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1.  Förord

Den psykiska ohälsan är omfattande och påverkar hela samhället. De svårast 
sjuka och därmed mest utsatta tas omhand inom specialistpsykiatrin. Precis 
som för all sjukvård är det viktigt att alla invånare erbjuds en jämlik psykiatrisk 
vård och att resurserna används optimalt. Det förutsätter ett ständigt pågående 
förbättringsarbete och grundläggande är då att det finns faktaunderlag att utgå 
ifrån för att kunna jämföra och följa utvecklingen.

Uppdrag Psykisk Hälsa inom Sveriges Kommuner och Landsting har sedan 
2008 genomfört kartläggningar av psykiatrisk specialistvård omfattande vuxen-
psykiatrin, barn- och ungdomspsykiatrin samt rättspsykiatrin. Kartläggningarna 
har bland annat omfattat landstingens resurser för öppenvård och heldygnsvård 
i form av vårdplatser, patientbesök, diagnosgrupper, personal samt kostnader, 
men också vård inom olika lagrum (HSL, LPT, LRV). Syftet med kartlägg-
ningarna är att inspirera till kunskapsutbyte och att bli en del av landstingens 
analyser och förbättringsarbete inom psykiatrisk specialistvård.

För 2016 års kartläggning har vi anlitat Helseplan Nysam som har mångårig er-
farenhet av kartläggningar för jämförelser inom svensk sjukvård. Kartläggningen 
speglar likheter och skillnader på landstings-/regionnivå men beskriver inte orsa-
ker. Det är också möjligt att jämföra data på kliniknivå med landsting och riket 
antingen genom egna analyser eller genom uppdrag till Helseplan Nysam. 

Vår förhoppning är att kartläggningen ska inspirera, irritera, ge nya insikter 
och komma till användning för analys och beslut på såväl landstingsnivå som 
förvaltnings- och kliniknivå. 

Stockholm, maj 2017

Ing-Marie Wieselgren

Projektchef
Uppdrag Psykisk Hälsa
Sveriges Kommuner och Landsting
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2.  Introduktion och definitioner

2.1  Introduktion
Alla data som redovisas i denna rapport avser år 2016.

Ansvarig för inrapportering av data är verksamhetschefen / motsvarande.

Alla nyckeltal som är invånarrelaterade är korrigerade med en utomlänspa-
tientfaktor. Det betyder till exempel att i graf redovisat antal årsarbetande per 
100 000 invånare 18 år och äldre beräknas endast på den produktion som 
tilldelas de ”egna” patienterna. Ett fåtal andra grafer kan också vara korrigerade 
med utomlänspatientfaktorn. Till utomlänspatienter räknas också asylsökande. 

Observera att regionklinikerna i Dalarna, Kronoberg, Sörmland, Västernorrland 
och Östergötland har exkluderats i grafer som är invånarrelaterade och i ett 
fåtal grafer till där underlaget inkluderar värden om upptagningsområde eller 
utomlänspatienter. Anledningen är att regionklinikerna inte kan definiera sitt 
upptagningsområde på samma sätt som en länsklinik, varpå det också blir svårt 
att definiera utomlänspatienter. 

I denna rapport ingår 19 rättspsykiatriska verksamheter vars data har aggre-
gerats och redovisas på landstingsnivå. Underlaget bygger på landstingsdrivna 
verksamheter; det finns inga privata aktörer inom detta verksamhetsområde. En 
förteckning över inrapporterande enheter finns under avsnitt 6.

2.2  Definitioner
Där det har varit möjligt används Socialstyrelsens termbank för nedanstående 
definitioner. 

När ordet landsting används i blanketten avses såväl landsting som regioner. 

En generell regel är att två olika slag av prestationer inte kan registreras på 
samma kalenderdygn om inte den ena insatsen är avslutad dessförinnan. Ett ex-
empel är att ett besök inte kan registreras på patient som samtidigt är inskriven i 
heldygnsvård. 

Begreppet patient avser en person som har haft minst ett besök eller vårdtillfälle 
under året och som har en egen patientjournal. Begreppet individ avser en unik 
patient.

Utomlänspatienter är patienter som har fått vård och som inte är skrivna i det 
inrapporterande landstinget. Länskod där patienten är mantalsskriven har an-
vänts som underlag. Asylsökande räknas som utomlänspatienter.

Lagrum
LPT avser individer som vårdats enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) 
under någon del av vårdtillfället. LRV avser de individer som vårdats enligt la-
gen om rättspsykiatrisk vård (LRV) enligt någon del av vårdtillfället. En individ 
kan endast fyllas i under ett lagrum. Om en individ under ett vårdförlopp vår-
dats både frivilligt och inom LPT anges hen enbart under LPT. Om en individ 
vårdats enligt både LPT och LRV anges hen enbart under LRV.

Vårddag
För definition av vårddag används Socialstyrelsens definition: Vårddag: dygn 
eller del av dygn under ett vårdtillfälle. Varje påbörjat dygn räknas som en 
vårddag, det vill säga både inskrivningsdag och utskrivningsdag ska ingå. Hela 
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permissionsdygn exkluderas från antalet vårddagar. (Observera skillnaden mel-
lan begreppet vårddag och begreppet vårdtid uttryckt i dagar).

Vårdtillfälle
För definition av vårdtillfälle används Socialstyrelsens definition: Vårdtillfälle: 
vårdkontakt i sluten vård. Vårdtillfälle avgränsas av in- och utskrivning inom ett 
medicinskt verksamhetsområde (klinik/basenhet/motsvarande). Utskrivning ska 
ligga till grund för beräkning av antal vårdtillfällen under året.

Se ytterligare beskrivning och skiss under ”Kommentar slutenvården vårdtillfäl-
len”.

Vårdtid
Medelvårdtid och medianvårdtid ska beräknas på alla patienter som har skrivits 
ut vid kliniken under 2016, det vill säga vare sig de har vårdats sedan flera år 
tillbaka eller enbart under 2016. Ska anges i dagar. Ska beräknas på patientens 
totala vårdtid per vårdtillfälle. Vårdtid beräknas som utskrivningsdatum minus 
inskrivningsdatum. När in- och utskrivning sker samma dag räknas vårdtiden 
som 0 dagar. Permissioner ska inkluderas i vårdtid. Vårdtillfälle som är pågående 
räknas inte.

Vårdplats
För definition av vårdplats används Socialstyrelsens definition: Fastställd vård-
plats: vårdplats i sluten vård beslutad av huvudman. Ange det totala antalet 
fastställda vårdplatser vid årets slut. 

Disponibel vårdplats
Med disponibel vårdplats menas fastställd vårdplats som är belagd eller kan be-
läggas. Disponibla vårdplatser = Möjliga – ej beläggningsbara vårddagar divide-
rat med 365. Exempel:

Så beräknas disponibla vårdplatser
En klinik med 60 fastställda vårdplatser har under året
• haft 30 vårdplatser semesterstängda i 8 veckor = 1 680 vårddagar 
• reducerat för utbildning med 20 vårdplatser i 1 vecka = 140 vårddagar
• hög vårdtyngd (intagningsstopp) av 5 vårdplatser i 10 dagar =  

50 vårddagar

60 fastställda vårdplatser ger 21 900 möjliga vårddagar (60 x 365 = 21 900).

Antalet disponibla vårdplatser blir därmed  
 21 900 – 1 870/365 = 54,8 disponibla vårdplatser

Säkerhetsklass
Det som ska anges under respektive säkerhetsklass är det som kliniken har 
rapporterat in till Socialstyrelsens säkerhetsregister med grund i SOSFS 2006:9 
4 kap. Säkerhetsklassificering.

Avdelningar
Ange det som du rapporterar in till Socialstyrelsens säkerhetsregister. 

Att beräkna arbetade timmar
Personalresurserna ska anges i antal arbetade timmar, det vill säga det faktiska 
antal timmar som disponerats för produktion under året på kliniken. Antalet 
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arbetade timmar kommer att omvandlas till årsarbetare vid databearbetningen. 
(En årsarbetare = 1 760 arbetade timmar.)

Antalet arbetade timmar beräknas enligt nedanstående:
• placering enligt schema (planerat antal arbetade timmar) eller,
• registrering i stämpelklocka (antal arbetade timmar),
• aktiv tid under jour- och beredskap, se vidare nedan,
• övertid och fyllnadstid 
• timanställd personal (timtid).

All frånvaro, både betald och obetald, ska inte inkluderas. Exempel på frånvaro-
typer som ska räknas bort är:
• semester
• kompledighet
• utbildning, se vidare nedan 
• övrig frånvaro med lön
• sjukfrånvaro 

Den utbildningstid som ska räknas bort är tiden för utbildningar. Interna fort-
bildningsaktiviteter såsom seminarier, föreläsningar, yrkesgruppsträffar, plane-
ringsdagar etc är ej frånvarotid.

Med aktiv tid under jour- och beredskap menas den tid som enligt avtal ligger 
till grund för uppräkning. 

Så beräknas aktiv jour- och beredskap
En anställd gör
• under jourtid en insats som faktiskt tar 15 minuter
• minsta enhet som enligt avtalet registreras vid varje störning är 30  

minuter
• denna insats gjordes under tid som renderar ledighet, eller ekonomisk 

kompensation, med avtalsenlig minsta tid multiplicerat med 2,0. I detta 
fall blir det 60 minuter ledighet eller ekonomisk kompensation. 

Den aktiva tiden under jour- och beredskap blir enligt beräkningen ovan 30 
minuter.  

Om kliniken inte registrerar den aktiva tiden utan enbart ersätter jour- och 
beredskap enligt så kallad schablon är det schablonens aktiva tid som ska anges.

Timmar som inhyrd personal från så kallade bemanningsföretag tjänstgör på 
kliniken ska räknas som arbetad tid. 

Tjänstgöring på annan enhet ska inte räknas som arbetstid på kliniken. Detta 
oavsett om ekonomisk reglering sker eller inte. Kontakt måste tas med den en-
het där aktuell personal är placerad, så att resursen ökas där i motsvarande grad. 

Tid som AT- och ST-läkare arbetar på kliniken ska räknas som arbetad tid. Det-
ta oavsett var dessa är budgeterade. 

Om personal har uppdrag åt andra huvudmän än landstinget, till exempel för 
kommun eller andra landsting, ska detta inte räknas som arbetad tid på klini-
ken. Detta oavsett om ekonomisk reglering sker eller inte. 
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Generellt gäller regeln att arbetade timmar och produktionen ska redovisas på 
samma enhet.

Observera att arbete med egna patienter alltid ska räknas som arbete på kliniken 
oavsett var patienten befinner sig.

Att redovisa personalkostnader
Den totala personalkostnaden ska anges. Med totala personalkostnader avses 
lönekostnader och lönebikostnader. Resekostnader, kurskostnader m m ska inte 
redovisas som personalkostnader. 

Om personal helt eller delvis tjänstgör på annan enhet inom landstinget ska 
personalkostnaden i motsvarande grad reduceras på kliniken. Detta oavsett var 
aktuell personal är budgeterad. Kontakt måste tas med den enhet där aktuell 
personal är placerad, så att resursen ökas där i motsvarande grad.

Om personal har uppdrag åt andra huvudmän än landstinget, ska personalkost-
naderna reduceras med den ersättning landstinget erhåller för detta.

Ersättningen till så kallat bemanningsföretag ska i sin helhet redovisas som 
personalkostnad. 

Personalkostnaden för AT- samt ST-läkare ska redovisas på den klinik där de 
tjänstgör.

Det finns ibland olika sätt att organisera olika personalgrupper, främst para-
medicinare och sekreterarpersonal. I de fall någon personalgrupp tillhör annan 
organisation så ska kostnaderna för dessa köpta tjänster redovisas som personal-
kostnader på kliniken.

Kommentarer slutenvården vårdtillfällen:
Definition av vårdtillfällen (VTF) är knutet till antal utskrivna patienter (P1). 
Inom psykiatrin är en andel patienter ”långliggare”. Den traditionella definitio-
nen av VTF ger en begränsad bild av verksamheten. Det har därför beslutats att 
komplettera slutenvårdsstatistiken med patienter inlagda under året och som ej 
är utskrivna vid årets slut (VTF-P2) och ”patienter inneliggande både vid årets 
start och slut” (VTF-P3). 

tidsregistrering var prestationen bokförs. Om prestationerna bokförs på BUP ska 
tidsresursen föras dit, annars tvärtom. 

 

Att redovisa personalkostnader 

Den totala personalkostnaden ska anges. Med totala personalkostnader avses 
lönekostnader och lönebikostnader. Resekostnader, kurskostnader m m ska inte redovisas 
som personalkostnader.  

Om personal helt eller delvis tjänstgör på annan enhet inom landstinget ska 
personalkostnaden i motsvarande grad reduceras på kliniken. Detta oavsett var aktuell 
personal är budgeterad. Kontakt måste tas med den enhet där aktuell personal är placerad, 
så att resursen ökas där i motsvarande grad. 

