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Skånes länsgemensamma analys,  
Överenskommelsen psykisk hälsa 2016 
 
Region Skåne och kommunerna i Skåne genom Kommunförbundet Skåne har tillsammans 
med brukarföreningarna inom psykiatrin gjort en länsgemensam analys och handlingsplan. 
 

Metod 
Under vecka 14 2016 bjöds samtliga kommuner, brukarföreningar och psykiatrin in till sex 
delregionala möten för att diskutera Överenskommelsen psykisk hälsa 2016. Totalt deltog 
cirka 150 personer. Inför de delregionala mötena hade de flesta kommuner och de olika 
verksamhetsområdena inom psykiatrin identifierat särskilt prioriterade utvecklingsområden 
utifrån de fem fokusområdena i Överenskommelsen psykisk hälsa 2016. 
 
De inkomna inventeringarna och det arbete som genomfördes på de delregionala mötena 
har sammanställts och bildar underlag till såväl analys som handlingsplan. Analys och 
handlingsplan har föredragits vid Regional Samverkansgrupp Psykiatris sammanträden 
2016-05-10 och 2016-08-23.  
 
Särskild dialog med NSPH Skåne och IFS genomfördes 2016-06-14 och 
brukarföreningarna har erhållit löpande information. NSPH och IFS har även inkommit 
med skriftligt material.   

Bakgrund 
I syfte att åskådliggöra området utifrån de fem fokusområdena i Överenskommelsen 
Psykisk ohälsa 2016 har SKL tagit fram nedanstående bild.  
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Bilden nedan visar självrapporterad nedsatt psykisk hälsa i Folkhälsorapporten 2015 i Skåne 
respektive riket. 
  

 
 
 

 
Bilden visar en sammanställning av Region Skånes resultat i öppna jämförelser 2015. 
Pilarna visar förändringen sedan föregående mätning. Region Skåne har gjort en analys av 
öppna jämförelser 2015 inom psykiatri.  
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Analys 
Fokusområde 1. Förebyggande och främjande arbete 
 
Självmord 
Enligt Folkhälsorapport Skåne 2013 är självmord en av de vanligaste dödsorsakerna. De 
senaste tjugo åren har självmorden minskat i alla åldersgrupper utom i åldersgruppen 15-24 
år där självmord i stället blivit något vanligare. I denna åldersgrupp är självmord den 
vanligaste dödsorsaken bland unga kvinnor och män i Sverige. I Folkhälsoenkät Skåne 
2012 framgår att cirka 4 % av både män och kvinnor har haft allvarliga självmordstankar 
och knappt 1 % har försökt att ta sitt liv under det gångna året. Självmordstankar och 
självmordsförsök förekommer främst i grupperna utanför arbetsmarknaden, dvs. bland 
personer med långtidssjukskrivning, sjuk- eller aktivitetsersättning, arbetslösa och 
studerande. Varje år tar ca 200 personer i Skåne sitt liv.  
 
Tabellen nedan visar totalt antal döda i självmord (avsiktligt självdestruktiv handling) samt 
Skadehändelser med oklar avsikt 2013-2015 i riket och i Skåne. 
 

 
 
Tabellen på nästa sida visar antal döda i självmord (avsiktligt självdestruktiv handling) 
respektive Skadehändelser med oklar avsikt 2013-2015 i riket och i Skåne per åldersgrupp 
och kön.  
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Äldre personer över 65 år svarar för mer än en fjärdedel av alla självmord i Skåne, 70 % av 
dessa var män, risken är störst bland män över 85 år. Detta ställer krav på kunskap inom 
primärvård och äldreomsorg. En av tre äldre som har tagit sitt liv har tidigare berättat om 
sina tankar för läkare. Äldre personer som begått självmord har i mycket mindre 
utsträckning än andra åldersgrupper haft psykiatrisk vård året före eller behandling med 
psykofarmaka sex månader innan självmordet. Bland unga människor kan 30-40 
självmordsförsök föregå ett självmord, motsvarande siffra för äldre är 2-4 försök (NASP, 
2013). 
 
Division psykiatri i Region Skåne har tagit fram och genomfört en systematisk 
utbildningssatsning, suicidprevention i skånsk specialistpsykiatri, SpiSS, för att höja 
kompetensen kring att förebygga självmord. I Skåne finns dessutom 62 utbildade 
instruktörer i metoden Första hjälpen psykisk hälsa.  
 
Det självmordsförebyggande arbetet i Skåne behöver fortsatt utvecklas. Genom att höja 
kunskapen inom alla verksamheter kan självmord förebyggas.  Det finns behov av att 
arbeta tillsammans med andra samhällsaktörer som exempelvis polis och räddningstjänst. 
Det finns mycket kunskap och kraft att hämta hos idéburna organisationer inom området.  
 

Alkohol, narkotika, dopning och tobak, ANDT 
Länsstyrelsen i Skåne har ett uppdrag kring den nationella ANDT-strategin. ANDT-
strategins övergripande mål är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade 
medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk. 
Länsstyrelsen, Kommunförbundet Skåne, Region Skåne, polis, tull, kriminalvård, lärosäten 
samt idéburna organisationer deltar i ”Skånesamverkan mot droger”, SMD. SMD är en 
regional samverkansgrupp med syfte att samverka över myndighets- och 
organisationsgränserna för att uppnå målen för ANDT-politiken.     
 
Det finns behov av i samverkan öka och sprida kunskap både avseende den nationella 
ANDT-strategin och metoder kring arbete med ANDT. 
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Andel i befolkningen (17-84 år) med alkoholmissbruk enligt diagnostiska kriterier i DSM-
IV genom frågeinstrumentet M.I.N.I. 
 

 
 
Andel patienter som vårdats för antingen narkotika- och/eller alkoholdiagnos (huvud- eller 
bidiagnos) enligt patientregistret (slutenvård) och som avlidit (oavsett dödsorsak) samma 
kalenderår. 
 

 

 
Attityder till psykisk ohälsa  
I samband med kampanjen Hjärnkoll gjordes befolkningsundersökningar av attityder, 
kunskaper och förväntade beteende visavi psykisk sjukdom och personer med psykisk 
sjukdom. Resultaten från undersökningen visar att attityder, kunskaper och beteende har 
förändrats i markant mellan 2009 och 2013 i de län som påbörjade sina kampanjer 2009.   
Skåne blev kampanjlän 2011 och i dessa kampanjlän har det endast skett marginella 
förändringar i attityder kunskaper och beteende enligt undersökningen. 
 
Sedan 2010 har det i Skåne varje år arrangerats en Skånevecka för psykisk hälsa i samband 
med ”World Mental Health Day”. Under Skåneveckan hålls ett stort antal arrangemang av 
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brukarföreningar och olika verksamheter runt om i Skåne för att uppmärksamma och 
förbättra attityder till psykisk ohälsa. 
 
 
Det finns behov av att; 

• öka kunskap om psykisk ohälsa hos allmänheten samt på arbetsplatser  
• utveckla information även till resten av befolkningen kring vart man vänder sig när 

man behöver vård- och stödinsatser kring psykisk ohälsa. 
• öka kunskap om psykisk ohälsa inom professionen; elevhälsa, primärvård, 

kommunal verksamhet 
• fortsätta arbetet med att förändra attityder till psykisk ohälsa 

 

Anställda med egen erfarenhet av psykisk ohälsa 
Sedan 2015 finns riktlinjer vid anställning av Mentorer i Division Psykiatri. Mentor är en ny 
yrkeskategori och mentorns huvudsakliga uppdrag är att erbjuda ett stöd i patienternas 
personliga återhämtning med utgångspunkt från där patienten befinner sig i livet.  
 
I maj 2016 fanns 8 Mentorer anställda i Region Skåne. Utvärdering pågår och utförs av 
Lunds Universitet. Utvärderingen ska vara färdig november 2016 och utvärderingen 
kommer att ligga till grund inför ställningstagande avseende fortsättning av konceptet.  
 
I några skånska kommuner finns det personer som är anställda utifrån egen erfarenhet av 
psykisk ohälsa.  
 

Barn och unga 
Godkänd grundskola 
Forskning visar att godkända betyg från grundskolan är den överlägset största 
skyddsfaktorn mot utanförskap och psykisk ohälsa senare i livet. Den forskning som finns 
visar att skolresultaten är en skyddsfaktor för alla barn, men för familjehemsplacerade barn 
är den extra viktig. Många faktorer i vår omgivning är svåra att förändra, men något som vi 
kan påverka är skolgången. Om barn som är placerade i samhällsvård går ut skolan med 
godkända betyg i årskurs 9, så halverar de risken att hamna i psykisk ohälsa, missbruk, 
kriminalitet och bidragsberoende. En fungerande elevhälsa lyfts fram som en 
framgångsfaktor för att uppnå godkända betyg. Resurserna i elevhälsan varierar kraftigt 
mellan olika skolor, vilket innebär att det stöd elever kan få ser mycket olika ut i Skåne. En 
särskild svårighet inom elevhälsan är att det saknas en gemensam huvudman för skolan. 
 
Skolverkets definition på ett hemmasittande barn är någon som har 100 procent 
skolfrånvaro i en månad eller mer. I den senaste statistiken, från 2009, fanns 1 650 
hemmasittande barn i Sverige. 
 
