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Agenda

14.00 – 14.15 Introduktion

14.15 – 14.30 Avvikningar inom slutenvården

14.30 – 15.00 Workshop 1 inkl redovisning

15.00 – 15.10 Paus

15.10 – 15.20 Balans mellan öppen och sluten RPV

15.20 – 15.50 Workshop 2 inkl redovisning

15.50 – 16.00 Avslutning



Workshop 1 - Avvikningar från 
slutenvård

 Kaj Forslund, verksamhetschef, Rättspsykiatri, Region Stockholm



 Plats för graf



Workshop 1 – Avvikningar från 
slutenvård

Diskussionsfrågor:

Hur arbetar man med avvikning som ett problem - tex typ av 

åtgärder?

 Vissa kliniker har ingen avvikning från personal, arbetar de med 

detta på något speciellt sätt?



Anteckningar workshop 1 
avvikningar

 Generellt är det få avvikningar, men illa när det händer. 

 Olika problem i klass 1, 2 resp 3

 Antalet kommer ej fram i rapporten, endast andel av olika typer

 Ny riskbedömningar skall göras innan varje utevistelse men risk för slentrian, t.ex vid 

spontan friförmån.

 I växjö bär all personal GPS-larm vid utevistelse med patient

 Stockholm har översatt en ambitiös manual från Nederländerna och skapat en utbildning 

inför utevistelser. Används också i Skåne och ytterligare tre regioner.

 Utbildning ger också bra skydd för personal som annars kan bli åtalade. Att ledsaga är en 

myndighetsutövning



Anteckningar workshop 1 
avvikningar (forts)

 Snabbstatistik från Ulrike Deppert på Nysam 2019:

 Totalt 262 avvikningar, varav

 40 avvikningar från personal och

 6 rymningar

 Alltså 6 % av alla inskrivna LRV-patienter

 Årets RPV Säkerhetsdagar inställda, annars ett forum för bench-

marking.

 Finns rätt mötesforum för bench-marking?



Workshop 2 – Balans öppen -
sluten rättspsykiatrisk vård

 Kaj Forslund, verksamhetschef, Rättspsykiatri, Region Stockholm



 Plats för graf



 Plats för graf



Workshop 2 – Balans öppen -
sluten rättspsykiatrisk vård
Diskussionsfrågor:

 Är fördelningen mellan öppen- och slutenvård tillfredsställande?

 Kan eller bör vi påverka det i någon riktning?

Hur långa vårdtider inom öppenvård kan man tänka sig att 

eftersträva, dvs avslutar vi öppenvården i rimlig tid?



Anteckningar Workshop 2 om 
balans öppn resp sluten RPV

 Samarbetet med kommuner avgörande för vårdtiderna. Finns 

boende efter behov och i rätt tid?

 Svårare med uppföljning när regionkliniken skriver ut till kommun 

utanför regionen.

ÖV ger lägre ersättning – kan påverka.

 En fråga från RättsPSyk: Färdig för Ö-LRV: 0-22 %, medel 9%.

 Inget bekymmer med långa ÖV-tider, ger stora möjligheter

 Bra Ö-LRV – ett gott alt till HVB-hem



Anteckningar Workshop 2 om balans öppn resp
sluten RPV (forts)

 Struktur i ÖV bör tgå ifrån patientens behov snarare än personalens 

arbetstider.

Ö-LRV ger möjlighet till beh vid svikt med korta återinläggningar 

utan återintag

 Vad menar vi med Ö-LRV: Innehåll? Vårdtider?

Diskussion pågår i vissa regioner om utbyggd ÖV

 Sverige har högt antal vpl i relation till jmf-bara länder.

Hur ersätts RPV i olika regioner



Anteckningar Workshop 2 om balans öppn resp sluten 
RPV (forts)

Utredning pågår på Sahlgrenska: 1 000 pat 2011 – 2019 granskas, 

vårdtider återinläggningar, klar sept 2020. Charlotte Hveem.

 Pågående doktorsavhandling: LRV-pat efter utskrivning, återfall i 

brott, betydels av lång eller kort vårdtid. Ebba Noland.





Idéer

 Jämföra de olika klinikernas riktlinjer för utevistelse

 Kartlägga betalningsansvar mellan kommun och region. T.ex. 

Kalmar där regionen betalar fram till beslut om Ö-LRV där 

kommunen tar över.

 Finns rätt mötesforum för rättspsykiatri för bench-marking?

 Psykiatrin i Siffror 2021:

 Redovisa även antalet avvikningar totalt, inte bara andel av de olika typerna.

 Är det möjligt att mäta vårdtid för öppen rättspsykiatrisk vård.


