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Sammanfattande analys 

År 2020 har påverkat hela Sverige och även området psykisk hälsa i och med covid-19 

pandemin. Mycket av arbetet har fått ställas om, omprioriteras och skjutas på framtiden. 

RPO psykisk hälsa dock haft möten som planerat under 2020.  

 

Under 2020 slutfördes arbetet med två vård-och insatsprogram: Depression och ångest 

samt missbruk och beroende. Depression och ångest lanserades 2020-03-26 och 

missbruk och beroende 2020-12-08. Båda lanseringskonferenserna var digitala med 

tanke på rådande läge.  

 

RAG Cosmic har arbetat med datafångst, journalföring och som stöd för att få en 

samsyn kring framtagna indikatorer för vård-och insatsprogrammen.  

 

RAG Kompetensförsörjning har arbetat med handlingsplaner för oberoende av 

hyrbolag, framtida kompetensförsörjning avseende utbildade skötare samt inför 

kompetensplanering utifrån Vård- och Insatsprogrammen. 

 

Under 2020 slutfördes planering med kommunsamverkan och sedan november 2020 

ingår två kommunrepresentanter per län i RPO psykisk hälsa. 

 

Kompetensförsörjning är en kritisk faktor för fortsatt positiv utveckling av psykiatrin. 

Arbete med automatisk datafångst ur journalsystemen är nödvändig för att kunna 

redovisa resultat inom fler områden. Resultaten kan sedan användas för jämförelse och 

förbättring av verksamheterna. 
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Genomförda aktiviteter 

Färdigställa och stödja implementering av nationella vård- och 
insatsprogram inom psykisk hälsa 

Vård-och insatsprogrammen bidrar till att stärka kunskapsutvecklingen inom respektive 

område genom spridning av bästa tillgängliga kunskap, strukturerat arbete med 

implementering och en mer ändamålsenlig uppföljning lokalt, regionalt och nationellt. 

Syftet är att bidra till en mer effektiv användning av resurser och kortare tid mellan 

kunskapsproduktion och kunskapstillämpning. I stödstrukturen ingår både regioner och 

kommuner som leds av en nationell ledningsgrupp där sydöstra sjukvårdsregionen är 

representerad.  

Under 2020 har två vård-och insatsprogram lanserats: Depression och ångest samt 

missbruk och beroende. Lanseringskonferenserna var digitala med tanke på rådande 

läge.  

 

De fem vård-och insatsprogrammen är:  

 

 Schizofreni-/liknande tillstånd (lanserades maj 2019) 

 Självskadebeteende (lanserades 11 november 2019) 

 Ångest, Depression (lanserades 26 mars 2020) 

 Missbruk, beroende (lanserades 8 december 2020) 

 ADHD (lanseras 11 februari 2021) 

Lanseringskonferens för vård-och insatsprogrammen hölls i Jönköping 2020-10-24.  

En ny webbplats skapades för att underlätta spridning och implementering av vård-och 

insatsprogrammen: www.lanseringvipsydostra.se. På hemsidan finns praktisk 

information, presentationer, case och inspelade filmer. Hemsidan är under uppbyggnad 

och kommer under 2021 att kompletteras med fler filmer och information.  

För varje vård-och insatsprogram finns en nationell arbetsgrupp (NAG) som är 

representerad med en regional representant och en kommunal representant per 

samverkansregion. För varje vård-och insatsprogram finns även en regional arbetsgrupp 

(RAG). Avstämningar hålls regelbundet med processtödjare och representanter ifrån 

NAG och RAG. Kopplingen till de tre länens samverkans-och stödstrukturer mellan 

regioner och kommuner säkerställs genom att en övergripande spridningsplan 

undertecknades av ordförande samt vice ordförande i respektive läns ledningsstruktur. 

Utmaningar under 2021 blir att utforma kommunikations- och informationskanaler där 

även kommunerna är involverade. Detta kan vara en viktig framgångsfaktor för att öka 

potentialen i den gemensamma strukturen för kunskapsutveckling.   

http://www.lanseringvipsydostra.se/
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Följa arbetet med nationella kvalitetsregister inom området psykisk 
hälsa och utvidgad uppgiftsskyldighet 

Regional arbetsgrupp-Cosmic, RAG-Cosmic, har som ett av sina huvudsakliga uppdrag 

att ge stöd för dokumentation kopplat till etableringen av vård- och insatsprogrammen 

samt vårdförlopp schizofreni-förstagångsinsjuknande, för att därigenom stödja 

verksamheterna runt dokumentation och även datafångst för framtagna indikatorer. 

