


 

Vad gör Landstingsrevisorerna? 
Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets 
nämnder och bolagsstyrelser. Revisionsuppdraget är det största inom kommunal 
verksamhet.  
 
Att vara revisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med oberoende, saklig-
het och integritet främja, granska och bedöma verksamheten. Den övergripande 
uppgiften för revisorerna är att granska hur nämnder och styrelser tar sitt ansvar. 
De förtroendevalda revisorerna är fullmäktiges och ytterst medborgarnas instru-
ment för den demokratiska kontrollen. De har därmed en viktig funktion i den 
lokala självstyrelsen. 
 
Ledamöter i nämnder och styrelser ansvarar inför fullmäktige för hur de själva, 
anställda och uppdragstagare genomför verksamheten. I ansvaret ingår att genom-
föra en ändamålsenlig verksamhet utifrån fullmäktiges mål, beslut och riktlinjer 
samt de föreskrifter som gäller för verksamheten, på ett ekonomiskt tillfredsstäl-
lande sätt och med en tillräcklig intern kontroll samt att upprätta rättvisande rä-
kenskaper.  
 
I årsrapporter för nämnder och bolag sammanfattar revisionskontoret den gransk-
ning som genomförts under det gångna året. Verksamhetsrevisionen redovisas 
löpande i projektrapporter. Publikationerna finns på Landstingsrevisorernas hem-
sida www.sll.se/rev. De kan också beställas från revisionskontoret. Det går även 
att prenumerera på Landstingsrevisorernas nyhetsbrev Nytt från landstingsrevis-
ionen genom att anmäla intresse via e-postmeddelande till landstingsrevisorer-
na@rev.sll.se 
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Projektrapport 13/2015 
Den psykiatriska vården för unga vuxna med psykisk ohälsa i 
SLL  
 
Revisorerna i revisorsgrupp II beslutade 2016-02-02 att överlämnas rapporten 
till hälso- och sjukvårdsnämnden för yttrande senast 2016-05-13.  
 
Revisorernas samlade bedömning är att styrningen och organisationen av den 
psykiatriska hälso- och sjukvården för unga vuxna behöver utvecklas för att, i 
enlighet med fullmäktiges avsikter, kunna genomföras på lika villkor och ge 
förutsättningar för att förebygga ohälsa. Tillgången till psykiatrisk vård för 
denna grupp skiljer sig åt geografiskt i länet och mellan olika utförare. Utveckl-
ingsarbeten har skett vid HSF såväl som vid SLSO, men vissa planerade insatser 
för att skapa särskilda och mer likriktade mottagningsformer för gruppen har 
ännu inte genomförts p.g.a. besparingsåtgärder. Granskningen visar också att 
informationen om var unga vuxna med psykisk ohälsa ska vända sig inte är tyd-
lig på 1177vardgudien.se.  
 
Revisionen vill särskilt framhålla att det är av största vikt att patientinformation-
en är korrekt och lättillgänglig. Skillnaderna i utbud geografiskt och mellan utfö-
rare riskerar annars leda till att unga vuxna med lindrigare psykisk ohälsa inte 
kan ta till sig vilket utbud som finns för att själv kunna söka vård. Det saknas 
även analyser av konsekvenserna av att unga vuxna i allt högre utsträckning sö-
ker vård för sin psykiska ohälsa i den specialiserade psykiatrin. För att undvika 
undanträngning behövs tydligare prioriteringskriterier och fungerande kanaler 
för att kunna slussa patienter till rätt vårdnivåer i enlighet med framtidsplanens 
vision 
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1 Slutsatser och rekommendationer 

Andelen unga vuxna (16-25 år) som sökt vård för psykisk ohälsa i länet har 
enligt landstingets statistik ökat under den senaste femårsperioden. För att 
kunna påverka de negativa folkhälsomässiga konsekvenserna för dessa patien-
ter är det av vikt att de, förutom sjukvård, får insatser som kan förebygga 
ohälsa. Revisionen har granskat hur hälso- och sjukvården för unga vuxna med 
psykisk ohälsa styrs och organiseras. Granskningen har omfattat tillgång och 
tillgänglighet till vård för unga vuxna med psykisk ohälsa över länet samt om 
hälsofrämjande insatser för att bibehålla och stärka individens välbefinnande 
genomförs.  
 
