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Psykisk hälsa och ohälsa bland vuxna och äldre i Stockholms 
län – en nulägesanalys  
 
I det här avsnittet finns en sammanfattning av vuxnas och äldres psykiska hälsa och ohälsa i Stockholms 
 län. Informationen bygger framför allt på statistik och analyser som är framtagna av myndigheter, Sveriges 
kommuner och landsting, Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län. 
 
Syftet med avsnittet är att ge en översikt över hur den psykiska hälsan och ohälsan ser ut i Stockholms län, 
med hänvisningar till var det finns mer utförlig information.  
 
I Stockholms län bor 16 21 500 invånare som är 25 år och äldre, vilket utgör 70 procent av den totala 
befolkningen i länet.101 Antalet invånare som är 65 år och äldre är 365 590, vilket utgör 16 procent av 
befolkningen i länet.  

Välbefinnande och psykisk ohälsa  
Personer 25 år och äldre boende i Stockholms län mår i genomsnitt bättre än i resten av landet. Bland 
invånarna i Stockholms län som svarade på Folkhälsomyndighetens nationella folkhälsoenkät år 2016 
uppgav 76 procent att de hade bra eller mycket bra hälsa. Samtidigt svarade 16,5 procent av invånarna 
 i Stockholms län att de hade nedsatt psykiskt välbefinnande.102 Det var fler kvinnor (19,5 procent) än  
män (14,1 procent) som rapporterade nedsatt välbefinnande.103  
 

Figur 7.  Andel som upplever nedsatt psykiskt välbefinnande i åldersgruppen 16–84 år, per region 2013–2016. 

 

Andelen av befolkningen som upplever nedsatt psykiskt välbefinnande varierade mellan kommunerna i 
Stockholms län. I figuren nedan går att se att andelen som upplever nedsatt psykiskt var som högst 22 
procent i Stockholms stad, Solna stad, Huddinge och Järfälla. Andelen var som lägst i Täby kommun, där 
den var 12 procent.104  
 

 
 
Figur 8. Andelen som upplever nedsatt psykiskt välbefinnande i Stockholms län, och ett urval kommuner inklusive genomsnittet för riket  
i åldersgruppen 16–84 år, 2013–2016. 

Psykiatriska diagnoser  
Andelen vuxna i Stockholms län med en psykiatrisk diagnos har ökat mellan åren 2011 och 2017.105  
En förklaring till ökningen kan bero på bättre kunskap, ökad tillgänglighet och bättre diagnostiska verktyg. 
En ytterligare anledning kan vara att kunskapen inom området för psykiatriska diagnoser har utvecklats. 
Fler söker också vård än tidigare.106  

                                                        
101 Befolkningsstatistik, SCB (2017). 
102 Folkhälsomyndigheten, Se Nationella folkhälsoenkäten på Folkhälsomyndighetens hemsida www.folkhalsomyndigheten.se.  
103 Folkhälsomyndighetens Folkhälsodata (2017) Psykisk hälsa (självrapporterat) efter region, kön och år. 
104 Socialstyrelsen, Kommuner och landstingsdatabasen (Kolada). 
105 Underlag till ”Uppdrag psykisk hälsa”- En lägesbeskrivning av vård för psykisk ohälsa i SLL. Centrum för Epidemiologi och Samhällsmedicin (CES),  
Stockholms läns landsting (SLL). 2018.  
106 CES (2016) Vilka diagnoser står för ökningen av unga vuxnas vårdkonsumtion för psykiatriska tillstånd? Faktablad, 2016:1.  
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Bland vuxna i åldern 25–44 år ökade andelen med en psykiatrisk diagnos från runt 9 procent 2011 till strax 
över 12 procent år 2017. De vanligaste diagnoserna är ångest följt av förstämningssyndrom (se figur 8).107   
 

 
Figur 9. Andelen 25–44-åringar i Stockholms län med en psykiatrisk diagnos inom öppenvård eller slutenvård för år 2017  

 
Inom åldersgruppen 45–64 år boende i Stockholms län hade drygt 12 procent en psykiatrisk diagnos. De 
vanligaste diagnoserna var ångest och förstämningssyndrom (se figur 9).108    
 
