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Huvudslutsatser 

Antal platser och vårddagar: 

 Antalet vårdplatser är inte ett optimalt mått eftersom mycket vård säljs och köps. 

Konsumerade vårddagar (producerade vårddagar justerat för köpt och såld vård) är 

ett bättre mått men även det varierar stort över landet.  

 Det finns inte några enkla samband mellan antalet tillgängliga vårddagar och 

pressad platssituation eller andel tvångsvård utan verkar snarare samspela med hur 

välutvecklad den öppna psykiatriska vården och kommunens insatser är.  

 En stor andel av de som vårdas i heldygnsvården är mycket allvarligt sjuka och har 

stort omvårdnads- eller skyddsbehov.  

 Det finns med nuvarande kunskap en nedre gräns för antalet platser i 

heldygnsvården som inte kan kompenseras med öppenvård eller kommunala 

insatser. 

Samspel med den psykiatriska öppenvården 

 Ett bra samarbete med och goda resurser i den psykiatriska öppenvården minskar 

behovet av heldygnsvård i allmänpsykiatrin. 

 Det finns i många landsting behov av fördjupade analyser och ett ökat strategiskt 

tänkande kring resursen heldygnsvård sett i ett sammanhang med öppenvården. 

Samspel med kommunen 

 Ett bra samarbete med kommunen, god tillgång på differentierade boendelösningar 

med möjlighet till individualiserat stöd i kommunen minskar behovet av 

heldygnsvård.  

 Betalningsansvarslagen har olika regler för psykiatrin jämfört med övrig sjukvård 

och dess regelverk för antal dagar innan betalningsansvar inträder kan behöva ses 

över. 

 Gemensamma överenskommelser mellan kommun och landsting finns men 

behöver kompletteras med mer djupgående analyser och handlingsplaner för svåra 

gränsområden och komplicerad samverkan. 

 Välfungerande rutiner för vårdplanering i samband med heldygnsvård och aktuella 

individuella planer där det tydligt framgår vilka vårdgivare som har ansvar för vad 

påverkar vårdprocessen positivt och minskar vårdtiderna. 
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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 besök i alla heldygnsvårdsverksamheter inom 

allmänpsykiatrin, barn och ungdomspsykiatrin och rättspsykiatrin under 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. Möten med patient, brukar och anhörigföreningar har genomförts vid tre 

tillfällen nationellt men inga träffar med patientföreträdare har skett vid 

kartläggningsbesöken. Kartläggningen har även samverkat med Socialstyrelsen. 

Många landsting har haft stora svårigheter att hitta tillförlitliga data genom sina 

datasystem vilket gör att en del av de insamlade uppgifterna från 2008 är osäkra. Trots 

detta är denna undersökning unik så till vida att den redovisar sjukvårdsproduktion 

och konsumtion mer detaljerat och att tvångsvårdsdagar redovisas för ett helt år.  

Genom besöken i alla verksamheter och de diskussioner som förts med 

verksamhetsföreträdarna har uppgifterna kunnat kontrolleras. De båda 

kartläggningsteamen som insamlat alla uppgifter har sett vårdmiljöer och fört 

diskussioner med samtliga verksamhetsföreträdare kring vårdinnehåll och varför 

patienterna vårdas i heldygnsvård.  

 

Kartläggning av psykiatrisk heldygnsvård 

Psykiatrisk heldygnsvård (ofta kallad slutenvård) finns i alla landsting. 

Allmänpsykiatrin erbjuder vård till den vuxna befolkningen över 18 år och omfattar 

alla vårdplatser förutom barnpsykiatri och rättspsykiatri. Inom allmänpsykiatrin 

förekommer ofta subspecialisering i psykosvård, beroende- och missbruksvård, 

äldrepsykiatri, vård till personer med affektiva störningar och ätstörningsvård. Barn 

och ungdomspsykiatrin, som tar emot barn och ungdomar under 18 år, finns som 

öppenvård i alla landsting men heldygnsvårdplatser finns bara i tre fjärdedelar av 

landstingen. Rättspsykiatri omfattar hela kliniker eller avdelningar som har inriktning 

mot rättspsykiatri och erbjuder vård till patienter som överlämnats till vård av domstol 

efter att ha begått brott under inflytande av allvarlig psykisk störning eller bedöms lida 

av en sådan störning när straffet ska avtjänas. 

 

Det finns stora skillnader i landet mellan antalet platser och typ av subspecialisering 

men skillnaden mellan hur heldygnsvårdsplatserna används på olika avdelningar är 

ännu större. Vilka insatser som finns att erbjuda patienterna under vårdtiden på 

avdelningen varierar stort liksom vilka förutsättningar som finns i form av lokaler och 

personal. Vårdavdelningar som har ett nära och fungerande samarbete med psykiatrisk 

öppenvård, och de som saknar detta, skiljer sig åt och det förefaller som ett 
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välutvecklat samarbete bidrar till ökad kvalité och kontinuitet samtidigt med ett 

minskande behov av heldygnsvård. Det går inte att lyfta fram ett enskilt landsting som 

gott exempel eftersom skillnaderna i innehåll i vården varierar stort även inom 

landstingen. 

 

Organisationen av heldygnsvården skiljer sig åt betydligt över landet. En förutsättning 

för en välfungerande psykiatrisk heldygnsvård är att den finns i en organisation som 

möjliggör integrerade arbetsformer och nära samarbete med den psykiatriska 

öppenvården och kommunens socialtjänst. En välfungerande psykiatrisk heldygnsvård 

förutsätter även en samverkan med den specialiserade kroppssjukvården och 

primärvården. Det förutsätter en ledning och styrning som tar hänsyn till att 

heldygnsvården har speciella förutsättningar utifrån uppdraget att tillhandahålla 

tvångsvård.   

 

Antalet platser i den psykiatriska heldygnsvården har minskat under de senaste 15 

åren men legat på ungefär samma nivå under de senaste fem åren. Däremot har inte 

antalet patienter som vårdas i heldygnsvård eller antalet vårdtillfällen inte minskat i 

samma takt, utan det är snarare vårdtiderna som minskat med undantag från 

rättspsykiatrin där vårdtiderna ökat . 

 
 Tabell 1: Antalet platser i den psykiatriska heldygnsvården 

 
1996 2008 2009 2010* 

Allmänpsykiatrin 
 

3 296 3 249 3 244 

Rättspsykiatrin 
 

1 101 1 116 1 113 

BUP 382** 163 157 157 

Totalt 7 276*** 4 560 4 522 4 514 

     *31 mars 

    ** SOU 1998:31, s. 262 

   *** Uppgift från SKL, Sjukvårdsdata i fokus 

   

Under 2008 producerade landstingen 1 583 704 vårddagar vilket innebär 170 dagar i 

medeltal per 1000 invånare. I vissa landsting, där man till exempel säljer mycket 

rättspsykiatrisk vård till andra landsting, blir antalet vårdplatser och producerade 

vårddagar per 1000 invånare missvisande. Ett betydligt bättre mått på tillgänglig 

vårdkapacitet av heldygnsvård i ett landsting är istället det antal vårddagar som den 

egna befolkningen fått ta del av (konsumerat).  Av denna orsak används i denna 

rapport konsumerad vård, det vill säga producerad vård minus den vård som sålts plus 

den vård som köpts från andra landsting, i jämförelser mellan landsting. 

  

Allmänpsykiatri 

Inom allmänpsykiatrin fanns 2009 68 verksamhetsområden med 3 249 vårdplatser, det 

vill säga tre fjärdedelar av det totala antalet vårdplatser inom psykiatrin.  

Kartläggningen redovisar att totalt 1 165 774 allmänpsykiatriska vårddagar 
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konsumerades under 2008 vilket innebär 119 vårddagar per 1000 invånare och år. 

Även den konsumerade vården varierar mellan landstingen; vissa har dubbelt så 

många konsumerade vårddagar per 1000 invånare jämfört med andra. Även om den 

vård som köps externt av vårdgivare utanför landstingen (exempelvis privata 

ätstörningskliniker, eller HVB-hem) inkluderas är skillnaderna stora om än något 

utjämnade.  

 

Andelen patienter och antalet vårdagar inom ramen för tvångsvård, LPT (Lagen om 

psykiatrisk tvångsvård) eller LRV (Lagen om rättspsykiatrisk vård), skiljer också 

mellan landstingen. Inom allmänpsykiatrin utgör cirka 68 procent av vårddagarna 

frivillig vård enligt HSL (Hälso- och sjukvårdslagen), 29 procent av vårddagarna 

enligt LPT och 2 procent enligt LRV. De landsting som har störst andel tvångsvård 

använder drygt 40 procent av vårddagarna till tvångsvård och har över 40 vårddagar 

enligt LPT per 1000 invånare jämfört med 16 procent och 12 vårddagar per 1000 

invånare för de landsting som har lägst. Det finns dock inget samband mellan en hög 

andel tvångsvård och ett lågt antal vårdplatser utan det verkar vara andra faktorer som 

styr användningen av tvångsvård.  

 

Psykosvård finns subspecialiserad i de flesta landsting, men i övrigt är det stora 

skillnader mellan landstingens utbud. Missbruksvård finns vid speciella kliniker eller 

avdelningar i en del landsting. Ett intryck är att det är en större observans på missbruk 

och att fler patienter får den diagnosen som huvuddiagnos där det finns specialisering 

kring missbruk. Kartläggningen visar att antalet personer som vårdas med en 

missbruksdiagnos som första diagnos är fem gånger större i det landsting som ligger 

högst i jämförelse med det som ligger lägst. Men subspecialiserad missbruksvård är 

inte enbart en fördel utan kan bidra till gränsdragningsproblem mellan olika 

verksamheter och att patienter med multiproblematik faller mellan ansvarsområdena 

eller får en splittrad vård. Äldrepsykiatri är också en subspecialisering som finns i 

olika utsträckning. Kartläggningens resultat illustrerar att personer över 65 år 

konsumerar mindre heldygnsvård än förväntat utifrån befolkningsstorlek och 

sjuklighet. Ett behov av större fokus på äldres psykiska hälsa lyfts fram.  

 

Allmänpsykiatrins patienter 

60 293 patienter vårdades 2008 inom allmänpsykiatrin. Av dessa var ca 50 procent 

kvinnor och den dominerade diagnosen var affektiva sjukdomar för kvinnor medan 

den dominerande diagnosen bland män var missbruk. Om man istället jämför 

diagnosfördelningen per vårddag dominerar schizofreni och affektiva störningar, då de 

ofta innebär längre vårdtider. Fler vårdagar går till män på grund av deras dominans 

inom rättspsykiatrin. 

 

Fjorton procent av patienterna bedömdes vid besöken 2009 ha en tveksam indikation 

för inläggning. Den vanligaste orsaken var att man väntade på ett boende eller andra 

insatser från kommunen eller att en kontakt med den psykiatriska öppenvården ännu 

inte var etablerad.  
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Trots en andel redovisad andel patienter utan uppenbart behov av heldygnsvård är 

ändå intrycket att de flesta patienter som vårdas är svårt sjuka. Förutom allvarlig 

psykisk sjukdom redovisades ett flertal både psykiska och fysiska sjukdomar bland 

patienterna i heldygnsvården. Dessutom uppgavs patienterna ofta befinna sig i en 

utsatt social situation med svagt socialt nätverk, låg utbildningsnivå, avsaknad av 

sysselsättning, långt från arbetsmarknaden och en svag ekonomi. 

 

 

Barn och ungdomspsykiatri 

Antalet slutenvårdplatser i barn och ungdomspsykiatrin är genomgående lågt över 

landet och de 157 vårdplatserna är ojämnt fördelade. 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. Även inom barn- och 

ungdomspsykiatrin, BUP ges vården enligt HSL, motsvarande 85 procent av 

vårddagarna eller LPT motsvarande 15 procent. 2166 barn vårdades 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. 

 

Rättspsykiatri 

Inom rättspsykiatrin fanns 2009 totalt 1116 platser fördelade på alla landsting utom 

tre. Antalet personer som överlämnas till rättspsykiatrisk vård varierar över landet och 

mellan olika år. De senaste åren har cirka 300 personer per år överlämnats vilket är en 

minskning jämfört med för 5 år sedan. Däremot har vårdtiderna blivit längre och 

innebär för de flesta om många år inom den rättspsykiatriska vården vilket medför att 

rättspsykiatrin är den enda form av heldygnsvård där platserna har ökat. 

Rättspsykiatrisk vård är den vård inom psykiatrin som säljs och köps mest mellan 

landstingen. Det finns fem regionvårdskliniker som säljer majoriteten av sina 

vårddagar till andra landsting. På dessa regionkliniker produceras 40 procent av 

vårddagarna enligt LRV. Detta motsvarar 28 procent av patienterna som vårdas enligt 

LRV. Bland dessa återfinns ett antal patienter med mycket långa vårdtider. Totalt 53 

procent av vårddagarna och 63 procent av patienterna vårdas på länskliniker avsedda 

för LRV-vård. En liten andel, sex procent av LRV- vården sker på allmänpsykiatriska 

vårdplatser. Men omfattningen varierar och i vissa landsting är andelen LRV-vårdade 

inom allmänpsykiatrin den dubbla. 
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Huvuddelen av vårddagarna sker enligt LRV (85 procent) men 10 procent är vård 

enligt LPT som ofta handlar om vård av personer med en mycket allvarlig psykiatrisk 

problematik, med speciella omvårdnadsbehov som är svåra att klara inom 

allmänpsykiatrin. Fem procent är vård enligt HSL vilket handlar om patienter som är 

häktade eller kommer från kriminalvården. 

 

Av det totala antalet patienter som vårdas inom heldygnsvårdspsykiatrin får 2 procent 

vård enligt LRV. Detta betyder att 2 procent av patienterna använder motsvarande en 

fjärdedel av det totala antalet vårddagar i all psykiatrisk heldygnsvård. 

Av de patienter som vårdas inom rättspsykiatrin är enbart cirka 10 procent kvinnor. En 

majoritet av patienterna har två eller flera diagnoser och upp till 90 procent av 

patienterna uppges ha ett komplicerande missbruk. Den helt dominerande 

diagnosgruppen som i kartläggningen anges som huvuddiagnos inom rättspsykiatrin är 

schizofreni och övriga psykossjukdomar, därefter men i betydligt mindre omfattning 

kommer affektiva sjukdomar, personlighetsstörningar, utvecklingsstörning och 

missbruk.  

 

Inom rättspsykiatrin finns ett bredare utbud av insatser inom vården i jämförelse med 

allmänpsykiatrin och det är tydligt vården omfattar mer psykosociala insatser än i 

allmänpsykiatrin. Rättspsykiatrin har självklart helt andra förutsättningar att göra detta 

utifrån att det är ett litet antal patienter med långa vårdtider som man ansvarar för.  

 

Kravet på ökad säkerhet präglar många av de rättspsykiatriska avdelningarna. Det 

finns tre säkerhetsnivåer där den högsta ska kunna skydda även mot fritagningsförsök.  

2009 fanns det 36 platser med högsta säkerhet vilket mer än väl motsvarar behovet. 

564 platser är i mellan nivån och 516 i lägsta säkerhetsklass. Utbyggnad av 

rättspsykiatrin pågår i flera landsting. Det är svårt att förena hög säkerhet med en 

positiv vårdmiljö om kravet på fysisk säkerhet, det vill säga byggnader och 

säkerhetsanordningar drivs långt. Fördjupad analys av behoven av platser med olika 

säkerhet behöver göras och i beaktande av förslag om ny lagstiftning som väntas. 

 

Heldygnsvården en del i en helhet 

Heldygnsvården, den psykiatriska öppenvården och socialtjänstens insatser är 

kommunicerande kärl. För ett välfungerande stöd till personer med psykiska 

sjukdomar och funktionsnedsättningar av sådan grad att de ibland behöver 

heldygnsvård krävs att alla aktuella aktörer har ett smidigt samarbete. För att 

minimera behovet av heldygnsvård måste den psykiatriska öppenvården och 

kommunens verksamheter vara välfungerande och finnas i tillräcklig omfattning. 

Samtidigt kan inte de mest välfungerande insatser i öppenvård helt ta bort behovet av 

heldygnsvård. Det finns i varje område en nedre kritisk gräns för antalet vårdplatser 

och vårddagar som erbjuds.  

 

Övergripande iakttagelser 

Personalens medelålder är hög och stora pensionsavgångar väntar. Det är redan idag 
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svårt att rekrytera till exempel specialistläkare i psykiatri och sjuksköterskor med 

specialistutbildning i psykiatri. Det finns stora behov av kompetensutveckling om 

heldygnsvården ska kunna vara den specialiserade psykiatri som tar hand om patienter 

när insatserna i öppenvård inte räcker. 

 

Det finns mycket lite forskningsaktiviteter i heldygnsvården som involverar patienter i 

olika studier. Behovet av klinisk forskning kring insatser i heldygnsvården är stort. 

 

Svårförklarliga skillnader 

Det är stora skillnader mellan landstingen och mellan olika avdelningar inom 

landstingen i vårdproduktion per invånare, kostnader, personalresurser, 

ansvarsfördelning inom landsting och gentemot kommunen. Det är svårt att förstå 

dessa skillnader ur ett medborgar perspektiv men också ur ett effektivitetsperspektiv 

för landstingets egen del. Den bild som tydligt framkommer vid kartläggningen är att 

det går att öka effektivitet och resultat med bättre samordning av insatserna. Det som 

också blir tydligt är att en alltför låg tillgänglighet till vårddagar i heldygnsvård eller 

obalans mellan öppen- och heldygnsvård eller mellan olika subspecialiseringar 

försvårar ett effektivt användande av resurserna. 

 

Slutsatser: 

Tillförlitliga underlag för styrning. 

 Den standard som redovisningssystemen i landstingen har när det gäller uppgifter 

om psykiatrisk vård behöver utvecklas för att öka kvaliteten i uppföljning och 

styrning och de uppgifter som ska rapporteras nationellt.  

 Ett bättre nationellt stöd för insamling och en mer utförlig återföring av statistik 

och jämförelser behöver utvecklas liksom gemensamma termer och definitioner 

för begrepp som rör psykiatriområdet och de speciella behov som tvångsvården 

innebär.  

Antal platser och vårddagar: 

 Antalet vårdplatser är inte ett optimalt mått eftersom mycket vård säljs och köps. 

Konsumerade vårddagar (producerade vårddagar justerat för köpt och såld vård) är 

ett bättre mått men även det varierar stort över landet.  

 Det finns inte några enkla samband mellan antalet tillgängliga vårddagar och 

pressad platssituation eller andel tvångsvård utan verkar snarare samspela med hur 

välutvecklad den öppna psykiatriska vården och kommunens insatser är.  

 En stor andel av de som vårdas i heldygnsvården är mycket allvarligt sjuka, har 

stort omvårdnads- eller skyddsbehov.  

 Det finns med nuvarande kunskap en nedre gräns för antalet platser i 

heldygnsvården som inte kan kompenseras med öppenvård eller kommunala 

insatser. 
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Samspel med den psykiatriska öppenvården 

 Ett bra samarbete med och goda resurser i den psykiatriska öppenvården minskar 

behovet av heldygnsvård i allmänpsykiatrin. 

 Det finns i många landsting behov av fördjupade analyser och ett ökat strategiskt 

tänkande kring resursen heldygnsvård sett i ett sammanhang med öppenvården. 

Samspel med kommunen 

 Ett bra samarbete med kommunen, god tillgång på differentierade boendelösningar 

med möjlighet till individualiserat stöd i kommunen minskar behovet av 

heldygnsvård.  

 Betalningsansvarslagen har olika regler för psykiatrin jämfört med övrig sjukvård 

och dess regelverk för antal dagar innan betalningsansvar inträder kan behöva ses 

över. 

 Gemensamma överenskommelser mellan kommun och landsting finns men 

behöver kompletteras med mer djupgående analyser och handlingsplaner för svåra 

gränsområden och komplicerad samverkan. 

 Välfungerande rutiner för vårdplanering i samband med heldygnsvård och aktuella 

individuella planer där det tydligt framgår vilka vårdgivare som har ansvar för vad 

påverkar vårdprocessen positivt och minskar vårdtiderna. 

  

Utveckling av heldygnsvården allmänt 

 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. 

 Utveckling regional eller nationell samling av kunskap behöver åstadkommas men 

behöver inte vara knutet till speciella vårdplatser. För vissa tillstånd kan det 

kanske till och med vara negativt att samla patienterna på ett ställe. 

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.  

Utveckling av missbruksvård 

 Kunskapsutvecklingen inom området ställer krav på en utveckling av såväl 

öppenvård som heldygnsvårdens innehåll och organisation. Beroende och 

missbruksvården i form av heldygnsvård skiljer stort mellan landstingen och det 

finns troligen behov av analys i många landsting.  

 Oavsett om det finns en subspecialiserad missbruksverksamhet eller ej finns behov 

av fortsatt implementering av de nationella riktlinjer som finns och 

utvecklingsarbete inom såväl barnpsykiatri, allmänpsykiatri som rättspsykiatri 
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Utveckling av insatser till äldre 

 Insatserna till personer över 65 år med psykisk ohälsa behöver analyseras i 

landstingen så att det går att bedöma om behoven i befolkningen möts i tillräcklig 

omfattning Det finns i flera fall behov av förtydligande av ansvarsfördelning inom 

landstinget och att tillsammans med kommunen hitta samverkansformer och 

klargöra ansvarsgränser. 

Utveckling av tvångsvården 

 Användningen av tvångsvård och tvångsåtgärder måste följas mer intensivt och de 

stora skillnaderna som föreligger tydliggör ett stort behov av gemensamt 

utvecklingsarbete kring tvångsvården. 

 Kvalitet och resultat av tvångsvård måste kunna följas upp så att det går att 

säkerställa att den vård som människor tvingas ta emot mot sin vilja är god och 

säker. 

Personal 

 Tillgång till kompetent personal är en nyckelfråga för en välfungerande 

heldygnsvård. Det är i nuläget påtaglig brist på specialistläkare och specialist 

sjuksköterskor i psykiatri och det saknas en nationell utbildningsplan för skötare. 

 Det finns omfattande behov av kompetensutveckling i heldygnsvården då det finns 

mycket ny kunskap som ännu inte implementerats 

Forskning 

 Kunskapen kring hur insatser i heldygnsvården ska utformas för att vara mest 

effektiva saknas i stor utsträckning. Det behövs en omfattande satsning på klinisk 

forskning i heldygnsvården. 

 Utveckling av forskning i heldygnsvården kan bidra till en ökad kompetens i 

systematisk uppföljning och öka intresset för att arbete i heldygnsvården 



    

  

    

 2010-06-18   

   
 

 

 

Sveriges Kommuner och Landsting 

Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 

Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 

info@skl.se Org nr: 222000-0315 www.skl.se 

Innehåll 

1 Bakgrund .............................................................................................................. 16 
2 Metod ................................................................................................................... 16 

2.1 Insamling av material .................................................................................... 16 

2.2 Återföring och diskussioner .......................................................................... 17 
2.3 Definitioner ................................................................................................... 17 
2.4 Begränsningar ............................................................................................... 17 
2.5 Trots begränsningar en unik kartläggning..................................................... 18 

3 Organisationsbeskrivning .................................................................................... 18 

3.1 Var finns psykiatrin i landstingens organisation? ......................................... 18 
3.1.1 Egen psykiatriförvaltning - 8 landsting ................................................. 19 

3.1.2 Samförvaltning - 8 landsting.................................................................. 20 
3.1.3 Sjukhuschefsmodellen - 4 landsting ...................................................... 20 
3.1.4 Närsjukvårdsförvaltning - 1 landsting ................................................... 21 

3.2 Verksamhetschefsområden ........................................................................... 23 

3.2.1 Allmänpsykiatri ..................................................................................... 23 
3.2.2 Rättspsykiatri ......................................................................................... 23 

3.2.3 Barn och ungdomspsykiatri ................................................................... 23 
3.3 Verksamhetsinriktningar – subspecialisering ............................................... 23 

3.3.1 Allmänpsykiatri ..................................................................................... 24 

3.3.2 BUP – Barn och ungdomspsykiatrin ..................................................... 32 

3.3.3 Rättspsykiatri ......................................................................................... 33 
4 Resultat insamlade uppgifter ............................................................................... 38 

4.1 Vårdplatser .................................................................................................... 38 

4.1.1 Förändring av vårdplatser de senaste 15 åren ........................................ 38 
4.1.2 Skillnad i vårdplatsantal mellan landstingen ......................................... 39 

4.1.3 Vårddagar bättre mått än vårdplatser ..................................................... 40 
4.1.4 Fördelning av vårdplatser inom Allmänpsykiatri/Vuxenpsykiatri 2009 40 
4.1.5 Fördelning av vårdplatser inom Barn- och Ungdomspsykiatrin 2009 ... 41 

4.1.6 Fördelning av vårdplatser inom Rättspsykiatrin 2009 ........................... 43 
4.2 Vårdproduktion ............................................................................................. 45 

4.2.1 Totalt antal producerade vårddagar - all psykiatri totalt 2008 ............... 45 

4.2.2 Vårddagar per vårdtillfälle ..................................................................... 49 

4.2.3 Allmänpsykiatri – producerade och konsumerade vårddagar 2008 ....... 51 

4.2.4 Rättspsykiatri - konsumerade och producerade vårddagar 2008 ........... 52 
4.2.5 Barn och Ungdomspsykiatri – producerade och konsumerade vårddagar 

2008 54 
4.3 Tvångsvårdens andel av heldygnsvården ...................................................... 56 

4.3.1 Andel tvångsvårdade patienter 2009...................................................... 56 

4.3.2 Vårddagar per lagrum för hela psykiatrin 2008 ..................................... 56 
4.3.3 Allmänpsykiatri – producerade vårddagar per lagrum 2008 ................. 58 

4.3.4 Tvångsvård inom barnpsykiatrin ........................................................... 61 
4.3.5 BUP - producerade vårddagar per lagrum ............................................. 62 
4.3.6 Rättspsykiatri – producerade vårddagar per lagrum 2008 ..................... 62 



 2010-06-18  13 (131) 

     

    

    

    

 

4.3.7 Totalt antal konsumerade vårddagar per lagrum och landsting ............. 65 
4.3.8 Samband mellan antal tillgängliga vårddagar och behov av tvångsvård 66 
4.3.9 Var sker den rättspsykiatriska vården .................................................... 67 

4.4 Patienterna ..................................................................................................... 68 
4.4.1 Åldersfördelning allmänpsykiatri och rättspsykiatri .............................. 68 
4.4.2 Diagnospanorama för allmänpsykiatri och rättspsykiatri ...................... 69 
4.4.3 Patienterna – enligt vilket lagrum har de vårdats .................................. 71 
4.4.4 Patienter inom rättspsykiatrin ................................................................ 74 

4.4.5 Jämförelse mellan kvinnor och män ...................................................... 74 

4.5 Personal ......................................................................................................... 74 

4.5.1 Olika behov av personal mellan verksamheterna .................................. 75 
4.5.2 Utbildning och kompetens ..................................................................... 77 
4.5.3 Kompetens ............................................................................................. 79 

4.6 Ledning och styrning..................................................................................... 79 
4.6.1 Ledarskap ............................................................................................... 79 

4.7 Kostnader ...................................................................................................... 80 
4.7.1 Kostnader per vårddag och vårdplats..................................................... 81 
4.7.2 Kostnad för heldygnsvården per invånare ............................................. 82 
4.7.3 Fördelning av kostnader för egenproducerad vård och köpt vård till de 

egna länsinvånarna ............................................................................................... 83 
4.8 Beskrivning utifrån besöken ......................................................................... 85 

4.8.1 Allmänna iakttagelser kring patienterna ................................................ 85 
4.8.2 Patienter som skulle kunna skrivas ut .................................................... 86 

4.8.3 Behov av samhällsskydd eller orsakat av rättslig påföljd ...................... 87 
4.8.4 Patienter med svårbehandlade tillstånd.................................................. 88 

4.8.5 Lokaler och den fysiska vårdmiljön....................................................... 91 
4.8.6 Vårdinnehåll........................................................................................... 92 
4.8.7 Samverkan ............................................................................................. 96 

4.9 Överväganden ............................................................................................... 98 
4.9.1 Datainsamling och uppföljningssystem ................................................. 98 
4.9.2 Organisation ........................................................................................... 99 

4.9.3 Patienternas och närståendes inflytande .............................................. 100 
4.9.4 Tillgänglighet ....................................................................................... 101 

4.9.5 Innehållet i vården ............................................................................... 104 
4.9.6 Lokaler ................................................................................................. 104 

4.9.7 Tvångsvård........................................................................................... 104 
4.9.8 Patienter ............................................................................................... 106 
4.9.9 Innehåll i vården .................................................................................. 107 

4.9.10 Behov av kompetensförstärkning ........................................................ 108 
4.9.11 Forskning ............................................................................................. 108 

4.9.12 Barn och ungdomspsykiatrin ............................................................... 108 
4.9.13 Allmänpsykiatrin ................................................................................. 109 
4.9.14 Rättspsykiatri ....................................................................................... 110 
4.9.15 Framtidsspaning ................................................................................... 110 

4.10 Slutsatser: ................................................................................................ 113 

4.10.1 Tillförlitliga underlag för styrning. ...................................................... 113 



 2010-06-18  14 (131) 

     

    

    

    

 

4.10.2 Antal platser och vårddagar ................................................................. 113 
4.10.3 Samspel med den psykiatriska öppenvården ....................................... 114 
4.10.4 Samspel med kommunen ..................................................................... 114 

4.10.5 Utveckling av heldygnsvården allmänt................................................ 114 
4.10.6 Utveckling av tvångsvården................................................................. 115 
4.10.7 Personal ................................................................................................ 115 
4.10.8 Forskning ............................................................................................. 115 

Bilaga 1: Patienter äldre än 65 år ........................................................................... 117 

Bilaga 2: Antalet vårdplatser inom den psykiatriska heldygnsvården totalt 1996 - 

2010 ....................................................................................................................... 118 

Bilaga 3: Antal vårdplatser per 1000 invånare 2008 ............................................. 119 
Bilaga 4: Rättspsykiatriska vårdplatser och säkerhetsklasser 2008 - 2012 ........... 120 
Bilaga 5: Producerad och konsumerad vård 2008 ................................................. 121 
Bilaga 6: Producerad vård per lagrum 2008 .......................................................... 122 
Bilaga 7: Producerad vård allmänpsykiatri, rättspsykiatri och BUP 2008 ............ 123 

Bilaga 8: Personal per vårdplats ............................................................................ 124 
Bilaga 9: Personalkostnad ...................................................................................... 126 
Bilaga 10: Patienternas ålderfördelning per landsting, totalt 2008 ........................ 127 
Bilaga 11: Diagnosfördelning per landsting* inom allmänpsykiatrin 2008 .......... 128 

Bilaga 12: Några typpatienter ................................................................................ 129 
 

 

Tabeller 

Tabell 1: Landstingens organisation ............................................................................ 22 
Tabell 2: Antalet platser i den psykiatriska heldygnsvården ....................................... 39 

Tabell 3: Antalet vårdplatser totalt och per 1000 invånare för allmänpsykiatrin 2009 

 ..................................................................................................................................... 41 
Tabell 4: Antalet vårdplatser inom BUP 2009............................................................. 42 

Tabell 5: Rättspsykiatrin, vårdplatser och säkerhetsklasser 2009 ............................... 44 
Tabell 6: Vårdtillfällen och patienter per 1000 invånare totalt 2008 ........................... 50 
Tabell 7: Konsumtion av vård per 1 000 invånare, medelvårdtid i dagar, 

allmänpsykiatrin 2008.................................................................................................. 52 
Tabell 8: Producerade och konsumerade vårddagar per 1000 invånare inom 

rättspsykiatrin 2008 (sorterat efter konsumerade vårddagar).. .................................... 53 
Tabell 9: Konsumtion av vård per 10 000 invånare under 18 år samt medelvårdtid i 

dagar BUP 2008 ........................................................................................................... 54 
Tabell 10: Vårddagar per lagrum, totalt i hela landet* ................................................ 56 
Tabell 11: Producerade vårddagar per lagrum inom allmänpsykiatrin 2008............... 60 

Tabell 12: Andel av totalkostnad respektive totalt antal vårddagar som utgörs av 

extern vård ................................................................................................................... 84 

Tabell 13: Uppgifter från endagskartläggning 2009 .................................................... 85 
 

Figurer 

Figur 1: Organisationsmodell – Egen psykiatriförvaltning ......................................... 19 

Figur 2: Organisationsmodell - Samförvaltning .......................................................... 20 

Figur 3: Organisationsmodell – Sjukhuschefsmodellen .............................................. 20 



 2010-06-18  15 (131) 

     

    

    

    

 

Figur 4: Organisationsmodell - Närsjukvårdsförvaltning ............................................ 21 
Figur 5: Antal vårdade personer per 1000 invånare med missbruksdiagnos (F10-F19) 

inom allmänpsykiatrin 2008 ........................................................................................ 26 

Figur 6: Antal personer som överlämnats till vård under 5 år summerat för år 2004 till 

2008 per 1000 invånare................................................................................................ 35 
Figur 7: Antalet vårdplatser i heldygnsvården 1996-2010 (källa: 1996-2007 SKL 

statistik, 2008-2010 kartläggningens uppgifter) .......................................................... 38 
Figur 8: Antalet vårdplatser inom BUP per 10 000 invånare under 18 år, redovisat per 

sjukvårdsregion ............................................................................................................ 42 

Figur 9: Antalet konsumerade vårddagar totalt per 1000 invånare ............................. 46 

Figur 10: Landstingens produktion minus konsumtion av vårddagar (stapeln för 

landsting med större konsumtion än egen produktion hamnar till vänster om 

diagrammets 0-punkt och de landsting som säljer mycket vård till höger) ................. 47 
Figur 11: Konsumerade vårddagar per 1000 invånare med vård konsumerad på 

behandlingshem adderad.............................................................................................. 48 

Figur 12: Antalet producerade vårddagar totalt per 1000 invånare 2008 .................... 57 
Figur 13: Andelen producerade vårddagar per lagrum inom allmänpsykiatrin 2008, 

antalet vårdplatser angivet inom parentes för respektive landsting ............................. 59 
Figur 14: Andel konsumerade vårddagar per lagrum totalt 2008 ................................ 65 

Figur 15: Konsumerade vårddagar totalt 2008, per 1000 invånare uppdelat per lagrum

 ..................................................................................................................................... 66 

Figur 16: Personalkostnad per invånare för allmänpsykiatrin 2008 ............................ 82 
Figur 17: Resultat av kartläggningsteamets bedömning av vårdmiljö och vårdinnehåll 

på avdelningarna inom allmänpsykiatrin 2009……………………………………….95 
Figur 18: Resultat av kartläggningsteamets bedömning av vårdmiljö och vårdinnehåll 

på avdelningarna inom rättspsykiatrin 2009 ................................................................ 95 
Figur 19: Resultat av kartläggningsteamets bedömning av vårdmiljö och vårdinnehåll 

på avdelningarna inom BUP 2009 ............................................................................... 96 

Figur 20: Hur samarbetet med kommuner och öppenvård fungerar ............................ 96 



 2010-06-18  16 (131) 

     

    

    

    

 

  

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. 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. 

 

I bakgrunden till överenskommelsen beskrivs att SKL och Socialdepartementet 

observerat att tillgången på heldygnsplatser varierar stort över landet. Statistik från 

SKL visar att antalet disponibla heldygnsplatser inom den specialiserade psykiatriska 

vården varierade kraftigt mellan landstingen under 2007, nämligen mellan 0,2 och 0,9 

platser per 1000 invånare. En faktor som påverkar tillgången på heldygnsplatser är 

antalet personer som överlämnas till rättspsykiatrisk vård. Även i detta avseende 

förekommer stora skillnader mellan landstingen/regionerna. Några av de landsting 

med högst andel dömda personer i vården har dubbelt så många som riksgenomsnittet. 

Ett stort behov av bättre kunskap om hur heldygnsvården ser ut runt om i landet, 

liksom om orsaker till variationer, hade identifierats. Målsättning för kartläggning av 

den psykiatriska heldygnsvården är att såväl regering som landsting och kommuner 

ska få ett bättre underlag för den framtida utvecklingen av innehållet i vården, beslut 

om förändrad lagstiftning och organisation.  

 

Kartläggningen omfattar, efter diskussioner med den politiska ledningen på SKL, alla 

kliniker inom den specialiserade psykiatrin som har vårdplatser och vårdar dygnet 

runt. Det innefattar såväl barnpsykiatri, rättspsykiatri och allmänpsykiatri.  

 

 

2 Metod 

2.1 Insamling av material   

Kartläggningen har genomförts genom intervjuer med övergripande chefer för 

psykiatrin, besök på alla kliniker och insamling av uppgifter enligt bestämda mallar 

och kompletterande enkätfrågor. Insamlingen av material för kartläggningen består 

således av flera olika delar. Inför fältarbetet utarbetades mallar som prövades i en liten 

pilotundersökning vid två olika kliniker och sedan reviderades. 