Om personal har uppdrag åt andra huvudmän än landstinget, ska personalkostnaderna 
reduceras med den ersättning landstinget erhåller för detta. 

Ersättningen till så kallat bemanningsföretag ska i sin helhet redovisas som personalkostnad.  

Personalkostnaden för AT- samt ST-läkare ska redovisas på den klinik där de tjänstgör. 

Det finns ibland olika sätt att organisera olika personalgrupper, främst paramedicinare och 
sekreterarpersonal. I de fall någon personalgrupp tillhör annan organisation så ska 
kostnaderna för dessa köpta tjänster redovisas som personalkostnader på kliniken. 

 

Kommentarer heldygnsvården vårdtillfällen: 

Definition av vårdtillfällen (VTF) är knutet till antal utskrivna patienter (P1). Inom psykiatrin är 
en andel patienter "långliggare". Den traditionella definitionen av VTF ger en begränsad bild 
av verksamheten. Det har därför beslutat att komplettera heldygnsvårdsstatistiken med 
patienter inlagda under året och som ej är utskrivna vid årets slut (VTF-P2) och "patienter 
inneliggande både vid årets start och slut" (VTF-P3). 

  Ulrike Deppert  2017-5-10 13:24
Kommentar [3]: Bertil, om du vill ha bilden i 
ett annat format, så säg till! Den är gjort i ppt. 
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3.  Verksamhetsbeskrivning

3.1  Profildatatabell

Län
Invånare 18 
år och äldre

Öppenvårds-
organisation

Slutenenvårds-
organisation

Har kliniken möjlighet att använda platser inom 
vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri eller 
beroendevården?

Dalarna 228 080 Nej Ja Nej

Gävleborg 228 909 Nej Ja Nej

Halland 251 825 Ja Ja Nej

Jönköping 277 263 Ja Ja Ja, avdelning C eller PIVA om avdelning C är fullbelagd

Kalmar 195 356 Ja Ja Ja, inom vuxenpsykiatri norr

Kronoberg 153 473 Ja Ja Nej

Norrbotten 204 393 Ja Ja Nej

Örebro 234 251 Ja Ja Ja, allmänpsykiatrisk vuxenpsykiatri slutenvård och 
beroendevård slutenvård 

Östergötland 359 415 Ja Ja Nej

Skåne 1 045 792 Ja Ja Nej

Sörmland 226 880 Nej Ja Nej

Stockholm 1 773 326 Nej Ja Nej, men patienter har fått ”vänta” på annan klinik för 
att få plats på kliniken

Uppsala 286 294 Ja Ja Nej

Värmland 226 094 Nej Ja Nej

Västerbotten 213 497 Ja Ja Ja, det finns möjlighet att placera inom vuxenpsykiatrin 
men det görs i mycket liten utsträckning

Västernorrland 197 203 Ja Ja Nej

Västmanland 212 853 Ja Ja Nej

Västra Götaland 1 326 292 Ja Ja Ja, inom NU-sjukvården



9 (58)

3.2  Verksamhetsbeskrivning och profiltabeller
Landstingsprofilerna ger en samlad överblick kring utfallet för ett urval av 
nyckeltal. Grafen visar den procentuella avvikelsen utifrån medianen (det mit-
tersta värdet) för respektive nyckeltal. Vid en negativ procentuell avvikelse så är 
landstingets värde lägre än medianen och vid en positiv procentuell avvikelse är 
landstingets värde högre än medianen.
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Dalarna

Organisation
RPK Säters uppdrag är att tillgodose Dalarnas län och Uppsala-Örebro-regionen 
med rättspsykiatrisk högspecialiserad regionvård samt övriga landet med rätts-
psykiatrisk högspecialiserad vård. RPK vårdar främst patienter som av domstol 
har överlämnats till vård, men också patienter från häkten och kriminalvårdsan-
stalter. Kliniken har idag 63 vårdplatser. Utöver detta har kliniken ansvar för 41 
patienter på ÖRV/ÖPT och 10 patienter på permission. 

Personalsituation
Kliniken har en stabil och konstant läkarbemanning utan några vakanser och 
under de två senaste åren har situationen gällande sjuksköterskebristen förbätt-
rats avsevärt. Däremot är psykologer och arbetsterapeuter fortfarande svåra att 
rekrytera. Under de närmaste åren väntas stora pensionsavgångar och mycket 
personal måste ersättas. År 2016 tog kliniken över säkerhetsenheten med åtta 
anställda från Landstingsservice Dalarna. 

Större förändringar/händelser under året
Under året har efterfrågan på vårdplatser ökat och kliniken befinner sig i ett 
stabilt läge. Rekryteringssatsningen har gett god utdelning, bemanningen av 
sjuksköterskor har förbättrats. Kliniken har även satsat på att utbilda skötare 
och sjuksköterskor i att genomföra riskbedömningar enligt HCR-20 metoden. 
RPK har tagit över säkerhetsenheten och ansvarar nu även för denna verksamhet 
och dess personal.

Framtidsplaner/utvecklingsområden
Ett politiskt beslut finns angående regional samverkan i Uppsala-Örebro-regio-
nen, vilket innebär att kliniken fått en ökning av antalet avtalsplatser. Kliniken 
kommer att satsa på att kompetensutveckla personalen, bland annat utbildning-
ar i att kartlägga och bedöma behov hos patienterna genom CAN-skattning 
samt att genomföra riskbedömningar. Under hösten kommer ett forskningspro-
jekt genomföras på en pilotavdelning för interventioner enligt IMR.

Dalarna
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Gävleborg

Organisation
Uppdraget för rättspsykiatriska verksamheten i Gävleborg är att vårda LRV-pa-
tienter i utslussningsfas och särskilt vårdkrävande patienter. Utslussningen gäller 
patienter inskrivna i det egna länet. 

Personalsituation
Sjukfrånvaron har under 2016 pendlat mellan 4-6 procent. En längre föräldra-
ledighet från 2016 beräknas återkomma i tjänst våren 2017. Ingen pensionsav-
gång har skett under året.

Större förändringar/händelser under året
En övergång till fast schema genomförs just nu med planerad start i april 2017, 
något som ska möjliggöra ett mer förmånligt utnyttjande av personalresurser. 
Beroende på vilka förslag som läggs fram efter vårdplatsgenomlysningen kan 
verksamheten påverkas i större eller mindre omfattning, och vissa omfördel-
ningar i patientflöden kan komma att bli aktuella redan under detta år.

Framtidsplaner/utvecklingsområden
En vårdplatsgenomlysning är påbörjad tillsammans med VUP:s övriga verksam-
het. 

Gävleborg
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Halland

Organisation
Den rättspsykiatriska enheten i Halland har uppdraget att bedriva rättspsykia-
trisk vård, både öppen- och heldygnsvård vård. Heldygnsvården består av tolv 
vårdplatser och två häktesplatser.  

Personalsituation
Det finns idag inga vakanser när det gäller omvårdnadspersonalen. Flera medar-
betare har lång erfarenhet av denna form av vård. Enheten står inför en genera-
tionsväxling inom de närmaste åren. Däremot finns vaknas på överläkare inom 
enheten.

Större förändringar/händelser under året
Inga större förändringar i verksamheten har förekommit under 2016.

Framtidsplaner/utvecklingsområden
Den rättspsykiatriska enheten kommer fortsätta lägga fokus på att vidareutveck-
la vårdinnehåll och en utvecklad vårdprocess.

Halland
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Jönköping

Organisation
LRV-vården är något av länets specialitet, den är organiserad som en del av 
vuxenpsykiatriska kliniken på Länssjukhuset Ryhov. Upptagningsområdet är 
Region Jönköpings län med 352 735 invånare. Uppdraget omfattar heldygns-
vård i säkerhetsklass 3, samt öppenvårdsteam.

Personalsituation
Det finns idag inga vakanser, samtliga tillsvidaretjänster är tillsatta. Psykolog-
tjänst köps in för att täcka behovet. Inom de närmsta åren står avdelningen 
inför stora pensionsavgångar. Läkarbemanningen påverkas av de läkarvakanser 
som finns på kliniken, men en fast chefsöverläkare för LRV-vården finns.

Större förändringar/händelser under året
Stort tryck under året med hög beläggning i slutenvården liksom stort antal 
patienter i öppen vård. Samverkan med Rättspsykiatriska regionvårdenheten i 
Vadstena har utvecklats, då regionen köper 18 vårdplatser i Vadstena. Reglering 
sker inom ramen för regionsjukvårdsavtalet och platsantalet kommer att utökas 
enligt tidigare lagd plan. 

Utöver det köps för närvarande nio heldygnsplatser och en öppenvårdsinsats i 
Växjö samt en heldygnsplats i Sundsvall.

Framtidsplaner/utvecklingsområden
Ytterligare utveckling av samverkan med Rättspsykiatriska regionvårdenheten i 
Vadstena planeras och antalet vårdplatser kommer att öka. Deltar i SKL:s natio-
nella uppföljning av rättspsykiatrin.
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Kalmar

Organisation
I upptagningsområdet för verksamheten ingår i första hand länets egna invå-
nare, vilket motsvarar ca 242 000 personer. Uppdraget är att vårda domstols-
dömda patienter från Kalmar län samt att vårda patienter från kriminalvården. 
Kliniken ska ge högspecialiserad vård som tar tillvara på patientens resurser och 
optimerar förutsättningarna för patienten att inom en snar framtid återanpassas 
till samhället. Återanpassningen ska ske på ett för patienten och samhället säkert 
och humant sätt, så att återinsjuknande i psykisk ohälsa eller återfall i brott och 
återintagning förhindras.

Rättspsykiatrin i Västervik är en länsresurs för Kalmar län som vårdar personer 
som är dömda till rättspsykiatrisk vård. Organisationen har även två häktesplat-
ser som är till för personer inom kriminalvården. Utöver detta finns även tio 
vårdplatser.

Personalsituation
Personalsituationen har varierat kraftigt under året på grund av stora vakanser 
främst på sjuksköterskesidan, sjukfrånvaro samt föräldraledigheter. Det har även 
pågått en generationsväxling de senaste åren vilket har medfört stora pensions-
avgångar. I nuläget är det utmanande att rekrytera sjuksköterskor. Arbete efter 
rutiner prioriteras då det har tillkommit mycket ny personal.

Större förändringar/händelser under året
Det har under 2016 skett en ökning av antalet nyligen dömda patienter, vilket 
medför ett ökat behov av rättspsykiatriska vårdplatser. Under året stängdes 
dessutom en av två rättspsykiatriska avdelningar och sedan stängningen har fem 
till åtta rättspsykiatriska patienter utlokaliserats/placerats inom andra rättspsyki-
atriska verksamheter. Avdelningen Reimersholm (tio vårdplatser) stängdes 2016 
på grund av brand och säkerhetsbrister.

Framtidsplaner/utvecklingsområden
Det planeras en nybyggnation av psykkliniken, då organisationens lokaler har 
varit bristfälliga. Ena avdelningens lokaler var så dåliga att den hålls stängd fram 
tills de nybyggda lokalerna står klara.
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Kronoberg

Organisation
Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö ägs av Region Kronoberg men är en 
regionklinik inom rättspsykiatrin i Sverige för både sluten- och öppenvård. Pa-
tienterna är ofta särskilt vårdkrävande, vilket innebär stora krav på personalens 
förmåga.

Kliniken har hela Sverige som upptagningsområde, men är främst till för södra 
sjukvårdsregionen. Det är vanligt att patienter, förutom att remitteras från andra 
rättspsykiatriska kliniker, även remitteras från anstalter och häkten. Kliniken är 
en högsäkerhetsklinik, vilket innebär att patienter kan tas emot oavsett lagrum 
och säkerhetsklassificering.

Personalsituation
Den rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö arbetar aktivt med rekrytering. 
En tilltagande brist på framförallt sjuksköterskor är märkbar. Gällande yrkes-
gruppen skötare har vi ett samarbete med Lernia för att utbilda medarbetare 
samtidigt som vi behåller dem i organisationen. Sista året har flertalet läkare 
rekryterats.

Större förändringar/händelser under året
Frekvensen av vårdplatsförfrågningar har varit hög. Många landsting vill nyttja 
tjänsterna som kliniken erbjuder och alla förfrågningar har därför inte kunnat 
mötas.

Under sommaren användes tre semesterperioder och arbetstiderna har föränd-
rats på vissa avdelningar för att få ut mer antal arbetspass per anställd och på 
så sätt öka bemanningen. Detta har i sin tur möjliggjort en ökning av antalet 
aktiviteter för patienterna. 

