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1.4. Redovisning av resultatet 





















2. HAR OMVÅRDNADSTEAMEN PÅVERKAT 
SLUTENVÅRDEN?  

















 





2.1. Har antalet inläggningar minskat? 





 2010 2011 2012 2013 

Medel-
tal för 
2010-
2013 
 

2014 2015 

Medel-
tal för 
2014-
2015 

Medeltal 
för hela 
perioden  
2010-2015 

Antalet inskrivna 
unika individer 363 365 340 354 356 326 335 331 347 

Antalet 
vårdtillfällen 485 539 487 483 498 437 466 452 483 

Totala antalet 
vårddagar  6790 7169 7841 8259 7514 7254 6570 6912 7314 

Medelvårdtiden 
per vårdtillfälle 14,0 13,3 16,1 17,1 15.1 16,6 14,1 15.4 15.2 
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3. VILKA ÄR STORKONSUMENTER AV SLUTENVÅRD? 











3.1. Patienter med många vårdtillfällen  







 













 




























 

 
Antal vårdtillfällen (VTF) 2015 

 
Antal patienter 

 
Sammanlagda antalet VTF 

1 525        525       (43 %) 
2 139        278       (23 %) 
3 44        132      (11 %) 

4-7 40        186      (15 %) 
8-13 10        101        (8 %) 

Totalt 758     1222    (100 %) 
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Antal vårdtillfällen (VTF) 2015 

 
Antal patienter 

 
Sammanlagda antalet VTF 

1 525        525       (43 %) 
2 139        278       (23 %) 
3 44        132      (11 %) 

4-7 40        186      (15 %) 
8-13 10        101        (8 %) 

Totalt 758     1222    (100 %) 










Diagnoser Individer med 
tre eller fler VTF 

F10-F19 - Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av 
psykoaktiva substanser 28 

F30-F39 - Förstämningssyndrom 11 
F40-F48 - Neurotiska, stressrelaterade och somatoforma syndrom 13 
F20-F29 - Schizofreni, schizotypa störningar och vanföreställnings-
syndrom 16 

F60-F69 - Personlighetsstörningar och beteendestörningar hos vuxna 12 
F00-F09 - Organiska, inklusive symtomatiska, psykiska störningar 2 
F80-F89 - Störningar av psykisk utveckling 3 
F90-F98 - Beteendestörningar och emotionella störningar med debut 
vanligen under barndom och ungdomstid 4 

F50-F59 - Beteendestörningar förenade med fysiologiska rubbningar 
och fysiska faktorer 2 

F70-F79 - Psykisk utvecklingsstörning 1 
Övriga diagnoser eller icke-diagnosticerade 2 
Totalsumma 94 

 



















  





3.2. Patienter med långa vårdtider  















 
Antal vårddagar 
under 2015 

 
Antal patienter 

 
Andel av samtliga 
patienter 

 
Antal sammanlagda 
vårddagar 

 
Andel av samtliga 
vårddagar 

1 dag 146 19 %   
2-7 dagar 256 34 %   
8-29 dagar 236 31 %   
30-49 dagar 60 8 %   
50-99 dagar 43 6 % 2838 22 % 
100- 17 2 % 2626 21 % 
Totalt 758 100 12692  
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Diagnoser Individer med fler än 50 
vårddagar under året 

F10-F19 - Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade 
av psykoaktiva substanser 2 

F30-F39 – Förstämningssyndrom 13 

F40-F48 - Neurotiska, stressrelaterade och somatoforma syn-
drom 8 

F20-F29 - Schizofreni, schizotypa störningar och vanföreställ-
ningssyndrom 25 

F60-F69 - Personlighetsstörningar och beteendestörningar hos 
vuxna 4 

F80-F89 - Störningar av psykisk utveckling 4 

F90-F98 - Beteendestörningar och emotionella störningar med 
debut vanligen under barndom och ungdomstid 1 

F50-F59 - Beteendestörningar förenade med fysiologiska rubb-
ningar och fysiska faktorer 2 

G20-G26 - Basalgangliesjukdomar och rörelserubbningar 1 

Totalsumma 60 













3.3. Patienterna med många respektive långa vårdtillfällen – är det 
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Diagnoser 
Antal pati-
enter med 
slutenvård 

Patienter 
med fler än 
50 V-dag  

Patienter 
med tre el. 
fler VTF 

Antal patien-
ter anslutna 
till omv.team 

F10-F19 - Psykiska störningar och beteende-
störningar orsakade av psykoaktiva substanser 241 2 28 4 

F30-F39 - Förstämningssyndrom 170 13 11 86 
F40-F48 - Neurotiska, stressrelaterade och 
somatoforma syndrom 137 8 13 66 

F20-F29 - Schizofreni, schizotypa störningar och 
vanföreställningssyndrom 101 25 16 9 

F60-F69 - Personlighetsstörningar och beteen-
destörningar hos vuxna 44 4 12 18 

F99-F99 - Ospecificerad psykisk störning 26   4 
F00-F09 - Organiska, inklusive symtomatiska, 
psykiska störningar 25  2 2 

F80-F89 - Störningar av psykisk utveckling 22 4 3 3 
F90-F98 - Beteendestörningar och emotionella 
störningar med debut vanligen under barn- och 
ungdomstid 

13 1 4 4 

F50-F59 - Beteendestörningar förenade med 
fysiologiska rubbningar och fysiska faktorer 8 2 2 1 