 

 
Figur 10. Andelen 45–64-åringar i Stockholms län med en psykiatrisk diagnos inom öppenvård eller slutenvård för år 2017  

Förskrivningar av läkemedel  
Enligt Socialstyrelsens rapporter från 2017 och 2015 har användningen av läkemedel vid psykisk ohälsa och 
psykiatriska diagnoser ökat över tid.109, 110 De vanligaste förekommande läkemedlen över den rapporterade 
tiden var antidepressiva, lugnande, ADHD-medicin och sömnmedel. I Stockholms län skrevs de flesta 
läkemedel vid psykisk ohälsa ut inom primärvården, med undantag för ADHD-medicin som endast får 
skrivas ut på recept av barnläkare och läkare med psykiatrisk specialisering.111  
 

                                                        
107 Underlag till ”Uppdrag psykisk hälsa”- En lägesbeskrivning av vård för psykisk ohälsa i SLL. CES, SLL. 2018. 
108 Underlag till ”Uppdrag psykisk hälsa”- En lägesbeskrivning av vård för psykisk ohälsa i SLL. CES, SLL. 2018.  
109 Socialstyrelsen, Statistikdatabasen för läkemedel, Användningen av central stimulantia, Utvecklingen regionalt och i riket, 2015. 
110 Socialstyrelsen, Fortsatt ökning av adhd-läkemedel, 2017. 
111 Underlag till ”Uppdrag psykisk hälsa”- En lägesbeskrivning av vård för psykisk ohälsa i SLL. Centrum för Epidemiologi och Samhällsmedicin, Stockholms 
läns landsting. 2018. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

25-44 år

Förstämningssyndrom

Ångest

ADHD

AST

Psykos

Ätstörning

Psyk. störn. orsakade av psykaktiva substanser

Bipolär sjukdom

Sömnstörning

Någon psykiatrisk diagnos

%

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

45-64 år

Förstämningssyndrom

Ångest

ADHD

AST

Psykos

Ätstörning

Psyk. störn. orsakade av psykaktiva substanser

Bipolär sjukdom

Sömnstörning

Demens

Någon psykiatrisk diagnos

%



  

 30  
 

 
 

Figur 11. Andel vuxna 18+ år (%) med läkemedelsuttag efter recept från primärvården respektive psykiatrin/beroendevården. Stockholms län år 2016 

Suicid 
Under år 2016 dog 1 134 personer av suicid (säkra) i Sverige. Av dessa var 783 män och 351 kvinnor. 
Suicidtalet år 2016 var högst för män i åldersgruppen över 65 år och för kvinnor i åldersgruppen 45–64 
år.112 För män minskade antalet suicid med 9 procent under perioden 2006–2016. Bland kvinnor skedde 
ingen förändring under denna tid. Antalet suicid bland personer i olika ålders- och utbildningsgrupper 
förändrades inte heller under samma period. Dödligheten i suicid varierade mellan länen med som lägst 9,7 
antal suicid (Västerbottens län) och som högst 22 antal suicid (Gotlands län) per 100 000 individer under 
2012–2016.  
 
Antalet män som dog i självmord år 2016 i Stockholms län var totalt 200 (varav 66 var 25–44 år och 43 var 
65 år +) och antalet kvinnor var totalt 94 (varav 27 var 25–44 år och 29 var 65 år +).113 Stockholms läns 
dödlighet i suicid var 12,8 antal suicid per 100 000 individer 2012–2016.114 Enligt Socialstyrelsens rapport 
2016 var antal självmord och dödsfall med oklart uppsåt 5,5 per 100 000 individer i Stockholms län, och 5,3 
i genomsnitt för hela riket.115 
 
Enligt en nyligen publicerad rapport från Folkhälsomyndigheten kan insatser inom primärvården som riktar 
sig till äldre personer såväl som till vårdpersonalen förebygga suicidalt beteende och minska 
självmordstankar hos äldre.116I Stockholms län finns sedan 2008 en handlingsplan för en nollvision för 
suicid. Landstingsfullmäktige har antagit handlingsplanen. Nollvisionen berör alla nivåer inom hälso- och 
sjukvården och syftar till en förbättrad tillgänglighet, rutiner för riskanalys, suicidpreventiva insatser och 
händelseanalyser. 

