
Välkomna till webbinarium 26 november 2021:

Trygg och meningsfull 
heldygnsvård vid allvarliga tillstånd 

och samsjuklighet

Webbinariet spelas in och kommer vara tillgängligt under 14 dagar
Klicka här för att ta del av inspelningen.

https://vimeo.com/647303273


Skriv gärna frågor och reflektioner i 
chatten !

Du öppnar chatten genom att klicka på 

pratbubblan - om du inte kan använda 

chatten går det bra att under mötet 

maila louise.kimby@skr.se

Om du inte tidigare fått mail av oss och vill ha mötesmaterial efter mötet -

skriv in din mailadress i chatten



Dagens agenda 
 08.30 Inledning: Ing-Marie Wieselgren, projektchef och samordnare psykisk hälsa, SKR

 08.35 Vad är en trygg och meningsfull heldygnsvård för mig? Nathalie Sundberg, Hjärnkollsambassadör

 08.45 Det evidensbaserade programmet Safewards: Veikko Pelto-Piri, med.dr, forskare och socionom

 08.55 Barn och unga i samhällets vård – hur kan kvalitén öka? Carina Ohlsson, särskild utredare Regeringen

 09.00 Samsjuklighetsutredningen Anders Printz, särskild utredare regeringskansliet

 09.10 Utveckling av den psykiatriska heldygnsvården Martina Ekström, vårdutvecklingsledare Region Gävleborg

 09.20 Återhämtningsguiden – för dig inom heldygnsvården Conny Allaskog, ordförande NSPH (Nationell samverkan för 

psykisk hälsa)

 09.30 Förstärka och utveckla tillsynen och uppföljningen av tvång inom psykiatrin Gunnar Hägglund, inspektör IVO 

(Inspektionen för vård och omsorg)

 09.40 En meningsfull och trygg vistelse med minsta möjliga behov av tvång på LSS boende Hoxha Valmire –

kvalitetsledare Vård och Omsorgsförvaltningen, Helsingborg

 09.50 Avslutning och diskussion Grundkomponenterna i en trygg och meningsfull heldygnsvård med minsta möjliga behov 

av tvång



Omvärldsbevakning, samarbete och samordning

Webbinarier för en bred målgrupp,

Bidra till en nationell modulutbildning kring tvång och mänskliga 

rättigheter

Beskriva grundkomponenter för en trygg och meningsfull heldygnsvård 

Workshop med regionala representanter, föreningar och egenerfarna

Stöd till ledare i och med ansvar för heldygnsvård

Fokus på psykiatrisk tvångsvård
Läs mer: https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/psykiatrisk-tvangsvard/

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/psykiatrisk-tvangsvard/


Trygg och meningsfull heldygnsvård 
med minsta möjliga behov av tvång

Relationsbyggande
insatser

Stöd vid svåra känslor
& situationer

Vårdande samtal & 
medmänskligt stöd

Genomtänkt vårdmiljö

Dagliga aktiviteter & 
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Kunskap & stöd för
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Safewards
ett evidensbaserat program för att förebygga våld och 

tvångsåtgärder i psykiatrisk heldygnsvård

Veikko Pelto-Piri



Safewards i Sverige 

• Finns på nio språk. 

• Har testats på två psykiatriska avdelningar 
på Sahlgrenska sjukhuset.
• Tvångsåtgärder -75 %

• Korta sjukskrivningar för personal; -30 %

• Personal och patienter medskapare.



Totalt 10 insatser 

Insatser 1-4: Social gemenskap

Namn på insats Våldspreventivt fokus

1. Utskrivningshälsningar
Skapa känsla av gemenskap och ansvar

Minska maktobalans

Minska ”vi-och-dom”-känsla

Främja patienternas stöd till varandra

2. Lära känna varandra

3. Gemensamma förväntningar

4. Gemensamt stödmöte 



1. Utskrivnings-
hälsningar

• Innan utskrivning uppmuntras 
patienter att skriva en positiv 
och hoppfull hälsning för andra 
patienter.

• Anslås på avdelningen, oftast i 
form av ”löv” på ett träd eller 
liknande.



2. Lära känna varandra

• Personal uppger något kort och 
okontroversiellt om sina 
intressen och liknande. 

• Patienter som vill kan också göra 
delta.