Övriga diagnoser eller icke-diagnosticerade** 61 1 3 4 
Totalt antal patienter (unika individer) 758 60 94 198 
*Varje unik individ kan ha haft mer än en diagnos under året. Summan av siffrorna i tabellens kolum-
ner kan därför överstiga det totala antalet unika individer på den sista tabellraden. 
**För att förenkla och renodla tabell 3.5 har vi tagit bort 13 diagnoskategorier med få eller inga pati-
enter. Dessa patienter återfinns i kategorin ”Övriga diagnoser eller icke-diagnosticerade”.  
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4. DE ANSLUTNA PATIENTERNAS SLUTENVÅRDS-
KONSUMTION 
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Totalt antal patienter (unika individer) 758 60 94 198 
*Varje unik individ kan ha haft mer än en diagnos under året. Summan av siffrorna i tabellens kolum-
ner kan därför överstiga det totala antalet unika individer på den sista tabellraden. 
**För att förenkla och renodla tabell 3.5 har vi tagit bort 13 diagnoskategorier med få eller inga pati-
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4.2. Teamens patienter är lågkonsumenter av slutenvård 






















Vårdtillfällen 
 

Antal 
patienter 

Procent av 
samtliga  2010-2013 2014 2015 

10 eller fler vårdtillfällen 21 7.9 %    

4-9 vårdtillfällen 52 19.6 %    

2-3 vårdtillfällen 66 24.9 %    

Ett vårdtillfälle 60 22.6 % 7 20 33 

Ingen slutenvård alls 66 24.9 %    

Totalt 265 99.9 
   

 












Antal vårdtillfällen (VTF) Antal patienter 
30 och fler 4 
16-29 5 
10-15 12 
Totalt 21 
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Totalt 21 

 





















 










Antal vårdtillfällen Antal patienter Procent av 
samtliga 

Ackumulerad 
procent 

10 eller fler vårdtillfällen 16 8.1 % 100 % 

4-9 vårdtillfällen 36 18.2 % 91.9 % 

2-3 vårdtillfällen 51 25.7 % 73.7 % 

Ett vårdtillfälle 43 21.7 % 48.0 % 

Ingen slutenvård alls 52 26.3 % 26.3 % 

Totalt 198 100  
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Anslutningsväg Nyköping 
2014 

Nyköping 
2015 

K-holm 
2014 

K-holm 
2015 

Totalt 
2014 

Totalt  
2015 

 
Öppenvårdsmottagning 

 
33 (49 %) 
 

 
64 (57 %) 
 

 
35 (85 %) 
 

 
46 (57 %) 
 

 
68 (62 %) 
 

 
110 (57 %) 
 

 
Slutenvård 

 
30 (44 %) 
 

 
38 (34 %) 
 

 
6   (15 %) 
 

 
20 (25 %) 
 

 
36 (33 %) 
 

 
58   (30 %) 
 

Akut- o jourteam 
 
5     (7 %) 
 

 
10   (9 %) 
 

0     (0 %) 
 
15 (18 %) 
 

 
5      (5 %) 
 

 
25   (13%) 
 

Summa 
Antal anslutningar 
 
Antal unika individer 

 
68  (100 %) 
 
70 

 
112 100 % 
 
117 

 
41  (100 %) 
 
41 

 
81 (100 %) 
 
81 

 
109 (100 %) 
 
111 

 
193 (100 %) 
 
198 
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4.4. Minskar inskrivningarna i slutenvård för patienter som får 
stöd av omvårdnadsteamet? 























































 VTF  
2010 

V-
dag 

2010 

VTF 
2011 

V-
dag 

2011 

VTF 
2012 

V-
dag 

2012 

VTF 
2013 

V-
dag 

2013 

VTF 
2014 

V-
dag 

2014 

VTF 
2015 

V-
dag 

2015 

Totalt 
Antal 
VTF 

              
1 18 43 17 51 17 84 10 80 11 86 13 38 86 
2 2 3 3 7 4 22 0 0 2 7 2 3 13 
3 0 0 0 0 0 0 3 10 8 18 2 8 13 
4 0 0 0 0 2 101 8 63 2 42 3 11 15 
5 5 140 5 55 5 59 8 153 10 43 2 5 35 
6 0 0 0 0 2 116 4 89 3 139 3 88 12 
7 0 0 0 0 3 44 16 95 9 44 11 65 39 
8 1 42 0 0 6 81 3 79 3 6 0 0 13 
9 5 80 4 38 3 33 3 48 2 42 4 76 21 

10 5 46 11 87 2 17 2 25 3 173 2 20 25 
11 2 48 1 7 4 35 3 23 0 0 0 0 10 
12 2 2 3 10 9 66 4 12 4 16 5 49 27 
13 0 0 0 0 0 0 3 72 2 64 11 30 16 
14 0 0 1 3 2 6 5 12 5 29 2 7 15 
15 0 0 2 29 2 14 1 1 1 1 8 93 14 
16 0 0 0 0 0 0 2 66 6 108 5 105 13 

Totalt 
 

 
40 

404  
47 

287  
61 

678  
75 

828  
71 

818  
73 

578  
367 
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Adress: Box 883, 721 23 Västerås
Adress: Box 325, 631 05 Eskilstuna 
E-post: info@mdh.se  Webb: www.mdh.se

Hur har de mobila omvårdnads-
teamen påverkat användningen 
av psykiatrisk slutenvård?
Rapport från ett utvecklingsarbete i Landstinget 
Sörmland

MATS EKERMO 
ROLAND SVENSSON
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