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1. Slutsatser  

Denna granskning har genomförts i syfte att ta reda på om den psykiatriska 
tvångsvården i Stockholms läns landsting utövas enligt lagen om psykiatrisk 
tvångsvård, LPT, samt lagen om rättspsykiatrisk vård, LRV. Ett av motiven till 
granskningen är att tvångsvård enligt LPT i Stockholms län utövas i högre grad 
än riksgenomsnittet (enligt Socialstyrelsens och SKLs statistik från år 2010). 
Granskningen har genomförts vid hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) och 
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) samt vid tre kliniker inom SLSO.  
 
De granskade verksamheterna uppvisar god kännedom om regelverket. De har 
fungerande rutiner för implementering av tvångsvård och genomför ett flertal 
projekt i syfte att utveckla slutenvården och minska mängden tvång. 
Journalgranskningen fann att regelverket i allt väsentligt följts men att 
avvikelser förekom. 
 
Tvångsvård förekommer inom både öppen- och slutenvård och är en 
lagreglerad vårdform som möjliggör behandling även av en patient som 
motsätter sig vård. Specifik styrning och uppföljning av tillämpning av 
tvångsvård eller -åtgärder sker inte från beställarens (HSF) sida. Detta trots att 
tvångsvård och tvångsåtgärder är maktutövning som riskerar påverka vårdens 
kvalitet. Revisionen uppfattar dessutom att det i vissa fall saknas 
kunskapsunderlag – exempelvis genom tillförlitlig och jämförbar statistik – då 
verksamheterna inte tillfullo kunnat besvara frågor om när vård ges under 
tvång eller vilka effekter det får. Revisionen menar att det är viktigt att både 
beställare och vårdgivare fortsätter bidra till att information om tvångsvård och 
tvångsåtgärder samlas in och analyseras. Detta behövs i syfte att utveckla 
kunskapen kring utövandet av tvång, tvångsåtgärder och/eller möjliga 
alternativa metoder, samt för att säkerställa vårdens kvalitet. 
 
Även om de granskade allmänpsykiatriska klinikernas avtal med HSF är 
innehållsmässigt lika, har granskningen funnit skillnader mellan klinikerna. 
Skillnaderna består bland annat i mängden tvång, befolkningsmängd i området, 
vårdtider och ersättning per vårdad patient. Avtalens konstruktion ger vissa 
inlåsningseffekter då ett års ersättning bygger på det föregående årets 
vårdnyttjande. Skillnaden i ersättning riskerar permanentas om inte 
verksamheten också följs upp vad gäller vårdens innehåll och effektivitet. 
Dessutom ser revisionen ytterligare en potentiell inlåsningseffekt i dessa 
direktavtal, att möjligheten för SLSO att styra mot mindre skillnader mellan 
klinikerna riskerar sättas ur spel. Revisionen vill peka på att det är av betydelse 
att HSF och SLSO tar reda på om skillnaderna mellan klinikerna får effekter i 
den utförda vården. Parterna behöver också tillse att den psykiatriska vården i 
länet erbjuds i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagens paragraf om vård på 
lika villkor samt att avtalen främjar och upprätthåller en sådan balans. 
 
Journalgranskningen fann vissa avvikelser, bl.a. saknades i vissa journaler 
notering om patientens somatiska status, läkemedelsgenomgångar och korrekt 
hantering kring stödperson. Revisionen anser att det är av vikt att SLSO även 
fortsättningsvis säkerställer att patienters somatiska status vid behov noteras 
och åtgärdas, att läkemedelsgenomgångar genomförs vid t.ex. polyfarmaci, 
samt att stödperson erbjud och noteras i journalen samt att PAN informeras. 
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Granskningen visade också att vårdplaner saknades eller var bristfälligt ifyllda 
i flera journaler. Verksamheterna är medvetna om att denna hantering brister. 
Utvecklingsarbeten pågår, bl.a. ett som avser förbättra hanteringen av 
vårdplaner via det gemensamma journalsystemet TakeCare. Men revisionen 
menar att klinikerna och SLSO ändå kan vidta ytterligare åtgärder för att 
motivera till korrekt användning av vårdplaner. 
 
Ansvarsfördelningen mellan berörda aktörer inom psykiatrin i Stockholms län 
kompliceras av patientens valfrihet och en mångfald av vårdgivare inom både 
öppen- och slutenvård. Tvångsvård i slutenvård utövas bara vid landstingets 
kliniker eftersom det är en myndighetsutövning. Patienter hos privata 
entreprenörer som behöver vårdas under tvång flyttas därför till någon av 
landstingets verksamheter. De drabbas då av en bruten vårdkedja, vilket 
riskerar komplicera för patienter i redan dåligt skick.  
 
Även patienter med komplexa psykiatriska tillstånd ska ha rätt att välja 
vårdgivare, även vid tvångsvård. Verksamheterna uppger sig ta emot i mån av 
plats men lyfter problem med bristande flexibilitet i systemet. Avtalen med 
HSF specificerar beställd mängd vård, områdesansvar och beläggning, och 
utförd vård utöver beställd mängd ger låg ersättning. Tillsammans bidrar dessa 
faktorer till att friheten för patienten i realiteten är låg eftersom beläggningen är 
hög. Revisionen ser ett behov av att HSF reder ut hur patientens valfrihet i den 
psykiatriska slutenvården har fungerat. Samt hur denna valfrihet kan främjas så 
att patienter som vill välja annan vårdgivare i komplexa skeden kan göra det.    
 
Sammanfattningsvis vill revisionen betona vikten av att SLSO fortsätter sitt 
arbete med utveckling av slutenvården – där tvångsvården är en del – och 
finner former för att samla, upprätthålla och sprida goda erfarenheter. 
Dessutom, menar revisionen, behöver kunskap kring tvångsvårdens aspekter 
och effekter samlas i syfte att öka möjligheten att vårda patienter med bristande 
insikt om sina vårdbehov. Revisionen menar också att det är viktigt att HSF 
och SLSO gemensamt säkerställer att vården i länet erbjuds i enlighet med 
hälso- och sjukvårdslagens paragraf om likvärdig vård – oavsett klinik. 
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2. Utgångspunkter för granskningen 

Motiv till granskningen 
Tvångsvården utmanar vården – rättssäkert, patientsäkert, juridiskt, etiskt och 
praktiskt – och ställer speciella krav på psykiatrin att ha och förmå applicera 
väl fungerande metoder. Under de senaste åren har tvångsvården inom 
psykiatrin hamnat i blickfånget och bruket har ifrågasatts av flera parter. 
Motivet till tvångsvård är ofta att rädda liv men vinsten av tvångsvård för 
patienten är inte entydig. 
 
Tvångsvård är en dyrare vårdform än frivillig vård, då det kräver en högre 
grundbemanning för beredskap vid bl.a. behov av vak. Verksamheterna 
avsätter också tid för att säkerställa handhavanden kring den juridiska 
processen som tvångsvården innebär. I Stockholms län år 2010 genomfördes 
277 tvångsvårdstillfällen per 100 000 invånare1, flest i Sverige. Stockholms 
läns landstings nettokostnad för den psykiatrisk vården var 2 338 kr per 
invånare år 2008, enligt Sveriges Kommuner och Landsting, hemsjukvård och 
förmånsläkemedel exkluderade. Riksgenomsnittet låg då på 1 899 kr per 
invånare. Skillnaden kvarstod i princip 2010, enligt SKL. Några tydliga 
faktorer som förklarar samband mellan kostnader och den mängd eller form av 
tvångsvård som bedrivs har ännu inte kunnat påvisas. Men SKL skriver i öppna 
jämförelser 2010 att Stockholms län har större andel utsatta personer och en 
yngre befolkning – två grupper som konsumerar mer psykiatrisk vård, och 
möjligen också tvångsvård, än andra.  

Revisionsfråga 
Utövas den psykiatriska tvångsvården i Stockholms läns landsting i enlighet 
med rådande regelverk (enligt LRV och LPT)? 

Frågan har brutits ned i följande tre delfrågor: 
• Hur styrs tvångsvården och hur följs den upp? 
• Hur ser tillämpningen av regelverket ut i den dagliga vården? 
• Hur ser ansvarsfördelningen ut mellan berörda aktörer inom 

tvångsvården och hur fungerar samverkan? 