3. Gemensamma 
förväntningar

Avdelningsregler:

• Vi är alla människor som samtidigt vistas 
på avdelningen. 

• Vilka förväntningar vi generellt kan ha på 
varandra.



4. Gemensamt stödmöte

• Gemensamt möte, 1g/dag – 1g/v.

• Fös samtliga patienter och personal 
• att tacka patienter och personal för sådant de upplevt hjälpsamt,

• förslag på önskemål och aktiviteter samt 

• erbjuda omtanke och stöd.

• Kan också inkludera information och förslag kopplat till avdelningen.



Insatser 5-6: Prata med och om patienter

Namn på insats Våldspreventivt fokus

5. Positiv rapportering Använda språket för att främja positiv inställning

Främja kunskapsbaserad förståelse

Stärka trygg och vänlig avdelningskultur
6. Vänliga ord



5. Positiv rapportering

• I samband med rapporter, ronder och liknande används medvetet ett 
positivt språk om patienter.

• Beskrivningar av patienters svåra beteenden och problem inkluderar 
ett kunskapsbaserat förståelseperspektiv.



6. Vänliga ord

Vänliga ord för att 
uttrycka sig när man 
ska be en patient att; 

- göra något, 
- sluta göra något eller
- neka något. 



Insatser 7-10: Stöd vid svåra besked och känslor

Namn på insats Våldspreventivt fokus

7.  Stöd vid svåra besked Förmedla empati

Stärka känslomässig egenvårdsförmåga

Involvera patienten i nedtrappning och problemlösning

Öka trygghet och minska oro efter incidenter på 
avdelningen

8. Lugnande stöd

9. Nedtrappning

10. Återskapa trygghet



7. Stöd vid svåra besked

• Om patienten ska få ett negativt besked läggs särskild omsorg och 
omtanke kring hur beskedet ska bäst kunna tas emot av patienten.

• Fokus på t.ex. 
• Hur beskedet läggs fram

• Vem

• Var

• Tajming

• Uppföljande stöd



8. Lugnande stöd

• Avdelningen har ett utbud av 
lugnande och distraherande 
”prylar” som patienten kan 
välja ett antal av och ha i en 
egen ”box”.



9. Nedtrappning 

Nedtrappning (de-
eskalering) av svåra 
beteenden som i 
mesta möjliga mån 
involverar patienten i 
klargörande av 
problemet och 
möjliga lösningar.



10. Återskapa trygghet

• Efter att stressande eller upprörande händelser och konflikter 
inträffat på avdelningen arbetar personal med att: 

• Ge patienter relevant information om vad som hänt

• Vara extra synliga på avdelningen

• Lyssna och visa förståelse och respekt för oro som händelsen väckt

• Identifiera patienter som behöver särskilt stöd efter händelsen.



Safewards Sverige

Nätverket Safewards Sverige (Jonna Järvsén, Veikko Pelto-Piri och Anna 
Björkdahl) 
• Nationella seminarier via Zoom varje månad. 
• Hemsidan; https://safewardssverige.wordpress.com/

• Facebookgruppen; Trygg och meningsfull psykiatrisk heldygnsvård. 

Forskning

• Stockholm (Anna Björdahl), Örebro (Veikko Pelto-Piri och Lars Kjellin) och Göteborg. 

• AFA-försäkring, 2020-2022 och FORTE, 2022-24.

EU-nätverk; Fostering and Strengthening Approaches to Reducing Coercion in European
Mental Health Services. www.fostren.eu

https://safewardssverige.wordpress.com/
http://www.fostren.eu/


Tack för att ni lyssnade!

veikko.pelto-piri@regionorebrolan.se



Vuxenpsykiatri Region Gävleborg 

Utveckling av den psykiatriska heldygnsvården



Innehåll  

• Delaktighet  
• Personcentrering
• Samverkan
• Insatser  
• Utbildning



Tillvägagångsätt 

• Boxar- Stöd till rätt insats
• Kunskap
• Delaktighet 
• Bemötande 
• Tvångsvård 



Fördelning



Stöd till att göra rätt 



Utföra evidensbaserad vård

Följa nationella vård och insatsprogram 

Tillsammans uppnå meningsfull vård   

Personcentrerad vård, med riktade insatser 
fördelat över dygnet 



Tack för att ni lyssnade! 