Framtidsplaner
Rättspsykiatriska regionkliniken kommer att ingå ett samarbete med vuxenpsy-
kiatrin Kronoberg för att förbättra utslussningsprocesser för rättspsykiatriska pa-
tienter från Kronoberg. Kliniken kommer att ha ett ökat fokus på riskkartlägg-
ningar och riskhanteringsplaner. Ett pilotprojekt ska ta vid på tre avdelningar 
för att sedan utvärderas och förhoppningsvis implementeras i resten av kliniken 
under hösten 2017.
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Norrbotten

Organisation
Psykiatrin länsgemensamt med Öjebyn har ett länsövergripande ansvar för 
Norrbottens län. Länet har 14 kommuner med en total befolkning på 250 000 
personer. Uppdraget består av rättspsykiatrisk vård av patienter från Norrbotten, 
understödja allmänpsykiatrin i länet vad gäller särskilt vårdkrävande LPT-pa-
tienter, understödja Kriminalvården när anhållna/häktade/fängelsedömda 
personer är i behov av akut psykiatrisk hjälp, understödja SIS-hem i länet med 
personer som är i behov av akut psykiatrisk hjälp och i mån av plats även under-
stödja Västerbottens läns landsting gällande LRV-vård. I viss mån vårdas även 
svåra LPT-patienter. 

Personalsituation
På kliniken arbetar 85 skötare och 30 sjuksköterskor. Ledningen består av fyra 
enhetschefer och en verksamhetschef. Utöver det arbetar en chefsöverläkare, en 
överläkare och två ST-läkare på platsen. Vården har även tillgång till två psyko-
loger.

Större förändringar/händelser under året
Viss utbyggnad av befintligt överfallslarm, förbättring av brandsäkerhet, samt 
integrering av överfallslarm och brandlarm har genomförts. Det ansträngda eko-
nomiska läget i landstinget sätter ekonomisk press på verksamheten. Samverkan 
mellan kliniken och allmänpsykiatrin i Piteå har ökat vad gäller samnyttjande 
av läkare och övrig personal, bland annat skötarvikarier. Det finns idag fortsatta 
problem med framför allt nätdroger eftersom det är svårt att helt säkerställa att 
de inte smugglas in i verksamheten.

Framtidsplaner/utvecklingsområden
Vid en av avdelningarna där patienter med dubbeldiagnoser vårdas prövas ett 
nytt vårdkoncept från årsskiftet. Ett manualbaserat behandlingsprogram riktat 
till personer med samsjuklighet, psykisk sjukdom/missbruk, har implemen-
terats. Behandlingsarbetet är indelat i fyra faser: allians-, motivations-, aktiv 
behandlings- och konsolideringsfas.
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Skåne

Organisation
Verksamheten arbetar med både specialiserad rättspsykiatrisk slutenvård och 
öppen rättspsykiatrisk vård. I Skåne döms cirka 40 personer per år till rättspsy-
kiatrisk vård. Den rättspsykiatriska verksamheten i Region Skåne består av sju 
enheter med avdelningar i Helsingborg, Hässleholm och Trelleborg. Uppdraget 
innefattar patienter som är 15 år och äldre. Vården i rättspsykiatrin ska integrera 
patienten med samhället.

Personalsituation
Inga ofrivilliga vakanser fanns innan flytten år 2015. Flytten resulterade i åtta 
vakanta sjukskötersketjänster som gjorde att en avdelning fick stängas. 

Större förändringar/händelser under året
Förflyttning av fem avdelningar från Malmö till andra orter inom Region Skåne 
har genomförts. Nybyggnation sker i Trelleborg.

Framtidsplaner/utvecklingsområden
Arbetet med att rekrytera sjuksköterskor förväntas fortsätta. Flera sjuksköterskor 
skulle leda till att patienter placerade i Växjö kan hämtas hem.
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Stockholm

Organisation
Klinikens upptagningsområde är Stockholms län med ungefär 2 200 000 
invånare. Verksamheten har i uppdrag att ge rättspsykiatrisk vård till invånare i 
länet som av domstol överlämnats till rättspsykiatrisk vård samt patienter som 
redan är frihetsberövade, från häkten och fängelser etc. Enstaka patienter vårdas 
enligt LPT. Kliniken har 186 slutenvårdsplatser inom alla 3 säkerhetsklasser och 
2 öppenvårdsmottagningar. 

Personalsituation
Personalsituationen är tillfredsställande med vissa undantag. Totalt 27 procent 
av sjukskötersketjänsterna är vakanta och det föreligger vissa svårigheter att 
rekrytera arbetsterapeuter. Sjukfrånvaron är hög, där skötargruppen står för den 
största delen, medan övrig frånvaro är jämnt fördelad mellan yrkesgrupperna. 
Avseende åldersstrukturen är den jämnt fördelad mellan yrkesgrupperna. 

Större förändringar/händelser under året
De senaste åren har det skett en kraftig ökning av antal patienter som överläm-
nats av domstol. I kombination med det faktum att några av det stora antal 
öppenvårdspatienter kan behöva återintagning blir resultatet en ökad belägg-
ning och platsbrist. Den externt köpta vården har också ökat de senaste åren då 
domstolsöverlämnade patienter måste beredas vård. Trots succesiv expansion 
av klinikens platser är överbeläggningen stor. År 2016 ökade verksamhetens 
platsantal med 18 vårdplatser.

Framtidsplaner/utvecklingsområden
Vid kliniken sker en ständig utveckling av vårdinnehållet och en struktur som 
svarar mot behoven. Åtgärder genomförs för att öka brukarsamverkan och 
brukarinflytande. Kompetensförsörjningsfrågor, samt upprustning och moder-
nisering av lokaler bedöms mycket viktigt inför framtiden.
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Sörmland

Organisation
Regionsjukhuset Karsudden (RSK) är en av landets största enheter för rättspsy-
kiatrisk vård och ramen för verksamheten styrs av det huvudavtal som är skrivet 
mellan RSK och Landstinget Sörmland (36 vårdplatser), Stockholms läns 
landsting (60 vårdplatser) och Region Gotland (6 vårdplatser). Avtalen reglerar 
villkoren mellan parterna för den psykiatriska vården som ges vid sjukhuset. 
Uppdraget ligger framförallt på sjukvård, även om patienten skulle vara dömd 
till vård på grund av psykisk sjukdom.

Personalsituation
Antalet anställda är konstant jämfört med samma period föregående år. Gene-
rellt sett har RSK ett bra bemanningsläge, med låg omsättning på läkare och 
med en förhållandevis stabil sjuksköterskebemanning. Dock kommer kompe-
tensförsörjningen av sjuksköterskor alltid att vara ett aktuellt strategiskt område 
för sjukhuset. Det paramedicinska området blir allt svårare att bemanna.

Större förändringar/händelser under året
Under 2016 fick RSK en ny verksamhetsområdeschef samt en ny chefsöverlä-
kare. Utöver detta har en ny ledningsgrupp bildats. Från och med april 2017 
förändrade RSK sin organisation, vilket innebar att enhetscheferna fick ett 
mindre antal medarbetare under sig och på så sätt bättre förutsättningar för att 
klara uppdraget. I den nya organisationen ansvarar en vårdenhetschef för två 
avdelningar mot tidigare tre och på varje avdelning finns en teamledare.

Framtidsplaner/utvecklingsområden
Ett sjukhus för framtiden är starten på en omorganisation och ett långsiktigt 
utvecklingsarbete som inleddes 2017. En etappvis ombyggnation av sjukhusets 
samtliga vårdavdelningar är påbörjad och beräknas vara slutförd i början av 
2019. Efter ombyggnationen finns möjligheter lokalmässigt att öppna ytterli-
gare två vårdavdelningar. Målsättningen är att under 2019 öppna en ny vård-
avdelning. Denna möjlighet ställer dock krav på att kompetensförsörjningen 
säkerställs.
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Uppsala

Organisation
Rättspsykiatriska enheten har fram till årsskiftet 2016/17 bestått av två avdel-
ningar med tio vårdplatser vardera, samt varsin vårdplats för häktade. Avdel-
ningarna har haft säkerhetsklass 2 och därmed kunnat vårda patienter inom 
säkerhetsklass 3 och 2. Heldygnsvården har bedrivits i lokaler i omedelbar 
närhet till öppenvårdsmottagningen. Den slutna och den öppna verksamheten 
tillhandahåller rättspsykiatrisk omvårdnad, behandling och psykiatrisk rehabili-
tering. Upptagningsområdet motsvarar geografiskt Uppsala län.

Personalsituation
Alla tjänster på RPE är tillsatta. Två sjuksköterskor i heldygnsvården är föräldra-
lediga och inom ett par år förväntas flera som arbetar natt sluta. Önskvärt är att 
flera av sjuksköterskorna utbildar sig till specialistsjuksköterskor i psykiatrin de 
närmaste åren.

Större förändringar/händelser under året
Omstruktureringar av verksamheten på grund av markförsäljning har inneburit 
att en av de två avdelningarna stängts den 31 december 2016 och att den kvar-
varande avdelningen har utökat antalet vårdplatser till tolv. Häktade kan inte 
längre beredas plats på avdelningen.

Framtidsplaner/utvecklingsområden
I den framtida organisationen kommer antalet vårdplatser att bli 14 och lokaler 
med säkerhetsklass 3, den nivå som kräver minst säkerhetsåtgärder, kommer att 
finnas. Verksamheten har 20-25 patienter på regionvårdsenheter. I framtiden 
kommer alla patienter som är häktade att inleda sin vård på regionklinik till dess 
att domen hunnit vinna laga kraft och först därefter är vård på en klass 3-enhet 
möjlig. För att underlätta hemtagning av regionpatienter planeras ett utökat 
samarbete med regionvården som handlar om att göra övergången mellan vård-
nivåerna mer harmonisk. Det finns planer på att tidvis ha en sjuksköterska från 
organisationen placerad på regionkliniken i Säter.
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Västra Götaland

Organisation
Västra Götaland (VGR) består av 49 kommuner och drygt 1,6 miljoner invåna-
re. Rättspsykiatri bedrivs vid tre förvaltningar: Sahlgrenska Universitetssjukhu-
set (SU), med ansvar även för upptagningsområdet för Kungälvs sjukhus, Skara-
borgs Sjukhus (SKAS) och NU-sjukvården med ansvar för upptagningsområdet 
för Södra Älvsborgs sjukhus. 

SU har 96 vårdplatser varav ett regiongemensamt uppdrag för 12 akutvårdsplat-
ser för rehabilitering där det krävs mycket hög säkerhet, vård vid återinläggning-
ar från boenden och rättspsykiatrisk öppenvård, och vård i väntan på att de ska 
vinna laga kraft, för patienter från hela regionen. SKAS har 24 vårdplatser och 
NU har 54. Därtill avsätts medel för att på årsbasis vid behov kunna köpa max 
tio slutenvårdsplatser utomläns. Detta som en buffert vid överbeläggning men 
också kring enskilda speciella vårdbehov eller känslig psykosocial situation.

Personalsituation
Möjligheten att rekrytera och behålla specialistsjuksköterskor är mycket svår. 
Stor andel är allmänsjuksköterskor. Gäller även specialistläkare, psykologer och 
socionomer. En del tjänster är konverterade.

Större förändringar/händelser under året
Efter den samtida nybyggnationen för alla de tre utbudspunkterna och det 
beslut som då fattades om en central finansiering av verksamheterna under upp-
startsfasen har nu en återföring skett till det ordinarie arbetet med årliga vårdö-
verenskommelser till sjukhusen som utgår från hälso- och sjukvårdsnämnderna. 

Framtidsplaner/utvecklingsområden
I de lokala avtalen med klinikerna betonas vikten av att vården ska anpassas 
efter kvinnor och mäns olika förutsättningar och behov, medicinska, sociala och 
psykologiska aspekter ska beaktas och ge ökad funktionsförmåga i samhället. 
Patienter som är föräldrar ska erbjudas en vård som så långt det är möjligt tillgo-
doser barnens behov av information och delaktighet. 
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Värmland

Organisation
Rättspsykiatrin i Kristinehamn ingår i länsgemensamma verksamhetsområden i 
Landstinget Värmland. Verksamheten har 3 vårdavdelningar med 32 vårdplat-
ser. Rättspsykiatrins uppdrag är att tillhandahålla vård för medborgare i Värm-
land som är dömda till rättspsykiatrisk vård eller vistas inom kriminalvården. 
Upptagningsområdet består av cirka 276 000 invånare.

Personalsituation
Verksamheten har cirka 90 tjänster där skötarkåren utgör den största gruppen. 
En generationsväxling pågår i skötargruppen men tillgången på skötare är god 
och rekrytering är därför inget problem. Däremot finns svårigheter att rekrytera 
sjuksköterskor och läkare. Genom förändrade arbetssätt har akuta situationer 
lösts och lösningar arbetas fram för att främja anställning inom verksamheten. 

Större förändringar/händelser under året
En större organisatorisk förändring på landstingsledningsnivå har genomförts. 
Ett chefsled har tagits bort, vilket har medfört att arbetsbelastningen på verk-
samhetsnivå har ökat. Med anledning av tidigare ekonomiskt läge behöver 
organisationen fortfarande vara restriktiv vid anställningar, utbildningar och 
investeringar.