 

Två team med tre personer i varje har besökt alla kliniker som bedriver heldygnsvård. 

Före varje besök fick verksamhetschefen tillsammans med sin stab uppgift att ta fram 

detaljerade kvantitativa data för 2008 års verksamhet. De omfattar produktion, 

ekonomi och bemanning och har begärts enligt speciell mall. Insamlade siffror har 

diskuterats med ekonom/controller och personaladministratör vid besöket. Vid 

besöken som skett landsting för landsting har först aktuella förvaltningschefer eller 
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motsvarande intervjuats för att få en övergripande bild av verksamhet och 

organisationen. Då har övergripande frågor och organisationen diskuterats. Aktuella 

verksamhetschefer intervjuades både skriftligt enligt en frågemall samt muntligt vid 

besöket. Då insamlades också uppgifter om vårdplatser med mera för år 2009 och 

2010. Alla enheter och deras verksamhet inom respektive verksamhetschefsområde 

har diskuterats med berörda chefer och medicinskt ansvariga. 

 

Den större delen av tiden vid besöken lades på 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. 

Täckningsgraden av arbetet är mycket god, samtliga kliniker i landet har besökts. 

 

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.  Regionala hearingars har genomförts vid sex tillfällen 

och nationella hearings vid två tillfällen. Den ena hade ett patientperspektiv och 

inbjudan hade särskilt gått till patient, anhörig och brukarföreningar samt 

patientnämnderna.  

 

2.3 Definitioner 

Vi har valt att använda ordet heldygnsvård för att beskriva den hälso- och sjukvård 

som ges till en patient som är inskriven vid en vårdenhet med vårdplatser i form av 

bäddplats som patienten kan disponera under vårdtillfället. Ofta används ordet 

slutenvård för att beskriva det vi kallat heldygnsvård men vi har valt att inte använda 

ordet slutenvård eftersom det kan associeras med låst avdelning. 

 

De definitioner som använts överensstämmer med de definitioner som finns i 

Socialstyrelsens termbank och som används i den nationella statistiken. Definitioner 

och instruktioner till kartläggningen, mallar och frågeformulär finns i bilaga med 

mallar.  

 

2.4 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. 

 

Kommunal verksamhet omfattande heldygnsvård beskrivs enbart om landstinget 

deltar med vårdinsatser och/eller finansiering. Beskrivning av öppenvården och av 

samarbetet mellan öppen och heldygnsvård, mellan kommun och psykiatri och mellan 

primärvård och psykiatri grundar sig helt på de beskrivningar och uppgifter som 
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lämnats vid besöket i heldygnsvården och genom enkätfrågorna. Det har inte varit 

möjligt att inom ramen för detta uppdrag tillfråga vare sig öppenvården separat, 

kommunal verksamhet eller patienterna om deras syn på eller upplevelser av 

heldygnsvården.  

 

De siffror som presenteras för 2008 är insamlade med hjälp av noggranna mallar och 

efter bästa förmåga kontrollerade. Det har visat sig att psykiatrin har svårt att få ut en 

del siffror ur sina administrativa system och att de själva har svårt att kvalitetsgranska 

vissa uppgifter.  

Detta minskar möjligheterna att jämföra till exempel kostnaderna för vården mellan 

olika landsting. 

 

De uppgifter som redovisas för 2009 kommer från det tillfälle då respektive 

verksamhet besöktes. Beskrivning av patientgrupper, vårdinnehåll, svårigheter med 

mera är en ögonblicksbild från det tillfälle då teamet besökte verksamheten. Det 

innebär att 2009 års uppgifter är insamlade vid olika tillfällen under ca ett halvårs tid 

och de sista besöktes i början av februari 2010. Fördelen med insamling av data med 

hjälp av personliga besök är att en diskussion har förts och fördjupade följdfrågor har 

kunnat ställas. En betydande andel av patienterna vårdas under långa perioder vilket 

gör att även bilden från en enskild dag kan antas spegla verksamheten bra och ger 

intressant och värdefull information.    

  

2.5 Trots begränsningar en unik kartläggning 

Med reservation för att de data som landstingen kan ta ut ur de administrativa 

systemen för 2008 har svagheter och att 2009 års siffror baseras på uppgifter från 

kartläggningsbesöket och därför innebär begränsningar är detta en helt unik 

kartläggning. En mer utförlig och samlad bild av svensk psykiatri finns troligen inte. 

Att detta görs för första gången och att kvalitén på siffrorna kan variera innebär 

begränsningar och måste beaktas innan vittgående slutsatser dras men resultaten bör 

kunna utgöra ett bra underlag för diskussioner och utveckling av kunskapsunderlag.  

 

3 Organisationsbeskrivning 

3.1 Var finns psykiatrin i landstingens organisation?  

För att få en överblick var ett första steg i kartläggningen att beskriva organisation av 

den psykiatriska vården i varje landsting eller region. Kartläggningen visar att 

landstingen valt olika modeller och dessa går att dela upp i fyra huvudgrupper. I 

modellerna nedan har vi även försökt belysa olika varianter som kan förekomma och 

därför kommer inget landsting/region att känna igen sig exakt.  I 

organisationsskisserna nedan har vi även valt att beskriva psykiatrins ställning i 

förhållande till närmast högre chefsnivå inom landstinget/regionen.  
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Förklaring till de färgsymboler som används nedan: 

 

  

  
 

  

 

 

3.1.1 Egen psykiatriförvaltning - 8 landsting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figur 1: Organisationsmodell – Egen psykiatriförvaltning  

 

I gruppen egen psykiatriförvaltning ingår de landsting där chefen för psykiatri inte är 

chef för någon annan verksamhet inom landstinget/regionen. Denna chef finns oftast 

direkt under landstingsdirektören eller någon annan central chefsfunktion. I något 

landsting finns psykiatrin under en egen politisk styrelse. I ett annat finns mellanled 

med divisionschefer för vissa delar av verksamheten. Organisationen med egen 

psykiatriförvaltning finns i åtta landsting. Rättspsykiatri kan finnas som ett eget 

verksamhetschefsområde eller som en avdelning under verksamhetschefen för 

allmänpsykiatri. 
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Verksamhetschef              
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Allmänpsykiatri 4
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BUP

Chef som är ansvarig för fler verksamheter än psykiatri 

Chef som är enbart ansvarig för psykiatri 
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3.1.2 Samförvaltning - 8 landsting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figur 2: Organisationsmodell - Samförvaltning 

 
I gruppen här benämnd samförvaltning ingår de landsting där chefen för psykiatrin 

samtidigt är chef för andra verksamheter inom landstingen. Sådana verksamheter kan 

vara habilitering, primärvård, barnsjukvård m.m. Denna chef finns oftast direkt under 

landstingsdirektören eller någon annan central chefsfunktion. I något landsting finns 

psykiatrin tillsammans med andra verksamheter under en särskild politisk styrelse. 

Organisationen enligt modellen så kallad samförvaltning finns i åtta landsting. 

Rättspsykiatrin ligger i några landsting direkt under landstingsdirektören 

 

3.1.3 Sjukhuschefsmodellen - 4 landsting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 3: Organisationsmodell – Sjukhuschefsmodellen  
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I sjukhuschefsmodellen ingår de landsting där psykiatrin finns i samma organisation som 

övrig specialistsjukvård. Psykiatrin ligger ibland som ett eget verksamhetschefs- område 

direkt under en sjukhusdirektör. I ett landsting/region har man genomgående ett mellanled 

med områdeschefer som är ansvariga för flera verksamheter än psykiatri. Barn- och 

ungdomspsykiatrin är oftast placerad under en annan områdeschef än övrig psykiatri. 

På något sjukhus i ett landsting finns ett mellanled med divisionschef. Organisation enligt 

”sjukhuschefsmodellen” finns i fyra landsting. Rättspsykiatrin och barn- och 

ungdomspsykiatrin kan vara placerad under ett av sjukhusen i länet.  
 

 

3.1.4 Närsjukvårdsförvaltning - 1 landsting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 4: Organisationsmodell - Närsjukvårdsförvaltning 

 

Modellen ”närsjukvårdsförvaltning” finns enbart i ett landsting. Landstinget har valt 

att organisera all psykiatri i samma organisation som primärvård och övrig 

närsjukvård utifrån en geografisk indelning. Även i denna modell finns i någon del av 

länet ett mellanled med en områdeschef som även ansvarar för andra verksamheter. 

Somatisk specialistvård finns i annan organisation.  
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Tabell 1: Landstingens organisation 

  
Egen psykiatri- 
förvaltning 

Samförvaltning med t.ex. 
habilitering, primärvård 

Sjukhuschefs- 
modellen 

Närsjukvårds- 
förvaltning 

Uppsala   x
 4

       

Kalmar x    

Skåne x       

Halland x    

Värmland x       

Örebro x    

Jämtland       x 
1, 2

       

Norrbotten    x 
1
    

Stockholm   x     

Sörmland    x
 3

   

Kronoberg        x 
3, 5

     

Blekinge  x   

Västmanland   x     

Dalarna  x   

Gävleborg   x     

Västerbotten  x   

Jönköping     x   

Gotland   x  

Västra Götaland     x   

Västernorrland   x  

Östergötland       x 

Summa 8 8 4 1 

     

1 BUP tillhör samma VO som barnsjukvård   

2 VC för allmänpsykiatrin finns direkt under landstingsdirektören  

3 Rättspsykiatrin finns direkt under landstingsdirektören   

4 Divisionschefen ansvarar huvudsakligen för all psykiatri   
5 Organisationen kommer att förändras under 2010 då allmänpsykiatrin och rättspsykiatrin kommer att bilda en egen 
division. BUP flyttas då organisatoriskt till Barn- och kvinnocentrum, enl. not 1 

 

Under kartläggningen och i samband med hearings verkar uppfattningen vara att 

organisationen spelar stor roll men att själva organisationsmodellen i sig inte är 

avgörande. Det viktiga är att psykiatrin får den uppmärksamhet och de förutsättningar 

som behövs för att bedriva en effektiv vård som motsvarar befolkningens behov. 

Placeringen i organisationen kan påverka hur väl psykiatrins behov tillgodoses men 

andra faktorer kring ledning och styrning som exempelvis beslutsprocesser, 

ansvarsfördelning, delegationsordning och aktuella chefers intresse påverkar givetvis 

också.  Det förefaller som om det varierar mellan landstingen i vilken utsträckning 

organisationsmodellens lämplighet för psykiatriverksamheten har utvärderats. 
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Synpunkterna från kartläggningen kan sammanfattas med att organisationen bör vara 

utformad så att den utifrån lokala förutsättningar ger de heldygnspsykiatriska 

verksamheterna goda möjligheter att samspela med såväl den psykiatriska 

öppenvården som den somatiska specialistvården, primärvården, habiliteringen och 

andra vårdgrannar.  

 

 

3.2 Verksamhetschefsområden 

Psykiatrin i Sverige delas ofta in i öppen- och slutenvård (i denna rapport kallat 

heldygnsvård). I vissa landsting finns båda inom samma verksamhetsområde medan 

de i andra är åtskilda i olika områden. Det fanns vid kartläggningstillfället ett knappt 

hundratal verksamhetschefsområden med ansvar för heldygnsvård. I vissa 

verksamhetschefsområden ingår såväl allmänpsykiatri, rättspsykiatri som 

barnpsykiatri. 

 

3.2.1 Allmänpsykiatri 

Inom allmänpsykiatrisk verksamhet fanns 2009 68 verksamhetsområden som ansvarar 

för heldygnsvård. Nästan alla verksamhetschefer är samtidigt chef för större eller 

mindre delar av öppenvården. Fyra av dem (6 procent) är enbart chef över 

heldygnsvården.  

 

3.2.2 Rättspsykiatri 

Inom rättspsykiatrisk verksamhet fanns 2009 23 enheter. 11 av dessa är 

rättspsykiatriska kliniker med egen verksamhetschef. För de övriga 12 rör det sig om 

en eller flera vårdavdelningar som sorterar in under allmänpsykiatrisk verksamhet som 

en del av en allmänpsykiatrisk klinik.  

 

3.2.3 Barn och ungdomspsykiatri 

Inom barn- och ungdomspsykiatrin finns det 20 verksamhetsområden som ansvarar 

för heldygnsvård. Samtliga verksamhetschefer ansvarar också för öppenvård, 

dessutom finns ett antal verksamhetschefer som enbart ansvarar för öppenvård.  

 

3.3 Verksamhetsinriktningar – subspecialisering 

Det finns heldygnsvård för alla åldrar men behovet för små barn är mycket litet.  

Indelning av heldygnsvården i vuxen och barn- och ungdomspsykiatri har funnits 

under lång tid. Det ändamålsenliga med en gräns vid 18 år har under senare år ofta 

ifrågasatts och i de flesta landsting finns inom den öppna vården en del 

åldersintegrerade verksamheter. Inom heldygnsvården finns endast några få enheter 

med uttalat åldersövergripande uppdrag. Däremot finns i många landsting möjlighet 
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att vara kvar på BUP efter 18-årsdagen om det finns behov av detta eller i vissa lägen 

kan ungdomar vårdas inom vuxenpsykiatrin. Ungdomar vårdas ibland inom 

vuxenpsykiatrin för att de har behov av speciell vård eller för att det inte finns 

vårdplatser inom BUP.  

 

För vuxna har vi i denna beskrivning använt uppdelningen allmänpsykiatri och 

rättspsykiatri.  

Inom den allmänpsykiatriska verksamheten finns i olika utsträckning 

subspecialiserade verksamheter. Utvecklingen har under de senaste 20 åren pendlat 

mellan geografiskt knutna allvårdavdelningar och diagnos- eller problemuppdelade 

subspecialiserade enheter. Exempel på subspecialiseringar är psykosvård, missbruks- 

och beroendevård, äldrepsykiatri, psykiatriska intensivvårdsavdelningar (PIVA), enhet 

för patienter med affektiva störningar, ätstörningar, instabil personlighetsstörning. 

 

3.3.1 Allmänpsykiatri  

Den allmänpsykiatriska vården har i dag en mer eller mindre långtgående 

subspecialisering. Det är enbart Gotland och Värmland som inte har detta och i 

Värmland kommer subspecialiseringar att utvecklas när de om något år flyttar in i nya 

lokaler. Små landsting som Gotland har svårt att ha en hög grad av subspecialisering 

och den är en är längst driven i storstäder och stora landsting/regioner.  

 

Fördelar med subspecialisering är självklart att kunna öka kompetensen och anpassa 

vården efter en viss problematik. En subspecialiserad heldygnsvård kan vara kopplad 

till subspecialiserad öppenvård vilket finns till exempel inom psykosvården, 

äldrepsykiatrin, missbruksvården, ätstörningsvård, affektiva tillstånd med mera.  

 

Nackdelar med subspecialiserad heldygnsvård är att det kan vara svårare att hitta bra 

samverkansformer med öppenvård som inte är subspecialiserad och med kommunens 

verksamhet som oftast är helt geografiskt baserad. Det finns också ibland en tendens 

till att avgränsa mellan subspecialiserade verksamheter så att vissa patienter inte 

passar in i någon verksamhet och att det blir otydligt för personer med 

multiproblematik. Nedan följer en beskrivning av första subspecialisering grundad på 

diagnoser, ålder och vårdtekniska lösningar. 

 

3.3.1.1 Subspecialisering - Psykosvård   

En stor del av den psykiatriska vården har alltid använts till personer med 

psykossjukdomar. Även om nya läkemedel med effekt på psykossymtom inneburit att 

möjligheterna att leva utanför institution ökat de senaste 50 åren har fortfarande en 

stor del av dem som vårdas inom heldygnsvården olika former av psykossjukdomar.  

 

Även patienter med affektivt psykotiska tillstånd (allvarliga depressioner, bipolära 

sjukdomstillstånd) använder en betydande del av vårddagarna. Dessa sjukdomar är 

liksom schizofreni av kronisk karaktär, patienterna har ofta betydande 

funktionsnedsättningar och kräver som regel ständig medicinsk behandling och 
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psykossociala stödinsatser. I vissa landsting vårdas patienter med bipolär sjukdom och 

funktionsnedsättning på psykosenheter. Några landsting har utvecklat 

subspecialiserade affektiva enheter.  

 

I de allra flesta landsting finns psykiatrisk verksamhet som är helt inriktad mot 

patienter med psykossjukdomar eller liknande tillstånd och som har mer eller mindre 

funktionsnedsättningar. På några större orter finns psykosvården i egna kliniker eller 

sektioner på andra orter som egna avdelningar eller enheter. Vid kartläggningsbesöket 

2009 fanns i 17 av 21 landsting separata vårdavdelningar för denna grupp patienter. 

Dessa är som regel länkade till subspecialiserade öppenvårdsmottagningar. Många 

landsting beskriver en sammanhållen vårdprocess med inriktning som passar för 

personer med en funktionsnedsättning. Flera landsting har också separat 

öppenvårdsverksamhet för nyinsjuknade yngre patienter med psykossjukdom.  

 

Av landets totalt cirka 3 200 vårdplatser inom allmänpsykiatrisk vuxenpsykiatri är 

cirka 700 vårdplatser på kliniker/avdelningar helt inriktade mot psykosvård. Det är lite 

mer än var femte vårdplats (se karta, separat bilaga). Endast i ett par landsting finns 

tillgång till speciella övernattningsplatser för nyinsjuknade. Vårdplatser av typen små 

”krishem” som förespråkades starkt i början av 2000-talet har vi inte hittat något. 

 

Som argument för subspecialiserad psykosvård framförs att det behövs 

specialkunskap för att möta personer med psykossjukdom.  Det är vård som ofta har 

längre vårdtider och det är därför nödvändigt med ett annorlunda vårdinnehåll med 

mer rehabiliterande insatser. Patienter med psykosdiagnos kan riskera att fara illa eller 

komma i skymundan på enheter med blandade patientgrupper 

 

 

3.3.1.2 Subspecialisering - Affektiva tillstånd 

Affektiva sjukdomar det vill säga depressioner och bipolära (manodepressiva) 

sjukdomstillstånd är vanligt förekommande och utgör en stor andel av de patienter 

som vårdas inom heldygnsvården. Inom sjukdomsgruppen affektiva störningar är 

depression vanligast förekommande. Av de patienter som söker såväl primärvård som 

psykiatrisk öppenvård har en stor andel av patienterna depression. Det är en 

förhållandevis liten del av totala antalet personer med depression som någonsin vårdas 

i heldygnsvård. Bland dem som vårdas i heldygnsvården har de flesta en allvarlig 

depression eller en bipolär sjukdom.  

 

Kunskap gällande förekomst av affektiva sjukdomar och dess konsekvenser för 

livskvalitet och arbetsförmåga har ökat. I takt med detta har även kunskapen om 

affektiva behandlingsmetoder gällande affektiva sjukdomar ökat och därför efterfrågas 

hög kompetens inom området. Runt om i landet har olika typer av affektiva 

mottagningar byggts upp. Vissa typer av psykiatrisk behandling som exempelvis 

elbehandling (ECT) samt behandling med stämningsstabiliserande mediciner (till 

exempel litium) kräver stor kunskap och speciell uppföljning vilket bidragit till denna 

utveckling. Det har också tillskapats egna enheter inom heldygnsvården med denna 
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inriktning än så länge företrädesvis inom storstadsregionerna. Subspecialiserade 

enheter finns i minst tre landsting/regioner. 

 

3.3.1.3 Subspecialisering – Missbruk- och beroendevård  

Få områden inom psykiatrin varierar så kraftigt som missbruksvården. I några 

landsting finns separata missbrukskliniker medan det i andra landsting istället finns 

subspecialiserade missbruksavdelningar. Vissa landsting saknar subspecialiserade 

resurser och har missbruksvården integrerad med övrig psykiatrisk vård - se karta, 

separat bilaga. 

 

Missbruk i olika former är utomordentligt vanligt hos personer med andra psykiatriska 

diagnoser. Inom rättspsykiatrisk verksamhet är kombination av psykisk ohälsa och ett 

samtidigt alkohol- eller drogproblem vanligt förekommande. 2008 års siffror över 

diagnoser i antal patienter samt kön visar att missbruk (F10-19) är den vanligaste 

huvuddiagnosen hos män. De patienter som vårdats under 2008 och har någon form av 

missbruk/beroende (F10-19) som huvuddiagnos utgör enligt vår kartläggning 36 % av 

samtliga patienter. Två tredjedelar av dessa patienter är män. En mycket stor andel 

patienter har annan form av psykisk sjuklighet plus ett mer eller mindre framträdande 

missbruk och det är inte alltid missbruket förs upp som diagnos. Detta innebär att 

mörkertalet är stort och samtliga siffror är att betrakta som minimisiffror. Alla 

psykiatriska enheter kommer i hög utsträckning i kontakt med personer som har olika 

former av missbruk. 

 

Trots att mer än en tredjedel av patienterna har en missbruksdiagnos är det bara cirka 

12 % av det totala antalet vårddygn som används till missbruksvård. I kartläggningen 

fann det klara skillnader mellan landstingen i antalet personer per 1000 invånare som 

vårdades med missbruk som huvuddiagnos.  

 

 
Figur 5: Antal vårdade personer per 1000 invånare med missbruksdiagnos (F10-F19) inom 

allmänpsykiatrin 2008 
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Mellan landstinget med högst antal vårdade personer och det med lägst är det en 

tiofaldig skillnad. De stora skillnaderna som framgår av Figur 5 har troligen många 

olika förklaringar, nedan anges ett antal möjliga faktorer: 

 

 Tillgång till separata missbrukskliniker alternativt subspecialiserade 

vårdavdelningar.  

För de fem landsting med mer än tre personer per 1 000 invånare som fått vård 

och haft missbruksdiagnos som huvuddiagnos har samtliga antingen en separat 

klinik för missbruksvård (Stockholm, Örebro, Uppsala) eller hade vid 

mättillfället 2008 tillgång till separat missbruksvård (Dalarna, Gotland).  

 Diagnostik och registrering av diagnos kan skilja.  

Det är naturligt att använda en missbruks/beroendediagnos som huvuddiagnos 

på enheter som är subspecialiserade inom detta område även om patientens 

samtidigt fyller kraven för andra psykiska sjukdomstillstånd.  

 Underdiagnostiken av missbruk är stor både inom både kroppssjukvård och 

psykiatrisk verksamhet. Detta gör att en enhet med specialintresse för detta 

självklart oftare kommer att se och sätta missbruksdiagnos.  

 Skillnader i konsumtion och konsumtionsmönster.  

Konsumtion av alkohol varierar stort över landet liksom tradition i hur det 

används. Tillgång till illegala droger kan variera geografiskt och över tid. I 

vissa områden som storstäder men också andra delar av landet har högre andel 

personer med psykiatriska problem ofta kombinerat med missbruk. 

 Vård och behandling utanför psykiatrin skiljer sig åt. Gränsdragning mellan 

ansvar i landsting och kommun varierar. Exempelvis har kommunerna i 

Värmland bildat ett Kommunalförbund som driver ett beroendecenter i form 

av ett HVB-hem med 14 vårdplatser. Gävleborg är ett annat exempel där 

resurser för missbruksvård är sammanförda till en egen enhet inom 

primärvården med utbyggnad av ett beroendecentrum i varje kommun. 

 Hur väl utvecklade öppenvårdsinsatser det finns. Flera landsting till exempel 

Jönköping, Stockholm, Skåne, Norrbotten och Västra Götaland har 

välutvecklade verksamheter för personer med samsjuklighet med missbruk och 

psykisk sjukdom. Team med arbetsmetodik av typ case-manager och 

samhällsbaserade team som kan ge intensiva insatser i öppenvård för personer 

med psykisk sjukdom och missbruk, DD-team (dubbel diagnos), är exempel på 

detta. 

 

Personer under 18 år 

Det är relativt få av de barn och ungdomar som vårdades inom Barn och 

Ungdomspsykiatrin som har fått som huvuddiagnos missbruk/beroende. På landets 

samtliga 157 vårdplatser så fanns det under 2008 endast 307 vårddagar, vilket är 1 

procent, med missbruk som huvuddiagnos.  

 

På de flesta håll saknas fasta lösningar för barn och ungdomar med missbruk vilket 

uppfattas som en brist. Storstäder som Stockholm med Maria Ungdom, Göteborg, 

Malmö och Örebro har möjlighet att vårda patienter på subspecialiserade vårdplatser 
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från 16 års ålder. De som inte har fasta lösningar beskriver att man får hitta 

individuella lösningar. För äldre tonåringar ofta blir missbruksplatser för vuxna som 

används och för yngre barn barnmedicin.  

 

År 2008 vårdade Maria ungdom i Stockholm 1070 olika patienter under totalt 2923 

vårddagar och vid 1380 olika vårdtillfällen. Maria Ungdom tillhör allmänpsykiatrin 

och är en akut utrednings- och behandlingsenhet för ungdomar under 24 år. Hälften av 

patienterna var under 18 år. Den stora tillströmningen av patienter till denna enhet 

indikerar att det i landet finns behov av betydligt mer än de 307 vårddagar som 

rapporterats från BUP.  

 

Stora variationer i landet 

Missbruksdiagnostiken varierar över landet men även de insatser och det innehåll som 

erbjuds. Det finns en tydlig korrelation mellan tillgång till egna beroendekliniker eller 

subspecialiserade vårdplatser och i vilken utsträckning man får vård med 

missbruk/beroende som huvuddiagnos. Missbruk bidrar i hög utsträckning till psykisk 

såväl som somatisk sjuklighet och ett övergripande problem i all hälso- och sjukvård 

är att detta ofta är dolt. Skam- och skuldkänslor kan bidra till att man ej söker vård om 

det inte finns tillgänglighet till fungerande öppen- såväl som heldygnsvård för dessa 

patienter.  

 

Den subspecialiserade vården kan dock i vissa fall medföra problem. Vi har noterat 

svårigheter med gränsdragning för psykiskt svårt sjuka personer exempelvis med 

psykossjukdom som har ett samtidigt missbruk. Här kan olika vårdgivare ha olika 

uppfattning om vem som ska ha huvudansvaret och i en del fall får det till konsekvens 

att vårdinsatser försenas eller helt uteblir. Ett annat problem som kan uppstå är att 

dessa personer har flera vårdgivare som inte alltid kommunicerar fullgott vilket, 

förutom att det är resurskrävande, kan skapa svårigheter i samordnad medicinering 

och annan behandling.  

 

Ett annat område kring missbruk och beroende där det finns stora olikheter är 

gränsdragningen mellan landsting och primärkommun. Det finns som beskrivits ovan 

många olika samverkansöverenskommelser. Alltifrån att primärkommunen har ett 

stort ansvar och kostnad för motsvarande heldygnsvård som i Värmland till att 

kommuner på en del håll inte vill ta något ansvar för någon form av heldygnsvård. 

Relativt vanligt är olika modeller av tillnyktringsplatser (TNE). Dessa kan finnas 

antingen helt i kommunens eller landstingets regi eller i olika samverkanslösningar. 

 

3.3.1.4 Subspecialisering – Äldre och äldrepsykiatri  

Subspecialiseringen äldrepsykiatri är både en specialisering utifrån ålder men också en 

specialisering utifrån diagnos då flera äldrepsykiatriska enheter har eller har haft en 

inriktning mot demensvård.  

 

I 10 landsting finns särskilda vårdavdelningar som är inriktade på vården av äldre 

patienter. Sju landsting och delar av Västra Götaland har särskilda avdelningar inom 
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allmänpsykiatrin som är inriktade på vård av äldre. I Uppsala finns en särskild 

äldrepsykiatrisk klinik med 20 vårdplatser och inom Norra Stockholm en 

äldrepsykiatrisk sektion med 14 vårdplatser. Den största kliniken inriktad mot äldre är 

den Neuropsykiatriska klinik som finns på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Denna 

klinik har 62 vårdplatser. Totalt finns ca 220 vårdplatser speciellt avsedda för äldre (se 

karta, separat bilaga). Behovet av, och fördelar med, speciella platser för äldre verkar 

bedömas olika i olika landsting.  
 

Äldre personer har en ökad risk för psykisk sjukdom till exempel depressioner men 

symtombilden kan se annorlunda ut än hos yngre patienter. De äldre patienterna har 

behov av att behandling och omvårdnad anpassas efter äldres speciella behov. Ett 

område som särskilt uppmärksammats är att medicinering som när den inte anpassas 

och individualiseras medför en risk för ökad förekomst av biverkningar. Mycket tyder 

på att äldre med psykisk ohälsa inte uppmärksammas i tillräcklig omfattning. Aktuell 

kunskap visar att prognosen vid kroppsliga sjukdomar påverkas i negativ riktning om 

patienten också har en depression. Det betyder att såväl livskvalitet som resultat av 

behandling för kroppsliga sjukdomar kan förbättras av god psykiatrisk vård. 

  

 

Patienter över 65 år 

Av samtliga patienter som vårdats inom allmänpsykiatrin inklusive rättspsykiatrin 

under 2008 var 9 000 över 65 år vilket motsvarar ca 13 procent av patienterna. Som 

jämförelse kan nämnas att ca 18 procent av befolkningen är över 65 år.  

 

Antalet vårddagar för patienter över 65 år varierar mellan 11 och 39 dagar per 1000 

invånare, landsting med särskilda vårdplatser för äldre inom psykiatrin producerar fler 

vårddagar, se bilaga 6. Detta behöver inte betyda att äldre får sämre vård i andra 

landsting. Vissa landsting har särskilda geropsykiatriska avdelningar inom 

kroppssjukvården som tar hand om äldre patienter som i landsting med tillgång till 

särskilda vårdplatser hamnar inom psykiatrin. I de flesta landsting har man inte någon 

åldersuppdelning av vården då inställningen är att alla patienter oavsett ålder ska få 

den psykiatriska behandling de behöver beroende på diagnos.   

 

Ett problem som har beskrivits under kartläggningen är att äldre patienter med 

tillfälliga förvirringstillstånd som överförts till psykiatrin ibland har allvarliga 

kroppsliga sjukdomstillstånd med vårdbehov som psykiatrin inte har kompetens att 

hantera. Ett välutvecklat system med psykiatriska konsultationer är då att föredra för 

att kunna ge patienten bästa möjliga vård. 

 

 

3.3.1.5 Subspecialisering - Ätstörningsvård 

Olika former av ätstörningar som anorexi (självsvält), bulimi (hetsätning) är relativt 

vanligt förekommande hos framför allt yngre kvinnor. I öppenvården är det ett vanligt 

problem och specialinriktade öppenvårdsenheter finns i de flesta landsting. Inom den 

barnpsykiatriska vården finns det ofta subspecialiserad verksamhet kring denna 
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problematik med olika former av öppenvård/dagvård/heldygnsvård. Även inom 

vuxenpsykiatrin finns många exempel på subspecialiserade verksamheter även om det 

är få vårdavdelningar som är helt avsedda för denna vård. Betydligt vanligare är att 

man försöker samla all heldygnsvård av patienter med ätstörningar till de avdelningar 

som utvecklat en större kompetens för denna patientgrupp.  

Enheter med specialisering ätstörningsvård finns i tre landsting och de har då minst en 

region eller hela landet som upptagningsområde. Dessutom finns ett antal privata 

aktörer som erbjuder heldygnsvård och detta är en del av den vård som 

allmänpsykiatriska kliniker köper utanför landstingen. 

 

 

3.3.1.6 Speciella enheter - Psykiatrisk Intensivvårdsavdelning (PIVA) 

I över hälften av landstingen finns en eller ibland flera PIVA-enheter. Vilket står för 

psykiatrisk intensivvård. Patienterna på dessa avdelningar utmärks som regel av att de 

i sitt sjukdomstillstånd antingen är kraftigt utagerande och/eller självdestruktiva. 

Enheterna är som regel mindre än övriga vårdavdelningar. Då PIVA-enheter har en 

högre grundbemanning har dessa avdelningar ibland ett samtidigt uppdrag att fungera 

som akutavdelning och ta emot patienter för inläggning dygnet runt från 

akutmottagningen. Vissa kliniker har reglerat att patienter med behov av 

tvångsåtgärder som exempelvis avskiljning, bältesläggning och tvångsmedicinering 

ska överföras till PIVA-enheten. Vissa avdelningar har inrättat så kallade PIVA-

platser – ofta finns det då möjlighet att fysiskt avgränsa dessa vårdplatser från övriga 

vårdplatser. Det är bara en mycket liten del av patienterna som vårdas på dessa enheter 

och för de flesta rör det sig bara om en kort del av vårdtiden. Fördelarna med speciella 

enheter för behandling av patienter som har stora omvårdnadsbehov eller stort behov 

av övervakning är att personal kan ha en högre kompetens och hålla hög nivå på 

nödvändiga färdigheter samt att lokalerna kan vara bättre anpassade 

 

 

3.3.1.7 Speciella enheter - självskadebeteende och personlighetsstörningar 

Ett växande problem är svåra personlighetstörningar med självskadebeteende hos 

framförallt unga kvinnor. I åldern 15–24 år har inläggning på sjukhus för psykiatrisk 

vård blivit vanligare. Det är framför allt är sjukhusvård för depressioner och 

ångestsyndrom som ökat kraftigt bland unga kvinnor. Sjukhusvård efter 

självmordsförsök har också blivit vanligare, framför allt bland unga kvinnor men 

också bland män. För kvinnor 15–24 år ökade antal personer per 100 000 invånare 

från ca 200 till strax över 300 mellan 1998 och 2008. År 2008 vårdades 1 900 kvinnor 

och 700 män i åldrarna 15–24 år på sjukhus efter ett självmordsförsök. Även i 

åldersgruppen 24-39 år finns en viss ökning av vård för självdestruktiva handlingar. 

Den utveckling som ses i statistiken speglas också i de psykiatriska verksamheternas 

beskrivning av ett ökande antal svåra fall med unga personer med självskadebeteende. 

I stort sett på varje vuxenpsykiatrisk klinik finns en eller flera patienter intagna för 

vård med denna problematik. Även om dessa patienter inte är någon stor andel av 

heldygnsvården skapar de stor frustration och oro. På några ställen i Sverige både 
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inom allmänpsykiatriska och rättspsykiatriska kliniker finns enheter/avdelningar som 

arbetar för att utveckla specialiserade verksamheter för denna grupp. 

 

 

3.3.1.8 Mellanvårdsformer 

Mellanvårdsformer är något som ofta diskuteras och föreslås som en lösning för att 

minska trycket på heldygnsvården och för att öka flexibilitet och möjlighet att möta 

patienterna med ett differentierat utbud. Det finns olika exempel inom såväl 

allmänpsykiatri, barnpsykiatri som rättspsykiatri. 

 

Mellanvårdsenheter 

Den första svårigheten är att definiera begreppet mellanvård. Vi har valt att definiera 

detta som vårdplatser som ansvarsmässigt kan ligga mellan sjukvården och 

kommunens stöd. Finansiering och huvudmannaskap kan variera men här beskrivs i 

stort sett bara enheter med landstinget som huvudman. Det är vård som i första hand 

riktar sig till personer med olika typer och grader av funktionsnedsättning. De används 

i samband med utslussning, som ett steg mellan heldygnsvård och egen lägenhet eller 

som ”sviktplatser” för patienter som behöver psykiatriska ”intensivinsatser” för att 

undvika inläggning om det börjar svikta i deras hemmiljö. Mellanvårdsenheter kan 

också vara till för personer som under lång tid behöver ett omfattande kvalificerat 

psykiatriskt och socialt stöd för att klara vardagen.  

 

Trots att många talar om behovet av mellanvårdsformer, är mellanvårdsenheter av 

ovan nämnda sort sällsynta. I kartläggningen under 2009 och 2010 har vi enbart hittat 

mellanvårdsenheter med egna sängplatser i Norrbotten, Västerbotten, Stockholm och 

Göteborg. Mellanvårdsenheterna i Norrbotten och Västerbotten betraktas som 

öppenvård. I Norrbotten fanns en mellanvårdsform med övernattningsmöjlighet i 

Gällivare och i Västerbotten både i Skellefteå och i Umeå. I Skellefteå har kommunen 

beläggningsrätt på två av platserna. I Stockholm fanns en mellanvårdsenhet inom 

Psykiatri Nordost.  

 

Inom Västra Götaland vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) kopplat till 

psykiatri Sahlgrenska och psykiatri Östra finns integrerad verksamhet/enhet mellan 

öppen och sluten vård så kallade SLÖP:ar. Enheterna har mellan 6-8 vårdplatser och 

möjlighet att erbjuda inläggning under faser och perioder där svårigheterna inte kan 

hanteras med stöd och behandling enbart i öppenvårdsformer. Under inläggning kan, 

med ett utökat stöd, kontinuitet i behandlingsprocessen bibehållas med samma 

behandlare, som personen möter i öppenvården. Vårdinnehållet är strukturerat utifrån 

patientens funktion/symtom och en del enheter arbetar enligt modellen integrerad 

psykiatri. Mycket av insatserna sker i nära samarbete med kommunen. 