Det finns ett behov av att främja barns möjligheter att uppnå godkända betyg i årskurs 9. 
Bilden nedan visar andel behöriga till yrkesförberedande gymnasium. Uppgifterna är 
hämtade från antagningssystem för gymnasiesamverkan Skåne och västra Blekinge. 
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Kommun Betyg minst yrkesförberedande 
Bromölla  77,9% 
Hässleholm  84,3% 
Hörby  83,1% 
Kristianstad  86,7% 
Osby  86,8% 
Sölvesborg  83,6% 
Östra Göinge  81,6% 

Nordöst  84,7% 
   

Kommun Betyg minst yrkesförberedande 
Bjuv  87,1% 
Båstad  87,7% 
Helsingborg  88,2% 
Höganäs  95,4% 
Klippan  89,4% 
Landskrona  78,3% 
Perstorp  67,6% 
Svalöv  72,4% 
Åstorp  71,4% 
Ängelholm  87,2% 
Örkelljunga  73,2% 

Nordväst  84,5% 
   

Kommun Betyg minst yrkesförberedande 
Simrishamn  88,0% 
Sjöbo  81,8% 
Tomelilla  64,9% 
Ystad  92,4% 

Sydöst  83,1% 
   

Kommun Betyg minst yrkesförberedande 
Burlöv  85,9% 
Eslöv  89,6% 
Höör  93,9% 
Kävlinge  92,6% 
Lomma  95,7% 
Lund  91,2% 
Malmö  78,7% 
Skurup  91,1% 
Staffanstorp  89,8% 
Svedala  94,0% 
Trelleborg  81,9% 
Vellinge  89,0% 

Sydväst  85,6% 
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Familjecentraler  
Region Skåne har tagit fram en strategi för inrättande av minst en familjecentral per 
kommun. För närvarande finns en anställd projektledare på Kommunförbundet Skåne för 
att möjliggöra strategin tillsammans med de skånska kommunerna. Familjecentralerna lyfts 
fram som en viktig plats för tidig upptäckt och tidiga insatser avseende psykisk ohälsa. 
 

 
Rött; finns familjecentral (2,3 eller 4-bent) Siffran anger antalet familjecentraler. Totalt finns 
29 familjecentraler i Skåne.  
Orange; på gång med familjecentral 
Beige; finns öppen förskola 
Gult; inget av ovanstående   
 
Det finns ett behov av en jämlik tillgång till familjecentraler för medborgare i Skåne. 
 

Fokusområde 2. Tillgängliga och tidiga insatser 
 

Vart vänder man sig? 
Samtliga kommuner och Region Skåne har tagit fram webbaserad information kring vård- 
och stödinsatser till barn och unga med psykisk ohälsa inom ramen för de tidigare PRIO 
satsningarna.  
 
Det finns ett behov av att utveckla information även till resten av befolkningen kring vart 
man vänder sig när man behöver vård- och stödinsatser kring psykisk ohälsa. 
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Föräldrastöd  
Föräldrastöd definieras som en aktivitet som ger föräldrar kunskap om barns hälsa, 
emotionella, kognitiva samt sociala utveckling och/eller stärker föräldrars sociala nätverk.  
Det pågår redan idag många föräldrastödjande aktiviteter som riktar sig till föräldrar med 
tonårsbarn i Skåne län och i länets kommuner och stadsdelar. Länsstyrelsen i Skåne har ett 
uppdrag att under de kommande åren i samverkan med kommuner, landsting och andra 
aktörer medverka till uppbyggnad av en regional struktur för arbetet. Uppdraget kan 
omfatta;  

• stöd till kommuner, landsting och andra aktörer i arbetet med att samordna och 
utveckla sitt föräldrastödsarbete 

• implementering av den Nationella strategin för ett utvecklat föräldrastöd – en vinst 
för alla på regional och lokal nivå 

• att utgöra länk mellan nationell, regional och lokal nivå och fånga upp lokala och 
regionala behov 

• att stimulera utveckling av tvärsektoriella insatser regionalt och lokalt 
• att arrangera utbildning och kompetensutveckling i länet 

Tillgången till föräldrastöd i de skånska kommunerna varierar. Länsstyrelse i Skåne har ett 
nätverk kring föräldrastöd där man under 2016 bland annat kommer att fokusera på att 
förbättra kontakterna med den idéburna sektorn. Vidare finns det ett behov av att förbättra 
samverkan mellan kommunerna och Region Skåne och dra nytta av varandras kunskaper.  
 
Länsstyrelsen i Örebro gav 2016 ut en kartläggning avseende föräldrastöd där ett flertal 
förslag lyfts fram. Här finns rapporten. 
 

Barn och Unga 
Från en liten övervikt av nedstämdhet bland flickor i årskurs 5 är det nästan tre gånger fler 
flickor än pojkar som känner sig nedstämda i årskurs 9. Psykiska och psykosomatiska 
besvär är vanligare bland flickor (i synnerhet nedstämdhet och oro), men ökningstakten 
över tid har varit liknande för både pojkar och flickor. I en totalundersökning av svenska 
elever i årskurs 9 år 2009 uppgav 37 % av flickorna och 16 % av pojkarna att de ofta eller 
alltid haft två eller flera psykosomatiska besvär (exempelvis huvudvärk, magont, 
sömnproblem, känt sig ledsen, spänd eller yr) under det senaste halvåret. I denna rapport 
redovisas resultat från Folkhälsoenkät Barn och Unga i Skåne 2012 samt Folkhälsoenkät 
Skåne 2008. 
 
Barn- och ungdomspsykiatrin i Region Skåne har sedan 2013 ansvarat för första linjens 
hälso- och sjukvård för barn och unga mellan 6 och 18 år som har behov av hälso- och 
sjukvårdsinsatser på grund av psykisk ohälsa. Sedan starten i juli 2015 har antalet 
utbudspunkter ökat från fem till 17 och verksamheterna finns i 15 av Skånes kommuner. I 
Malmö Stad finns tre verksamheter. I en genomlysning av barn- och ungdomspsykiatrin, 
som genomförts under 2015, framkommer bland annat att Första linjen arbetar på 
primärvårdsnivå, men uteslutande med ”akutförloppen” och inte den långsiktiga 
uppföljningen av patienter som tidigare behandlats inom specialistpsykiatrin. 
 
En del av första linjen uppdraget är ”En väg in”. ”En väg in” är ett telefonnummer för hela 
Skåne dit barn och ungdomar upp till 18 år kan ringa för råd, stöd, kontakt och nyanmälan 
gällande psykisk hälsa. Även anhöriga, skolpersonal med flera är välkomna att ringa ”En 
väg in”. Telefonrådgivningen har varit i funktion sedan september 2013 med syfte att 
enklare och snabbare kunna hjälpa barn och unga som mår psykiskt dåligt. 
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Telefonrådgivningen bemannas av legitimerade sjuksköterskor som ger råd och stöd, 
förmedlar kontakt med Första linjen-mottagningar, specialistpsykiatrin eller andra lämpliga 
instanser.  
 
Antalet inringande personer till ”En väg in” har ökat sedan starten och ökningen är 
ihållande men ungdomar kontaktar inte ”En väg in” i den utsträckning som förväntas och 
önskas. 

 
 
Tabell: Antal besvarade telefonsamtal till En väg in 2015. 

 
 

 
Tabell: Antal patienter och besök inom 1:a linjen i Skåne mellan 2013-2015. 
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Barn och unga med psykisk ohälsa behöver en enkel och snabb väg till hjälp och stöd.  
 
Totalt sett hade 42 personer per 1000 invånare i Skåne besökt psykiatrin någon gång under 
år 2014. År 2008 var den siffran 38 personer per 1000 invånare.  I åldersgruppen 13-17 år 
har besöksfrekvensen dock stigit från 61 per 1000 invånare 2008 till 100 per 1000 invånare 
2014 (figur 1). Också i åldersgruppen 18-24 år har besöksfrekvensen stigit. Denna ökning 
återfinns hos både pojkar och flickor (figur 2). En bidragande orsak till ökningen i de yngre 
åldrarna kan vara att man de senaste åren infört nya rutiner som ska göra det lättare för 
ungdomar att söka stöd för sin psykiska hälsa. 
 
De vanligaste registrerade diagnoskoderna för flickor var 2014 depressiv episod (F32), 
ätstörningar (F50) och ångestsyndrom (F41). De vanligaste diagnoserna för pojkar var 2014 
hyperaktivitetsstörningar (F90), depressiv episod (F32) och allmän medicinsk undersökning 
(Z00). Diagnosfördelningen var relativt oförändrad mellan 2008 och 2014. 
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Det finns en bristande tillgänglighet till utredning med frågeställning ADHD inom Barn- 
och Ungdomspsykiatrin. Det finns behov av processkartläggning och implementering av 
nationella ADHD–riktlinjer avseende nivå-indelning av ADHD-utredning. 
 

Unga vuxna 
Unga vuxna mottagningar infördes 2013 som tilläggsuppdrag inom vårdcentralernas 
ackrediteringsvillkor för att minska psykisk ohälsa i åldern 16-29 år och minska 
sjukskrivning. Arbetet sker alltid i samarbete med kommuner och genom överenskommelse 
samarbete med Arbetsförmedling, Försäkringskassa och ibland även idéburen sektor. Idag 
finns cirka 20 mottagningar i dag. Mottagningarna har kompetens avseende KBT genom 
leg psykoterapeut, psykolog eller psykiater. På mottagningarna finns arbetsterapeut, 
sjukgymnast, socionom, samt ofta sjuksköterska.   
 
Det finns ett behov av att tillsammans med samverkanspartners se över strukturen för det 
utbud av tillgängliga och tidiga insatser som erbjuds unga med psykisk ohälsa. 
 

Ungdomsmottagningar  
I Skåne finns för närvarande 17 ungdomsmottagningar samt en mobil verksamhet.  
 
Inom ramen för Överenskommelsen psykisk hälsa 2016 tar Skåne fram en satsning på 
Ungdomsmottagningarna i Skåne. Analys visar att det finns behov av att öka såväl den 
geografiska tillgängligheten som utökade öppettider. Behovet av utökade öppettider finns 
framförallt i storstadsområdena. Inom ungdomsmottagningarna ser man en viss 
undanträngningseffekt där äldre ungdomar tränger ut de yngre. Vidare finns ett behov av 
tydlighet gällande ungdomsmottagningarnas uppdrag avseende psykisk ohälsa samt ett 
behov av förbättrad samverkan mellan ungdomsmottagningarna och dess vårdgrannar. 
Genom ökningen av ensamkommande flyktingbarn finns det nu en ny målgrupp där 
ungdomsmottagningarna måste utveckla sin verksamhet för att möta målgruppens behov.  
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Dessa områden ingår i Skånes satsning på Ungdomsmottagningar som rapporteras in i 
särskild ordning.  
 

