

 

 

Landstinget i Jönköpings län 

Heldygnsvården för barn- och ungdomspsykiatri finns vid 

Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Organisatoriskt är BUP i 

Jönköping ett eget VC område som ligger direkt under den 

lokala sjukhuschefen.  Heldygnsvården är en länsresurs och 

består av en vårdavdelning med 4 vårdplatser. Utöver 

heldygnsvården finns också en länsövergripande 

dagvårdsenhet med 4 vårdplatser för behandling av  

            patienter med ätstörningar. 

 

Landstinget i Kalmar län 

Barn och ungdomspsykiatrin i Kalmar ligger 

organisatoriskt som en egen basenhet under den 

länsgemensamma psykiatrichefen. Heldygnsvården för 

barn- och ungdomspsykiatrin finns i Kalmar. 

Vårdavdelningen har 4 vårdplatser.Till avdelningen hör 

också en mobil verksamhet som framförallt arbetar med att 

stötta patienter som blivit utskrivna från heldygnsvården. 
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Landstinget Kronoberg 

All barn- och ungdomspsykiatri i Kronoberg finns 

organiserad under en länsgemensam 

närsjukvårdsdirektör. Fram till 2007 fanns en avdelning 

för heldygnsvård med 6 vårdplatser. En översyn visade 

att vårdtiderna var mycket långa och tveksamheter fanns 

om man uppnådde ett bra resultat genom denna 

verksamhet. Psykiatrin fick samtidigt ett sparbeting som 

även skulle gälla barn- och ungdomspsykiatrin. Beslut fattades att flytta all barn- och 

ungdomspsykiatri till samma hus som Barnkliniken i Växjö och att inleda ett samarbete med 

dem beträffande heldygnsvården. Överenskommelse träffades att BUP skulle ha möjlighet att 

disponera två vårdplatser på barnkliniken mot att man själva stod för erforderliga psykiatriska 

behandlingsinsatser. Barnpsykiatrisk specialist finns alltid att tillgå vid behov dygnet runt. 

Från september 2010 kommer BUP att överföras organisatoriskt till Barn- och 

kvinnocentrum. 

 

 

Landstinget Blekinge 

Barn- och ungdomspsykiatrin i Blekinge finns 

organisatoriskt under divisionschefen för psykiatri och 

habilitering. 1994 öppnades den första länsgemensamma 

vårdavdelningen i Karlskrona med 7 vårdplatser.  2003 

förändrades verksamheten mot en mer akutinriktad 

verksamhet med kortare vårdtider. Vårdplatserna 

minskades till 5. Samtidigt byggde man upp 

mellanvårdsenheter i Karlskrona och Ronneby, som 

sedan länge funnits i Karlshamn. Dessa enheter ska både arbeta förebyggande för att undvika 

inläggning inom heldygnsvården och utåt i hemmet för att förkorta vårdtiden och snabba på 

en utskrivning. Från årsskiftet 2009/ 2010 har vårdplatserna dragits ner till fyra vårdplatser 

med 5- dygnsvård. Finns behov av inläggning på helger sker detta inom vuxenpsykiatrin som 

har var sin s.k. ”lägenhet” som kan användas för ändamålet. 

 

 

Landstinget Halland  

Barn och ungdomspsykiatrin i Halland finns 

organisatoriskt som ett eget VC område under en 

länsgemensam psykiatrichef. Heldygnsvården består av 

en akut- och utredningsavdelning med 4 vårdplatser och 

en behandlingsavdelning med 4 vårdplatser med 5- 

dygnsvård.  All heldygnsvård bedrivs i Halmstad 

belägen i ett villaområde och av patienterna på 

sjudygnsavdelningen är majoritet mellan 13-17 år medan 

patienterna på femdygnsavdelningen är något yngre i 

genomsnitt.                                                                                                                            
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Region Skåne  

Barn och ungdomspsykiatrin i Skåne finns som egna VC 

områden dels under Divisionen för psykiatrin i Lund och 

dels under motsvarande Division i Malmö. Psykiatrin i 

Skåne har en egen förvaltningschef.  Sammanlagt finns 32 

vårdplatser inom BUP.  I Lund finns 2 vårdavdelningar 

med sammanlagt 10 vårdplatser för heldygnsvård, en 

intagningsavdelning med 6 vårdplatser och en 

utredningsavdelning med 4 vårdplatser som drivs som en 

5-dygnsavdelning. Till verksamheten är också kopplat två 

behandlingslägenheter för patienter med ätstörningsproblematik.  

I Malmö finns 3 vårdavdelningar med sammanlagt 22 vårdplatser. I detta ingår en 

akutavdelning med 5 vårdplatser, en behandlingsavdelning med 6 vårdplatser och 

Velandergården med 22 vårdplatser. Velandergården är ett behandlingshem med skola men 

räknas i Skåne som en del av heldygnsvården inom BUP. I Skåne finns sammanlagt 32 

vårdplatser.  

 

Västra Götalandsregionen  

Barn och ungdomspsykiatrin i Västra Götaland finns som 

egna VC områden under fyra olika sjukhusdirektörer. I tre 

av områdena har man en områdeschef som ansvarar för 

andra verksamheter än psykiatri.  Sammanlagt finns 42 

vårdplatser inom BUP.    På Sahlgrenska Universitets-

sjukhuset i Göteborg finns 3 vårdavdelningar med 

sammanlagt 22 vårdplatser, en akutenhet med 7 vårdplatser, 

en avdelning för anorexi-bulemi med 8 vårdplatser och en 

korttidsvårdavdelning ”Slottis” med 7 vårdplatser. Under 

Skaraborgs Sjukhus finns en akut- och utredningsavdelning 

med 7 vårdplatser i Skövde. Under Södra Älvsborgs sjukhus finns en akut- och 

utredningsavdelning med 6 vårdplatser i Borås. Inom NU-sjukvården finns en akut- och 

utredningsavdelning med 7 vårdplatser i Uddevalla. I Västra Götaland finns sammanlagt 42 

vårdplatser.  
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5 Vårdplatser inom BUP 

Vårdplatser inom BUP och förändringar 2010 har registrerats både vid besöket i respektive 

landsting/region och genom den rapportering av olika data som begärts in för 2008. Kartan 

nedan illustrerar antalet vårdplatser inom barn- och ungdomspsykiatrin i Sverige 2010.  

Vårdplatserna är ojämnt fördelade i landet. En viss minskning har dessutom skett mellan 2008 

och 2010. Om man jämför med 1996 fanns då 382 vårdplatser inom BUP vilket innebär att 

vårdplatserna minskat med 60 % på 15 år. (källa SCB).  