 

Intensiva öppenvårdsinsatser 

Flera landsting har öppenvårdsverksamheter som ska kunna arbeta på motsvarande 

sätt med stöd i utslussningsfasen och intensiva insatser i öppen vård för att undvika 

inläggningar. En del landsting kallar denna verksamhet för mellanvård även om man 
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inte har tillgång till några sängplatser. Vi har valt att kalla detta för intensiva 

öppenvårdsinsatser. Mobila team och denna typ av intensiva öppenvårdsverksamheter 

som ger kvalificerat psykiatrisk behandling och omvårdnad i hemmet, på mottagning 

eller som dagverksamhet eller i boendeformer som erbjuds av kommunen finns men är 

mer sällan förekommande i beskrivningarna av heldygnsvården än väntat. Exempel på 

integrerade arbetssätt mellan kommun och landsting med intensiva insatser i hemmet 

eller i dagverksamheter finns i ett antal landsting men långt ifrån alla. I samband med 

kartläggningen har ett antal intensiva öppenvårdslösningar beskrivits i såväl 

allmänpsykiatri som rättspsykiatri. Det finns förmodligen fler än vi stött på eftersom 

denna inventering inte omfattade öppenvården. 

 

Speciella former av intensiva öppenvårdsinsatser med case-manager och 

samhällsbaserade team finns speciellt för personer med psykisk sjukdom och missbruk 

(se Subspecialisering Missbruk och beroendevård). 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det i stor utsträckning ute i de olika 

landstingen finns en samstämmig uppfattning att intensiva öppenvårdsinsatser och 

möjlighet till flexibla lösningar med sviktplatser och utslussningsplatser är önskvärt. 

De landsting som har mellanvård med övernattningsplatser eller som har intensiva 

öppenvårdsinsatser i hemmet menar att detta har stor betydelse för behovet av 

vårdplatser inom heldygnsvården.  

 

3.3.2 BUP – Barn och ungdomspsykiatrin  

Barnpsykiatrin i sin helhet kan ses som en form av subspecialisering utifrån ålder och 

att det krävs speciell barnkompetens för att möta unga människor. Inom 

barnpsykiatrin krävs också god kompetens om barn och ungdomars normala 

utveckling för att kunna hantera avvikelser. 

 

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 2200 barn inom BUPs 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 men inte i någon större utsträckning inom 

heldygnsvården eftersom den är så liten.  

 

Barn och Ungdomspsykiatrin har genomgått en stor förändring om man tittar på 

utvecklingen under den senaste 10- till 20-årsperioden. Det har bland annat skett en 

kraftig neddragning av vårdplatserna inom heldygnsvården. Det kan beskrivas med att 

det 2008 endast fanns kvar 42 procent av antalet platser som fanns 1996. Motsvarande 

siffra för vuxenpsykiatrin är 61 procent. Platsantalet för barn och ungdomar har alltså 

minskat mer än för vuxna. Det beror till stor del på att kunskapen och metoderna för 

att behandla barn ändrats stort de senaste åren. Det fanns exempelvis tidigare ett stort 

antal barn med autism inlagda i heldygnsvård redan från unga år dessa utreds och 

behandlas numera i öppenvården. Inom många områden beskrivs vården ge bättre 
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resultat om den ges i barnets hemmiljö tillsammans med familjen och i samarbete med 

skola och socialtjänst på orten. Personalresurser från heldygnsvården har kunnat 

användas i denna intensifierade öppenvård. Dagverksamhet inom BUP förekommer 

också på en del ställen i landet där föräldrar och barn, vid långa avstånd från hemmet, 

kan övernatta på patienthotell. 

 

Barnpsykiatrin har bara 3 procent av alla heldygnsvårdsplatser i landet. Vid 

kartläggningen fanns det fem landsting som inte hade några vårdplatser inom BUP 

och ytterligare två landsting kunde öppna vårdplatser vid behov (se karta, separat 

bilaga). I de landsting där man saknar vårdplatser inom BUP sker inläggning inom 

barnmedicin eller inom vuxenpsykiatrin. Något landsting har avtal med närliggande 

landsting om köp av vårdplats vid behov. Uppgifter om vården inom barnmedicin har 

inte kunnat fångas inom ramen för denna kartläggning.  

 

Inom vuxenpsykiatrin vårdades under 2008 ca 250 barn under 18 år av vilka strax 

under 50 procent var flickor.  Det handlar i huvudsak om ungdomar i övre tonåren och 

i de flesta fall korta vårdtillfällen och få vårddagar. De ungdomar som får 

heldygnsvård inom vuxenpsykiatrin har ofta en pågående kontakt i öppenvård med 

barnpsykiatri och behandlingen sker i samråd med eller helt på barnpsykiatrins 

uppdrag. Inom BUP vårdades 363 ungdomar över 18 år. BUP och vuxenpsykiatrin 

hanterar övergången från barn till vuxen på varierande sätt. I vissa landsting är det en 

knivskarp gräns med överflyttningar på artonårsdagen som regel. På en del kliniker 

har man viss överlappande verksamhet och kan låta patienter vara kvar länge på BUP 

när det är bra för patienten.  

  

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. 

 

3.3.3 Rättspsykiatri 

Inom rättspsykiatrin, det vill säga kliniker eller avdelningar med speciellt uppdrag att 

ge rättspsykiatrisk vård, vårdas till största delen personer som av domstol överlämnats 

till rättspsykiatrisk vård. (Se karta, bilaga 5) Utöver dessa vårdas ett litet antal 

personer som kommer från häkte eller fängelse och ett litet antal svårt sjuka personer 

som oftast vårdas enligt LPT och behöver den säkerhet eller speciella omvårdnadsnivå 

som finns inom rättspsykiatrin. 

 

3.3.3.1 Vårdnivåer 

Sedan många år har det funnits olika vårdnivåer inom rättspsykiatrin.   

1) Regionklinikerna som haft den högsta säkerheten och specialiserade kompetensen, 

2) Länsenheter med i regel något lägre säkerhetsnivå och 3) allmänpsykiatriska det 

vill säga vanliga, vårdavdelningar. Det finns fem rättspsykiatriska regionkliniker i 
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landet. Rättspsykiatriska kliniken i Säter (Dalarna), Rättspsykiatriska regionkliniken i 

Växjö (Kronoberg), Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena, Regionsjukhuset 

Karsudden (Södermanland) samt Rättspsykiatriska regionkliniken Sundsvall. Stor del 

av regionklinikernas patienter kommer från andra landsting.  

Under senare år har allt fler landsting byggt ut egna länsgemensamma 

rättspsykiatriska enheter och ibland kliniker med flera avdelningar/enheter med ett allt 

mer specialiserat innehåll och i stort sett lika hög säkerhetsnivå som regionklinikerna. 

Denna utveckling avspeglas i en ökning av antalet patienter som vårdas på 

regionvårds- och länsenhet liksom en motsvarande minskning av dem som vårdas på 

allmänpsykiatriska avdelningar. I Socialstyrelsens inventering från 2005 noteras en 

förändring under den 10-årsperiod som gått sedan föregående inventering. 1995 var 

det omkring 40 procent av patienterna som vårdades på regionklinik, 30 procent på 

länsenhet och 30 procent på allmän psykiatrisk vårdavdelning.  2005 var motsvarande 

omkring 40 procent av patienterna vårdade på regionklinik, 50 procent på länsklinik 

och 10 procent på allmänpsykiatrisk klinik. 

Den rättspsykiatriska subspecialiteten har alltså ökat antalet platser under senare år. 

Ett betydligt högre säkerhetstänkande har införts och det beskrivs en tydlig utveckling 

mot att successivt allt fler av de som överlämnats till rättspsykiatrisk vård vårdas på 

speciella avdelningar. Utvecklingen mot detta har gjorts med motiveringen att det 

behövs speciell kompetens för att ge optimal behandling men också av rent 

säkerhetsmässiga skäl för att förhindra att patienterna ska kunna rymma och att på så 

sätt kunna öka samhällsskyddet. Antalet patienter som rymmer från rättspsykiatriska 

avdelningar är dock mycket litet. De allra flesta av dem som avviker gör det från 

permission eller frigång. 

 

3.3.3.2 Överlämnade till rättspsykiatrisk vård 

Staten har ansvar för den rättspsykiatriska undersökningsverksamheten. 

Undersökningar utförs nu på de två statliga enheterna i Göteborg och Stockholm samt 

i Umeå i den landstingsdrivna verksamheten men helt finansierat av staten. 

 

Varje år undersöks cirka 650 personer, av vilka cirka hälften överlämnas till 

rättspsykiatrisk vård. Det kan jämföras med att cirka 14 000 personer döms till 

fängelse. Av dem som överlämnas till rättspsykiatrisk vård får de flesta påföljden vård 

med särskild utskrivningsprövning. Det innebär att det är Förvaltningsdomstolen (fd. 

Länsrätten), i stället för chefsöverläkaren, som beslutar om frigång, permission, 

överförning till öppen rättspsykiatrisk vård och utskrivning. Antalet personer som 

överlämnas till rättspsykiatrisk vård har varit relativt konstant. Under perioden 1992-

2004  var det omkring 375-380 personer per år i landet som helhet. Under de senaste 

åren, 2005-2008, sjönk siffran och har varierat mellan omkring 300 och 325 per år och 

år 2008 överlämnades 298 personer till rättspsykiatrisk vård (enligt uppgifter från 

BRÅ).  Av dessa 298 personer var 42 kvinnor och 26 av dessa fick LRV med särskild 

utskrivningsprövning.  
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Under en lång period av år har det skett en markant förändring i vilken påföljd som 

utdöms för mord eller dråp. För 30 år sedan dömdes nästan 70 procent till 

rättspsykiatrisk vård men 2007 var andelen mindre än 20 procent.  Förändringen 

avspeglar dels ändrad lagstiftning som genomfördes 1992 dels en förändring i synen 

på personer som begår allvarliga våldsbrott och en allt snävare avgränsning av vad 

som räknas som en allvarlig psykisk störning. Den minskning i antalet som 

överlämnas till rättspsykiatrisk vård kan vara tillfällig men om den håller i sig 

kommer det att innebära ett minskat behov av platser inom rättspsykiatrin.   

 

För enskilda landsting har variationerna i antalet personer som överlämnats till vård 

mellan enskilda år varit betydande och det finns några landsting som haft en hög andel 

under senaste femårsperioden (se Figur 6). Det finns inga entydiga förklaringar till 

detta men även antalet lagförda personer varierar per län och där till exempel 

Västmanland ligger bland de högsta i landet. Skillnader i praxis mellan domstolarna i 

vilken utsträckning de begär en rättspsykiatrisk undersökning kan påverka. 

 

 
 

Figur 6: Antal personer som överlämnats till vård under 5 år summerat för år 2004 till 2008 per 1000 

invånare 

 

 

3.3.3.3 Vårdade inom rättspsykiatrin 

Det är landstingets ansvar att ta emot de som överlämnats till vård. 

Sjukvårdshuvudmännens skyldigheter enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) att 

erbjuda hälso- och sjukvård omfattar också dem som vårdas enligt LRV. Från det att 

den nu gällande lagstiftningen trädde i kraft den 1 jan 1992 har antalet inneliggande 

ökat från drygt 600 till 930 vilket beror på att vårdtidernas längd ökat successivt. 

Detta kan i sin tur hänga samman med att patienterna har en alltmer komplicerad 

problematik som kräver längre behandlingstider och innebär större risk för återfall i 

sjukdom och brott, eller att förvaltningsdomstolarna har blivit försiktigare med 
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utskrivning och i större utsträckning bedömt att det finns risk för återfall i brott. 

Från Socialstyrelsens endagsinventeringar får vi uppgifterna att det 1995 fanns 776 

inneliggande patienter som vårdades enligt LRV och år 2005 fanns 929 och 2008 

fanns 788 inneliggande patienter.  De patienter som var på längre permission var inte 

inräknade. Siffrorna kommer från de uppgifter som landstingen skickat in på en 

begäran om att uppgifter skulle lämnas om vilka patienter som vårdades en enskild 

dag. Någon annan statistik över tvångsvårdade patienter finns inte sammanställd på 

nationell nivå. 
 

3.3.3.4 Säkerhet 

Sedan den 1 juli 2007 ska samtliga enheter som bedriver rättspsykiatrisk vård eller 

annan tvångspsykiatrisk vård vara säkerhetsklassificerade i enlighet med 

Socialstyrelsens föreskrifter i följande tre säkerhetsnivåer: 

1. Mycket hög, vilket innebär att en avdelning, eller del av en avdelning, ska ha 

ett skal- och perimeterskydd som kan stå emot fritagningsförsök och 

kvalificerade rymningsförsök 

2. Hög, vilket innebär att en avdelning, eller del av en avdelning, ska ha ett 

skalskydd som kan stå emot rymningsförsök 

3. Godtagbar, vilket innebär att en avdelning, eller del av en avdelning ska ha 

rutiner för en fortlöpande kontroll av var patienterna befinner sig. 

 

Inom rättspsykiatrin används ofta begreppen dynamisk och statisk säkerhet. Med 

dynamisk säkerhet menas säkerhet som har sin grund i mötet med patienten och 

relationen till patienten, och är till stor del beroende av personalresurser, kompetens 

och färdigheter i bemötande hos personalen. Statisk säkerhet handlar mer om den 

fysiska miljön som lokaler, larm- och skyddsanordningar, övervakningstekniker. 

 

Att upprätthålla en bra balans mellan nödvändiga säkerhetsarrangemang och en bra 

fysisk miljö med möjligheter till bra både inomhus och utomhusvistelse för patienten 

är inte enkelt. Inte heller att förena ett bra rehabiliterande innehåll med träning inför 

att skrivas ut med en önskan om att ingen ska avvika från vården är enkelt. Det är 

svårt att tillgodose kraven på riktigt hög säkerhet i de fåtal tillfällen då det behövs utan 

att utsätta andra patienter för onödigt hög säkerhetsnivå.  
 

3.3.3.5 Öppen psykiatrisk tvångsvård 

Den 1 september 2008 trädde en ny vårdform inom den psykiatriska hälso- och 

sjukvården i kraft, öppen psykiatrisk tvångsvård i lagen (1991:1128) om psykiatrisk 

tvångsvård (LPT) och öppen rättspsykiatrisk vård i lagen (1991:1129) om 

rättspsykiatrisk vård (LRV). Den nya vårdformen innebär att patienter som tidigare 

vårdats i sluten psykiatrisk tvångsvård kan vårdas utanför sjukvårdsinrättningen. Detta 

förutsätter dock bland annat att patienten måste iaktta särskilda villkor för att kunna få 

den nödvändiga psykiatriska vården. Chefsöverläkaren ansöker om sådan vård och 

beslutet fattas av en allmän förvaltningsdomstol (länsrätten). Den nya vårdformen ska 

anpassas till varje patients individuella behov av vård och stödinsatser, och förutsätter 
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ett nära samarbete mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten i de fall patienten 

behöver det. Ansökan om öppen psykiatrisk tvångsvård ska innehålla en samordnad 

vårdplanering som bland annat anger patientens behov av insatser från hälso- och 

sjukvården respektive socialtjänsten samt vilken enhet vid landstinget, kommunen 

eller någon annan huvudman som ansvarar för de insatser som planeras. Den 

samordnade vårdplanen ska även visa vilka beslut kommunen har fattat för att 

tillgodose patientens behov.  
 

3.3.3.6 Subspecialiserat innehåll 

Den rättspsykiatriska verksamheten kan ses som en subspecialisering i sig men i och 

med att komplexiteten i patienternas problematik har ökat kan man se en 

subspecialisering även inom rättspsykiatri. Många patienter har flera problem och det 

är inte ovanligt att psykisk sjukdom, personlighetsstörning och missbruk föreligger 

samtidigt. Den vanligaste huvuddiagnosen inom rättspsykiatrin är olika former av 

psykossjukdom (F20-29). Det är mycket vanligt (uppskattningsvis upp mot 90 %) att 

patienter med olika former av psykisk ohälsa som döms till rättspsykiatrisk vård har 

ett missbruk tillsammans med den allvarliga psykiska störningen. 

 

Kunskapen om vilka behandlingsmetoder som kan ge goda resultat har utvecklats 

kraftigt. Detta i kombination med patienternas mångfacetterade problematik ställer 

stora krav på att rättspsykiatrin ska ha ett rikt utbud av interventioner att erbjuda. På 

några platser finns speciella avdelningar för kvinnor och viss subspecialisering enligt 

diagnos exempelvis psykos, neuropsykiatriska störningar, antisocial 

personlighetsstörning. 

 

Många patienter vårdas under lång tid vilket påverkar verksamheten. Det ställer större 

krav på ett utbud av insatser som inte bara innehåller behandling, omvårdnad och 

rehabilitering utan också hjälper patienterna att kunna fungera i alla livsområden och 

vara förberedda för ett liv utanför vården när det blir aktuellt.  

 

För och nackdelar med subspecialiseringen inom rättspsykiatrin 

Subspecialiserade verksamheter gör att det i större utsträckning går att tillgodose ett 

bra vårdinnehåll jämfört med om patienterna vårdas på en vårdavdelning som i första 

hand är inriktade på korta vårdtider. Även olika behov av säkerhetsnivå kan ses som 

en typ av subspecialisering. Detta möjliggör att en tillräckligt hög säkerhetsnivå kan 

upprätthållas för att tillgodose samhällsskyddet för dem som behöver det utan att 

patienter utan detta behov utsätts för onödiga säkerhetsarrangemang.  För vissa 

patienter där det av olika skäl ställs höga krav på säkerhet är det nödvändigt med 

många speciella säkerhetsarrangemang men dessa patienter är väldigt få och det 

behövs därför endast enstaka nationella enheter som kan tillhandahålla detta.  

 

En nackdel med hög specialiseringsnivå är att det är svårt att upprätthålla 

närhetsprincipen och att patienterna ofta kommer långt ifrån anhöriga och 

hemkommun. 
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4 Resultat insamlade uppgifter 

4.1 Vårdplatser 

Vårdplatser är det antal bäddar som landstingen uppgivit finns avsatta för psykiatri. 

Hur de respektive landstingen definierar begreppet kan skilja något. Diskussioner har 

förts med verksamheterna om huruvida vissa platser eller enheter ska räknas. Det 

handlar dock om ett fåtal platser och förändrar inte bilden i stort 

 

4.1.1 Förändring av vårdplatser de senaste 15 åren 

Under den senaste 15-årsperioden har antalet vårdplatser minskat kraftigt inom 

psykiatrin som inom all sjukvård. Minskningen har avstannat under de senaste 5 åren 

och enligt våra uppgifter ökat en aning från 2009 till 2010, se figur 7 (samt bilaga 7 

för uppdelning per landsting). Förändringar av platsantalet planeras i flera landsting. 

 

 
Figur 7: Antalet vårdplatser i heldygnsvården 1996-2010 (källa: 1996-2007 SKL statistik, 2008-2010 

kartläggningens uppgifter) 

 

Den nationella statistik som finns är inte uppdelad för olika inriktningar varför 

allmänpsykiatrin, rättspsykiatrin och BUP inte kan särredovisas. I kartläggningen har 

vi dock fångat platsantalet för 2008, 2009 och hur det såg ut 31 mars 2010.  

Vårdplatsantalet för 1996-2007 är hämtat från SKL statistik. 
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Tabell 2: Antalet platser i den psykiatriska heldygnsvården 

 
1996 2008 2009 2010* 

Allmänpsykiatrin 
 

3 296 3 249 3 244 

Rättspsykiatrin 
 

1 101 1 116 1 113 

BUP 382** 163 157 157 

Totalt 7 276*** 4 560 4 522 4 514 

     *31 mars 

    ** SOU 1998:31, s. 262 

   *** Uppgift från SKL, Sjukvårdsdata i fokus 

   

4.1.2 Skillnad i vårdplatsantal mellan landstingen 

Det totala antalet vårdplatser per landsting, vilket är det mått som används i till 

exempel SKL:s statistik, varierar mellan 0,3-0,9 per 1000 invånare år 2008. Det finns 

många faktorer som påverkar antalet platser och som innebär att uppgiften om hur 

många vårdplatser ett landsting har inte nödvändigtvis speglar tillgången till 

heldygnsvård.  

Det finns ett flertal faktorer som kan påverka bilden av antalet vårdplatser.  

4.1.2.1 Vård såld till andra landsting 

Om vårdplatserna används enbart för vård av patienter från det egna länet eller om 

landstinget säljer vård till andra landsting spelar stor roll. Vissa landsting har mer 

regionvård än andra och har avtal om att sälja platser för till exempel rättspsykiatri 

eller barnpsykiatri. De landsting som har stora regionvårdavdelningar för rättspsykiatri 

som t ex. Sörmland, Kronoberg, Västernorrland har därför en betydande andel 

vårdplatser som inte används till det egna länets invånare. 

4.1.2.2 Platser och utnyttjande 

Tillgången till heldygnsvård påverkas av hur vårdplatserna utnyttjas, det vill säga 

beläggningsgraden och om överbeläggningar är möjligt eller inte. Det kan i sin tur 

bero på lokalernas utformning men också på vilken typ av verksamhet det handlar om.   

Vilken typ av vårdplatser det rör sig om spelar roll. Rättspsykiatriska platser används 

till patienter som har långa vårdtider. Vårdplatser för psykosvård har betydligt längre 

vårdtider än platser för beroende och missbruksvård.  

 

En del av rättspsykiatrins vårdplatser kan bara användas för vissa speciella ändamål. 

Exempelvis kan vårdplatser med hög säkerhetsnivå bara användas för patienter som 

har behov av detta. Det omvända kan också gälla, till exempel att vissa platser bara 

kan användas för patienter med lågt behov av omhändertagande eller säkerhet. 

I viss vård är det olämpligt att blanda patienter med olika sjukdomstillstånd eller 

problematik. Till exempel kan barnpsykiatrins platser inte utnyttjas till vuxna. 

Patienter med beroendeproblematik och behov av avgiftning bör vårdas på avdelning 

som är lämplig för detta. 
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4.1.2.3 Samverkan med öppenvården 

Samverkan med den psykiatriska öppenvården och hur väl utvecklade och intensiva 

öppenvårdsinsatserna är spelar säkert en avgörande roll för behovet av vårdplatser. 

Dels genom att vissa inläggningar då inte kommer att behövas, dels genom att 

vårdtiderna kan göras kortare. 

4.1.2.4 Boendelösningar och stöd i kommunen 

Tillgången till differentierade boendeformer med ett väl utvecklat stöd i öppenvård 

spelar stor roll för behovet av heldygnsvård. I vissa landsting kan detta avspegla sig på 

hela länet men ofta förekommer stora skillnader mellan kommunerna som ingår varför 

det kan vara svårt att se effekten på landstingsnivå.  

 

4.1.3 Vårddagar bättre mått än vårdplatser 

Slutsatsen är att antalet vårdplatser på grund av ovan nämnda variationer är ett 

trubbigt mått på tillgänglighet till heldygnsvård. Antalet vårddagar som producerats 

och konsumerats är bättre mått för jämförelser mellan landstingen för att se hur 

mycket vård medborgarna fått, se Vårdproduktion.  

 

Antalet vårdplatser per landsting kan vara intressant för att få en bild av hur de 

psykiatriska verksamheterna är fördelade över landet . En viss subspecialisering av 

vårdplatser finns i alla landsting. Uppdelning i rättspsykiatri, allmänpsykiatri och 

barn- och ungdomspsykiatri finns i alla landsting men det finns inte vårdplatser för 

BUP eller rättspsykiatri i alla landsting. 

 

Nedan beskrivs vårdplatsfördelning per subspecialisering och landsting. 

 

4.1.4 Fördelning av vårdplatser inom Allmänpsykiatri/Vuxenpsykiatri 

2009 

Vid kartläggningsbesöken 2009 fanns i landstingen 259 enheter/avdelningar. I denna 

kartläggning ingår 258 (Ersta i Stockholm med 20 vårdplatser saknas). På de övriga 

finns 3 249 vårdplatser fördelat på 68 verksamhetschefsområden. I dessa platser ingår 

alla platser som inte är barnpsykiatri eller rättspsykiatri. Det betyder att här inkluderas 

subspecialiserade enheter för psykosvård ca 700 platser, beroendevård drygt 400 

platser, äldrepsykiatriska platser cirka 220 och ätstörningsvård cirka 30 platser och 

knappt 2 000 övriga allmänpsykiatriska platser. Det är vanligt att vissa platser på en 

avdelning kan vara avsedda för subspecialiserad vård vilket gör att antalet platser för 

till exempel beroendevård och ätstörningar är större än ovan angivna siffror. 
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Tabell 3: Antalet vårdplatser totalt och per 1000 invånare för allmänpsykiatrin 2009 (redovisas per 

landsting samt per regionernas geografiska/administrativa indelning) 

 

   
Vård- 
platser 

Per 
1000 
invånare     

Vård- 
platser 

Per 
1000 
invånare 

Västra Götaland 685 0,44  Västerbotten  95 0,37 

 -Kungälvs sjukhus 46 0,38  Uppsala  116 0,36 

 -NU-sjukvården 128 0,49  Örebro  97 0,35 

 -SU/Mölndal  44 0,31  Västernorrland 84 0,35 

 -SU/Sahlgrenska 74 0,34  Stockholm  685 0,34 

 -SU/Psykiatri Östra 96 0,38   -Norra  130 0,29 

 -Skaraborgs Sjukhus 102 0,39   -Nordväst  96 0,28 

 -Södra Älvsborgs Sjukhus 66 0,23   -Nordöst  77 0,34 

 -SU/Beroende 61    -Södra  71 0,23 

 -SU/Neuropsykiatri 68    -Sydväst  92 0,29 

Blekinge  66 0,43   -Sydöst  51 0,18 

 Jämtland  54 0,43   -Södertälje  27 0,30 

Jönköping  135 0,40   -Länsgemensamma 141  

Sörmland  108 0,40  Västmanland 81 0,32 

Skåne  481 0,39  Kalmar  73 0,31 

 -Lund  138 0,44  Gotland  17 0,30 

 -Hässleholm-Kristianstad 44 0,25  Värmland  72 0,26 

 -Helsingborg  100 0,38  Norrbotten  65 0,26 

 -Simrishamn  18 0,24  Halland  72 0,25 

 -Malmö  160 0,54  Gävleborg  59 0,21 

 -Trelleborg  21 0,22  Östergötland  83 0,20 

Kronoberg   68 0,37   Dalarna   53 0,19 

Riket        3249 0,35 
 

 

  

4.1.5 Fördelning av vårdplatser inom Barn- och Ungdomspsykiatrin 

2009  

2009 fanns 30 enheter/avd med 157 vårdplatser. Fem landsting hade inte några 

speciella vårdplatser för psykiatrisk heldygnsvård inom BUP, två landsting kan öppna 

vid behov (se även karta, separat bilaga). Bland de landsting som har platser varierar 

antalet stort mellan, se tabell 4. 
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Tabell 4: Antalet vårdplatser inom BUP 2009 

 
Stockholm 25   Västra Götaland 42 
Uppsala 6   Värmland * 

Sörmland 0   Örebro 6 

Östergötland 6   Västmanland 4 

Jönköping 4   Dalarna 4 

Kronoberg *   Gävleborg 0 

Kalmar 4   Västernorrland 0 

Gotland 0   Jämtland 0 

Blekinge 4   Västerbotten 6 

Skåne 32   Norrbotten 6 

Halland 8   

Riket   157 

* 2 platser vid behov    
 

 

Även fördelningen av platser per sjukvårdsregion är variationen stor. Södra och Västra 

regionerna har över 1,2 platser per 10 000 invånare medan övriga regioner ligger 

under 0,8, se fig. 8. 

 

 
Figur 8: Antalet vårdplatser inom BUP per 10 000 invånare under 18 år, redovisat per sjukvårdsregion 

 
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 
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Västra Västra Götalandsregionen och delar* av Halland 

 * Eftersom Halland tillhör två sjukvårdsregioner har vårdplatserna fördelats med 

hälften till södra och hälften västra sjukvårdsregionen 

  

 

4.1.6 Fördelning av vårdplatser inom Rättspsykiatrin 2009 

Som rättspsykiatri räknas här de platser som finns på rättspsykiatriska kliniker eller på 

speciella avdelningar/enheter för rättspsykiatrisk vård.  Platser inom allmänpsykiatri 

som är belagd med en patient som vårdas enligt LRV räknas inte med utan finns under 

allmänpsykiatri. 

 

Antalet vårdplatser inom rättspsykiatrin har ökat och en större andel av se patienter 

som vårdas enligt LRV vårdas på avdelningar som är subspecialiserade på 

rättspsykiatrisk vård.  

 

Det fanns 2009 totalt i landet 104 enheter/avd med 1116 vårdplatser som beskrevs 

som rättspsykiatriska verksamheter. Av dessa fanns 80 olika vårdavdelningar med 

sammanlagt 800 vårdplatser fördelade på 11 rättpsykiatriska kliniker som var egna 

verksamhetschefsområden. Det utgör 73 procent av landets platser. Övriga cirka 300 

vårdplatser finns fördelade på 23 olika vårdavdelningar som sorterar under 13 olika 

vuxenpsykiatriska kliniker på 9 olika orter. 

Det finns fem rättspsykiatriska regionkliniker i landet. Rättspsykiatriska kliniken i 

Säter (Dalarna), Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö, Rättspsykiatriska 

regionkliniken i Vadstena, Regionsjukhuset Karsudden (Södermanland) samt 

Rättspsykiatriska regionkliniken Sundsvall. På regionklinikerna vårdas en stor andel 

patienter från andra landsting Många landsting har avtal med regionvårdsklinikerna. 

Tre landsting saknar egna rättspsykiatriska platser och köper huvuddelen av sin 

rättspsykiatriska vård hos andra landsting.  
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Tabell 5: Rättspsykiatrin, vårdplatser och säkerhetsklasser 2009 

  Klass 1 Klass 2 Klass 3 Totalt 

01 Stockholm 2 46 88 136 

03 Uppsala 
 

10 12 22 

04 Sörmland   130   130 

05 Östergötland 
 

46 26 72 

06 Jönköping     12 12 

07 Kronoberg 26 60 18 104 

08 Kalmar   2 22 24 

12 Skåne 
 

26 78 104 

13 Halland   12   12 

14 Västra Götaland 
 

49 98 147 

17 Värmland     30 30 

18 Örebro 
 

1 31 32 

19 Västmanland     43 43 

20 Dalarna 
 

78 
 

78 

21 Gävleborg     8 8 

22 Västernorrland 8 91 
 

99 

24 Västerbotten   10   10 

25 Norrbotten   3 50 53 

Totalt 36 564 516 1 116 

 

 

Antalet platser inom rättspsykiatrin har ökat under de senaste åren och i några 

landsting planeras en utbyggnad av platser. I bilaga 9 finns en tabell över 

vårdplatsförändring och planerade platser 2008-2012.  
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4.2 Vårdproduktion 

4.2.1 Totalt antal producerade vårddagar - all psykiatri totalt 2008 

Under 2008 producerade landstingen 1 583 704 vårddagar vilket blir i medeltal 170 

dagar per 1000 invånare. Antalet producerade vårddagar per 1000 invånare varierar 

mellan landstingen från 82 till 322. (Se bilaga 16.) 

 

Alla vårddagar går inte till den egna befolkningen. Landstingen säljer och köper vård 

av varandra dels för att medborgarna av olika anledningar söker vård utanför sitt 

hemlandsting och dels för att viss specialvård har behov av regionala eller nationella 

lösningar. I vissa situationer kan det också finnas behandlingsmässiga eller sociala 

anledningar som gör att behandling långt från hemort är att föredra. I andra fall är det 

patienten som väljer vård i annat landsting på grund av väntetider eller annat skäl. 

Några landsting har stora regionvårdsenheter som säljer platser till andra landsting. 

För landsting som producerar mycket mer vård än vad det egna landstingets 

befolkning får del av blir producerade antalet vårddagar liksom befintliga antalet 

vårdplatser per 1000 invånare för högt. Jämförelserna mellan landstingen blir inte 

rättvisande. Vi har därför valt att gå vidare och titta på konsumerad vård per 1000 

invånare.  

 

Konsumerad vård innebär alltså de producerade vårddagarna i landstinget minus 

antalet sålda vårddagar och plus antalet köpta vårddagar. Antalet konsumerade 

vårddagar bör alltså vara ett bättre mått på innevånarnas användning av heldygnsvård i 

ett landsting.  

 

4.2.1.1 Antalet vårddagar som kommit den egna befolkningen till del 

Även antalet konsumerade vårddagar under 2008 varierar stort mellan landstingen, 

från 95-213 vårddagar per 1000 invånare (se figur 9), vilket skulle innebära att 

behovet av vård är dubbelt så stort i vissa landsting som i andra. 
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Figur 9: Antalet konsumerade vårddagar totalt per 1000 invånare 

 
 

 

Skillnaderna mellan landstingen måste betraktas med viss försiktighet eftersom 

beräkningarna utgår från de uppgifter landstingen lämnat in och vissa landsting har 

svårt att särredovisa köpta och sålda vårddagar. Vissa landsting har enbart kunnat 

redovisa köpt och såld vård i pengar. Detta har efter samråd omräknats till vårddagar. 

 

4.2.1.2 Jämförelse mellan produktion och konsumtion 

Utifrån de uppgifter som landstingen lämnat om köpt och såld vård syns nedan, i figur 

10, att de landsting som ligger till höger om mitten har producerat mer vård än vad 

som använts av landstingets innevånare. En del av den vård som producerats på 

vårdplatserna i det egna landstinget har alltså gått till patienter som är folkbokförda i 

annat landsting. Om landstinget har sålt mer vård än vad man köpt kan det beskrivas 

som att landstinget producerat mer vård än vad landstingsinvånarna har konsumerat. 

Några landsting producerar klart mer vård än de konsumerar och det är framför allt de 

landsting som säljer mycket rättspsykiatrisk vård. Exempel på detta är några landsting 

med regionkliniker för rättspsykiatrisk vård exempelvis Västernorrland, Kronoberg, 

Sörmland Dalarna och i viss mån Östergötland.  

 

Nedan beskrivs om landstingen totalt sett köpt eller sålt mer än man producerat själv. 

Det beskrivs i absoluta antalet vårddagar vilket gör att stora landsting/regioner får 

stora tal. 
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Figur 10: Landstingens produktion minus konsumtion av vårddagar (stapeln för landsting med större 

konsumtion än egen produktion hamnar till vänster om diagrammets 0-punkt och de landsting som säljer 

mycket vård till höger)  

 

Storstadsregionerna Västra Götaland, Skåne och Stockholm tillhör dem som köper 

många extra vårddagar vilket delvis kan förklaras av deras storlek. Det finns också 

några mindre landsting till exempel de som saknar egen rättspsykiatrisk vård som 

konsumerar mer vård än de producerar, de ligger till vänster i fig. 10. Andelen köpt 

vård är en mindre del av den totala mängden vårddagar i de flesta landsting men det 

finns några exempel där den köpta andelen är betydande. Flera landsting köper 10-30 

procent av den totala vårdvolymen. 

 

4.2.1.3 Vård hos extern vårdgivare, behandlingshem eller HVB-hem 

Köpt vård utanför landstingen av privata vårdgivare till exempel på HVB (Hem för 

vård och boende) eller externa behandlingshem eller sjukvårdsinrättningar kommer till 
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utöver den vård som köps mellan landstingen.  

 

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. 

 

 

 

Figur 11: Konsumerade vårddagar per 1000 invånare med vård konsumerad på behandlingshem adderad 

 

De vårddagar eller den kostnad som landstinget uppgett för denna typ av extern vård 

är i flera landsting så liten att det är försumbart medan den i andra utgör en så stor del 

att den måste ses som betydande. Användningen av köpt vård utanför landstingen kan 

variera mellan olika verksamhetschefsområden i ett landsting. Det landsting som 

köper mest kommer upp till 15 procent av totala kostnaden, men uppger en betydligt 

större andel av antalet vårddagar. Uppgiften om antalet köpta vårddagar kan vara svår 

att tolka och stämma av mot kostnaderna eftersom landstinget i vissa fall bara står för 

en mindre del av dygnskostnaden och i andra fall har hela kostnaden. I figur 11 finns 

antalet vårddagar köpta utanför landstingen tillagt till antalet konsumerade vårddagar i 

landstingsvård. Alla landsting kommer då över 100 vårddagar per 1000 invånare men 

de stora skillnaderna kvarstår mellan landstingen. 
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4.2.1.4 Kostnadsdelning med kommunen 

En fråga till verksamhetscheferna i de kompletterande frågorna handlar om 

kostnadsfördelningen mellan kommunerna och landstinget om kommunen placerar en 

person på ett behandlingshem eller ett HVB- hem. Merparten av klinikerna svarar att 

det förekommer att man delar kostnaden för en sådan placering men att det sker en 

noggrann prövning och att avtal görs runt varje enskild patient. Landstingens andel 

varierar då mellan 30 och 50 procent av kostnaden. De patientgrupper som nämns 

särskilt är patienter med samsjuklighet, missbruk och psykiatrisk problematik, 

neuropsykiatri och ätstörningsproblematik.  

