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Vuxenpsykiatrin i Västernorrland:
Ca 244 000 inv, varav ca 195 500 vuxna
Öppenvårdsmottagningar (9 st) på fem orter i 
länet
Heldygnsvård (5 avd, 65 vpl) och psyk 
akutmottagning enbart i Sundsvall
SPOT/mobila team i Sollefteå/Kramfors och 
Örnsköldsvik
Ca 400 medarbetare totalt
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Psykiatriska heldygnsvården i Västernorrland 
2021:

All heldygnsvård är numera samlad på en av tre 
sjukhusorter i länet – Sundsvall.
Här finns 5 vårdavdelningar, med sammanlagt 65 
vårdplatser för hela länets befolkning:
• 2 affektiva avdelningar
• 1 psykosavdelning 
• 1 avd för missbruk/beroende 
• 1 PIVA avd.
På övriga sjukhusorter (Sollefteå och Örnsköldsvik) har 
vårdavdelningarna ersatts  av mobila team.
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Nuläge – 2021, efter minskning av 
vårdplatser:
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”Nyläge” – 2022, efter ytterligare 
neddragning:
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Minskat behov av heldygnsvård år 2021 
jämfört med 2020?

2021:2020:
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Förändringar som kan förklara minskat 
behov av inläggningar i slutenvården:
• 2017 infördes SPOT (Mobilt ”Specialistpsykiatriskt 

omvårdnadsteam”) i Sollefteå, till följd av att avdelningen inte 
kunde bemannas med sjuksköterskor. Slutenvården flyttades till 
Sundsvall

• 2021 infördes SPOT i Örnsköldsvik, och vårdavdelningen stängdes.
• 2022 planeras införande om SPOT även i Sundsvall, vilket förutsätter 

ytterligare neddragning av vårdplatser för frigöra bemanning till en 
mobilt SPOT verksamhet.

• Vi utökar ”mellanvården” och minskar ”heldygnsvården”, vilket 
innebär ökad tillgänglighet för invånarna!

• Sedan SPOT infördes i Örnsköldsvik har transporterna till Sundsvall 
minskat, och färre ”Öviks-bor” har behövt inneliggande vård.
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Diskussionsfrågor:

Vi kommer alltid (sannolikt) att ha 
behov av heldygnsvård för
psykiatriska patienter. Men var 
går egentligen “gränsen”?
• Hur många psykiatriska

vårdplatser (per 100 000 inv) 
behövs egentligen?

• Hur räknar man ut behovet?
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Antalet vårdplatser i psykiatrisk slutenvård i 
Sverige:
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