Närstående 
Det finns behov av utbyggnad av anhörigstödet till anhöriga till personer med psykisk 
ohälsa. Detta stöd behöver byggas ut både till barn som anhöriga men även till vuxna som 
anhöriga. 
 
Vart femte till sjätte barn i Sverige beräknas växa upp i familjer där det finns problem med 
missbruk eller psykisk ohälsa. Ungefär vart tionde barn beräknas ha upplevt våld i familjen. 
Allvarliga problem i familjen under uppväxten behöver inte betyda att barnen får egna 
problem senare i livet, men risken för att de själva ska utveckla psykisk eller fysisk ohälsa i 
framtiden är förhöjd, och svåra uppväxtförhållanden kan ha en negativ påverkan på 
barnens skolresultat. För att minska risken är det viktigt att familjemedlemmarna erbjuds 
stöd både enskilt och som familj. 
 
Psykossjukdomar, särskilt schizofreni tillhör de svåraste och mest handikappande 
sjukdomarna. Anhöriga får som regel axla bördan att, utan ersättning, bistå sina drabbade 
familjemedlemmarför att de skall klara ett liv i samhället. Anhörigas positiva inverkan på 
rehabiliteringen har belagts med omfattande forskning, vilket lett till rekommendationer i 
Socialstyrelsens nationella riktlinjer att alltid involvera familjen i de insatser som erbjuds 
patienter med psykossjukdom.  
En nyligen genomförd multicenterstudie av anhörigbördans objektiva (använd tid och 
pengar) och subjektiva komponenter (upplevelse av belastning) visade att de anhöriga 
använde cirka 20 timmar per vecka och 14 % av sin bruttoinkomst för att stödja, bistå och 
vårda sina sjuka familjemedlemmar. Över hälften av de närstående rapporterade dessutom 
problem med den mentala hälsan i form av ångest och depressiva besvär. Den största 
bakomliggande orsaken till anhörigbördans storlek visade sig vara funktionsnivån hos den 
sjuke familjemedlemmen; ju lägre funktionsnivå, desto större börda för närstående. 
Slutsatsen av studien blev därför att den mest verkningsfulla insatsen för att avlasta 
anhöriga till patienter med psykossjukdom är att erbjuda insatser som tränar och därmed 
ökar funktionsnivån hos den sjuke familjemedlemmen. (Vem ska betala för det obetalda 
omsorgsarbetet? Red. Martina Takter Malmö Stad 2015) 

 
Primärvårdsnivå 
Primärvården har ett första linjeansvar för vuxna med psykisk ohälsa. Antalet kuratorer och 
psykologer inom primärvården har ökat för att möta det ökade behovet av stöd kring 
psykisk ohälsa.  
 
Totalt sett hade 14 procent av kvinnorna och nio procent av männen i Skåne minst ett 
registrerat läkarbesök med en diagnos inom gruppen psykiska sjukdomar och syndrom 
samt beteendestörningar, F00-F99, under 2014. Detta inkluderade samtliga vårdformer 
(primärvård, specialiserad somatisk öppenvård, psykiatrisk öppenvård och slutenvård). 
Nedan visas andelen personer i befolkningen som haft minst ett läkarbesök med en diagnos 
inom gruppen psykiska sjukdomar under 2014 inom de respektive vårdformerna; 
primärvård, specialiserad somatisk öppenvård, (specialistvård/öppenvård), psykiatrisk 
öppenvård (psykiatri/öppenvård) och slutenvård uppdelat på ålder. I åldersgrupperna 0-12 
och 11-17 år dominerar besök inom specialiserad somatisk öppenvård och psykiatrisk 
öppenvård.  
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I åldersgrupperna över 18 år är dock andelen som haft ett besök med diagnos inom 
gruppen psykiska sjukdomar inom primärvården betydligt större än inom övriga 
vårdformer. 
 

 
I åldersgruppen 55-59 år hade så mycket som 14 procent av Skånes befolkning haft ett 
besök i primärvården för en psykisk diagnos under 2014. Skulle man enbart titta på besök 
inom psykiatrin är motsvarande siffra dock bara 4 procent. Detta tyder på att en betydande 
del av de personer som söker vård för psykiska sjukdomar och psykisk ohälsa enbart är i 
kontakt med primärvården. 
 
Det behövs ytterligare kompetens inom primärvården, inte minst för att möta de ökande 
sjukskrivingarna för psykisk ohälsa.  
 
Sedan 2015 finns en Skåneövergripande handläggningsöverenskommelse primärvård – 
specialistpsykiatri gällande vuxna.  
 

Tillgänglig specialistvård  
För att underlätta för patienten vid övergång från heldygnsvård till öppenvård, och som en 
suicidpreventiv åtgärd, eftersträvas att patienten vid utskrivning får en bokad tid inom åtta 
dagar. 2015 fick 53 % av patienterna en sådan bokad tid.  
 
Det finns behov av att öka tillgängligheten till specialistpsykiatrisk vård, särskilt vad gäller 
neuropsykiatriska utredningar, både för barn och vuxna. Diagrammen nedan visar väntetid, 
antal väntande, inkommande remisser och slutförda utredningar för neuropsykiatriska 
utredningar i Region Skåne. Antalet inkommande remisser överstiger antalet slutförda 
utredningar, vilket tyder på att vidtagna åtgärder ännu inte ger tillräcklig effekt. 
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Det finns ett behov av kompetensutveckling inom den prehospitala vården för att kunna 
möta personer med psykisk ohälsa och för att på ett kvalitetssäkert sätt ge vård vid 
brådskande och akuta tillstånd av psykisk ohälsa/psykiska sjukdomstillstånd hos 
vårdsökande.  
 
Allt yngre personer uttrycker olika typer av transidentiteter och gruppen blir större. Det 
finns behov av ökad kunskap annat kring behandling och bemötande. Det finns också en 
tillgänglighetsbrist till specialiserad vård för målgruppen i Skåne. 
 

Fokusområde 3. Enskildas delaktighet och rättigheter 
 
Brukarinflytande på systemnivå  
I det gemensamma forumet Regional Samverkansgrupp psykiatri finns representanter från 
brukarföreningar. Region Skåne har sedan lång tid tillbaka ett forum för dialog mellan 
Hälso- och sjukvårdsnämnden och psykiatrins brukarföreningar, Fördjupad dialog 
psykiatri. Det stora flertalet av de skånska kommunerna har brukarmedverkan i sina 
delregionala samverkansgrupper.  
Region Skåne har på ett tydligare sätt samarbetat med brukarföreningarna sedan PRIO-
satsningarna började. År 2014 togs ett stort kliv framåt i riktningen om att stärka 
brukarrörelsen genom en väsentligt ökad finansiering och gemensamma idéer om projekt 
och aktiviteter som avser öka patienternas/brukarnas och anhörigas delaktighet och 
inflytande i sjukvården. Detta har skett inom ramen för s.k. Delaktighetsärenden som 
Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne finansierat. En tätare samverkan med 
brukarrörelsen har varit givande, inte alltid enkel, och erfarenheter har utbytts. Region 
Skåne arbetar aktivt med att hitta former för utvecklingen av samverkan med 
brukarrörelsen och kan komma att testa nya vägar för att genom samverkan med 
brukarföreningarna i Skåne öka patienternas delaktighet och inflytande. 
 

Delaktighet  
Både inom psykiatrin och inom socialtjänsten finns ett stort behov av att utveckla barn och 
ungas delaktighet. Inom socialtjänsten finns ett flertal undersökningar som visar att en 
mycket liten del av utredningsförfarande avseende barn och unga består av direktkontakt 
med den unge.  
 
Inom barn och- ungdomspsykiatrin finns ett behov att på ett strukturerat sätt få barn och 
ungas synpunkter på vårdinnehåll, kontaktvägar etc.  
 
Brukarstyrda inläggningar för personer med självskadande beteende 
I oktober 2015 startade vuxenpsykiatrin i Lund ett försöksprojekt och forskningsstudie 
med brukarstyrda inläggningar för patienter med självskadande beteende. Brukarstyrda 
inläggningar innebär att personer med självskadande beteende och svåra tankar på att inte 
vilja leva längre kommer att ha möjlighet att själva bestämma att bli inlagda under kortare 
perioder (upp till tre dagar, maximalt tre gånger i månaden). De tar själva kontakt direkt 
med avdelningen och behöver inte träffa läkare på psykiatrisk akutmottagning först. 
Brukarstyrda inläggningar används sedan många år med goda erfarenheter i Nederländerna. 
Metoden är tänkt att vara en krishanteringsstrategi som kompletterar behandlingen i 
öppenvården, där målet är att förebygga allvarliga självskador och självmord genom att 
erbjuda hjälp mycket tidigare i förloppet än vad vården gör idag. En av hörnstenarna i 
metoden är att åstadkomma en ökad autonomi för personen som söker vård. 
Mål: Alla verksamhetsområden ska ingå i studien. 
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Ökad delaktighet kan bland annat ske genom förbättrad process kring strukturerad 
vårdplanering, SIP och SVPL, projektet utskrivningsguiden, delat beslutfattande samt 
genom ökat användande av Case Management. 

 
Personligt ombud  
I Skåne har 29 av 33 kommuner Personligt Ombud. Medel har utbetalats till 46,3 tjänster 
via Länsstyrelsen i Skåne. Under 2015 hade 1278 klienter tillgång till personligt ombud och 
av dessa var 585 klienter nya.  
 
Länsstyrelsen i Skåne samlar varje år in avvikelser som de Personliga ombuden identifierat. 
Dessa avvikelser rör verksamheter inom både kommun och landsting. Förbättrad 
samverkan med de personliga ombuden på ledningsnivå skulle kunna innebära att de 
identifierade avvikelserna tas om hand på ett mer strukturerat sätt.   
 

Utskrivningsguiden 
NSPH Skåne har tilldelats medel av Allmänna Arvsfonden för att driva projektet 
”Utskrivningsguiden – ett verktyg för en väg tillbaka”. Syftet är att ta fram och 
implementera ett verktyg för en bättre utslussning och väg tillbaka för patienter inom 
psykiatrin. Kommunförbundet Skåne och Region Skåne kommer att delta i projektets 
referensgrupp.  
 