 
 

 2010 2008 
 Kartläggningen Datainsamlingen 

Norrbotten 6 6 

Västerbotten 6 4 

Jämtland 0 0 

Västernorrland 0 0 

Värmland (2 vid behov inom 

BUP) 
2 

Örebro 6 6 

Sörmland 0 4* 

Västmanland 4 4 

Dalarna 4 4 

Gävleborg 0 2 

Uppsala 6 6 

Gotland 0 0 

Stockholm 25 22 

Östergötland 6 6 

Jönköping 4 4,5** 

Kalmar 4 4 

Kronoberg 0 (2 vid behov 

inom barnklinik) 
0 (2 vid behov 

inom barnklinik) 

Blekinge 4 (5-dygns vård) 5 

Halland 8 (4, 5-dygnsv) 8 (4, 5-dygnsv) 

Skåne 32 (4, 5-dygnsv) 34 

Västra Götaland 42 42 

Sammanlagt 157 (+ 4 vpl som 

kan öppna vid 

behov) 

163,5 

*Stängde augusti 2008, ** 1 vårdplats stängde under 2008 

 

Figur 5: Sverigekarta med vårdplatser inom BUP 2010 
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Vårdplatser per 10 000 barn och ungdomar under 18 år  

I figuren nedan har vi gjort en jämförelse av antalet vårdplatser per 10 000 barn och 

ungdomar under 18 år 2008 och 2010. 
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Figur 6: Antal vårdplatser per 10 000 inv < 18 år 2008 och 2010  

 

Sedan 2008 har det skett förändringar i några landsting/regioner som påverkar diagrammet 

ovan. Västerbotten har utökat sina vårdplatser med två vårdplatser. Värmland har två 

vårdplatser som kan öppnas inom BUP vid behov. Sörmland stängde sina vårdplatser hösten 

2008 och Gävleborg har också stängt sina vårdplatser. Blekinge har minskat till 4 vpl och 

infört 5-dygnsvård. Skåne har också minskat sina vårdplatser något vilket innebär att de 

hamnar något under Västra Götaland som har flest antal vårdplatser per 10 000 invånere<18 

år 2010. Kronoberg, Gotland, Västernorrland och Jämtland hade inga vårdplatser vare sig 

2008 eller 2010 inom BUP. 

 
Jämförelse av vårdplatser per sjukvårdsregion 2010 

Eftersom vårdplatstillgången ser väldigt olika ut mellan landstingen/ regionerna och inte alla 

landsting längre har tillgång till heldygnsvård inom BUP är det intressant att jämföra 

tillgängliga vårdplatser 2010 per sjukvårdsregion.  
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 Figur 7: Vårdplatser per 10 000 <18 år per sjukvårdsregion 2010 
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Sjukvårdsregion Landsting/ region som ingår  

Uppsala/Örebro Värmland, Örebro, Sörmland, Västmanland, Dalarna, Gävleborg, 

Uppsala 

Stockholm/Gotland Stockholm och Gotland 

Sydöstra Östergötland, Jönköping, Kalmar 

Norra Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland 

Södra Region Skåne, Blekinge, Kronoberg och delar* av Halland 

Västra Västra Götalandsregionen och delar* av Halland 

 * Eftersom Halland tillhör två sjukvårdsregioner har vårdplatserna fördelats med 

hälften till södra och hälften till västra sjukvårdsregionen 

 

 
Vad gör man när man inte har några vårdplatser 

De landsting som inte har några vårdplatser för heldygnsvård inom BUP redovisar att man 

istället försöker arbeta med barnet/ ungdomen i den naturliga hemmiljön tillsamman med 

familjen. Ofta finns det ett vårdideologiskt synsätt bakom detta arbetssätt.  Det förekommer 

ändå i de flesta landsting att man vid något tillfälle har en BUP patient som är i behov av 

heldygnsvård. Man löser då detta på olika sätt. I Värmland kan man tillfälligt öppna två 

vårdplatser vid behov inom BUP. Öppenvårdspersonalen går då in på schema. Kronoberg kan 

disponera två vårdplatser inom barnmedicin. BUP står för erforderliga psykiatriska 

behandlingsinsatser och barnpsykiatrisk specialist finns att tillgå dygnet runt.  Jämtland, 

Västernorrland och Gävleborg lånar vårdplatser inom vuxenpsykiatrin eller barnmedicin 

beroende på patientens ålder. Principen är under 16 år barnmedicin och över 16 år 

vuxenpsykiatrin. Sörmland använder också vuxenpsykiatrin med har också ett avtal med 

Uppsala och samarbetar också med andra närliggande BUP – kliniker. Blekinge har från 

årsskiftet enbart 5-dygnsvård och använder vid behov vårdplatser inom vuxenpsykiatrin på 

helger. Personal från BUP finns som förstärkning dagtid.  
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6 Data som rapporterats in från landstingen för 2008 

Inom ramen för kartläggningen av heldygnsvården har en mängd olika data samlas som har 

används för beskrivande och jämförande analyser mellan de olika landstingen. Kvalitén på de 

data som levererats från landstingen varierar eftersom en del landsting haft svårigheter att 

leverera tillförlitliga data genom sina datasystem. Kvalitetssäkring har genomförts så långt 

möjligt.   

 

6.1 Patienter och vårddagar 
2229 barn vårdades inom barnpsykiatrin under 2008, varav 72 % flickor och 28 % pojkar . 

Antalet patienter som vårdades inom BUP i Sverige 2008 var 11 personer per 10 000 inv<18 

år men varierade mellan landstingen. Antalet vårdtillfällen är något högre än antalet patienter, 

ungefär 15 per 10 000 inv<18 år, det vill säga några patienter vårdas mer än en gång under 

året.  Medelvårdtiden varierar mellan 6 till 25 dagar i de olika landstingen.  
 
Tabell 1: Antal patienter, vårdtillfällen och medelvårdtid 2008 

 Landsting/Region 

Antal pat som 
vårdats inom 

heldygnsvården 
2008 

Patienter per 
10 000 inv<18 år 

Antal vårdtillfällen 
2008 Medelvårdtid dagar 

Stockholm 390 9,0 543 10,0 

Uppsala 189 27,1* 189 9,0 

Sörmland 24 4,3 1) 34 11,0 

Östergötland 73 8,4 92 20,0 

Jönköping 76 10,5 106 8,0 

Kronoberg 15 4,0 21 14,0 

Kalmar 35 7,7 52 18,8 

Gotland 0 0 0 0 

Blekinge 32 10,7 48 25,8 

Skåne 329 13,1 417 22,3 

Halland 72 11,2* 88 24,7 

Västra Götaland 554 17,1 721 16,4 

Värmland 6 1,1 9 19,0 

Örebro 114 19,9 156 12,0 

Västmanland 84 16,4 99 6,0 

Dalarna 86 15,6 105 11,2 

Gävleborg 44 8,1 44 15,0 

Västernorrland 0 0 0 0 

Jämtland 0 0 0 0 

Västerbotten 30 5,8 39 16,0 

 Norrbotten 76 15,7 108 15,2 

Riket 2 229 11,4 2 871 16,2 

* Viss del av vården säljs till andra landsting 1) köper vård från andra landsting 
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En mindre antal patienter under 18 år vårdas inom vuxenpsykiatrin eller rättspsykiatrin.  