Enligt fullmäktiges budget för 2015 ska den psykiatriska vården för unga 
vuxna organiseras med särskilda mottagningar för att bättre möta behoven hos 
vårdbehövande unga vuxna med psykisk ohälsa. Ambitionen i budget har ännu 
inte genomförts, bland annat till följd av hälso- och sjukvårdsnämndens (HSN) 
besparingsåtgärder under året. Utvecklingsarbeten har dock genomförts inom 
såväl hälso- och sjukvårdsförvaltningen som inom Stockholms läns sjukvårds-
område (SLSO).  
 
Revisionen konstaterar att tillgången till psykiatrisk vård för unga vuxna skiljer 
sig åt geografiskt i länet där det största utbudet finns i delar av länets norra 
halva. Utbudet skiljer sig också åt kopplat till lokal utveckling hos olika utfö-
rare. En utveckling som till del kan anses önskvärd, men som också är en följd 
av att tydligt definierade gemensamma åldersintervall saknas liksom gemen-
samma överenskommelser kring hur gruppens behov ska tillgodoses. Dessutom 
finns olika krav i olika avtal vad gäller det psykiatriska mottagandet av unga 
vuxna och vilka hälsofrämjande insatser som ska genomföras. Förvaltningen 
planerade vissa insatser vad gäller detta under 2015 men åtgärderna har ännu 
inte genomförts.  
 
Granskningen visar dessutom att patientinformationen inte är tillräckligt tydlig 
vad gäller vart unga vuxna med psykisk ohälsa ska vända sig. Revisionen me-
nar att det är av största vikt att patientinformationen är korrekt och lättillgäng-
lig när utbudet varierar geografiskt och mellan utförare och så att den hjälper 
de vårdsökande att hitta rätt i vårdsystemet. Informationen om Stockholms läns 
vårdgivares utbud som finns på nätet är enklare att få fram med en vanlig sök-
motor än via 1177vardguiden.se, vilket visar att det är möjligt att göra inform-
ationen mer tillgänglig för den vårdsökande. Revisonen har i tidigare gransk-
ningar lämnat rekommendation till HSN om att se till att kvaliteten och sökbar-
heten i utbudsinformationen om vårdgivarna på 1177Vårdguiden förbättras, 
vilket även denna granskning understryker vikten av.  
 
Granskningens översiktliga genomgång av gruppens vårdkonsumtion visar en 
ökning av unga vuxna i den psykiatriska vården som är högre än befolknings-
ökningen i övrigt. Vilka konsekvenser gruppens ökande vårdsökande innebär 
har inte belysts i någon av de utredningar som genomförts av HSN som SLSO. 
Om trenden med unga som söker vård för sin psykiska ohälsa i den speciali-
serade psykiatrin fortsätter i samma takt finns risk för undanträngning av andra 
grupper i psykiatrin. Revisionen bedömer därför att omhändertagandet av unga 
vuxna behöver tydligare prioriteringskriterier och fungerande kanaler för att 
patienter med lindrigare psykisk ohälsa ska kunna slussas till andra vårdnivåer i 
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enlighet med framtidsplanens vision om vård i rätt tid, till rätt patient, på rätt 
plats till rätt kostnad.  
 
Revisionen konstaterar att lagar och föreskrifter på ett tydligt sätt beskriver hur 
vårdplanering vid utskrivning ska gå till, men att det inte alltid är så enkelt att 
genomföra detta i praktiken. Att på ett fungerande sätt överföra de eventuella 
hälsofrämjande insatser som påbörjats i slutenvården till nästa vårdgivare eller 
kommunen genom vårdplanering är inte helt okomplicerat. Svårigheter ligger i 
olika vårdgivares, kommuners och stadsdelars förutsättningar att tillgodose 
patienters behov samt att etablera fungerande samverkansrelationer mellan 
berörda aktörer. Revisionen har även på detta område i tidigare granskningar 
konstaterat att samordningen mellan vårdaktörer behöver förbättras. 
 
Revisionen konstaterar att specifika hälsofrämjande insatser just mot unga 
vuxna inte genomförs i någon högre grad även om särskilda insatser för nyin-
sjuknade, som ofta är unga vuxna, förekommer. Revisionen bedömer att de 
generella hälsofrämjande insatser som förekommer både i den slutna och den 
öppna vården hos de granskade vårdgivarna antingen är kopplade till det medi-
cinska resultatet, som vikt och rökning, eller till vårdens utförande, som att 
inkludera anhöriga. Inom vissa områden finns en övergripande strategi, som 
t.ex. rökfria mottagningar.  
 
