




Hög täckningsgrad

 BUP: 100 procent täckningsgrad. Alla 29 verksamheter har 

rapporterat in.

 VUP: 91 procent täckningsgrad. Sammanlagt 86 verksamheter av 

94 totalt har rapporterat in.

RPV: 96 procent täckningsgrad. Sammanlagt 22 av 23 

verksamheter har rapporterat in.



Psykiatrin i Siffror - Nyheter 2020

 Visualiseringsyta med utsökning per verksamhet lanseras

 Infografik för varje region för BUP och VUP

 Läkemedelsstatistik BUP och VUP

 Smakprov från RättsPsyk 6-årsuppföljning ur RPV-rapporten

 Analys av ÖV besök och bemanning i BUP och VUP med 

jämförelse av offentliga och privata verksamheter

 Internationell jämförelse





Region x



Region y



Läkemedelsstatistik



RättsPsyk – 6-årsuppföljning



Antal besök per helårsarbetande 
personal i ÖV

 Besök per helårsarbetande personal – hur beräkna

Nuläget och förändring över tid

Rimlig nivå

 Arbetsmiljöaspekter

 Jämförelse offentliga och privata verksamheter –orsaker till 

differens

 Bemanningsstruktur

Recept för hållbart antal besök per behandlare 



Jämförelse offentliga - privata



Internationell jämförelse



Vi har ett resultat - BUP

+ 10 %

+ 33 %

+ 21%

+ 16 %









Visualiseringsyta på 
enhetsnivå för

Psykiatrin i siffror



Sammanfattning

Data på enhetsnivå för 2016-2019.

 24 292 värden medtagna.

 BUP, VUP, RPV

 Länk på hemsidan för Psykiatrin i siffror.















Vissa begränsningar

 Betaversion

Observationer under tio individer bortplockade

 Enheter med privata utförare bortplockade

 Inrapporterade observationer har tagits bort för att maskera 

ovanstående



Lycka till!

hakan.bernhardsson@skr.se

08-452 72 60

mailto:hakan.bernhardsson@skr.se


Vi har ett resultat - VUP

+ 14 %

+ 16 %

- 4 %

- 1 %
+ 3 %



Internationell jämförelse









Magnus Oléni, Region Halland













Vi har ett resultat - RPV

+ 3 %

+ 16 %

+ 0,4 %

- 2 %



Bakgrundsinfo Rättspsykiatri

 Antalet rättspsykiatriska undersökningar har ökat kraftigt de senare 

åren. 

 Från drygt 600 st i slutet på 90-talet gjordes år 2019 1 300 st. § 7 

utredningar och 573 st. stora undersökningar RPU.

Under lång tid har ungefär hälften av utredningarna lett till förslag 

om rättspsykiatrisk vård men de senaste fem åren har det skett en 

ökning till närmare 60 procent. 

Utredningarna görs i Stockholm och Göteborg vid RMV:s

Rättspsykiatriska avdelningar. Dessutom görs § 7 undersökningar i 

Umeå genom ett avtal med staten. 



Internationell jämförelse











Reflektioner om
RPV:s resultat

Kaj Forslund, Region Stockholm





























Framtida Nysamrapporter – nytt visualiseringsformat
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Automatiserat datauttag – förenklad insamling



Resultatet i Sörmland och i Jönköping visar att applikationen 
automatiserarar inrapporteringsprocessen utan att kvalitén påverkas
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Vuxenpsykiatri
Vuxenpsykiatri Sörmland NLN KSK och MSE
Utdrag ur KPP-databas

Automatiserad rapportering NYSAM
• Majoriteten av blankettens poster hämtas med automatik

• Undantag för arbetad tid, vissa kostnader och 
vårdplatser

• Poster över arbetad tid står för en klar majoritet, 3/4, 
av de återstående posterna

Ej automatiserade

Automatiserade

Under hösten och våren 2019 - 2020 har Nysam 

arbetat med att automatisera datauttag för en 

förenklad insamling av er data. Automatiseringen 

bygger på en koppling till era nuvarande KPP-data 

(kostnad per patient). En pilot i två regioner med tio 

olika verksamheter har ägt rum. Resultatet visar 

entydigt på stora tidsvinster med bibehållen kvalitet 

på inrapporterad data.

Exempel övriga verksamheter



Kontrollerat flöde: från indata till rapportering med fortsatt fokus på 
kvalitetsgranskning av resultat
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Automatiseringen bygger på en koppling till 
era nuvarande KPP-data (kostnad per patient).