Revisionskriterier 
Revisionskriterier som använts i granskningen är: 

• HSL, hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), kap 2. 
• LRV, lag om rättspsykiatrisk vård (1991:1129). 
• LPT, lag om psykiatrisk tvångsvård (1991:1128).  

Regelverket kring öppen psykiatrisk tvångsvård ingår i LPT och LRV. Lagarna 
tolkas med hjälp av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 
psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård (SOSFS 2008:18). 

                                                      
 
1 Källa Socialstyrelsens databas, Nina Frohm. Det kan finnas fel i det statistiska 
underlaget pga av okända olikheter i registrering mellan de olika landstingen. 
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Avgränsning 
Avsikten med denna rapport har varit att översiktligt granska den psykiatriska 
tvångsvården med fokus på styrning, ansvarsfördelning, samverkan och 
patientens vårdprocess utifrån tvångsvårdslagstiftningen. Granskningen belyser 
området genom en övergripande kartläggning samt HSN som beställare, SLSO 
som verksamhetsägare, och tre kliniker vid SLSO: Norra Stockholms psykiatri 
(NSP), Psykiatri södra Stockholm (Södra) samt Rättspsykiatri Vård Stockholm 
(RPV). Vad gäller samverkan har granskningen primärt fokuserat på 
samverkan med avseende på de parter som utgjort föremål för granskning.  
 
Projektet har avgränsats mot medicinska bedömningar och lägger ingen 
värdering i huruvida tvångsvårdens utövande i de granskade journalerna är 
relevant. Granskningen berör inte tvångsvård enligt LVU (lagen om vård av 
unga), LVM (lagen om vård av missbrukare) eller smittskyddslagen.  

Metod och urval 
Granskningen har utförts av Anders Olsson och Karin Eduards (projektledare) 
vid revisionskontoret. Arbetet har genomförts i tre moment.  
 
Moment 1 Revisionskontoret  

genomförde dokumentstudier 
och intervjuer  

Besvarar första och tredje delfrågan: Hur styrs 
tvångsvården och hur följs den upp? 
Hur ser ansvarsfördelningen ut mellan berörda 
aktörer inom tvångsvården och hur fungerar 
samverkan? 

Moment 2 Konsult genomförde 
journalgranskning på ett  
mindre urval journaler 

Besvarar andra delfrågan: Hur ser tillämpningen 
av regelverket i den dagliga vården ut? 

Moment 3 Det samlade materialet 
analyserades och tolkades 
tillsammans med expertstöd 

Knyter ihop moment 1 o 2 och bidrar till att 
besvara den övergripande revisionsfrågan: Utövas 
den psykiatriska tvångsvården i Stockholms läns 
landsting i enlighet med rådande regelverk? 

 
För moment 2 har konsult och specialistsjuksköterska i psykiatri Erland 
Olsson, Sofrosyne AB anlitats. Ca 50 journaler fördelade på NSP, Södra och 
RPV har valts ut i ett anpassat stickprovsförfarande och granskats utifrån en 
standardiserad granskningsmall, se bilaga 1. Urvalet är mycket litet i relation 
till den totala patientmängden då drygt 3500 patienter fick någon form av insats 
inom slutenvården. LPT-journaler har ställts mot 25 kriterier utifrån LPT och 
LRV-journaler har ställts mot 11 kriterier och utifrån LRV. NSP, Södra och 
RPV har tagit del av journalgranskningen, återkommit med feedback och 
vidtagit åtgärder. 
 
För moment 3 anlitades professor Henrik Anckarsäter vid Göteborgs 
universitet som expertstöd. Professor Anckarsäter har även utgjort stöd vid 
journalgranskningens upplägg och genomförande.  

3. Psykiatrisk vård enligt LPT och LRV 
Psykiatrisk tvångsvård och tvångsåtgärder är en del av den psykiatriska vården. 
Tvångsvård är ett sätt att försäkra sig om att personer som motsätter sig vård 
men behöver den, ändå kan vårdas – och får bara användas om det står i rimlig 
proportion till syftet med åtgärden (2a§ LPT och 2a§ LRV). Andra alternativa 
behandlingsformer måste alltid övervägas.  
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Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT 
Tre förutsättningar måste vara uppfyllda enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård 
för att tvångsvård ska vara aktuell. (1) En allvarlig psykisk störning som utgör 
fara för patient och/eller andra (2) ett oundgängligt behov av heldygnsvård, (3) 
att patienten motsätter sig erbjuden vård och behandling eller att vården av 
annat skäl inte kan ges med patientens samtycke.  
 
Kortfattat kan sägas att vård enligt LPT kräver en tvåläkarbedömning. En 
(första) behörig läkare utfärdar ett vårdintyg grundat på en läkarundersökning. 
En (andra) läkare, chefsöverläkare på den mottagande kliniken, fattar beslut om 
intagning för vård enligt LPT 6§ senast inom 24 timmar från patientens 
ankomst till sjukvårdsinrättningen. Läkaren måste också informera patienten 
om dennes rätt att överklaga tvångsvården samt rätt till stödperson. Om 
tvångsvård bedöms behövas under en längre period än fyra veckor måste detta 
ansökas om till förvaltningsrätten.  
 

Tabellen visar en schematisk bild i urval av hur tvångsvårdsprocessen ser ut enligt LPT 
 Moment Kriterier  
Steg 1 - Särskild läkarundersökning  

- Vårdintyg utfärdas 
- Utförs av legitimerad läkare 
- Ska innehålla ett uttalande om varför tvångsvård ska utövas, 
redogörelse av psykisk störning samt omständigheter som ger upphov 
till vårdbehovet 
- Eventuellt beslut om kvarhållande eller tillfälliga vårdinsatser fattas 

Steg 2 Snarast överföring till 
vårdinrättning där intagning för 
psykiatrisk tvångsvård prövas 

- Nytt beslut om tvångsvård fattas av chefsöverläkaren (Chöl) på 
vårdinrättningen för psykiatrisk tvångsvård 

Steg 3 Beslut om intagning måste 
fattas inom 24 timmar från 
ankomst till vårdinrättningen 

- Vårdintyget får inte vara äldre än fyra dagar  
- Om tvångsvård bedöms behövas i mer än fyra veckor ska ansökan ske 
till förvaltningsrätten 
- Vårdplan som beskriver vårdbehovet ska utfärdas 

Steg 4 Insatser under tvångsvård eller 
tvångsåtgärder  

- Tvångsåtgärder kan innefatta tvångsmedicinering, kortvarig 
fastspänning, avgränsning från andra patienter, inskränkning att använda 
elektroniska kommunikationstjänster.  
- Att lägga i bälte eller avskilja patienten från övriga patienter beslutas 
av chefsöverläkaren och får endast ske under kortare tid.  
- Vid fastspänning ska det finnas vårdpersonal närvarande. 

Steg 5 Tvångsvården avslutas eller 
överförs från sluten- till 
öppenvård 

- För att patienten godtar vård enligt HSL 
- För att förvaltningsrätten dömer till fortsatt vård (efter fyra veckor) 
antingen i sluten eller öppen psykiatrisk tvångsvård 
- Ny rättsförhandling krävs efter fyra månader om tvångsvården 
ytterligare behöver förlängas. 

 

Lag om rättspsykiatrisk vård, LRV 
Den som begått ett brott under påverkan av en allvarlig psykisk störning bör 
enligt 31 kap 3§ i Brottsbalken inte dömas till fängelse. Beslut fattas i allmän 
domstol2. Den rättspsykiatriska vården ska utföras av och på bekostnad av 
landstinget. Inför huvudförhandlingar i domstol genomförs i misstänkta fall en 

                                                      
 
2 All annan domstolsprövning vad avseende tillämpningen av LRV och LPT görs av 
en förvaltningsdomstol. 
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rättspsykiatrisk undersökning (RPU) av Rättmedicinalverket. I Stockholms län 
har under den senaste tioårsperioden årligen ca 130 undersökningar genomförts 
och i snitt har knappt hälften överlämnats till rättspsykiatrisk vård. Vården ska 
upphöra när det inte längre finns ett vårdbehov eller risk för återfall i brott.  
 
Det som primärt skiljer innehållet i den rättspsykiatriska vården från annan 
vuxenpsykiatrisk vård är brottsbearbetning. Det saknas dock en nationellt 
förankrad definition vad gäller begreppets vårdmässiga innebörd. 

