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Eller bältar vi kanske för lite?



Hur vet vi vad som är lagom?

 Kvantitativ och kvalitativ analys

 Jämförelse och utveckling över tid

- Inom landsting

- Mellan landsting

- Mellan länder

 Erfarenhet från Bättre vård – mindre tvång

 Landstingens analyser av tvångsvården 2014

 Erfarenhet från systematiskt kvalitetsarbete lokalt



Varför vet vi inte detta sedan långt 
tidigare?

 Problem med definitioner?

 Problem med inregistreringar?

 Problem med IT-system?

 Problem med utdata?

 Problem med intresset?

 Problem med stigma?

 Problem med forskning och utveckling?

 Får man vara stolt över att ha räddat liv och minskat lidande med 

tvångsbehandling?



Märkligt

 Det handlar trots allt om myndighetsutövning med 

frihetsberövande och tvångsåtgärder – avsevärd skillnad emot 

somatiken (infektionsmedicin undantaget)



Vad görs ändå?

 Massvis i landstingen, se rapport 2014

 SKLs arbete med att förbättra tvångsvårdregistreringar

 SKLs Bättre vård - mindre tvång

 Genomslag för utbildningar i bemötande av hot och våld i 

heldygnsvården.

 SKLs kartläggning av specialistpsykiatrin

 Svensk interprofessionell grupp för åtgärdsregistrering vid 

psykiska hälsoproblem

 Socialstyrelsens nya sökmotor i statistikdatabasen!





Socialstyrelsens statistikdatabas











 Tvångsvårdstillfällen och tvångsåtgärder 2014

 http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/wp-

content/uploads/2015/04/Rapport-

Tva%CC%8Angsva%CC%8Ardstillfa%CC%88llen-och-

tva%CC%8Angsa%CC%8Atga%CC%88rder-2014-rev-2015-04-

241.pdf

http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/wp-content/uploads/2015/04/Rapport-Tva%CC%8Angsva%CC%8Ardstillfa%CC%88llen-och-tva%CC%8Angsa%CC%8Atga%CC%88rder-2014-rev-2015-04-241.pdf


PRIO-överenskommelsen 2014-2015

 Mellan regering och SKL, särskild psykiatrisatsning

 En del av flera– att minska behovet av tvångsvård

 Metod

- Sök ut de 10% av tvångsvårdade som haft flest tvångsvårdstillfällen 

2013

- Sök ut de 10% av tvångsvårdade som haft flest tvångsåtgärder 2013

- Analysera uppgifterna, grupper, gemensamma faktorer?

- Gör en handlingsplan för att minska tvångsåtgärd

 Syfte – Ge översikt över landstingens arbete med tvångsvård och 

möjlighet till kunskapsutbyte



En sammanställning av 
landstingens analyser

 En sorts kvalitativ analys av de mest tvångsvårdade

 I huvudsak LPT i vuxenpsykiatri, lite LRV, landstingen fick välja 

själva

 Kan inte ligga till grund för kvantitativ analys och jämförelser 

mellan landsting

 Socialstyrelsen återför sin analys av kvalitén i inrapporterade 

data till Socialstyrelsens PAR-register 2013 – där finns det 

förbättringsområden för alla landsting.





Två huvudgrupper

 Den vanligaste gruppen

- Patienter med allvarliga psykiska sjukdomar som schizofreni, 

bipolära syndrom, svåra depressioner, Missbruk/beroende och 

samsjuklighet

- Försämring pga bristande sjd-insikt och utebliven medicinering 

dominerade som orsak till intagning

- Psykosocial problematik, ensamboende, bristande nätverk och 

stöd i boende och sysselsättning.

- Alla landsting lyfte fram denna grupp



Två huvudgrupper

 Den andra gruppen

- Unga vuxna kvinnor med emotionellt instabil 

personlighetsstörning med självskadebeteende och utagerande 

beteende.

- Bristande sysselsättning och missbruk bidrog till intagning

- Hospitaliseringsrisk och överanvändning av läkemedel lyftes 

fram som problemområden

- Ungefär hälften av landstingen lyfte fram denna grupp



Typ av tvångsåtgärder

 Vanligast

- Läkemedelstillförsel under fasthållning/fastspänning < 4 tim

- Fastspänning < 4 tim

 Ovanligt

- Avskiljning, vanligare inom rättspsykiatrin



Handlingsplaner – stort antal 
åtgärder

 Delaktighet, t.ex.