Organisationen har bidragit i landstingets omställningsarbete genom personal-
hushållning och förändrade arbetssätt. Inflödet av LRV-dömda värmländska 
medborgare har varit lågt, viket medfört att organisationen har kunnat sälja 
vårdplatser. Inflödet av kriminalvårdspatienter ligger på samma nivå som tidiga-
re år. 

Framtidsplaner/utvecklingsområden
Arbetsmetod RESIMA (resurser i möte med aggression) är införd och interna 
instruktörer utbildade. Aktivitetscentrum har strukturerats om för att möjliggö-
ra ett större utbud av aktiviteter för patienterna. Ett processorienterat arbetssätt 
har införts för bättre levnadsvanor och mindre metabola riskfaktorer. IMR 
(Illness Management and Recovery) ska införas under året.
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Västerbotten

Organisation
Den rättspsykiatriska verksamheten innefattar en slutenvårdsavdelning med 14 
vårdplatser, samt en integrerad öppenvård. Öppenvården erbjuder livslång öp-
penvård till samtliga patienter. Vårdavdelningen vårdar patienter som är dömda 
till vård, patienter från kriminalvård, samt enstaka patienter från allmänpsy-
kiatrin som är i behov av en högre säkerhetsnivå. Vårdavdelningen har säker-
hetsklass 2. Upptagningsområdet för verksamheten är 213 497 invånare. Ett 
miljöterapeutiskt arbetssätt har en framträdande roll inom organisationen.

Personalsituationen
Rättspsykiatrin har under många år haft en stabil arbetsgrupp med låg persona-
lomsättning. Under de senaste åren och några år framöver kommer dock flera 
pensionsavgångar att ske. Rekrytering av omvårdnadspersonal har tidigare varit 
enkel men har på senare tid blivit besvärlig. Idag finns två vakanta sjuksköter-
sketjänster och det finns även svårigheter med rekrytering av läkare.

Större förändringar/händelser under året
Det ekonomiska läget inom kliniken har medfört att ingen aktivitetsledare 
tillstatts. I övrigt har inga större förändringar skett.

Framtidsplaner
En ny psykiatrisk vårdbyggnad projekteras där rättspsykiatrin ingår tillsammans 
med allmänpsykiatrin och barnpsykiatrin. Verksamheten kommer då att utöka 
från 14 vårdplatser till 20 vårdplatser, något som innebär utökad bemanning 
och kompetensutveckling.
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Västernorrland

Organisation
Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall är en regionklinik. Uppdraget är att 
bedriva högspecialiserad vård inom områdena psykiatri och rättspsykiatri, vilket 
avser patienter med säkerhetsklass 1 och 2. Patienter med klass 3 kan under 
vissa omständigheter erbjudas vård under kortare tid vid kliniken. 

Huvuduppdraget omfattar patienter tillhörande Landstinget Västernorrland 
som är dömda till rättspsykiatrisk vård, då inbegrips både sluten- och öppen-
vård. Vård ska även tillhandahållas patienter som omfattas av mellanlänsavtal. 
RPK har åtta vårdavdelningar med 101 slutenvårdsplatser och cirka 40 patienter 
i öppenvård. Kliniken har ingen speciell öppenvårdsenhet, då öppenvården är 
integrerad med slutenvården. 

Personalsituation
Kliniken har cirka 205 anställda. Vakanser av sjukskötersketjänster finns och ett 
ständigt arbete med att lyckas behålla nuvarande sjuksköterskor samt rekrytera 
nya sjuksköterskor pågår. Personalsituationen bedöms dock som helhet vara god 
och inga större pensionsavgångar väntas inom de närmsta fem åren. Hyrperso-
nal förekommer inte alls på kliniken och läkarsituationen är mycket god.

Större förändringar/händelser under året
Under 2016 påbörjades om- och tillbyggnation av en ny säkerhetsentré samt 
nya förvaltningsrättslokaler. Dessa byggnationer förväntas färdigställas under 
2017. Vidare har beläggningen under 2016 varit mycket hög, framförallt en 
ökning av antalet utomlänspatienter har observerats. Det ekonomiska läget i 
Landstinget Västernorrland som helhet är pressat, men RPK är en egen för-
valtning och en av de få verksamheter inom landstinget med ett ekonomiskt 
plusresultat. 

Framtidsplaner/utvecklingsområden
Under 2017 kommer en stor satsning på det våldspreventiva programmet RE-
SIMA, med utbildning för all personal, att påbörjas. Vidare är målet att genom-
föra en förstudie för att bygga ut lokalerna i Nacksta och därmed samla kliniken 
på ett ställe.
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Västmanland

Organisation
Rättspsykiatri Västmanland är del av en förvaltning där övrig psykiatri, habilite-
ring samt primärvård ingår. Verksamheten har i huvudsak Region Västmanland, 
268 000 invånare, som upptagningsområde, men också patienter från övriga 
landsting/regioner erbjuds vårdplatser vid kliniken. Cirka 20-25 procent av slu-
tenvårdsplatserna är i nuläget belagda med utomlänspatienter. De patienter som 
vårdas i slutenvården är huvudsakligen av domstol överlämnade till vård enligt 
LRV med särskild utskrivningsprövning.

Den slutna vården har sammantaget 53 vårdplatser som är klassade enligt säker-
hetsnivå 2, och ytterligare två häktesplatser med högre säkerhet. Vårdplatserna 
fördelas på fyra vårdenheter, varav en fungerar som intag/bedömningsavdelning. 
Kliniken har en relativt konstant och hög beläggning, där öppenvård samt en 
mottagning i samverkan med beroendeenhet och frivård för lagförda patienter 
med aggressionsproblematik och missbruk ingår.

Personalsituation
Utöver läkare, psykologer kuratorer, sjuksköterskor, skötare och arbetsterapeu-
ter förfogar verksamheten också över beroendeterapeut och familjeterapeut. På 
läkarsidan råder en bristsituation, och hyrläkare har under senare tid anlitats. 
För övriga personalgrupper är personalsituationen relativt stabil. Riktad satsning 
mot utbildning av skötare för att möta framtida bemanningsproblem pågår. 

Större förändringar/händelser under året 
Rättspsykiatri Västmanland arbetar ständigt med samverkan med kriminalvård 
och de regioner/landsting som remitterar patienter till verksamheten. Vid års-
skiftet 2016/17 infördes allmän inpasseringskontroll som hanteras av vaktbolag. 
År 2011 byggdes den nya kliniken med moderna och ändamålsenliga lokaler 
som är anpassade för uppdraget, det vill säga rättspsykiatrisk vård med hög 
säkerhet, klass 2. 

Framtidsplaner/utvecklingsområden 
Expansion planeras med en vårdenhet av klass 3.
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Örebro

Organisation
Verksamhetens upptagningsområde omfattar Region Örebro med ca 285 000 
invånare. Uppdraget är att utreda, behandla och rehabilitera personer som 
begått brott under påverkan av allvarlig psykisk störning. Vården ska bedrivas 
i både slutna och öppna vårdformer och ge stöd för rehabilitering tillbaka till 
samhället. 

Personalsituation
Kliniken har hög personaltäthet vad gäller läkare, kurator, psykolog och arbets-
terapeut men har svårt att tillsätta tjänsterna. Inom en snar framtid kommer 
det att saknas utbildade skötare på grund av pensionsavgångar och minskade 
möjligheter till skötarutbildning inom den egna regionen

Större förändringar/händelser under året
Det senaste året visar en ökning av antal personer hemmahörande i länet som 
överlämnas till rättspsykiatrisk vård. Samtidigt väntar ett flertal patienter på 
kommunens hjälp för att erhålla boende, vilket har medfört köp av vårdplatser i 
andra landsting i större utsträckning.

Framtidsplaner/utvecklingsområden
Utifrån det ökade inflödet kommer verksamheten att se över möjligheten att 
strukturera om verksamheten och innehållet i vården. Dessutom kommer 
samverkan med kommunerna att ses över, allt för att optimera patienternas 
vårdinnehåll.
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Östergötland
Organisation
Rättspsykiatriska regionklinikens upptagningsområde är Sydöstra sjukvårdsre-
gionen bestående av 1 047 141 invånare, efter överenskommelse även nationell 
intagning. Uppdraget är att ansvara för kombinationen samhällsskydd och 
högspecialiserad rättspsykiatrisk vård.

På kliniken vårdas huvudsakligen patienter som överlämnats till rättspsykiatrisk 
vård. Även patienter från Kriminalvården med psykiatriska vårdbehov kan tas 
emot samt i undantagsfall patienter från allmänpsykiatrin vars vårdbehov inte 
kan tillgodoses där. 

Kliniken bedriver högspecialiserad rättspsykiatrisk vård i hela vårdkedjan, från 
sluten vård inom säkerhetsklasserna 2 och 3 till mindre slutna former som halv-
vägshus och eftervård i form av öppen rättspsykiatrisk vård. Kliniken bedriver 
forskning inom fyra huvudområden: omvårdnad, riskbedömning samt imple-
menterings- och förändringsprocesser

Personalsituation
Nyrekrytering av såväl skötare, sjuksköterskor som övriga personalkategorier 
pågår. Behovet har ökat på grund av utökning av vårdplatser. Dock ses stora 
rekryteringssvårigheter av framför allt läkare och sjuksköterskor men även av 
skötare. Positivt är åldersstrukturen med en blandning av unga och äldre samt 
en förhållandevis jämn könsfördelning. Kliniken har en låg sjukfrånvaro.

Större förändringar/händelser under året
Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena strävar efter att behålla sin starka 
ställning i svensk rättspsykiatri. Arbetet med att slutföra byggandet av nya 
vårdbyggnader kommer att ha högsta prioritet. Inflyttning i nybyggt sjukhus 
kommer att ske succesivt med start i mars 2017 och beräknas vara klart under 
2018. De nya byggnaderna kommer att ge lokaler som är bättre anpassade till 
verksamheten.

Framtidsplaner/utvecklingsområden
Fortsatt arbete med att utveckla områdena på klinikens prioriteringslista, vilka 
är vårdinriktning på specialavdelning, etiska frågeställningar, förutsättningar 
för patientens medverkan, beroendebehandling/återfallspreventionsprogram, 
friskvård och kompetensutveckling med mera.
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Antal individer totalt per 100 000 invånare 18 år+
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Nyckeltal 2016 - Rättspsykiatri länsnivå
Individer per 100 000 invånare 18 år och äldre

Graf ID: 3930

4. Nyckeltalsgrafer
4.1  Övergripande

Graf 3930 visar totala antalet individer per 100 000 invånare i åldersgruppen 18 år och äldre.

Graf 3931 visar fördelningen av andelen individer per respektive lagrum.

Andel individer HSL i slutenvård Andel individer LPT i slutenvård Andel individer LRV i slutenvård

Andel individer övriga, dvs anhållna, häktade och anstaltsplacerade i slutenvård
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Graf ID: 3931



 29 (58)

Graf 3932 visar fördelningen av andelen kvinnor per åldersgrupp i intervallerna 0-17 år, 18-24 år, 25-64 år och 65 år och äldre som vårdas 
enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL). 

Graf 3934 visar fördelningen av andelen män per åldersgrupp i intervallerna 0-17 år, 18-24 år, 25-64 år och 65 år och äldre som vårdas 
enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL). 

Andel kvinnor 0-17 år av kvinnor i HSL slutenvård Andel kvinnor 18-24 år av kvinnor i HSL slutenvård

Andel kvinnor 25-64 år av kvinnor i HSL slutenvård Andel kvinnor 65 år+ av kvinnor i HSL slutenvård
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Nyckeltal 2016 - Rättspsykiatri länsnivå
Fördelning kvinnor per åldersgrupp i HSL slutenvård

Graf ID: 3932

Landsting som inte redovisas i grafen saknar data.

Andel män 0-17 år av män i HSL slutenvård Andel män 18-24 år av män i HSL slutenvård

Andel män 25-64 år av män i HSL slutenvård Andel män 65 år+ av män i HSL slutenvård
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Fördelning män per åldersgrupp i HSL slutenvård

Graf ID: 3934

Landsting som inte redovisas i grafen saknar data.
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Andel män 0-17 år av män i LPT slutenvård Andel män 18-24 år av män i LPT slutenvård

Andel män 25-64 år av män i LPT slutenvård Andel män 65 år+ av män i LPT slutenvård
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Graf ID: 3938

Landsting som inte redovisas i grafen saknar data.

Andel kvinnor 0-17 år av kvinnor i LPT slutenvård Andel kvinnor 18-24 år av kvinnor i LPT slutenvård

Andel kvinnor 25-64 år av kvinnor i LPT slutenvård Andel kvinnor 65 år+ av kvinnor i LPT slutenvård
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Graf ID: 3936

Landsting som inte redovisas i grafen saknar data.