Sammanfattningsvis har granskningen visat att styrningen och organisationen 
av den psykiatriska hälso- och sjukvården för unga vuxna behöver utvecklas 
för att, i enlighet med fullmäktiges avsikter, kunna genomföras på lika villkor 
och ge förutsättningar för att förebygga ohälsa.  
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2 Motiv till granskningen 
Socialstyrelsen beskriver i en rapport från 20131 ökningen av den självrappor-
terade psykiska ohälsan bland barn och ungdomar de senaste decennierna som 
ett växande folkhälsoproblem. Andelen unga vuxna (16-25 år) som sökt vård 
för psykisk ohälsa i länet har enligt hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) 
ökat under den senaste femårsperioden. Psykisk ohälsa behöver inte alltid in-
nebära sjukdom utan kan vara övergående, även om patienter med allvarlig 
psykisk ohälsa och långvariga vårdbehov ofta insjuknat i unga år. För att kunna 
påverka de negativa folkhälsomässiga konsekvenserna för dessa patienter är det 
därför av vikt att de, förutom sjukvård, får insatser som kan förebygga ohälsa.  
 
Denna patientgrupp med skilda behov återfinns som vårdtagare inom BUP 
(barn- och ungdomspsykiatrin), vuxenpsykiatrin, primärvården och akutsjuk-
vården. Speciella riktade öppenvårdspsykiatriska mottagningar finns också, 
som exempelvis Stockholms läns sjukvårdsområdes (SLSO) mottagning för 
unga vuxna i Södertälje. Det finns en medvetenhet om att skillnader i tillgäng-
lighet och omhändertagande för gruppen förekommer och vissa åtgärder ge-
nomförs.  
 
Enligt fullmäktiges budget för 2015 ska den psykiatriska vården för unga 
vuxna organiseras med särskilda mottagningar för att bättre möta behoven hos 
vårdbehövande unga vuxna med psykisk ohälsa och arbete pågår för att ut-
veckla omhändertagandet i öppenvården. Men förstudien indikerade att få eller 
inga insatser görs i länet för att anpassa den vuxenpsykiatriska slutenvården till 
unga vuxnas behov. Både studier vid Ersta Sköndals högskola och intervjuade 
från intresseorganisationen Hjärnkoll pekar på att den längre tids frånvaro från 
vardagslivet som nödvändig slutenvård kan innebära, kan leda till att unga 
vuxna får svårt att återkomma till vardagen. Risken är att omhändertagandet 
inte i tillräcklig grad fokuserar på att förebygga ohälsa genom att inbjuda till 
delaktighet och stärka den unga vuxna patientens egen förmåga. Förstudien 
visade även på en risk att samverkan kring utskrivning från slutenvård till öp-
penvård inte alltid görs i enlighet med gällande regelverk2.  
 
Revisionen har genomfört en granskning som har omfattat om tillgång och 
tillgänglighet till vård för unga vuxna med psykisk ohälsa ges på lika villkor 
över länet samt om hälsofrämjande insatser som syftar till att bibehålla och 
stärka individens välbefinnande genomförs. 

2.1 Revisionsfråga 
Övergripande revisionsfråga: Styrs och organiseras den psykiatriska hälso- och 
sjukvården för unga vuxna så att den genomförs på lika villkor och ger förut-
sättningar för att förebygga ohälsa? 
 
Som bryts ned i följande underfrågor:  

• Varierar tillgången och tillgängligheten till psykiatrisk vård för grup-
pen unga vuxna med psykisk ohälsa i länet?  

• Genomförs hälsofrämjande insatser i den psykiatriska slutenvården i 
syfte att vara förebyggande? 

• Hur sker den samordnade vårdplaneringen vid utskrivning från den 
psykiatriska slutenvården för dessa patienter? 

                                                      
1 Socialstyrelsens rapport Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013, 2013-3-15. 
2 Se Den nationella Vårdhandboken om samordnad planering vid utskrivning från slutenvård till öppenvård 
samt Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående 
samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården. 
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2.2 Avgränsning 
Granskningen har avsett den styrning och organisering som hälso- och sjuk-
vårdsnämnden (HSN) och SLSO genomför. Valda psykiatriska slutenvårdskli-
niker vid SLSO har berörts. Även privata vårdgivare med vårdavtal med HSN 
har intervjuats. 
 
Granskning av hur psykiatrisk vård och behandling genomförs ur ett medi-
cinskt perspektiv eller om hälsofrämjande insatser leder till minskad ohälsa har 
inte granskats. Granskningen berör inte heller kommuners eller sjukvårdens 
samordning vad gäller kommuners ansvar för unga vuxna, förutom översiktligt 
kring vårdplaner vid utskrivning. 