 

4.2.2 Vårddagar per vårdtillfälle 

Vårddagarna kommer från ett antal vårdtillfällen. I Patientregistret hos Socialstyrelsen 

finns vårdtillfällen inrapporterade per individ. Från dessa uppgifter vet vi att ett stort 

antal av vårdtillfällena är korta och handlar bara om några få dagar. Även i samband 

med kartläggningsbesöken noterades att det finns stora olikheter i vårdtider mellan 

olika verksamhetsinriktningar. Orsak till inläggning och vilken typ av vård det handlar 

om spelar stor roll. Inom beroendevården finns många korta och inom rättspsykiatrin 

finns en majoritet av långa vårdtillfällen de flesta är över ett halvår och ofta fleråriga. 

Verksamheter som vårdar personer med svåra psykisk funktionshinder eller som har 

specifika vårdprogram har fler långa vårdtillfällen jämfört med akutverksamheter. I 

våra kartläggningssiffror har verksamheterna själva fått uppge antalet vårddagar, 

vårdtillfällen och antal patienter. Från 2008 års inrapporterade siffror framgår att 

antalet vårdtillfällen varierar mellan 6 och 12 vårdtillfällen per 1000 invånare och år. 

Antalet unika patienter som vårdats i heldygnsvården varierar mellan 4 och 10 

personer per 1000 invånare under år 2008. 
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Tabell 6: Vårdtillfällen och patienter per 1000 invånare totalt 2008, sorterat efter patienter (konsumerad 

vård) 

  Vårdtillfällen Patienter 

Uppsala 9,78 9,67 

Stockholm 11,28 7,95 

Jönköping 11,54 7,94 

Skåne 9,39 7,02 

Örebro 9,99 7,01 

Norrbotten 9,17 6,99 

Sörmland 10,24 6,66 

Västra Götaland 9,40 6,59 

Blekinge 9,77 6,47 

Gotland 10,51 6,16 

Västmanland 10,07 6,02 

Västerbotten 9,63 5,60 

Kalmar 8,98 5,55 

Dalarna 8,00 5,52 

Västernorrland 9,45 5,22 

Jämtland 5,65 4,55 

Östergötland 6,35 4,49 

Kronoberg 6,75 4,39 

Gävleborg 6,93 4,28 

Halland 6,77 4,25 

Värmland 6,19 3,98 

Riket 8,84 6,02 

 

 

 

Vilken typ av vård som bedrivs spelar mycket stor roll för vårdtillfällets längd. 

Skillnaderna i medelvårdtid mellan olika typer av verksamhet kan skilja med 100 

gånger om man jämför rättspsykiatrisk vård med allmänpsykiatrisk vård. Den 

rättspsykiatriska vården (LRV) är speciell bland annat genom att det är domstol som 

överlämnar patienten till rättspsykiatrisk vård och i de flesta fall är det 

Förvaltningsdomstolen som beviljar utskrivning. Förvaltningsdomstolen väger i sin 

bedömning in återfallsrisk i brott och vårdtidens längd kan därför vara direkt beroende 

av vilken typ av brott som begåtts. Det är bara de patienter som vårdas enligt LRV 

utan särskild utskrivningsprövning som chefsöverläkaren själv kan skriva ut och enligt 

Socialstyrelsens endagsinventering är endast 11 procent av de patienter som vårdas 

enligt LRV utan särskild utskrivningsprövning. För den rättspsykiatriska vården görs 

alltså inte en behovsbedömning på samma premisser som för allmänpsykiatrisk och 

barnpsykiatrisk vård. 

 

Den barnpsykiatriska vården är en så liten andel av den psykiatriska vården då den 
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vänder sig till endast en del av befolkningen så den noteras efter per 10 000 invånare 

under 18 år. Separata beskrivningar görs av de olika områdena med vårdproduktion 

uppdelat för BUP, Rättspsykiatri och Allmänpsykiatri. 

 

4.2.3 Allmänpsykiatri – producerade och konsumerade vårddagar 2008 

När vi enbart ser på den allmänpsykiatriska vården blir skillnaderna mellan 

producerad och konsumerad vård inte så stor. Det betyder att det mesta av den 

allmänpsykiatriska vårdproduktionen går till de egna länsinvånarna. Den skillnad 

mellan konsumerad och producerad vård som ses för hela riket beror på att en del av 

den vård för svårt sjuka eller mycket omvårdnadskrävande patienter som köps i andra 

landsting köps på rättspsykiatriska enheter.  

 

Jämförelse mellan landstingen visar i tabell 7 att det är samma fem landsting som 

ligger på de högsta talen både vad gäller producerade och konsumerade vårddagar. 

Västerbotten har förhållandevis högt antal vårddagar jämfört med antal vårdplatser 

vilket förklaras av en hög beläggningsgrad. Västmanland har relativt långa vårdtider 

vilket kan förklaras med att de har många patienter med rättspsykiatrisk vård inom 

Allmänpsykiatrin (en avd). 

 

I medeltal konsumeras 119 vårddagar per 1000 invånare och år. Det landsting som har 

det högsta antalet konsumerade vårddagar har ca tre gånger så många som de 

landsting som har den lägsta siffran. 
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Tabell 7: Producerade och konsumerade vårddagar per 1000 invånare, vårdplatser, patienter samt 

vårdtillfällen per 1 000 invånare, medelvårdtid i dagar, allmänpsykiatrin 2008 

  
Producerade 

vårddagar 
Konsumerade 

vårddagar Vårdplatser Patienter 
Vård- 

tillfällen 
Medel- 
vårdtid 

Blekinge 174 194* 0,61 6,27 9,46 19 

Västerbotten 166 176 0,37 5,39 9,38 22 

Jämtland 143 170* 0,43 4,55 5,65 30 

Västra Götaland 164 167 0,45 6,42 9,29 23 

Skåne 148 150 0,41 6,47 8,77 20 

Sörmland 143 146 0,39 5,92 9,37 17 

Jönköping 127 130 0,38 7,57 11,05 17 

Kalmar 129 128 0,31 5,14 8,47 15 

Västmanland 124 127 0,32 5,44 9,41 25 

Kronoberg 113 116 0,38 4,15 6,42 18 

Örebro 112 116 0,35 6,36 9,34 21 

Stockholm 114 114 0,34 7,46 10,67 15 

Uppsala 118 112 0,35 9,14 9,09 12 

Gotland 82 95* 0,39 6,16 10,51 7 

Västernorrland 94 91 0,35 5,06 8,99 15 

Halland 75 83* 0,25 3,95 6,44 9 

Värmland 78 82 0,25 3,79 5,97 22 

Norrbotten 79 79 0,26 6,22 8,17 16 

Östergötland 75 76 0,19 4,15 5,93 11 

Gävleborg 70 73 0,21 4,04 6,64 12 

Dalarna 68 64 0,19 4,67 7,29 8 

Riket 114 119 0,34 5,6 8,4 16,9 
Kommentar: Sorterat efter konsumerade vårddagar, ljusgrått fält markerar de fem högsta värdena, mörkgrått de fem 

lägsta. *I summan inkluderas rättspsykiatrisk vård som köpts av allmänpsykiatrin 
 

 

 

4.2.4 Rättspsykiatri - konsumerade och producerade vårddagar 2008 

Det produceras ca 41 vårddagar per 1000 invånare inom rättspsykiatrin om det totala 

antalet vårddagar delas med hela Sveriges befolkning. Antalet producerade vårddagar 

per landsting varierar dock stort mellan 7 och 204 vårddagar per 1000 invånare. Dessa 

två landsting är samtidigt ytterligheter på det sättet att det ena landstinget endast har 

utslussningsplatser för rättspsykiatrisk vård i slutet av vårdtiden medan det andra är ett 

landsting med en stor regionklinik som säljer vårdplatser till många andra landsting.  

 

Därför är måttet konsumerade vårddagar, det vill säga den vård det egna landstingets 

invånare har fått, ett betydligt intressantare mått. Siffrorna för köpt och såld vård är 

dock aningen osäkra. 
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Tabell 8: Producerade och konsumerade vårddagar per 1000 invånare inom rättspsykiatrin 2008 (sorterat 

efter konsumerade vårddagar). Blekinge, Gotland och Jämtland saknar rättspsykiatriska vårdplatser. 

 

Producerade 
vårddagar per 
1000 invånare 

Konsumerade 
vårddagar per 
1000 invånare 

Norrbotten 78 73 

Västmanland 62 62 

Örebro 35 52 

Jönköping 13 51 

Dalarna 106 50 

Uppsala 23 48 

Skåne 30 40 

Östergötland 53 40 

Västra Götaland 32 38 

Stockholm 25 35 

Gävleborg 7 34 

Värmland 29 33 

Kronoberg 204 32 

Sörmland 155 29 

Halland 20 28 

Kalmar 25 24 

Västernorrland 146 20 

Västerbotten 16 14 

Riket  39 

 

Blekinge, Gotland och Jämtland har inga egna rättspsykiatriska platser men köper 

LRV-vård i andra landsting. Denna volym redovisas under allmänpsykiatrin och utgör 

mellan 7 och 18 vårddagar per 1000 invånare. Även Halland köper en del 

rättspsykiatri som belastar allmänpsykiatrin men egentligen är rättspsykiatri (10 

vårddagar per 1000 invånare). 

 

4.2.4.1 Vårdtillfällen och patienter 

Antalet unika patienter är 2 286 och antalet vårdtillfällen ca 2 400. Mindre än 10 % av 

vårdtillfällena används således av patienter som vårdas mer än en gång. Det är jämfört 

med allmänpsykiatrin ett litet antal patienter som delar på antalet vårddagar vilket kan 

ses i att antalet vårddagar per vårdtillfälle är drygt 10 gånger så högt som i 

allmänpsykiatrin: ca 175 dagar jämfört med 15. Andelen patienter som vårdas i 

rättspsykiatrin är 4 procent av totala antalet patienter inom psykiatrins heldygnsvård 

men de konsumerar 23 procent av vårddagarna. 
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4.2.5 Barn och Ungdomspsykiatri – producerade och konsumerade 

vårddagar 2008 

2 166 barn vårdades inom barnpsykiatrin under 2008, varav 60 procent flickor och 40 

procent pojkar. Platsantalet inom BUP var då 163 och 4 landsting saknade fasta BUP-

platser. Antalet patienter som vårdades inom BUP 2008 var 11 per 10 000 invånare 

under 18 år men varierade mellan landstingen, se tabell 9. Antalet vårdtillfällen är 

något högre än antalet patienter, ungefär 15 per 10 000 invånare under 18 år, det vill 

säga några patienter vårdas mer än en gång under året.  Antalet vårddagar ligger i 

medeltal för hela Sverige på 215 vårddagar per 10 000 invånare men varierar mellan 

knappt hundra och fyra hundra (80-412).  

 

Ett mindre antal patienter under 18 år vårdas inom vuxenpsykiatrin eller 

rättspsykiatrin. Sammanlagt under 2008 var det ca 250 patienter (ungefär lika många 

flickor som pojkar) under 18 år som vårdades inom psykiatriska verksamheter 

avsedda för personer över 18 år. Dessutom vårdades drygt 500 patienter under 18 år 

på beroendekliniker i vilkas uppdrag det ingår att ge vård till personer från 16 års 

ålder.
1
 Det fanns även ett litet antal, 363 patienter, över 18 år som vårdades inom BUP 

varav 84 procent 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 (vi saknar sifferunderlag för vårddagar på 

barnmedicin). 

 

I den statistik som vi tagit in för 2008 kan vi inte se något särskilt mönster som att de 

landsting som inte har några vårdplatser inom BUP skulle konsumera fler vårdplatser 

inom allmänpsykiatrin än andra landsting för patienter under 18 år. Landsting utan 

vårdplatser köper inte heller fler platser på behandlingshem än andra landsting. BUP i 

Sörmland som inte har några egna vårdplatser har redovisat att man köpt vård i annat 

landsting (avtal med Uppsala). Övriga landsting har inte redovisat några större köp.  

 

De stora skillnaderna i konsumerad vård per 10 000 invånare mellan landstingen kan 

delvis förklaras med att det blir slumpmässiga variationer mellan olika år eftersom det 

är så små tal. En person som får mycket vård under ett år kan påverka siffrorna. Andra 

förklaringar kan vara skillnader i avtal med kommunerna och olika syn på när ett 

problem ska anses vara i huvudsak medicinskt eller socialt. 
  

                                                 
1
 Dessa kliniker är Maria Ungdom, Stockholm (480 patienter), SU Beroende, Göteborg (48 patienter) 

sam Örebro Beroende (1 patient) 
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Tabell 9: Konsumtion av vård per 10 000 invånare under 18 år samt medelvårdtid inom BUP 2008  

  
Producerade 

vårddagar 
Konsumerade 

vårddagar Vårdplatser Patienter 
Vård- 

tillfällen 
Medel- 
vårdtid 

Stockholm 127 127 0,51 9,0 12,6 10 

Uppsala 243 217 0,86 27,1 19,8 9 

Sörmland 66 100 0,71 4,3 8,9 11 

Östergötland 211 210 0,69 7,9 10,1 20 

Jönköping 111 107 0,62 10,5 13,8 8 

Kronoberg 76 84  4,3 6,4 14 

Kalmar 216 216 0,88 7,7 11,5 19 

Blekinge 412 412 1,66 10,7 15,7 26 

Skåne 359 311 1,36 13,1 16,7 22 

Halland 352 266 1,09 8,7 11,1 25 

Västra Götaland 405 390 1,30 17,1 22,3 16 

Värmland 37 37 0,38 1,1 1,7 19 

Örebro 274 274 1,05 20,1 27,4 12 

Västmanland 218 220 0,78 17,6 19,2 6 

Dalarna 252 244 0,73 15,6 17,3 11 

Gävleborg 118 135 0,37 8,5 8,7 15 

Västerbotten 120 136 0,77 6,0 7,5 17 

Norrbotten 338 339 1,24 15,9 23,3 15 

Riket 219 212 0,88 11,4 14,1 15 

 

 

 

4.2.5.1 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. I 11 landsting har BUP svarat att kommunen helt står 

för placeringskostnaden och att vid behov av sjukvård hänvisning sker till BUP. I 8 

landsting delar man på kostnaden utifrån en individuell prövning från fall till fall. 

Landstingets del kan då ligga mellan 20 – 50 procent. Två landsting har svarat att man 

enbart bekostar definierad hälso- och sjukvård.  
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4.3 Tvångsvårdens andel av heldygnsvården  

4.3.1 Andel tvångsvårdade patienter 2009 

Vid det tillfälle då teamen besökte verksamheterna under 2009 var 53 procent av 

patienterna vårdade enligt HSL, 25 procent vårdade enligt LRV och 23 procent 

vårdade enligt LPT. Dessa procentsiffror stämmer i stort sett överens med den 

heldagsinventering som Socialstyrelsen gjorde i maj 2008. Eftersom antalet vårddagar 

kan variera stort mellan olika patienter och de som har en allvarligare problematik har 

längre vårdtider är det angeläget att kunna se på antalet vårddagar per lagrum.  

 

4.3.2 Vårddagar per lagrum för hela psykiatrin 2008 

En av de svåraste uppgifterna för landstingen att få fram har varit hur stor del av 

vården som är tvångsvård presenterat i vårddagar. Denna sammanställning av 

vårddygn per lagrum för ett helt år är unik. De redovisningar av tvångsvård som finns 

sedan tidigare bygger enbart på endagsinventeringar gjorda av Socialstyrelsen till 

exempel en dag i maj 2005 och 2008 av inneliggande patienter. Det har inte varit 

möjligt att få fram tillräckligt bra uppgifter för att säker säga att det är rätt siffror för 

vårddagarna som köpts och sålts varför vi väljer att först presentera detta i form av 

producerade vårddagar det vill säga den vård som bedrivits i varje landsting.  

 

4.3.2.1 Vårddagar per lagrum producerad vård totalt för 2008 

Den producerade vården är den vård som utförs i landstingen men kan i vissa 

landsting till stor del handla om personer som är hemmahörande i andra landsting. 

Totalt för hela landets psykiatriska heldygnsvård är hälften av vårddagarna enligt HSL 

och hälften vård enligt någon tvångslag.  

 
Tabell 10: Vårddagar per lagrum, totalt i hela landet* 

Lagrum Antal vårddagar Andel (%) 

HSL 831 770 54 % 

LPT 364 000 24 % 

LRV 336 227 22 % 

Totalt 1 531 997 100 % 
 

*Det totala antalet vårddagar enligt tabellen är lägre än vad som angetts som det totala antalet producerade 

vårddagar 2008 (s. 34) beroende på att klinikerna inte alltid kunnat dela upp vårddagarna på lagrum 

 

(Se bilaga 11 för uppdelning per landsting) 

4.3.2.2 Var sker vården 

I figuren nedan redovisas antalet producerade vårdagar per lagrum och per landsting 

totalt med BUP, rättspsykiatri och allmänpsykiatri sammanslaget (detaljerad tabell i 

bilaga 11). 

Det ger en bild av var i landet de kliniker finns som bedriver mycket tvångsvård. Det 
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säger däremot ingenting om hur mycket tvångsvård som länets innevånare fått 

eftersom mycket tvångsvård speciellt enligt LRV köps och säljs mellan landstingen. 
 

 

 
 

Figur 12: Antalet producerade vårddagar totalt per 1000 invånare 2008.  Observera att Dalarna, 

Kronoberg, Västernorrland, Kronoberg och Sörmland har regionkliniker som säljer merparten av 

vårddagarna enligt LRV 

 

Av ovanstående figur 12 och tabellen i bilaga 11 framgår att inte bara vårddagar totalt 

utan också andelen per lagrum varierar stort. De landsting som ligger i högst i antal 

producerade vårddagar och har en hög andel LRV vård, Kronoberg, Sörmland och 

Västernorrland, är alla landsting som säljer mycket vård (se fig. 10).  

 

De fem landsting, Kronoberg, Sörmland, Västernorrland, Dalarna, Västmanland och 

Östergötland, som producerar mest LRV-vård, 53 eller mer vårddagar per 1000 

invånare (se fig. 12 ovan) är alla, utom Västmanland, landsting med stora 

regionkliniker som säljer mycket rättspsykiatrisk vård. Västmanland har under många 

år varit ett av de landsting som har haft flest personer som dömts till rättspsykiatrisk 
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vård (se fig. 6). 

 

Bland de fem landsting som producerar mest LPT-vård, säljer Sörmland och 

Västernorrland på sina rättspsykiatriska kliniker även en del LPT-vård till andra 

landsting. (Västerbottens siffror har kontrollerats men bör ändå betraktas med viss 

försiktighet). 

 

För att få en tydligare bild av skillnaderna i antalet vårddagar per lagrum följer nedan 

en uppdelning per rättspsykiatri, allmänpsykiatri och barn och ungdomspsykiatri. 
 

4.3.3 Allmänpsykiatri – producerade vårddagar per lagrum 2008 

Här redovisas antalet vårddagar som producerats på kliniker eller avdelningar avsedda 

för allmänpsykiatrisk vård och inkluderar beroendevård. Inom allmänpsykiatrin 

produceras 114 vårddagar per 1000 invånare.  

Av dessa vårddagar är  

 69 procent enligt HSL 

 29 procent enligt LPT  

 2 procent enligt LRV  

Andelen tvångsvård är betydligt lägre inom enbart de allmänpsykiatriska klinikerna än 

när de rättspsykiatriska klinikerna räknas med. Det numera bara en liten del av 

vårddagarna inom allmänpsykiatrin som används till LRV vård.  Det handlar främst 

om patienter som av medicinska eller andra skäl bättre får sin vård inom 

allmänpsykiatrin eller patienter som är i utslussningsfas och på väg från 

rättspsykiatrisk klinik till boende och öppenvård. 

Nedan under rubriken konsumerad vård presenteras siffror som i stort liknar de 

siffrorna som finns här för producerad vård. 

 

4.3.3.1 Allmänpsykiatri - jämförelse mellan landstingen av andel tvångsvård  

I fig. 13 redovisas den relativa andelen vårddagar per lagrum för de olika landstingen. 

Allmänt kan noteras att vårddagar inom allmänpsykiatri i mindre utsträckning köps 

och säljs mellan landstingen varför producerad och konsumerad vård är mer lika inom 

allmänpsykiatrin än inom rättspsykiatrin. 

Östergötland, Dalarna, Örebro, Blekinge och Kalmar är de fem landsting som 

använder störst andel, kring 80 procent, av sina producerade vårddagar till HSL vård. 

Västerbotten, Stockholm, Halland och Värmland är de landsting med störst andel 

tvångsvård och de har mindre än 65 procent av vårddagarna som är HSL vård.  
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Figur 13: Andelen producerade vårddagar per lagrum inom allmänpsykiatrin 2008, antalet vårdplatser 

angivet inom parentes för respektive landsting 

 

Dalarna, Kalmar, Uppsala, Gävleborg och Västernorrland har inga vårddagar enligt 

LRV inom allmänpsykiatrin. Västmanland, Kronoberg och Västerbotten har det 

högsta antalet LRV vårddagar per 1000 invånare använder 10 procent eller mer av 

vårddagarna till detta, se tabell 11. 
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Tabell 11: Producerade vårddagar per lagrum inom allmänpsykiatrin 2008 

 
Vårddagar Per 1 000 invånare 

  HSL LPT LRV HSL LPT LRV 

Stockholm 134 663 91 061 387 68 46 0 

Uppsala 28 423 10 099 0 87 31 0 

Sörmland 25 053 11 819 2 044 94 44 8 

Östergötland 26 488 5 217 203 63 12 0 

Jönköping 32 709 8 836 931 98 26 3 

Kronoberg 14 342 4 057 2 226 79 22 12 

Kalmar 23 394 6 635 0 100 28 0 

Gotland 3 556 1 081 53 62 19 1 

Blekinge 20 657 4 947 812 136 32 5 

Skåne 126 694 46 398 6 515 104 38 5 

Halland 15 540 7 478 366 53 25 1 

Västra Götaland 171 866 59 744 1 381 110 38 1 

Värmland 14 006 7 271 164 51 27 1 

Örebro 24 534 6 009 673 88 22 2 

Västmanland 20 418 6 880 3 170 82 28 13 

Dalarna 14 996 3 836 0 54 14 0 

Gävleborg 13 659 5 549 0 50 20 0 

Västernorrland 18 830 4 142 0 77 17 0 

Jämtland 13 455 3 629 1 078 106 29 9 

Västerbotten 20 526 19 874 2 515 80 77 10 

Norrbotten 12 625 5 094 1 888 51 20 8 

Riket 776 434 319 656 24 406 81 29 4 

 

  

4.3.3.2 Allmänpsykiatri – antal producerade vårddagar enligt LPT per 1000 

invånare 

När det gäller störst antal producerade vårddagar per 1000 invånare enligt LPT 

hamnar Västerbotten högst och är tillsammans med Stockholm och Sörmland, de 

områden som har störst antal vårddagar enligt LPT per 1000 invånare, se bilaga 12 .  

 

Östergötland, Västernorrland, Dalarna, och Gotland är de landsting med lägst antal 

vårddagar enligt LPT. Dessa landsting har totalt sett lågt antal både producerade och 

konsumerade antal vårddagar. De har också en förhållandevis låg andel tvångsvård av 

totala antalet vårddagar.  
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4.3.4 Tvångsvård inom barnpsykiatrin 

Lagen om Psykiatrisk Tvångsvård (LPT) innehåller inga åldersgränser. Detta innebär 

att det är möjligt att vårda barn och unga med, som det står i Lag 1991-1128: ”en 

allvarlig psykisk störning” som har ”ett oundgängligt behov av kvalificerad 

psykiatrisk dygnetruntvård” samt ”motsätter sig sådan vård” vilket är de tre kraven 

som finns i lagen och måste vara uppfyllda för vård enligt LPT. Andelen tvångsvård 

inom barn- och Ungdomspsykiatrin har ökat. Det är däremot svårt att säkert säga om 

det beror på en ökad sjuklighet eller på att man nu tillämpar lagen i högre 

utsträckning än tidigare. Barns rättsäkerhet är ett svårt område. Är barnet under 15 år 

är det föräldrarna som har rätt att helt föra barnets talan och fatta beslut som 

företrädare för den unge. För barn finns också ytterligare en tvångslag Lagen om Vård 

av Unga (LVU). Efter ansökan från socialnämnden kan förvaltningsrätten besluta att 

barn och unga under 18 år tvångsomhändertas. Förutsättning för att ett barn ska kunna 

tvångsomhändertas är svåra missförhållanden i hemmet och/eller risk för skada till 

följd av missbruk, brottsligt beteende eller annat socialt nedbrytande beteende. En del 

företrädare anser att barn över 14-15 år som motsätter sig helt nödvändig psykiatrisk 

vård till följd av en allvarlig psykisk störning bör vårdas enligt LPT om de blir 

intagna för psykiatrisk vård. Detta har sannolikt i olika utsträckning tillämpats ute i 

verksamheterna och kan vara en förklaring till de mycket stora skillnaderna över 

landet i vilken utsträckning barn vårdas enligt LPT.  

  



 2010-06-18  62 (131) 

     

    

    

    

 

4.3.5 BUP - producerade vårddagar per lagrum 

Andelen tvångsvård inom barnpsykiatrin är 15 procent av alla producerade vårddagar 

och detta är vård enligt LPT. Andelen tvångsvård per landsting varierar stort vilket är 

förväntat eftersom en så liten del av den barnpsykiatriska vården är heldygnsvård, se 

figur 14. Slumpmässiga variationer kan göra att antalet vårddygn enligt LPT är noll ett 

år och omfattar en majoritet av vårddagarna ett annat år. Ett barn eller ungdom med en 

allvarlig sjukdomsbild som får en längre vårdtid ger därför stora genomslag 

beträffande statistiken i de mindre landstingen.

 
 
Figur 14: Andel producerade vårddagar per lagrum inom BUP 2008  

 

4.3.6 Rättspsykiatri – producerade vårddagar per lagrum 2008 

 

I tabell 11 nedan redovisas antalet vårddagar som producerats på kliniker eller 

avdelningar avsedda för rättspsykiatrisk vård. Jämtland, Gotland och Blekinge saknar 

helt rättspsykiatriska vårdplatser. 
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Tabell 11: Vårddagar totalt per lagrum och antalet vårdplatser i rättspsykiatrin 

  LRV LPT HSL 
Andel 
LRV 

Andel 
LPT 

Andel 
HSL 

Antal 
vårdplatser 

Uppsala 7 662     100 %     22 

Örebro 9 823    100 %   32 

Gävleborg 1 982     100 %     8 

Östergötland 22 368 62   100 %   60 

Västra Götaland 47 247 366 3 99 % 1 % 0 % 147 

Jönköping 4 152 52   99 % 1 %  12 

Västmanland 15 082 366   98 % 2 %   43 

Halland 5 622 217   96 % 4 %  12 

Sörmland 36 634 1 932 1 261 92 % 5 % 3 % 120 

Värmland 6 939 375 442 89 % 5 % 6 % 30 

Stockholm 36 568 5 599 8 87 % 13 % 0 % 131 

Dalarna 23 689 3 729 1 724 81 % 13 % 6 % 88 

Kalmar 4 696 876 318 80 % 15% 5% 24 

Kronoberg 27 748 3 220 5 711 76 % 9 % 75 % 104 

Skåne 25 123 6 658 3 065 72 % 19 % 9 % 103 

Västernorrland 24 820 7 300 3 396 70 % 21 % 69 % 101 

Västerbotten 2 563 122 997 70 % 3 % 27 % 10 

Norrbotten 9 103 7 184 2 758 48 % 38 % 14 % 52 

Riket 311 821 38 058 19 683 84 % 10 % 5 % 1 099 

 

 

 

Ett stort antal vårddagar enligt LRV finns självklart där det finns ett stort antal 

vårdplatser - det vill säga de landsting som har de rättspsykiatriska regionklinikerna 

(Sörmland, Kronoberg, Västernorrland, Dalarna och Östergötland) och säljer mycket 

vård samt i regionerna som har en stor befolkning. 

 

I fig. 15 nedan beskrivs fördelningen i procent per lagrum för de olika landstingen 
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Figur 14: Andel producerade vårddagar per lagrum inom rättspsykiatrin 2008, antalet vårdplatser för 

respektive landsting inom parentes 

 

 

Kronoberg, Skåne och Västernorrland har en stor andel vårddagar enligt HSL vilket 

delvis kan förklaras av vård av intagna i kriminalvården och för Skåne även av 

rättspsykiatriska undersökningar i Malmö. Västernorrland använder en stor andel av 

sina få vårdplatser till HSL-vård vilket förklaras av de rättspsykiatriska utredningar 

som görs i Umeå. 

 

Örebro, Uppsala, Gävleborg Östergötland, Västra Götaland och Jönköping har ingen 

vård enligt HSL och ingen, eller mycket ringa andel, enligt LPT i sina vårddagar.  

 

Jämtland, Gotland och Blekinge, som inte har egna rättspsykiatriska vårdplatser, och 

Gävleborg, Jönköping och Västerbotten, som har lågt antal vårddagar enligt LRV, 

köper det mesta av sin LRV-vård i annat landsting.  

Västernorrland, Kronoberg och Dalarna har en stor andel LPT vilket kan förklaras 

med att de säljer vård för personer med LPT-vård som har ett speciellt 

omvårdnadsbehov. Stockholm har ingen HSL-vård men drygt 10 procent LPT-vård. 

Skåne har stor andel av både LPT-vård och HSL medan Västra Götaland nästan bara 

har LRV-vård. Norrbottens höga siffra torde snarare bero på att några av de 

rättspsykiatriska avdelningarna används för att möta den egna befolkningens behov av 

LPT-vård. Stor andel HSL och LPT vård kan alltså ha en mängd olika förklaringar.  

 

Det går inte att dra några säkra slutsatser om de enskilda landstingens användning av 

tvångsvård för de egna medborgarna utifrån produktionssiffrorna. Trots osäkerheten i 
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lämnade uppgifter är det därför relevant att illustrera den bild av vårdkonsumtion som 

underlaget ger. 

 

4.3.7 Totalt antal konsumerade vårddagar per lagrum och landsting 

Här redovisas all vård oavsett om det är inom allmänpsykiatri, barnpsykiatri eller 

rättspsykiatri med justering för köpt och såld vård. Tanken är att försöka ge en bild av 

den vård som gått till länets egna medborgare 

I figuren nedan syns andelen konsumerade vårddagar per lagrum.  

 

 
Figur 15: Andel konsumerade vårddagar per lagrum totalt 2008 

 

Antalet konsumerade vårddagar per 1000 invånare i medeltal för hela riket var 157 

vårddagar, varierande mellan 95 och 213. I figur 16 nedan presenteras det totala 

antalet konsumerade vårddagar per 1000 invånare för varje landsting, vilket är snarlikt 

figur 9 men med skillnaden att konsumtionen här är uppdelad per lagrum.  
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Figur 16: Konsumerade vårddagar totalt 2008, per 1000 invånare uppdelat per lagrum 

 
Allmänpsykiatri - konsumerade vårddagar och fördelning per lagrum 

Konsumerade vårddagarna ska betraktas med viss försiktighet då en del landsting haft 

svårt att få fram dessa siffror. Antalet vårddagar för riket är 119 vårddagar per 1000 

invånare alltså något mer än antalet producerade vårddagar som beskrivits tidigare 

under rubriken producerad vård. Det beror sannolikt på att flera landsting köper ett 

litet antal vårddagar inom rättspsykiatrin för patienter som vårdas på LPT men har ett 

stort behov av omfattande omvårdnads- och säkerhetsinsatser. (Se tabell, bilaga 18) 

 
Tabell 12. Antalet konsumerade vårddagar per lagrum inom allmänpsykiatrin 2008 

Lagrum Antal vårddagar Andel (%) 

HSL 772 678 68 % 

LPT 323 651 29 % 

LRV 32 583 3 % 

Totalt 1 128 912 100 % 

 

4.3.8 Samband mellan antal tillgängliga vårddagar och behov av 

tvångsvård  

I landsting med lågt antal vårdplatser och med lågt antal vårddagar per 1000 invånare 

total hade vi förväntat oss att se en stor andel tvångsvårdsdagar. I fig.17 ser vi att det 

inte verkar finnas en klar koppling mellan det totala antalet vårddagar och andelen av 

vårddagarna som används till tvångsvård. De landsting som har stor andel HSL vård 

och låg andel tvångsvård utgörs av landsting som har få vårddagar som Östergötland 
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och Dalarna men också av landsting med ett större antal vårddagar som Blekinge och 

Kalmar eller Örebro som ligger i mitten. 

 

 
Figur 17: Landstingen sorterade efter högsta andel vårddagar enligt HSL av totala antalet vårddagar 2008. 

Högsta andel HSL till vänster. 

 

4.3.9 Var sker den rättspsykiatriska vården 

Merparten av den rättspsykiatriska vården sker i dag på länsklinikerna (i detta 

inkluderas både kliniker och enskilda vårdavdelningar som har uppdraget 

rättspsykiatrisk vård). Nästan två tredjedelar av alla patienterna som vårdas enligt 

LRV får sin vård på någon av länsklinikerna och drygt hälften av vårddagarna sker 

där. Endast 6 procent av vårddagarna och knappt en tiondel av patienterna vårdas på 

allmänpsykiatrisk vårdavdelning. Att andelen vårddagar är större än andelen patienter 

tyder på att det finns ett litet antal patienter med långa vårdtider på regionklinikerna. .  
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Figur 18: Andelen patienter (vänstra figuren) respektive andelen vårddagar av den rättspsykiatriska vården 

som bedrevs på regionkliniker, länskliniker och inom allmänpsykiatrin 2008 

4.4 Patienterna 

Enligt de uppgifter som samlats in för 2008 vårdades 64 353 unika patienter totalt i 

heldygnsvård under det året. Socialstyrelsens uppgifter för samma år är 56 258. 

Uppgifterna är insamlade på olika sätt och det finns ett känt bortfall i inrapporteringen 

till Socialstyrelsen. 

 

Totalt har många fler patienter kontakt med psykiatrin. För 2008 rapporteras drygt 

fyra miljoner besök i psykiatrisk öppenvård, uppskattningsvis är det cirka 3-4 procent 

av befolkningen som söker psykiatrisk vård vilket skulle betyda cirka 350 000 

personer. Majoriteten av patienter har alltså bara öppenvårdskontakt och är aldrig 

inlagda i heldygnsvård. Däremot är det är få patienter som bara har kontakt med 

heldygnsvården även om det förekommer. Av detta kan man dra slutsatsen att det bara 

är en mindre del, under 20 procent av det totala antalet patienter, som behandlas inom 

psykiatrin som får heldygnsvård. Nedan följer bl.a.  ålders- och diagnosfördelning för 

de patienter som vårdades 2008. I bilaga 12 beskrivs även ett antal typpatienter som 

kan illustrera de individer på vilka statistiken nedan baseras.  

 

4.4.1 Åldersfördelning allmänpsykiatri och rättspsykiatri 

När vi ser på unika individer och på psykiatrin totalt är de flesta patienterna män. 

Inom rättspsykiatrin är de flesta patienterna män medan det finns en liten 

överrepresentation av män även inom allmänpsykiatrin. Männen dominerar i åldrarna 

25-65 år, medan det är fler kvinnor i yngre och äldre åldrar, figur 19. (Se även bilaga 

10 för åldersfördelning per landsting) 
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Figur 19: Åldersfördelning inom allmän- och rättspsykiatrin, uppdelat på kön (procent av antalet patienter) 

 

 

4.4.2 Diagnospanorama för allmänpsykiatri och rättspsykiatri 

Även vad gäller diagnos skiljer sig kvinnor och män åt. En missbruksdiagnos är 

betydligt vanligare bland män än bland kvinnor och utgör en stor del av diagnoserna 

och anledningen till heldygnsvård för män medan depression och ångest är vanligare 

diagnos för kvinnor än för män som är inlagda i heldygnsvård, se figur 20. 
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Figur 20: Fördelning mellan diagnosgrupper för kvinnor respektive män som vårdades inom 

allmänpsykiatri och rättspsykiatri 2008 

 

 
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-F59 Ätstörningar, sömstörningar 

F60-F69 Personlighetsstörningar 

F70-F79 Utvecklingsstörning 

F80-F89 Störning av specifika utvecklingsomr. ex läs och skrivsvårigheter 

F90-F98 Beteendestörningar ex ADHD 

F99- F99 Övrigt 
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Om vi istället tittar på antalet vårddagar uppdelat på diagnos blir fördelningen en helt 

annan (se bilaga 11 för vårddagarnas fördelning mellan diagnoser per landsting). En 

tredjedel av vårddagarna används av personer med psykosdiagnos och drygt 20 

procent av vårddagarna av personer med en affektiv sjukdom som depression, mani 

eller bipolär sjukdom. Personer med missbruksdiagnos använder bara cirka 10 procent 

av vårddagarna. Vårdtiderna för personer som vårdas för psykosdiagnoser eller bipolär 

sjukdom är oftast betydligt längre än om vården är för missbruk. 