Därmed skapas också förutsättningar för direktrapportering till psykiatrins 

kvalitetsregister. Inom arbetsområdet för strukturerad journalföring ingår även 

kodningskvalitet, såväl diagnos-som åtgärdskodning, som en bärande del i arbetet med 

en god och ändamålsenlig inrapportering till Socialstyrelsen patientregister. Den 

utvidgade inrapporteringsskyldigheten till att omfatta all vårdpersonal inom psykiatrisk 

öppenvård har senarelagts. Förutsättningar för att etablera ett kodarnätverk i Sydöstra 

sjukvårdsregionen har diskuterats. Gruppens arbete präglas huvudsakligen av 

erfarenhetsutbyte och att sprida kunskap och idéer.  

 

RAG-Cosmics har arbetat med att utgöra en stödjande funktion till etablering av vård- 

och insatsprogrammen inom RPO, när det gäller samsyn runt journalföring och 

datafångst för framtagna indikatorer. Arbetet har även omfattat att genom strukturerad 

journalföring möjliggöra god och ändamålsenlig överföring till nationella 

hälsodataregister, till exempel kvalitetsregister och utvidgningen av rapportering till 

Socialstyrelsens patientregister till att omfatta samtliga yrkesgrupper. 

Under 2020 har gruppen träffats vid fem tillfällen. Ett fysiskt möte var inplanerat men 

ställdes in på grund av Covid-19. Samtliga möten har skett via video, 1,5-3 tim. vid 

respektive tillfälle. Kontakter mellan gruppens medlemmar har också skett mellan 

reguljära möten. Nedan återges vilka områden som varit aktuella inom arbetsgruppen 

under året. 

Aktiviteter under 2020 

Vid första mötet i februari redovisades erfarenheter från Region Jönköping när det 

gäller införande av ny videoteknik, e-Visit, mellan vårdpersonal och patient. Vidare 

diskuterades regionernas förutsättningar för utvidgad inrapportering till Socialstyrelsens 

patientregister, PAR. Vid mötet redovisades också, utifrån gruppens uppdrag, arbetet 

med direktöverföring till kvalitetsregister inom psykiatrin.  

Mötet i maj 2020 handlade till största delen om aktiviteter kopplat till Covid-19 och 

därmed också erfarenheter när det gäller videoteknik. I sammanhanget lyftes också 

frågor runt nationell Stöd- och behandlingsplattform och internetbaserad KBT, iKBT. 

Vidare diskuterades ny komman lagstiftning runt tvångsvård gällande barn och unga 

avseende dokumentation och kodning kopplat till denna. Vid mötet informerades också 
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om att rättspsykiatrin i Region Kalmar län kommer att börja publicera data till journalen 

som e-tjänst via 1177. 

I september handlade RAG-Cosmics möte uteslutande om indikatorer för vård- och 

insatsprogrammen och inledningsvis VIP självskadebeteende. Datafångst för övriga 

vård- och insatsprogram diskuterades också. 

 

Till gruppens möte i oktober blev processtödjarna inbjudna och även sjukvårdsstrateg 

från Kalmar län utifrån sitt uppdrag runt vård- och insatsprogrammen. Fortsatt 

diskussion runt indikatorer och arbetssätt där utvecklingen av kliniska programområden 

skulle kunna utgöra en bas i arbetet. 

Den utvidgade rapporteringsskyldigheten diskuterades och mötet i Region Jönköpings 

län, tillsammans med företrädare från Socialstyrelsen redovisades. Kopplat till 

psykiatrins kvalitetsregister redovisades arbetet utifrån nationell samordning. 

 

Vid novembermötet lyftes frågor för diskussion, huvudsakligen runt strukturerad 

vårddokumentation i våra journalsystem Cosmic. Planen för publicering av data från 

rättspsykiatrin till e-journalen redovisades också. 

Följa och definiera kompetensförsörjningen i Sydöstra 

sjukvårdsregionen. 

RAG kompetensförsörjning har huvudsakligen ägnat sig åt uppföljning av 

handlingsplaner för oberoende av hyrbolag, framtida kompetensförsörjning avseende 

utbildade skötare samt inför kompetensplanering utifrån Vård- och Insatsprogrammen. 

Den långsiktigt viktigaste åtgärden är ett aktivt arbete med rekrytering av nyutbildad 

personal, där ST-läkare och sjuksköterskor är de två verkliga nyckelgrupperna. 

 

Hyrpersonal –utlandsrekrytering 

Östergötland har inte minskat hyrläkare utan snarare ökat hyrpersonal, främst läkare 

men även sjuksköterskor (främst inom beroendevården). Mycket av de rekryteringar 

som skett är utlandsrekryteringar och de ser också att bemanning av skötare ökat till 

följd av brist på sjuksköterskor. I Kalmar har kostnaderna för hyrbolag minskat med 34 

% 2016-2019, mellan 2019-2020 en minskning med 4 mkr avseende läkare, en totalt en 

ökning med 2 mkr. Antalet anställda specialistläkare ökade med 6 % under 2019, men 

minskade något under 2020. I Kalmar har man även satt som krav i avropet att inte 

anställa hyrpersonal som bor i det egna länet. I Jönköping har hyrläkarkostnaden 

minskat med 30 % mellan 2019- 2020 och beräknas kunna fasas ut inom ett till två år. 

