
Anteckningar från 
Psykiatrin i siffror VUP

Webbinarie 2020-05-28 kl 10.00 – 12.00

Martin Rödholm, Magnus Oleni, Sofie Johansson, Henrik Tunér, Ing-Marie Wieselgren



Agenda - VUP

10.00 – 10.15 Introduktion

10.15 – 10.30 Tillgänglighet/vårdkontakter i öppenvården

10.30 – 11.00 Workshop 1 inkl redovisning

11.00 – 11.10 Paus

11.10 – 11.20 Bemanning och kostnader i heldygnsvård

11.20 – 11.50 Workshop 2 inkl redovisning

11.50 – 12.00 Avslutning



Workshop 1 – Tillgänglighet/vårdkontakter 

inom öppenvården

Magnus Oléni, verksamhetschef VUP heldygnsvård, Region 

Halland





Jämförelse offentliga - privata





Anteckningar från workshop 1 –
Tillgänglighet/vårdkontakter

Hur har ni inom era regioner arbetat med att öka antalet 

vårdkontakter?

 Vad tänker ni om de skillnader som finns mellan våra regioner men 

även de skillnader mellan offentliga och privata?  

Diskussionsfrågor



Hur har ni inom era regioner arbetat med att öka antalet 
vårdkontakter?

 Starta produktionsstyrning

 Sätt upp mål för antal besök per medarbetare och enhet, följ upp och redovisa 

besöksstatistik.

 Prioritera och premiera fler besök, snarare än adm och utvecklingsprojekt.

 Anställt distansläkare

 Prioritera ner hembesök där det går

 Struktur för avslut av ÖV-pat, var tydlig med förväntad vårdtid från start.

 Offentliga behöver bli tydligare i ledning av prioritering av besök

 Öppna tidböcker

 Vid återbesök – erbjud alltid digitalt besök, video eller telefon



Vad tänker ni om de skillnader som finns mellan våra 
regioner men även de skillnader mellan offentliga och 

privata?

 Privata är ofta tydligare och anger redan från början antal besök, 

öppna tidböcker.

 Tidboken skall vara öppen och fylld.

 Privata angelägna om att rätt person gör rätt saker, t.ex. att en 

psykiater inte ägnar sig åt administration



Workshop 2 – Bemanning och kostnader inom 
slutenvård

Magnus Oléni, verksamhetschef VUP heldygnsvård, Region 

Halland





 Plats för graf 4127 beläggningsgrad



 Plats för graf 3828 personaltäthet, antal arbetade timmar per 

vårdplats



 Plats för graf 3827 kostnader per vårddag



Workshop 2 – Bemanning och 

kostnader i heldygnsvård

Diskussionsfråga:

Hur har ni inom era regioner arbetat med bemanning för att hålla 

kostnader nere samtidigt som ni erbjuder bra vårdinnehåll och 

arbetsmiljö på era avdelningar? 



Anteckningar från workshop 2 – Bemanning och 
kostnader inom slutenvård

 Vårdavdelningarnas utformning styr antalet vårdplatser och därmed kostnader för 

bemanning per vårdplats. Ofta samma bemanning oavsett 10 eller 12 vpl.

 Beläggningsgrad styr kostnad per vårdplats om fast bemanning.

 Antal personal per pass styr kostnaden

 Lönetillägg för sjuksköterskor gav öppnade vpl, stabilitet och mindre inhyrning

 Gruppaktiviteter med fysioter och AT gav ökad aktivitet och innehåll.

 Riktlinje om 9 vårddagar att utgå ifrån vid inläggning

 Brukarmedverkan ger bättre vårdinnehåll



Idéer

Till psykiatrin i siffror 2010:

 Vårdtider i öppenvård

Mät jourkostnader separat

Till kommande webbinarier - tema kring:

 Akutmottagningar

 Jourlinjer

 Samarbete med HVB-hem