 

 

 
Figur 21: Andelen vårddagar per diagnosgrupp för respektive allmänpsykiatrin, rättspsykiatrin och BUP  

 

 

4.4.3 Patienterna – enligt vilket lagrum har de vårdats 

I tabellen nedan redovisas hur många individer som enligt kartläggningen har vårdats 

enligt respektive lagrum, det vill säga LPT, LRV och HSL.  

 
Tabell 13: Antal samt andel patienter per lagrum 

 Patienter   Andel    

  HSL LPT LRV Totalt HSL LPT LRV Totalt 

Allmänpsykiatrin 48 209 11 867 217 60 293 80 % 20 % 0 % 94 % 

Rättspsykiatrin 271 285 1 338 1 894 14 % 15 % 71 % 3 % 
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BUP 1 914 252 0 2 166 88 % 12 % 0 % 3 % 

Totalt 50 394 12 404 1 555 64 353 79 % 19 % 2 % 100 % 

 

 

Den absoluta majoriteten av patienter vårdas frivilligt enligt HSL. Antalet patienter 

som vårdats enligt någon tvångslag är en mycket mindre andel än den andel av 

vårddagarna som är tvångsvård. Det betyder att patienter som vårdas enligt någon 

tvångslag har längre vårdtider.  Av totala antalet patienter är det 2 procent som vårdas 

enligt LRV, 19 procent enligt LPT och 79 procent enligt HSL.  

 

Det betyder att 2 procent av patienterna, det vill säga de som överlämnats till 

rättspsykiatrisk vård, använder 24 procent av vårddagarna och 19 procent av 

patienterna de som vårdas enligt LPT använder 26 procent av vårddagarna. 

Av de patienter som vårdas inom allmänpsykiatrin är det mellan 70 och 100 procent 

av patienterna som vårdas enligt HSL i de olika landstingen 

 

 
Figur 22: Andel patienter som vårdats per lagrum, allmänpsykiatrin 2008 

Av de patienter som vårdas enligt HSL är det en kraftig dominans för 

missbruksdiagnoser och män. Det är tre gånger så många män som kvinnor som 

vårdas för sitt missbruk. De andra två stora diagnosgrupperna är ångest och 

depression. I båda dessa diagnosgrupper dominerar kvinnor. 
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Figur 23: Diagnosfördelning för HSL-patienter inom allmänpsykiatrin 

 

För de patienter som tvångsvårdas enligt LPT är schizofreni och övriga psykoser 

vanligast och med ungefär lika många kvinnor som män. För affektiva störningar och 

ångest som är nästa stora grupp är det något mer kvinnor. 

 

 

 
Figur 24: Diagnosfördelning för LPT-patienter inom allmänpsykiatrin 
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4.4.4 Patienter inom rättspsykiatrin 

Bland de 1338 patienter som vårdades inom rättspsykiatrin enligt LRV var den 

vanligaste diagnosen både för kvinnor och män schizofreni.  

 

 
Figur 25: Diagnosfördelning för LRV-patienter inom rättspsykiatrin 

 

4.4.5 Jämförelse mellan kvinnor och män 

Kartläggningen ger att det vårdades fler manliga patienter än kvinnliga inom 

allmänpsykiatrin (67 procent mot 55 procent). Nästan hälften (47 procent) av männen 

är F10-F19 medan 20 procent av kvinnorna är inom denna diagnosgrupp. 

Missbruksdiagnoser utgör 14 procent av vårddagarna inom allmänpsykiatrin, vilket 

innebär att 80 procent av kvinnorna delar på resterande 86 procent av vårddagarna 

tillsammans med 53 procent av männen. Om vi antar att fördelningen 

manliga/kvinnliga patienter gäller även för fördelningen av vårddagar blir resultatet att 

kvinnorna använde 51 procent av vårddagarna totalt sett inom allmänpsykiatrin 2008. 

 

Inom rättspsykiatrin är 87 procent av patienterna män och om man antar att också 87 

procent av vårddagarna går till män skulle män konsumera mer vård än kvinnor - ca 

57 procent av vårddagarna totalt inom allmän och rättpsykiatrin. 

 

4.5 Personal 

Vårdavdelningarna är vanligen bemannade med framför allt skötare och 
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sjuksköterskor här gemensamt kallas omvårdnadspersonal. Omvårdnadspersonal 

motsvarande skötare kan vara behandlingsassistenter och ha andra betäckningar efter 

en basutbildning till omvårdnadspersonal. Andelen sjuksköterskor liksom andelen av 

sjuksköterskorna som har vidareutbildning i psykiatri varierar stort. Läkare finns på 

alla avdelningar men det kan variera hur stadig läkarbemanningen är. Kurator, 

psykolog, arbetsterapeut, sjukgymnast, pedagog, fritidsledare, behandlingsassistenter 

är andra yrkeskategorier som kan finnas på avdelningen eller vara mer eller mindre 

fast knutna till avdelningen. 

 

En grundfaktor som i stor utsträckning påverkar personalstyrkans storlek är antalet 

vårdplatser per avdelning. Det krävs dock alltid en minimibemanning oavsett antalet 

platser. Minimibemanning räknas ofta som 3 personal per arbetspass. Om detta är 

kombinerat med helgtjänstgöring varannan helg kan bemanningen bli 12,5 årsarbetare 

dagtid och 6 årsarbetare nattetid vilket tillsammans ger att det är svårt att bemanna en 

avdelning med mindre än 18 årsarbetare. När sedan platsantalet ökar går behovet av 

mer omvårdnadspersonal i hack. Det är alltså svårt att bemanna precis per vårdplats. 

En minskning eller ökning av en eller ett par vårdplatser behöver inte alls förändra 

behovet av bemanning.  

 

I det insamlade kartläggningsmaterialet kan vi se stora variationer mellan hur olika 

avdelningar är bemannade. Som exempel kan vi se att avdelningar med 12-15 

vårdplatser och en medelvårdtid på mer än 10 dagar, det vill säga inte akuta 

intagningsavdelningar, i flera fall har en grundbemanning med omvårdnadspersonal 

som varierar mellan 19 och 24 årsarbetare men det finns också exempel på 

avdelningar med runt 30 årsarbetare. Som regel har avdelningar med psykosvård som 

inriktning en lite högre grundbemanning med 2-4 årsarbetare mer än 

allvårdsavdelningar med stor andel affektiva störningar. Däremot när vi ser på 

kostnaderna för personal så har ofta allmänpsykiatriska avdelningar som inte har 

psykosinriktning högre kostnader. Det beror troligen på att det där krävs mer 

extrapersonal för extravak och förstärkning. 

 

 

4.5.1 Olika behov av personal mellan verksamheterna 

Personalbemanningen varierar mellan olika typer av verksamhet. Självklart är de 

individuella skillnaderna stora men vi kan se vissa mönster. BUP har hög 

personalbemanning vilket förmodligen kan förklaras av att verksamheten kräver hög 

närvaro av personal och av att de flesta BUP enheter är små. De allmänpsykiatriska 

verksamheterna har en betydligt högre bemanning med omvårdnadspersonal än 

rättspsykiatrin, enligt de uppgifter som rapporterats för år 2008, se tabell 14. Däremot 

har rättspsykiatrin en större andel personal som inte är omvårdnadspersonal. Det finns 

fler socionomer, psykologer, arbetsterapeuter, pedagoger med flera yrkeskategorier 

knutna till den rättspsykiatriska vården. Den allmänpsykiatriska vården har betydligt 

fler patienter som strömmar genom verksamheten, behandlar fler patienter i en akut 

sjukdomsfas, har många som kan behöva extra tillsyn på grund av självmordsrisk med 

mera vilket ökar behovet av omvårdnadspersonal. (I tabellen bilaga19 visas 
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yrkeskategorier per landsting) 

 
Tabell 14: Bemanning alla personalkategorier sammanslaget per verksamhet och totalt (årsarbetare per 

vårdplats) 

  
Allmän- 

psykiatrin 
Rätts- 

psykiatrin BUP Totalt 

Stockholm 2,23 2,73 6,32 2,42 

Uppsala 1,53 2,24 4,90 1,78 

Sörmland 2,10 1,22   1,60 

Östergötland 2,81 1,94 4,08 2,51 

Jönköping 2,11 3,16 4,52 2,28 

Kronoberg 2,64 2,83  2,80 

Kalmar 2,42 2,46 3,89 2,49 

Gotland 2,70   2,70 

Blekinge 3,29   3,02 3,28 

Skåne 1,71 1,14 2,89 1,68 

Halland 2,35 2,23 4,41 2,49 

Västra Götaland 1,80 2,20 2,98 1,92 

Värmland 2,02 2,32 2,95 2,13 

Örebro 1,84 2,81 3,28 2,13 

Västmanland 1,92 2,54 9,35 2,36 

Dalarna 2,31 2,35 4,91 2,41 

Gävleborg 2,59 2,78   2,78 

Västernorrland 2,29 1,92  2,09 

Jämtland 2,66     2,66 

Västerbotten 2,21 4,13 5,01 2,49 

Norrbotten 3,11 1,90 3,49 2,62 

Riket 2,32 2,38 4,40 2,36 

 

 

Antalet årsarbetare per vårdplats totalt varierar en del mellan landstingen. I genomsnitt 

finns det 2,3 personal per vårdplats inom allmänpsykiatrin, 4,4 inom BUP och 2,3 

inom rättspsykiatrin. Huvudparten av antalet årsarbetare per vårdplats utgörs av 

omvårdnadspersonal - se tabell 15.  

 

I tabellerna i bilaga 13 anges också hur stor andel av omvårdnadspersonalen som är 

sjuksköterskor och hur antalet för övriga personalgrupper ser ut. 

I tabellen nedan beskrivs antalet årsarbetare per vårdplats per verksamhet och 

landsting. Siffrorna ska tas med stor försiktighet för landstingen har i vissa fall haft 

svårt att uppge hur stor del av gemensamma personalresurser som hör till 

heldygnsvården eller till öppenvården. 
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Tabell 15: Bemanning per yrkeskategori (årsarbetare per vårdplats) 

  
Allmän- 

psykiatrin 
Rätts- 

psykiatrin BUP Totalt 

Personal totalt 2,317 2,383 4,398 2,362 

Omvårdnadspersonal 1,947 1,970 3,145 2,018 

Varav sjuksköterskor 0,692 0,456 1,501 0,718 

Specialistläkare 0,075 0,051 0,259 0,086 

Sjukgymnast 0,006 0,017 0,075 0,005 

Arbetsterapeut 0,013 0,031 0,106 0,012 

Psykolog 0,025 0,054 0,187 0,046 

Kurator 0,062 0,042 0,154 0,069 

 

 

4.5.2 Utbildning och kompetens  

Avdelningarna är ofta traditionellt bemannade med skötare/sjuksköterskor och det 

förefaller som det skulle finnas utrymme för en hel del nytänkande. Inom flertalet 

kliniker har personalen en hög medelålder vilket innebär att många nyrekryteringar 

kommer att behöva göras inom de närmaste åren. I en del verksamheter finns ett 

strategiskt tänkande kring personalbemanningen, men det saknas på alltför många 

platser. 

 

Vid kartläggningsbesöken har vi sett exempel på att tillgång till psykolog, 

arbetsterapeut, sjukgymnast, pedagog, dietist med flera yrkeskategorier kan berika 

utbudet av både behandlings-, rehabiliterings- och livskvalitetshöjande insatser. Av de 

kartlagda är det endast vid en verksamhet som samtliga avdelningar har en 

heltidsanställd kurator, psykolog, arbetsterapeut och sjukgymnast. 

 

Nedan följer en beskrivning av de olika yrkeskategorierna inom heldygnsvården:  

 

4.5.2.1 Skötare 

Sedan vårdlinjens skötarutbildning upphörde och ersattes med 

omvårdnadsprogrammet på gymnasienivå finns ingen nationell grundutbildning för 

baspersonal med inriktning på psykisk ohälsa. Dagens omvårdnadsprogram är 

kunskapsmässigt otillräckligt och de KY- utbildningar som finns i landet, saknar 

likformighet i innehåll och har stora kvalitetsskillnader utifrån lokala 

inriktningar/intressen. Konsekvensen blir att de skötare som avslutar sin tjänstgöring 

inte ersätts av personal med samma utbildningsnivå.  

4.5.2.2 Sjuksköterska 

Den bild vi fått vid kartläggningsbesöken är att merparten av sjuksköterskorna inom 

allmänpsykiatrisk heldygnsvård endast är grundutbildade det vill säga har inte 

specialistutbildning i psykiatri. En vanlig beskrivning är att det periodvis inom 

heldygnsvården varit generellt svårt att rekrytera sjuksköterskor och särskilt svårt att 

rekrytera specialistutbildade sjuksköterskor. Tendensen är att de nyutexaminerade 
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sjuksköterskor som kan rekryteras lämnar psykiatrin efter en kortare tid. Detta gör att 

vissa kliniker beskriver att de har en stor andel oerfarna sjuksköterskor utan 

specialistkunskaper i psykiatri. I de kompletterande enkätfrågorna svarar alla kliniker i 

tretton landsting att det är svårt att rekrytera psykiatrispecialiserade sjuksköterskor. I 

Stockholm och Skåne uppger cirka 50 procent av klinikerna att de har svårigheter.  

4.5.2.3 Socionom eller kurator 

De flesta avdelningarna har tillgång till socionom/kurator men det är stora variationer 

i tillgången till socionom/kurator per vårdplats, dels mellan olika verksamheter och 

mellan olika kliniker och landsting. Stor andel av patienterna har en komplicerad 

social situation. Flera avdelningar beskriver själva att en ”egen” kurator på 

avdelningen underlättar samarbetet med kommunen och upplever att vårdtiderna kan 

minska med en person som har god kompetens i sociala frågor och kan förstå 

socialtjänstens förutsättningar.  

4.5.2.4 Psykolog 

Även psykologer per vårdplats varierar stort och här är det flera 

verksamheter/avdelningar som uppgivit att man inte har tillgång till detta inom 

heldygnsvården. För såväl neuropsykologiska utredningar, bedömningar av 

psykoterapi behov och stöd/handledning till övrig personal kan psykologer på 

avdelningen vara en tillgång. 

4.5.2.5 Arbetsterapeut 

För patienter med en psykisk funktionsnedsättning är den funktionsbedömning en 

arbetsterapeut kan göra väsentlig både för behandlingsupplägg och kommande 

rehabilitering. Arbetsterapeuterna kan också bidra stort till psykopedagogiska 

aktiviteter och funktionsträning.  

4.5.2.6 Sjukgymnast 

Funktionsbedömningar, kroppskännedom, avslappning liksom personliga 

träningsprogram. Smärtbehandling och psykosomatisk behandling och i multimodala 

träningsprogram ingår sjukgymnastens kompetens som en naturlig del. 

4.5.2.7 Pedagog 

En stor del av behandlingen kräver psykopedgogiska insatser till både patient och 

närstående. Mycket handlar om att lära nya strategier. I några landsting har man börjat 

anställa pedagoger. 

4.5.2.8 Läkare 

I elva landsting uppger alla kliniker svårigheter att rekrytera specialistläkare. I de tre 

regionerna uppger ca hälften av klinikerna att det är svårt. Det är bara något enstaka 

landsting där alla kliniker uppger att det inte är några rekryteringssvårigheter.  

Rekryteringssvårigheterna kan skifta mellan olika delar av ett landsting men också 

mellan olika kliniker på samma sjukhus. Bristsituationen flyttar sig och det uppstår 

periodvis svårigheter på en klinik där flera doktorer slutar och det uppstår en ond 

cirkel med för hög arbetsbelastning. Grundproblemet är att det finns för få 

psykiatriker att anställa det finns fler tjänster än läkare att anställa och att klinikerna 



 2010-06-18  79 (131) 

     

    

    

    

 

därför konkurerar med varandra om de som finns. 

 

Upprepade gånger i många olika landsting träffade respektive inventeringsteam 

inhyrda läkare på vårdavdelningar. Dessa hade varierande längd på sina anställningar 

vanligtvis en vecka eller två men det fanns också en del som var inhyrda månader upp 

till något år. I samtal med läkarna samt även personal är det självklart att detta system, 

som är en följd av brist på fast anställda specialistläkare, får flera negativa 

konsekvenser.  

 

Specialistläkaren har en roll som kan påverka vårdtidernas längd genom att han eller 

hon fattar beslut om intagning, utskrivning samt ansvarar för den behandling som ges 

på vårdavdelningen. Systemet med hyrläkare innebär på många håll att kontinuiteten 

drabbas vilket kan medföra förlängda vårdtider, onödiga skiften i behandlingsregim, 

brister i samspelet i personalgruppen och otrygghet hos den behandlade patienten.  

Ett glädjande tecken på sikt är att vi på många håll noterat god återväxt med läkare 

som påbörjat specialistutbildning (ST-läkare).  

 

4.5.3 Kompetens 

Kompetensen hos befintlig personal är givetvis också av största vikt. Personalen 

behöver också veta vilka metoder som är effektiva och hur insatserna ska utvärderas. 

Hur välutvecklad och konsekvent kompetensutveckling som finns, varierar stort i 

landet.  

 

Psykiatrikurserna har på grundnivå i både läkare- och sjuksköterskeutbildningarna, 

med några få undantag, minskat i omfattning. Dessutom varierar psykiatrikursernas 

innehåll och kunskapskontroll stort mellan lärosätena. Sjuksköterskornas 

psykiatriundervisning ligger oftast inte i anslutning till deras VFU 

(verksamhetsförlagda utbildning) utan integreras med annat ämnesområde och det är 

svårt att hitta praktikplatser med utbildade handledare. Konklusivt är det ett glapp 

mellan grundutbildningarna och patienternas, eller vårdens, behov av läkares och 

sjuksköterskors psykiatrikunskaper.  

 

4.6 Ledning och styrning 

Den övergripande ledningsstrukturen för psykiatrin ser olika ut i landstingen. De 

organisationsmodeller som tidigare presenterats pekar på att det i knappt hälften av 

landstingen finns en för psykiatrin övergripande ytterst ansvarig under 

landstingsdirektörsnivå. I övriga landsting är psykiatri och någon annan verksamhet 

som primärvård, habilitering och diverse somatiska verksamheter sammanslagna 

under ett chefsområde.   

4.6.1 Ledarskap 

Mycket talar för att det personliga ledarskapet har större betydelse, än vilken 

organisationsmodell som valts. Det kan dock finnas en risk för att psykiatrin hamnar 

på undantag om man som chef samtidigt har stora andra åtaganden i andra 
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verksamheter. Ett stort antal verksamhetschefer och förstalinjeschefer är nya på sin 

post och ett flertal har inte någon sjukvårdsutbildning eller sjukvårdsbakgrund. På 

övergripande chefsnivå ser vi i flera fall att ett tillräckligt tydligt helhetsansvar inte tas 

för samordning och samverkan mellan heldygns- och öppenvård, vilket kan resultera i 

störningar i patientens vårdkedja.  

 

Ett annat mycket viktigt ledarskap är det som finns på avdelningsnivå, där 

medarbetarna har direktkontakt med patienterna. En genomsnittlig vårdavdelning har 

ofta mellan 8-16 vårdplatser och är bemannad med mellan 15-25 medarbetare 

beroende på vilken inriktning och uppdrag avdelningen har.  

En återkommande iakttagelse under kartläggningen är att ledarskapet på många håll 

ser ut att ha centrerats kring personaladministrativa sysslor som schemaläggning, 

sjukfrånvaro, personalrehabilitering och arbetsmiljöfrågor. Frågor kring 

patientprocess, bemötande, arbetsformer, kvalitetshöjande åtgärder i vård och 

psykiatrisk omvårdnad ser ut att på många håll ha trängts undan till förmån för det 

mer personalfokuserade ledarskapet. En annan observation är att kortsiktigt, reaktivt 

ledarskap med ständiga ”brandkårsuttryckningar” dominerar till förfång för mer 

långsiktigt, proaktivt utvecklingsarbete. Att leda och att samtidigt ha djup kunskap om 

arbetsuppgifterna hos de man leder är viktigt. Ju närmare det direkta patientarbetet 

man kommer i sitt ledarskap desto högre krav ställs på sakkunskap i vård och 

psykiatrisk omvårdnad. 

 

4.7 Kostnader 

Det är svårt att få fram tillförlitliga siffror för kostnaderna. Verksamheterna har 

beskrivit sina kostnader uppdelade för personal, hyror och andra kostnader. Med 

reservation för osäkerhet redovisar vi här skillnader i kostnadsbild dels totalt och 

uppdelat. Totalkostnaderna blir lite större än de enskilda delarna vilket beror på att det 

funnits kostnader som inte kunnat placeras i någon kategori. Det viktiga som 

åskådliggörs i tabell 16 är att den dominerande kostnaden är personalkostnad i alla 

verksamheterna 
 

Tabell 16: Kostnader totalt för heldygnsvården 2008 (mkr) 

  Totalt Personal 
Hyres- 
kostnad 

OH-
kostnad Övr drift 

Allmänpsykiatrin 5 239 3 781 331 381 679 

Rättspsykiatrin 1 805 1 278 135 161 219 

BUP 476 362 37 29 48 

Totalt 7 521 5 421 503 571 946 

 

 

Den kostnadsuppgift vi fått in från landstingen för 2008 är cirka en miljard lägre än 

den siffra som finns i SKL:s statistik. Det beror på att siffrorna samlats in på helt olika 

sätt. I de kostnadsuppgifter som anges här är ett försök att ange de kostnader som rent 
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kan hänföras till heldygnsvården. I landstingens kostnader för heldygnsvården ingår 

också övergripande kostnader som inte fångas i denna redovisning. 

 

4.7.1 Kostnader per vårddag och vårdplats 

Personalkostnaderna per vårddag om totalsumman kostnad delas med alla befintliga 

vårdplatser blir för Allmänpsykiatrin 3 350 kr/vårdplats (2636 000 kr – 5229 kr), för 

rättspsykiatrin 3458 kr/vårdplats (2437 kr – 6042 kr) och 6310 kr/vårdplats (5344 kr - 

18 192 kr) för BUP. Kostnaden per landsting varierar och skillnaderna måste bedömas 

med försiktighet eftersom det varit svårt för landstingen att redovisa detta.  

 

De faktiska kostnaderna per vårddag varierar stort beroende på beläggningsgraden. 

Hur vårdplatserna har utnyttjats skiljer och det går att se att det i vissa landsting har 

varit överbeläggningar stor del av tiden.  I tabellen bilaga 14 redovisas 

personalkostnaden per vårddag på två olika sätt. Dels är det personalkostnad (kr) per 

utnyttjad vårddag det vill säga kostnaderna genom antalet producerade vårddagar. 

Dels är det personalkostnaden per vårddag räknad på alla befintliga vårdplatser på 

avdelningen (vplbas). Skillnaden mellan siffrorna speglar beläggningsgraden det vill 

säga en avdelning med 100 % beläggning får en vårddagskostnad som är samma som 

kostnaden per vårdplats på vårdplatsbas (vplbas).  

 

En vårdplats kostar i genomsnitt 1,2 miljoner i personalkostnad under ett år. 

Barnpsykiatrin med få vårdplatser per avdelning får höga kostnader per vårdplats. 

Personalkostnad per vårdplats per år under 2008 visas i tabell 12 nedan och är 

redovisat per lansting. 

 
Tabell 12: Personalkostnad per vårdplats allmänpsykiatrin, rättspsykiatrin samt BUP 2008 (mkr) 

  
Allmän- 

psykiatrin 
Rätts- 

psykiatrin BUP 

Stockholm 1,48 1,30 4,55 

Uppsala 1,02 1,35 1,78 

Sörmland 1,23 1,08   

Östergötland 1,57 1,04 1,62 

Jönköping 1,19 1,39 2,38 

Kronoberg 1,36 1,35  

Kalmar 1,22 1,10 3,70 

Gotland 1,05   

Blekinge 0,91   1,44 

Skåne 0,90 1,16 1,47 

Halland 1,25 1,26 2,31 

Västra Götaland 1,16 0,91 1,81 

Värmland 1,27 1,40 1,48 

Örebro 1,06 1,56 2,07 

Västmanland 1,26 1,39 2,38 

Dalarna 1,34 1,09 2,73 

Gävleborg 1,39 1,33 4,55 

Västernorrland 1,57 1,00  
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Jämtland 1,11     

Västerbotten 1,26 2,43 2,48 

Norrbotten 0,99 0,92 1,83 

Riket 1,22 1,28 2,41 

4.7.2 Kostnad för heldygnsvården per invånare  

Kostnaderna för heldygnsvård kan antas variera beroende på många olika faktorer 

men det går inte att se något tydligt mönster mellan stora och små landsting. I figur 18 

presenteras personalkostnaden för producerad vård per invånare för allmänpsykiatrin. 

Vi vet att de allmänpsykiatriska vårddagarna främst går till länets egna medborgare. 

Det gäller inte för rättspsykiatri och BUP varför de inte redovisas nedan.  

 

 
Figur 18: Personalkostnad per invånare för allmänpsykiatrin 2008 (kr) 

 

Hur stor del av vårdkostnaderna som kommer den egna befolkningen till del är 

osäkrare men nedan görs ett försök att redovisa kostnaderna för konsumerad vård det 

vill säga kostnaden justerad för köpt och såld vård per landsting, se tabell 13. 
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Tabell 13: Kostnad för konsumerad vård per invånare allmänpsykiatrin, rättspsykiatrin och BUP 2008 (kr) 

  
Allmän- 

psykiatrin 
Rätts- 

psykiatrin BUP 

Stockholm 662 201 84 

Uppsala 453 242 38 

Sörmland 783 150   

Östergötland 461 163 37 

Jönköping 568 256 37 

Kronoberg 787 138  

Kalmar 467 162 81 

Gotland 618   

Blekinge 857   58 

Skåne 586 190 49 

Halland 467 107 64 

Västra Götaland 713 175 60 

Värmland 456 218 38 

Örebro 570 340 62 

Västmanland 524 349 51 

Dalarna 384 273 67 

Gävleborg 475 227 59 

Västernorrland 868 112  

Jämtland 630     

Västerbotten 910 128 59 

Norrbotten 352 238 55 

Riket 600 204 56 

 

 

4.7.3 Fördelning av kostnader för egenproducerad vård och köpt vård 

till de egna länsinvånarna 

I de flesta landsting är huvuddelen av vården producerad i det egna landstinget. Därtill 

kommer den vård som köps i annat landsting och den som köpts av externa 

vårdgivare. Andelen köpt vård från andra landsting varierar mellan 1 procent och 22 

procent av totala vårdkostnaden, se tabell 19.  Kostnaden för köpt vård i annat 

landsting utgörs till huvuddelen av vård för personer som är överlämnade till 

rättspsykiatrisk vård.  

 

Antalet vårddagar köpta utanför landstingen (från externa vårdgivare inklusive 

behandlingshem) utgör mellan 0 och 15 procent av den totala kostnaden för 

konsumerad vård, tabell 19.  
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Tabell 14: Andel av totalkostnad respektive totalt antal vårddagar som utgörs av extern vård 

  

Total kostnad för 
konsumerad vård 

(mkr) 

Andel av kostnaden 
köpt från andra 

landsting 

Andel av kostnaden 
köpt från bl.a. 

behandlingshem  

Stockholm 1 877 5% 7% 

Uppsala 240 18% 4% 

Sörmland 250 15% 6% 

Östergötland 280 3% 5% 

Jönköping 289 22% 3% 

Kronoberg 169 3% 4% 

Kalmar 166 1% 7% 

Gotland 35 8% 15% 

Blekinge 139 13% 3% 

Skåne 1 003 9% 8% 

Halland 187 16% 4% 

Västra Götaland 1 476 4% 1% 

Värmland 195 7% 7% 

Örebro 270 10% 3% 

Västmanland 231 2% 3% 

Dalarna 200 0% 12% 

Gävleborg 210 22% 14% 

Västernorrland 238 1% 2% 

Jämtland 80 12% 1% 

Västerbotten 275 9% 2% 

Norrbotten 161 24% 0% 

Riket 7 971 8% 5% 
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4.8 Beskrivning utifrån besöken 

Varje verksamhet besöktes vid ett tillfälle och då framkom den bild som beskrivs 

nedan. Besöken gjordes mellan maj 2009 och jan 2010. Vid besöken kartlades 393 

avdelningar/enheter med totalt 4 204 patienter inneliggande vid kartläggningstillfället, 

se tabell 20. Denna beskrivning är en bild från ett enstaka tillfälle men det har gett oss 

en möjlighet att dels kvalitetskontrollera de lämnade uppgifterna för 2008 och dels att 

få en djupare kunskap om patienternas behov och problembild inom heldygnsvården 

liksom vilka insatser som de olika avdelningarna erbjuder.  

 

Vid kartläggningsbesöken var drygt två tredjedelar av patienterna inom 

allmänpsykiatrin vårdade enligt HSL, 69 procent. De övriga patienterna vårdades 

enligt LPT (Lagen om Psykiatrisk Tvångsvård). 30 procent, medan endast en mycket 

liten del är vården skedde enligt LRV (Lagen om Rättspsykiatrisk Vård) 1 procent.   

 

På de rättspsykiatriska enheterna var däremot majoriteten av patienterna vårdade 

enligt någon av tvångslagarna, 85 procent enligt LRV och 10 procent enligt LPT. Vid 

de barnpsykiatriska enheterna sker den största delen av vården enligt HSL men 13 

procent av patienterna var vårdade enligt LPT.  

 

En majoritet, 57 procent, av patienterna inom allmänpsykiatrin var kvinnor medan 

endast 16 procent var kvinnor inom rättspsykiatrin.  Dessa data överensstämmer väl 

med de siffror som redovisats för 2008  

 
Tabell 15: Uppgifter från endagskartläggning maj 2009 – jan 2010 

  
Antal 

enheter 
Antal 
vpl. 

Antal 
patienter Män Kvinnor Pat./vpl. 

HSL 
(%) 

LPT 
(%) 

LRV 
(%) 

Allmänpsykiatrin 259 3 249 3 076 1 324 1 752 0,95 69% 30% 1% 

Rättspsykiatrin 105 1 116 1 060 890 170 0,94 4% 10% 86% 

BUP 30 157 108 36 66 0,69 87% 13%   

Totalt 394 4 522 4 244 2 250 1 988 
     

 

4.8.1 Allmänna iakttagelser kring patienterna 

De patienter som var inlagda hade till allra största delen ett klart behov av 

heldygnsvård. De flesta patienterna i dagens heldygnsvård är generellt sett svårt sjuka. 

En stor andel har en kronisk sjukdom och är ständigt påverkade av sin sjukdom och 

eller sina psykiska funktionsnedsättningar.   

 

Vid kartläggningsbesöket var det ett mindre antal, i genomsnitt ca 14 procent, av 

patienterna som av behandlande läkare i diskussion med inventeringsteamen 

bedömdes ha tveksam indikation för psykiatrisk heldygnsvård. Den vanligaste 

anledningen till att de ändå var inlagda var att adekvat boende eller stöd i boendet 

saknades.  
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4.8.1.1 Vanliga orsaker till inläggning  

I kartläggningen har intagningsorsak inte alltid expressivt efterfrågats men vid besök 

beskrevs påfallande ofta att patienterna slutat medicinera som orsak till 

återinsjuknande och behov av inläggning. Den direkta inläggningsorsaken vid den 

aktuella bedömningssituationen var ofta en allvarlig självmordsrisk. Den utveckling 

som skett med allt mer avancerad psykiatrisk behandling i öppenvård innebär att en 

stor andel av de patienter som läggs in har ett skyddsbehov.  Patienten är ofta själv 

medveten om det och ber om inläggning och vårdas då enligt HSL. I de fall som det 

finns behov av skydd för den egna eller andras säkerhet och patienten inte själv är 

medveten eller inte har förmåga att vidta nödvändiga åtgärder på egen hand blir det 

aktuellt med vård enligt LPT.  

 

Andra vanligt förekommande bakomliggande anledningar är svikt i nätverkets stöd 

eller i boendesituation eller boendestöd. Personer med allvarliga psykiska sjukdomar 

och omfattande psykiska funktionshinder är ofta beroende av omfattande stöd, 

kontinuitet i insatser och är ofta känsliga för förändringar.  

 

4.8.2 Patienter som skulle kunna skrivas ut 

Vid genomgång av de patienter som vårdades på olika avdelningar vid vårt besök i 

verksamheterna lades särskild vikt vid frågan ”Behöver denna patient heldygnsvård” 

följt av följdfrågorna om kring varför de behöver det eller orsakerna till att de 

fortfarande vårdas om behovet uppfattas som tveksamt. Ett antal patienter bedömdes 

ha en tveksam indikation för fortsatt heldygnsvård. Inom Allmänpsykiatrin rörde det 

sig om 14 procent (427/3076), inom rättspsykiatrisk vård om cirka 10 procent 

(102/1042) och inom Barn- och Ungdomspsykiatrin om 1 procent (1/108).  

 

För de patienter som bedömdes ha tveksam indikation för heldygnsvård kan de 

vanligaste orsakerna delas i fyra grupper:  

 icke tillfredställda behov av kommunala insatser, 

 icke tillfredställda behov av öppenpsykiatrisk vård,  

 patienten vill inte skrivas ut eller är inte motiverad till vård och stöd och därför 

har inte en planering kunnat göras med patienten.   

 behov av begränsningar och skydd som ej kan tillgodoses enligt 

Socialtjänstlagen, eller förvaltningsdomstolen har inte beviljat utskrivning på 

grund av annan orsak  

 

 

4.8.2.1 Väntar på insatser från socialtjänsten 

Vanliga orsaker till att utskrivning inte kunnat ske var att patienten väntade på bostad 

eller att ett adekvat stöd i hemmet skulle ordnas. Ett exempel kan vara att patienten 

(ofta äldre och multisjuk) är bedömd som utskrivningsklar efter en gemensam 

samordnad vårdplanering med primärkommunen och kvarligger i avvaktan på att 
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lämpligt boende alternativt boendestöd ska ordnas. Eftersom Betalningsansvarslagen 

har 30 arbetsdagar dagar som tidsgräns för när kommunens betalningsansvar inträder 

är det inte ovanligt att patienten blir kvar under den tiden vilket i praktiken innebär 

mer än fyra veckor.  

 

Ett annat exempel kan vara en person med en allvarlig funktionsnedsättning där det är 

svårt för kommunen att hitta en lämplig boendelösning. Alla är överens om att det är 

stor risk för återinsjuknande om inte en optimal lösning kan ordnas och personen blir 

därför kvar i slutenvården. 

 

Det finns också exempel där det av olika skäl varit svårt att få tillstånd en 

vårdplanering med kommunen eller där personen väntar på att sanering/städning av 

lägenhet ska göras. 

 

4.8.2.2 Väntar på psykiatrisk öppenvård 

Patienten kvarligger i avvaktan på att få uppföljning, insatser ordnade i den 

psykiatriska öppenvården. Det kan handla om en för psykiatrin ny patient som 

behöver få en kontakt etablerad med en öppenvård som kan följa upp de insatser som 

gjorts i heldygnsvården. I ett annat fall kan det vara en känd patient men som behöver 

få kontakt med sin ordinarie öppenvård och att det är klart att de tar över 

uppföljningsansvaret.  

 

Patienten kan också vänta på att en mer intensiv öppenvårdsinsats ska ordnas än den 

man haft tidigare. Kanske behöver det till och med vara så att öppenvården måste 

kunna möta upp hemma vid utskrivningen.  I vissa fall beskrivs att det är långa 

väntetider till öppenvården som gör att det kan ta många veckor att få en akuttid. I 

vissa fall löser heldygnsvården detta genom att tillfälligt erbjuda patienterna återbesök 

på avdelningen. 