Insatser och översyn för att utveckla tvångsvården 
Vårdbehovet ska styra oavsett om vården bedrivs inom ramen för hälso- och 
sjukvårdslagen, lagen om psykiatrisk tvångsvård eller lagen om rättspsykiatrisk 
vård. Tvångsvård och tvångsåtgärder ska anmälas och registreras hos 
Socialstyrelsen genom exempelvis registreringar i PAR, patientregistret enligt 
SOSFS 2009:26. Att lagarna om vård efterlevs följs upp av Socialstyrelsen som 
även genomför inspektioner och analyser.  
 
För att säkra kvaliteten i hälso- och sjukvården lanserade Socialstyrelsen God 
vårdindikatorer i samband med föreskrifterna om ledningssystem och 
kvalitetssäkerhet i hälso- och sjukvården, SOSFS 2005:12. Dessa beskrevs 
ytterligare i rapporten ”Nationella indikatorer för God vård” 2009. Fem 
mätbara kriterier plockades fram – kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker, 
patientfokuserad, i rimlig tid och jämlik vård – vilka ansågs uppföljningsbara, 
påvisa kvalitet, och tillsammans med kostnadsbilden påvisa effektivitet. En ny 
kvalitetsföreskrift, SOFS 2011:9 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, träder i kraft 1 jan 2012, 
och inkluderar både hälso- och sjukvården samt kommunens omhändertagande. 
Socialstyrelsen avser också presentera en modell under 2012 för hur den 
psykiatriska vården och omsorgen ska kunna följas upp och utvärderas.  
 
Det pågår på nationell nivå flera insatser med fokus på tvångsvården. Som 
exempel genomför Sveriges Kommuner och Landsting ett projekt i syfte att 
utveckla den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvång och 
tvångsåtgärder, Bättre vård – mindre tvång. Regeringen avsätter 50 mnkr/år för 
detta under perioden 2010-2012 som fördelas på de landsting som deltar. För 
att få ta del av medlen måsta landstingen registrera all tvångsvård i PAR i 
enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter, skicka in en kompetensplan för den 
psykiatriska heldygnsvården samt delta med minst ett team till de 
genombrottsprogram som erbjuds. Projektets målsättning är att ge en god och 
säker vård med ett tydligt patientperspektiv, minska behovet av tvångsåtgärder 
och förbättra patienternas upplevelser vid tvång och tvångsåtgärder. SLSO 
erhöll 9 381 tkr under 2011 och ett flertal enheter och avdelningar har deltagit. 
 
En pågående tvångsvårdslagsutredning genomför en översyn av LPT och LRV 
och förväntades lämna förslag till ny gemensam lagstiftning under 2012. 
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4. Styrning och uppföljning av den 
psykiatriska vården i landstinget 

HSF redovisar att den psykiatriska öppen- och slutenvården för vuxna (exkl 
rättspsykiatrin3) i länet år 2010 kostade 2,3 miljarder kr, en ökning med 9 
procent jämfört 2009, och nyttjades av 66 400 individer, d.v.s. 4,25 procent av 
befolkningen. Psykiatrisk slutenvård bedrivs vid sju kliniker i länet, varav fem 
inom Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO. Knappt hälften av 
slutenvårdsdygnen är tvångsvård, mängden varierar mellan vårdinrättningarna.  
 
Enligt en uppföljningsrapport om allmänpsykiatrin 2010 från Karolinska 
Institutet menar Yvonne Forsell, psykiatriker och forskare, att i länet riskerar 
ett förhållandevis stort antal individer vara psykiatriskt underbehandlade och 
att dessa skulle gagnas av att behandlas inom specialistpsykiatrin.  
 
Avdelning stöd för evidensbaserad medicin (fd Medicinskt kunskapscentrum) 
tar på uppdrag av landstinget fram regionala vårdprogram4 för den psykiatriska 
vården. Dessa avses fungera som kunskapsunderlag för att utveckla och följa 
upp vårdens innehåll och kvalitet. Regionala vårdprogram finns för bl.a. 
depression, schizofreni, suicidnära, ADHD, ätstörningar och ångestsyndrom. 
Landstinget erbjuder ytterligare kunskapsstöd t.ex. via nätet5, som riktar sig till 
vårdpersonal, patienter och anhöriga.  
 
Något specifikt regionalt vårdprogram för rättspsykiatrin finns ännu inte. Det 
pågår en diskussion om huruvida ett specifikt vårdprogram behövs för personer 
som har samma sjukdomar som de som nyttjar vård inom den vanliga 
psykiatrin. Vad skulle då detta vårdprogram innehålla som skiljer ut det från 
annan psykiatrisk vård och ska detta vara en regional eller en nationell fråga? 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF 
Under de senaste åren har kartan över vårdgivare inom psykiatrin i landstinget 
förändrats, nya aktörer har kommit till och områden har delats upp. HSF kan 
sägas styra den psykiatriska vården dels direkt genom avtal med 
verksamheterna om vad som beställs och ersätts, dels indirekt genom avtal med 
andra verksamheter – t.ex. primärvården som ska bedriva första linjens 
psykiatri. HSN spelar en nyckelroll i planeringen av framtidens hälso- och 
sjukvård vilket kommer påverka psykiatrins framtida utformning. 
 
HSF sluter direktavtal med de vuxenpsykiatriska klinikerna som erhåller 
tredelad ersättning enligt avtal. Vid avtalets ingång sker en överenskommelse 
om årets produktion vad gäller antal besök och vårddygn, där förra årets 
produktion är en viktig faktor. Hälften av årets beräknade ersättning betalas 

                                                      
 
3 Rättspsykiatrin kostade 434 mnkr och hade 1000 inskrivna, varav 600 i 
öppenvården under år 2010. 
4 Med vårdprogram avses en skriftlig överenskommelse angående diagnostik, 
utredning, behandling, uppföljning och remittering av patienter med viss 
definierad sjukdom. Genom programmet ska samtliga patienter med sjukdomen 
garanteras en enhetlig handläggning oavsett bostadsort inom regionen. 
5 http://www.vardsamordning.se/, http://www1.psykiatristod.se/psykiatristod/ 

Regionala 
vårdprogram som 
stöd för vårdens 
utövande   

HSF styr psykiatrin 
genom avtal 
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som ett fast belopp varje månad och resterande ersättning betalas efter 
produktion. Om den överenskomna produktionen överskrids ersätts kliniken 
med en låg rörlig ersättning om 10 procent. Den tredje delen i ersättnings-
modellen utgörs av kvalitetsersättning i form av bonus och viten. Ny 
ersättningsmodell prövas på NSP under 2012 med större fokus på uppföljning 
enligt nationella och regionala riktlinjer. 
 
I HSFs uppföljning av utförd psykiatrisk vård 2011 följs de prioriterade 
områdena suicid (nollvision) och suicidförsök, somatiska vårdbehov och 
omhändertagande av unga vuxna 18 t.o.m. 24 år, upp6. I övrigt sker 
uppföljning genom leverantörsuppföljningsdatabasen, beställarrevisioner, 
patientenkäter och utifrån Patientnämndens rapport.  
 
HSN antog i september 2010 ett förslag om att patientens valfrihet i den 
psykiatriska vården ska gälla även utan medicinskt undantag. Teoretiskt 
innebär detta att patienten kan välja vårdgivare i slutenvården även vid 
tvångsvård. Valfrihetspatienter hos NSP utgjordes av 7 procent i slutenvården 
och 12 procent i öppenvården under 2010. Klinikerna försöker tillgodose 
patienters önskemål i den mån de kan, men valfriheten hindras ofta av brist på 
tillgängliga platser – det är för fullt för att patienten ska kunna nyttja sin 
valfrihet fullt ut.  
 
Patientkategorin kvinnor med personlighetsstörning och självskadebeteende 
som tvångsvårdas har ökat markant och fördubblats på nationell nivå under den 
senaste 15-årsperioden. Denna grupp dominerar statistiken för tvångsåtgärden 
bältesläggning – var tredje bältesläggning i landet är en ung kvinna med 
personlighetsstörning – enligt SKL.  
 