Sammanlagt under hela 2008 var det 276 patienter (131 flickor och 145 pojkar). Sju av dessa 

patienter vårdades inom rättspsykiatrin. Till detta ska läggas drygt 500 patienter<18 år som 

vårdades på de beroendekliniker som har i uppdrag att ta emot ungdomar från 16 års ålder.   

Det fanns även ett litet antal patienter över 18 år, 363 patienter, som vårdades inom BUP. 84 

% av dessa patienter var kvinnor. De landsting som inte har egna BUP platser uppger att de 

antingen köper vård från andra BUP kliniker eller använder platser inom vuxenpsykiatrin eller 

barnmedicin. Patienter som vårdas inom barnmedicin har inte kunnat fångas in inom ramen 

för kartläggningen.   

 

Producerade och konsumerade vårddagar  

Alla landsting som har egen BUP verksamhet har redovisat egenproducerade vårddagar. Vissa 

landsting har också köpt vård från andra landsting eller sålt vård till andra landsting. Genom 

att ta bort såld vård från producerad vård och lägga till köpt vård har vi kunna räkna fram den 

vård som kommit länets befolkning till del = konsumerad vård. 

 

 
Figur 8: Modell som visar beräkningssätt för befolkningens konsumtion av vård 

 

 
Tabell 2: Producerade och konsumerade vårddagar 2008 per landsting/ region 

Landsting/Region 
Producerade 

vårddagar 
Konsumerade 

vårddagar 

Producerade 
vdgr/ 10 000 inv  

<18 år 

Konsumerade 
vdgr/ 10 000 

inv <18år 

Stockholm 5 497 5 497 127 127 

Uppsala 1 693 1 515 243 217 

Sörmland 368 561 66 100 

Östergötland 1 840 1 833 211 210 

 Jönköping 803 850 111 107 

Kronoberg 286 315 76 84 

Kalmar 979 979 216 216 

Köper 

Säljer 

Modell producerad/konsumerad vård 

0 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

1 

1,2 

1,4 

Tillgodoser   Producerar mindre Producerar mer 

Befolkningens 

Konsumtion av 

vård 



 
 

 20 

Gotland 0 0 0 0 

Blekinge 1 238 1 237 412 412 

Skåne 8 990 8 609 359 311 

Halland 2 261 1 703 352 266 

Västra Götaland 13 089 12 604 405 390 

Värmland 197 826 37 37 

Örebro 1 567 1 568 274 274 

Västmanland 1 117 1 128 218 220 

Dalarna 1 386 1 345 252 244 

Gävleborg 639 728 118 135 

Västernorrland 0 6 0 1 

Jämtland 0 44 0 17 

Västerbotten 625 706 120 136 

Norrbotten 1 639 1 644 338 339 

Riket 44 214 43 692 230 227 
  

Landsting som har ett lägre värde i kolumnen konsumerad vård har sålt vård till andra 

landsting exempel på detta är Halland och Uppsala. Skåne har sålt vård för 4 miljoner kronor 

till Migrationsverket. Västra Götaland har också uppgivit att man sålt lite vård till 

Migrationsverket (80 000 kr). Någon uppgift om intäkter för såld vård till migrationsverket 

har inte redovisats från några andra landsting.  

 

Landsting med högre värde i kolumnen konsumerad vård har köpt vård från andra landsting 

exempel på detta är Gävleborg och Sörmland. Viss osäkerhet finns i dessa siffror eftersom 

landstingen har haft stora svårigheter att få fram uppgifter om köpt och såld vård och ibland 

har vi varit tvungna att göra schablonberäkningar utifrån uppgifter om kostnader/intäkter. 

Detta är en förklaring till att antalet producerade och konsumerade vårddagar inte 

överensstämmer helt. Gotland har inte redovisat någon köpt vård från andra landsting. 
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Figur 9: Producerade och konsumerade vårddagar per 10 000 inv <18 år 2008 
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Eftersom flera landsting inte har några heldygnsplatser inom BUP är det även för producerade 

och konsumerade vårddagar intressant att göra en jämförelse regionvis enligt samma 

uppdelning som Figur 7. Omräkning har sedan gjorts per 10 000 barn och ungdomar < 18 år i 

respektive sjukvårdsregion. 

 
Tabell 3: Producerade och konsumerade vårddagar 2008 per sjukvårdsregion 

Sjukvårdsregion 

Producerade 
vårddagar 2008 

Konsumerade 
vårddagar 2008 

Producerade    
per 10 000         

< 18 år 

Konsumerade 
per 10 000 <18 

år 

Norrland  2264 2 350 130 135 

Stockholm 5497 5497 124 124 

Uppsala/ Örebro 6967 7691 176 193 

Sydöstra 3622 3662 177 179 

Södra 11644 11012 305 340 

Västra Götaland 14219 13455 372 352 

Hela landet 44214 43 694 229 227 

Även i denna tabell har vårddagarna för Halland fördelats mellan södra och västra sjukvårdsregionen 
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Figur 10: Antal producerade och konsumerade vårddagar per 10 000 <18 år per sjukvårdsregion 

 

Antal producerade och konsumerade vårddagar per 10 000 barn och ungdomar < 18 år skiljer 

sig åt väldigt lite om man går ner på regionnivå. Skillnaden är däremot väldigt stor mellan 

sjukvårdsregionerna i Sverige där Stockholm och Norrland uppvisar knappt hälften så många 

producerade eller konsumerade vårddagar per 10 000 inv<18 år om man jämför med Västra 

Götaland och Skåne.  

 

Ovanstående bild räcker inte som beskrivning av heldygnsvården för barn- och ungdomar. En 

annan viktig uppgift för att få en heltäckande bild de barn och ungdomar som vårdats inom 

allmänpsykiatrin eller inom rättspsykiatrisk klinik. 
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6.2 Vård inom allmänpsykiatrin 
 

Tabell 4: Vårddagar och patienter under 18 år som vårdats inom allmänpsykiatrin 2008 

  Vårddagar per 10 000<18 år Pojkar Flickor 

Stockholm 627 14 20 29 

Uppsala Uppgift saknas Uppgift saknas 1 4 

Sörmland 62 11 8 7 

Östergötland 48 5 3 1 

Jönköping 27 4 16 4 

Kronoberg 30 8 2 1 

Kalmar 215 48 5 7 

Gotland 40 36 4 6 

Blekinge 27 9 7 7 

Skåne 253 10 9 6 

Halland 55 9 2 2 

Västra Götaland 89 3 10 15 

Värmland 4 1 2 0 

Örebro 31 5 3 5 

Västmanland 4 1 2 0 

Dalarna 18 3 3 4 

Gävleborg 82 15 1 3 

Västernorrland 185 38 11 12 

Jämtland 94 38 12 3 

Västerbotten 285 55 14 13 

Norrbotten 9 2 3 2 

Totalt: 2185 15 138 131 

 
Förutom de 269 patienter under 18 år som vårdats inom allmänpsykiatrin har sju patienter  

< 18 år vårdats sammanlagt 836 vårddagar inom rättspsykiatrin i 5 landsting/ regioner. 