 

4.8.2.3 Brist på medverkan från patienten 

Patienten är bedömd som utskrivningsklar men vill inte lämna avdelningen. Suicidhot, 

självskadehandlingar är inte helt ovanliga i detta sammanhang. Det kan vara patienter 

som varit länge i heldygnsvården och funnit sig till rätta där och som är rädda för 

förändring eller patienter som bara haft en kortare inläggning men som har svår ångest 

och känner sig skräckslagna inför utskrivning. Det kan också vara patienter som helt 

vägrar delta i planering eftersom de inte vill ta emot någon hjälp eller fortsatt vård. I 

några fall beskrivs att enda vägen är att patienten får en förvaltare och att i väntan på 

detta är patienten kvar. 

 

4.8.3 Behov av samhällsskydd eller orsakat av rättslig påföljd 

I den här gruppen handlar det oftast om patienter inom rättspsykiatrin. Det kan vara en 

patient som med medicinering och avhållsamhet från droger samt undvikande av 

riskfyllda situationer skulle kunna klara sig i ett boende. De begränsningar i 
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rörelsefrihet och det stöd i att ta medicin som behövs kan vara svårt att lösa inom 

ramen för SoL eller LSS som enbart kan erbjuda frivilliga insatser. En annan typ av 

ärenden är när återhämtningen från den psykiatriska sjukdomen gått fortare än den tid 

som motsvarande strafftid i fängelse skulle varit. Inom rättspsykiatrin kan 

förvaltningsdomstol respektive åklagare ha uppfattning att patienten inte får skrivas ut 

med hänsyn till allmänt rättsmedvetande – medan ansvariga för vården av patienten 

bedömer att medicinsk indikation för fortsatt heldygnsvård saknas. 

 

4.8.4 Patienter med svårbehandlade tillstånd 

Kartläggningsteamen hade också i uppgift att bilda sig en uppfattning om 

omfattningen av patienter som var mycket svårt sjuka som hade särskilda behov. Vid 

besöken efterfrågades ansvariga läkares bedömning och teamen har inte själva sett 

några patienter. Även här kan några olika grupper urskiljas.  

 

4.8.4.1 Patienter med mycket stora och omfattande behov 

Det handlar ofta om mångåriga tillstånd med stora behov av avancerad omvårdnad 

och som kräver mycket extra resurser . Den här allra svårast sjuka gruppen är liten.  

Vid kartläggningen identifierades en grupp om totalt 31 patienter, 22 män och 9 

kvinnor. De återfinns till mycket stor del inom den rättspsykiatriska vården. Samtliga 

är tvångsvårdade 22 enligt LRV samt 9 enligt LPT. Genomsnittlig vårdtid är långt 

över 10 år. Utvecklingsstörning alternativt olika typer av hjärnskada är frekvent 

förekommande. För två av dessa patienter har det byggts separata vårdavdelningar 

kring en enda patient. I det ena fallet helt inom landstingets försorg i det andra fallet 

som en med primärkommunen gemensam satsning.   

 

Många av dem vårdas för att skyddas mot ett extremt självskadebeteende och har 

behov av ständig övervakning – flera av dessa är också periodvis farliga för andra 

personer så personal kan aldrig vara ensam med patienten. En relativt stor andel 

vårdas främst på grund av farlighet för andra till följd av sin psykiska sjukdom. Flera 

bedöms ha hög risk för återfall i farlig brottslighet och här finns ett framträdande 

samhällsskydd. Det är vanligt att den psykiska sjukdomen är en terapirefraktär ofta 

psykossjukdom, det vill säga alla till buds stående läkemedel har endast haft en 

begränsad effekt på sjukdomen. 

 

För i stort sett samtliga är diagnostik, utredning samt förändrad medicinsk behandling 

sedan länge passerade stadier. Vården består huvudsakligen av medicinering samt 

olika former av omvårdnad. Flera av dessa patienter skulle sannolikt kunna vårdas 

utanför reguljär psykiatri/rättspsykiatri om detta kunde ske på att tryggt och säkert sätt 

samt med det lagstöd som erfordras vilket inte är möjligt med nuvarande lagstiftning.  

 

Ovan beskrivna patienter som alltså är mycket svårt sjuka personer med ofta extrema 

behov av specialiserad omvårdnad utgör bara knappt 1 procent av alla patienter som 

finns i heldygnsvården vid ett visst tillfälle. Eftersom de behöver en vårdplats året om 

i flera 10-tals år utgör de resursmässigt en större andel av vården. I flera av fallen har 
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personerna ett stort lidande och det väcker känslor av maktlöshet hos personalen när 

man inte hittar bra sätt att lindra problemen.  

 

4.8.4.2 Andra patienter med stora behov av omvårdnad och specialbehandling 

Cirka 100 personer finns inom rättspsykiatrin men är inte överlämnade till vård av 

domstol efter att ha begått något brott utan är placerade inom de rättspsykiatriska 

enheterna på grund av speciella omvårdnadsbehov som inte klarats i allmänpsykiatrin. 

De har ofta en allvarligare sjukdomsbild än de LRV vårdade patienterna. Av de nästan 

1000 patienter som vårdas enligt LRV är uppskattningsvis 30 procent svårt sjuka 

patienter som har långa vårdtider. Det rör sig om cirka 100 personer. 

 

Av de ca 1000 patienter som vårdas enligt LPT inom allmänpsykiatrin vid en viss 

tidpunkt är uppskattningsvis 30 procent tillfälligt svårt sjuka och 30 procent har en 

allvarlig kronisk sjukdom med långa vårdtider. Även bland dem som är vårdade enligt 

HSL finns ett antal mycket svårt sjuka personer.  

 

Uppskattningsvis finns det cirka: 

30 extremt vårdkrävande patienter  

100 patienter med sådana omvårdnadsbehov att rättspsykiatrins resurser behövs 

300 patienter inom allmänpsykiatrin med kronisk sjukdom och långa vårdtider 

300 patienter med ett akut och ofta mer kortvarigt stort behov av hög skyddsnivå. 

 

I bland dessa patienter med stora behov finns några undergrupper som på olika sätt 

innebär en utmaning för heldygnsvården. Nedan beskrivs särskilda omständigheter 

kring personer med utvecklingsstörning, självskadebeteende, uttalad suicidrisk. 

 

4.8.4.3 Utvecklingsstörning 

Utvecklingsstörning i sig är inte en psykisk sjukdom. Däremot är olika typer av 

psykiska sjukdomstillstånd vanligare hos gruppen människor med 

utvecklingsstörning. Att ha utvecklingsstörning eller kombination utvecklingsstörning 

och psykisk sjukdom ställer stora krav på vården. Under kartläggningen, i samband 

med besöken på vårdavdelningarna, noterades hela 61 fall där personer med 

utvecklingsstörning antingen ingick i gruppen med tveksamt vårdbehov eller de som 

var principiellt intressanta ur någon synvinkel. I en stor del av dessa fall var patientens 

boende enligt bedömning från vårdens sida inte adekvat. Det finns också en grupp 

personer där en annan vårdform skulle kunna vara aktuell. Ofta rör det sig om 

patienter som har så stora omvårdnadsbehov att de reguljära primärkommunala 

boendena inte klarar av att tillgodose dessa personers speciella behov. Samtidigt är de 

inte i behov av kvalificerad medicinsk vård utan har huvudsakligen ett 

omvårdnadsbehov som för närvarande kan vara svårt att tillgodose utanför 

sjukhusavdelningen. Flera av dem är dömda för brott och vårdas enligt LRV.  

Det uppenbart att gruppen med olika former av utvecklingsstörning samt för den delen 

även förvärvade hjärnskador ofta hamnar i kläm. Förklaringen är dels att de som regel 

behöver insatser från många olika håll och från flera olika huvudmän och här tycks 
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gränsdragning eller snarare uttolkning av gränserna vara otydliga. Sedan är det också 

så i många fall att det inte alltid finns den kompetens eller resurser som behövs varken 

i den psykiatriska öppenvården eller i det kommunala boendestödet. Risken finns att 

flera av dessa patienter finns och lever inne på psykiatriska vårdavdelningar i 

avsaknad på andra bättre alternativ. 

 

4.8.4.4 Socialt komplicerad situation 

I samband med diskussion om de patienter som använt mycket heldygnsvård och de 

som var svåra att skriva ut framkom inte så sällan en svår ekonomisk situation, 

bristande socialt nätverk, låg grad av delaktighet i samhället, låg utbildningsnivå, 

bostadslöshet och låg social standard.  

Personer som är utagerande, som har orsakat brand, har stora skulder, 

multiproblematik med både psykisk sjukdom och missbruk är det ofta svårt att hitta 

bra boendeformer för. I vissa fall har personen behov av vissa begränsningar, att till 

exempel inte få gå ut ensam för att inte hamna i bråk eller frestas till missbruk men 

egentligen inte behov av psykiatriska insatser i form av heldygnsvård utan det räcker 

väl med öppenvård. Problemet är då att kommunen enligt Socialtjänstlagen som bara 

erbjuder frivilliga tjänster inte kan sätta nödvändiga gränser. 

 

4.8.4.5 Självskadebeteende 

Patienter med självskadebeteende är inte heller en homogen grupp. Här finns personer 

som har en allvarlig psykisk sjukdom och eller en svår funktionsnedsättning där 

tvångsmässigt självskadebeteende är en del i symtomatologin. Den subgrupp som 

oftast lyfts fram som problematisk är en annan grupp som är personer som har 

kapacitet till att fungera i samhället och klara sin vardag men som på grund av 

personlighetsstörning i kombination med svår ångest och nedstämdhet utvecklar ett 

mycket destruktivt självskadebeteende. I många fall riskerar heldygnsvård snarare att 

förstärka problembilden samtidigt som något måste göras och personen behöver 

skyddas och hindras i sin destruktivitet. Även detta är en liten grupp men de vållar stor 

frustration i vården då det är oklart vad som är bästa behandlingsstrategierna och 

vården känner sig otillräcklig. Det finns också i heldygnsvården en känsla av att detta 

har ökat speciellt bland ungdomar. Att det just handlar om ungdomar ökar oron i 

heldygnsvården då man är orolig för att genom icke ändamålsenliga vårdinsatser 

snarast förstärka själskadebeteendet än minska det. 

 

4.8.4.6 Hög självmordsrisk 

En betydande del av patienterna som läggs in beskrivs att de gör det pga att 

inläggande läkare bedömt att det finns en självmordsrisk. Även här finns det olika 

grader av risk. En tillförlitlig riskbedömning som kan användas för bedömning av 

nödvändiga insatser för att minimera risken för självmord är av största vikt. För en del 

patienter minskar självmordsrisken bara av att patienten kommer till en avdelning och 

känner sig trygg och omhändertagen där. I andra fall föreligger en fortsatt ökad risk. 

För en mindre grupp föreligger en stor risk kontinuerligt och det krävs en 
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högkvalificerad bevakning i varje stund under patientens akuta sjukdoms period för att 

förhindra suicidhandlingar. För att klara detta krävs en samtränad personalgrupp, 

perfekt informationsöverföring, tillgång till kvalificerad bedömning samt tillgång till 

effektiva behandlingsinsatser för att förkorta högrisk perioden så mycket som möjligt. 

 

 

 

4.8.5 Lokaler och den fysiska vårdmiljön  

4.8.5.1 Lokaler 

De flesta vårdplatser finns i dag i lokaler på olika sjukhusområden med närhet till 

somatisk vård. Ett allt mindre antal vårdenheter finns på områden för enbart psykiatri 

(mest rättspsykiatri) eller insprängda i bostadsområden.  

Det varierar hur väl anpassade lokalerna är för den aktuella vården och i vilket skick 

de befinner sig. Ett antal landsting har byggt nya lokaler under de senaste 5 åren och 

ett antal landsting planerar för nybyggnation.  

Den fysiska miljön måste vara balanserat avpassad till säkerhetskrav och samtidigt 

reflektera respekt och integritet för patienten. Miljön och dess inredning har också 

inverkan på om våld uppstår. Bedömningsteamens subjektiva upplevelse av 

vårdmiljöerna vid kartläggningstillfällena är att den fysiska miljöns framtoning och i 

vilket skick inredningen befinner sig i varierar stort.  
 

4.8.5.2 Exempel på riktigt bra vårdmiljö 

Ljusa luftiga lokaler som är ändamålsenliga med öppna ytor med ljusa färger och 

smakfull inredning med väl tilltagna gemensamhetsutrymmen som rymmer ett antal 

sittgrupper, bord för aktiviteter i grupp och/eller enskilt. Tillgång till aktivitetsrum för 

olika typer av aktiviteter, som till exempel musik, skapande, träning, behandling, data 

m m. Det finns möjlighet att komma ut i friska luften. Eventuellt rökrum finns i 

välventilerade inglasade balkonger utomhus alternativt i en kringbyggd atriumgård, 

som också ger möjlighet till frisk luft under sjukhusvistelsen. 

Det finns möjlighet till avskildhet, enkelrum med egen dusch och toalett till alla 

patienter. Patientrummen är trevligt inredda med ordentligt tilltagna 

förvaringsutrymmen och kan låsas. Avdelningen är överblickbar och utformad så att 

personalen kan finnas i patienternas närhet på ett naturligt sätt. Möjlighet till 

differentiering inom avdelningen, lokalerna är flexibla och bidrar till att verksamheten 

kan anpassas beroende på hur behoven ser ut i en specifik situation. Genom 

flexibiliteten kan olika delar av lokalerna stängas eller öppnas, beroende på vilka 

problem personerna på avdelningen har. 

 

4.8.5.3 Sämre vårdmiljö 

Tyvärr finns också exempel på vårdenheter som finns i gamla, slitna och torftiga 

lokaler, där ett stort antal patienter delar på få duschar och toaletter. Eller avdelningar 

som finns inrymda i lokaler som helt klart är avpassade för kroppssjukvård. Vissa 

enheter har fortfarande flerbäddsrum (fyrsalar) och saknar utrymmen för 
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gemensamma aktiviteter. Vissa miljöer är torftiga med kala, slitna, nedklottrade 

väggar och möbler. Det är trångt och saknas funktionella gemensamhetsutrymme och 

patienterna finns följaktligen på sina respektive rum och/eller salar. Rastgårdar finns 

endast på taket alternativt finns det tillbommade och instängslade, balkonger som enda 

möjlighet till utevistelse. 

 

4.8.5.4 Uppskattning av övergripande standard 

Med en grov uppskattning och en helt subjektiv bedömning av kartläggningsteamen 

av vårdmiljön runt om i landstingen är det bara ca en femtedel av enheterna som kan 

sägas erbjuda en riktigt bra vårdmiljö. Mer än hälften av enheterna har en sämre 

vårdmiljö. 

 

På en del avdelningar innebär avsaknaden av utrymmen för behandling och 

gruppaktiviteter en klar begränsning i möjligheterna att utveckla vårdinnehållet. 

 

Säkerhetsklassen kan påverka patientens vistelse på ett negativt sätt. En hög 

säkerhetsklass innebär med nödvändighet en begränsning i lokalernas utformning som 

i många fall kan bli menlig för trivsel och skapa en känsla av instängdhet. 

 

4.8.6 Vårdinnehåll 

Vid kartläggningsteamens besök i verksamheterna har vårdinnehållet efterfrågats. En 

grundpelare i behandlingen som erbjuds vid alla enheter är medicinering. I många fall 

är patienterna så sjuka när de blir inlagda att medicinering beskrivs som den första 

adekvata insatsen. Patienterna erbjuds också alltid omvårdnad. Hur behovsanpassad 

och genomtänkt omvårdnad är varierar stort.  

 

Vissa enheter kan på ett föredömligt sätt beskriva en omvårdnadsstrategi anpassad 

efter patientens behov och baserad på aktuell kunskap men på andra ställen framkom 

inte någon sådan beskrivning. Många enheter har någon typ av kontaktmannaskap, 

omvårdnadsansvarig personal eller grupp men vad patienterna i övrigt erbjuds 

varierar. Vi har sett många goda exempel på gruppverksamhet för behandling, social 

träning, individuella träningsprogram, psykologisk behandling och pedagogiska 

insatser, sjukgymnastik, motion, funktionsbedömning, utprovning av hjälpmedel, 

familjeintervention, stöd till nätverk och närstående osv. Vi har också sett exempel på 

vården som enbart bestått av medicinering, viss omvårdnad och väntan på att 

medicinen ska få effekt och det blir dags för utskrivning. 

 

Även användningen av läkemedel kan variera stort. För en optimal 

läkemedelsanvändning krävs att det finns en god bemanning med läkare som finns lätt 

tillgängliga, har god farmakologisk kunskap och kännedom om patienten, 

sjuksköterskor och omvårdnadspersonal med god kunskap om läkemedelseffekter och 

biverkningar och som finns nära patienten och kan observera och skapa en 

förtroendefull kommunikation. För att en avdelning ska kunna utveckla en hög 

kompetens kring läkemedelsanvändning krävs kontinuitet det vill säga att all personal 
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inklusive läkare arbetar tillsammans under lång tid. Den här typen av beskrivning av 

välfungerande läkemedelsanvändning har kontrasterats med beskrivningar av 

inkonsekvent användning av läkemedel med byte varje gång det kommer en ny läkare, 

vilket kan ske flera gånger per månad på avdelningar som är drabbade av akut 

läkarbrist. 

 

Likaså varierar kvaliteten i omvårdnadsinsatser stort. En nyckelfaktor för att utveckla 

ett bra omvårdnadsinnehåll är självklart tillgång till sjuksköterskor överhuvudtaget 

men framförallt specialistutbildade sjuksköterskor. Det är extra viktigt på avdelningar 

med många olika typer av problematik och omvårdnadsbehov. Där finns behov av att 

sjuksköterskorna subspecialicerar sig och har ansvar för att kunna handleda övrig 

omvårdnadspersonal kring skiftande omvårdnadsbehov. En kompetent 

sjuksköterska/handledare utgör också en viktig rollmodell för studenter.  

En annan viktig nyckelfaktor är att linjecheferna får administrativt stöd för att öka 

deras möjligheter att utveckla avdelningens psykiatriska omvårdnadskvalitet, 

produktivitet och arbetsmiljö. 

  

Ett gott vårdinnehåll i heldygnsvården bör omfatta mer än läkemedel och omvårdnad. 

Där bör även finnas tillgång till sociala, pedagogiska och psykologiska insatser till 

både patienter och närstående. Avdelningen ska kunna underlätta kontakter med 

övriga aktorer som öppenvård, primärvård, somatisk specialistsjukvård, patient och 

brukar organisationer, frivilligorganisationer med mera 

 

Den gemensamma bild som vi har efter kartläggningen är att det finns ett omfattande 

behov av utveckling inom heldygnsvården i stort. Enstaka goda exempel visar att det 

går att göra betydligt mer än vad som genomsnittligt görs idag. Den subjektiva bilden 

från besöken är att det: 

4.8.6.1 I stor utsträckning saknas 

 en för avdelningen genomtänkt behandlingsfilosofi utifrån aktuella patientgruppens behov och 

aktuellt kunskapsläge 

 en analys av de befintliga vårdprocesser och deras effektivitet 

 en sömlös övergång till och från öppenvård 

 en genomtänkt strategi för att ta tillvara närstående och vårdgrannars erfarenheter kring 

patienten 

 systematisk uppföljning av alla tvångsåtgärder med patienter och personal 

4.8.6.2 I mindre utsträckning men allt för ofta saknas 

 Kvalificerade bedömningar av omvårdnadsbehov och hälsofrämjande insatser 

 Kontinuitet i läkemedelsbehandling 

 Tillgång till resurser för att göra utredningar av komplicerande faktorer som kognitiva 

svårigheter, missbruk, avancerad differentialdiagnostik 

 Insatser som på ett optimalt sätt möter patientens behov med ett helhetsperspektiv. 

 



 2010-06-18  94 (131) 

     

    

    

    

 

4.8.6.3 Det borde i all heldygnsvård vara möjligt att ge ett varierat och 

behovsanpassat vårdinnehåll dvs: 

 en individanpassad omvårdnad som säkerställer patientens basala behov och stödjer läkande 

processer 

 kvalificerad medicinsk, psykologisk, social och funktionsnivå utredning  

 kvalificerad farmakologisk behandling 

 systematisk genomgång av orsaker till terapisvikt  

 möjlighet till professionella krisbearbetande samtal 

 psykologisk intervention 

 familjeintervention 

 att tillsammans med närstående få information och utbildning kring sjukdom och behandling 

 en analys av vad som kan göras för att förebygga återinläggning (med närstående och 

öppenvård) 

 hälsofrämjande insatser både fysiskt och psykiskt 

 

 

Efter besöken ute i landstingen har kartläggningsteamen gjort en grov uppskattning av 

den beskrivning och bild man fått under besöken. Bedömningarna i stort har i de fall 

vi diskuterat med verksamheten fått stöd av verksamhetsföreträdare men den har inte 

stämts av med landstingsledningarna. 

 

Definitioner för bedömningarna 1-5 finns i separat bilaga. Med vårdmiljö menas den 

fysiska miljön det vill säga lokaler, möbler, säkerhetsarrangemang med mera. Med 

vårdinnehåll menas det beskrivningar som getts av hur vårdinsatserna planeras, 

organiseras och följs upp, vilket utbud av insatser avdelningen har till patienter och 

närstående och hur tillgången till olika insatser har beskrivits. Bilden grundar sig både 

på ledningens övergripande beskrivning av kliniken och den bild som framkom vid 

genomgång av avdelningens aktuella patienter och vad som gjordes för dem. Den 

sammanhållna bilden blir att det på många avdelningar finns mycket som behöver 

utvecklas för att de ska kunna beskrivas som avdelningar med en vårdmiljö och ett 

innehåll som är väl anpassat till patienternas behov. De avdelningar som har fem som 

omdöme och en del av de som är fyra är väl värda studiebesök.  
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Figur 19: Resultat av kartläggningsteamets bedömning av vårdmiljö och vårdinnehåll på avdelningarna 

inom allmänpsykiatrin 2009, skala 1-5 där 1 är sämst och 5 är bäst 

 

 
Figur 20: Resultat av kartläggningsteamets bedömning av vårdmiljö och vårdinnehåll på avdelningarna 

inom rättspsykiatrin 2009, skala 1-5 där 1 är sämst och 5 är bäst 
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Figur 21: Resultat av kartläggningsteamets bedömning av vårdmiljö och vårdinnehåll på avdelningarna 

inom BUP 2009, skala 1-5 där 1 är sämst och 5 är bäst 

 

 

4.8.7 Samverkan 

Det allmänna intrycket är att de flesta avdelningar har ett ganska bra samarbete med 

omvärlden. De viktigaste samarbetsparterna är kommunens socialtjänst, eftersom det 

år många patienter som är beroende av omfattande stöd i boende och vardag och den 

psykiatriska öppenvården då huvudparten av patienterna har behov av fortsatt 

psykiatrisk vård. 

 

 
 

Figur 22: Hur samarbetet med kommuner och öppenvård fungerar (antal landsting) 
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4.8.7.1 Samverkan med kommunen 

I de kompletterande frågorna till verksamhetscheferna svarade 40 % att samarbetet 

fungerade bra med kommunen, de rättspsykiatriska enheterna verkar som regel ha ett 

mer omfattande samarbete etablerat. De flesta landsting svarar att det finns 

överenskommelser mellan kommun och landsting. Även samarbetet med öppenvården 

beskrivs i stort som bra. 

 

Vi kartläggningsbesöken ser vi en mer differentierad bild och det blir tydligt att 

samarbetet kommun landsting kan beskrivas som olika bra på olika avdelningar inom 

samma klinik och variera mellan olika kliniker med olika uppdrag. Det är också 

vanligt med beskrivningar att vissa kommuner är lättare att samarbete med än andra. I 

vissa fall verkar det bero på att det inte finns bra samverkansformer etablerade, ibland 

handlar det om att vissa kommuner har sämre med resurser till exempel för att de är en 

liten kommun. Vi har tyvärr inte haft möjlighet att ställa motsvarande frågor till 

kommunen. I flera fall uttrycktes att samarbetet med kommunen börjat fungera bättre 

när avdelningen fick tillgång till egen kurator. Beskrivningar av hur det konkreta 

samarbetet går till varierar från enheter där personal från socialtjänsten deltar i arbetet 

på enheten, eller där det finns struktur för avstämningar och nära samarbete med 

regelbundna träffar till enheter som beskriver att det är en kamp varje gång kontakt 

ska tas med kommunen och att det blir extra långa vårdtider för att kommunen inte har 

tid att komma på möten.  Det blir tydligt att det behövs goda intentioner och positiv 

inställning från båda parter men också att det går att påverka samverkansklimatet från 

heldygnsvårdens sida om man har kompetens och att resurser att prioritera detta. De 

rättspsykiatriska klinikerna uttrycker sig mer ofta mer positivt om samarbetet med 

kommunen än allmänpsykiatriska avdelningar.  Inom allmänpsykiatrin har ofta 

psykosenheter och beroendevård mer positiva erfarenheter. Enheter med långa 

vårdtider och stor andel patienter med nedsatt funktionsförmåga verkar ha ett mer 

utvecklat samarbete. 

 

4.8.7.2 Samverkan med öppenvården 

I de kompletterande frågorna svarade 40 procent av verksamhetscheferna att 

samarbetet med den egna öppenvården fungerade bra. Vid besöken noterade vi att 

även här kunde beskrivningarna av samarbetet med öppenvården variera mellan 

avdelningarna inom samma klinik. Ganska ofta kunde avdelningarna beskriva att det 

fungerade olika bra med olika öppenvårdsenheter. Det upplevdes som om samarbetet 

blivit svårare för att det var så många fler att samarbeta med. De enheter som var mest 

positiva till samarbetet var de som hade en nära knytning till någon enhet och till och 

med kunde ha integrerade arbetssätt.  

 

Enheter som hade ett stort antal olika öppenvårdsenheter att samarbete med beskrev 

ofta det som tidsödande.  Problem uppstod ofta i samband med omorganisationer och 

det verkade ofta ta tid att få igång nya rutiner. Oro för en negativ utveckling av 

samarbetet när allt fler verksamheter i öppenvård har olika utförare uttrycktes. 
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Samtidigt fanns flera exempel på dåligt samarbete trots att både öppenvård och 

heldygnsvård fanns i samma organisation ibland till och med under samma chef.  

 

 

Den allmänna känslan från besöken är att ett om det finns en kommun som har ett 

differentierat utbud av insatser och om det finns förtroende och effektiva 

samverkansformer mellan heldygnsvård. Öppenvårdspsykiatrin och heldygnsvården 

så undviks onödigt långa vårdtider och behov av inläggningar kan minska. En 

genomtänkt strategi för ett effektivt samarbete med olika nödvändiga 

samarbetspartner, tydlig ledning och uppföljning av effektiviteten i 

samverkansprocesserna verkade saknas på flera av klinikerna med långa vårdtider 

eller pressad vårdplatssituation. 

 

4.9 Överväganden 

4.9.1 Datainsamling och uppföljningssystem 

I uppdraget står att 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. Kartläggningen har gett oss en mängd data 

och betydligt ökat vår kunskap om hur heldygnsvården varierar över landet. Den mest 

slående erfarenheten från detta arbete är dock de stora svårigheter som är förenad med 

att få ut data ur landstingens system och de stora brister som fortfarande finns i 

systemen för nationell sammanställning av individbaserade data från hälso- och 

sjukvården. 

 

Det är svårt att jämföra data från olika landsting på grund av skilda definitioner av 

termer och begrepp. Svårigheterna med de olika patientadministrativa systemen var 

förutsägbart.   Däremot var det oväntat stora svårigheter för vissa landsting att 

överhuvudtaget få ut önskade data. Särskilt svårt har det varit att få fram enligt vilket 

lagrum patienten har vårdats. I flera landsting har vissa uppgifter varit nödvändigt att 

hämta in manuellt och i vissa fall till och med ur varje aktuell journal.  

Orsakerna till detta beskrevs i flera landsting vara att man bytt system, att de 

administrativa system man har inte är anpassade efter psykiatrins behov eller att det i 

systemen i och för sig finns möjlighet att registrera nödvändiga data men att det inte 

finns tekniska möjligheter att få ut dessa siffror ur systemet. Flera av de nya stora 

systemens som används i landstingen verkar sakna exportfunktioner som är anpassade 

efter psykiatrins behov.  

 

Psykiatrin har ökade krav på rapportering till Patient data registret på Socialstyrelsen, 

PAR, jämfört med kroppssjukvården. Möjlighet att registrera olika typer av 

tvångsvård och tvångsåtgärder och rapportering vid fler tillfällen per år är exempel på 

detta. I Socialstyrelsens föreskrift, SOSF 2009:26, finns reglerat hur inrapportering 

ska gå till. Inrapporteringen från landstingen till PAR registret har varit bristfällig. En 

bidragande orsak till att detta inte förbättrats snabbare är enligt verksamheterna bristen 
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på feedback med jämförande siffror från Socialstyrelsen och det krångliga 

inrapporteringssystemet med otydliga instruktioner. Vissa uppgifter kring tvångsvård 

ska rapporteras till Socialstyrelsen centralt och att vissa uppgifter kring tvångsåtgärder 

ska skickas till den regionala tillsynsmyndigheten vilket ökar otydligheten. 

 

Svårigheterna att få fram tillförlitliga data ur systemen gäller inte bara vårdproduktion 

utan även kostnader.  

 

Slutsatsen av detta är att flera landsting har ett utvecklingsarbete att göra för att få 

tillgång till sina egna uppgifter så att de går att använda för verksamhetsutveckling 

och jämförelser med andra landsting. För att kunna göra nationella jämförelser är det 

ändamålsenligt med gemensamma definitioner och enhetliga system för rapportering 

av önskade siffror. Nationella jämförelser underlättar i sin tur kontrollen av 

rimligheten i egna data. Den här diskussionen är inte ny men än mer aktuell när 

utvecklingen går mot en större mångfald av utförare och större valfrihet för 

patienterna. Eftersom det är flera aktörer som samlar in data är det nödvändigt med en 

samordning och i möjligaste mån förenkling för att minimera dubbelarbete. 

 

Ur rättssäkerhetssynpunkt och för att verkligen tillförsäkra patienter som vårdas i 

tvångsvård god och jämlik vård måste rapporteringssystemen kring tvångsvård 

förbättras väsentligt. Ett användarvänligt system som inte tar mer tid i anspråk än 

nödvändigt och som är möjligt alla landsting att använda på ett smidigt sätt borde 

utvecklas snarast. Ny tvångsvårdslagstiftning bör anpassas så att kraven i den 

möjliggör enkel och tillförlitlig rapportering som ger möjlighet till insyn utan att 

riskera patienternas integritet. 

 

4.9.2 Organisation 

Var i landstingets organisation psykiatrin finns och hur ledning och styrning är 

utformad varierar stort över landet. Själva organisationsmodellen är troligen inte det 

avgörande. Det viktiga är att organisationen ger möjlighet till bra ledning och 

styrning. Att de politiska intentionerna når fram och att de prioriteringar som görs på 

högsta huvudmannanivå verkligen påverkar verksamheten. Vårt intryck är att 

psykiatrin inte alltid får den uppmärksamhet och de förutsättningar som behövs för att 

bedriva en effektiv vård som motsvarar befolkningens behov, vilket skulle kunna vara 

en bidragande orsak till de stora olikheter som finns i landet.  

 

Effektiviteten och innehållet i vården påverkas troligen av hur välfungerande ledning 

och styrning är. Tydlighet i ansvarsfördelning, ändamålsenliga beslutsnivåer, 

uppföljning av beslut, processer och chefernas funktion samt uppföljning av 

patienternas upplevelse och vårdens resultat kan förbättras avsevärt i många landsting. 

För chefer som har stora ansvarsområden med många olika verksamheter kan det vara 

svårt att i tillräcklig utsträckning ge psykiatrin den uppmärksamhet som behövs för att 

genomföra nödvändigt utvecklingsarbete. 

 

Den psykiatriska heldygnsvården måste kunna samverka med en mängd olika aktörer. 
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Att finnas i samma organisation kan underlätta även om det är tydligt att det inte är 

tillräckligt för att effektivt samarbete ska utvecklas. Problemet blir då vad som ska 

prioriteras. Samverkan med kommunerna underlättas av en geografisk indelning som 

stämmer med gränser inom kommunen. Samarbete och gemensamt resursutnyttjande 

med den psykiatriska öppenvården kan underlättas om det finns en 

psykiatriorganisation och gemensamt ansvar för öppen och slutenvård. Hanteringen av 

öppen psykiatrisk tvångsvård kan underlättas med gemensamt chefsöverläkaransvar. 

Samverkan mellan BUP och barnmedicin kan underlättas av en gemensam 

barnorganisation medan åldersövergripande verksamheter kan vara underlättas av att 

BUP och vuxenpsykiatrin finns tillsammans. Stor andel av de patienter som behöver 

psykiatrisk heldygnsvård har också kroppsliga sjukdomar och tvärt om. Både somatik 

och psykiatri har behov av lättillgängliga konsultationer av varandra och närhet kan då 

underlätta. Listan på exempel kan göras lång. Det är viktigt att psykiatrisk vård i så 

stor utsträckning som möjligt behandlas som all annan vård. I de flesta aspekter skiljer 

sig inte psykiatrisk vård från kroppssjukvård men inom de få områden som 

särbehandling krävs är det nödvändigt att detta uppmärksammas. 

 

Det är alltså inte möjligt att enkelt svara på hur en optimal organisation ska se ut. Det 

måste utformas från lokala förutsättningar och en genomtänkt analys. Vårt tydliga 

intryck är att ett större intresse och bättre uppföljning av den psykiatriska 

heldygnsvården från huvudmannen avspeglas i en högre ambitionsnivå på 

avdelningsnivå.  

 

Även den nationella nivåns intresse påverkar troligen. En vanlig kommentar ute i 

heldygnsvården är att man känner sig bortglömd, att allt fokus när det gäller 

utveckling riktats mot öppenvården. Det finns ibland en upplevelse av att 

heldygnsvården bara får negativ uppmärksamhet. ”Media uppmärksammar bara när 

någon släppts ut för tidigt, Socialstyrelsen kritiserar bara brister, politikerna vill att allt 

ska ske i öppenvård och inläggning i heldygnsvård ses som ett misslyckande.”  

Självklart är detta en förenklad bild och stämmer inte helt med verkligheten men att 

känslan finns bör tas på allvar. 

 

4.9.3 Patienternas och närståendes inflytande 

Vid de hearingar och möten vi haft har patient-, brukar- och anhörigorganisationerna 

vid flera tillfällen lyft fram att inventeringen borde omfattat patienternas syn på 

vården på varje avdelning. Det hade självklart ökat kartläggningens styrka men var 

inte möjligt inom den ram som fanns. Både nationella och lokala patient, brukar och 

anhörigorganisationer och föreningar beskriver att patienternas och närståendes åsikter 

inte beaktas i tillräcklig omfattning i vården och att närstående inte ses och används 

som den stora resurs de är. Patient- och brukarrevisioner efterfrågas.  

 
 

Som en kompletterande fråga till verksamhetscheferna efterfrågades vilket samarbete 

man hade med brukarorganisationerna och om det genomfördes brukarrevisioner. 

Inom allmänpsykiatrin är det vanligt förekommande att man har ett brukarråd där 
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verksamhetschefen träffar brukarorganisationerna regelbundet. På några ställen är 

detta brukarråd gemensamt med kommunen. Brukarrevisioner har gjorts på några få 

ställen i landet. På de ställen där rättspsykiatrin finns i samma organisation som 

allmänpsykiatrin är brukarrådet gemensamt i övrigt har rättspsykiatrin ett begränsat 

samarbete med brukarorganisationerna. Inte heller inom barn- och ungdomspsykiatrin 

har man ett väl utvecklat samarbete med brukarorganisationerna. 

 

4.9.4 Tillgänglighet 

4.9.4.1 Vårdplatser – vårddygn  

Det faktum att det finns stora variationer i antalet heldygnsvårdsplatser per 1000 

invånare mellan landstingen kvarstår, även om den minskat, i redovisningen av antalet 

konsumerade vårddygn. Det vill säga det antal vårddygn som finns kvar till den egna 

befolkningen när köpt vård lagts till och såld vård dragits ifrån. Förhållandena mellan 

landstingen förändras en del men fortfarande har det landsting som har högst antal 

vårddygn per invånare mer än dubbelt så många som den som har lägst antal per 1000 

invånare.  En del av skillnaderna borde kunna förklaras av skiftande behov av 

heldygnsvård i befolkningen. Områden med en högre förekomst av psykiska 

sjukdomar stor andel personer som lever i utsatta miljöer och har svaga sociala 

nätverk, samt många bostadslösa brukar i litteraturen beskrivas ha ett ökat behov av 

heldygnsvård. Ett högre antal platser i storstadsregioner kan därför förväntas. I 

kartläggningens insamlade produktionssiffror kan vi notera att regioner med storstäder 

ligger relativt högt men kan inte se entydiga samband med socialt utsatta områden och 

stort antal konsumerade vårddagar. Tvärtom finns det områden med förhållandevis 

lågt antal konsumerade vårddagar som har en karaktär som borde innebära ett stort 

behov av heldygnsvård. Det kan finnas skäl att uppmärksamma och analysera detta ur 

perspektivet jämlik vård. 