Återhämtningsguiden
CONNY ALLASKOG, initiativtagare och författare, Ordförande NSPH



”Att insjukna i en psykos förändrade hela mitt liv. På kort tid förlorade jag jobb, vänner och mycket av 

det jag tidigare haft i mitt liv. Det tog lång tid att ta sig tillbaka till en någorlunda fungerande vardag och 

jag vet att jag kan bli sjuk igen. På senare tid har jag börjat reflektera kring återhämtning och börjat få 

strategier för hur jag ska hantera min situation. Det har blivit en trygghet för mig.”

- Tobias, 42



Allmänt om Återhämtningsguiden

• Idé från Danmark där patientorganisationerna och psykiatrin ville utveckla heldygnsvården genom ett patientmaterial som 
kallades Utskrivningsguiden. Materialet syftade till att utveckla informationen till patienten samt underlätta själva 
utskrivningsprocessen. 2015 beslutade vi oss för att testa idéen i Skåne

• Arvsfondsprojekt 2016 – 2019. Därefter har Återhämtningsguiden blivit en del av den ordinarie verksamheten i Skåne och 
används idag på samtliga heldygnsvårdsavdelningar

• Togs fram av NSPH Skåne i samverkan med Region Skåne, Psykiatri och habilitering Skåne och Skånes Kommuner (f.d 
Kommunförbundet Skåne). Återhämtningsguiden implementeras nu i fler regioner runt om i Sverige

• Återhämtningsguiden är ett verktyg för den som är i behov av återhämtning. 
Återhämtningsguiderna innehåller bland annat berättelser från andra, verktyg för återhämtning och vart en kan vända sig. 
Materialen handlar om hopp, kontroll och möjligheter och är skrivna av personer som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa och 
återhämtning. Syftar till att stärka återhämtningsperspektivet i vård- och omsorg och bygger på en framtagningsprocess där 
egenerfarna och professionella bidragit till innehållet, tillsammans med internationella erfarenheter och liknande material från ett 
flertal länder

• Finns idag olika återhämtningsmaterial, Återhämtningsguiden – för dig inom heldygnsvård, Återhämtningsguiden – för dig som 
mår dåligt i såväl tryck format som mobilapplikation och Återhämtningsguiden – för dig som står nära någon som mår dåligt







Implementering av Återhämtningsguiden

• Arbetet med att implementera Återhämtningsguiden påbörjades i Skåne i januari 2018 genom en pilot på 8 avdelningar där all 

personal utbildades i materialet och hur Återhämtningsguiden används innan piloten påbörjades. Efter piloten blev Psykiatri 

Skåne så pass nöjda med resultaten att det beslutades att Återhämtningsguiden skulle implementeras på samtliga 37 

avdelningar och idag används Återhämtningsguiden nu inom samtlig heldygnsvård i Skåne

• Återhämtningsguiden har uppmärksammats utanför Skåne och avtal finns idag med Region Dalarna, Region Jönköping och 

Region Blekinge. Där sker full implementering inom all heldygnsvård

• För regioner som är intresserade av att implementera Återhämtningsguiden tas kontakt med NSPH Skåne. I detta möte ges mer 

information om grundutbildning för personal, utbildning av utbildare, utbildning av samordnare samt andra nödvändiga 

förutsättningar vid en implementering av Återhämtningsguiden i den egna regionen



Erfarenheter 

• Återhämtningsguiden – för dig inom heldygnsvård är implementerad på samtliga avdelningar i Skåne, såväl allmänpsykiatriska 

som psykosavdelningar samt beroendeavdelningar

• Behov av att arbeta med fördomar mot personer med psykossjukdomar och beroende i samband med uppstart och 

implementering. Finns ibland tankar om att ”vår patientgrupp är för sjuk” eller ”det där kanske fungerar på en allmänpsykiatrisk

avdelning men inte hos oss”

• Att använda Återhämtningsguiden kan förbättra relationen och samtalen mellan patient och personal

• Återhämtningsguiden hjälper många patienter, men inte alla. Detta gör dock inte nyttan mindre för de som blir hjälpta

• Återhämtningsguiden kan vara ett bidrag till aktivitet på en heldygnsvårdsavdelning. Detta då heldygnsvård ibland kan uppfattas 

som relativt innehållslös av patienter och då blir Återhämtningsguiden ett positivt tillskott på aktivitet och innehåll