 

Maria Ungdom i Stockholm, SU Beroende i Göteborg och Örebro Beroendecentrum har i 

uppdrag att ta emot patienter från 16 års ålder. Drygt 500 patienter <18 år har vårdats på dessa 

kliniker. Vårdtiderna är som regel mycket korta.  

 
6.3 Köpt vård 

 
Köpt vård hos externa vårdgivare, behandlingshem eller HVB hem 

I kartläggningen har vi även efterfrågat köpt vård på behandlingshem eller andra 

verksamheter som drivs av externa vårdgivare. Det kan handla om att man köper till exempel 

ätstörningsvård av en extern vårdgivare eller köper vårddagar på ett behandlingshem eller 

bidrar med en del av kostnaden för placeringar som kommunen gjort på HVB. 
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Kostnadsfördelning när kommunen gör placeringar på HVB - hem 

Inom ramen för kartläggningen har vi som en kompletterande fråga tagit reda på hur 

kostnadsfördelningen ser ut mellan kommunerna och landstinget om kommunen placerar ett 

barn på HVB – hem. Elva landsting har svarat att kommunen helt står för placeringskostnaden 

och att vid behov av sjukvård hänvisning sker till BUP. I åtta landsting delar man på 

kostnaden utifrån en individuell prövning från fall till fall. Landstingets del kan då ligga 

mellan 20 – 50 %. Två landstings har svarat att man enbart bekostar definierad hälso- och 

sjukvård.  

 

I tabellen nedan redovisas köpta vårddagar på behandlingshem där landstinget helt eller delvis 

varit med och bekostat vården. Vi räknar med att denna köpta vård har gått till invånare från 

hemlänet. Flera landsting har inte kunnat redovisa köpt vård av denna typ varför viss 

osäkerhet råder om dessa uppgifter. Vi har ändå valt att redovisa uppgifter om vårddagar på 

behandlingshem som rapporterats eftersom det är relativt omfattande på vissa håll i landet och 

kan påverka BUP:s resurser. Kostnadsansvaret vid vård på framförallt HVB hem är också 

ständigt föremål för diskussioner med kommunerna.  

 
Tabell 4: Vårddagar på behandlingshem 

Landsting/ region 
Köpta vårddagar på 
behandlingshem 

Köpta vårddagar per 
10 000 < 18 år 

Stockholm 9785 226 

Uppsala 0 0 

Sörmland 0 0 

Östergötland 1265 145 

Jönköping 30 4 

Kronoberg 383 102 

Kalmar 186 41 

Blekinge 0 0 

Skåne 1398 56 

Halland 1050 164 

Västra Götaland 440* 14* 

Värmland 600 113 

Örebro 707 123 

Västmanland 610 119 

Dalarna 2304 419 

Gävleborg 603 111 

Jämtland 244 98 

Västerbotten 0 0 

Norrbotten 61 13 

Västernorrland 0 0 

Gotland 0 0 

* saknas redovisning från några enheter 
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6.4 Sammanfattning konsumerad vård 
I figuren nedan har vi lagt ihop de vårddagar som barn och ungdomar från ett landsting/region 

konsumerat (se tabell 2) och de vårddagar som någon person under 18 år varit inlagd inom 

allmänpsykiatrin. Vi har också lagt till de köpta vårddagar på behandlingshem som 

rapporterats från landstingen.  
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Figuren visar att en någon utjämnande effekt mellan landstingen men skillnaderna är 

fortfarande mycket stora. Dalarna förklarar sitt stora köp av vård på behandlingshem med att 

man 2008 hade flera barn som var placerade hela året.  

Figur 11: Konsumerade vårddagar (se tabell2) + vårddagar inom allmänpsykiatrin + köpta vårddagar 

på behandlingshem per 10 000 inv<18 år. 
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7 Vård inom BUP enligt olika lagrum 

Producerade vårddagar och lagrum  

85 % av all vård som gavs inom BUP 2008 var frivillig enligt HSL (Hälso- och 

sjukvårdslagen). Vård med tvång enligt LPT (psykiatrisk tvångsvård), omfattade bara 15 % av 

vårddagarna. Vård enligt LRV (rättspsykiatrisk vård) förekom inte under 2008.  

15%

85%

HSL

LPT

LRV

 
Figur 12: Procentuell fördelning av vårddagarna 2008 på lagrum 

 

Vårddagarna som presenteras i tabellen nedan är de vårddagar som producerats inom BUP 

inom ett landsting/ region. Vården kan således ha givits till någon från något annat landsting/ 

region. Antalet producerade vårddagar i tabellen nedan är något lägre än vad som angetts i 

tabell 2 . Denna differens beror på att klinikerna inte alltid har kunnat dela upp vårddagarna 

på lagrum. 
Tabell 5: Producerade vårddagar och lagrum per landsting  

 Vårddagar 
Per 10 000 invånare 
under 18 år 

  HSL LPT LRV HSL LPT LRV 

Stockholm 3 456 2 041 0 80 47 0 

Uppsala 1 680 13 0 241 2 0 

Sörmland 368 0 0 66 0 0 

Östergötland 1 401 439 0 160 50 0 

 Jönköping 605 198 0 83 27 0 

Kronoberg 286 0 0 76 0 0 

Kalmar 495 484 0 109 107 0 

Blekinge 1 179 59 0 393 20 0 

Skåne 8 169 634 0 326 25 0 

Halland 1 526 870 0 238 136 0 

Västra Götaland 10 289 654 0 318 20 0 

Värmland 121 76 0 23 14 0 

Örebro 1 490 0 0 260 0 0 

Västmanland 1 114 3 0 218 1 0 

Dalarna 1 282 104 0 233 19 0 

Gävleborg 448 191 0 83 35 0 

Västerbotten 205 420 0 39 81 0 

Norrbotten 1 539 100 0 317 21 0 

Riket 35 653 6 286 0 181 34 0 
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Figur 13: Producerade vårddagar per 10 000 < 18 år och lagrum 

 

 

Avdrag har inte gjorts för den vård som sålts till andra landsting därför är redovisningen per 

10 000 inv<18 år inte helt riktig utan ger istället en fingervisning av andelen HSL och LPT 

vård i respektive landsting. De landstings som säljer mycket vård är framförallt Uppsala och 

Halland. Halland har mycket LPT vård. I figuren nedan redovisas andelen HSL och LPT vård 

inom BUP i respektive landsting.   
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Figur 14 : Andel av producerade vårddagarna som är HSL vård resp LPT vård i resp landsting 
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8 Patienterna som vårdats inom BUP:s heldygnsvård  

8.1 Ålder och kön 

Barnen och ungdomarna som vårdas inom BUP:s heldygnsvård 2008 var till 72 % flickor och 

28 % pojkar. Enbart 9 patienter var under 6 år. 120 patienter var mellan 7 - 12 år och strax 

under 2000 eller cirka 80 % var mellan 13 - 17 år. 363 patienter som vårdats inom BUP var 

över 18 år. Även i denna redovisning från landstingen stämmer det totala antalet pojkar och 

flickor inte exakt med det totala antalet patienter som redovisats i tabell 2. Vi tror dock att 

ålders- och könsfördelning stämmer procentuellt sett.  Landstingens rapportering finns som 

bilaga. 