SIP 
För personer med behov insatser både från hälso- och sjukvården och kommunala 
verksamheter ska en samordnad individuell vårdplan, SIP, upprättas om det behövs för att 
personen ska få sina behov tillgodosedda. Det finns Skånegemensamma rutiner för SIP och 
SVPL. 
 
2014 gjordes 271 SIP i den slutna psykiatriska vården (barn och vuxna). 2015 gjordes 274 
SIP. 
2014 gjordes 3181 SIP i den öppna psykiatriska vården (barn och vuxna). 2015 hade detta 
ökat till 4498 SIP.  
 
Avseende SIP i Barn- och ungdomspsykiatrin ser utvecklingen mellan 2014 till 2015 ut 
enligt nedan;  
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I Öppna jämförelser 2016 har 8 kommuner i Skåne uppgett att man inte har en skriftlig 
rutin för att informera den enskilde om dess möjligheter att få en samordnad individuell 
plan (SIP). 
 
SVPL 
Samordnad Vårdplanering avseende utskrivningsklara patienter kommer i hög grad att 
påverkas av en eventuellt ny betalningsansvarslag.  
 
Införandet av ”Mina Planer” innebär att kommunerna har ett utvecklingsarbete att göra 
genom att; 

• Samordna sin mottagningsfunktion för ”Mina Planer” 
• Tillse att berörda personer har tillgång till SITHS kort för tillgång till ”Mina Planer” 

Det finns ett behov att utbilda personal både inom Region Skåne och kommunerna i ”Mina 
Planer” där både SVPL och SIP ingår. En sådan utbildningssatsning kan med fördel göras 
gemensamt.  
 

Nationell Patientenkät  

 
 

Casemanagement, ACT, F-ACT 
Case Management är framtaget för personer med svår psykisk sjukdom. Delar av modellen 
kan även med fördel användas i vård/stöd av andra grupper såsom exempelvis äldre och 
personer med beroende/missbruk. Vidare har det framkommit önskemål om att prova 
Casemangement inom allmänpsykiatrin. I de nationella riktlinjerna för schizofreni och 
schizofreniliknande tillstånd nämns Case Management som en av de insatser den enskilde 
ska kunna erbjudas. Detsamma gäller riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och 
beroende, samt äldre och psykisk ohälsa.  
 
Fortsatta insatser inom området ska ske inom Region Skåne. I detta område ingår bland 
annat förbättrad vård för personer med psykossjukdom, kroppslig hälsa, integrerade 
vårdformer, Assertive community treatment, ACT, eller flexibel ACT, F-ACT, Case 
Management och Mobila team. 
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Vad gäller arbetet med att införa integrerade vårdformer, det vill säga multiprofessionella 
team inklusive representant från, eller strukturerat samarbete med, kommunen, är målet att 
detta skall finnas inom psykosområdet inklusive för de patienter som har en 
missbruksproblematik. I huvudsak kommer arbetet att röra implementering av metoderna 
ACT, eller F-ACT. ACT riktas till personer med omfattande och komplicerad psykiatrisk 
problematik samt behov av ett intensivt omhändertagande från både hälso- och sjukvård 
och socialtjänst. Modellen ger jämfört med sedvanlig behandling en minskning av antalet 
psykiatriska vårdtillfällen och antalet dagar på sjukhus, en större stabilitet i självständigt 
boende och lägre risk för hemlöshet och arbetslöshet. ACT har hög evidens och 
rekommenderas i de Nationella riktlinjerna för psykosociala insatser vid schizofreni och 
schizofreniliknande tillstånd. F-ACT är en mindre resurskrävande modell som innebär att 
det integrerade teamet kan intensifiera sina insatser runt en person då behov uppstår. För 
närvarande finns ett ACT-team i Skåne och 12 F-ACT-team har startat upp eller är på väg 
att startas. Fortsatt utveckling pågår kring handledning och kvalitetssäkring av de 
uppstartade teamen samt uppföljning av insatserna på individnivå. 
 
Regional Samverkansgrupp Psykiatri har ett särskilt utskott kring Case Management och 
det finns ett skånegemensamt material.  

Tvångsvård  
Tvångsåtgärderna ökade under 2015 jämfört med 2014 i Region Skåne. Ett fåtal patienter 
med stort vårdbehov står, enskilt, för den största delen av ökningen. I ett av Psykiatri 
Skånes verksamhetsområde står 3 patienter (av 81) för 45 % av tvångsåtgärderna. Några 
verksamhetsområden har en högre andel patienter som tidigare vårdats inom 
rättspsykiatrin i Växjö. Ett verksamhetsområde har genom ett flertal åtgärder och 
utbildningar lyckats minska användandet av tvångsåtgärder. 
 
Vid tvångsvård finns det lagkrav på att en vårdplan ska upprättas snarast efter att patienten 
tagits in för vård. I Skåne varierar andelen patienter med vårdplan inom tre dygn mellan 37 
% - 86 %.  
 
Statens överenskommelse med SKL om stöd till riktade insatser inom områden psykisk 
ohälsa (PRIO) för åren 2014 och 2015 har gett upphov till ett arbete om att öka förståelsen 
och kunskapen kring tvångsvården. Detta arbete har initialt fokuserat på gruppen de 10 % 
som varit föremål för flest tvångsvårdstillfällen, och mest tvångsåtgärder. För 2015-års 
överenskommelse breddades gruppen och inkluderade utöver de nämnda 10 % även 
personer med komplicerad psykiatrisk problematik. 
 
PRIO-satsningen gav upphov till det arbete som Region Skåne startade på området under 
2014 och fortsatte under 2015. En handlingsplan togs fram 2014 och byggdes på under 
2015.  Handlingsplanen syftar till att skapa en ram som vägleder och underlättar arbetet 
som redan startats för att minska behovet av tvångsvård och tvångsåtgärder. 
Handlingsplanen ska ses som ramen och motorn för att driva igenom arbetet och nå målen. 
Den ger förslag på vårdande insatser som kan leda till att minska tvångsåtgärder eller 
tvångsvård, då detta skulle vara att föregå det arbete och resultat som division psykiatri 
behöver göra för att identifiera och analysera evidensbaserade metoder som kommer 
föreslås användas.  
 
Handlingsplanen är utformad utifrån ett övergripande perspektiv för vad Division Psykiatri 
ska arbeta med och kan i sin tur ge upphov till nya och mer verksamhetsnära uppgifter och 
aktiviteter med samma syfte om att minska behovet av tvångsvård och tvångsåtgärder. 
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Region Skåne behöver implementera rutin för eftersamtal. Eftersamtal ska genomföras 
efter tvångsåtgärder med syfte att undersöka hur det kan undvikas framöver, utröna hur 
patienten upplevde tvångsåtgärden, hur den påverkat patienten samt om hen önskar 
bearbeta upplevelsen på något vis samt konstatera eventuell brist på resurser i form av 
kompetens (de-eskalerande bemötande) och belastning/bemanning (tidsbrist) i syfte att 
stärka personalens förmåga att hantera trängda situationer. 
 
För närvarande finns 70 aktiva uppdrag avseende stödpersoner för personer som vårdas 
med tvång i Skåne. Vid ett givet datum i mars 2016 vårdades 258 personer inom psykiatrisk 
tvångsvård (LRV och LPT). 

Brukarrevision 
I Region Skåne har två brukarrevisioner genomförts under 2016. En har utförts inom 
mellanvården (Lund) och en har utförts inom slutenvården (Malmö). Ytterligare en 
brukarrevision planeras under 2016. 
 
Enligt Öppna Jämförelser 2016 har 6 kommuner i Skåne genomfört minst en brukarstyrd 
brukarrevision av verksamheter inom socialpsykiatri för att ge brukare ökat inflytande. 
Flera kommuner planerar att genomföra ytterligare brukarrevisioner under 2016. 
 
I 5 kommuner i Skåne har resultaten från brukarstyrd brukarrevision använts för att 
utveckla verksamheter inom socialpsykiatri. En av kommuner som genomfört en 
brukarstyrd brukarrevision har inte använt resultatet för verksamhetsutveckling.  
 
8 kommuner i Skåne har brukarinflytandesamordnare, BISAM, placerade på ledningsnivå 
för att ge brukare inflytande i verksamheten. 
 
Det finns behov av att arbeta mer strukturerat med brukarrevisioner både inom Region 
Skåne och i de Skånska kommunerna.  

Delaktighetsmodellen 
Modellen har etablerats som en fungerande metod för brukarinflytande inom 
funktionshinderområdet (LSS-verksamhet och socialpsykiatrin) och äldreomsorgen. 
Syftet med att arbeta med Delaktighetsmodellen är att öka brukarnas möjlighet att få 
inflytande över sina liv och sin vardagssituation – en väg mot empowerment. Det innebär 
att Delaktighetsmodellen kan ses både som en träning för att lära sig ta ansvar och vara 
delaktig och som ett medel för inflytande och delaktighet. Samtidigt visar erfarenheten att 
personalen upplever samtalen som ”perspektivöppnare” på så sätt att de lär sig nytt om 
både sina egna föreställningar och brukarnas livsvärld. 
 

Dialogutbildningar  
Dialogutbildningar har genomförts sedan 2012 inom division psykiatri. Dialogutbildningen 
leds av personer med egenupplevd erfarenhet av att vara patient eller närstående inom 
psykiatrin. Det uttalade syftet är att gå från dagens relation vårdgivare–vårdtagare till 
morgondagens relation som samarbetspartners. Centrum för Evidensbaserade Psykosociala 
Insatser, CEPI, gjorde 2012 en utvärdering av utbildningen som visade att 
utbildningsinsatsen gjorde en positiv skillnad på psykiatrimedarbetarnas attityder till 
människor med psykisk ohälsa. Cirka 70 % av medarbetarna har hittills gått utbildningen. 
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Fokusområde 4. Utsatta grupper 
 
Barn i samhällsvård 
Barn som är föremål för samhällsvård är en särskilt utsatt grupp. Undersökningar visar att 
de har en sämre såväl psykisk som fysisk hälsa i jämförelse med andra barn. Detta gäller 
även avseende tandhälsa. 
 