Unga som varken arbetar eller studerar 
Unga som varken arbetar eller studerar löper en ökad risk för ohälsa. Med undantag för 2009, då andelen 
15–24-åringar som varken studerade eller arbetade var över 9 procent för båda könen, var andelen mellan 
6 och 8 procent under perioden 2007–2016 i landet. I åldersgruppen 20–24 år var det cirka 14 procent av 
både kvinnorna och männen som varken arbetade eller studerade 2009, men i övrigt var andelen mellan  
9 och 11 procent under hela perioden.117 Mer information och statistik om unga som varken studerar eller 
arbetar går att finna på Folkhälsomyndighetens hemsida. 

                                                        
112 Socialstyrelsen (2017) Statistikdatabasen, Dödsorsaksstatistik. 
113 Mer information och statistik om självmord i Stockholms län finns på hemsidan för Nationellt centrum för suicidforskning och prevention, ki.se/nasp/. 
114 För utförligare beskrivning om dödlighet i suicid på Folkhälsomyndighetens hemsida. www.folkhalsomyndigheten.se  
115 Socialstyrelsen (2017) Nyckelindikator 33.  
116 Socialstyrelsen (2018) Öppna jämförelser 2018 – personer med psykisk funktionsnedsättning - Socialstyrelsen, omnämnd i Delrapport 1, Stödinsatser 
för äldre som har eller riskerar psykisk hälsa, augusti 2018. 
117 För med information om unga som varken studerar eller arbetar, se Folkhälsomyndighetens hemsida www.folkhalsomyndigheten.se. 
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Figur 12. Andel unga i Sverige som varken arbetar eller studerar för perioden 2007–2016118 

Ökad sjukfrånvaro till följd av psykisk ohälsa 
Psykisk ohälsa är den främsta orsaken till sjukfrånvaro i stora delar av västvärlden. Sedan år 2014 gäller 
detta även för Sverige. Psykisk ohälsa utgör cirka 46 procent av alla pågående sjukskrivningar i Sverige och 
ökade med 129 procent från juni 2011 till halvårsskiftet 2017.119 
 
Den grupp som över tid har ökat mest är anpassningsstörningar och reaktion på svår stress, som ligger 
bakom ungefär hälften av alla startade sjukfall. Näst vanligast är förstämningssyndrom, och tillsammans 
utgör dessa två grupper drygt 90 procent av startade sjukfall inom de psykiatriska diagnoserna. Dessa 
diagnoser är också förknippade med de längsta sjukskrivningarna och lägst grad av återgång i arbete. Det 
tar längre tid att komma tillbaka i arbete för personer sjukskrivna i psykiatriska diagnoser än vid exempelvis 
hjärt-, kärl-, och tumörsjukdomar.120 
 
I Stockholms län kan man också se en ökning av antalet sjukskrivningar som beror på psykisk ohälsa.  
I första kvartalet 2005 var andelen pågående sjukfall inom området psykiska sjukdomar och syndrom samt 
beteendestörningar 30,1 procent i Stockholm – i första kvartalet 2017 var motsvarande siffra 44,8 
procent.121 Förändringen i antalet startade sjukfall i psykiatriska diagnoser skilde sig mellan kommunerna i 
Stockholms län mellan år 2010 och 2015. För Värmdö var ökningen 73,4 procent jämfört med Vaxholm där 
ökningen var 11,5 procent. Snittet i riket var 66,5 procent.122 

Gruppen 65 år och äldre  
Befolkningen i Sverige blir allt äldre. Snart kommer var fjärde person i Sverige vara över 65 år. Att fler lever 
längre innebär nya utmaningar för samhället att kunna erbjuda insatser. Psykisk ohälsa bland äldre är 
vanligt. Befolkningen som är 75 år eller äldre har ett generellt större vårdbehov, jämfört med yngre 
åldersgrupper.  
 