 

Ålders och könsuppdelning redovisas schematiskt med nedanstående figur 

 

30% 20% 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
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Figur 15: Sammanfattande bild av ålders- och könsfördelning av patienter inom BUP:s heldygnsvård 

 

När man går in och tittar på ålders- och könsfördelningen inom BUP i respektive landsting ser 

man motsvarande situation beträffande ålders- och könsfördelning i hela landet. Värmland 

och Västmanland har något större andel flickor mellan 7-12 år. Värmland har även något lägre 

andel pojkar mellan 13 - 17 år. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor

0-6 7-12 13-17 18 och äldre

Stockholm Uppsala Östergötland Jönköping

Kronoberg Kalmar Blekinge Skåne

Halland Västra Götaland Värmland Örebro

Västmanland Dalarna Gävleborg Västerbotten

Norrbotten Riket

 



 
 

 28 

 

 

8.2 Diagnosfördelning  

I kartläggningen har efterfrågats vilken huvuddiagnos patienten haft som vårdats inom 

heldygnvården. Rapporteringen skulle ske enligt klassifikationssystemet ICD-10. Detta 

klassifikationssysten är indelat i 11 huvudgrupper. Under figuren finns en förenklad 

förklaring vilka diagnoser som ingår i respektive huvudgrupp. 
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Figur 17: Diagnosfördelning antal patienter flickor och pojkar i resp diagnosgrupp 

 

Diagnosgrupper enligt ICD-10 klassifikation 

F00-F09  Demenser och hjärnskador 

F10-F19 Missbruk och beroende av alkohol, narkotika  och andra droger 

F20-F29 Schizofreni och liknande psykoser 

F30-F39 Depression, mani och bipolär sjukdom 

F40-F49 Ångeststörningar 

F50-59 Ätstörningar, sömnstörningar 

F60-F69 Personlighetsstörningar 

F70-F79 Utvecklingsstörning 

F80-F89 Störning av specifika utvecklingsomr ex läs och skrivsvårigheter 

F90-F98 Beteendestörningar ex ADHD 

F99- F99 Övrigt 

 
Av figur 17 framgår tydligt att det är fler flickor än pojkar som vårdas inom BUP:s 

heldygnsvård. För flickorna dominerar diagnosgruppen ångeststörningar F40 - 49. Depression 

och ätstörningar är också vanliga diagnoser för flickor. Även för pojkar är ångeststörningar 

den vanligaste diagnosgruppen, därefter kommer depression och störningar av specifika 

utvecklingsområden. Antal patienter som vårdas i heldygnsvård för beteendestörningar ex 

Figur 16: Ålder och könsfördelning i resp landsting/ region 
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ADHD är nästan lika många pojkar som flickar. Flickorna är något fler. Något fler pojkar än 

flickor finns i diagnosgrupperna F20 schizofreni och liknande psykoser och  F80 störningar 

av specifika utvecklingsområden. 

 

 
Figur 18: Diagnosfördelningen % av alla patienter inom BUP i respektive landsting. 

 

Figuren ovan illustrerar den diagnosfördelning som landstingen rapporterat för de patienter 

som vårdats i heldygnsvård inom BUP. Bilden visar att det ser väldigt olika ut mellan 

landstingen. Detta behöver inte betyda att patienterna som vårdas inom heldygnsvården är 

väldigt olika mellan landstingen utan speglar kanske mer den tradition som finns lokalt 

beträffande diagnossättning.  
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Figur 19: Diagnos och % fördelning av antalet vårddagar per diagnos inom BUP totalt i Sverige 
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De diagnoser som helt klart kräver mest vårddagar inom BUP:s heldygnsvård är depression, 

ångeststörningar och ätstörningar.  

 
I figuren nedan har vi förutom vårddagarnas procentuella fördelning i diagnosgrupper även 

lagt in andelen flickor och pojkar som konsumerat vårddagarna i respektive diagnosgrupp. Av 

detta kan man ex utläsa att strax över 20 % av vårddagarna konsumeras av personer med 

ångeststörningar (F 40-49). Majoriteten av de patienter som varit inlagda för denna 

diagnosgrupp är flickor. Ett annat ex är att 20 % av vårddagarna konsumeras av patienter med 

personlighetsstörningar (F 60-69) medan dessa vårddagar konsumerats av väldigt få patienter 

både vad det gäller flickor och pojkar. Detta visar att ett fåtal patienter med 

personlighetsstörningar som diagnos konsumerat många vårddagar vilket innebär att dessa 

patienter varit inlagda väldigt länge.  
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Figur 20: Diagnos och % fördelning av vårddagar kompletterat med andelen pojkar och flickor som 

använt vårddagarna inom resp. diagnosgrupp. 

9 Vården inom BUP 

 
Patienterna inom BUP - varför är man inom heldygnsvården  

Den vård som barnpsykiatrin bedriver inom heldygnsvården handlar mycket om att 

omhänderta svårt sjuka barn som behöver en omfattande och avancerad omvårdnad.  

I samband med besöken på klinikerna gjordes en muntlig genomgång av samtliga barn och 

ungdomar som vårdades inom heldygnsvården. Det blev inalles knappt 100 patientberättelser. 

Det går att grovt dela in dessa patienter i olika huvudgrupper. Något som förekom relativt 

vanligt i alla grupperna var olika former av traumatisering efter misshandel eller sexuella 

övergrepp. Hos knappt 10 % av de patienter vi gick igenom fanns konstaterad incest i 

bakgrunden.  

 

Ätstörningsproblematik: Framförallt flickor med allvarlig anorexia men även enstaka pojkar 

med denna diagnos. Patienter med ätstörningsproblematik var en av de större grupperna och 

utgjorde cirka 20 % av de inneliggande patienterna.  
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Suicidförsök: En annan stor grupp var de som försökt att ta sitt liv. Vården hade som regel 

inletts på medicinklinik och i vissa fall på kirurgisk klinik. Olika former av 

tablettförgiftningar dominerade men även försök till hängning, hopp från hög höjd eller 

försök som lett till allvarlig brännskada. Antalet barn som vårdades med tankar om att ta sitt 

liv, men som inte gjort något suicidförsök, var ännu större. Ibland kunde tankar på och hot om 

att ta sitt liv vara orsak till inläggning men mer ofta förekom andra typer av 

symtom/sjukdomstillstånd parallellt.  