Graf 3936 visar fördelningen av andelen kvinnor per åldersgrupp i intervallerna 0-17 år, 18-24 år, 25-64 år och 65 år och äldre som vårdas 
enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT). 

Graf 3938 visar fördelningen av andelen män per åldersgrupp i intervallerna 0-17 år, 18-24 år, 25-64 år och 65 år och äldre som vårdas 
enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT). 
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Andel män 0-17 år av män i LRV slutenvård Andel män 18-24 år av män i LRV slutenvård

Andel män 25-64 år av män i LRV slutenvård Andel män 65 år+ av män i LRV slutenvård
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Andel kvinnor 0-17 år av kvinnor i LRV slutenvård Andel kvinnor 18-24 år av kvinnor i LRV slutenvård

Andel kvinnor 25-64 år av kvinnor i LRV slutenvård Andel kvinnor 65 år+ av kvinnor i LRV slutenvård
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Fördelning kvinnor per åldersgrupp i LRV slutenvård

Graf ID: 3940

Gävleborg saknar data.

Graf 3940 visar fördelningen av andelen kvinnor per åldersgrupp i intervallerna 0-17 år, 18-24 år, 25-64 år och 65 år och äldre som vårdas 
enligt lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV). 

Graf 3942 visar fördelningen av andelen män per åldersgrupp i intervallerna 0-17 år, 18-24 år, 25-64 år och 65 år och äldre som vårdas 
enligt lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV). 
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Andel män 0-17 år av män övriga slutenvård Andel män 18-24 år av män övriga slutenvård

Andel män 25-64 år av män övriga slutenvård Andel män 65 år+ av män övriga slutenvård
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Graf ID: 3946

Landsting som inte redovisas i grafen saknar data.

Andel kvinnor 0-17 år av kvinnor övriga slutenvård Andel kvinnor 18-24 år av kvinnor övriga slutenvård

Andel kvinnor 25-64 år av kvinnor övriga slutenvård Andel kvinnor 65 år+ av kvinnor övriga slutenvård
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Fördelning kvinnor per åldersgrupp övriga slutenvård

Graf ID: 3944

Landsting som inte redovisas i grafen saknar data.

Graf 3944 visar fördelningen av andelen kvinnor per åldersgrupp i intervallerna 0-17 år, 18-24 år, 25-64 år och 65 år och äldre i övrig 
slutenvård. 

Graf 3946 visar fördelningen av andelen män per åldersgrupp i intervallerna 0-17 år, 18-24 år, 25-64 år och 65 år och äldre i övrig  
slutenvård. 
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Antal årsarbetande egna läkare per 100 000 invånare 18 år+ Antal årsarbetande hyrläkare per 100 000 invånare 18 år+
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Nyckeltal 2016 - Rättspsykiatri länsnivå
Årsarbetande läkare per 100 000 inv 18 år+ fördelat på fast anställda resp inhyrda läkare

Graf ID: 3949

Andel årsarbetande läkare Andel årsarbetande psykologer Andel årsarbetande kuratorer/socionomer

Andel årsarbetande sjuksköterskor Andel årsarbetande fysioterapeuter/sjukgymnaster

Andel årsarbetande arbetsterapeuter Andel årsarbetande behandlingsassistenter/skötare

Andel årsarbetande pedagoger Andel årsarbetande övriga behandlare Andel årsarbetande verksamhetschef/enhetschef
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Fördelning årsarbetande

Graf ID: 3948

Graf 3948 visar fördelningen av andelen årsarbetande personal uppdelat på olika professioner.

Graf 3949 visar antalet årsarbetande läkare per 100 000 invånare 18 år och äldre fördelat på fast anställda läkare och inhyrda läkare.  
Antalet årsarbetare beräknas som totalt antal timmar arbetade under året dividerat med 1 760 (uppskattat antal timmar för en heltids-
tjänst). Antalet årsarbetare är justerat för utomlänspatienter.
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Antal årsarbetande kuratorer/socionomer per 100 000 invånare 18 år+
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Nyckeltal 2016 - Rättspsykiatri länsnivå
Årsarbetande kuratorer/socionomer per 100 000 invånare 18 år och äldre

Graf ID: 3951

Antal årsarbetande psykologer per 100 000 invånare 18 år+
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Nyckeltal 2016 - Rättspsykiatri länsnivå
Årsarbetande psykologer per 100 000 invånare 18 år och äldre

Graf ID: 3950

Graf 3950 visar antalet årsarbetande psykologer per 100 000 invånare 18 år och äldre. Antalet årsarbetare beräknas som totalt antal timmar 
arbetade under året dividerat med 1 760 (uppskattat antal timmar för en heltidstjänst). Antalet årsarbetare är justerat för utomläns-
patienter.

Graf 3951 visar antalet årsarbetande kuratorer och socionomer per 100 000 invånare 18 år och äldre. Antalet årsarbetare beräknas som 
totalt antal timmar arbetade under året dividerat med 1 760 (uppskattat antal timmar för en heltidstjänst). Antalet årsarbetare är justerat 
för utomlänspatienter.



 35 (58)

Antal årsarbetande fysioterapeuter/sjukgymnaster per 100 000 invånare 18 år+
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Årsarbetande fysioterapeuter/sjukgymnaster per 100 000 invånare 18 år och äldre

Graf ID: 3953

Antal årsarbetande egna sjuksköterskor per 100 000 invånare 18 år+

Antal årsarbetande hyrsjuksköterskor per 100 000 invånare 18 år+
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Nyckeltal 2016 - Rättspsykiatri länsnivå
Årsarbetande sjuksköterskor per 100 000 inv 18 år+ fördelat på fast anställda resp inhyrda ssk

Graf ID: 3952

Graf 3952 visar antalet årsarbetande sjuksköterskor per 100 000 invånare 18 år och äldre fördelat på fast anställda sjuksköterskor och 
inhyrda sjuksköterskor. Antalet årsarbetare beräknas som totalt antal timmar arbetade under året dividerat med 1 760 (uppskattat antal 
timmar för en heltidstjänst). Antalet årsarbetare är justerat för utomlänspatienter.

Graf 3953 visar antalet årsarbetande fysioterapeuter/sjukgymnaster per 100 000 invånare 18 år och äldre. Antalet årsarbetare beräknas som 
totalt antal timmar arbetade under året dividerat med 1 760 (uppskattat antal timmar för en heltidstjänst). Antalet årsarbetare är justerat 
för utomlänspatienter.
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Antal årsarbetande behandlingsassistenter/skötare per 100 000 invånare 18 år+
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Nyckeltal 2016 - Rättspsykiatri länsnivå
Årsarbetande behandlingsassistenter/skötare per 100 000 invånare 18 år och äldre

Graf ID: 3955

Antal årsarbetande arbetsterapeuter per 100 000 invånare 18 år+
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Nyckeltal 2016 - Rättspsykiatri länsnivå
Årsarbetande arbetsterapeuter per 100 000 invånare 18 år och äldre

Graf ID: 3954

Graf 3954 visar antalet årsarbetande arbetsterapeuter per 100 000 invånare 18 år och äldre. Antalet årsarbetare beräknas som totalt antal 
timmar arbetade under året dividerat med 1 760 (uppskattat antal timmar för en heltidstjänst). Antalet årsarbetare är justerat för utom-
länspatienter.

Graf 3955 visar antalet årsarbetande behandlingsassistenter/skötare per 100 000 invånare 18 år och äldre. Antalet årsarbetare beräknas som 
totalt antal timmar arbetade under året dividerat med 1 760 (uppskattat antal timmar för en heltidstjänst). Antalet årsarbetare är justerat 
för utomlänspatienter.
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Personalkostnad i kronor totalt per invånare 18 år+
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Nyckeltal 2016 - Rättspsykiatri länsnivå
Personalkostnader i kronor per invånare 18 år och äldre

Graf ID: 3957

Antal årsarbetande verksamhetschef/enhetschef per 100 000 invånare 18 år+
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Nyckeltal 2016 - Rättspsykiatri länsnivå
Årsarbetande enhetschefer och verksamhetschefer per 100 000 invånare 18 år och äldre

Graf ID: 3956

Graf 3956 visar antalet årsarbetande enhetschefer och verksamhetschefer per 100 000 invånare 18 år och äldre. Antalet årsarbetare beräk-
nas som totalt antal timmar arbetade under året dividerat med 1 760 (uppskattat antal timmar för en heltidstjänst). Antalet årsarbetare är 
justerat för utomlänspatienter.

Graf 3957 visar de totala personalkostnaderna per invånare 18 år och äldre. Med personalkostnader avses lönerelaterade kostnader för all 
personal inklusive hyrpersonal, ST- och AT-läkare.
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Andel kostnader för personal i öppenvård Andel kostnader för personal i slutenvård
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Nyckeltal 2016 - Rättspsykiatri länsnivå
Fördelning kostnader i kronor för personal i öppenvård resp slutenvård

Graf ID: 3959

Graf 3958 visar den totala kostnaden för köpt vård per invånare 18 år och äldre.

Graf 3959 visar fördelningen av andelen kostnader i kronor för personal i öppenvård respektive slutenvård. 
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Graf 3960 visar kostnaden i kronor, beräknad på personalkostnader och kostnader för köpt vård, per patient. Med personalkostnader avses 
lönerelaterade kostnader för all personal inklusive hyrpersonal, ST- och AT-läkare.

Graf 3961 visar kostnaden i kronor, beräknad på personalkostnader och kostnader för köpt vård, per arbetad timme. Med personal-
kostnader avses lönerelaterade kostnader för all personal inklusive hyrpersonal, ST- och AT-läkare.
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Andel män 0-17 år av män i öppen rättspsykiatrisk vård Andel män 18-24 år av män i öppen rättspsykiatrisk vård

Andel män 25-64 år av män i öppen rättspsykiatrisk vård Andel män 65 år+ av män i öppen rättspsykiatrisk vård
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Fördelning män per åldersgrupp i öppen rättspsykiatrisk vård

Graf ID: 3964

Dalarna saknar data.

Andel kvinnor 0-17 år av kvinnor i öppen rättspsykiatrisk vård

Andel kvinnor 18-24 år av kvinnor i öppen rättspsykiatrisk vård

Andel kvinnor 25-64 år av kvinnor i öppen rättspsykiatrisk vård

Andel kvinnor 65 år+ av kvinnor i öppen rättspsykiatrisk vård
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Nyckeltal 2016 - Rättspsykiatri länsnivå
Fördelning kvinnor per åldersgrupp i öppen rättspsykiatrisk vård

Graf ID: 3962

Dalarna saknar data.

4.2  Öppenvård

Graf 3962 visar fördelningen av andelen kvinnor per åldersgrupp i intervallerna 0-17 år, 18-24 år, 25-64 år och 65 år och äldre som vårdas 
i öppen rättspsykiatrisk vård.

Graf 3964 visar fördelningen av andelen kvinnor per åldersgrupp i intervallerna 0-17 år, 18-24 år, 25-64 år och 65 år och äldre som vårdas 
i öppen rättspsykiatrisk vård. 
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Antal vårdtillfällen per helårsarbetande läkare
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Vårdtillfällen per helårsarbetande läkare

Graf ID: 3967

Antal vårdtillfällen kvinnor per 100 000 invånare 18 år+ Antal vårdtillfällen män per 100 000 invånare 18 år+
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Vårdtillfällen kvinnor resp män per 100 000 invånare 18 år och äldre

Graf ID: 3966

4.3  Slutenvård

Graf 3966 visar antal vårdtillfällen fördelat på kvinnor respektive män i slutenvård per 100 000 invånare 18 år och äldre. Med vårdtillfälle 
avses en vårdkontakt i sluten vård. Vårdtillfälle avgränsas av in- och utskrivning inom ett medicinskt verksamhetsområde (klinik/basenhet/
motsvarande). Utskrivning ska ligga till grund för beräkning av antal vårdtillfällen under året.

Graf 3967 visar antal vårdtillfällen per helårsarbetande läkare i slutenvård. Med vårdtillfälle avses en vårdkontakt i sluten vård. Vårdtillfälle 
avgränsas av in- och utskrivning inom ett medicinskt verksamhetsområde (klinik/basenhet/motsvarande). 
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Antal fastställda vårdplatser per 100 000 invånare 18 år+
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Nyckeltal 2016 - Rättspsykiatri länsnivå
Fastställda vårdplatser per 100 000 invånare 18 år och äldre

Graf ID: 3969

Antal vårdtillfällen exkl utomlänspatienter Antal vårdtillfällen utomlänspatienter
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Nyckeltal 2016 - Rättspsykiatri länsnivå
Vårdtillfällen inkl utomlänspatienter

Graf ID: 3968

Graf 3968 visar antal vårdtillfällen fördelat på patienter skrivna i det egna landstinget och utomlänspatienter. Utomlänspatienter är 
patienter som har fått vård och som inte är skrivna i det inrapporterande landstinget. Asylsökande räknas som utomlänspatienter.