Implementeringen av BBIC inom socialtjänsten har stor betydelse för Skånes arbete med 
barn- och ungdomshälsovård. Region Skåne och Kommunförbundet Skåne arbetar 
gemensamt för att lyfta denna fråga och göra alla barns rätt till en god hälso- och sjukvård 
till en gemensam fråga. Flertalet socialförvaltningar och delar av hälso- och sjukvården har 
på konferenser under 2014-2015 gemensamt utarbetat en gemensam handlingsplan. 
Kommunförbundet Skåne har en utvecklingsledare för barn och unga som arbetar med att 
stärka den sociala barn- och ungdomsvården i nära samarbete. 
 
Region Skåne driver sedan flera år tillbaka en satsning kring barn som far illa för att 
förbättra rutiner kring barn som far illa samt för att öka kunskapen om gruppen.  

Ensamkommande och nyanlända barn och unga 
Ensamkommande barn och unga är en utsatt grupp där man inte vet särskilt mycket om 
deras psykiska hälsa. Klart är dock att gruppen i relativt hög grad utsatts för olika trauman 
samt att de befinner sig i en utsatt situation när de väl kommit till Sverige.  
  
Kommunförbundet Skåne, Region Skåne och Länsstyrelsen i Skåne har erhållit medel hos 
Europeiska Socialfonden för att arbeta Skånegemensamt med målgruppen genom projektet 
BOSS. 
 
Kommunmottagna ensamkommande barn i Skåne 
2014: 467 
2015: 451 
2016 tom 31 maj: 125 
 
Dessa siffror är än så länge förhållandevis låga siffror då det är långa handläggningstider på 
Migrationsverket. Den stora grupp som kom i höstas väntas få sina besked i slutet på året 
eller i början av nästa år.  
 
Antal asylsökande ensamkommande barn i Skåne 
31 maj 2016: 3 942 
 
Migrationsverkets prognos från april (antal asylsökande till landet): 
 
Beräkningsalternativen för 2016                                       Beräkningsalternativen för 2017 
A: 100 000 varav 14 000 ensamkommande barn                            A: 100 000 varav 14 000 ensamkommande barn 
B: 60 000 varav 7 000 ensamkommande barn                            B: 60 000 varav 7 000 ensamkommande barn 
C: 40 000 varav 4 000 ensamkommande barn                                C: 35 000 varav 3 500 ensamkommande barn 
 
Beräkningsalternativ (B) med 60 000 asylsökande 2016 är ett planeringsscenario som ligger 
till grund för Migrationsverkets huvudsakliga planering. Troligtvis kommer prognosen att 
skrivas ner ytterligare.  
 
För ensamkommande och nyanlända barn och unga behöver Region Skåne stärka insatser 
på tre nivåer, förebyggande och hälsofrämjande insatser för alla, psykosocialt stöd och 
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behandling i första linjen/primärvården för de med lätt till medelsvår psykisk ohälsa samt 
för personer med svår psykisk ohälsa multikulturell kompetens i specialistvård och utbyggd 
traumavård. Inom barn- och ungdomspsykiatrin pågår en traumabaserad KBT utbildning 
hösten 2016. 
 
För att utveckla personalens kompetens har ett särskilt Kunskapscentrum för Migration 
och Hälsa inrättats i Region Skåne. I Kunskapscentrum migration och hälsas uppdrag ingår: 
•Sammanställning av kunskaps utbildning, utvärdering och kvalitetssäkring 
•Kunskaps – och metodutveckling 
•Främja målgruppens hälsa och förebygga ohälsa genom att identifiera och systematiskt 
kartlägga områden där vården inte når ut 
•Stödja implementering av policy, riktlinjer och tillämpningar i alla av Region Skånes 
finansierade verksamheter  

 
Barn med utåtagerande beteende 
Barn som tidigt uppvisar ett utagerande och normbrytande beteende löper en stor risk för 
en långsiktig negativ utveckling. Dessa barns livssituation präglas ofta av social utsatthet 
och psykisk ohälsa, både hos barnet och hos dess vårdnadshavare. Skolmisslyckanden, 
familjehemsplaceringar, missbruk, kriminalitet och psykiatriska problem är klart 
överrepresenterade vid långtidsuppföljningar av dessa barn. Orsakerna till dessa svårigheter 
är mångfacetterade och finns såväl hos barnet som i dess omgivning.  
 
Tidig debutålder är i många fall en avgörande faktor för prognosen hos dessa barn liksom 
antalet risk- och skyddande faktorer. Därför är upptäckt och behandling av största vikt. 
Kombinationen av beteendestörning och neuropsykiatri ökar risken för svårigheter på sikt. 
Pojkar är överrepresenterade bland dessa barn, för flickor är problembild och prognos inte 
lika väl dokumenterad. 
 
Region Skåne har påbörjat ett arbete i projektform i samverkan med 10 skånska 
kommuner.  

Barn som anhöriga 
Inom Region Skåne, Kunskapscentrum Barnhälsovård, pågår ett regionalt 
utvecklingsarbete kring ”Barn som anhöriga”, alltså barn vars förälder/annan vuxen som 
barnet varaktigt bor tillsammans med har en psykisk störning eller psykisk 
funktionsnedsättning, har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada, är missbrukare av alkohol 
eller annat beroendeframkallande medel eller oväntat avlider. Syftet är att uppmärksamma 
och stödja alla barn som är anhöriga i Skåne, då de enligt lag har rätt till att få information, 
råd och stöd för sin egen skull. Handlingsprogram, stödmaterial och patientinformation har 
tagits fram. Olika verksamheter har kommit olika långt men många behöver bli bättre på 
uppmärksamma barnen och deras behov av information, råd och stöd. Under förra året 
utbildades ca 1200 medarbetare och under 2016 ligger fokus på att utöver medarbetare 
även utbilda chefer och politiker.  
 
Inom Region Skåne kodas anhörigstöd. Totalt kodades 147 åtgärder inom anhörigstöd 
2014, år 2015 hade antalet åtgärder ökat till 459. Det kommer inte att vara möjligt att följa 
antalet åtgärder för anhörigstöd under år 2017.   
 
I Region Skåne har man tillskapat en struktur med barnombud. Inom alla verksamheter i 
Region Skånes psykiatri (där patienterna är vuxna personer över 18 år) finns barnombud. 
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Barnombuden känner till vilka möjligheter till stöd som finns för barn och föräldrar – både 
inom kommunen och inom andra delar av hälso- och sjukvården. 
 
Missbruk 
Under 2015 publicerade Socialstyrelsen nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk 
och beroende. Riktlinjerna är en revidering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och 
beroendevård från 2007. Tre nya områden har inkluderats i de reviderade riktlinjerna: 
Ungdomar, läkemedelsberoende och psykosociala stödinsatser.  
 
Enligt Region Skånes hälso- och sjukvårdsuppdrag, ska Region Skåne tillhandahålla en 
likvärdig psykiatrisk vård och utveckla arbetet i linje med ingångna ramöverenskommelser 
om samverkan mellan Region Skåne och Skånes kommuner. Region Skåne ska även 
utveckla arbetet i linje med nya nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och 
beroende. 
 
Ett övergripande mål är även att öka följsamheten till vårdprogram och riktlinjer.  
  
Då Region Skåne och Skånes kommuner har överlappande ansvar för att erbjuda vård och 
behandling till personer med missbruk och beroende, bör utvecklingen inom 
missbruksområdet till stor del ske i samarbete med Skånes kommuner. Den 25 maj 2015 
antog HSN Ramöverenskommelsen mellan Region Skåne och Skånes kommuner gällande 
samarbetet avseende personer med missbruks- och beroendeproblem. 
  
I samband med det gemensamma remissvaret till Socialstyrelsen från Region Skåne och 
Kommunförbundet Skåne gällande nationella riktlinjer för missbruk och beroende gjordes 
bl.a. en kartläggning över utbud, resurser och organisation inom Division Psykiatri. En 
generell slutsats av denna kartläggning var att missbruksvården i Region Skåne behövde 
förstärkas på olika sätt. Det konstaterades även att Region Skåne vid den tidpunkten inte 
kunde erbjuda patienterna en jämlik vård då utbudet inom Division Psykiatri skiljde sig åt 
mellan verksamhetsområdena. Region Skåne arbetar successivt med att minska de 
omotiverade skillnaderna som kan finnas och strävar efter att uppnå en likvärdig 
beroendevård över Skåne. 
  
I de flesta skånska kommuner använder man ASI (Addiction Severity Index är en 
strukturerad intervjumetod för att kartlägga och bedöma alkohol- och narkotikarelaterade 
problem tillsammans med klienten) Genom ASI finns det möjlighet att ta fram statistik 
både på skånenivå och på kommunnivå. För kommunerna finns en strukturerad plan för 
arbete med ASI och det erbjuds kontinuerligt kompetensutveckling och stöd genom en 
regional utvecklingsledare.  
 
Det föreligger en betydande omotiverad underanvändning av förebyggande läkemedel mot 
alkoholberoende. Dessa läkemedel kan och bör förskrivas inom alla specialiteter där 
alkoholberoende patienter förekommer. 
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Missbruk, Barn och unga  
I Region Skåne finns fyra Maria- mottagningar vilka vänder sig till ungdomar med 
missbruk/beroende. För att man ska arbeta på ett likvärdigt sätt har ett utskott till Regional 
Samverkansgrupp psykiatri tagit fram en s.k. ”kokbok” för Maria-mottagning i Region 
Skåne.  
 
Utskottet identifierade ett antal utvecklingsområden;  
• Skapa möjlighet för särskilt anpassad heldygnsvård och specialiserad 
avgiftning samt nedtrappning i öppenvård för målgruppen.  
• Utveckla metoder för anhörigstöd i grupp.  
• Utveckla brukarmedverkan på alla nivåer. Dialogmöten med ungdomar samt 
med föräldrar. Samverka och dra ömsesidig nytta av brukarföreningar som FMN, Unga 
KRIS, SHEDO och Frisk och Fri.  
• Tillföra barnmorskekompetens i verksamheten. 
 