 

Självskador: Nästa stora grupp utgjordes av unga kvinnor med självskadeproblematik. Ibland 

i suicidsyfte men oftast som ett led i ångestdämpning. Den vanligaste formen av självskada 

var att skära sig i armarna. Det förekom också självskadade genom att bränna sig med hjälp 

av glödande cigarett. Underliggande diagnos hos dessa patienter var olika former av 

personlighetsstörning oftast emotionell instabil personlighetsstörning.  

Klassiska psykiska sjukdomstillstånd: En relativt stor grupp hade diagnos som allvarlig 

depression, bipolär sjukdom eller psykossjukdom. Dessa tillstånd som helt dominerar inom 

vuxenpsykiatrin debuterar ju hos en del patienter tidigt oftast dock efter puberteten.  

 

Neuropsykiatri: En relativt ny grupp patienter som ökat i antal både som inneliggande och 

framförallt inom öppenvården är patienter med olika former av neuropsykiatriska störningar. 

Inom heldygnsvården fanns både patienter med ADHD, Asperger och autism. Denna grupp 

var den enda tillsammans med gruppen asylsökande där pojkarna utgjorde det stora flertalet.  

 

Asylsökande flyktingbarn är ännu en grupp förtjänar att nämnas. Under vår kartläggning 

hittade vi enbart några enstaka inneliggande. Personalen vittnade dock om att tidigare var 

dessa vanligt förekommande patienter. En del av dem hade psykiska sjukdomstillstånd inom 

flera olika grupper av diagnoser. Vanligast var posttraumatiska stresstillstånd. Stort 

bekymmer ur alla synvinklar var oftast att deras vård- och skyddsbehov oftast var helt 

avhängigt hot eller beslut om utvisning. Ett tillstånd som inte kan behandlas vare sig med 

farmaka eller annan terapi vilket gör vården av denna grupp svår ur flera olika synvinklar.  

 

En grupp vi sakande vid kartläggningen var patienter med primär missbruksproblematik. 

Dessa fanns enbart på Maria Ungdomsklinik i Stockholm som har denna inriktning. Men 

patienter med svåra former av alkohol eller narkotika missbruk lyste lite med sin frånvaro 

inom övrig heldygnsvård. Vår gissning är att dessa i huvudsak för sin vård tillfredställd via 

primärkommunala insatser. 

 

Vårdinnehåll 

Innehållet i vården varierar vid de olika klinikerna men bygger vanligen på olika strukturerade 

aktiviteter utifrån funktionsnivå och undervisning i egen skola s.k. klinikskola. Exempel på 

strukturerade aktiviteter som kan förekomma är social träning, färdighetsträning, 

matlagnings- och måltidsträning, bild, drama och musik. På en del vårdavdelningar finns 

personal som ansvarar för olika diagnosgrupper. Flera avdelningar arbetar i sin struktur 

miljöterapeutiskt och arbetet är inriktat på barnets familj och nätverk. Vid några kliniker 

bedrivs terminsvis regelbundna föräldrautbildningsgrupper och Funktionell Familjeterapi 

(FFT) som är en i forskningen väl förankrad familjeterapimetod för behandling där ett barn 

eller ungdom uppvisar beteendeproblem av utagerande slag.  
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Föräldrar/närstående är viktiga samarbetspartner för att de färdigheter som tränas upp ska 

kunna överföras till hemmet, skola och andra miljöer som barnet vistas i. Föräldrar/närstående 

får också information/undervisning om det psykiatriska tillstånd som är aktuellt för att aktivt 

kunna medverka i behandlingen . Vissa kliniker kräver att en nära vuxen ska vara med hela 

tiden när ett barn/ ungdom är inlagd inom i heldygnsvården. På andra kliniker erbjuds 

föräldrar/ närstående att vara med och möjlighet finns att ordna för övernattning antingen i en 

extrasäng i patientrummet eller i särskilda föräldrarum. 

 

Öppenvården inom BUP tar oftast en aktiv del i behandlingen när en patient är inlagd. Detta 

underlättar det fortsatta arbetet inom öppenvården.  
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10 Personal 

I kartläggningen har vi frågat efter vilken personalbemanning som finns på respektive 

vårdavdelning. Vi har också frågan om det finns personal som är gemensam för kliniken men 

arbetar viss procent av sin tjänst riktad mot heldygnsvården. Med utgångspunkt från de 

uppgifter som redovisats har räknat fram antal årsarbetare per vårdplats i de olika landstingen. 

 
Tabell 6: Personal totalt per vårdplats BUP 2008 (årsarbetare) 

 
Personal 

totalt 
Omvårdnads- 

personal 
Varav sjuk- 
sköterskor 

Specialist- 
läkare 

Sjuk- 
gymnast 

Arbets- 
terapeut Psykolog Kurator 

Stockholm 6,32 3,00 1,36 0,455  0,046 0,409 0,364 

Uppsala 4,90 3,35 1,19 1,152   0,090 0,143 

Östergötland 4,08 3,17 1,67 0,167  0,167 0,125 0,125 

Kalmar 3,89 2,85 1,92 0,138   0,228 0,210 

Blekinge 3,02 2,72 0,92 0,040     

Skåne 2,66 0,82 0,64 0,068   0,125 0,125 

Halland 3,86 2,81 1,42 0,125    0,119 

Västra Götaland 2,35 1,71 0,71 0,048   0,103 0,103 

Örebro 3,28 2,70 0,94 0,098   0,085 0,140 

Västmanland 4,67 3,70 1,14    0,333 0,130 

Dalarna 4,91 3,80 1,49    0,273 0,067 

Gävleborg 8,40 7,40 4,05 0,250     

Västerbotten 5,01 3,50 2,25 0,233 0,075  0,125  

Norrbotten 3,49 2,52 1,32 0,333     0,167 0,167 

Riket 4,35 3,14 1,50 0,26 0,08 0,11 0,19 0,15 

 
Antal årsarbetare per vårdplats varierar mycket mellan de olika landstingen/ regionerna från 

8,4 - 2,35 årsarbetare totalt per vårdplats. Genomsnittet för riket är 4,35.  Tillgången till 

sjukgymnast inom heldygnsvården finns enbart i ett landsting och arbetsterapeut i två 

landsting. Psykolog och kurator är mer vanligt.  

 

Jämförelse av bemanning på olika avdelningar  

Vi har tagit fram ett antal typavdelningar som är vanliga inom. Redovisningen bygger på de 

uppgifter som lämnats från alla landsting över bemanning på avdelningsnivå. Vi har valt att 

presentera dessa uppgifter anonymt eftersom olikheter i bemanningen kan handla om lokala 

förutsättningar som vi inte fångat in i kartläggningen. Vi utgår enbart från antalet vårdplatser. 