Intrycket från intervjuer med verksamheterna i SLSO är att dessa unga kvinnor 
tas omhand inom ramen för öppenvården. De erbjuds primärt behandling med 
bl.a. MBT och DBT – beteendeterapiformer som just för denna grupp kan leda 
till avsevärt mindre tvång, även om patienterna i akuta sjukdomstillstånd ändå 
kan behöva vårdas enligt LPT. Vid NSP uppges bältesläggning av unga 
kvinnor med personlighetsstörning och självskadebeteende vara en sällan 
förekommande åtgärd (2,8 procent av de intagna vid den avdelning där 
patientgruppen vårdas blev fastspända någon gång under 2010).  
 
Revisionskontorets bedömning 
Någon särskild styrning eller uppföljning av tvångsvård – eller andra metoder 
som används i psykiatrin – görs inte av HSF, generellt sett. Revisionen 
uppfattar att HSF skulle kunna ta ett större ansvar för att främja 
verksamheternas utveckling och vårdens kvalitet genom en mer strategisk 
avtalsstyrning och uppföljning av innehållet i vården. Revisionen anser också 
att det är viktigt att HSF – inom ramen för den fördjupade uppföljningen av 
unga vuxnas (18-24 år) omhändertagande – kan påvisa hur gruppen unga 

                                                      
 
6 Uppföljning och rapportering av 2011 sker den 14 februari, tyvärr några veckor 
efter denna rapports färdigställande. 

Beställaruppföljning  

Valfrihet även inom 
slutenvården 
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kvinnor med personlighetsstörning och självskadebeteende tas omhand i 
vården i länet. 

5. Ett urval av psykiatrins aktörer 

Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO 
SLSO bedriver psykiatrisk öppen- och slutenvård enligt hälso- och 
sjukvårdslagen och lagen om psykiatrisk tvångsvård7 vid fem kliniker. Dessa 
kliniker har även avtal för tvångsvård för områden där en icke landstingsdriven 
verksamhet erbjuder psykiatrisk öppen- och/eller slutenvård.  
 
SLSO följer upp verksamheterna varje månad vad gäller ekonomi och 
prestation. Den psykiatriska vården enligt Hälso- och sjukvårdslagen och lagen 
om psykiatrisk tvångsvård rapporteras via journalsystemet TakeCare, samt till 
PAR, enligt Socialstyrelsens klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ)8. Denna 
registrering är obligatorisk och vitesbelagd i avtalet med Hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen i syfte att öka efterlevnaden av rapporteringskraven.  
 
Klinikchefer och andra ledningspersoner från klinikerna träffas varannan vecka 
i verksamhetsmöten, för att styra upp och samordna den psykiatriska vården. 
Under 2010 infördes journalsystemet TakeCare hos de fem klinikerna, i syfte 
att likställa och främja utveckling genom följsamhet till den tekniska bas som 
ett gemensamt journalsystem utgör. Gemensamma samt klinik- och 
avdelningsspecifika projekt bedrivs i syfte att utveckla heldygnsvård och 
tvångsvård (bl.a. genom projekten Bergenmodellen och lugna rummet), hur 
journaler och vårdplaner förs samt hur patienter kan bli mer involverade i sin 
egen vård. Peer reviews, där man jämför sig med andra liknande kliniker, 
genomförs regelbundet. Exempel på utvecklingsprojekt som genomförs 
tillsammans med parter utanför landstinget är, förutom SKLs projektet Bättre 
vård – mindre tvång, pågående samarbete med National Health Services 
(www.nhs.uk) i England via projektet frigör tid till vård. Vården samverkar 
också med anhörig- och brukargrupper i syfte att utveckla slutenvården. 
Verksamheterna uppfattar att resultaten i de pågående och genomförda 
projekten är goda samt att de arbetar för att lärdomar och erfarenheter kan 
underhållas och goda exempel spridas. 

Klinikerna NSP och Södra 
NSP har geografiskt områdesansvar9 för City (d.v.s. Norrmalm, Kungsholmen 
och Östermalm), Bromma-Ekerö och Vällingby, ett tiotal specialiserade 
                                                      
 
7 Samt rättspsykiatrisk vård vid Rättspsykiatri Vård Stockholm, se kapitel 5 
8 Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) är en av Socialstyrelsen förvaltad nationell 
klassifikation av åtgärder utförda inom hälso- och sjukvården. KVÅ används bl.a. 
inom journaldokumentation, inom ersättningssystem och vid den obligatoriska 
rapporteringen till Socialstyrelsens patientregister, (PAR). 
9 Klinikerna har ett geografiskt områdesansvar som innebär ett åtagande 
gentemot andra vårdgivare och huvudmän i det geografiska området, ansvar 
kring vårdintyg av personer som vistas i området samt en skyldighet att 
slutenvårda patienter boende i området om inte patientens önskemål om vård på 
annan plats kan tillgodoses. 
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psykiatriska mottagningar för slutenvård och tvångsvård för Kista, Spånga, 
Rinkeby samt Länsakuten. Södra har geografiskt områdesansvar för Södermalm-
gamla stan, Farsta-Skarpnäck, Årsta-Vantör, sex specialiserade mottagningar, åtta 
avdelningar för slutenvård och tvångsvård för Värmdö, Nacka, Haninge, Tyresö och 
Nynäshamn. 
 
NSP och Södra förefaller ur beställarperspektiv vara jämförbara. Vid NSP 
fanns 130 och vid Södra finns 137 vårdplatser år 2010. Beställarens kostnader 
för verksamheterna under detta år var 494 393 tkr vid NSP respektive 502 951 
tkr vid Södra. Avtalen tar i realiteten inte hänsyn till förändringar i 
befolkningsmängden eller befolkningens vårdbehov, utan innevarande års 
ersättning bygger på förra årets vårdkonsumtion. När en kommun får en ökad 
inflyttning utökas inte avtalet för områdesansvaret i samma grad vilket riskerar 
påverka klinikernas möjligheter att erbjuda god slutenvård för dem som bor i 
området. Befolkningsunderlaget ser olika ut och fler människor bor i Södras 
upptagningsområde för slutenvård än i NSPs (se även bilaga 2).  
 

Siffrorna gäller 2010 NSP Södra Kommentar 
Totalt antal invånare i geografiskt 
områdesansvar för slutenvård 

428 550 personer 571 454 personer   

Snitt vårddygn/individ i HSFs 
rapportering 

42 vårddygn exkl 
länsakuten 

28 vårddygn Snitt i SLL ca 29 

Snitt NSP vårddygn inklusive 
länsakuten 

32 vårddygn 

Andel tvångsvård 49% 41% LPT-dygn av totala 
antalet dygn 

 
Dessutom skiljer sig antal vårddygn10 per patient åt mellan NSP och Södra. Om 
då den ekonomiska ersättningen per vårddygn är densamma enligt avtalet blir 
ändå den ekonomiska ersättningen per patient olika. Hur det ser ut i andra 
vårdområden i länet har inte granskats, men snittet för SLL anger att NSP ändå 
torde ligga bland de som har flest vårddygn per patient i snitt.  
 
NSP bedriver i procent en högre grad tvångsvård än Södra, men det råder 
oklarhet kring vad skillnaderna består i. Eftersom olika system för rapportering 
använts är siffrorna inte med säkerhet helt jämförbara. Södra anslöts till 
TakeCare under hösten 2010, medan systemet funnits längre på NSP, vilket gör 
att jämförbara siffror för analys kan tas fram för 2011, ett arbete som pågår. 
Redovisade siffror över vårdlängd, mängd tvångsvård och anmälningar till 
Patientnämnden pekar också på möjliga skillnader i själva vården samt hur 
vården uppfattas av patienten.  
 
Revisionskontorets bedömning  
Revisionskontoret uppfattar en risk i att skillnaderna mellan NSPs och Södras 
ersättning och statistik tyder på att vård inte ges på lika villkor. Denna skillnad 
bör utredas av både SLSO och beställaren i syfte att säkerställa att likvärdig 
vård för länets invånare erbjuds – oavsett patientens valfrihet och boställe. Då 
ett nytt ersättningssystem är under framtagande borde parterna säkerställa att 

                                                      
 
10 Siffran anger antal vårddygn per patient och år, men kan vara utspritt på flera 
vårdtillfällen. 

NSP och Södra  
– lika eller olika? 
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dessa nya avtal formuleras så att de i tillräckligt hög grad främjar och förstärker 
en situation med lika vård till alla i länet. 
 