Viss brist på sjuksköterskor men inget hyrbolag nyttjas.  

 

Kostnaden för hyrpersonal inom specialistpsykiatrin 2020  

Östergötland: 31 mkr varav läkare 18 mkr, ssk 11 mkr och psyk 0,5 mkr  
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Jönköping: 15 mkr läkare. 

Kalmar: 37 mkr varav läkare 23 mkr, ssk 4,5 mkr och psykologer 9,5 mkr. 

Inventering av bisyssla som hyrläkare visar att det är godkänt i Östergötland och 

Jönköping men inte i Kalmar. En av de enskilt största framgångsfaktorerna är 

utlandsrekrytering och att en välfungerande rekryteringsprocess prioriteras. Särskilt bör 

uppmärksammas nyrekryteringarnas kontaktnät som möjliggör fler rekryteringar. 

Pandemin under året har ställt utlandsrekryteringarna på annorlunda utmaningar som till 

viss del begränsat möjligheterna till positivt utfall.  

 

Andel utlandsrekryterade specialistläkare i nuläget 

Jönköpings: VuP 75 %, BUP 50% 

Kalmar: VuP 52%, BUP 100% 

Östergötland: VuP Norrköping, Motala/Mjölby och Beroende Norrköping 55 % BUP 

Link 60 % 

 

Alla ser svårigheter att tillgodose framtida behov av utbildade skötare och samtliga är 

positiva till att stödja utbildningsanordnare inom YH till dess att den nya nationella 

kursplanen för undersköterska ger effekt. Kursplanen, som är obligatorisk, är tillräckligt 

omfattande avseende det psykiatriska området, vilket borde innebära att framtida 

”undersköterskor” har tillräcklig kompetens för specialistpsykiatrin. Gruppen kommer 

fortsatt att följa utvecklingen. 

 

Utifrån att de tre regionerna är i olika fas samt att alla VIP inte är klara än så har det inte 

varit möjligt att göra en sammanställd ”kompetensutvecklingsbehov utifrån VIP” som 

planerat. Tidigare tanke att börja med en samordnad struktur och process avseende 

utbildningsplanering har arbetsgruppen under året fått konstatera inte vara så 

framgångsrikt eftersom de lokala förutsättningarna skiljer sig för mycket åt.  

 

Istället ser gruppen en framkomlig väg att hitta samordning och synergieffekter utifrån 

tre olika (eller liknande) strukturer från de tre regionerna. 

 

Resultat 

Medicinsk kvalitet och tillgänglighet 

Elektrokonvulsiv terapi, ECT 

Kvalitetsregister ECT är ett av psykiatrins kvalitetsregister som i jämförelse har relativt 

hög täckningsgrad. Detta beror delvis på att några regioner (Stockholm och Kalmar) 

sedan flera år har direktrapportering till registret. För övriga regioner finns också ett 

intresse av att rapportera även om detta sker manuellt. Därmed håller också 
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återrapporterad data hög kvalitet. Nedan visas preliminära resultat för 2020. Notera att 

det finns skillnader i inrapporteringen där Kalmar har direktöverföring.  
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Tillgänglighet BUP1 
Inför 2020 ändrades krav för prestationsbaserad resultat där målet sattes till att uppnå 

72 % eller högre för BUP. Återbesöksstatistik saknas för BUP Östergötland för 

november och december samt helt saknas för Region Jönköping 

Tittar man på helårsresultat för SÖSR jämfört med Riket: 

 

BUP resultat: första besöket  72%  Riket:  70 % 

Behandling/utredning    41% Riket:  42 % 

VUP resultat: första besöket  91% Riket:  91% 

 

Volym och produktion 

Statistik från Psykiatrin i siffror 2020 bifogas i bilaga 2.  

Utvecklingstendenser 

RPO psykisk hälsa har under 2020 genomgått en utveckling och förändring. Ett stort 

arbete har gjorts gällande sammansättningen av ledamöter från de tre länen. Från och 

med november 2020 ingår kommunrepresentanter från de tre länen som ledamöter på 

lika villkor. Sammanträdet i november innehöll en workshop där ledamöterna 

tillsammans fick arbeta fram en struktur för kommande år. Både gällande struktur på 

mötena men även innehållet. Handlingsplan för 2021 togs fram innan kommunala 

representanterna var beslutade. Ett kontinuerligt arbete kommer göras under 2021 för att 

forma RPO psykisk hälsa till ett RPO där kommunerna känner lika stor delaktighet som 

representanterna ifrån hälso-och sjukvården. AU mötena och RPO sammanträdena 

kommer under 2021 vara uppdelade i en gemensam del och en del som specifik för 

                                                           
1 Materialet är framtaget ur SKR väntetidsdatabas – ViV väntetider i vården 
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kommun respektive region. Detta för att fånga de specifika frågorna inom dessa 

områden.  