 
Tabell 7: Personalbemanning totalt på vårdavdelning inom BUP med 4 vårdplatser 

Avdelning Omvårdnadspersonal Varav 

sjuksköterskor 

Psykolog Kurator 

A 11,4 7,7 0,9 0,8 

B 7,3 3,5 0,6 1,3 

C 16,3 8,1 0,0 1,0 

D 14,8 4,6 0,9 0,5 

E 15,2 5,9 1,1 0,3 

F 14,0 9,0 0,0 0,0 
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Personalbemanningen redovisas i antal årsarbetare och räknar man omvårdnadspersonal per 

vårdplats blir genomsnittet 3,1 årsarbetare med variation från 4,1 till 1,8 omvårdnadspersonal 

per vårdplats. Sjuksköterskor per vårdplats genomsnitt 1,5 med variation från 2,3 till 0,9.  
 
Tabell 8: Personalbemanning totalt  på vård avdelning inom BUP med 6 vårdplatser 

Avdelning Omvårdnadspersonal Varav 

sjuksköterskor 

Psykolog Kurator 

A 20,1 7,2 0,0 0,0 

B 19,0 10,0 0,0 0,0 

C 7,0 7,0 0,2 0,2 

D 27,0 13,3 0,0 0,2 

E 16,2 5,6 0,1 0,1 

F 15,1 7,9 0,2 0,2 

 

Om man för en BUP-avdelning med 6 vårdplatser räknar man omvårdnadspersonal per 

vårdplats blir genomsnittet 2,9 årsarbetare med variation från 4,5 till 1,2 omvårdnadspersonal 

per vårdplats. Sjuksköterskor per vårdplats genomsnitt 1,4 med variation från 1,7 till 0,9.  

 

Flera avdelningar har inte angivit att man inte har tillgång till psykologer eller kuratorer inom 

heldygnsvården men vid behov kan sådana insatser erbjudas från öppenvården.  

 

BUP på flera ställen i landet har svårt att förutom barnpsykiater problem med att rekrytera 

sjuksköterskor med specialistutbildning. En annan personalkategori där man uppgett brister är 

psykologer. BUP är annars en attraktiv arbetsplats.  
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11 Kostnader 

Det har varit svårt att få fram tillförlitliga kostnader för heldygnsvården. Verksamheterna har 

beskrivit sina kostnader uppdelade på personal, hyror och andra kostnader. Systemet att räkna 

OH- kostnader varierar mellan landstingen. Med reservation för osäkerhet redovisar vi både 

den totala kostnadsbilden som vi fått fram för BUP och den kostnad som enbart härrör sig till 

personalkostnader.  

 
Tabell 9: Totalkostnad och personalkostnad totalt och per inv<18 år 

 

Total- 
kostnad 

(mkr) 

Personal- 
kostnad 

(mkr) 

Totalkostnad per 
invånare under 18 

år (kr) 

Personalkostnad per 
invånare under 18 

år (kr) 

Personalkostnad 
Per vårdplats  

(mkr) 

01 Stockholm 152 100 351 231 4,55 

03 Uppsala 14 11 194 154 1,78 

05 Östergötland 12 10 140 111 1,62 

06 Jönköping 12 11 171 147 2,38 

08 Kalmar 17 15 385 327 3,70 

10 Blekinge 9 7 293 240 1,44 

12 Skåne 62 49 247 194 1,47 

13 Halland 19 16 301 253 2,31 

14 Västra Götaland 95 78 295 242 1,81 

17 Värmland 4 3 74 56 1,48 

18 Örebro 15 12 268 217 2,07 

19 Västmanland 12 10 229 186 2,38 

20 Dalarna 13 11 244 198 2,73 

21 Gävleborg 11 9 207 168 4,55 

24 Västerbotten 14 10 275 191 2,48 

25 Norrbotten 14 11 278 227 1,83 

Riket 476 362 247 188 2,41 

      

Tabell 10: Personalkostnad per vårddag beräknat utifrån konsumerad vårddagar, tillgängliga vårddagar 

och beläggningsgrad 2008. 

 

Kostnad per 
använd/belagd 
vårddag 

Kostnad per 
tillgänglig vårddag  "Beläggningsgrad” 

01 Stockholm 18 192 12 626 0,7 

03 Uppsala 6 320 4 954 0,8 

05 Östergötland 5 272 4 491 0,9 

06 Jönköping 13 325 6 605 0,5 

08 Kalmar 15 097 10 264 0,7 

10 Blekinge 5 816 4 000 0,7 

12 Skåne 5 344 4 077 0,8 

13 Halland 7 165 6 429 0,9 

14 Västra Götaland 5 707 5 015 0,9 

17 Värmland 15 025 4 111 0,3 

18 Örebro 7 913 5 741 0,7 

19 Västmanland 8 505 6 597 0,8 

20 Dalarna 7 864 7 569 1,0 

21 Gävleborg 14 241 12 639 0,9 

24 Västerbotten 15 840 6 875 0,4 
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25 Norrbotten 6 711 5 093 0,8 

Riket 9 040 6 310 0,70 

 
BUP har få vårdplatser för heldygnsvård. Att ha heldygnsvård kräver att man har 

personalbemanning dygnet runt därför är heldygnsvården inom BUP en relativt 

kostnadskrävande verksamhet. Skillnaden mellan landstingen är emellertid stor.  När man 

sedan räknar på hur mycket BUP:s heldygnsvård kostar i konsumerad vård per barn och 

ungdomar under 18 år i respektive landsting/ region blir kostnaden ändå inte så stor. I 

redovisad kostnad ingår även köpt vård i andra landsting. Såld vård är borträknad.  

 
Tabell 11: Kostnad för konsumerad vård i kronor per invånare<18 år. 

Stockholm 386 

Uppsala 178 

Östergötland 178 

Jönköping 169 

Kalmar 416 

Blekinge 293 

Skåne 240 

Halland 293 

Västra Götaland 287 

Värmland 196 

Örebro 299 

Västmanland 247 

Dalarna 338 

Gävleborg 303 

Västerbotten 291 

Norrbotten 285 

Riket 275 

 

Tabellen illustreras också i diagrammet nedan. För landsting som inte har några vårdplatser 

inom BUP har det varit svårt att räkna fram motsvarande kostnad.   
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Figur 20: Kostnad i kr per invånare <18 år för konsumerad heldygnsvård  
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12 Övervägande - Barn- och ungdomspsykiatri 

Heldygnsvården inom barnpsykiatrin skiljer stort mellan landstingen. Fem landsting har inga 

platser alls utan köper vid behov från andra landsting eller använder vårdplatser inom 

vuxenpsykiatri och barnmedicin. Det är svårt att göra en bedömning av konsumtionen av 

vårddagar per invånare dels på grund av osäkerheten i lämnade uppgifter om köpt vård och 

dels för att vårdbehovet i ett litet landsting kan variera slumpmässigt under ett enskilt år. 