Revisionen har under granskningens gång efterfrågat statistik över 
tvångsvården, t.ex. vilka resultat tvångsåtgärder får, hur tvång används eller på 
vilka grunder tvång utövas. De intervjuade uppvisar erfarenhetsrelaterad 
kunskap om samband mellan diagnoser, patienters beteenden och tvångsvård 
och tvångsåtgärder. Statistiken kring tvångsvård förefaller ännu inte vara 
tillräckligt tillförlitlig, men är under utveckling. Revisionen menar att analysen 
också behöver grundas på statistiskt verifierbara samband. Även andra metoder 
skulle kunna användas för att ta fram mer formell kunskap på mer om 
tvångsvård och tvångsåtgärder, som deltagande studier och utvärderingar.   

Länsakuten 
Länsakuten tar emot flera av de svårast akut sjuka patienterna med psykiatrisk 
sjukdom, och skriver vårdintyg vid behov. Länsakuten ersätts med en 
klumpsumma för sitt uppdrag och ersätts därutöver av klinikerna per besök på 
ett sätt som avses stimulera varje klinik att ta hand om sina egna patienter 
genom ett lokalt omhändertagande vid akuta tillstånd. En utredning om hur 
jouren i länet bäst hanteras pågår, men är ännu inte klar. 
 
Under granskningens gång framkom en misstanke om att tvångsintyg ibland 
utfärdades vid länsakuten i syfte att lättare få in en patient med vårdbehov på 
en avdelning för en andra läkarbedömning, vilket skulle kunna vara ett symtom 
på att marginalerna i slutenvården är för små. Journalgranskningen visar att det 
förekommer att tvångsvård som initieras av länsakuten avskrevs redan under 
första eller andra dagen när patienten kommit till nästa sjukvårdsinrättning. 
Men granskningen har inte kunnat påvisa att vårdintyg är ett sätt att garantera 
att en vårdbehövande patient får vård utifrån några andra kriterier än lagens.  
 
Revisionskontorets kommentar 
Länsakuten drivs och bemannas av NSP, men ansvaret för bemanningen skulle 
kunna delas av flera kliniker inom SLSO, enligt de intervjuade. Länsakuten 
skulle kunna ha jourhavande specialistläkare även från andra kliniker i syfte att 
skapa gemensam kunskapsbas, gemensamma arbetssätt, och samsyn på tvång 
som akut åtgärd. Detta kunde vara intressant även i utbildningssyfte eftersom 
de svåraste, mest akuta fallen, kommer in via akuten där första 
omhändertagandet då sker.  

Tillämpning av regelverket vid NSP och Södra 
Nedan följer en kortare sammanfattning av den journalgranskning som 
genomfördes i syfte att kartlägga huruvida regelverket enligt LPT följdes vid 
de valda allmänpsykiatriska enheterna. Vid NSP granskades 20 journaler och 
vid Södra 18 journaler (se mer om urvalet i Bilaga 1, om RPV nedan). 
 
Norra Stockholms Psykiatri 
Granskningen har visat att det är god ordning i journalerna vid NSP och att  
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verksamheten har god kännedom om lagstiftningen. I de granskade journalerna 
sker få beslut om tvångsåtgärder utöver det tvång som själva inläggningen 
innebär. Vårdplanerna11 är ofta kortfattade t.ex. ”Sömnstabilisering, 
antipsykotisk medicinering, suicidpreventiva åtgärder”. Några få övriga 
avvikelser noterades vilka har diskuterats med verksamheten. 
 
Psykiatri Södra Stockholm 
Journalerna visar att Södra har god kännedom om lagstiftningen, men 
journalerna har inte lika god ordning som på NSP. Ett par avvikelser bedömer 
revisionskontoret som mer allvarliga ur ett rätts- eller patientperspektiv vilka 
har diskuterats med verksamheten.  
 
När det gäller omprövning av att tvångsvården enl. 27 § LPT ska upphöra när 
behovet av tvång inte längre finns, ger journalerna intrycket att detta riskerar 
glömmas bort vid vård i öppen psykiatrisk tvångsvård. Vården upphör snarare 
när det är dags att förbereda en ny förhandling i förvaltningsrätten än efter 
regelbunden omprövning om tvångsvårdsbehov.  
 
Lite vid sidan av granskningens primära fokus kan revisionskontoret notera att 
utifrån de granskade journalerna förefaller avvikelsehanteringen vid Södra vara 
ett förbättringsområde. Likaså varierar kvalitet och innehåll på läkarnas 
noteringar kring patientens somatiska status i journalnoteringarna.  
 
Några generella tendenser i journalerna hos både NSP och Södra  
Dokumentationen kring 31 § LPT om bland annat patientens rätt till 
stödperson, liksom att patientens inställning till erbjudandet om stödperson 
saknas i flera av de granskade journalerna.  
 
Läkemedelsavstämningar förefaller saknas och ett par journaler påvisar 
anmärkningsvärt många mediciner. Fallskadeanalys noteras inte heller i de 
utvalda journalerna, och när en patient faller och ådrar sig fraktur som måste 
opereras, noteras inte detta som avvikelserapporterat i journalen. 
Riskbedömningar utifrån hot och våld noteras sporadiskt och vissa av de 
granskade patienterna bedöms enligt skattningsskalor och andra inte. Både 
NSP och Södra menar att dessa moment genomförs när patienters behov 
föranleder det som t.ex. fallskadeanalys eller läkemedelsavstämningar. Men 
journalgranskningens expert menar att de granskade journalerna snarare 
uppvisar en sporadisk hantering än en strategisk vad gäller användningen av 
dessa verktyg, dock i högre grad på Södra sidan än på NSP. 

Bedömning av tillämpningen vid NSP och Södra 
Journalgranskningen visar att rättsprocessen i huvudsak följs vid NSP och 
Södra, även om avvikelser förekommer.  
 
NSP och Södra skiljer sig åt vad gäller hur den medicinska kompetensen hos 
den som journalför och fattar beslut dokumenteras, där NSPs journaler är 
                                                      
 
11 Enligt SOSFS 2008:18 ska vårdplanen ge en samlad bild av patienten medicinska, 
psykologiska och sociala behov. Vidare ska målen för de behandlingsåtgärder och andra 
insatser som behövs anges för att syftet med tvångsvården ska kunna motiveras. 
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tydligare. Revisionskontoret finner det problematiskt ur ett patientperspektiv att 
oklarhet riskerar råda kring den beslutsfattande personens formella ansvar vid 
beslut om tvångsinsatser. När en patient vill ta del av sin journal ska det vara 
tydligt i den vilken kompetens och delegation beslutsfattande person hade när 
beslutet om tvång togs.  
 
I NSPs journaler omnämns kompetenser som sjukgymnast, arbetsterapeut, 
psykolog och kurator i patientjournalerna, vilket inte sker på samma sätt på 
Södra. Intrycket är att NSP och Södra bemannar sina verksamheter olika. 
Revisionskontoret ställer sig frågande till vilka effekter detta får på den 
utövade vården, tillfrisknandet och jämlikheten enligt HSL.  
 
Vårdplaner saknas eller är bristfälligt ifyllda. SLSO och verksamheterna 
genomför projekt och trycker på för att förandet av vårdplaner ska utvecklas. 
Men revisionen menar att klinikledningarna ytterligare kan samla greppet över 
hanteringen av vårdplaner för att motivera till att de används på ett korrekt sätt.  
 
Granskningen visar på brister vad gäller regelbundna avstämningar av 
patientens somatiska och fysiska hälsa. Nationell statistik visar att det för 
psykiatriska patienter finns en ökad dödlighet och högre grad nyttjande av icke 
nödvändig somatisk slutenvård för denna grupp. SLSO, men även HSN, 
behöver ta ett större ansvar för att försäkra sig om att inskrivna patienter inte 
har somatiska behov som de inte får vård för i tid. 

Rättspsykiatrisk vård i Stockholm 
Den rättspsykiatriska vården för länets invånare sker i huvudsak vid Huddinge 
sjukhus, S:t Görans sjukhus, Löwenströmska sjukhuset samt Regionsjukhuset 
Karsuddens i Sörmland12. Beställarens kostnader för den rättspsykiatriska 
vården år 2010 var 434 447 tkr, varav Karsudden utgjorde 99 900 tkr enligt 
separat avtal (se mer i tabell i bilaga 2). 
 