Graf 3969 visar antalet fastställda vårdplatser per 100 000 invånare 18 år och äldre. En fastställd vårdplats är en vårdplats i sluten vård 
beslutad av huvudman. 
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Antal vårddagar kvinnor per 100 000 invånare 18 år+ Antal vårddagar män per 100 000 invånare 18 år+
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Vårddagar kvinnor resp män per 100 000 invånare 18 år och äldre

Graf ID: 3971

Antal disponibla vårdplatser per 100 000 invånare 18 år+
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Nyckeltal 2016 - Rättspsykiatri länsnivå
Antal disponibla vårdplatser per 100 000 invånare 18 år och äldre

Graf ID: 3970

Graf 3970 visar antalet disponibla vårdplatser per invånare 18 år och äldre. Med disponibel vårdplats menas fastställd vårdplats som är 
belagd eller kan beläggas. Antalet disponibla vårdplatser beräknas genom att omvandla antalet fastställda vårdplatser till beläggningsbara 
vårddagar, dra bort antalet ej beläggningsbara vårddagar och dividera med 365.

Graf 3971 visar antalet vårddagar för kvinnor respektive män per 100 000 invånare 18 år och äldre. En vårddag är ett dygn eller del av 
dygn under ett vårdtillfälle. Varje påbörjat dygn räknas som en vårddag, det vill säga både inskrivningsdag och utskrivningsdag ska ingå. 
Hela permissionsdygn exkluderas från antalet vårddagar.
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Kostnad i kronor per vårddag i slutenvård
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Nyckeltal 2016 - Rättspsykiatri länsnivå
Kostnad i kronor per vårddag i slutenvård

Halland saknar data.
Data för Kronoberg �inkluderar permissionsdagar och antal vårddagar är inkl öppen rättspsykiatrisk vård.

Graf ID: 3973

Personalkostnad i kronor per vårdtillfälle i slutenvård
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Nyckeltal 2016 - Rättspsykiatri länsnivå
Personalkostnader i kronor per vårdtillfälle i slutenvård

Graf ID: 3972

Graf 3972 visar personalkostnaden i kronor per vårdtillfälle i slutenvård. Med personalkostnader avses lönerelaterade kostnader för all 
personal inklusive hyrpersonal, ST- och AT-läkare.

Graf 3973 visar kostnaden i kronor per vårddag i slutenvård. 
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Andel vårdplatser i säkerhetsklass 1 Andel vårdplatser i säkerhetsklass 2 Andel vårdplatser i säkerhetsklass 3
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Nyckeltal 2016 - Rättspsykiatri länsnivå
Fördelning vårdplatser per säkerhetsklass

Graf ID: 3976

Antal arbetade timmar per vårddag i slutenvård
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Nyckeltal 2016 - Rättspsykiatri länsnivå
Arbetade timmar per vårddag i slutenvård

Data för Kronoberg �inkluderar permissionsdagar och antal vårddagar är inkl öppen rättspsykiatrisk vård.

Graf ID: 3974

Graf 3974 visar antalet arbetade timmar per vårddag i slutenvård. En vårddag är ett dygn eller del av dygn under ett vårdtillfälle. Varje 
påbörjat dygn räknas som en vårddag, det vill säga både inskrivningsdag och utskrivningsdag ska ingå. Hela permissionsdygn exkluderas 
från antalet vårddagar.

Graf 3976 visar fördelningen av andelen vårdplatser per säkerhetsklass. Klassificeringen av bygger på Socialstyrelsens föreskrifter om säker-
het vid sjukvårdsinrättningar som ger psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård samt vid enheter för rättspsykiatrisk undersökning 
(SOSFS 2006:9). 
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Andel misskötta friförmåner från slutenvård permission Andel misskötta friförmåner från slutenvård frigång

Andel misskötta friförmåner från slutenvård rymning Andel misskötta friförmåner från slutenvård personal
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Fördelning misskötta friförmåner i slutenvård

Graf ID: 3977

Graf 3977 visar fördelningen av andelen misskötta friförmåner i slutenvård fördelat på permission, frigång, rymning och från personal.
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5. Diagnosfördelning i rättspsykiatrisk slutenvård

Källa: RättspsyK

Grafen visar diagnosfördelningen i rättspsykiatrisk slutenvård, det vill säga hur 
stor andel i procent av alla individer med en viss huvuddiagnos står för. Som 
underlag för diagnoskodningen har ICD-10 använts. Under beteckningen ”Öv-
riga diagnoser” finns Ospecificerad psykisk störning samt R-, T- och Z-koderna. 
Patienter i öppenvård ingår inte.

Data anges per den 31 december 2016 och kommer från kvalitetsregistret Rätts-
psyK. 

Övriga diagnoser
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Andel individer fördelat på diagnos i slutenvården 

Organiska, inkl symtomatiska, psykiska störningar 

Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av psykoaktiva substanser 

Schizofreni, schizotypa störningar och vanföreställningssyndrom 

Förstämningssyndrom 

Neurotiska/stressrelaterade och somatoforma syndrom 

Beteendestörningar med fysiologiska rubbningar och fysiska faktorer 

Personlighetsstörningar och beteendestörningar 

Psykisk utvecklingsstörning 

Störningar av psykisk utveckling 

Beteendestörningar med debut vanligen under barndom och ungdomstid 

Övriga diagnoser 
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6. Nyckeltal, länsnivå
Del 1

Dalarna Gävleborg Halland
Jön-

köping Kalmar Kronoberg

ÖVERGRIPANDE

Andel individer HSL i slutenvård 5 % 9 % 18 % 0 % 47 % 1 %

Andel individer LPT i slutenvård 11 % 26 % 0 % 0 % 15 % 8 %

Andel individer LRV i slutenvård 54 % 65 % 82 % 100 % 38 % 62 %

Andel individer övriga, dvs anhållna, häktade och 
anstaltsplacerade i slutenvård

30 % 0 % 0 % 29 %

Andel kvinnor 0-17 år av kvinnor i HSL slutenvård 0 % 0 % 0 % 0 %

Andel kvinnor 18-24 år av kvinnor i HSL slutenvård 0 % 0 % 0 % 100 %

Andel kvinnor 25-64 år av kvinnor i HSL slutenvård 100 % 100 % 100 % 0 %

Andel kvinnor 65 år+ av kvinnor i HSL slutenvård 0 % 0 % 0 % 0 %

Andel män 0-17 år av män i HSL slutenvård 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Andel män 18-24 år av män i HSL slutenvård 0 % 50 % 0 % 52 % 0 %

Andel män 25-64 år av män i HSL slutenvård 100 % 50 % 100 % 48 % 100 %

Andel män 65 år+ av män i HSL slutenvård 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Andel kvinnor 0-17 år av kvinnor i LPT slutenvård 0 % 0 % 0 %

Andel kvinnor 18-24 år av kvinnor i LPT slutenvård 0 % 0 % 50 %

Andel kvinnor 25-64 år av kvinnor i LPT slutenvård 100 % 100 % 50 %

Andel kvinnor 65 år+ av kvinnor i LPT slutenvård 0 % 0 % 0 %

Andel män 0-17 år av män i LPT slutenvård 0 % 0 % 0 % 0 %

Andel män 18-24 år av män i LPT slutenvård 15 % 0 % 10 % 14 %

Andel män 25-64 år av män i LPT slutenvård 85 % 100 % 90 % 86 %

Andel män 65 år+ av män i LPT slutenvård 0 % 0 % 0 % 0 %

Andel kvinnor 0-17 år av kvinnor i LRV slutenvård 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Andel kvinnor 18-24 år av kvinnor i LRV slutenvård 0 % 0 % 0 % 33 % 18 %

Andel kvinnor 25-64 år av kvinnor i LRV slutenvård 90 % 100 % 83 % 67 % 82 %

Andel kvinnor 65 år+ av kvinnor i LRV slutenvård 10 % 0 % 17 % 0 % 0 %

Andel män 0-17 år av män i LRV slutenvård 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Andel män 18-24 år av män i LRV slutenvård 3 % 0 % 20 % 0 % 27 % 9 %

Andel män 25-64 år av män i LRV slutenvård 89 % 100 % 80 % 96 % 73 % 91 %

Andel män 65 år+ av män i LRV slutenvård 8 % 0 % 0 % 4 % 0 % 1 %

Andel kvinnor 0-17 år av kvinnor övriga slutenvård 0 % 0 %

Andel kvinnor 18-24 år av kvinnor övriga slutenvård 0 % 33 %

Andel kvinnor 25-64 år av kvinnor övriga slutenvård 100 % 67 %

Andel kvinnor 65 år+ av kvinnor övriga slutenvård 0 % 0 %

Andel män 0-17 år av män övriga slutenvård 0 % 0 %

Andel män 18-24 år av män övriga slutenvård 29 % 14 %

Andel män 25-64 år av män övriga slutenvård 68 % 86 %

Andel män 65 år+ av män övriga slutenvård 2 % 0 %

Antal årsarbetare totalt per 100 000 invånare 
18 år+

8,8 11,6 10,6 21,1

Antal årsarbetande läkare per 100 000 invånare 
18 år+

0,3 0,4 0,5 0,5

Antal årsarbetande egna läkare per 100 000 
invånare 18 år+

0,3 0,4 0,4 0,5

Antal årsarbetande hyrläkare per 100 000 invånare 
18 år+

0,0 0,0 0,1 0,0
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Dalarna Gävleborg Halland
Jön-

köping Kalmar Kronoberg

Antal årsarbetande psykologer per 100 000 
invånare 18 år+

0,0 0,3 0,1 0,0

Antal årsarbetande kuratorer/socionomer per 
100 000invånare 18 år+

0,3 0,2 0,0 0,4

Antal årsarbetande sjuksköterskor per 100 000 
invånare 18 år+

2,5 4,5 2,3 3,3

Antal årsarbetande egna sjuksköterskor per 
100 000 invånare 18 år+

2,5 4,5 2,3 2,6

Antal årsarbetande hyrsjuksköterskor per 100 000 
invånare 18 år+

0,0 0,0 0,0 0,7

Antal årsarbetande fysioterapeuter/sjukgymnaster 
per 100 000 invånare 18 år+

0,0 0,0 0,0 0,0

Antal årsarbetande arbetsterapeuter per 100 000 
invånare 18 år+

0,0 0,3 0,3 0,0

Antal årsarbetande behandlingsassistenter/skötare 
per 100 000 invånare 18 år+

4,6 5,2 7,5 15,7

Antal årsarbetande pedagoger per 100 000 
invånare 18 år+

0,0 0,0 0,0 0,0

Antal årsarbetande övriga behandlare per 100 000 
invånare 18 år+

0,0 0,2 0,0 0,0

Antal årsarbetande verksamhetschef/enhetschef per 
100 000 invånare 18 år+

0,5 0,3 0,1 0,9

Andel årsarbetande läkare 1 % 3 % 3 % 5 % 2 % 1 %

Andel årsarbetande psykologer 0 % 0 % 3 % 1 % 0 % 1 %

Andel årsarbetande kuratorer/socionomer 2 % 3 % 2 % 0 % 2 % 1 %

Andel årsarbetande sjuksköterskor 18 % 29 % 39 % 22 % 15 % 11 %

Andel årsarbetande fysioterapeuter/sjukgymnaster 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 %

Andel årsarbetande arbetsterapeuter 1 % 0 % 3 % 2 % 0 % 0 %

Andel årsarbetande behandlingsassistenter/skötare 65 % 53 % 45 % 71 % 74 % 70 %

Andel årsarbetande pedagoger 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 %

Andel årsarbetande övriga behandlare 1 % 0 % 2 % 0 % 0 % 1 %

Andel årsarbetande verksamhetschef/enhetschef 3 % 5 % 2 % 1 % 4 % 3 %

Andel årsarbetande sekreterare/kanslist 2 % 5 % 1 % 2 % 2 % 1 %

Andel årsarbetande övriga 6 % 1 % 1 % 2 % 0 % 8 %

Personalkostnad i kronor totalt per invånare 18 år+ 62 83 75 160

Köpt vård per invånare 18 år+ 241 134 248 56

Andel kostnader för personal i öppenvård 0 % 0 % 9 % 7 % 4 % 2 %

Andel kostnader för personal i slutenvård 100 % 100 % 91 % 93 % 96 % 98 %

Kostnad (personalkostnad och kostnad för köpt vård) 
per patient

2 099 606 2 103 810 1 659 907 453 792 791 386

Kostnad (personalkostnad och kostnad för köpt vård) 
per arbetad timme

373 1 792 1 015 1 540 504 327

ÖPPENVÅRD

Andel kvinnor 0-17 år av kvinnor i öppen 
rättspsykiatrisk vård

0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Andel kvinnor 18-24 år av kvinnor i öppen 
rättspsykiatrisk vård

100 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Andel kvinnor 25-64 år av kvinnor i öppen 
rättspsykiatrisk vård