Hälsan bland äldre (65–84 år) utvecklas överlag positivt. Till exempel ökar andelen som anger att de har bra 
eller mycket bra självskattad hälsa bland 65–84-åringar. Bland personer mellan 65–84 år i Stockholms län 
angav 76 procent att de hade bra eller mycket bra hälsa 2013–2016, enligt Folkhälsomyndighetens 
nationella folkhälsoenkät (74 procent män och 78 procent kvinnor).123  
 
Samtidigt är psykisk ohälsa bland äldre över 65 år vanligt.124 Socialstyrelsen har uppskattat att 11–15 
procent av befolkningen över 65 år vid något tillfälle har haft en depression. Motsvarande siffra för hela 
befolkningen är 4–10 procent. Även ångestsjukdomar är vanliga. De drabbar 5–10 procent av äldre och 
förekommer ofta tillsammans med depression. Psykossjukdomar debuterar ofta i unga år men kan utgöra 
                                                        
118 Arbetskraftsundersökningarna (AKU), SCB 
119 Se pressmeddelandet Psykisk ohälsa bakom nästan hälften av alla pågående sjukskrivningar, 2017-10-09 på Försäkringskassans hemsida. 
www.forsakringskassan.se. 
120 Försäkringskassan, Korta analyser 2016:2, Sjukskrivning för reaktioner på svår stress ökar mest; Sjukfrånvarons utveckling 2017, 
Socialförsäkringsrapport 2017:13. 
121 Försäkringskassan, Statistik - Pågående sjukfall efter diagnos, 2018. 
122 SLL, Nationell samverkan för psykisk hälsa Stockholms län, Storsthlm, Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa, Stockholms läns analyser 
2016. 
123 Folkhälsomyndighetens Folkhälsodata (2017) Allmän hälsa (självrapporterat) efter region, kön och år. 
124 Underlag till ”Uppdrag psykisk hälsa”- En lägesbeskrivning av vård för psykisk ohälsa i SLL. CES. SLL. 2018. 
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en bestående funktionsnedsättning under ålderdomen, samtidigt som också äldre personer kan insjukna 
 i psykos.125 
 
Konsumtionen av psykofarmaka är hög bland äldre personer även om den minskade under åren 2005–
2011. Störst är konsumtionen i åldersgruppen över 85 år. Äldre kan också vara underbehandlade med 
psykofarmaka eftersom deras psykiska besvär inte alltid uppmärksammas eller förväxlas med fysiska 
besvär. 
 
Den somatiska vården uppfattas övergripande vara välfungerande enligt målgruppen 65 år och uppåt, men 
området för äldres psykiska ohälsa beskrivs som ett eftersatt område.126 Till exempel visade rapporten 
Vårdanalys 2017 att endast en av tio inom gruppen äldre under de senaste två åren hade talat med en 
läkare eller annan vårdpersonal om saker i tillvaron som orsakat stress eller oro.127 I jämförelse med andra 
länder ligger Sverige sämst till avseende förekomsten av denna typ av samtal. I Socialstyrelsens analyser 
framkommer det också att äldre personer med psykisk sjukdom inte får tillgång till specialiserad psykiatrisk 
öppen- och slutenvård i samma utsträckning som yngre. 
 
En analys som genomfördes under 2018 över psykisk hälsa bland personer som är 65 år och äldre boende i 
Stockholms län visade bland annat att det finns brister i samverkan mellan kommun och landsting som kan 
leda till att en del blir utan stöd. Analysen visade även att förutsättningarna för att arbeta med äldres 
psykiska ohälsa varierar i olika verksamheter.128  

Insatser till vuxna och äldre  

Vård och stöd inom primärvården och psykiatrin  
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) Psykiatri har i uppdrag att bedriva vård för alla åldrar och  
har under året fortsatt arbetet med att utveckla en mer sammanhållen vårdkedja för vuxna och äldre.  
 
