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OMEDELBARA TANKAR

• Uppenbara fel & brister i egen rapportering

• Små fel medför stora statistiska konsekvenser

• Vissa resultat förklarar andra

• Tankar kring LPT patienter inom rättspsykiatrin







FEL & BRISTER I DEN EGNA RAPPORTERINGEN

• Fel ruta- Störst antal rymningar i landet

• Ökat antal specialister med 50% trots att samma pensionär jobbat i 
samma omfattning med samma antal platser under flera år 



SMÅ FEL GER STORA KONSEKVENSER

• Gäller både små fel & små förändringar på små kliniker

• Räcker tex med fördela kostanden marginellt annorlunda på kliniken för 
att kostnaderna ska minska/öka väsentligt



LÄRDOM

• Större noggrannhet med egna siffror
• Använda året innan som mall 
• Förstå och kommunicera vissa siffror

Stor förhoppning dock att detta kan fungera automatisk i nytt journalsystem/ 
förbättrade administrativa system







VISSA SIFFROR FÖRKLARAR ANDRA

• Antalet patienter som `snurrar runt` på samma plats är högst i 
Västerbotten

• Antalet LPT patienter som vårdas inom rättspsykiatrin är betydligt högre i 
Västerbotten

• Det ena har sannolikt gett det andra



LPT PATIENTER INOM RÄTTSPSYKIATRIN

• Blandning av patienter har diskuterats i många år

• LPT/LRV/LRVm sup/LRV usup/kvinnor/män/barn/vuxna……

• Samma patienter i olika situationer



REFLEKTIONER/ KONSEKVENSER

• Patienter som inte går ihop, inte vårdformer eller kön

• Bristande kontinuitet sällan i patienters bästa

• Likvärdig vård innebär INTE att saker ska göras på 
samma sätt

• För hög grad av styrning kan medföra en mer ojämlik 
vård

• Tätort/glesbygd………….



STYRA FÖR LITE VS FÖR MYCKET

• Styrning i form av lagar och föreskrifter behövs

• Men finns risk för oönskade/motsatta effekter i nästa led. Motverkar syften 
och ambitioner 

• Konsekvenser kan bli- minskad säkerhet, minskad kontinuitet, större 
behov av tvångsåtgärder, vård längre från familj



SÅLEDES……….

• Jämförelser behövs för att styra framtidens vård

• Underlaget behöver förbättras(på alla nivåer)

• Det är viktigt att fundera över konsekvenser på ett bredare plan för att inte 
`skjuta förbi målet`



TACK FÖR MIG
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