0 % 100 % 100 % 71 % 100 %
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Dalarna Gävleborg Halland
Jön-

köping Kalmar Kronoberg

Andel kvinnor 65 år+ av kvinnor i öppen 
rättspsykiatrisk vård

0 % 0 % 0 % 29 % 0 %

Andel män 0-17 år av män i öppen rättspsykiatrisk 
vård

0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Andel män 18-24 år av män i öppen rättspsykiatrisk 
vård

11 % 0 % 0 % 10 % 7 %

Andel män 25-64 år av män i öppen rättspsykiatrisk 
vård

89 % 100 % 100 % 90 % 93 %

Andel män 65 år+ av män i öppen rättspsykiatrisk 
vård

0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

SLUTENVÅRD

Antal vårdtillfällen totalt per 100 000 invånare 
18 år+

12 9 20 33

Antal vårdtillfällen kvinnor per 100 000 invånare 
18 år+

0 2 2 4

Antal vårdtillfällen män per 100 000 invånare 
18 år+

12 6 17 29

Antal vårdtillfällen per helårsarbetande läkare 75 40 25 45 85 45

Antal vårdtillfällen exkl utomlänspatienter 28 22 55 64

Antal vårdtillfällen utomlänspatienter 1 4 12 37

Antal fastställda vårdplatser per 100 000 invånare 
18 år+

4 5 4 4

Antal disponibla vårdplatser per 100 000 invånare 
18 år+

4 5 4 4

Antal vårddagar kvinnor per 100 000 invånare 
18 år+

96 297 201 536

Antal vårddagar män per 100 000 invånare 18 år+ 1 293 1 122 1 217 2 018

Personalkostnad i kronor per vårdtillfälle i slutenvård 561 273 489 382 734 774 289 111 297 868 851 639

Kostnad i kronor per vårddag i slutenvård 5 301 16 637 20 011 6 927 4 062

Antal arbetade timmar per vårddag i slutenvård 14 11 13 11 14 12

Antal vårdplatser i säkerhetsklass 1 0 0 0 0 0 29

Antal vårdplatser i säkerhetsklass 2 49 0 12 0 10 43

Antal vårdplatser i säkerhetsklass 3 14 10 0 12 0 25

Andel vårdplatser i säkerhetsklass 1 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 25 %

Andel vårdplatser i säkerhetsklass 2 78 % 0 % 100 % 0 % 100 % 36 %

Andel vårdplatser i säkerhetsklass 3 22 % 100 % 0 % 100 % 0 % 21 %

Andel misskötta friförmåner från slutenvård 
permission

22 % 60 % 0 %

Andel misskötta friförmåner från slutenvård frigång 11 % 40 % 30 %

Andel misskötta friförmåner från slutenvård rymning 0 % 0 % 10 %

Andel misskötta friförmåner från slutenvård personal 67 % 0 % 60 %t
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Del 2

Norrbotten Skåne Stockholm Sörmland Uppsala Värmland

ÖVERGRIPANDE

Andel individer HSL i slutenvård 1 % 15 % 9 % 1 % 0 % 0 %

Andel individer LPT i slutenvård 53 % 1 % 6 % 2 % 0 % 0 %

Andel individer LRV i slutenvård 47 % 75 % 85 % 97 % 100 % 72 %

Andel individer övriga, dvs anhållna, häktade och 
anstaltsplacerade i slutenvård

0 % 10 % 0 % 6 % 43 %

Andel kvinnor 0-17 år av kvinnor i HSL slutenvård 0 % 0 % 0 %

Andel kvinnor 18-24 år av kvinnor i HSL slutenvård 0 % 0 % 0 %

Andel kvinnor 25-64 år av kvinnor i HSL slutenvård 100 % 100 % 100 %

Andel kvinnor 65 år+ av kvinnor i HSL slutenvård 0 % 0 % 0 %

Andel män 0-17 år av män i HSL slutenvård 0 % 0 % 0 % 0 %

Andel män 18-24 år av män i HSL slutenvård 100 % 6 % 0 % 0 %

Andel män 25-64 år av män i HSL slutenvård 0 % 94 % 94 % 100 %

Andel män 65 år+ av män i HSL slutenvård 0 % 0 % 6 % 0 %

Andel kvinnor 0-17 år av kvinnor i LPT slutenvård 0 % 0 % 0 %

Andel kvinnor 18-24 år av kvinnor i LPT slutenvård 13 % 0 % 33 %

Andel kvinnor 25-64 år av kvinnor i LPT slutenvård 88 % 50 % 67 %

Andel kvinnor 65 år+ av kvinnor i LPT slutenvård 0 % 50 % 0 %

Andel män 0-17 år av män i LPT slutenvård 2 % 0 % 0 %

Andel män 18-24 år av män i LPT slutenvård 18 % 0 % 30 %

Andel män 25-64 år av män i LPT slutenvård 80 % 100 % 70 %

Andel män 65 år+ av män i LPT slutenvård 0 % 0 % 0 %

Andel kvinnor 0-17 år av kvinnor i LRV slutenvård 0 % 0 % 0 % 3 % 0 % 0 %

Andel kvinnor 18-24 år av kvinnor i LRV slutenvård 17 % 10 % 11 % 9 % 0 % 0 %

Andel kvinnor 25-64 år av kvinnor i LRV slutenvård 83 % 90 % 86 % 88 % 100 % 100 %

Andel kvinnor 65 år+ av kvinnor i LRV slutenvård 0 % 0 % 3 % 0 % 0 % 0 %

Andel män 0-17 år av män i LRV slutenvård 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Andel män 18-24 år av män i LRV slutenvård 14 % 9 % 12 % 13 % 17 % 21 %

Andel män 25-64 år av män i LRV slutenvård 86 % 87 % 87 % 83 % 80 % 79 %

Andel män 65 år+ av män i LRV slutenvård 0 % 4 % 1 % 4 % 3 % 0 %

Andel kvinnor 0-17 år av kvinnor övriga slutenvård 0 % 0 % 0 %

Andel kvinnor 18-24 år av kvinnor övriga slutenvård 0 % 0 % 0 %

Andel kvinnor 25-64 år av kvinnor övriga slutenvård 100 % 100 % 100 %

Andel kvinnor 65 år+ av kvinnor övriga slutenvård 0 % 0 % 0 %

Andel män 0-17 år av män övriga slutenvård 0 % 0 % 5 %

Andel män 18-24 år av män övriga slutenvård 10 % 100 % 14 %

Andel män 25-64 år av män övriga slutenvård 90 % 0 % 82 %

Andel män 65 år+ av män övriga slutenvård 0 % 0 % 0 %

Antal årsarbetare totalt per 100 000 invånare 
18 år+

84,2 25,0 20,0 19,1 26,8

Antal årsarbetande läkare per 100 000 invånare 
18 år+

1,6 1,3 0,9 0,7 0,5

Antal årsarbetande egna läkare per 100 000 
invånare 18 år+

1,6 1,3 0,9 0,7 0,4

Antal årsarbetande hyrläkare per 100 000 invånare 
18 år+

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Antal årsarbetande psykologer per 100 000 
invånare 18 år+

0,8 0,6 0,3 0,6 0,3
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Norrbotten Skåne Stockholm Sörmland Uppsala Värmland

Antal årsarbetande kuratorer/socionomer per 
100 000invånare 18 år+

0,6 0,7 0,4 0,3 0,3

Antal årsarbetande sjuksköterskor per 100 000 
invånare 18 år+

10,9 5,8 4,0 4,5 3,6

Antal årsarbetande egna sjuksköterskor per 
100 000 invånare 18 år+

10,5 5,7 4,0 4,4 3,6

Antal årsarbetande hyrsjuksköterskor per 100 000 
invånare 18 år+

0,5 0,1 0,0 0,0 0,0

Antal årsarbetande fysioterapeuter/sjukgymnaster 
per 100 000 invånare 18 år+

0,1 0,1 0,0 0,0 0,0

Antal årsarbetande arbetsterapeuter per 100 000 
invånare 18 år+

0,7 0,5 0,2 0,3 0,5

Antal årsarbetande behandlingsassistenter/skötare 
per 100 000 invånare 18 år+

65,9 13,4 12,8 11,5 19,0

Antal årsarbetande pedagoger per 100 000 
invånare 18 år+

0,0 0,2 0,0 0,0 0,0

Antal årsarbetande övriga behandlare per 100 000 
invånare 18 år+

0,0 0,0 0,1 0,0 0,0

Antal årsarbetande verksamhetschef/enhetschef per 
100 000 invånare 18 år+

1,9 0,8 0,7 0,9 1,5

Andel årsarbetande läkare 2 % 5 % 4 % 1 % 4 % 2 %

Andel årsarbetande psykologer 1 % 2 % 2 % 2 % 3 % 1 %

Andel årsarbetande kuratorer/socionomer 1 % 3 % 2 % 1 % 2 % 1 %

Andel årsarbetande sjuksköterskor 13 % 23 % 20 % 12 % 24 % 14 %

Andel årsarbetande fysioterapeuter/sjukgymnaster 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Andel årsarbetande arbetsterapeuter 1 % 2 % 1 % 2 % 2 % 2 %

Andel årsarbetande behandlingsassistenter/skötare 78 % 53 % 64 % 69 % 60 % 71 %

Andel årsarbetande pedagoger 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Andel årsarbetande övriga behandlare 0 % 0 % 1 % 6 % 0 % 0 %

Andel årsarbetande verksamhetschef/enhetschef 2 % 3 % 4 % 4 % 5 % 6 %

Andel årsarbetande sekreterare/kanslist 0 % 5 % 2 % 2 % 1 % 3 %

Andel årsarbetande övriga 2 % 2 % 0 % 2 % 0 % 2 %

Personalkostnad i kronor totalt per invånare 18 år+ 371 158 150 117 219

Köpt vård per invånare 18 år+ 40 35 143 181 19

Andel kostnader för personal i öppenvård 3 % 20 % 7 % 0 % 7 % 0 %

Andel kostnader för personal i slutenvård 97 % 80 % 93 % 100 % 93 % 100 %

Kostnad (personalkostnad och kostnad för köpt vård) 
per patient

483 265 724 974 1 931 519 860 272 1 743 694 758 042

Kostnad (personalkostnad och kostnad för köpt vård) 
per arbetad timme

219 431 820 344 888 370

ÖPPENVÅRD

Andel kvinnor 0-17 år av kvinnor i öppen 
rättspsykiatrisk vård

0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Andel kvinnor 18-24 år av kvinnor i öppen 
rättspsykiatrisk vård

0 % 3 % 0 % 14 % 0 % 0 %

Andel kvinnor 25-64 år av kvinnor i öppen 
rättspsykiatrisk vård

100 % 90 % 88 % 86 % 100 % 100 %

Andel kvinnor 65 år+ av kvinnor i öppen 
rättspsykiatrisk vård

0 % 7 % 13 % 0 % 0 % 0 %

Andel män 0-17 år av män i öppen rättspsykiatrisk 
vård

0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
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Norrbotten Skåne Stockholm Sörmland Uppsala Värmland

Andel män 18-24 år av män i öppen rättspsykiatrisk 
vård

0 % 3 % 0 % 4 % 0 % 0 %

Andel män 25-64 år av män i öppen rättspsykiatrisk 
vård

93 % 90 % 88 % 92 % 94 % 100 %

Andel män 65 år+ av män i öppen rättspsykiatrisk 
vård

7 % 7 % 12 % 4 % 6 % 0 %

SLUTENVÅRD

Antal vårdtillfällen totalt per 100 000 invånare 
18 år+

68 23 13 11 16

Antal vårdtillfällen kvinnor per 100 000 invånare 
18 år+

12 3 2 1 2

Antal vårdtillfällen män per 100 000 invånare 
18 år+

56 20 10 10 15

Antal vårdtillfällen per helårsarbetande läkare 39 18 16 51 16 43

Antal vårdtillfällen exkl utomlänspatienter 139 242 231 32 37

Antal vårdtillfällen utomlänspatienter 19 7 34 2 25

Antal fastställda vårdplatser per 100 000 invånare 
18 år+

20 9 10 7 10

Antal disponibla vårdplatser per 100 000 invånare 
18 år+

20 7 10 7 10

Antal vårddagar kvinnor per 100 000 invånare 
18 år+

1 670 298 842 113 246

Antal vårddagar män per 100 000 invånare 18 år+ 6 016 2 065 2 750 2 014 2 073

Personalkostnad i kronor per vårdtillfälle i slutenvård 463 922 532 588 935 287 868 875 913 088 799 790