Majoriteten patienter inom rättspsykiatrin i landstinget är överlämnade till 
rättspsykiatrisk vård av domstol. Dessutom tas patienter från länets 
vuxenpsykiatriska kliniker i behov av rättspsykiatrins kompetens emot på 
remiss. Rättpsykiatrin tar också emot patienter med akut psykiatriskt 
vårdbehov från Kriminalvårdens anstalter och häkten som efter avslutad 
akutvård återförs dit.  
 
Vårdinnehållet utgörs av fortlöpande riskvärdering, etablering av 
farmakologiskt lägsta intensiva medicineringsnivå, psykologisk behandling, 
brottsbearbetning, hjälp att hantera tillvaron, samt utredning om patientens 
lägsta möjliga omhändertagandenivå inför utslussning i samhället. Patienterna 
har schemalagd verksamhet så att tiden struktureras, de intagna aktiveras och 
kommer i rörelse.  
                                                      
 
12 Vården på Regionsjukhuset Karsudden i Sörmland regleras genom ett 
vårdavtal mellan Stockholms Läns Landsting (HSF), Västra Götalandsregionen 
och Landstinget Sörmland som för Stockholms del går ut 2014-12-31. På 
Karsudden vårdas 60 patienter från Stockholms län. Majoriteten är LRV-patienter 
med särskild utskrivningsprövning (sup), patienter med förväntat lång vårdtid.  
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Kravet på säkerhet inom rättspsykiatrin är högt. Det finns tre säkerhetsnivåer 
där den högsta ska kunna stå emot fritagnings- och rymningsförsök. Som 
komplement till det fysiska skyddet behövs det s.k. dynamiska skyddet som 
personalen skapar genom att vara kompetent närvarande och delaktiga i 
patienternas vardag.  
 
Vid Huddinge sjukhus byggs en ny rättspsykiatrisk anläggning med hög 
säkerhetsnivå och 72 vårdplatser som planeras stå klar för inflyttning i 
december 2012. Anläggningen kommer delas med Rättsmedicinalverket.  

Rättspsykiatri vård Stockholm, RPV 
Den rättspsykiatriska vården som bedrivs i länet utgör ett särskilt 
verksamhetsområde i en sammanhållen resultatenhet inom SLSO, 
Rättspsykiatrisk vård Stockholm (RPV), och har avtal med HSF13.  
 
Inom rättspsykiatrin finns en samordningsgrupp, SÄVO-gruppen14, som leds 
av verksamhetschefen på RPV. Gruppen träffas regelbundet, både på 
Karsuddens sjukhus och på kliniken i Huddinge, för att diskutera särskilt 
vårdkrävande patienter, deras vård och placering. Vid beslut om var patienten 
ska vårdas vägs flera faktorer in – patientens individuella behov, särskild 
kompetens, krav på säkerhet, samt patientens och närståendes önskemål. 
Gruppen skiljer på handhavandet av LRV- och LPT-ärenden och representanter 
för LPT-patienters kliniker bjuds in när deras patient diskuteras. Gruppens 
arbete handlar idag, förutom rent medicinska frågor, också om ekonomi och 
fördelning av kostnader för bland annat HVB-placeringar.  

Tillämpningen av regelverket vid RPV 
Journalgranskningen har genomförts av tio journaler från RPV (se mer om 
urval i bilaga 1). De granskade materialet innefattar få tvångsåtgärder utöver 
den rumsliga begränsningen som LRV med sup, särskild utskrivningsprövning, 
innebär. Förutom kropps- och rumsvisitering som är en regelbundet 
återkommande tvångsåtgärd.  
 
Kulturen skiljer sig något mellan enheternas sätt att hantera och dokumentera 
att patienter inte följer överenskommelser. Arbetet med att förebygga hot- och 
våldssituationer bedöms hålla god standard. Barnperspektivet är med i det 
ärende där patienten uppges ha minderåriga barn. En journal påvisar en man 
med behov av geriatrisk insatser och verksamheten vidtar åtgärder för detta. 
Granskningen visar sparsamma noteringar vad gäller stödperson. Men de 
granskade journalerna avser personer som varit i rättspsykiatrin under en längre 
tid och noteringar om stödperson kan finnas i journaldelar som granskningen 
inte haft tillgång till. 
                                                      
 
13 Någon ersättning från staten utgår inte, till skillnad från kriminalvården som är 
statligt finansierad. 
14 I gruppen sitter verksamhetschefer för regionsjukhuset Karsudden och RPV, 
koordinatorer (sjuksköterskor) för båda sjukhusen, samt sektionschefer, 
controller, samordnare för kuratorerna från RPV och överläkare från 
rättspsykiatriska öppenvården. 



  
 

Revisionskontoret 2012-02-16  
 

 

 

15 

 

Bedömning av tillämpningen av regelverket vid RPV 
De journaler som granskats inom rättspsykiatrin är överlag välförda och 
dokumentationen kring tvångsvården ser ut att följa lagen. Journalerna ger 
också intryck av att verksamheten har god kännedom om andemeningen i 
lagstiftningen. Det förefaller vara god ordning vad gäller bl.a. 
domstolshandlingar om omprövning av den rättspsykiatriska vården. 
Journalgranskningen visar dock att det kan finns skäl att utveckla 
verksamheten vad gäller planering av vården för patienter med somatisk, i detta 
fall geriatrisk, problematik.  

6. Samverkan mellan HSN, SLSO och andra 
Funktionell samverkan mellan parterna är avgörande för en väl fungerande 
psykiatri. Eftersom en sammanhållen vårdprocess där parterna är medvetna om 
sin roll blir mer hållbar, både för vården i sig och för sårbara människor. 
Samverkan behöver ske med parter både inom landstinget – mellan vårdgivare 
– och utanför landstinget – med kommuner, boenden och polis. Samverkan 
måste också ske på flera nivåer, parallellt. Dels behövs en övergripande 
överenskommelse om hur patienterna ska tas om hand. Dels behöver parterna 
samverka kring detaljerna för varje patient. Generellt gäller att landstinget 
ansvarar för diagnostik, behandling och psykiatrisk rehabilitering och 
kommuner ansvarar för bostad, boendestöd och arbete/sysselsättning för 
patientgruppen.  

Samverkan mellan vårdgivare  
Kartan över psykiatriska aktörer har förändrats under de senaste åren på grund 
av privatisering och upphandling inom både öppen- och slutenvård. Detta har 
förändrat förutsättningarna för samverkan kring patienter, då det finns nya och 
fler gränssnitt mellan vårdgivare på flera ställen i länet.  
 
Tvångsvården tillför ytterligare parametrar för samverkan eftersom det handlar 
om myndighetsutövning och därför enbart får utövas av landstinget. De privata 
aktörer som har en patient med behov av tvångsvård, kan genomföra den första 
läkarundersökningen och skriva ett vårdintyg, men måste sedan överföra 
patienten till någon av landstingets verksamheter. I Nacka kommun, som 
exempel, bedrivs öppenvården av privata aktörer. Inledningsvis skrev den 
privata kliniken vårdintyg som sedan avskrevs när patienten kom till Södra 
eftersom något av villkoren inte ansågs uppfyllt. Granskningen fann att det tog 
lång tid innan Södra och den privata aktören funnit ett fungerande samarbete. I 
nuläget menar parterna att samarbetet fungerar, men att samverkan bygger på 
en upparbetad kompetens och personliga relationer snarare än formellt 
fastställda villkor för hur samverkan ska gå till. 
 
Samverkan behöver också ske med andra vårdgivare. Flera av patienterna inom 
psykiatrin behöver också vård för sitt missbruk. För rättspsykiatriska patienter 
erbjuds sådan behandling inom både öppen- och slutenvården. Vid RPÖ-V 
(öppen rättspsykiatrisk vård i Huddinge) erbjuds rättspsykiatrisk- och 
missbruksvård i samverkan mellan RPV, Beroendecentrum Stockholms och 
Kriminalvårdens frivårdsverksamhet, ett samverkansprojekt som slagit väl ut. 