Våld i nära relationer 
Våld i nära relationer är ett omfattande samhällsproblem och en allvarlig typ av brottslighet 
som förekommer i alla samhällsgrupper. För den som är utsatt för våld, och för de barn 
som tvingas bevittna våld i sitt eget hem, är det en smärtsam vardag. Våldet innebär både 
fysiskt och psykiskt lidande och påverkar ofta hela livssituationen. I Skåne finns en 
samverkansgrupp kring Våld i nära relationer som hålls samman av Länsstyrelsen i Skåne. 
Arbetet i Skåne utifrån från fem fokusområden;  
 
1. Vård och skadedokumentation  
2. Skydd och stöd  
3. Samverkansformer  
4. Hälsofrämjande & förebyggande  
5. Kompetens och metodutveckling 
 
HBTQ-personer som utsätts för våld i nära relationer är en osynlig grupp som har svårt att 
få hjälp.  
 

LSS personkrets 1 
Personkrets 1 inom LSS omfattar personer med utvecklingsstörning, autism eller 
autismliknande tillstånd. Dessa personer har ofta svårt att föra fram sina rättigheter vilket 
leder till särskilda behov av samverkan mellan olika aktörer. Sedan 2016 inkluderas 
Patienter med flerfunktionshinder och/eller utvecklingsstörning bland dem som ska erhålla 
årlig hälsoundersökning på sin vårdcentral.   
 
För dessa personer fokus på bemötande av människan med särskilda behov av; 
• Kommunikation 
• Kontinuitet 
• Kompetens 
 
Regional Samverkansgrupp Psykiatri har tillskapat ett särskilt utskott som ska arbeta 
fördjupat kring dessa frågor.  

Personer med nedsatt autonomi 
Förmågan att själv fatta beslut kan vara nedsatt hos personer med till exempel 
demenssjukdom, olika former av utvecklingsstörning eller på grund av sjukdom eller 
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funktionsnedsättning. En utvecklingsstörning kan finnas samtidigt med flera andra typer av 
funktionsnedsättningar vilket ställer särskilda krav på både information och kontinuitet. Ett 
gott bemötande förutsätter god kunskap om funktionsnedsättningens konsekvenser vid 
planering och genomförande av vården. Utvecklingsstörningen kan göra det svårt för 
personen att uttrycka sina symtom på ett tydligt sätt och här blir informationen från och till 
närstående, personal eller andra som känner personen viktig. Personer med till exempel 
depression och ångestsyndrom kan ha nedsatt kognitiv förmåga, koncentrationssvårigheter, 
oro och känslor av värdelöshet, som kan göra det svårare för personen att formulera sina 
behov, ta till sig information och fatta beslut. 

Nyanlända  
De senaste åren har allt fler personer sökt asyl i Sverige. År 2015 sökte mellan 24 000 och 
40 000 personer i månaden asyl, jämfört med maximalt 10 000 personer per månad tidigare 
år. Totalt kom cirka 163 000 personer under hela 2015, varav cirka 53 000 var barn. 
 
Den kraftiga ökningen av antalet asylsökande har medfört att många fler personalgrupper 
möter asylsökande och nyanlända än tidigare, både i och utanför vården. Personalen möter 
också fler asylsökande och nyanlända. Därför bör all personal som möter asylsökande och 
nyanlända ha grundläggande kunskaper om migration, asylprocessen och psykisk ohälsa. 
Personalen behöver känna till vilka symtom på psykisk ohälsa som bör uppmärksammas, 
och hur symtom kan skilja sig åt mellan olika kulturer. De behöver också känna till vilka 
skyldigheter landstinget har att erbjuda vård, och veta var det finns information på olika 
språk. 
 
Mellan 20 och 30 procent av asylsökande flyktingar som kommer till Sverige 
beräknas lida av psykisk ohälsa. Många med psykiatrisk problematik har kontakt med 
primärvården och färre med specialistpsykiatrin. 
 
För att utveckla personalens kompetens har ett särskilt Kunskapscentrum för Migration 
och Hälsa inrättats i Region Skåne. I Kunskapscentrum migration och hälsas uppdrag ingår: 
•Sammanställning av kunskaps utbildning, utvärdering och kvalitetssäkring 
•Kunskaps – och metodutveckling 
•Främja målgruppens hälsa och förebygga ohälsa genom att identifiera och systematiskt 
kartlägga områden där vården inte når ut 
•Stödja implementering av policy, riktlinjer och tillämpningar i alla av Region Skånes 
finansierade verksamheter  
 
För nyanlända behöver Region Skåne stärka insatser på tre nivåer, förebyggande och 
hälsofrämjande insatser för alla, psykosocialt stöd och behandling i första 
linjen/primärvården för de med lätt till medelsvår psykisk ohälsa samt för personer med 
svår psykisk ohälsa multikulturell kompetens i specialistvård och utbyggd traumavård. 
Inom barn- och ungdomspsykiatrin pågår en traumabaserad KBT utbildning hösten 2016. 
 
Det finns ett behov av att öka antalet hälsoundersökningar samt att tidigt att identifiera 
vårdbehov. En tidig identifikation leder till att man i högre utsträckning har möjlighet att  
erbjuda tidiga insatser för att förhindra en negativ utveckling av den fysiska och psykiska 
hälsan.  En god fysisk och psykisk hälsa röka förutsättningarna för en snabb återhämtning 
och etablering i Sverige. Nyanlända HBTQ-personer är särskilt sårbar grupp. 
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Äldre  
Socialstyrelsen har konstaterat att äldres behov av psykiatrisk vård inte tillgodoses i samma 
utsträckning som hos yngre personer, trots att vårdbehovet är minst lika stort. 
Uppskattningsvis har 12-15 procent av befolkningen över 65 år vid något tillfälle en 
depression. Motsvarande siffra för hela befolkningen är 4-10 procent. Även 
ångestsjukdomar är vanliga. De drabbar 5-10 procent av de äldre och förekommer ofta 
tillsammans med depression. Psykossjukdomar, som till exempel bipolär sjukdom eller 
schizofreni, debuterar ofta i unga år men kan vara en bestående funktionsnedsättning under 
ålderdomen, samtidigt som äldre personer kan insjukna i psykos för första gången i livet.  
 
Svensk Psykiatriska Föreningen tar upp att de faktorer som ligger bakom psykisk sjukdom 
som debuterar eller förvärras i hög ålder kan sammanfattas i:  
 skador i hjärnan eller en påverkan på hjärnans funktion  
 psykosociala och psykogena faktorer som sorg, trauma, stress eller liknande  
 somatisk sjukdom, bristtillstånd, bristande fysisk aktivitet  
 läkemedelsbiverkan  
 
Åldrandet för ofta med sig förluster av förmågor, en förändrad identitet och ett försvagat 
socialt nätverk. Bilden är ofta komplex kring äldre där det inte är ovanligt att det 
förekommer multisjuklighet samt att de olika psykiska sjukdomarnas förekomst, uttryck i 
symtom, beteende och förlopp skiljer sig åt än hos yngre.  
 
Självmord är den yttersta konsekvensen av psykisk ohälsa/sjukdom och statistik visar att 
majoriteten av äldre som tar livet av sig har en psykisk sjukdom vid självmordstillfället (ca 
65-75%). Fyra gånger fler män än kvinnor över 75 år tar livet av sig. Frekvensen självmord 
är nästan tre gånger så hög bland män över 75 år som gruppen män som helhet. Allra högst 
är självmordsrisken i gruppen män över 85 år. År 2014 var det 310 personer 65 år och äldre 
som tog sitt liv i Sverige. Det motsvarar 27 procent av alla som tog sitt liv. Äldre HBTQ-
personer är helt osynliga. Stigmat kring hiv leder också till att många oroar sig för vilket 
bemötande de kommer att få av äldrevården. Överlag bidrar osynligheten till psykisk 
ohälsa. 
 
Regional Samverkansgrupp Psykiatri tillskapade under 2015 ett särskilt utskott kring äldres 
psykiska hälsa för att kartlägga området och ta fram särskilt angelägna områden att arbeta 
framåt med. Läs mer i Rapport från utskottet Äldres psykiska hälsa.  
 

Ekonomiskt utsatta personer  
Personer med psykisk funktionsnedsättning har väsentligt lägre inkomster och är mer 
beroende av bidrag jämfört med befolkningen som helhet. Otrygg ekonomi under lång tid 
kan öka risken för ohälsa, samtidigt som ohälsan kan innebära försämrad ekonomi och 
försvårad återhämtning.  
 
I Rapporten ”Minuskontot” (Hjärnkoll och NSPH) framkommer att personer med psykisk 
funktionsnedsättning har i genomsnitt väsentligt lägre disponibla inkomster än 
befolkningen som helhet. När det gäller inkomster från arbete är skillnaden ännu större. 
Andelen med låga inkomster är betydligt större än i andra grupper i samhället. 
Bland personer med psykisk funktionsnedsättning är det färre som har arbetsinkomster och 
fler som är beroende av ekonomiskt bistånd än i befolkningen som helhet. 
Bland personer med stora besvär av ängslan, oro eller ångest är det en signifikant lägre 
andel som klarar en större oväntad utgift. 
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Det finns ett starkt samband mellan psykisk ohälsa och ensamhet, och ensamhet bidrar i sig 
till försämrad ekonomi. Dessutom är sociala nätverk ofta avgörande för möjligheterna att 
få jobb. 
 

Personer med utsatt boendesituation  
Personer med psykisk ohälsa och/eller missbruk har ibland en utsatt boendesituation. Det 
finns olika metoder bland annat Bostad först. Ett stabilt boende är ofta en förutsättning för 
att kunna delta i behandling och för att komma ifrån ett missbruk eller beroende. Många 
människor med alkohol- och narkotikaproblem har dock svårt att upprätthålla en stabil 
boendesituation. Omvänt så riskerar också människor som lever i instabila 
boendesituationer att utveckla ett missbruk. Riskfaktorer för missbruk och hemlöshet är 
liknande, och resultatet blir ofta att det uppstår ett mönster där personens problem 
förstärker varandra på ett negativt sätt.  
  