Under 2017 utfördes insatser för att förbättra tillgängligheten, både i avseende att förkorta väntetiden till 
första besöket och i avseende att öka andelen av de vårdsökande som togs emot för en bedömning. E-
tjänsten ”Journal via nätet” infördes vid alla vuxenpsykiatriska enheter i Stockholms län. Arbete pågår nu 
med att göra e-tjänsten till ett verktyg för patientens delaktighet i planering och beslut om vården. Det 
bidrar också till att andelen patienter med dokumenterad vårdplan i journalen ökar markant.129  

Behandling och förskrivning av psykisk ohälsa inom primärvården 
Enligt kartläggningen Psykiatrin i siffror (Uppdrag Psykisk Hälsa 2017) hade 10–15 procent av vuxna och 
äldre i Stockholms län fått någon form av psykiatrisk hjälp i primärvården år 2016 (se figur 12).  
 

                                                        
125 Socialstyrelsen (2012) Äldres behov av psykiatrisk vård och stöd. Art. 2012-2-22. 
126 Socialstyrelsen (2013) Ökat stöd till äldre med psykisk ohälsa: Slutrapport. Socialstyrelsen. 
127 Vårdanalys (2017), Vården ur patienternas perspektiv – 65 år och äldre. 
128 Forsknings- och utvecklingsenheten, FOU är en samägd enhet som ägs av kommunerna Ekerö, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Solna stad, Upplands-Bro 
och Upplands Väsby, samt Stockholms läns landsting. Verksamheten gör praktisk nytta av forskningsresultat och utvecklingsprojekt inom vård, omsorg 
och rehabilitering. Syftet är att öka livskvaliteten för äldre personer samt personer som omfattas av LSS. 
129 Uppdrag Psykisk Hälsa (2017) Psykiatrin i siffror, s 25. 
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Figur 13. Insatser för psykisk hälsa i primärvården i Stockholms län 2016 
 
 

Andelen personer som hade fått vård för psykisk ohälsa i primärvård ökade med stigande ålder; bland 
tonåringar var det endast 5 procent, medan det bland personer över 65 år var ungefär 15 procent.  
Ett omvänt mönster syntes vad gäller psykiatrisk specialistvård.130 Andelen män som får vård för psykisk 
ohälsa i primärvården är färre än kvinnor. Högst andel som fick vård för psykisk ohälsa i primärvården  
var personer som är 75 år och äldre. 
 
Studier på vilken typ av insats som patienter erhåller för psykisk ohälsa i primärvården visade att 
åldersgruppen 25–44 år hade högst andel psykosociala insatser i primärvård. Det syntes även att 
förskrivningen av antidepressiva läkemedel ökade med ökande ålder – cirka 8 procent i gruppen 45–64 år 
jämfört med cirka 11 procent i gruppen 65 år och äldre. Totalt fick 59 procent av personerna som 
behandlades med antidepressiva läkemedel år 2015 ett av sina recept förskrivna från primärvården.  

Vuxenpsykiatrin i Stockholms län 
Kartläggningen Psykiatrin i siffror visade att 10 014 individer (18 år och äldre) per 100 000 invånare i 
Stockholms län hade kontakt med vuxenpsykiatrin år 2017. Av dessa var 49 procent 25–53 år och 7 procent 
65 år och äldre. Det var en ökning med 57 procent från år 2016 då antalet besök var 6 387 per 100 000 
invånare. De flesta personer hade kontakt med öppenvården131, där antalet var 9 539 personer per 100 000 
invånare år 2017 (jämfört med 6 765 år 2016).132  Om man tittar på skillnaden i andel kvinnor och män som 
besökte öppen vården år 2017 så var andelen kvinnor något högre än andelen män generellt över samtliga 
län i landet. Antalet kvinnor över 18 år som besökte vuxenpsykiatrin var 3 404 per 100 00 invånare år 2017, 
och antalet män var 3 263.133 

 