 

4.9.4.2 Kommunicerande kärl med öppenvården och kommunen 

Det finns i de beskrivningar av flöden och inneliggande patienter från 

kartläggningsbesöken däremot ett tydligt samband mellan behovet av platser i 

heldygnsvård och tillgången till goda, lättillgängliga, individuellt anpassade insatser i 

psykiatrisk öppenvård och i kommunal verksamhet. 

 

På vissa avdelningar finns, vid kartläggningsbesöket ett antal patienter som väntar på 

bostad, adekvat boendestöd eller etablerad öppenvårdskontakt. Samarbetet med 

kommun och psykiatrisk öppenvård beskrivs i stort som bra men det finns i 

beskrivningarna tydliga tecken på att det finns förbättringar att göra. En avdelning har 

ofta flera olika kommuner och flera olika öppenvårdsmottagningar att samarbeta med 

och kan beskriva skillnader i hur väl det fungerar. På samma sätt kan vi notera att 

olika avdelningar inom samma klinik kan ha olika god kännedom om sina vårdgrannar 

och kan beskriva samarbetet på olika sätt. Slutsatsen av detta är att förbättringar i 

samverkan kan ske genom förbättringar både i heldygnsvården och hos 

vårdgrannarna. Här borde ledningsnivåns engagemang kunna göra stor skillnad.  
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Analys av hur väl samarbete och flöden fungerar i verkligheten mellan psykiatrins 

olika delar internt och externt ut mot kommunen olika delar kommer förmodligen att 

leda till ett antal förbättringsområden identifieras i de flesta landsting. Det finns ett 

antal exempel på orter och enheter som har lågt antal vårdplatser utan att uppleva brist 

på platser och vi tycker oss kunna se ett samband där med väl utbyggd öppenvård som 

arbetar nära eller integrerat med heldygnsvården och kommunen. 

 

Hur bostadsmarknaden ser ut och tillgången till arbete och sysselsättning i olika 

former lyfts fram av verksamhetsföreträdarna som faktorer där god tillgång kan 

minska behovet av heldygnsvård. Vi har hört talas om små kommuner som gått 

samman och organiserat boende och sysselsättning gemensamt för att kunna erbjuda 

ett varierat utbud. 

 

4.9.4.3 Betalningsansvarslagen 

I hela landet har regelverket för betalningsansvarslagen beskrivits som en orsak till 

förlängda vårdtider. Lagen om kommunens betalningsansvar för viss hälso- och 

sjukvård, betalningsansvarslagen (1990:1404) innebär att kommunen har 

betalningsansvaret för patienter vid enheter för psykiatrisk vård inom landstingets 

heldygnsvård slutna hälso- och sjukvård, när en patient är utskrivningsklar och en 

vårdplan enligt betalningsansvarslagen har upprättats. Betalningsansvarslagen, Lag 

(2003:193) om ändring i lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för 

viss hälso- och sjukvård regleras att betalningsansvaret övergår tidigast efter 30 dagar 

efter att kommunen har mottagit kallelsen till samordnad vårdplanering. Motsvarande 

tidsfrist är fem dagar när det gäller somatisk vård. 

 

Heldygnsvårdens företrädare beskriver att det händer att när det gäller personer med 

behov av insatser från kommunen och där betalningsansvarslagen är tillämplig väntar 

kommunen med att ordna boende eller stöd till slutet av 30-dagarsperioden. Detta i sin 

tur leder till att vårdtiden blir längre än nödvändigt. Eftersom det är 30 arbetsdagar 

handlar det i praktiktiken om 5-6 veckor.  

 

Det är svårt att klart bedöma hur omfattande detta är och storleksordningen på hur 

många vårddagar det kan handla om. Ett försök till uppskattning är att det kan leda till 

knappt 100 000 extra vårddagar. Uppskattningen utgår ifrån att det i varje stund finns 

cirka 300 utskrivningsklara patienter och det multiplicerat med 330 dagar (90 

procentig beläggning) ger cirka 100 000 vårddagar.  

 

Många kliniker har ett hårt tryck på verksamheten och har man då flera patienter som 

är utskrivningsklara som väntar kan det gå ut över andra patienter med större eller mer 

akuta vårdbehov.  

 

Vid alla de samlingar som anordnats för att diskutera kartläggningen med vårdens 

företrädare och patient, brukar och anhörigföreningar med flera intressenter har frågan 

om de skilda tidsfristerna aktualiserats. När det gäller äldre personer som har både 

kroppsliga och psykiska besvär blir det ibland märkliga skillnader i hantering om 
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personen råkar vårdas i psykiatrin eller somatiken. Speciellt från landstingens 

representanter förordas samma regler för psykiatri och somatik. 

 

2003 ändrades betalningsansvarslagen så att uttrycket utskrivningsklar ersatte 

medicinskt färdigbehandlad, tydligare regler om vårdplanering infördes och lagen 

ändrades så att den kom att omfatta alla patienter i psykiatrisk vård. Fram till dess 

hade gällt att kommuner endast kunde bli betalningsansvariga för patienter som 

vårdats sammanhängande mer än tre månader i sluten psykiatrisk vård. Däremot 

infördes olika tidfrister för psykiatrisk vård och kroppssjukvård. I propositionen Prop. 

2002/03:20 resonerades på följande sätt om skillnaderna i tidsgräns: ” Regeringen 

delar uppfattningen att reglerna när det gäller kommunalt betalningsansvar för 

psykiatrisk vård så långt som möjligt bör motsvara vad som gäller för somatisk vård. 

Inriktningen är att den offentligt finansierade vården och omsorgen skall utformas 

med stöd av entydiga och enhetliga regler. Förutsättningarna för att tillhandahålla 

särskilda boenden och andra insatser för patienter inom psykiatrin och inom den 

somatiska vården är dock olika. Det kan också vara svårare att genomföra en realistisk 

och genomförbar planering för psykiatrins patienter än för patienter i somatisk vård. 

Tidpunkten för när betalningsansvaret skall inträda bör därför enligt regeringens 

mening än så länge vara olika.” 

 

Sedan 2003 har mycket hänt och kommunerna har utvecklat boendeformer och 

boendestöd. Under förutsättning att det finns fungerande överenskommelser och 

välutvecklade rutiner för vårdplanering är slutsatsen i samband med kartläggningen att 

tiden är mogen för en förändring av tidsfristen.  

 

4.9.4.4 En gemensam vårdprocess 

Det finns många exempel på utmärkta samarbetsformer och effektiva flöden mellan 

den psykiatriska öppenvården och heldygnsvården. Då ses heldygnsvården som en del 

i en större helhet där patienten har en vård- och livshistoria före vårdtillfället och där 

målet med insatserna är tydligt inriktade mot livet efter heldygnsvårdsepisoden. I 

kartläggningen har vi också sett motsatsen och fått beskrivningar av många händelser 

då brister i samarbetet mellan öppen och heldygnsvård sannolikt förlänger vårdtiderna 

påtagligt. Det finns avdelningar och kliniker som fortlöpande analyserar sina flöden 

och har ett systematiskt förbättringsarbete kontinuerligt pågående men det finns en 

stor förbättringspotential inom detta område. 

 

En grundförutsättning är givetvis att det finns en välutvecklad öppenvård. Utan att på 

något sätt ha gjort en systematisk kartläggning av öppenvården utan enbart baserad på 

de beskrivningar som framkommit i heldygnsvården är även öppenvården utvecklad 

på olika sätt. Det är vanligare med beskrivningar av nära samarbete, ”egna 

öppenvårdsteam” eller integrerade verksamheter på psykosavdelningar än på 

allmänpsykiatriska avdelningar av allvårds-karaktär med breda uppdrag. En tydlig 

svårighet för många avdelningar är att de har ett stort antal öppenvårdsmottagningar 

att samarbeta med. 
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Slutsatsen i samband med kartläggningen är att välfungerande samarbetsformer, 

tydliga uppdrag, flexibla arbetsformer och en inställning att öppen- och heldygnsvård 

har ett gemensamt uppdrag  

 

4.9.5 Innehållet i vården 

Även innehållet i vården varierar stort. Det finns som tidigare redovisat på sid, x 

avdelningar med väl genomtänkta strategier, hög ambitionsnivå kring såväl 

omvårdnad, medicinska, psykologiska, sociala, pedagogiska insatser. Eftersom många 

patienter är svårt sjuka när de blir inlagda är det nödvändigt att fokus till att börja med 

ofta ligger på omvårdnad och läkemedelsbehandling. Samtidigt är det uppenbart att 

det finns allt för många exempel på att den tid patienterna är inlagda inte utnyttjas 

optimalt utan att det är mycket väntan på att medicinen ska verka. 

 

4.9.6 Lokaler 

Lokalernas utformning är en viktig faktor för en bra patientupplevelse men också för 

personalens arbetsmiljö.  Ändamålsenliga och fräscha lokaler möjliggör ett bra 

vårdinnehåll och signalerar att denna vård är ett prioriterat område. Verksamheter som 

fått nya eller renoverade lokaler kan beskriva effekter i form av ökad trivsel, mindre 

våldsincidenter och skadegörelse, mindre behov av sömnmedel och ångestdämpande 

medel.  

 

Heldygnsvården finns ofta på sjukhusområdet och genom att samla avdelningarna på 

samma plats underlättas larmfunktioner med mera. Det underlättar vilket också 

samarbetet med kroppssjukvården. Lokalerna är emellertid ofta utformade efter 

somatikens behov. De avdelningar med öppnare former som oftare fanns i 

bostadsområden är den del av heldygnsvården som har lagts ner under de senaste 10 

åren. Därmed har en del av de naturliga tillfällen och möjligheter till nära samarbete 

med kommunen ute i en stadsdel ha försvunnit. 

  

4.9.7 Tvångsvård 

Stor andel av vårddagarna och vårdplatserna används till tvångsvård. Antalet 

vårddagar enligt någon tvångslag per 1000 invånare liksom andel av vårddagarna som 

är tvångsvård varierar mellan landstingen. Det finns förklaringar till en del av 

skillnaderna i och med att en del landsting utför LRV-vård till andra landsting. Stora 

variationer finns dock även när vi bara betraktar de allmänpsykiatriska avdelningarna 

där köpt och såld vård är en mycket liten andel. Det är svårt att förklara skillnaderna 

enbart med skillnader i behov hos befolkningen. Det finns inte heller entydiga 

samband med många eller få vårdplatser. Det verkar snarare vara skillnader i tradition 

av användning av tvångsvård som skiljer. Det går inte att säga vilken nivå av 

tvångsvård som är rätt eller bäst. Däremot är det uppenbart att detta är ett område som 

behöver arbetas vidare med. Ökad tillsyn och enbart jämförelser av tvångsvårds siffror 

räcker inte efter som det är komplicerade frågor som behöver belysas från en mängd 

olika aspekter. Tvångsvård är i vissa lägen nödvändig för så väl patienten själv som 
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för omgivningen och ska kunna användas när det behövs. Samtidigt måste alla 

åtgärder som är möjliga göras för att behovet av tvångsvård ska vara så litet som 

möjligt. Den vård som ges mot patientens vilja måste vara av högsta kvalitet och där 

behövs vårdens bästa medarbetare. 

 

4.9.7.1 Behovet av heldygnsvårdplatser 

En av frågorna till kartläggningsarbetet var förenklat uttryckt: Hur många vårdplatser 

behövs det? Svaret är att det inte går att enkelt säga. Det stora antalet svårt sjuka 

patienter och förhållandevis liten andel som inte skulle behöva heldygnsvård talar för 

att det finns en nedre gräns för antalet vårdplatser. Den kritiska gränsen när antalet 

platser är för lågt för att kunna tillförsäkra medborgarna en tillräckligt hög 

tillgänglighet beror som ovan beskrivet av vilka insatser som erbjuds i öppenvård, 

vilket stöd som kan ges av kommunen, hur välfungerande heldygnsvården är och de 

lokala förutsättningar som råder för befolkningen. 

 

Sambandet mellan behovet av vårdplatser och öppenvård plus kommunala insatser 

kan beskrivas som i figuren nedan. Ringa insatser i öppenvård och kommunalt stöd 

måste kompenseras med stort antal platser. När behandlings och omvårdnadsinsatser i 

öppenvård utvecklas och liksom boende och vardagsstöd byggs ut minskar behovet av 

heldygnsvård.  Det finns dock en kritisk gräns och när vi närmar oss den kommer inte 

förbättrad öppenvård eller stödinsatser i vardagen räcka till. Den kritiska gränsen 

ligger förmodligen på olika nivå beroende på lokala förutsättningar, befolkningens 

behov med mera.  

 

Antalet 
vårddygn per 
1000 inv

Ansträngningarna i form av öppenvård 
och kommunalt stöd

”Kritisk gräns”

Omvandling av heldygnsvård till öppenvård

 
Figur 23: Relation mellan vårddagar och insatser i öppenvård 

 

Slutsatsen kring antalet vårdplatser är att varje landsting tillsammans med 

kommunerna måste göra egna analyser av var man befinner sig på skalan. En fortsatt 

utveckling och utbyggnad av såväl psykiatrisk öppenvård som kommunal stöd och 
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service med ett mer differentierat utbud är säkert nödvändigt men mycket kraft måste 

också läggas på att utveckla en optimal heldygnsvård. Vad som är en optimal 

heldygnsvård måste analyseras och utvecklas tillsammans med öppenvården och 

kommunen. 

 

Slutsatserna i samband med kartläggningen kring innehållet i heldygnsvården och 

användningen av tvångsvård är att ambitionsnivån generellt behöver öka. Det finns 

aktuell kunskap, erfarenheter och metoder som inte används i tillräcklig omfattning. 

Landstingen och verksamheterna behöver ett långsiktigt stöd för att systematiskt 

arbeta med utveckling så att heldygnsvården bättre motsvarar aktuell kunskap och 

medborgarnas behov. 

 
 

4.9.8 Patienter  

4.9.8.1 Liten grupp med stort omvårdnadsbehov under lång tid 

Det tydligaste intrycket av den del som rör inneliggande patienter var att de flesta 

patienterna var allvarligt sjuka. Det är enbart en liten andel av de patienter som får 

vård inom psykiatrin som överhuvudtaget blir inlagda och en stor andel av dem som 

under ett år använder heldygnsvård är inlagda under några få vårddagar. Ett litet antal 

patienter använder en stor andel av vårddagarna. Den grupp som använder mycket 

heldygnsvård består dels av de som är dömda till rättspsykiatrisk vård vilket var ca 2 

procent av alla patienter som vårdas under 2008 och som använder 24 procent av 

vårddagarna. Det finns också ett antal svårt sjuka personer som har vårdtider som 

handlar om flera år och som ofta vårdas enligt LPT. En del av dem finns inom 

rättspsykiatrin, en del inom allmänpsykiatrin och på enheter för psykosvård men också 

på allvårdsavdelningar. Uppskattningsvis handlar det om 25 procent av patienterna 

som är inlagda många månader i sträck eller vid ett stort antal tillfällen under året. Av 

dem som är inlagda ett stort antal tillfällen har relativt många ett särskilt boende eller 

annan boendelösning ordnad i kommunen. På grund av psykiatriskt behandlings 

behov eller behov skydd för sig själva eller andra räcker inte omvårdnadsnivån i 

boendet.  

För de patienter som har behov av långa vårdtider bör det finnas avdelningar som har 

en vistelsemiljö och ett innehåll som ger en god och säker vård samtidigt som det ger 

en så god livskvalitet som möjligt. Här behövs också nytänkande och utveckling av 

mellanvårdsformer (kommun-landsting) och intensiva öppenvårdsinsatser från 

psykiatrin integrerat med intensiva stödinsatser från kommunen. 

 

4.9.8.2 Patienter med problematik som medför speciella behov 

För att kunna bemöta alla patienter på ett bra sätt och genomföra en kvalificerad 

diagnostik och sätta in effektiv behandling behövs en bredkunskap. I vissa fall till 

exempel när det gäller personer med utvecklingsstörning, autismspektrumstörningar 

och personlighetsstörningar krävs speciell kompetens om dessa störningar och hur 

olika psykiska sjukdomar som depression, ångest och psykos yttrar sig tillsammans 

med dessa. Det är inte möjligt att begära att all personal ska behärska hela området 
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utan behöver finnas tillgång till personal med specialkompetens och vårdmiljöer som 

är anpassade efter olika patienters behov. I vissa fall verkar det vara brist på anpassade 

miljöer och specialkompetent personal i den psykiatriska öppenvården och i de 

kommunala verksamheterna (boendena, boendestöd, sysselsättning) som orsakar 

beteende hos patienterna som leder till inläggning. Specialiserad 

ätstörningsverksamhet är ett exempel på när speciella enheter som fått utveckla 

specialkunskap och insatser kan fungera mycket bra. 

 

Problematik som särskilt lyfts fram vid besöken är personer med sjukdomstillstånd 

med extrem allvarlighetsgrad. Patienter som trots omfattande medicinering, 

professionell omvårdnad och många andra behandlingsförsök är mycket svårt sjuka. 

Det kan vara patienter som vårdas i tvångsvård i många år. Här behövs möjlighet till 

bedömning och konsultation av team som utvecklat specialkompetens kring 

differentialdiagnostik, behandling av terapirefraktära (bristande behandlingseffekt) 

tillstånd .  

 

Patienter med självskadebeteende och bristen på kunskap om hur detta bäst ska mötas 

och effektivt behandlas verkar skapa stor oro och nämns som ett område med behov 

av utveckling i alla landsting. Det är inte självklart att speciella avdelningar eller 

enheter för personer med denna problematik är bra. Många beskriver att 

självskadebeteende smittar och att det kan bli mycket destruktivt att samla flera 

patienter med samma problematik. 

 

Nationella eller regionala specialiserade enheter kan alltså fungera för viss vård men 

vara helt fel lösning för annan vård. Här kan vara ett område där det krävs nytänkande 

och lösningar som innebär att spetskompetenta team kring olika specialområden finns 

tillgängliga för hela landet eller flera landsting kring ovanliga tillstånd. 

 

4.9.9 Innehåll i vården 

Tröskeln för att bli inlagd är hög vilket innebär att de som blir inlagda ofta är så sjuka 

att under den första vårdtiden är medicinering och kvalificerad omvårdnad det största 

behovet. Därför kan det vara rimligt att en av de vanligast förekommande insatserna 

på avdelningarna är medicinering och väntan på att den ska ge effekt. Samtidigt är det 

svårt att bortse ifrån att patienternas tid på avdelningen borde kunna utnyttjas bättre 

och att trivseln för patienterna öka med ett större utbud av insatser på avdelningarna. 

Tillgång till fler yrkeskategorier i vårdteamet och kompetensutveckling kring aktuell 

kunskap om effektiva metoder samt möjlighet att genomföra till exempel olika 

gruppaktiviteter kan vara ett sätt att också skapa en mer stimulerande arbetssituation 

för personalen.  

 

En vanlig anledning till att patienterna återinsjuknat eller försämrats så mycket att de 

behövt inläggning är avbrott eller förändring av medicineringen. Trots detta finns bara 

i begränsad utsträckning psykopedagogiska insatser kring sjukdom och medicinering 

till patienter och närstående på avdelningarna. Det reser också frågor kring hur väl 

anpassad medicineringen är och vilket stöd och utbildning patienterna får i 
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öppenvården. En väl avvägd medicinering ordinerad av kunnig doktor understödd av 

hela öppenvårdsteamet och kombinerad med en mängd icke-medikamentella insatser 

borde utifrån aktuell kunskap minska risken för återfall . Därmed skulle även behovet 

av heldygnsvård kunna minska. Detta är en av de aspekter som visar samspelet mellan 

behov av heldygnsvård och öppenvårdens tillgänglighet och effektivitet.  

 

4.9.10 Behov av kompetensförstärkning 

Den ovan förda diskussionen visar på behovet av kompetent personal med olika 

professionella inriktningar. Stora pensionsavgångar väntar, det är redan i dag 

rekryteringssvårigheter vad gäller specialistläkare och specialistsjuksköterskor i 

psykiatri, ett antal avdelningar har redan nu så lågt antal sjuksköterskor med 

specialistutbildning eller lång erfarenhet och så bristande kontinuitet på läkarsidan att 

vården påverkas negativt. Även på avdelningar som är välbemannade finns i vissa fall 

behov av nytänkande kring vilka personalresurser som behövs. Den 

kunskapsutveckling som skett och som pågår kommer att ställa stora krav på 

omfattande kompetensutveckling av hela vårdteamet inom heldygnsvården.  Ett bra 

bemötande och vårdinsatser i enlighet med aktuell kunskap kräver personal med både 

hög kunskapsnivå och väl utvecklade färdigheter. Heldygnsvård är ofta den insats som 

kommer in när kvalificerade insatser i öppenvård inte räckt till. Det betyder att den 

högsta kompetensen som finns inom psykiatrin måste finnas i heldygnsvården. I dag 

ser vi att man på många enheter har fullt upp med att klara ordinarie verksamhet vilket 

innebär att systematisk kompetensutveckling inte hinns med. Detta medför att det inte 

sällan brister i användningen av aktuell kunskap. 

 

4.9.11 Forskning 

En stor andel av den psykiatriska forskningen skedde tidigare i heldygnsvården. Det 

var inte ovanligt att patienter var inlagda i heldygnsvård just för att de deltog i någon 

forskningsstudie. I kartläggningen anger många verksamhetsföreträdare att forskning 

pågår på kliniken men inte i något falla har vi fått beskrivningen att den/de här 

patienterna ingår i en forskningsstudie. Klinisk behandlingsforskning som jämför 

olika metoder för behandling och omvårdnad har vi inte fått beskrivet på någon 

avdelning. Forskningsaktiviteter som genererar ny kunskap har ett värde inte bara för 

att den ger nya forskningsrön utan också för att den kräver systematik i allt från 

diagnostik till utvärdering av behandlingsresultaten och insamling av patienternas 

egen upplevelse och bedömning insatserna. Detta i sin tur kan påverka hela 

arbetssättet och kulturen på avdelningen i gynnsam riktning. 

 

4.9.12 Barn och ungdomspsykiatrin 

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 
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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.   

 

4.9.13 Allmänpsykiatrin 

Även när vi enbart analyserar allmänpsykiatrin är skillnaderna i antalet vårddagar 

betydande mellan landstingen men också mellan olika orter inom en del landsting och 

regioner. Det är svårt att förklara skillnaderna med enbart skillnader i behovet i 

befolkningen. Den psykiatriska öppenvårdens omfattning och kommunens stöd och 

service spelar stor roll men även innehållet i slutenvården.  Dimensioneringen av 

allmänpsykiatrin i stort liksom förhållandena mellan olika subspecialiserade 

verksamheter verkar vara mer styrd av hur vården sett ut tidigare än av en aktuell 

analys av befolkningens behov. Det är få landsting som har en systematisk 

uppföljning av sina vårdprocesser och uppdragen till öppen vård respektive 
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heldygnsvård är inte alltid tydliga.   

 

Många allmänpsykiatriska enheter upplever sig pressade men det finns inte ett 

entydigt samband mellan antalet vårdplatser per 1000 invånare och hur pressad 

platssituationen verkar vara. Även med de bästa stöd i öppenvård finns det ett behov 

av heldygnsvård och det behövs lokala analyser av hur många platser som behövs för 

att möta befolkningens behov av heldygnsvård. 

 

Graden av subspecialisering skiljer mellan landstingen. Det finns fördelar med en 

långt driven subspecialisering för att kunna hålla en hög kompetensnivå och ge 

anpassade insatser. Samtidigt finns det nackdelar. Avgränsningar och specialiserade 

uppdrag medför risk för att patienter inte passar in och hamnar utanför. 

Subspecialisering kräver också ett visst mått av luft i systemet för att det ska finnas 

plats på rätt avdelning och inte bli nödvändigt att ta ledig plats och sedan behöva flytta 

patienten.  Beroendevården finns i egna enheter och kliniker i ett antal landsting. För 

och nackdelar enligt ovan beskrivs. Det verkar dock finnas en samstämmigt 

uppfattning om att beroende och missbruk inte får tillräcklig uppmärksamhet och att 

den kompetenssamling som subspecialisering av missbruksvård innebär är positiv. 

 

4.9.14 Rättspsykiatri 

Rättspsykiatrin är den enda del av heldygnsvården som expanderat och flera landsting 

är på gång att bygga nytt och att öka platsantalet. Säkerhetstänkandet vad gäller 

lokaler har ökat och följer till stor del kriminalvårdens normer. Socialstyrelsens 

säkerhetsföreskrifter har inneburit ökade kostnader för landstingen. En nationell 

samordning av antalet platser med hög säkerhetsnivå behövs för att inte få en 

överkapacitet med högsäkerhetsplatser.  Ny lagstiftning på området innebär osäkerhet. 

En hög säkerhetsnivå riskerar att påverka vårdmiljön negativt och det är inte rimligt 

att låta patienter vårdas på en onödigt hög säkerhetsnivå. 

 

Rättspsykiatrin har i allmänhet ett betydligt större utbud av insatser att erbjuda 

patienterna i heldygnsvården. Vårdprogram och rehabiliteringsinsatser är mer 

utvecklade och det verkar som om mer gemensamt utvecklingsarbete gjorts inom 

rättspsykiatrin än allmänpsykiatrin. Missbruksvård har utvecklats inom rättspsykiatrin 

även om en del återstår att göra och många kliniker har ett nära samarbete med 

missbrukskliniker. Ett psykiatriskt kvalitetsregister har nyligen startat och de flesta 

kliniker är med och täckningsgraden av antalet patienter är hög.  

 

4.9.15 Framtidsspaning 

4.9.15.1 Ny kunskap på gång? 

Det fanns en del exempel på nytänkande men heldygnsvården präglas inte av den 

innovationslusta som skulle behövas. I kartläggningen har inte framkommit att 

verksamheterna har nya modeller eller förebilder internationellt som man tittar på för 

att utveckla helt nya grepp inom heldygnsvården. Samma trevande kring vad som är 

effektiv heldygnsvård verkar i varje fall prägla hela Sverige och utan att ha 
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systematiskt inventerat verkar det inte finnas självklara internationella kunskaper att 

omsätta i Sverige.  

 

4.9.15.2 Nya behandlingsmetoder? 

Det finns en hel del nya behandlingsmetoder, nya läkemedel, nya strategier kring 

omvårdnad, rehabilitering med mera som kan ge hopp om bättre hjälp till enskilda 

patienter men inget som kan förväntas radikalt förändra behovet av heldygnsvård. 

Genom att systematiskt använda all den kunskap som finns och att effektivisera alla 

vårdprocesser, ta vara på patienterna och närståendes resurser och maximera 

verkningsgraden av samverkan med vårdgrannar och samhället i övrigt kan 

förmodligen resultaten i vården förbättras avsevärt. Det kan säkert påverka behovet av 

heldygnsvård på många platser och möjliggöra för patienter som i dag inte får den 

heldygnsvård de behöver, att få det. Som kunskapsläget ser ut i dag, och om inte något 

helt nytt revolutionerande plötsligt dyker upp, kommer alla landsting att ha behov av 

ett visst antal vårdplatser som förmodligen inte är långt under dagens totala antal inom 

allmänpsykiatrin. 

 

4.9.15.3 Förändrad lagstiftning? 

Utredning av tvångslagstiftningen pågår och en stor fråga är om annan lagstiftning i 

enlighet med Psykansvarskommittens betänkande kommer att förändra behovet av 

heldygnsvård. Det är ett litet antal, cirka 10 procent, av patienterna inom 

rättspsykiatrin som uppges ha en tveksam indikation. Samtidigt finns det en ovana att 

tänka att patienterna kan vara på annan plats, varför man troligen underskattar den 

siffran. Om man jämför är intrycket att patienter inom allmänpsykiatri blir utskrivna i 

ett läge med mer kvarvarande symtom än inom rättspsykiatrin   

Även med ny lagstiftning kommer patienter som behöver vård vara många. Bland de 

som ses som otillräkneliga kommer vård att behövas liksom bland dem som döms till 

fängelse. Med större rörlighet mellan kriminalvård och sjukvård kan vårdbehov som 

inte tillfredställs i kriminalvården idag framkomma. Om någon typ av slutet boende 

inrättas för dem med behov av samhällsskydd kommer det vara en mindre del av de 

patienter som nu finns i heldygnsvården som berörs.   

 

4.9.15.4 Nya idéer och strömningar? 

Det finns inga tydliga nya åsikter i diskussionen men tankar som förhoppningsvis får 

förnyad kraft är delaktighet och patienternas inflytande på den egna vården. Ökad 

valfrihet och alternativa driftsformer inklusive brukarstyrda enheter kan förväntas 

påverka även heldygnsvården om än inte i förts hand tvångsvården. Men även 

tvångsvården kommer förhoppningsvis att utvecklas med medvetna insatser för att 

minska behovet av tvång och öka patienternas möjlighet att påverka. Framtidens 

patienter kommer att ställa helt andra krav än dagens - även inom psykiatrin! 

 

Från patient-, brukar- och anhörigföreningar lyfts fram att man önskar mer 

lättillgängliga platser så att man kan få heldygnsvård i ett tidigare skede men också 
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önskan om en utbyggd öppenvård med mer intensiva insatser i hemmet och stöd till 

närstående. Olika typer av mellanvårdformer diskuteras mycket men har ännu inte fått 

den utveckling som förväntat. Kanske kommer formerna att utvecklas mot mer 

flexibla lösningar med enheter/lägenheter där vård och stödinsatserna kan variera från 

tid till annan utifrån personens behov. Här är utmaningen att hitta former som gör att 

kommunens, landstingets, civilsamhällets, personens egna och närståendes resurser 

kan kombineras och utnyttjas gemensamt på ett optimalt sätt. Då behövs förmodligen 

en utveckling av nuvarande resursfördelnings- och ekonomistyrningssystem.   

 

Små vårdenheter med trevlig fysisk miljö och bra vårdinnehåll önskas både av 

patientföreträdare och personal i verksamheterna. Ett argument för detta är då att 

vårdtiderna kan minska. Samtidigt blir det tydligt vid ekonomiska analyser att små 

enheter ökar kostnaderna per vårdplats högst väsentligt.  Det är svårt att tro att 

effektiviteten kan öka så att det kompenserar kostnadsökningen. En rimligare lösning 

är då att avdelningar med möjlighet att avgränsa avdelningen i mindre delar. Det 

kräver dock vissa lokalmässiga förutsättningar som kan vara svår att lösa i äldre 

byggnader men som bör tas med i tänkandet vid nybyggnationer. 

 

 

4.9.15.5 Vad kan förväntas av en framtida heldygnsvård 

Det finns inga revolutionerande behandlingsmetoder i sikte som kommer att radikalt 

förändra behovet av heldygnsvård. I varje tid finns ett relativt konstant antal personer 

med en allvarlig och komplicerad sjukdomsbild. En mindre del av dem har en 

problematik som inte kommer att förändras men för många kan det svåra 

sjukdomstillståndet finnas under ett antal år men utveckling och återhämtning sker så 

att personen kan leva ett liv utanför sjukhusvård. Det betyder att det kommer att 

behövas en kvalificerad heldygnsvård inom psykiatrin för överskådlig framtid. Varken 

ny lagstiftning eller en mer utvecklad öppenvård kommer med nuvarande kunskap om 

behandling kunna ta bort behovet av heldygnsvård. En väl utvecklad vårdprocess 

minskar behovet av heldygnsvård men bara till en viss gräns.  

 

Däremot hyser vi i kartläggningsteamen ett stort hopp om att innehållet i 

heldygnsvården kan förbättras vilket kan ge bättre vårdresultat och framför allt bättre 

livskvalitet för patienter och närstående.  

 

I en välutvecklad heldygnsvård kommer det att finnas:  

 vårdprogram utifrån olika sjukdomstillstånd och behovsbilder med   

tydliga checklistor och Körschema för vad som ska göras i olika situationer 

 ett väl utvecklat beslutsstöd för personalen både för olika professioner och för 

teamarbetet 

 välutvecklade rutiner för praktiska individuella vårdplaner som i 

förekommandefall är väl integrerade med den övergripande individuella 

planen 

 ett brett utbud av internetbehandlingar och gruppbehandlingar anpassat efter 

sjukdomstillstånd och patientens individuella behov 
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 smidiga samarbetsformer med öppenvården 

 tillgång till de behandlingsinsatser som rekommenderas i vårdprogrammen för 

olika tillstånd 

 hjälpmedel och anpassning för personer med psykiska funktionsnedsättningar 

 

En heldygnsvård som är på topp både vad gäller bemötande, omvårdnad, utredning 

och behandling samt säkerhet kommer att kräva: 

 stöd till chefer för att kunna utöva ett bra klinisk och patientnära ledarskap 

 tillgång till personal med den kompetens som krävs 

 lokaler som ger förutsättningar för bra vårdinnehåll 

 

En utveckling av mellanvårdsformer och intensiva öppenvårdsinsatser behöver ske 

och där måste såväl öppenvård, heldygnsvård och kommunens verksamheter 

engageras.  

 

Om ambitionsnivån kring heldygnsvården ökar och ett långsiktigt, systematiskt 

förbättringsarbete genomförs där heldygnsvården ses som en högt värderad del av hela 

vårdkedjan kan med stor sannolikhet psykiatrins resultat förbättras.  

 

För att åstadkomma en ökad ambitionsnivå inom heldygnsvården måste alla aktörer 

staten, landstingen och kommunerna hjälpa till. Det måste skapas en god spiral där det 

blir attraktivt att arbeta i heldygnsvården och där det finns ett förtroendefullt klimat 

mellan såväl professionen i olika verksamheter som mellan beslutsnivåerna inom 

vården. Ett gemensamt krafttag krävs. 

 

 

4.10 Slutsatser: 

4.10.1 Tillförlitliga underlag för styrning. 

 Den standard som redovisningssystemen i landstingen har när det gäller uppgifter 

om psykiatrisk vård behöver utvecklas för att öka kvaliteten i uppföljning och 

styrning och de uppgifter som ska rapporteras nationellt.  

 Ett bättre nationellt stöd för insamling och en mer utförlig  återföring av statistik 

och jämförelser behöver utvecklas liksom gemensamma termer och definitioner 

för begrepp som rör psykiatriområdet och de speciella behov som tvångsvården 

innebär.  

  

4.10.2 Antal platser och vårddagar 

 Antalet vårdplatser är inte ett optimalt mått eftersom mycket vård säljs och köps. 

Konsumerade vårddagar (producerade vårddagar justerat för köpt och såld vård) är 

ett bättre mått men även det varierar stort över landet.   

 Det finns inte några enkla samband mellan antalet tillgängliga vårddagar och 

pressad platssituation eller andel tvångsvård utan verkar mer samspela med hur 

välutvecklad den öppna psykiatriska vården och kommunens insatser är.  
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 Det är inte möjligt att ange vad som är lagom antal vårdplatser eller vårddagar per 

1000 invånare i Sverige i dag eftersom det är beroende av många faktorer. 

 En stor andel av de som vårdas i heldygnsvården är mycket allvarligt sjuka, har 

stort omvårdnadsbehov eller skyddsbehov.  

 Det finns med nuvarande kunskap en nedre gräns för antalet platser i 

heldygnsvården som inte kan kompenseras med öppenvård eller kommunala 

insatser. 

 

4.10.3 Samspel med den psykiatriska öppenvården 

 Ett bra samarbete med och goda resurser i den psykiatriska öppenvården minskar 

behovet av heldygnsvård. 

 Det finns i många landsting behov av fördjupade analyser och ett ökat strategiskt 

tänkande kring resursen heldygnsvård sett i ett sammanhang med öppenvården. 

 

4.10.4 Samspel med kommunen 

 Ett bra samarbete med kommunen, god tillgång på differentierade boendelösningar 

med möjlighet till individualiserat stöd i kommunen minskar behovet av 

heldygnsvård.  

 Betalningsansvarslagen har olika regler för psykiatrin jämfört med övrig sjukvård 

och dess regelverk för antal dagar innan betalningsansvar inträder behöver ses 

över. 

 Gemensamma överenskommelser mellan kommun och landsting finns men 

behöver kompletteras med mer djupgående analyser och handlingsplaner för svåra 

gränsområden och komplicerad samverkan. 

 

4.10.5 Utveckling av heldygnsvården allmänt 

 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. 

 Utveckling regional eller nationell samling av kunskap behöver åstadkommas men 

behöver inte vara knutet till speciella vårdplatser. För vissa tillstånd kan det 

kanske till och med vara negativt att samla patienterna på ett ställe. 

4.10.5.1 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.  