• Återhämtningsguiden innehåller relevant information om såväl återhämtning, vardagen på en avdelning samt information inför en

utskrivning



Kontaktuppgifter

Conny Allaskog
Projektledare, initiativtagare och författare, Återhämtningsguiden
conny.allaskog@nsph.se
Tel. 072-145 77 88

Hemsida: www.aterhamtningsguiden.se

Facebook: www.facebook.com/nsphskane.se



S2021/04972

Gunnar Hägglund

Regeringsuppdrag att förstärka och utveckla tillsynen och uppföljningen av den 
psykiatriska tvångsvården och den rättspsykiatriska vården



69 miljoner vårdbesök
5 100 vårdenheter

Socialtjänstinsatser till 329 000 äldre
25 000 placerade barn och unga

1 500 HVB/Stödboende
1 700 särskilda boenden för äldre

1 000 anordnare hemtjänst

30 000 bor i LSS-
boende

1 300 anordnare personlig assistans
4 300 LSS-boenden för vuxna

102 sjukhus
1 150 vårdcentraler

4 400 tandvårdskliniker
1 400 apotek

240 000 legitimerad personal inom 
hälso- och sjukvård

3 200 
tillståndsbeslut

23 600 
tillsynsbeslut

Bättre och 
säkrare 

vård och 
omsorg

IVO:s tillsyn omfattar mer än 10 procent av BNP…

…vi behöver utveckla sätt att räcka till för 
mer.

IVO:s regleringsbrev för 2021 innehåller 
bland annat mål om utveckling av 

riskbaserad tillsyn och om effektivisering av 
verksamheten genom automatiserad 

informationsinhämtning och datadrivna 
analysmodeller.



”De patienter som vårdas inom 
den psykiatriska tvångsvården 
och den rättspsykiatriska vården 
är en särskilt utsatt grupp. Sådan 
vård innefattar inskränkningar i 
grundläggande fri- och rättigheter 
och det är därför särskilt 
angeläget att tillsynen enligt de 
psykiatriska tvångsvårdslagarna 
bedrivs strategiskt, effektivt och 
enhetligt samt att 
vårdinrättningarna blir föremål 
för en kontinuerlig och 
systematisk granskning av den 
ordinarie tillsynsmyndigheten.”

S2021/04972



A. Säkerställa att myndigheten kan bedriva en strategisk, effektiv och enhetlig tillsyn över 
den psykiatriska tvångsvården. Insatserna ska, efter uppdragstidens slut, vara integrerade 
i myndighetens ordinarie verksamhet.

B. Utveckla verktyg och nödvändig datatillgång för att åstadkomma en utvecklad 
riskanalys och säkerställa tillförlitliga och ändamålsenliga register samt ändamålsenlig 
hantering av s.k. underrättelser om tvångsåtgärder.

C. Särskilt avseende förstärkt tillsyn och uppföljning av barn- och ungdomspsykiatrin.

D. Sprida iakttagelser och lämna förslag på ytterligare åtgärder för en god, trygg och säker 
vård i den psykiatriska tvångsvården och den rättspsykiatriska vården.

Regeringsuppdraget tvångsvård psykiatri, 2021 - 2025



Tidsplan för redovisning

 Delredovisning senast den 31 maj 2022. Delredovisningen ska innehålla en plan för hur 
myndigheten avser att ta sig an arbetet med uppdraget.

 Därefter delredovisning årligen under perioden 2023–2024, senast den 31 maj.

 Slutredovisning ska ske senast den 31 maj 2025. 



Samråd och dialog

 Uppdraget ska genomföras i samråd med Socialstyrelsen. 

 IVO ska vidare föra dialog med Barnombudsmannen, Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR), regioner, patient-, brukar-, och anhörigorganisationer samt de övriga aktörer som 
myndigheten finner är av relevans för uppdragets genomförande.

 Uppdraget bör, där så är lämpligt, samordnas med myndighetens uppdrag inom 
närliggande områden.



A. Strategisk, effektiv och enhetlig tillsyn (1) 

 Omhänderta de iakttagelser som har gjorts av ChefsJO och den nationella samordnaren 
inom området psykisk hälsa (i betänkandet För barnets bästa? SOU 2017:111).

 Säkerställa en ändamålsenlig och regelbunden tillsyn inom tvångsvården avseende såväl 
rättssäkerhet som vårdinnehåll.