4 kommuner i Skåne kan erbjuda Bostad först till hemlösa personer med missbruk eller 
beroende och/eller psykisk sjukdom. Kommunerna som erbjuder Bostad först är Eslöv, 
Helsingborg, Kävlinge och Malmö  
 
9 kommuner i Skåne kan erbjuda boendeinsatsen Vårdkedja till personer med missbruk 
eller beroende, psykisk sjukdom eller hemlösa. 
 
Bostadsbristen är stor i Skåne vilket innebär att om en person förlora sin bostad genom 
vräkning har personen med stor sannolikhet mycket svårt att få en ny bostad på den öppna 
bostadsmarknaden. Således är det angeläget för alla kommuner att arbeta 
vräkningsförebyggande. Personer med psykisk ohälsa kan ibland bli föremål för vräkning 
vilket borde kunna minskas genom utbyggt uppsökande arbete och boendestöd. Ett stort 
antal kommuner har framgångsrikt arbetat förebyggande för att förhindra vräkning 
avseende barnfamiljer.   

Komplicerad eller allvarlig problematik  
I Skåne pågår sedan flera år arbete för att utveckla vården för personer med omfattande 
eller komplicerad psykiatrisk problematik. Region Skåne har initierat flera satsningar som 
bland annat finansierats genom PRIO, regeringens Plan för riktade insatser inom området 
psykisk ohälsa 2012-2016. Områden där utveckling har skett under de senaste åren är bland 
annat förbättrad vård för personer med psykossjukdom, kroppslig hälsa, integrerade 
vårdformer, Case Management, Mobila team, arbete för minskat behov av tvångsvård, 
delaktighet och inflytande samt förbättrad vård för personer med självskadande beteende. 
För personer med komplicerad och allvarlig problematik är en god samverkan mellan olika 
aktörer, anhöriga och idéburna organisationer särskilt viktig och därför har Skånes 
kommuner och Region Skåne gemensamt arbetat för en förbättrad strukturerad samverkan 
mellan huvudmännen, SVPL och SIP.  Under denna rubrik analyseras vård för personer 
med psykossjukdom, bipolär sjukdom samt självskadande beteende. Övriga områden finns 
under andra rubriker i analysen. 
 
Vård för personer med psykossjukdom 
Livstidsrisken att insjukna i Schizofreni är ca 0,8 %. Ca 70 000 personer insjuknar någon 
gång under sin livstid i Sverige. 20-40 % insjuknar före 20 års ålder. Upp mot 1000 
personer insjuknar i schizofreni varje år i Sverige. 
 
Region Skåne har tagit fram ett vårdprogram för psykosvård inom vuxenpsykiatrin för att 
arbeta mer kvalitetssäkert och jämlikt i Skåne.  
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Antipsykotisk läkemedelsbehandling är en hörnsten i behandlingen av patienter med 
schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. Kontinuerlig antipsykotisk 
läkemedelsbehandling förhindrar akuta skov av sjukdomen, minskar risken för självmord 
och underlättar rehabilitering och återintegrering i samhället. Omkring 80–90 procent av 
patienterna återfår ett akut skov av sjukdomen inom ett år om behandling med 
antipsykotiskt läkemedel avbryts. Behandling med antipsykotiskt läkemedel har därför fått 
högsta prioritet i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för antipsykotisk 
läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. Skåne ligger med 
79,6% näst sämst till av landstingen för indikatorn ”andel patienter med schizofreni som 
behandlas med antipsykotiska läkemedel 0-6 månader efter utskrivning från sjukhus” i 
Vården i siffror.  
 
Vård för personer med bipolär sjukdom 
Bipolär sjukdom är ett livslångt och allvarligt tillstånd som tidigare kallades mano-depressiv 
sjukdom. Personens stämningsläge kan växla mellan sjuklig upprymdhet, depression och 
blandformer av båda dessa. Däremellan finns perioder utan symtom. Diagnosen delas in i 
typ I, med svåra manier och depressioner, och typ II där episoden med höjt stämningsläge 
är mildare, hypomani. Självmordsförsök, fullbordade självmord, ångest och missbruk är 
vanligare hos personer med bipolär sjukdom än hos andra. En patient med bipolär 
sjukdom har minskad risk att återinsjukna i en ny sjukdomsepisod av mani eller depression 
om denna  
a) har adekvat läkemedelsbehandling,  
b) har god kunskap om sin sjukdom, dess behandling och hur man anpassar sin 
livssituation utifrån denna,  
c) har närstående med kunskap om sjukdomen och hur tidiga varningstecken skall hanteras 
och  
d) har ett lättillgängligt och professionellt stöd från sitt psykiatriska behandlingsteam.  
 
Under 2014 gjordes vårdbesök inom Division Psykiatri av 50028 individer. Av dessa hade 
2534 bipolär sjukdom som huvuddiagnos, således 5,1 % av de besökande. Huvuddelen av 
besöken gjordes i vuxenpsykiatrisk vård, endast 59 individer gjorde besök inom barn- och 
ungdomspsykiatrisk vård. Utöver dessa kommer ytterligare 858 individer som vårdats inom 
den privat drivna psykiatrin i Skåne. Här kan dock förekomma överlappning och siffran är 
möjligen något lägre. I befolkningen anges livstidsprevalensen ligga runt 2 %. I 
Skåneperspektiv skulle detta innebära att av Skånes 1,3 miljoner invånare kommer c:a 25 
000 personer någon gång under sin livstid att drabbas av bipolär sjukdom. Andelen 
individer med bipolär sjukdom som gör vårdbesök inom division psykiatri har under 
perioden 2013-2015 legat tämligen konstant, även om antalet individer har ökat något. 
 
Socialstyrelsens nationella riktlinjer rekommenderar som förstahandsval behandling med 
läkemedlet litium i syfte att förebygga återfall hos patienter med bipolärt syndrom. 
BipoläRs målnivå är att minst 70 procent av patienterna med bipolär sjukdom av typ 1 skall 
litiumbehandlas, I Skåne behandlades 56,5 procent år 2014 enligt Vården i siffror.  
 
Region Skånes mål för 2016 är att litiumförskrivning på recept ska öka med minst 10 % i 
DDD. Uppföljning per verksamhetsområde sker i månatliga verksamhetsdialoger. 
 
Vård för personer med självskadande beteende 
Självskadande beteende är vanligt förekommande. En nyligen genomförd svensk 
prevalensmätning visade att ungefär varannan person som får vård inom psykiatrin har 
skadat sig själv under det senaste halvåret.  
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Av de som skadat sig hade mer än 90 % någon gång haft självmordstankar och ungefär 
hälften försökt ta sitt liv vid något tillfälle. Personer med självskadande beteende som har 
en återkommande eller långvarigt förhöjd risk för självmord, kan hamna i långvariga 
inläggningar som riskerar autonomin med påföljande risk för försämring.  
 
Division Psykiatri är värd för Nationella självskadeprojektets arbete i södra Sverige vilket 
har lett till flera utvecklingsinsatser och samarbeten. Bland annat framtagande av ett 
nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin; ”Rekommendationer för insatser vid 
självskadebeteende”. Se även brukarstyrda inläggningar för personer med självskadande 
beteende under rubriken delaktighet. 
 

Ojämlik kroppslig hälsa hos personer med psykisk sjukdom  
Psykisk sjukdom medför en betydande överdödlighet. Personer med depression eller 
ångestsjukdom har två till tre gånger högre dödlighet jämfört med befolkningen i övrigt, 
och män med schizofreni har åtta gånger högre dödlighet än befolkningen i allmänhet. 
Tydliga forskningsresultat påvisar hos gruppen en avsevärt sämre kroppslig hälsa. 
Förbättring av den kroppsliga hälsan hos personer med allvarlig och omfattande psykisk 
sjukdom har varit ett av de prioriterade områdena i Region Skånes strategiska plan för 
psykiatrin 2012-2014 som Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade om 2012-08-27 § 145. 
Region Skåne har sedan 2013 en målrelaterad ersättning inom Hälsoval Skåne för 
hälsoundersökningar av personer med psykossjukdom, 2015 inkluderades även 
hälsoundersökningar av personer med bipolär sjukdom och 2016 av personer med 
flerfunktionshinder och/eller utvecklingsstörning i ersättningssystemet. 
 
Personer med allvarlig långvarig psykisk sjukdom som schizofreni och bipolär sjukdom har 
väsentligt kortare medellivslängd än övriga befolkningen. Avseende den aktuella 
patientgruppen kan hälso- och sjukvården inte utgå från att personerna själva tar initiativ till 
kontroller och vård. En del personer behöver hjälp för att komma till vårdenheten. 
Ytterligare en aspekt är att det kan vara svårt att få personer i målgruppen att medverka till 
undersökning och behandling.  
 
Expertgruppen för psykisk ohälsa utarbetar riktlinjer för Undvikbar somatisk vård vid 
samtidig psykisk ohälsa vilka planeras presenteras under våren 2016. Arbetet med 
implementering av dessa riktlinjer kommer att knytas ihop med övrigt utvecklingsarbete. 
 
Under 2015 har de registrerats 584 Hälsoundersökningar för målgruppen och det är 553 
unika individer som undersökts. 149 av dessa individer var 65 år eller äldre.  
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Viss förbättring ses i Region Skåne senaste åren avseende denna indikator. Männen ligger 
högre i antal dagar undvikbar slutenvård i förhållande till riket jfr kvinnorna. För denna 
grupp är det inte alltid bra att undvika somatisk slutenvård eftersom den samlade somatiska 
sjukligheten och dödligheten i somatisk sjukdom är så hög och gruppen som helhet har 
funktionsnedsättning som gör att slutenvård kan behövas i större utsträckning än för 
personer som inte har psykisk och somatisk samsjuklighet. Kanske kvinnorna med 
psykiatrisk diagnos får för lite somatisk slutenvård. 