Samverkan med andra parter 
I samband med psykiatrireformen 1995 togs en länsövergripande policy fram 
som utgjorde grunden för lokala samverkansavtal. Men policyn höll inte och 
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samverkansavtalen sades upp. Ett nytt förslag till länsövergripande 
överenskommelse är under arbete. Målet med överenskommelsen är att 
samverkan mellan huvudmännen ska leda till effektivare, bättre och mer 
långsiktig vård, omsorg och insatser för vuxna med psykisk 
funktionsnedsättning och sjukdom. Det finns idag lokala samverkansavtal 
mellan de psykiatriska klinikerna och de flesta kommuner. NSP, Södra och 
RPV har speciella koordinatorer avsatta för samverkan med kommuner och 
stadsdelar, vilket underlättar utskrivning och dialog kring kostnadsfördelning. 
 
HSF har konstaterat att i områden med fungerande samverkan mellan 
kommunen och vården utövas mer öppenvård och mindre slutenvård. Skälet 
förmodas vara att strukturen på omvårdnad och vård får en högre hållbarhet när 
dialogen fungerar mellan parterna. En sårbar patient kan känna sig trygg och 
får stöd och vård innan akuta situationer behöver uppstå.  
 
Rättpsykiatriska patienter har ofta ett varaktigt funktionshinder och kan behöva 
boende med psykiatrisk profil vid utskrivning till öppenvården. I sådana fall 
kan de finansiella förhandlingarna vara mer omfattande och skiljelinjen svår att 
dra för vad som kan klassas som vård respektive boende. Även rättspsykiatrin 
har speciella kuratorer anställda för att sköta dessa relationer. I en nationell 
jämförelse har rättspsykiatrin i Stockholm färre patienter (0-4%) i slutenvård 
färdig för eftervård än riksgenomsnittet (6 %). Men samverkan med 
socialtjänsten förefaller inte alltid helt lätt utifrån RPV-journalerna även om 
dessa svårigheter inte verkar ha påverkat patienternas omhändertagande.  
 
En annan samverkanspart är polisen, som kan bistå vid handräckning när 
patienten inte återkommer från permission eller uteblir från tvångsvård i 
öppenvården. I journalgranskningen framkom att polisen var aktiv i 
patienthanteringen i nästan dubbelt så många av Södras journaler som i NSPs. 
Som exempel på samverkansinsatser bemannade länsakuten en av 
norrortspolisens polisbilar med en psykiatrisjuksköterska nattetid under 
sommaren 2011 – ett projekt som föll väl ut både vad gäller akuta 
omhändertaganden och att ge psykiatrisk vård på plats. Till länsakuten kom 
ungefär en tredjedel av patienterna med polistransport under 2011 
 
Revisionskontorets kommentar 
Tillfrågad expertis menar att det skulle vara intressant att närmare studera hur 
vanligt förekommande det är – och på vilket sätt – i andra delar av landet att 
polisen är involverad i psykiatrisk omhändertagande redan innan tvångsvård är 
beslutad. Skillnaden som journalgranskningen påvisar mellan NSP och Södra 
vad gäller polisens medverkan, även om det är ett fåtal journaler, skulle också 
vara intressant att fördjupa sig i. Södra har en tyngre socioekonomisk mix än 
NSP, men mindre mängd tvång samtidigt som polisen förefaller mer delaktig.  
 
I tre av det granskade journalerna på Södra sluten- och tvångsvårdades 
patienter i samband med att hot om vräkning eller att de blivit vräkta. I dessa 
fall ställer sig revisionen frågande till om någon part brustit i sitt ansvar för 
vård och omsorgskedjan för dessa personer med psykiska funktionshinder eller 
sjukdom med inte bara ökade samhällskostnader som konsekvens. 
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Bilaga 1 
 
Journalurval 
Vi genomförde ett anpassat stickprovsurval. Från Södra och NSP valdes de tio 
senast utskrivna patienternas journaler för granskning. Dessutom valdes 
journaler från de fem senaste överförda från LPT i slutenvård till ÖPT. 
Därutöver granskades totalt fem vårdtillfällen med vårdintyg utifrån LPT 6a §, 
men där vårdintyget senare avskrivits. Enbart patienter folkbokförda i 
Stockholms län inkluderades.  
 
Vid längre vårdtid skedde journalutdraget fr.o.m. senaste förvaltningsrätts-
förhandlingen. Journaler och därtill hörande dokument avidentifierades. De 
journalhandlingar som granskades var: (1) Journaltext såsom anamnes, status, 
vårdplaner, handlingar relaterade till planering och genomförande av 
utskrivning, epikriser m.m. skrivna av såväl läkare som andra medarbetare 
samt (2) bifogade handlingar som vårdintyg, underrättelser till socialstyrelsen, 
handlingar till förvaltningsrätten och andra tvångsvårdsrelaterade handlingar. 
Urvalet om ca 50 journaler gav dryga tusen journalnoteringar. 
 
Det faktiska urvalet journaler från NSP blev 20 totalt, varav fem med beslut om 
kvarhållning enl. 6 §, men där behovet av tvångsvård avskrevs inom 24 
timmar. Sex journaler innehöll öppen psykiatrisk tvångsvård och nio journaler 
enbart sluten psykiatrisk tvångsvård. En journal inleds med vård på somatisk 
avdelning och en annan överförs från psykiatrin till geriatrisk vård.  
 
Granskning har genomförts av 18 journaler vid Södra, varav en journal med två 
vårdtillfällen, från patienter som vårdats enligt LPT (samma patient kom med i 
två gånger i samma urval och den ena togs därför bort). Fem journaler med 
beslut om kvarhållning enl. 6 §, där behovet av tvångsvård sedan avskrevs 
inom 24 timmar, sex journaler innehöll öppen psykiatrisk tvångsvård och sju 
journaler enbart sluten psykiatrisk tvångsvård. En patient överfördes med stöd 
av LPT från beroendevården till Södra, två patienter överfördes från somatisk 
vård, en patient överfördes från LRV till LPT, och en patient överfördes för 
LPT vid Sundsvalls rättspsykiatriska enhet.  
 
Spannet med händelser i de utvalda journalerna visar på samtliga 25 
revisionskriterier utifrån LPT både för NSP och Södra. 
 
Granskning vid RPV har genomförts av 10 journaler från patienter som dömts 
till vård enligt LRV, varav nio med sup, särskild utskrivningsprövning. Fem 
nyligen utskrivna till öppen rättspsykiatrisk vård och fem som befunnit sig 
inom rättspsykiatrin en längre tid, då med journalutdrag från senaste 
domstolsförhandlingen. Fem av de granskade journalerna innefattar dom om 
öppen rättspsykiatrisk vård. Från RPV valdes journaler från de tio senast 
utskrivna patienterna som dömts till LRV, samt journaler från fem patienter 
med den längsta vårdtiden. Fem journaler innehöll även övergång till öppen 
rättspsykiatrisk vård.  
 
Spannet med händelser i de utvalda journalerna visar på samtliga 11 
revisionskriterier utifrån LRV. 
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Bilaga 1 
 

Granskningsmall utifrån lagen om psykiatrisk tvångsvård 
Granskningsmall LPT © 
Ankomstsätt 

 Söker själv 
 Vårdintyg primärvård  
 Vårdintyg psyk ÖVM 
 Hembesök 
 Polis LPT §47 
 Konvertering §11 
 S:t Göran psykakut 
 Konvertering §26a 
 ……………………………. 

Tid för upprättande av 
vårdintyg 

Vårdintygets kvalitet 
 Finns vårdintyg 
 Framgår av intyget att det 

finns sannolika skäl för att 
förutsättningarna för sluten 
psykiatrisk tvångsvård av 
patienten är uppfyllda? 

 Har skrivandet av 
vårdintyget föregåtts av en 
särskild läkarundersökning? 

 Framgår anledningen till 
undersökningen av 
vårdintyget? 

 Har undersökningen skett 
med samtycke eller har 
patienten tagits om hand för 
undersökning? 

 Innehåller vårdintyget en 
redogörelse för den 
psykiska störningen och de 
omständigheter i övrigt som 
ger upphov till 
vårdbehovet? 

 Underskrivet av legitimerad 
läkare? 

Om vårdintyget skrivits utanför sjukhuset – 

hur har det kommit till inrättningen? 

Datum Kl Öppen psykiatrisk tvångsvård 
 Framgår av journalen att patienten på 

grund av sitt psykiska tillstånd och sina 
personliga förhållanden i övrigt 
behöver iaktta särskilda villkor för att 
kunna ges nödvändig psykiatrisk vård 

Tid för ankomst 
Datum Kl 

Tid för beslut 6b 

Datum Kl
 Inom 24 h 

ID-kontroll:__________________

Dokumentation av 
beslutet enl. 6b 

 Beslut fattat av chöl? 
 Beslut fattat på enheten? 
 Framgår att patienten har ett 

oundgängligt behov av 
psykiatrisk vård som inte kan 
tillgodoses på annat sätt? 