4.10.5.2 Utveckling av missbruksvård 

 Kunskapsutvecklingen inom området ställer krav på en utveckling av såväl 

öppenvård som heldygnsvårdens innehåll och organisation. Beroende och 
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missbruksvården i form av heldygnsvård skiljer stort mellan landstingen och det 

finns troligen behov av analys i många landsting.  

 Oavsett om det finns en subspecialiserad missbruksverksamhet eller ej finns behov 

av fortsatt implementering av de nationella riktlinjer som finns och 

utvecklingsarbete inom såväl barnpsykiatri, allmänpsykiatri som rättspsykiatri 

 

 

4.10.5.3 Utveckling av insatser till äldre 

 Insatserna till personer över 65 år med psykisk ohälsa behöver analyseras i 

landstingen så att det går att bedöma om behoven i befolkningen möts i tillräcklig 

omfattning Det finns i flera fall behov av förtydligande av ansvarsfördelning inom 

landstinget och att tillsammans med kommunen hitta samverkansformer och 

klargöra ansvarsgränser. 

 

4.10.6 Utveckling av tvångsvården 

 Användningen av tvångsvård och tvångsåtgärder måste följas mer intensivt och de 

stora skillnaderna som föreligger tydliggör ett stort behov av gemensamt 

utvecklingsarbete kring tvångsvården. 

 Kvalitet och resultat av tvångsvård måste kunna följas upp så att det går att 

säkerställa att den vård som människor tvingas ta emot mot sin vilja är god och 

säker. 

4.10.7 Personal 

 Tillgång till kompetent personal är en nyckelfråga för en välfungerande 

heldygnsvård. Det är i nuläget påtaglig brist på specialistläkare och specialist 

sjuksköterskor i psykiatri och det saknas en nationell utbildningsplan för skötare. 

 Det finns omfattande behov av kompetensutveckling i heldygnsvården då det finns 

mycket ny kunskap som ännu inte implementerats 

4.10.8 Forskning 

 Kunskapen kring hur insatser i heldygnsvården ska utformas för att vara mest 

effektiva saknas i stor utsträckning. Det behövs en omfattande satsning på 

klinisk forskning i heldygnsvården. 

 Utveckling av forskning i heldygnsvården kan bidra till en ökad kompetens i 

systematisk uppföljning och öka intresset för att arbete i heldygnsvården 
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Sveriges Kommuner och Landsting 

Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 

Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 

info@skl.se Org nr: 222000-0315 www.skl.se 

Bilaga 1: Patienter äldre än 65 år samt vårddagar för dessa per 1000 

invånare 2008 (sorterat efter antalet vårddagar) 

  Vårddagar Patienter 

Blekinge 39 1,7 

Västra Götaland 33 1,2 

Kronoberg 26 1,0 

Västernorrland 26 0,5 

Skåne 25 1,0 

Uppsala 25 2,0 

Jämtland 24 1,0 

Sörmland 23 0,8 

Norrbotten 21 0,9 

Jönköping 20 1,1 

Västerbotten 17 0,7 

Dalarna 16 1,6 

Stockholm 15 0,9 

Örebro 14 1,1 

Västmanland 13 0,6 

Halland 13 0,6 

Gotland 12 1,4 

Kalmar 11 0,8 

Värmland 11 0,6 

Gävleborg 11 0,8 

Östergötland 11 0,6 

Riket 19 1,0 
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Bilaga 2: Antalet vårdplatser inom den psykiatriska heldygnsvården totalt 1996 - 2010 

  SKL - Sjukvårdsdata i fokus   
Social- 
styrelsen 

Kartläggning av 
heldygnsvården 

  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2008 2008 2009 2010 

01 Stockholm 1 441 1 110 1 068 1 087 1 054 957 888 839 841 655 815 799 808 819 672 818 846 849 

03 Uppsala 264 257 251 251 226 199 201 181 168 149 146 144 141 140 161 144 144 144 

04 Sörmland 246 246 246 242 238 228 232 229 231 231 231 218 211 211 230 229 238 238 

05 Östergötland 286 212 190 178 169 163 160 147 148 154 155 153 138 157 133 148 161 157 

06 Jönköping 283 229 219 199 197 179 163 155 157 157 154 148 148 147 147 146 151 145 

07 Kronoberg 311 260 228 235 223 212 208 190 172 174 156 171 169 168 153 174 172 175 

08 Kalmar 222 179 177 156 124 120 110 122 121 116 114 109 101 102 92 101 101 101 

09 Gotland 75 69 38 38 38 36 17 17 22 22 22 22 18 17 17 22 17 17 

10 Blekinge 101 103 114 109 103 131 128 128 122 103 102 102 94 88 98 98 70 70 

12 Skåne 973 812 815 824 805 710 683 623 633 637 633 621 583 589 557 640 617 613 

13 Halland 132 102 110 106 110 95 92 89 85 85 85 86 86 90 90 91 92 92 

14 Västra Götaland 1 181 1 070 1 001 1 008 965 947 885 856 826 845 832 853 878 880 866 897 874 877 

17 Värmland 239 202 137 137 137 128 98 62 54 89 91 101 100 103 104 101 102 102 

18 Örebro 170 172 167 163 164 155 153 141 130 140 136 135 135 135 103 136 135 135 

19 Västmanland 226 257 197 180 184 171 153 147 147 148 146 130 131 127 132 128 128 128 

20 Dalarna 224 212 205 199 199 200 170 160 160 150 147 147 145 135 141 145 135 135 

21 Gävleborg 163 134 106 105 95 79 75 73 71 74 66 67 66 65 67 69 67 67 

22 Västernorrland 240 197 174 161 159 151 161 156 162 168 180 180 185 185 175 185 183 183 

23 Jämtland 79 79 79 76 75 68 65 64 60 57 60 60 58 55 60 54 54 54 

24 Västerbotten 158 133 115 117 109 101 103 93 68 68 85 102 109 116 232 109 111 122 

25 Norrbotten 262 232 235 215 191 188 149 134 129 126 121 119 119 120 106 123 124 124 

Riket 7 276 6 267 5 872 5 786 5 565 5 218 4 894 4 606 4 507 4 348 4 477 4 467 4 423 4 449 4 336 4 558 4 522 4 528 

 

Kommentar: En möjlig förklaring till att siffrorna för samma år skiljer sig åt mellan de olika källorna är att definitionen på vad som är en heldygnsvårdsplats varierar.
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Bilaga 3: Antal vårdplatser per 1000 invånare (allmänpsykiatrin, rättspsykiatrin) och per 10 000 invånare under 18 år (BUP), 

2008 

  
Allmän- 

psykiatrin 
Rätts- 

psykiatrin 
BUP (per 10 000 

inv under 18) Totalt 

Stockholm 0,34 0,07 0,51 0,41 

Uppsala 0,35 0,07 0,86 0,44 

Sörmland 0,39 0,45 0,71 0,86 

Östergötland 0,19 0,14 0,69 0,35 

Jönköping 0,38 0,04 0,62 0,43 

Kronoberg 0,38 0,53 0 0,91 

Kalmar 0,31 0,10 0,88 0,43 

Gotland 0,39 0 0 0,39 

Blekinge 0,61 0 1,66 0,64 

Skåne 0,41 0,08 1,36 0,53 

Halland 0,25 0,04 1,09 0,31 

Västra Götaland 0,45 0,09 1,30 0,58 

Värmland 0,25 0,11 0,38 0,37 

Örebro 0,35 0,12 1,05 0,49 

Västmanland 0,32 0,17 0,78 0,51 

Dalarna 0,19 0,32 0,73 0,53 

Gävleborg 0,21 0,03 0,37 0,25 

Västernorrland 0,35 0,42 0 0,76 

Jämtland 0,43 0 0 0,43 

Västerbotten 0,37 0,04 0,77 0,42 

Norrbotten 0,26 0,21 1,24 0,49 

Riket 0,34 0,14 0,71 0,50 
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Bilaga 4: Rättspsykiatriska vårdplatser och säkerhetsklasser 2008 - 2012 

 
2008 2009 2010 2011 2012 

  
Säkerhetsklass 

 
Säkerhetsklass 

 
Säkerhetsklass 

 
Säkerhetsklass 

 
Säkerhetsklass 

RK = regionklinik Tot SK1 SK2 SK3 Tot SK1 SK2 SK3 Tot SK1 SK2 SK3 Tot SK1 SK2 SK3 Tot SK1 SK2 SK3 

Stockholm 131 2 46 83 136 2 46 88 136 2 46 88 136 2 46 88 ?       

Uppsala 22 0 10 12 22 0 10 12 22 0 10 12 22 0 10 12 22 0 10 12 

Sörmland (RK) 120 0 120 0 130 0 130 0 130 0 130 0 130 0 130 0 ?       

Östergötland (RK) 60 0 46 14 72 0 46 26 72 0 46 26 84 0 46 38 84 0 46 38 

Jönköping 12 0 0 12 12 0 0 12 12 0 0 12 12 0 0 12 12 0 0 12 

Kronoberg (RK) 104 26 60 18 104 26 60 18 104 26 60 18 104 26 60 18 104 26 60 18 

Kalmar 24 0 2 22 24 0 2 22 24 0 2 22 24 0 2 22 24 0 2 22 

Skåne 103 0 26 77 103 0 26 77 103 0 26 77 103 0 26 77 103 0 26 77 

Halland 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 

Västra Götaland 147 0 49 98 147 0 49 98 147 0 49 98 162 0 90 72 174 24 150 0 

Värmland 30 0 0 30 30 0 0 30 30 0 0 30 32 0 2 30 32 0 2 30 

Örebro 32 0 1 31 32 0 1 31 32 0 1 31 32 0 1 31 32 0 1 31 

Västmanland 43 0 0 43 43 0 0 43 40 0 0 40 56 0 56 0 56 0 56 0 

Dalarna (RK) 88 0 88 0 78 0 78 0 78 0 78 0 78 0 78 0 84 0 84 0 

Gävleborg 8 0 0 8 8 0 0 8 8 0 0 8 8 0 0 8 8 0 0 8 

Västernorrland (RK) 101 8 93 0 101 8 93 0 99 8 91 0 99 8 91 0 99 8 91 0 

Västerbotten 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 

Norrbotten 53 0 3 50 53 0 3 50 53 0 3 50 53 0 36 17 53 0 36 17 

Riket 1 100 36 566 498 1 117 36 566 515 1 112 36 564 512 1 157 36 696 425         
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Bilaga 5: Producerad och konsumerad vård 2008 (vårddagar och per 1 000 invånare/ 10 000 invånare under 18 år) 

  Produktion         Konsumtion         

    
Per 1 000 invånare, BUP per 10 000 invånare 

under 18 år   
Per 1 000 invånare, BUP per 10 000 invånare 

under 18 år 

  
Producerade 
vårddagar Totalt 

Allmän- 
psykiatrin 

Rätts- 
psykiatrin BUP 

Konsumerade 
vårddagar Totalt 

Allmän- 
psykiatrin 

Rätts- 
psykiatrin BUP 

Stockholm 285 204 144 114 25 127 301 646 152 114 35 127 

Uppsala 47 877 146 118 23 243 53 993 165 112 48 217 

Sörmland 79 986 299 143 155 66 47 360 177 146 29 100 

Östergötland 56 300 133 75 53 211 51 133 121 76 40 210 

Jönköping 49 247 147 127 13 111 61 479 183 130 51 107 

Kronoberg 58 653 322 113 204 76 27 343 150 116 32 84 

Kalmar 36 751 157 129 25 216 36 509 156 128 24 216 

Gotland 4 690 82 82     5 410 95 95     

Blekinge 27 670 182 174   412 30 721 202 194   412 

Skåne 224 925 185 148 30 359 240 343 198 150 40 311 

Halland 30 065 102 75 20 352 34 317 117 83 28 266 

Västra Götaland 323 148 207 164 32 405 331 859 213 167 38 390 

Värmland 29 487 108 78 29 37 32 460 119 82 33 37 

Örebro 42 606 153 112 35 274 48 333 174 116 52 274 

Västmanland 47 586 190 124 71 218 50 544 202 127 62 220 

Dalarna 49 360 179 68 106 252 32 697 119 64 50 244 

Gävleborg 21 829 79 70 7 118 30 187 109 73 34 135 

Västernorrland 58 488 240 94 146   26 971 111 91 20   

Jämtland 19 573 154 143     21 545 170 170     

Västerbotten 49 477 192 166 16 120 49 717 193 176 14 136 

Norrbotten 40 782 163 79 78 338 39 528 158 79 73 339 

Riket 1 583 704 170 114 59 219 1 554 096 156 119 39 212 
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Bilaga 6: Producerad vård per lagrum 2008 (vårddagar och procentuell 

fördelning) 

  Vårddagar Andel 

  HSL LPT LRV HSL LPT LRV 

Stockholm 138 127 98 701 36 955 50% 36% 13% 

Uppsala 28 423 10 112 7 662 62% 22% 17% 

Sörmland 26 314 13 751 38 678 33% 17% 49% 

Östergötland 27 889 5 718 22 571 50% 10% 40% 

Jönköping 33 314 9 086 5 083 70% 19% 11% 

Kronoberg 20 053 7 277 29 974 35% 13% 52% 

Kalmar 24 207 7 995 4 696 66% 22% 13% 

Gotland 3 556 1 081 53 76% 23% 1% 

Blekinge 21 836 5 006 812 79% 18% 3% 

Skåne 137 928 53 690 31 638 62% 24% 14% 

Halland 17 066 8 565 5 988 54% 27% 19% 

Västra Götaland 182 158 60 764 48 628 62% 21% 17% 

Värmland 14 569 7 722 7 103 50% 26% 24% 

Örebro 26 024 6 009 10 496 61% 14% 25% 

Västmanland 21 532 7 249 18 252 46% 15% 39% 

Dalarna 18 002 7 669 23 689 36% 16% 48% 

Gävleborg 14 107 5 740 1 982 65% 26% 9% 

Västernorrland 22 226 11 442 24 820 38% 20% 42% 

Jämtland 13 455 3 629 1 078 74% 20% 6% 

Västerbotten 21 728 20 416 5 078 46% 43% 11% 

Norrbotten 16 922 12 378 10 991 42% 31% 27% 

Riket 829 436 364 000 336 227 54% 24% 22% 
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Bilaga 7: Producerad vård allmänpsykiatri, rättspsykiatri och BUP 2008 (vårddagar och procentuell fördelning) 

  Allmänpsykiatrin Rättspsykiatrin BUP 

  Vårddagar Andel Vårddagar Andel Vårddagar Andel 

  HSL LPT LRV HSL LPT LRV HSL LPT LRV HSL LPT LRV HSL LPT LRV HSL LPT LRV 

Stockholm 134 663 91 061 387 60% 40% 0% 8 5 599 36 568 0% 13% 87% 3 456 2041   63% 37%   

Uppsala 28 423 10 099 0 74% 26% 0% 
  

7 662 
  

100% 1 680 13   99% 1% 
 Sörmland 25 053 11 819 2 044 64% 30% 5% 1261 1 932 36 634 3% 5% 92% 368 0   100%     

Östergötland 26 488 5 217 203 83% 16% 1% 
 

62 22 368 
  

100% 1 401 439   76% 24% 
 Jönköping 32 709 8 836 931 77% 21% 2%   52 4 152   1% 99% 605 198   75% 25%   

Kronoberg 14 342 4 057 2 226 70% 20% 11% 5711 3 220 27 748 16% 9% 76% 286 0   100% 
  Kalmar 23 394 6 635 0 78% 22% 0% 318 876 4 696 5% 15% 80% 495 484   51% 49%   

Gotland 3 556 1 081 53 76% 23% 1% 
  

  
  

    
 

  
   Blekinge 20 657 4 947 812 78% 19% 3%             1 179 59   95% 5%   

Skåne 126 694 46 398 6 515 71% 26% 4% 3065 6 658 25 123 9% 19% 72% 8 169 634   93% 7% 
 Halland 15 540 7 478 366 66% 32% 2%   217 5 622   4% 96% 1 526 870   64% 36%   

Västra Götaland 171 866 59 744 1 381 74% 26% 1% 3 366 47 247 0% 1% 99% 10 289 654   94% 6% 
 Värmland 14 006 7 271 164 65% 34% 1% 442 375 6 939 6% 5% 89% 121 76   61% 39%   

Örebro 24 534 6 009 673 79% 19% 2% 
  

9 823 
  

100% 1 490 0   100% 
  Västmanland 20 418 6 880 3 170 67% 23% 10%   366 15 082   2% 98% 1 114 3   100%     

Dalarna 14 996 3 836 0 80% 20% 0% 1724 3 729 23 689 6% 13% 81% 1 282 104   92% 8% 
 Gävleborg 13 659 5 549 0 71% 29% 0%     1 982     100% 448 191   70% 30%   

Västernorrland 18 830 4 142 0 82% 18% 0% 3396 7 300 24 820 10% 21% 70%   
 

  
   Jämtland 13 455 3 629 1 078 74% 20% 6%                         

Västerbotten 20 526 19 874 2 515 48% 46% 6% 997 122 2 563 27% 3% 70% 205 420   33% 67% 
 Norrbotten 12 625 5 094 1 888 64% 26% 10% 2758 7 184 9 103 14% 38% 48% 1 539 100   94% 6%   

Riket 776 434 319 656 24 406 69% 29% 2% 19683 38 058 311 821 5% 10% 85% 35 653 6286   85% 15%   
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Bilaga 8: Personal per vårdplats, allmänpsykiatrin, rättspsykiatrin och BUP 

2008 (årsarbetare) 

 

Allmänpsykiatrin 

  
Personal 

totalt 
Omvårdnads- 

personal* 
Varav sjuk- 
sköterskor 

Specialist- 
läkare 

Sjuk- 
gymnast 

Arbets- 
terapeut Psykolog Kurator 

Stockholm 2,18 1,73 0,59 0,056 0,010 0,014 0,024 0,045 

Uppsala 1,53 1,26 0,35 0,073 0,004 0,007 
 

0,025 

Sörmland 2,08 1,79 0,55 0,066   0,004 0,014 0,008 

Östergötland 3,02 2,65 0,90 0,103 
   

0,025 

Jönköping 1,91 1,63 0,52 0,056   0,012 0,004 0,003 

Kronoberg 2,64 2,13 0,67 0,086 
  

0,094 0,013 

Kalmar 2,42 1,89 0,69 0,084 0,008 0,021 0,046 0,050 

Gotland 2,70 2,32 1,05 0,046 
  

0,023 0,068 

Blekinge 3,29 3,09 1,09 0,030     0,001 0,003 

Skåne 1,68 1,39 0,50 0,069 
  

0,025 0,040 

Halland 2,37 2,03 0,70 0,120     0,024 0,015 

Västra Götaland 1,73 1,28 0,49 0,094 0,004 0,004 0,027 0,045 

Värmland 2,02 1,85 0,58 0,058     0,006 0,008 

Örebro 1,80 1,41 0,53 0,071 0,001 0,017 0,031 0,053 

Västmanland 1,92 1,70 0,64 0,080     0,012 0,017 

Dalarna 2,31 1,85 0,56 0,166 
 

0,009 0,002 0,016 

Gävleborg 2,59 2,25 0,71 0,059       0,022 

Västernorrland 2,51 2,26 0,69 0,078 0,008 
  

0,005 

Jämtland 2,39 2,15 0,88 0,067 0,004 0,033 0,033 0,038 

Västerbotten 2,21 1,85 0,81 0,064 0,006 0,012 0,036 0,032 

Norrbotten 3,12 2,36 1,04 0,045       0,772 

Riket 2,31 1,95 0,69 0,075 0,006 0,013 0,025 0,062 

 

Rättspsykiatrin 

 

Personal 
totalt 

Omvårdnads- 
personal* 

Varav sjuk- 
sköterskor 

Specialist- 
läkare 

Sjuk- 
gymnast 

Arbets- 
terapeut Psykolog Kurator 

Stockholm 2,65 2,33 0,53 0,066 0,010 0,013 0,018 0,035 

Uppsala 2,24 1,93 0,31 0,046 0,018 0,026 0,069 0,062 

Sörmland 1,22 1,09 0,19 0,038   0,019 0,025 0,016 

Östergötland 1,94 1,62 0,27 0,042 
 

0,029 0,040 0,033 

Jönköping 3,16 2,81 0,39 0,083   0,075 0,033   

Kronoberg 2,83 2,24 0,89 0,042 
 

0,000 0,037 0,017 

Kalmar 2,46 2,17 0,47 0,042 0,008 0,013 0,054 0,050 

Skåne 1,96 1,60 0,47 0,066 0,010 0,045 0,055 0,043 

Halland 2,23 2,06 0,62           

Västra Götaland 2,29 1,64 0,46 0,013 0,002 0,043 0,022 0,068 

Värmland 2,32 2,09 0,26 0,040         

Örebro 2,81 2,13 0,42 0,078 
 

0,041 0,081 0,078 

Västmanland 2,54 2,29 0,44 0,070     0,070 0,023 

Dalarna 2,35 2,08 0,40 
 

0,022 0,037 0,046 0,045 

Västernorrland 1,92 1,67 0,45 0,057 0,001   0,046 0,010 

Västerbotten 2,58 2,17 0,73 0,063 0,063 
 

0,063 0,094 

Norrbotten 1,94 1,59 0,43 0,020 0,020   0,157 0,020 

Riket 2,32 1,97 0,46 0,051 0,017 0,031 0,054 0,042 
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BUP 

 

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 0,259 0,075 0,106 0,187 0,154 

 

 
* Omvårdnadspersonal innefattar skötare och sjuksköterskor



 2010-06-18  126 (131) 

     

    

    

    

 

Bilaga 9: Personalkostnad per vårddag, per vårdplatsbaserad vårddag samt beläggningsgrad 

 
Allmänpsykiatrin Rättspsykiatrin BUP 

  
Kostnad per 
vårddag 

Kostnad per 
vårddag (vpl bas) 

Beläggnings- 
grad 

Kostnad per 
vårddag 

Kostnad per 
vårddag (vpl bas) 

Beläggnings- 
grad 

Kostnad per 
vårddag 

Kostnad per 
vårddag (vpl bas) 

Beläggnings- 
grad 

Stockholm 5 269 4 117 0,78 3 594 3 611 1,00 18 192 12 626 0,7 

Uppsala 3 057 2 820 0,92 3 889 3 763 0,97 6 320 4 954 0,8 

Sörmland 3 388 3 407 1,01 3 125 2 991 0,96       

Östergötland * 3 670 3 792 1,03 2 767 2 889 1,04 5 272 4 491 0,9 

Jönköping 3 788 3 308 0,87 3 972 3 866 0,97 13 325 6 605 0,5 

Kronoberg 4 611 3 774 0,82 3 775 4 060 1,08 
   Kalmar 3 137 3 399 1,08 4 606 3 061 0,66 15 097 10 264 0,7 

Gotland 4 947 2 929 0,59 
  

  
   Blekinge 3 216 2 539 0,79       5 816 4 000 0,7 

Skåne 2 636 2 507 0,95 3 147 3 232 1,03 5 344 4 077 0,8 

Halland 4 076 3 470 0,85 2 586 3 495 1,35 7 165 6 429 0,9 

Västra Götaland 3 025 3 215 1,06 2 544 2 519 0,99 5 707 5 015 0,9 

Värmland 4 048 3 515 0,87 5 351 3 889 0,73 15 025 4 111 0,3 

Örebro 3 387 2 954 0,87 5 080 4 332 0,85 7 913 5 741 0,7 

Västmanland 3 300 3 511 1,06 3 865 3 857 1,00 8 505 6 597 0,8 

Dalarna 3 775 3 726 0,99 3 305 3 040 0,92 7 864 7 569 1,0 

Gävleborg 3 860 3 851 1,00 5 348 3 681 0,69 14 241 12 639 0,9 

Västernorrland 4 994 4 370 0,88 2 838 2 772 0,98 
   Jämtland 3 304 3 086 0,93             

Västerbotten 2 749 3 496 1,27 6 042 6 750 1,12 15 840 6 875 0,4 

Norrbotten 3 412 2 743 0,80 2 437 2 543 1,04 6 711 5 093 0,8 

Riket 3 698 3 359 0,91 3 599 3 458 0,96 9 040 6 310 0,7 

          * Beroendekliniken i Östergötland har ej tagits med i statistiken  
      då kliniken var stängd under en stor del av 2008 
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Bilaga 10: Patienternas ålderfördelning uppdelat på kön per landsting, totalt 2008 

 
-18   18-24   25-44   45-54   55-64   65- 

   Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män 

Stockholm 2% 1% 6% 6% 13% 26% 8% 13% 5% 10% 4% 5% 

Uppsala 0% 0% 6% 7% 16% 22% 8% 11% 8% 10% 7% 5% 

Sörmland 0% 0% 6% 8% 18% 23% 8% 11% 6% 8% 7% 5% 

Östergötland 0% 0% 7% 5% 17% 21% 8% 13% 7% 9% 7% 7% 

Jönköping 0% 1% 7% 6% 18% 19% 8% 14% 8% 7% 6% 7% 

Kronoberg 0% 0% 8% 6% 13% 21% 7% 11% 6% 10% 10% 7% 

Kalmar 1% 0% 6% 5% 14% 20% 7% 15% 6% 10% 8% 8% 

Gotland 1% 1% 7% 5% 18% 14% 8% 17% 6% 10% 5% 8% 

Blekinge 1% 1% 7% 8% 12% 16% 7% 10% 5% 9% 13% 11% 

Skåne 0% 0% 7% 5% 17% 20% 8% 11% 7% 9% 9% 6% 

Halland 0% 0% 8% 6% 15% 15% 10% 14% 8% 10% 8% 5% 

Västra Götaland 0% 0% 7% 6% 16% 20% 8% 11% 6% 9% 9% 8% 

Värmland 0% 0% 8% 6% 17% 20% 11% 10% 8% 7% 8% 6% 

Örebro 0% 0% 6% 6% 17% 19% 8% 15% 7% 11% 6% 5% 

Västmanland 0% 0% 7% 7% 14% 18% 10% 15% 6% 10% 7% 5% 

Dalarna 0% 0% 11% 8% 17% 17% 8% 11% 7% 10% 7% 5% 

Gävleborg 0% 0% 10% 5% 20% 20% 10% 11% 7% 6% 7% 5% 

Västernorrland 2% 2% 6% 5% 18% 21% 7% 9% 7% 8% 8% 6% 

Jämtland 0% 2% 8% 6% 18% 18% 7% 9% 6% 6% 12% 8% 

Västerbotten 1% 1% 8% 8% 18% 21% 8% 10% 7% 8% 7% 5% 

Norrbotten 1% 0% 10% 7% 18% 20% 9% 11% 5% 9% 6% 5% 

Riket 1% 1% 7% 6% 16% 21% 8% 12% 6% 9% 7% 6% 
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Bilaga 11: Diagnosfördelning per landsting* inom allmänpsykiatrin 2008 (%-andel vårddagar) 

  F00-F09 F10-F19 F20-F29 F30-F39 F40-F49 F50-F59 F60-F69 F70-F79 F80-F89 F90-F98 F99 Övriga 
Diagnos 
saknas 

Stockholm 2% 18% 29% 29% 10% 0% 3% 1% 2% 1% 0% 2% 6% 

Uppsala 8% 14% 34% 27% 10% 2% 0% 1% 2% 3% 0% 0% 0% 

Sörmland 3% 11% 35% 24% 6% 1% 2% 0% 1% 2% 0% 1% 14% 

Östergötland 1% 12% 32% 29% 8% 2% 2% 1% 2% 2% 0% 5% 5% 

Jönköping 1% 13% 16% 25% 9% 2% 0% 1% 1% 2% 0% 25% 5% 

Gotland 1% 19% 23% 30% 16% 4% 1% 0% 0% 7% 0% 1% 0% 

Blekinge 6% 13% 20% 21% 12% 3% 2% 0% 2% 1% 1% 6% 13% 

Skåne 3% 13% 34% 28% 11% 3% 2% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 

Halland 6% 10% 24% 36% 12% 2% 2% 0% 1% 0% 0% 1% 6% 

Västra Götaland 6% 14% 26% 28% 7% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 2% 13% 

Värmland 4% 6% 31% 31% 16% 1% 3% 0% 3% 3% 0% 0% 2% 

Örebro 1% 21% 30% 27% 6% 1% 2% 0% 2% 0% 0% 0% 8% 

Västmanland 3% 15% 37% 24% 11% 1% 4% 0% 1% 0% 0% 4% 0% 

Dalarna 1% 31% 22% 29% 8% 3% 1% 0% 0% 0% 0% 1% 4% 

Gävleborg 2% 7% 28% 33% 10% 2% 0% 0% 1% 2% 0% 2% 12% 

Västernorrland 3% 7% 25% 40% 10% 8% 0% 1% 0% 5% 0% 0% 0% 

Jämtland 2% 4% 17% 26% 9% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 2% 36% 

Västerbotten 2% 13% 24% 23% 10% 2% 5% 0% 5% 2% 0% 9% 5% 

Norrbotten 1% 11% 47% 28% 5% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 2% 0% 

Riket 3% 14% 29% 28% 9% 1% 2% 1% 1% 1% 0% 3% 7% 

 
* Klinikerna i Kalmar och Kronoberg har ej lämnat uppgifter om diagnoser 
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Bilaga 12: Några typpatienter 

Astrid – med återkommande depression 

Astrid är en 68 år gammal kvinna som levt som änka sedan 5 år  

tillbaka. Sex månader efter makens död utvecklade hon en allvarlig depression som krävde 

sjukhusvård under 6 veckor. Blev förbättrad men har sedan dess haft ytterligare 2 

depressioner den senaste förra året vid denna tid på året. 

  

Hon inkommer nu efter att under den senaste månaden fått tilltagande nedstämdhet, oro och 

allt svårare att sova. Känner sig ständigt trött uppgiven och mist aptit både på mat och livet. 

För en väninna nämnt att hon ”känt sig färdig med livet” vilket ledde till att väninnan bad 

henne följa med till sjukhusets psykiatriska akutmottagning. Preliminär plan nu är 

ställningstagande till lämplig medicinering samt strategi för att förhindra nya 

återinsjuknanden.  

 

Sven – som lider av schizofreni 

Sven är 27 år gammal och har diagnosen schizofreni sedan 5 år tillbaka. Han insjuknade i 

samband med att han flyttade hemifrån och fick egen lägenhet. Hade vid det tillfället inget 

arbete och inte heller någon sysselsättning. Hade sedan länge varit inbunden och isolerade sig 

nu allt mer. Föräldrarna som hälsade på regelbundet såg att han efterhand brydde sig allt 

mindre om sin hygien och att han fick allt fler idéer om att maten var förgiftad samt att 

grannarna talade illa om honom. De försökte förgäves få honom att söka hjälp något han helt 

motsatte sig. 

 

Så småningom larmades distriktsläkare som skrev ett vårdintyg och han inkom till sjukhuset 

och vårdades under 4 månader. Blev väsentligen förbättrad och har sedan dess haft kontakt 

med psykiatrins öppenvård. Han har nu sedan 4 månader helt slutat ta sin medicin eftersom 

han var övertygad om att han nu var frisk. Har sakta blivit allt sämre och allt mer paranoid. 

Nu även börjat höra röster som känns otäcka och som skrämmer honom. Inkommer till 

akutmottagningen tillsammans med sin kontaktman som han har förtroende för. Nu sker 

bedömning om han kan vårdas frivilligt eller om man måste skriva vårdintyg och vårda enligt 

LPT (Lagen om Psykiatrisk Tvångsvård). Återinsättning av medicin och en strategi för att 

förhindra återinsjuknande.  

 

 

Anton – med alkoholberoende 

Anton är 52 år gammal och gift med Eva. Anton har alltid haft en hög alkoholkonsumtion 

men klarat både arbete och familjeliv hyggligt. De senaste åren har han dock tappat fotfästet 

och blivit av med sitt arbete till följd av klagomål på upprepad frånvaro samt att han uppträtt 

onykter på arbetsplatsen vid flera tillfällen. Efter detta har hans alkoholkonsumtion stigit 

åtskilligt. Han dricker nu dagligen. Levde först på A-kassa och sedan haft ett par kortare 

tillfälliga arbeten varvat med sjukskrivning för diverse värkproblematik. Hustrun har nu 

tröttnat på hans dagliga drickande och ställt ultimatum att om han inte säker hjälp för sina 

alkoholproblem vill hon skiljas. Inkommer tillsammans med hustrun och vill läggas in för 

behandling. Anton bedöms på akutmottagningen och kommer antigen att bli inlagd eller sättas 

upp på mottagningstid för att påbörja behandling av hans alkoholmissbruk.  
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Sandra – med emotionell instabil personlighetstörning 

Sandra är 23 år gammal och har mått dåligt sedan hon gick på högstadiet. Hon hade då en 

period med ätstörning då hon omväxlande svalt och hetsåt. Fick kontakt med Barn-  och 

Ungdomspsykiatrin och var i samband med en förgiftning i självmordssyfte inlagd 6 veckor 

då hon var 17 år gammal. Har sedan 18 årsdagen haft kontakt med vuxenpsykiatriska kliniken 

förutom under 6 månader då hon i samband med att hon träffade en pojkvän mådde något 

bättre. Denna relation tog slut för cirka 2 år sedan på grund av svartsjuka från hennes sida 

samt ständiga hot om att hon skulle göra sig illa om han lämnade henne. När pojkvännen 

lämnade henne förgiftade hon sig med sin mammas värkmedicin och skar sig i vänster 

handled i suicidsyfte. Har sedan dess varit inlagd vid ett tiotal olika vårdtillfällen oftast i 

samband med självskadehandlingar. Sandra har prövat ett stort antal olika mediciner utan 

framgång och hon har även gått i olika typer av samtalsbehandling. Nu åter vårdad sedan 2 

veckor tillbaka och läkaren på avdelningen har kallat till samordnad vårdplanering 

tillsammans med kommunen och psykiatrins öppenvård. Tanken är att diskutera möjligheten 

till eventuellt behandlingshem.  

 

 

Harry – LRV-vårdad 

Harry är 31 år gammal och välkänd inom vuxenpsykiatrin sedan 19 års ålder på grund av 

missbruk samt personlighetstörning. Innan dess hade han upprepade kontakter med BUP och 

var vid två tillfällen också omhändertagen enligt LVU och placerad på SIS-institution på 

grund av missbruk samt kriminalitet. Harry är äldst av 4 syskon, föräldrarna separerade när 

han var 10 år gammal och han har ingen kontakt med sin far som har ett svårt 

alkoholmissbruk. Harry började själv dricka alkohol som 13-åring och har sedan fortsatt med 

ett allt tyngre narkotikamissbruk. Vid 25 års ålder dömd till 12 månaders fängeslestraff för 

narkotikabrott. Säger att han ”trivdes på kåken”.  

 

Är nu vårdad enligt LRV med särskild utskrivningsprövning. sedan 3 år tillbaka. Dömdes för 

grov misshandel, olaglig körning samt hot och misshandel av tjänsteman. Vid 

Rättspsykiatrisk undersökning bedömd som paraniod psykos samt antisocial 

personlighetsstörning och blandberoende. Nu planeras utslussning till eget boende samt 

fortsatt öppen rättpsykiatrisk tvångsvård. Harry har haft flera permissioner. Initialt vid två 

tillfällen återfallit i narkotikamissbruk men senaste 6 månaderna gått allt bättre. 

 

Mårten – med en bipolär (manodepressiv) sjukdom 

Mårten är 35 år gammal, gift och arbetar som egenföretagare. Han insjuknade i samband med 

en skidresa till Alperna under gymnasiet. Fick svårt att sova och blev allt mer uppvarvad. 

Under denna resa dracks det mycket alkohol och han och trodde själv att allt berodde på det. 

Strax efter hemkomsten försämrades han kraftigt och fick tankar om att han hade 

direktkontakt med Gud och kunde styra jorden. Blev då vårdad enligt LPT (Lagen om 

Psykiatrisk Tvångsvård) under 5 veckor och diagnostiserad som en manisk episod. Har 

därefter haft ytterligare ett maniskt skov samt en depression som krävt kortare sjukhusvistelse 

men i övrigt klarat sig bra. Slutfört civilingenjörsutbildning och driver nu ett framgångsrikt 

företag inom IT-branchen.  

 

Insjuknar för en vecka sedan i en besvärlig influensa med diarré, kräkningar och feber. I 

samband med det haft svårt att sköta sin medicinering och sömnen har varit allt sämre. 

Hustrun har noterat att han blivit alltmer rastlös och irritabel och uppmanat honom att söka 
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hjälp vilket han själv inte riktigt varit motiverad till. Inkommer tillsammans med hustrun akut 

sent på natten lätt berusad och agiterad. Mårten läggs in och får rogivande medicin för att få 

honom att återta förlorad sömn. Blodprov visar att han har för låg halt av sin 

stämningsstabiliserande medicin i blodet och han får nu under en kort period en något högre 

dos av denna och stabiliseras snabbt och kan skrivas ut efter en veckas vård. 