Samsjuklighet  
Personer med två diagnoser är vanliga inom missbruks- och beroendevården. Bland 
personer som söker hjälp för missbruk eller beroende har ungefär en tredjedel också en 
ångestsjukdom och ännu fler en depression. Siffrorna anges vara ännu högre för individer 
med narkotikamissbruk. Det omvända gäller också. Personer som har alkohol- eller 
narkotikaproblem har en klart ökad risk för psykiska sjukdomar och 
personlighetsstörningar. Bland de som missbrukar eller är beroende har mer än dubbelt så 
många jämfört med befolkningen i övrigt någon gång under livet haft en psykiatrisk 
diagnos. 
 
Om en person har både en psykiatrisk diagnos och ett missbruk samtidigt är det troligt att 
problemen förstärker varandra så att de upplevs som svårare än om de förekommit var för 
sig. 
 
HBTQ 
Socialstyrelsen publicerade våren 2016 en rapport som presenterar en studie med syfte att 
beskriva och analysera den psykiska ohälsan bland HBTQ-personer. Studien visar på ett 
behov av att arbeta för preventiva insatser för HBTQ-personer, och att höja kunskapen om 
gruppens levnadsvillkor. Förekomsten av psykisk ohälsa i form av riskbruk och beroende, 
ångestsjukdomar och depressioner var högre bland personer i samkönade äktenskap än 
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bland personer i olikkönade äktenskap. Riskbruk och beroende var särskilt vanligt bland 
kvinnor i samkönade äktenskap. Män i samkönade äktenskap hade även i större 
utsträckning allvarligare sjukdom som psykos än män i olikkönade äktenskap. Både män 
och kvinnor i samkönade äktenskap använde även i större utsträckning psykofarmaka 
jämfört med personer i olikkönade äktenskap. Analys av mortalitet visade på en ökad 
dödlighet på grund av självmord och hiv/aids bland personer i samkönade äktenskap 
jämfört med personer i olikkönade äktenskap. 
 
I Skåne finns ett behov av att höja kunskapen om villkor och levnadsförhållanden och 
minska hälsoskillnader för gruppen genom bl.a. förebyggande insatser och att stärka det 
HBTQ-främjande arbetet som redan pågår.  
 
Antalet personer med diagnoskoder som relaterar till könsidentitet har ökat i Sverige under 
de senaste åren. År 2013 hade 1 365 personer kontakt med vården med anledning av 
könsdysfori, varav 78 var yngre än 18 år. Även i Skåne är ökning av patientgruppen 
markant. Könsdysfori är ett psykiskt lidande eller en försämrad förmåga att fungera i 
vardagen som orsakas av att könsidentiteten inte stämmer överens med det registrerade 
könet. Personer som upplever könsdysfori behöver bli utredda och omhändertagna inom 
en rimlig tid. 
 

Fokusområde 5. Ledning, styrning och organisation  
 
Meningsfull sysselsättning och arbetslivsinriktad rehabilitering 
Det finns ett stort behov av meningsfull sysselsättning för personer med psykisk ohälsa. 
Det finns metoder med god evidens som IPS som inte används.  
Arbetslivsinriktad rehabilitering enligt IPS-modellen (Individual Placement and Support) 
syftar till att hjälpa personer att skaffa sig ett avlönat arbete baserat på individens egna val 
och preferenser. Samverkan mellan berörda aktörer som Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan behöver förbättras. Det finns ett flertal pågående projekt inom FINSAM 
i Skåne med inriktning mot psykisk hälsa.  
 
Rekommenderas i Nationella riktlinjer - Arbetslivsinriktad rehabilitering 
Strukturerad individuell sysselsättning 
21 kommuner i Skåne kan erbjuda en eller flera, individuellt anpassade insatser med 
meningsfull sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning i form av: 
• Strukturerad sysselsättning  
• Socialt kooperativ/Fontänhus  
• Annan insats 
 
IPS - Supported employment 
7 kommuner i Skåne kan erbjuda supported employment enligt IPS-modellen till personer 
med psykisk funktionsnedsättning. 

Ordnat införande; implementering och ”sluta göra” 
Utvecklingen inom området med bland annat en ökande psykisk ohälsa i samhället ställer 
krav på samhällets aktörer att anpassa sina insatser på sätt som ytterligare förbättrar 
förutsättningarna för att möta behoven. I takt med utvecklingen kommer nya krav att 
ställas på landsting och kommuner som då måste anpassa sina insatser till dessa krav. 
Huvudmännen måste medverka i utvecklingen genom en flexibel anpassning till nya 
förutsättningar och bevaka utvecklingen inom området gällande t ex evidens, utförande och 
kvalitetssäkring samt löpande arbeta med kvalitetsförbättringar.  
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Lika viktigt som att implementera ny evidens är att sluta använda metoder och arbetssätt 
som inte längre har evidens.  
 
I Skåne finns sedan tidigare en samverkansgrupp mellan Region Skåne och de skånska 
kommunerna, Regional Samverkansgrupp Psykiatri. I gruppen uppdrag ingår Samordning 
och utveckling på regional nivå avseende personer med psykisk funktionsnedsättning samt 
barn och unga som har eller riskerar psykisk ohälsa. 
 
Jämlik vård 
God patientsäkerhet förutsätter en jämlik vård utan omotiverade skillnader. Trots att en 
jämlik vård utgör ett gemensamt intresse för patienter, medborgare, profession och 
beslutsfattare visar forskning och rapporter på omfattande brister i jämlikhet i svensk 
hälso- och sjukvård. Omotiverade skillnader har framförallt observerats utifrån kön, ålder, 
geografi, funktionsnedsättningar och socioekonomiska förhållanden.  
 
Hälso- och sjukvårdens viktigaste bidrag till minskade skillnader i hälsa är att tillhandahålla 
en jämlik vård och att arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. Det ligger i hälso- 
och sjukvårdens uppdrag att utjämna hälsoskillnader. 
 
Utgångspunkten för en jämlik vård är att vården anpassas efter individens förutsättningar 
och behov, den som har störst behov ska ges företräde till vården. Vården ska ges på lika 
villkor och med respekt för alla människors lika värde. Jämlik vård innebär inte att alla 
behandlas lika.  
 
Region Skåne har beslutat om en Strategi för jämlik vård 2016-2018 som ska utgöra 
grunden för Region Skånes arbete för en jämlik vård i all verksamhet finansierad av Region 
Skåne.  
 
Kännedomen om omotiverade skillnader i Region Skånes verksamhet är år 2016 låg. 
Därför finns behov av ett systematiskt arbete för att öka kunskapen om vilka ojämlikheter 
som finns, varför de uppstår och vad som kan hindra dem. 
 
Sjukskrivningarna är ojämlikt fördelade i samhället, framför allt utifrån ett 
jämställdhetsperspektiv. I Region Skåne pågår flera satsningar för att bidra till förbättrad 
hälsa och minskad sjukskrivning. Sjukskrivning är även en patientsäkerhetsfråga med 
utgångspunkten att den ska vara rätt, lagom, säker och jämställd.  
 
Inom området psykisk ohälsa planeras ett pilotprojekt som syftar till att utveckla 
uppföljningsmetoder för hur jämlik vård kan mätas och följas upp och i förlängningen hur 
verksamhet kan styras och ledas för att uppnå en mer jämlik vård. Att psykisk ohälsa valts 
ut som område för denna pilot beror på att forskning och rapporter vittnar om 
ojämlikheter inom område psykisk ohälsa, t.ex. utifrån yngres ökande psykiska ohälsa och 
psykiska diagnosers inverkan på somatisk sjuklighet och behandling. 
 
Det är fortfarande oroande stora skillnader i förskrivning av läkemedel vid ADHD mellan 
Skånes kommuner. Vårdprogram finns nu i Skåne, Läkemedelsrådet har publicerat 
riktlinjer. Detta bör kunna leda till stabilisering i förskrivningen på rätt nivå.  
 
Trots senaste årens kraftiga ökningar ligger Skåne fortsatt relativt lågt nationellt i 
behandling med centralstimulerande läkemedel vid ADHD. 
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Patientsäkerhet 
I Region Skånes division psykiatri pågår implementering av en divisionsövergripande 
patientsäkerhetsorganisation som ska hantera processen för systematisk avvikelsehantering 
med återkoppling och förbättringsarbete.  
 
En av de mest prioriterade patientsäkerhetsaspekterna inom området psykisk hälsa är det 
självmordsförebyggande arbetet, se rubriken självmord. 
 
Division psykiatri fortsätter utbilda alla medarbetare för bättre hantering av hot- och 
våldssituationer genom utbildningssatsningen Terma som startade 2009. Basutbildningen 
omfattar 4 dagar, timanställda och vikarier utbildas också fortlöpande genom en förkortad 
basutbildning på 2 dagar. Repetitioner erbjuds kontinuerligt med både praktiska moment 
och diskussion kring bemötande, etik/förhållningssätt, lugnande strategier etc. Det finns 
koordinatorer och instruktörer för Terma i alla psykiatrins verksamhetsområden. 

Bemötande 
Väl fungerande inflytande och delaktighet för personer med psykisk ohälsa lägger grunden 
för ett gott bemötande, se rubrik delaktighet. 
 
Region Skånes division psykiatri har en plan för en ökad etisk medvetenhet och 
förhållningssätt hos alla medarbetare vilken innefattar etikombud på varje enhet, etikråd 
fler än sex gånger per år, årlig etikdag och etikombudsutbildning.  
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Kommunförbundet Skåne 

Nytt hälso- och sjukvårdsavtal 
1 september 2016 träder ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal mellan Region Skåne och de 
skånska kommunerna i kraft. Avtalet innebär att en ny samverkansstruktur mellan Region 
Skåne och de skånska kommunerna skapas både på regionövergripande nivå och på 
delregionalnivå. Avtalet innebär att läkare i högre grad ska bistå kommunerna ute i boenden 
och i patienternas hem för att minska undvikbar slutenvård. 

Inför arbetet med ett nytt hälso-och sjukvårdsavtal tillsattes en särskild grupp med 
inriktning mot psykiatri för att bevaka målgruppen i arbetet med avtalet. 

Regional Samverkansgrupp Psykiatri arbetar på uppdrag av den gemensamma politiska 
styrgruppen, Centralt Samverkansorgan, som har ansvar för det nya hälso- och 
sjukvårds avtalet. 

Carina Lindkvist 
Kommunförbundet Skåne 
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