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Inga enkla samband mellan antal

vårdplatser och pressad

platssituation eller andel tvångsvård –

snarare ett samspel med hur

välutvecklad den öppna psykiatriska

vården och kommunens insatser är.

Bättre insamling och mer utförlig

statistik och jämförelser behöver

utvecklas för att öka kvaliteten i

uppföljning och styrning.

2010



2008

2021

2 929

1 266

145

4 340

2021



Läsvärt - nyheter - analyser

−Hög täckningsgrad 

−Nationella nyckeltal

− 21 + 1 Infografiker

− 21 verksamhetsbeskrivningar

− Profiltabeller: Finns ÖV, HDV, första linjen, dagvård, självvald 

inläggning, mobila team?

− Specialiserad beroendevård: Finns det spec vårdplatser, integrerade 

team, SI? Inom VUP resp BUP?

−Nyckeltalsgrafer: Övergripande, ÖV och HDV.Vårdplatser, LPT/LRV, 

besök, diagnosgrupper, personal, kostnader, mm.

− Fördjupningskapitel



BUP

• Jämställdhetsperspektiv BUP 

• Ätstörningsvård – utveckling av vårdplatser och besök inom BUP

• Utveckling av distanskontakter 2019 – 2021 - samma för BUP och VUP

VUP

• Jämställdhetsperspektiv VUP

• Utveckling av distanskontakter 2019 – 2021 – samma för BUP och VUP

RPV

• Utveckling av vårdplatsantal och antal överlämnade till rättspsykiatrisk vård

• Resultat av den rättspsykiatriska vården 2009–2021

Fördjupningskapitel



På gång - visualiseringsverktyg



Psykiatrin i siffror på Vården i siffror





Vi har ett resultat - BUP

+ 14 %

+ 16 %

+ 23%

+ 17 %
+ 39%

+ 8%



2017 5,5 %



Ätstörningsvård BUP

− Signaler om ökat behov i flera regioner och andra länder

− Besöken ökar totalt men andelen ätstörningsvård oförändrad, 6-7 %

− Andel vårddagar på riksnivå ökat från 26 till 33% men stor spridning 

(9 – 73%) och flera regioner uppvisar kraftiga ökningar: 

− Örebro, Blekinge, Västmanland, Östergötland, Västerbotten, Västernorrland, 

Kronoberg



Ätstörningsvård BUP, forts

− Frisk och Fri: Centre for Eating Disorders Innovation (CEDI), 

Karolinska Institutet. Bristen på struktur och rutiner oroar de 

tillfrågade, påverkar deras möjligheter att tillfriskna – eller hålla sig 

friska.

− Sveriges Radio Ekot - 12 enheter i Stockholm och andra regioner: 

Antalet patienter som söker för svåra ätstörningar ökat kraftigt i 

samband med pandemin. Patienterna är sjukare än tidigare.

− En förklaring kan vara uppdämt behov då många undvek att söka 

vård i början av pandemin (Läkartidningen 2021-12-10)



Jämställdhetsperspektiv BUP



Jämställdhetsperspektiv BUP

Flickor Pojkar

7-12 år 13-17 år



Jämställdhetsperspektiv 
BUP

−Depressions- och ångestsjukdomar 

respektive ätstörningar utgör 30 % 

vardera av heldygnsvård och är 

vanligare hos flickor.

−NPF vanligare bland pojkar, 

behandlas oftare i öppenvård.

Flickor 78 % av hdv





Vi har ett resultat VUP

+ 11 %

+ 7 %

+ 12 %
+ 1 %

+ 6 %

+ 15 %





VUP knappt 30 %



BUP knappt 40 %





Vi har ett resultat Rättspsykiatri

+ 13 %

+ 8 %
+ 36 %





Antal överlämnade till rättspsykiatrisk 

vård

+ 14 %



Antal rättspsykiatriska vårdplatser

Vårdplatser

Uppföljda i RättspsyK



Resultat av den 
rättspsykiatriska 
vården 2009–2021
(ur RättspsyKs årsrapport 2021)