Kostnad i kronor per vårddag i slutenvård 4 090 6 606 7 208 3 864 12 736 7 520

Antal arbetade timmar per vårddag i slutenvård 19 15 9 11 15 20

Antal vårdplatser i säkerhetsklass 1 0 0 26 0 0 0

Antal vårdplatser i säkerhetsklass 2 33 65 52 127 0 10

Antal vårdplatser i säkerhetsklass 3 20 26 108 0 20 22

Andel vårdplatser i säkerhetsklass 1 0 % 0 % 14 % 0 % 0 % 0 %

Andel vårdplatser i säkerhetsklass 2 62 % 71 % 28 % 100 % 0 % 31 %

Andel vårdplatser i säkerhetsklass 3 38 % 29 % 58 % 0 % 100 % 69 %

Andel misskötta friförmåner från slutenvård 
permission

0 % 91 % 17 % 57 % 67 %

Andel misskötta friförmåner från slutenvård frigång 0 % 67 % 43 % 33 %

Andel misskötta friförmåner från slutenvård rymning 50 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Andel misskötta friförmåner från slutenvård personal 50 % 9 % 17 % 0 % 0 %
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Del 3

Väster-
botten

Väster-
norrland

Väst-
manland

Västra 
Götaland Örebro

Öster-
götland

ÖVERGRIPANDE

Andel individer HSL i slutenvård 9 % 0 % 1 % 30 % 0 % 2 %

Andel individer LPT i slutenvård 41 % 13 % 4 % 3 % 0 % 3 %

Andel individer LRV i slutenvård 19 % 65 % 73 % 50 % 87 % 75 %

Andel individer övriga, dvs anhållna, häktade och 
anstaltsplacerade i slutenvård

31 % 22 % 22 % 46 % 13 % 21 %

Andel kvinnor 0-17 år av kvinnor i HSL slutenvård 0 % 0 % 0 %

Andel kvinnor 18-24 år av kvinnor i HSL slutenvård 0 % 20 % 0 %

Andel kvinnor 25-64 år av kvinnor i HSL slutenvård 100 % 70 % 100 %

Andel kvinnor 65 år+ av kvinnor i HSL slutenvård 0 % 10 % 0 %

Andel män 0-17 år av män i HSL slutenvård 0 % 0 % 1 % 0 %

Andel män 18-24 år av män i HSL slutenvård 0 % 0 % 11 % 100 %

Andel män 25-64 år av män i HSL slutenvård 100 % 100 % 86 % 0 %

Andel män 65 år+ av män i HSL slutenvård 0 % 0 % 2 % 0 %

Andel kvinnor 0-17 år av kvinnor i LPT slutenvård 0 % 0 % 0 % 0 %

Andel kvinnor 18-24 år av kvinnor i LPT slutenvård 0 % 25 % 0 % 0 %

Andel kvinnor 25-64 år av kvinnor i LPT slutenvård 100 % 75 % 100 % 100 %

Andel kvinnor 65 år+ av kvinnor i LPT slutenvård 0 % 0 % 0 % 0 %

Andel män 0-17 år av män i LPT slutenvård 4 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Andel män 18-24 år av män i LPT slutenvård 11 % 21 % 0 % 36 % 33 %

Andel män 25-64 år av män i LPT slutenvård 74 % 74 % 100 % 64 % 67 %

Andel män 65 år+ av män i LPT slutenvård 11 % 5 % 0 % 0 % 0 %

Andel kvinnor 0-17 år av kvinnor i LRV slutenvård 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Andel kvinnor 18-24 år av kvinnor i LRV slutenvård 0 % 13 % 0 % 14 % 0 % 8 %

Andel kvinnor 25-64 år av kvinnor i LRV slutenvård 100 % 80 % 100 % 82 % 100 % 92 %

Andel kvinnor 65 år+ av kvinnor i LRV slutenvård 0 % 7 % 0 % 4 % 0 % 0 %

Andel män 0-17 år av män i LRV slutenvård 0 % 1 % 0 % 1 % 0 % 0 %

Andel män 18-24 år av män i LRV slutenvård 8 % 18 % 11 % 9 % 11 % 4 %

Andel män 25-64 år av män i LRV slutenvård 85 % 78 % 87 % 89 % 72 % 96 %

Andel män 65 år+ av män i LRV slutenvård 8 % 3 % 2 % 2 % 17 % 0 %

Andel kvinnor 0-17 år av kvinnor övriga slutenvård 0 % 0 % 0 %

Andel kvinnor 18-24 år av kvinnor övriga slutenvård 25 % 0 % 50 %

Andel kvinnor 25-64 år av kvinnor övriga slutenvård 75 % 100 % 50 %

Andel kvinnor 65 år+ av kvinnor övriga slutenvård 0 % 0 % 0 %

Andel män 0-17 år av män övriga slutenvård 0 % 3 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Andel män 18-24 år av män övriga slutenvård 15 % 24 % 0 % 0 % 25 % 27 %

Andel män 25-64 år av män övriga slutenvård 85 % 73 % 100 % 100 % 75 % 68 %

Andel män 65 år+ av män övriga slutenvård 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 5 %

Antal årsarbetare totalt per 100 000 invånare 
18 år+

15,1 55,2 28,8 35,8

Antal årsarbetande läkare per 100 000 invånare 
18 år+

0,5 1,3 0,7 0,7

Antal årsarbetande egna läkare per 100 000 
invånare 18 år+

0,4 0,9 0,7 0,7

Antal årsarbetande hyrläkare per 100 000 invånare 
18 år+

0,1 0,4 0,0 0,0



 55 (58)

Väster-
botten

Väster-
norrland

Väst-
manland

Västra 
Götaland Örebro

Öster-
götland

Antal årsarbetande psykologer per 100 000 
invånare 18 år+

0,3 1,4 0,6 0,8

Antal årsarbetande kuratorer/socionomer per 
100 000invånare 18 år+

0,6 0,6 0,9 0,7

Antal årsarbetande sjuksköterskor per 100 000 
invånare 18 år+

4,4 8,0 5,0 6,3

Antal årsarbetande egna sjuksköterskor per 
100 000 invånare 18 år+

4,4 7,8 5,0 6,3

Antal årsarbetande hyrsjuksköterskor per 100 000 
invånare 18 år+

0,0 0,3 0,0 0,0

Antal årsarbetande fysioterapeuter/sjukgymnaster 
per 100 000 invånare 18 år+

0,0 0,0 0,2 0,0

Antal årsarbetande arbetsterapeuter per 100 000 
invånare 18 år+

0,0 0,7 0,6 0,6

Antal årsarbetande behandlingsassistenter/skötare 
per 100 000 invånare 18 år+

8,4 38,5 15,7 16,8

Antal årsarbetande pedagoger per 100 000 
invånare 18 år+

0,0 0,0 1,8 2,0

Antal årsarbetande övriga behandlare per 100 000 
invånare 18 år+

0,0 0,4 0,0 5,0

Antal årsarbetande verksamhetschef/enhetschef per 
100 000 invånare 18 år+

0,5 2,4 1,1 1,9

Andel årsarbetande läkare 3 % 3 % 2 % 2 % 2 % 3 %

Andel årsarbetande psykologer 2 % 2 % 3 % 2 % 2 % 2 %

Andel årsarbetande kuratorer/socionomer 4 % 1 % 1 % 3 % 2 % 2 %

Andel årsarbetande sjuksköterskor 29 % 16 % 15 % 17 % 17 % 12 %

Andel årsarbetande fysioterapeuter/sjukgymnaster 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 0 %

Andel årsarbetande arbetsterapeuter 0 % 0 % 1 % 2 % 2 % 2 %

Andel årsarbetande behandlingsassistenter/skötare 55 % 65 % 70 % 55 % 47 % 66 %

Andel årsarbetande pedagoger 0 % 0 % 0 % 6 % 5 % 0 %

Andel årsarbetande övriga behandlare 0 % 0 % 1 % 0 % 14 % 0 %

Andel årsarbetande verksamhetschef/enhetschef 4 % 5 % 4 % 4 % 5 % 6 %

Andel årsarbetande sekreterare/kanslist 2 % 7 % 2 % 3 % 3 % 2 %

Andel årsarbetande övriga 1 % 0 % 2 % 5 % 0 % 4 %

Personalkostnad i kronor totalt per invånare 18 år+ 101 412 184 213

Köpt vård per invånare 18 år+ 69 9 98

Andel kostnader för personal i öppenvård 8 % 6 % 18 % 8 % 8 % 2 %

Andel kostnader för personal i slutenvård 92 % 94 % 82 % 92 % 92 % 98 %

Kostnad (personalkostnad och kostnad för köpt vård) 
per patient

282 954 593 554 521 080 94 829 1 870 769 714 586

Kostnad (personalkostnad och kostnad för köpt vård) 
per arbetad timme

607 362 349 364 494 425

ÖPPENVÅRD

Andel kvinnor 0-17 år av kvinnor i öppen 
rättspsykiatrisk vård

0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Andel kvinnor 18-24 år av kvinnor i öppen 
rättspsykiatrisk vård

0 % 0 % 22 % 0 % 0 % 0 %

Andel kvinnor 25-64 år av kvinnor i öppen 
rättspsykiatrisk vård

100 % 100 % 67 % 94 % 100 % 100 %

21



 56 (58)

Väster-
botten

Väster-
norrland

Väst-
manland

Västra 
Götaland Örebro

Öster-
götland

Andel kvinnor 65 år+ av kvinnor i öppen 
rättspsykiatrisk vård

0 % 0 % 11 % 6 % 0 % 0 %

Andel män 0-17 år av män i öppen rättspsykiatrisk 
vård

0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Andel män 18-24 år av män i öppen rättspsykiatrisk 
vård

5 % 3 % 9 % 3 % 0 % 0 %

Andel män 25-64 år av män i öppen rättspsykiatrisk 
vård

91 % 83 % 85 % 93 % 100 % 97 %

Andel män 65 år+ av män i öppen rättspsykiatrisk 
vård

5 % 14 % 6 % 5 % 0 % 3 %

SLUTENVÅRD

Antal vårdtillfällen totalt per 100 000 invånare 
18 år+

32 27 24 14

Antal vårdtillfällen kvinnor per 100 000 invånare 
18 år+

8 2 2 3

Antal vårdtillfällen män per 100 000 invånare 
18 år+

24 25 22 11

Antal vårdtillfällen per helårsarbetande läkare 93 31 27 42 21 25

Antal vårdtillfällen exkl utomlänspatienter 69 58 321 33

Antal vårdtillfällen utomlänspatienter 29 36 120 0

Antal fastställda vårdplatser per 100 000 invånare 
18 år+

6 21 10 15

Antal disponibla vårdplatser per 100 000 invånare 
18 år+

6 20 10 11

Antal vårddagar kvinnor per 100 000 invånare 
18 år+

1 613 742 292 590

Antal vårddagar män per 100 000 invånare 18 år+ 393 5 152 2 814 3 552

Personalkostnad i kronor per vårdtillfälle i slutenvård 201 529 608 138 769 337 510 064 1 387 879 820 165

Kostnad i kronor per vårddag i slutenvård 7 669 3 244 4 760 4 981 6 878 4 858

Antal arbetade timmar per vårddag i slutenvård 12 9 15 16 14 11

Antal vårdplatser i säkerhetsklass 1 0 8 2 24 0 0

Antal vårdplatser i säkerhetsklass 2 14 93 53 126 2 21

Antal vårdplatser i säkerhetsklass 3 0 0 0 0 32 51

Andel vårdplatser i säkerhetsklass 1 0 % 8 % 4 % 16 % 0 % 0 %

Andel vårdplatser i säkerhetsklass 2 100 % 92 % 96 % 84 % 6 % 29 %

Andel vårdplatser i säkerhetsklass 3 0 % 0 % 0 % 0 % 94 % 71 %

Andel misskötta friförmåner från slutenvård 
permission

0 % 60 % 88 % 71 % 0 %

Andel misskötta friförmåner från slutenvård frigång 0 % 20 % 0 % 0 % 50 %

Andel misskötta friförmåner från slutenvård rymning 0 % 0 % 13 % 29 % 0 %

Andel misskötta friförmåner från slutenvård personal 100 % 20 % 0 % 0 % 50 %
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7.  Förteckning över inrapporterande enheter

Landsting Inrapporterande enhet

Dalarna Rättspsykiatriska regionkliniken Säter

Gävleborg Rättspsykiatri

Halland Rättspsykiatri

Jönköping Rättspsykiatri

Kalmar Rättspsykiatri

Kronoberg Rättspsykiatriska regionkliniken Kronoberg

Norrbotten Rättspsykiatri

Skåne Rättspsykiatri

Stockholm Rättspsykiatri

Sörmland Rättspsykiatriska regionkliniken Karsudden

Uppsala Rättspsykiatri

Värmland Rättspsykiatri

Västerbotten Rättspsykiatri

Västernorrland Rättspsykiatriska regionkliniken Sundsvall

Västmanland Rättspsykiatri

Västra Götaland Rättspsykiatri NU-sjukvården

Västra Götaland Rättspsykiatri SU

Örebro Rättspsykiatri

Östergötland Rättspsykiatriska regionkliniken Vadstena
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