• Vi träffas för att kartlägga önskemål  och 
behov för utvecklingsinsatsen, samt få en 
god bild av ledningsgruppens nuläge och 
klinikens utmaningar.

• Utifrån nulägesbilden tar vi fram förslag på 
tydliga mål för utvecklingsuppdraget.

• Vi kompletterar och justerar därefter tid-
och aktivitetsplaneringen för uppdraget  
och kommunicerar till alla medverkande.

Automatiserat insamlande av data

Möjlighet att komplettera data vid behov och 
för att säkra klinikspecifik data.

• Ledningsgruppens arbetssätt
(kommunikation, struktur, effektiva möten)

• Ledningsgruppen som team – modell för 
att förstå utveckling och verktyg för att 
stärka  ett effektivt samarbete.

• Leda andra – olika former av ledarskap  
och medvetenhet om utmaningar  i 
ledarrollen givet sjukvårdskontexten. 
Utvecklad förmåga att leda och 
kommunicera.

• Leda sig själv – som jag förstår mig själv 
förstår jag andra. Här använder vi bl.a. ett  
självskattningsinstrument.

Funktionalitet för manuell hantering

Fokus på kvalitetsgranskning av resultat och 
säkerställande jämförbarhet mot föregående 
år.

• Patientcentrerat visionsarbete och mål -
så kan man arbeta tydligt utifrån klinikens  
helhetliga uppdrag med patienten i fokus.

• Styrningsprinciper – olika sätt att styra   på 
klinik- och enhetsnivå  för att nå uppsatta  
mål.

• Sjukvårdens  olika världar  - vad chefer och 
ledare i den specialiserade vården behöver 
veta för att fungera optimalt.

• Verksamhetsutveckling och 
förbättringsarbete – stärkt kunskap i 
produktionsstyrning, processutveckling och 
projektledarskap.

Kvalitetsgranskning indata

Automatiserat datauttag kan inte levereras till Nysam utan ett godkännande i systemet av en 
verksamhetsansvarig

Skapande av leveransfil



Hur förklarar vi våra resultat?

Beror på för vem och i vilket sammanhang.

Vad vill du mottagaren ska förstå – vad vill du uppnå?

• Förändringar över åren på nationell nivå

• Skillnader mellan olika regioner, verksamheter

o Patientdata

o Personal

o Produktivitet

• Förändringar över tid per region



Hur förklarar vi våra resultat?

Data är inte så robusta att man kan dra stora slutsatser på små 

skillnader.

• Våra system är olika och våra sätt att registrera kan skilja

• Men – vi har blivit bättre

• Genomgång och återkoppling, kvalitetsbedömning blir bättre för 

varje år



Hur förklarar vi våra resultat?

Viktigaste budskapen för allmänhet och beslutsfattare 

• Förändringar över åren på nationell nivå

• Fler får träffa både BUP och Vuxenpsykiatri, antalet patienter 

har ökat både i absoluta tal och i procent

• Antalet besök har ökat

Varför:

Verkligen ansträngt sig för att möta behoven

Sett över rutiner

Infört nya  arbetssätt

Kompetensutvecklat



Hur förklarar vi våra resultat?

Viktigaste budskapen för allmänhet och beslutsfattare nationellt

• Skillnader mellan olika regioner, verksamheter

o Patientdata

o Personal

o Produktivitet

Är det rimligt med så stora skillnader som det är i vissa delar???Ja/Nej

Varför är det så här?

Historiska skillnader, geografiska skillnader, lokala förutsättningar, 

vårdgrannarnas kapacitet, personalsammansättning och 

rekryteringsläge, ekonomiska resurser – olika arbetssätt

Sträva mot mer lika men inte säkert att målet är helt lika



Hur förklarar vi våra resultat?

Viktigaste budskapen för era lokala beslutsfattare och lokalbefolkning

• Förändring över tid i er region

• Går det åt rätt håll?

• Vad krävs för en mer positiv utveckling

Hur skiljer sig vår region från övriga Sverige?

Vad kan vi lära av andra regioner?

Vad kan vi lära av andra verksamheter lokalt?



Hur förklarar vi våra resultat?

Fortsatta gemensamma diskussioner för att förstå mer om 

våra skillnader och om vilka nivåer som är 

eftersträvansvärda.

Ödmjukhet inför behov av förändring men samtidigt kunna 

förklara förutsättningar som inte går att ändra på.

Öka förståelsen genom att exemplifiera, berätta historien 

bakom förändringen eller svårigheterna.

Gör siffrorna mänskliga med lokal anknytning