 Framgår av journalen att 
patienten motsätter sig vård eller 
att det finns grundad anledning 
att anta att vården inte kan ges 
med hans eller hennes 
samtycke)? 

 Framgår syftet med 
tvångsvården? 

 Vid §11 – framgår att patienten 
kan befaras komma att skada sig 
själv eller annan? 

 Framgår om patienten till följd 
av sin psykiska störning är farlig 
för annans personliga säkerhet 
eller fysiska eller psykiska hälsa. 

 Finns vårdplan upprättad §16? 
 Anger vårdplanen vilka 

behandlingsåtgärder och andra 
insatser som behövs för att syftet 
med vården ska uppnås och för 
att resutaten av dessa insatser 
ska kunna bestå? 

 Har planen upprättats i samråd 
med patienten? 

 Dennes närstående? 
 Har tvångsvården upphörande 

omprövats regelbundet? 
 År somatisk undersökning 

genomförd? 
 Vilken/vilka diagnoser är 

registrerade……………… 

…………………………….. 

…………………………….. 

…………………………….. 

…………………………….. 

Åtgärder under tvång 
 Kroppsvisitering 
 Kroppsbesiktning 
 Har vittne närvarat? 
 Bälte/fastspänning 
 Förlängd fastspänning 
 Avskiljning 
 Förlängd avskiljning 
 Inskränkt rätt att använda elektr. 

kommunikationstj? 
 Har innehåll i försändelser 

kontrollerats? 
 Framgår vilken typ av 

försändelser som granskats? 
 ECT? 
 Meddelande soc.styr? 
 Har omhändertagen utrustning 

återlämnats i samband med att 
beslutet upphör.  

 Depåläkemedel? 
 Har beslutet upphört inom två 

månader? 
 Har innehav av andra produkter 

omhändertagits? §21 o22 
 Framgår hur dessa förverkats? 

§24 
 Annan behandling under tvång 

………………………… 

Dokumentation av 
tvångsåtgärder 

 Framgår om försök till frivilliga 
insatser föregått tvångsåtgärden? 

 Framgår vid användande av 
tvångsåtgärder att det funnits en 
överhängande fara för patientens liv 
och hälsa? 

 Framgår vilka som närvarat eller 
ansvarat för övervakning? 

 Har valet av tvångsåtgärder övervägts? 

Innehåller den samordnade 
vårdplanen uppgifter om 

 Det bedömda behovet av insatser från 
landstingets hälso- och sjukvård och 
kommunens socialtjänst eller hälso- 
och sjukvård? 

 Beslut om insatser 
 Vilken enhet vid landstinget eller 

kommunen som ansvarar för respektive 
insats  

 Eventuella åtgärder som vidtas av 
andra än landstinget eller kommunen.  

 Är vårdplanen utformad i samarbete 
med de enheter vid kommunen och 
landstinget som svarar för insatserna? 

 Är vårdplanen justerad av enheterna? 

Vid tvångsvård över 
fyra veckor 

 har chefsöverläkaren ansökt 
hos länsrätten om 
medgivande till fortsatt vård 
(öppen, sluten) 

 Framgår av ansökan till 
länsrätten vilka 
omständigheter som utgör 
grund för tvångsvården? 

 Framgår av ansökan till 
länsrätten vilka särskilda 
villkor som rätten bör 
föreskriva? 

 Finns samordnad vårdplan? 
 Har chefsläkaren underrättat 

berörda enheter efter beslut?

Utskrivning 
 Planeras utskrivning 

tillsammans med psykiatrisk 
öppenvård 

 Planeras utskrivning 
tillsammans med kommunala 
stödinsatser ske utifrån patienter 
med många olika diagnoser. 

 Finns minderåriga barn? 
 Ges dessa adekvat stöd? Om beslut om §11  

 Skickades vårdintyget till 
länsrätten senast dagen 
efter? 

 Ansökte chefsläkaren senast 
fyra dagar till länsrätten? 

Stödperson 
 Har patienten informerats? 
 Har patientnämnden delgivits behov? 
 Framgår patientens inställning till 

stödperson av anmälan? 
Har övergång från öppen 
till sluten vård skett? 

 Har ansökar till länsrätt skett 
inom 4 dygn? 
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Bilaga 2 
 

Tabellen visar samlad statistik över NSP och Södra för 2010 
Siffrorna gäller 2010 NSP Södra Kommentar 
Beställarens kostnader 
(% av 2,3 miljarder) 

494 393 tkr 
(21,5 %) 

502 951 tkr 
(21,9 %) 

Skillnad 8558 kr 

Totalt antal invånare i 
upptagningsområden för 
slutenvård 

428 550 personer 571 454 personer  Skillnad 142 904 
personer 

Antal individer under året 
i slutenvård 

1 251 personer 
(18% av 7000) 

1 982 personer 
(28% av 7000) 

Ca 7000 i SLL 

Beställda vårddygn 52 800 vårddygn 52 700 vårddygn Totalt ca 200 000 i 
länet 

Producerade vårddygn15 52 050 vårddygn 55 553 vårddygn Diff norra -750, 
södra +2 85316 

Snitt vårddygn/individ 42 vårddygn exkl 
länsakuten 

28 vårddygn Snitt i SLL ca 29 

32 vårddygn inkl 
länsakuten 

Antal vårddygn/individ 
spann och median  

Spann 1-441 
median 18 

Spann 1-404 
median 5 

 

Andel tvångsvård17 49% 41% LPT-dygn av totala 
antalet dygn 

Ärenden till 
patientnämnden 2010 
 

Behandling 39, 
bemötande 11, 
tillgänglighet 11 

Behandling 70, 
bemötande 18, 
tillgänglighet 24 

 

Vård i rimlig tid, antal 
enheter m 85% 1:a besök 
inom 30 dagar, 2010 

3/3 0/3 HSF ökade vitet 
inför 2011 
 

 
Tabellen visar samlad statistik över RPV för 2010 

Siffrorna gäller 2010 Rättspsykiatrin Kommentar 
Beställarens kostnader 434 447 tkr  En sjättedel av den totala kostanden för den 

psykiatriska vården, 2,8 miljarder kr 
Varav slutenvård 420 700 tkr Karsudden 99 900 tkr  
Antal vårdplatser 132 + 60 Egna + Karsudden  
Beställda/fakturerade 
vårddygn 

46 450/48 200  
vårddygn 

 

 
          Tabellen visar statistik över RPV återfall i brottslig gärning under slutenvårdstiden för 2010 

2010 Nationellt 
Män/kvin
nor 

RPV 
S:tGöran 
M-Kv 

RPV 
Löwen-
strömska 
M/Kv 

RPV 
Huddinge 
M/Kv 

RPV 
Karsudden 
M/Kv 

Återfall i brott 
under slutenvård 

10% / 14% 6% / 17% 7% / 22% 2% / 9% 2% / 4% 

                                                      
 
15 I de fakturerade vårddygnen ingår upp till 72 timmars permission per vård-
tillfälle. Beställaren har i dagsläget inga uppgifter om antal permissionsdygn, men 
kommer försöka utveckla databaserna så att permissionsdygn kan rapporteras.  
16 Avtalen inför 2011 justerades för att kompensera Södra för det ökade trycket. 
17 Enligt statistik från SLSO 



 

Kort om rapporten 
Genomförd journalgranskning visar att den psykiatriska 
tvångsvården vid de granskade enheterna bedrivs i enlighet 
med intentionerna i LPT och LRV även om avvikelser förekom 
och vårdplaner inte användes fullt ut. Tvångsvården styrs inte 
och följs inte upp av HSN i särskild ordning, men statistik 
samlas in och verksamheterna genomför utvecklingsprojekt. 
Granskningen har påvisat skillnader i resurser per vårdad 
patient i olika delar av regionen. Därför uppmanar revisionen 
HSN och SLSO att säkerställa att psykiatrisk vård erbjuds 
enligt hälso- och sjukvårdslagens paragraf om vård på lika 
villkor samt med patientens valfrihet, även vid tvångsvård.  

 