 Uppdraget omfattar den psykiatriska tvångsvården och den rättspsykiatriska vården, för 
såväl barn som för vuxna.



A. Strategisk, effektiv och enhetlig tillsyn (2) 

 Fortsatt arbeta för att öka patientens tillgång till information om vårdens syfte och 
innehåll, sina rättigheter och möjligheter att framföra klagomål.

 Arbeta för att säkerställa att patienter får komma till tals i tillsynen, i den mån patienten så 
önskar.

 Insatserna ska, efter uppdragstidens slut, vara integrerade i myndighetens ordinarie 
verksamhet.



B. Verktyg och nödvändig datatillgång 

 Arbetet omfattar att utveckla verktyg och nödvändig datatillgång för att åstadkomma en 
utvecklad riskanalys och säkerställa tillförlitliga och ändamålsenliga register.

 Ändamålsenlig hantering av s.k. underrättelser om tvångsåtgärder som möjliggör en 
effektiv styrning, prioritering och uppföljning av tillsynsärenden.

 Att IVO har möjlighet att fortlöpande kunna följa och studera användningen av olika typer 
av tvångsåtgärder.

 Automatiserad informationsöverföring omnämns specifikt för utvecklingen av IVO:s it-
system och register.



C. Särskilt avseende tillsyn och uppföljning av barn- och 
ungdomspsykiatrin

 Arbete för att barnrättsperspektivet stärks inom den psykiatriska tvångsvården och att 
barn får sina rättigheter tillgodosedda.

 I arbetet med uppdraget ska Socialstyrelsens pågående uppdrag inom området beaktas, 
däribland uppdraget att stödja kvalitetsutveckling i den barn- och ungdomspsykiatriska 
heldygnsvården inklusive den psykiatriska tvångsvården.



D. Sprida iakttagelser och lämna förslag

 De iakttagelser som myndigheten gör inom ramen för utvecklingsarbetet ska spridas och 
kommuniceras till berörda verksamheter och aktörer på ett lättillgängligt och 
målgruppsanpassat sätt. 

 Slutredovisningen ska innehålla en beskrivning av genomförda aktiviteter och åtgärder 
samt en plan för hur myndigheten avser att omhänderta de iakttagelser som framgår av 
redovisningarna. IVO ska därtill lämna förslag på eventuella behov av ytterligare åtgärder 
som på nationell nivå, ur ett tillsynsperspektiv, behöver vidtas för att skapa förutsättningar 
för att patienter i den psykiatriska tvångsvården och den rättspsykiatriska vården får en 
god, trygg och säker vård.



Så här långt (uppdaterad 2021-11-22)

 Uppstartsfas för prioritering av uppdragets olika delar.

 Inledande möten med Socialstyrelsen.

 Inlett internt arbete för digitaliserad handläggning av underrättelser om tvångsåtgärder.

 Inlett arbete för att ta fram föreskrift gällande hur chefsöverläkare ska fullgöra 
underrättelseskyldigheten vid beslut om vissa tvångsåtgärder.
I detta inväntar vi bemyndigande.



Vad ligger framför, ett axplock (1)

 Dialog med olika kompetenser inom och utanför IVO.

 Fortsatt samråd med Socialstyrelsen.

 Dialoger med Barnombudsmannen, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), regioner, 
patient-, brukar- och anhörigorganisationer mfl gällande olika delar i uppdraget.



Vad ligger framför, ett axplock (2)

 I olika steg revidera interna stöd- och styrdokument för tillsyn av psykiatrisk tvångsvård.

 E-tjänst för underrättelser vid beslut om vissa tvångsåtgärder.

 Framtagande av föreskrift för underrättelseskyldigheten och uppgiftsskyldigheten.

 Utveckling av IVO:s säkerhetsregister.



Tack!

gunnar.hagglund@ivo.se



Tack för idag !

 Läs mer SKR/Uppdrag psykisk hälsas fokus på psykiatrisk 

tvångsvård : www.uppdragpsykiskhalsa.se/psykiatrisk-tvangsvard

Webbinariet spelas in. Klicka här för att ta del av 

inspelningen. Inspelningen kommer vara tillgänglig i 14 dagar.

http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/psykiatrisk-tvangsvard
https://vimeo.com/647303273