Många barn och ungdomar med psykiatrisk problematik får insatser från socialtjänsten. 

Det finns troligen klara skillnader mellan olika landsting hur gränsdragningen mot 

socialtjänsten ser ut och vad som bedöms som medicinskt orsakad behov av omhändertagande 

dygnet runt och vad som är omsorgssvikt hos föräldrar. Det finns också skillnader i 

behandlingsfilosofi mellan olika BUP-kliniker.  

 

Eftersom heldygnsvården inom BUP är liten blir variationerna i behov stora vilket gör att 

beläggningen blir ojämn och genom att avdelningarna på BUP har få vårdplatser blir 

kostnaderna per vårddygn höga. I flera landsting pågår diskussioner om rimligheten i 

kostnaderna för heldygnsvården och alternativa lösningar till egna vårdplatser övervägs. I 

andra områden pågår planering av ökning av antalet platser.  

 

För att använda resurserna på bästa sätt kan det vara rimligt att överväga hur och var behov av 

dygnet-runt-omhändertagande ska ske. Kanske behövs gemensamma lösningar mellan flera 

landsting inom regionerna, kanske samverkansformer med vuxenpsykiatrin och ålders 

integrerade verksamheter för ungdomar och lösningar tillsammans med barnmedicin för barn. 

Det behövs sannolikt ett nationellt samråd om antalet platser så att det gemensamt finns 

tillräckligt med platser med de olika inriktningar som behövs för att motsvara det nationella 

behovet. Oavsett vilka lösningar som landstingen väljer måste barnperspektivet beaktas och 

noggranna konsekvensanalyser göras. Dessa barnkonsekvensanalyser blir fullständiga först 

om de görs tillsammans med kommunerna. 

 

I Socialstyrelsens statistik över heldygnsvård totalt framgår en ökning av vårddagarna för 

självskadehandlingar. I inventeringen är fortfarande psykiatrisk vård till personer under 18 år 

liten och även till åldersgruppen 18-24 år. I Socialstyrelsens inventering ingår även 

inläggningar i somatiken medan här är bara de med som vårdats inom psykiatrin. Det finns 

anledning att i landstingen speciellt följa den utvecklingen som i de nationella 

sammanställningarna ser oroväckande ut. 

 

Sammanfattningsvis är barnpsykiatrins heldygnsvård liksom heldygnsvården till unga vuxna 

ett område som behöver bli föremål för gemensamma diskussioner lokalt, regionalt och 

nationellt.   
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13 Slutsatser 

Generella stutsatser som gäller all heldygnsvård både för allmänpsykiatrin, rättspsykiatrin och 

BUP finns att läsa om i huvudrapporten. För BUP vill vi särskilt lyfta fram några av dessa 

generella slutsatser. 

 Landstingens redovisningssystem för uppföljning av den psykiatriska vården behöver 

utvecklas för att öka kvaliteten i uppföljning och styrning. Flera landsting har haft 

svårigheter att redovisa de uppgifter som efterfrågats i kartläggningen 

 Antalet vårdplatser är inte ett optimalt mått för jämförelse mellan landstingen då mycket 

av vården köps eller säljs mellan huvudmännen. Konsumerade vårddagar av länets 

invånare är ett bättre jämförelsemått. 

 Ett bra samarbete med och goda resurser i öppenvården minskar behovet av heldygnsvård 

 En utvecklad samverkan med allmänpsykiatrin behövs för att underlätta för de patienter 

som behöver fortsatta vårdinsatser efter 18 år. Tillämpning av en flexibel åldersgräns 

utifrån patientens behov och förutsättningar eller utveckling av gemensamma 

åldersöverskridande verksamheter kan underlätta. 

 Barnpsykiatrisk erfarenhet och kompetens inom vuxenpsykiatrin och vuxenpsykiatrisk 

erfarenhet kompetens inom BUP underlättar överföring av patienter och samverkan. 

 Ett bra samarbete med kommunen med möjlighet till individualiserat stöd minskar 

behovet av heldygnsvård 

 Gemensamma överenskommelser mellan kommun och landsting finns men behöver 

kompletteras med mer djupgående analyser och handlingsplaner för svåra gränsområden 

och komplicerad samverkan 

 Innehållet i heldygnsvården liksom lokaler skiljer i standard. Ett differentierat utbud av 

insatser med tydlig knytning till aktuell kunskap och som tar till vara patienterna och 

deras närståendes egna resurser behöver utvecklas generellt. 

 

För utveckling av barn- och ungdomspsykiatrin lyfts i slutsatserna särskilt fram: 

 Fördelningen av heldygnsvårdsplatser i landet är ojämnt fördelade och användningen av 

heldygnsvård varierar liksom gränsdragningen mot kommunen. En fördjupad analys och 

utredning kring samspelet mellan heldygnsvård och öppenvård i landstinget och 

socialtjänstens insatser och Statens Institutionsstyrelse behöver göras med ett barn- och 

helhetsperspektiv.  
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BILAGA 1 
 
Tabell: Antalet flickor och pojkar i respektive åldersgrupp   

 0-6   7-12   13-17   
18 och 
äldre   Totalt 

  Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor   

01 Stockholm 3 2 3 3 65 106 5 20 207 

03 Uppsala 0 0 2 0 55 117 0 23 197 

05 Östergötland 0 2 1 3 18 49 0 0 73 

06 Jönköping 0 0 3 2 28 43 0 0 76 

07 Kronoberg 0 0 0 1 3 11 0 0 15 

08 Kalmar 0 0 1 0 9 22 0 3 35 

10 Blekinge 1 0 1 0 6 27 0 2 37 

12 Skåne 0 0 10 7 95 181 25 38 356 

13 Halland 0 0 7 0 18 52 0 1 78 

14 Västra Götaland 0 0 18 21 142 520 17 201 919 

17 Värmland 0 0 0 2 1 6 0 0 9 

18 Örebro 0 0 3 4 39 90 10 15 161 

19 Västmanland 0 0 5 16 23 40 0 3 87 

20 Dalarna 0 0 2 2 21 66 0 0 91 

21 Gävleborg 0 0 0 1 16 27 0 0 44 

24 Västerbotten 0 0 0 0 9 21 0 0 30 

25 Norrbotten 1 0 7 3 25 47 0 0 83 

Total 5 4 63 65 573 1425 57 306 2498 

 
Antalet patienter som redovisats från landstingen stämmer inte riktigt överens när man frågar 

efter det totala antalet patienter som vårdats inom heldygnsvården (tabell 1) eller ber om 

uppdelning på ålder och kön. Denna differens beror på att uppgifterna ibland hämtas ur olika 

källor inom landstingens/regionernas datasystem.  
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Rapporten ska kompletteras med  

 

 

Bilaga 2 Kartbild BUP 
 
 
Bilaga 3 Mallar för redovisning av patienter, vårddagar, kostnader och 
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Bilaga 4 Kompletterande frågor 

 