- Trygghetsformulär, vårdtidsberättelser

 Följsamhet i läkemedelsbehandling, t.ex.

- Sök upp vid uteblivande

- Kostnadsfria lk, (betalt för att ta emot lk?)

 Boende, sysselsättning, samordnad individuell plan, t.ex.

- Dialog med kommunerna

- Använd SIP med kommunen

 Psykiatrins vårdkedja, t.ex.

- Vårdplanering vid risk för inläggning

- Snabbare uppföljningar efter utskrivning



SIP

 Samordnad individuell plan, SIP, är en plan som ska upprättas 

tillsammans med brukare om de har behov av insatser från både 

socialtjänst och hälso- och sjukvård och om det finns behov av 

samordning. 

 SIP är lagstadgad sedan 2010 i både HSL (3 f §) och SoL ( 2 kap. 

7 §).

 SIP

 http://skl.se/halsasjukvard/patientinflytande/samordnadindivid

uellplansip.samordnadindividuellplan.html

http://skl.se/halsasjukvard/patientinflytande/samordnadindividuellplansip.samordnadindividuellplan.html


Handlingsplaner – stort antal 
åtgärder, forts

 Utbildning av vårdpersonal, t.ex.

- Bemötande av hot och våld

- Utb för läkare – bemöta aggressiva pat

- DBT-förhållningssätt

- LPT-kunskapstest

- DBT, ERGT-utb i ÖV

 Lokaler, t.ex.

- Bättre avskiljningslokaler

- Bygga om, bygga nya vårdavdelningar, mindre enheter för 

lugnare miljö



Handlingsplaner – stort antal 
åtgärder, forts

 Metodutveckling och implementering, t.ex.

- Strukturerad journalgranskning

- Brukarstyrd inläggning

- Översyn arbetssätt i jourfunktionen

- Inrätta ”lugna rum”

- Verka för lägre beläggningsgrad <90%

- Beslutsstöd i datajournal



Handlingsplaner – stort antal 
åtgärder

 Ledning, internkontroll, rutiner, t.ex.

- ”LPT-controlinggrupp”

 Forskningsprojekt

- Personcentrerad vård

- Etik, bemötande och säkerhet

 Fortsatt analys, t.ex.

- Gör händelseanalyser efter tvångsåtgärd oftare

- Journalgranskning av alla fastspänningar

- Analys av skillnader storstad – landsbygd, mellan kliniker



Reflektioner

 Den vanligaste gruppen är personer med svåra psykiska sjd med 

bristande insikt. Men även för dessa finns möjlighet till förbättringar. 

Vartannat landsting identifierar självskadegruppen.

 Hur sker valet av tvångsåtgärd?

- Val eller praxis?

- Vem väljer?

- Olika indikation faktiskt

 Varför relativt sett färre avskiljningar, uppfattas av många som mer 

skonsam.

 Lokalernas betydelse

 ¼ hade patientrepresentation till analys och handlingsplan



Indikation för tvångsåtgärder

 Fastspänning

- En situation med ”omedelbar fara för att en patient allvarligt 

skadar sig själv eller annan”

 Avskiljning

- Om ”patienten genom aggressivt beteende eller störande 

beteende allvarligt försvårar vården av de andra patienterna”



Rekommendationer från SKL

 Inrätta en ”LPT-controlling-grupp”

- Följ upp statistik och åtgärder

- Verka för bättre indatakvalitet

- Påverka IT-systemen v.b.

- Chefläkare och chefsöverläkare naturliga deltagare

- Återkoppla till verksamhets- förvaltnings-, och landstingsledning

 Det handlar trots allt om myndighetsutövning med 

frihetsberövande och tvångsåtgärder – avsevärd skillnad emot 

somatiken (infektionsmedicin undantaget)

 Forskning och utveckling behövs





Jämförelse av tvångsvård 2016

 Number of times seclusion was used 2014/15

 Number of patients who were placed in seclusion 2014/15

 Number of times restraint was used 2014/15

 Number of patients who were restrained 2014/15

 Number of times prone restraint was used 2014/15

 Number of patients who were restrained in a prone position 

2014/15



Metodutveckling vid tvång?

 Internationell utblick

 Island

 Holland

 USA

 UK

 Italien 

 Finns det alternativ till fastspänning, avskiljning etc?

 Behövs det alternativ?