                                                        
130 Centrum för Epidemiologi och Samhällsmedicin, Stockholms läns landsting (2016), Vård för psykisk ohälsa inom primärvården: register studier.  
131 Med öppenvården menas vårdcentraler, av socialtjänsten, sjukhusmottagningar eller i patientens hem. Vård som ges under intagning benämns sluten 
vård. Annan hälso- och sjukvård benämns öppen vård. (HLS §5) 
132 Uppdrag Psykisk Hälsan (2017) Psykiatrin i siffror, s 71. Med öppenvården menas vårdcentraler, av socialtjänsten, sjukhusmottagningar eller i 
patientens hem. Vård som ges under intagning benämns sluten vård. Annan hälso- och sjukvård benämns öppen vård. (HLS §5) 
133 Folkhälsoenkäten, Centrum för Epidemiologi och Samhällsmedicin, Stockholms läns landsting (2016) Vård för psykisk ohälsa inom primärvården: 
register studier. 
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Figur 14. Andel män och kvinnor 18 år eller äldre i Stockholms län som år 2016 hade kontakt med psykiatrin (P), beroendevården (B) eller primärvården 
 (PRIM) för psykisk ohälsa.  

Andelen besök i öppenvården per kön och 100 000 invånare var högst i Stockholms län, jämfört med övriga 
län i Sverige (se figur 14 nedan). 
 

 
 
Figur 15. Andelen besök i öppenvård per kön per 100 000 invånare 18 år och äldre på länsnivå och i hela landet, 2017. 

Om man tittar på fördelningen mellan åldersgrupper var andelen inom åldersgruppen 25–54 år markant 
större än de andra åldersgrupperna och följdes av åldersgruppen 18–24 år. Båda åldersgrupperna hade 
minskat (-23 procentenheter respektive 2 procentenheter) sedan år 2016, då andelen i åldersgruppen  
25–65 år var 71 procent och åldersgruppen 65 år och äldre var 9 procent (se figur 15). 
 

 
 
Figur 16. Andelen individer per åldersgrupp i intervallerna 0–17 år, 18–24 år, 25–64 år och 65 år och uppåt.  
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Tvångsåtgärder och tvångsvårdade vuxna och äldre  

I Stockholms län låg andelen patienter som tvångsvårdats inom öppenvården på 4 procent år 2017,  
men över 6 procent år 2016.134 Andelen patienter som tvångsvårdats har således minskat under 2017.  
 
Andelen patienter som hade vårdats enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT)135 i Sverige år 2017 var i 
genomsnitt 3,2 procent av det totala antalet patienter inom vuxenpsykiatrin.136 

ANDT-förebyggande arbete  
Folkhälsomyndigheten följer årligen upp arbetet med tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen och det 
ANDT-förebyggande arbetet, samt insatser och aktiviteter inom ramen för arbetet. 
 
Under 2017 hade 19 av Stockholms 21 kommuner en eller flera utsedda för att arbeta med övergripande 
samordning och planering av det ANDT-förebyggande arbetet i kommunen (på hel- eller deltid). 
Kommunerna som saknade samordnare är Danderyd, Ekerö, Nykvarn, Nynäshamn, Södertälje och 
Österåker. Bland de kommuner som svarat på Folkhälsomyndighetens uppföljande enkäter svarade 
samtliga kommuner utom sju att de hade deltagit i nätverk för kommunala ANDT-samordnare och 
motsvarande som länsstyrelsen organiserat under 2017. Av 25 kommuner i länet svarade totalt 14 
kommuner att de deltagit. 
 
90,5 procent av kommunerna i Stockholm hade en eller flera personer utsedda att arbeta med 
övergripande samordning och planering av det ANDT-förebyggande arbetet i kommunen (på hel- eller 
deltid) under någon period under 2017 inom områdena tobak, alkohol och narkotika respektive 76 procent 
inom området doping. Dessutom hade 33 procent av kommunerna i Stockholm under 2017 gjort en 
kartläggning av ANDT-bruk och skadeverkningar.137 Mer information finns i Kommunernas Förebyggande 
ANDT- arbete (Länsrapport Stockholm 2017) på Folkhälsomyndighetens hemsida.  