RPO psykisk hälsa har för avsikt att göra ett arbete för att ta fram jämförbara siffror i 

Sydöstra framöver.  

Vårdförlopp 

Vårdförlopp Schizofreni nyinsjuknande var ute på remissrunda och färdigställdes.  

vårdförlopp Schizofreni del 2 är under framtagande och beräknas klart till hösten 2021.  

Alla kommande vårdförlopp behöver förberedas och det är av stor vikt att RPO psykisk 

hälsa följer utvecklingen och tar ansvar för spridning och implementering av kommande 

vårdförlopp.  

Resultat av samverkan 

Nationell nivå 

NPO 

I de nationella arbetsgrupperna finns respektive sjukvårdsregion representerad i arbetat 

med kunskapsstyrning och att ta fram kunskapsstöd inom flera områden. Så har det 

också gjorts för Psykisk Hälsa. Nationella programområden (NPO) tillsätter nationella 

arbetsgrupper (NAG) inom olika områden och vid behov för specifika frågor. NAG 

bistår NPO i att utföra dess uppdrag. I NPO psykisk hälsa finns även en 

kommunrepresentation ifrån respektive sjukvårdsregion. Arbetet stödjs av 

processledaren för aktuell NPO samt av stödfunktion vid VGR.  NPO har tagit fram en 

verksamhetsplan för 2020. 
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Nätverket för ledning och styrning 

Nätverket för styrning och ledning av psykiatrin är ett av SKR:s formella nätverk och 

har som uppdrag att utveckla den psykiatriska hälso- och sjukvården. Nätverket består 

av ledande tjänstemän från samtliga regioner med chefs- eller ledningsansvar inom den 

psykiatriska specialistvården. Nätverkets uppdrag är att optimera regionernas och 

vårdgivarens insatser vid psykiatriska sjukdomstillstånd som kräver specialistvård i 

enlighet med begreppen i ”god vård”. 

Nätverkets prioriterade fokusområden under 2020 var följande: 

Sjukvårdsregional nivå 

RPO psykisk hälsa har fyra sammanträden varje år.  

AU sammanträder en gång i månaden.  

Processtödjare i Sydöstra (en från Kalmar län, en från Östergötlands län och en från 

Jönköpings län) ansvarar för att stödja och driva processen gällande framtagande av 

vård-och insatsprogram. Detta görs genom regelbundna videomöten med deltagarna 

från respektive VIP. Processtödjare har även månatliga telefonavstämningar med NPO-

ledamöter från Sydöstra. Processtödjare från Kalmar län agerar även som 

sekreterare/processtödjare för RPO-psykisk hälsa, samt medverkar på Kunskapsråd 

hälsofrämjande. 

Lokal nivå och kommuner 

Kalmar, Östergötland och Jönköpings län har en samverkansstruktur för samverkan 

mellan kommuner och respektive region;  

- Jönköping - Ledningsgrupp Regional och kommunal samverkan (REKO)  

- Kalmar - Ledningsgrupp Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och 

angränsande område hälso-och sjukvård samt skolan i Kalmar län (LGL) 

- Östergötland- Ledningsgrupp vård och omsorg (LGVO)  

-  

Dessa stödstrukturer är olika organiserade men gemensamt för dem är att de fungerar 

som ett nätverk för spridning av information och kunskap inom olika områden, ex 

psykisk hälsa, äldre, missbruk och barn och unga. Inför nästa år ser vi ett behov att 

utveckla lokala arbetsgrupper (LAG) inom respektive län – dessa bör ha representanter 

från både region samt från kommuner. I dessa lokala arbetsgrupper bör det också finnas 

representanter för brukarorganisationer och/eller personer med egen erfarenhet. Dessa 

grupper blir viktiga för implementering ut i verksamheter – att nå ut till de personer som 

berörs av VIP:arna samt säkra att medborgarperspektivet är högt prioriterat i alla led. Vi 

behöver hitta fungerande former/strukturer för att hålla samman information och 

processer så att det blir ett fungerande informationsflöde genom alla arbetsgrupper.  
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Patientföreträdare 
I arbetet med att ta fram vård- och insatsprogram på nationell nivå ingår samverkan med 

professions- och brukar-/patient-/anhörigföreningar. Under 2020 har processtödjare i 

RPO sydöstra fortsatt uppdrag att identifiera/säkra brukarmedverkan i arbetet på 

regional/lokal nivå. Mycket av detta säkerställs i de regionala samverkansstrukturerna: 

LGVO, LGL och REKO.  

 

 