Missbruks- och beroendeenheter 
Kartläggningen Psykiatrin i siffror visade att antalet besök för missbruks- och beroendesjukdomar år 2107 
var i genomsnitt över 6 000 besök per 100 000 invånare. I Stockholms län var antalet besök under 3 737 
per 100 000 invånare.138 I en jämförelse med kartläggningen från år 2016 hade andelen besök sjunkit år 
2017, trots att statistiken för år 2017 inkluderar distanskontakter, till skillnad från året innan. Stockholms 
län hade ett lägre antal besök för missbruk och beroendesjukdomar per 100 000 invånare än genomsnittet 
för länen i Sverige (se figur 16).  
 

                                                        
134 Uppdrag Psykisk Hälsa (2017) Psykiatrin i siffror. 
135 Psykiatrisk tvångsvård regleras i två lagar, lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk tvångsvård 
(LRV). Tvångsvård får ges om patienten lider av en allvarlig psykisk störning eller på grund av sitt psykiska tillstånd och sina personliga förhållanden i 
övrigt: 
–  har ett oundgängligt behov av psykiatrisk vård, som inte kan tillgodoses på annat sätt än genom att patienten är intagen på en sjukvårdsinrättning för 
kvalificerad 
–  psykiatrisk dygnetruntvård (sluten psykiatrisk tvångsvård), eller  
–  behöver iaktta särskilda villkor för att kunna ges nödvändig psykiatrisk vård (öppen psykiatrisk tvångsvård) (3 § LPT). 
136Socialstyrelsen (2017) Förbättrad uppföljning inom psykiatrisk tvångsvård. Se sid s 14-15. 
137 Länsrapport Stockholm (2017) Kommunernas Förebyggande ANDT-arbete. 
138 Uppdrag Psykisk Hälsa (2017) Psykiatrin i siffror, s 70. 
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Figur 17.  Antal besök för missbruks- och beroendesjukdomar per 100 000 invånare 18 år och äldre, 2017. Källa: Psykiatrin i siffror. Kartläggning 2017. 

Stockholms län låg över genomsnittet för antalet vårddagar i vuxenpsykiatrin för missbruksdiagnoser (över 
2 000 per 100 000 invånare över 18 år under 2017 (se figur 17). 

 

 
 
Figur 18.  Antal vårddagar i vuxenpsykiatrin för missbruksdiagnoser per 100 000 invånare 18år + fördelat över län, Sverige 2017. Källa: Psykiatrin i siffror 
2017. 

Arbetsförmedlingen 
Studier har visat att arbetslöshet har ett visst samband med psykisk ohälsa.139 När det gäller arbetsmiljö 
kan höga krav och bristande kontroll i arbetet vara orsaker till psykisk ohälsa, och inom detta område pågår 
en mängd olika interventionsstudier.140 Det finns ett stort behov av evidensbaserade metoder för att 
främja arbetsåtergång och inom detta område pågår flera studier inom ramen för REHSAM-satsningen som 
administreras av Försäkringskassan.141 Bland annat har Arbetsförmedlingen fått i uppdrag att i samverkan 
med Försäkringskassan upphandla rehabilitering och andra typer av stödtjänster för personer med nedsatt 
arbetsförmåga på grund av psykisk funktionsnedsättning (Resaprojektet). Syftet är att målgruppen ska få 
rehabilitering, sysselsättning och arbete. Ett annat mål är att sociala företag ska engageras, då de kan vara 
speciellt lämpliga för denna grupp. Uppdraget inkluderar alla arbetslösa personer som har en psykisk 
funktionsnedsättning, oavsett vilken ersättning man har.  
  

                                                        
139 Stockholms läns landsting (2015) Folkhälsorapport 2015 - Folkhälsan i Stockholms län; Backhans, M C., Hemmingsson, T Unemployment and mental 
health—who is (not) affected? Eur J Public Health. 2012 Jun;22(3):429-33. 
140 Arbetsmiljöns betydelse för symtom på depression- och utmattningssyndrom. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för 
medicinsk utvärdering; 2014. 
141 Läs mer om REHSAM-satsningen på Försäkringskassans hemsida, www.forsakringskassan.se. 