2.3 Bedömningsgrunder 
Övergripande bedömningsgrund för granskningen (se vidare bilaga 1):  
Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) §2 a om kraven på en god vård: den ska 
vara lätt tillgänglig, bygga på respekt för patientens självbestämmande och 
integritet, tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården. 
Enligt §2 c ska hälso- och sjukvården arbeta för att förebygga ohälsa.  
 
Specifik bedömningsgrund för samordnad vårdplanering: 
HSF:s vårdhandbok3 ska samordnad planering vid utskrivning från slutenvår-
den ske när patienten bedöms vara i behov av insatser för fortsatt hälso- och 
sjukvård och/eller omsorg/rehabilitering efter utskrivningen dvs. vid övergång 
från sluten vård till andra vård och omsorgsformer4. Samordnad planering vid 
utskrivning ska utgå från patientens behov, förutsättningar och önskemål om 
insatser. Ansvaret för patientens fortsatta vård efter utskrivningen ska tydliggö-
ras i en samordnad plan5 vid utskrivning. 

2.4 Metod 
Tillgång och tillgänglighet har granskats utifrån en övergripande kartläggning 
av öppen- och slutenvårdsutbudet för unga vuxna med psykisk ohälsa samt 
jämförelser av vårdkonsumtionsdata. Även huruvida vårdkartan gjorts tydlig 
för patienten via t.ex. 1177vardguiden.se har analyserats. Vidare har intervjuer 
genomförts med fyra kliniker (SLSO Psykiatri Södertälje, Psykiatri Norra, 
Psykiatri Nordväst samt Beroendecentrum SLL, Maria Ungdom) om vilka häl-
sofrämjande insatser som genomförs i syfte att förebygga ohälsa samt hur de 
arbetar med utskrivningsprocessen vad gäller unga vuxna. Formella underlag 
som instruktioner, planeringar eller program har granskats och stämts av mot 
incitament i avtal och valda bedömningsgrunder.  
 
Projektet har genomförts av Karin Eduards (projektledare) och Annika Nyman. 
  

                                                      
3 http://www.vardhandboken.se/Texter/Vardsamverkan/Samordnad_planering_vid_utskrivning/ 
4 http://www.vardgivarguiden.se/omraden/e-tjanster-och-system-/e-tjanster-och-system/ekonomi-och-
uppfoljning/webcare/processen-samordnad-vardplanering-sovp/samverkan-vid-in---och-utskrivning-i-
slutenvard/ 
5 Patientlag (2014:821) 6 kap 4 § För en enskild som har behov av både hälso- och sjukvård och insatser från 
socialtjänsten ska en individuell plan upprättas under de förutsättningar som anges i 3 f § hälso-och sjuk-
vårdslagen (1982:763). 

https://lagen.nu/1982:763#P2cS1
http://www.vardhandboken.se/Texter/Vardsamverkan/Samordnad_planering_vid_utskrivning/
http://www.vardgivarguiden.se/omraden/e-tjanster-och-system-/e-tjanster-och-system/ekonomi-och-uppfoljning/webcare/processen-samordnad-vardplanering-sovp/samverkan-vid-in---och-utskrivning-i-slutenvard/
http://www.vardgivarguiden.se/omraden/e-tjanster-och-system-/e-tjanster-och-system/ekonomi-och-uppfoljning/webcare/processen-samordnad-vardplanering-sovp/samverkan-vid-in---och-utskrivning-i-slutenvard/
http://www.vardgivarguiden.se/omraden/e-tjanster-och-system-/e-tjanster-och-system/ekonomi-och-uppfoljning/webcare/processen-samordnad-vardplanering-sovp/samverkan-vid-in---och-utskrivning-i-slutenvard/
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3 Psykiatrisk vård för unga vuxna i SLL 
HSN har idag avtal med fem vuxenpsykiatriska enheter inom SLSO, som be-
driver ca 60 procent av länets psykiatriska öppenvård och 90 procent av sluten-
vården. Avtal finns med tre privata vårdgivare om psykiatrisk specialistvård 
med områdesansvar6 som täcker länet. Därutöver finns ytterligare en handfull 
avtal med privata vårdgivare kring öppen psykiatrisk vård för vuxna, sluten-
vård och diagnosbaserade öppenvårdsmottagningar. Dessutom finns psykiatri-
ker på nationella listan7 som profilerar sig mot unga vuxna.  
 
Unga vuxna söker vård i den specialiserade psykiatrin precis som andra vuxna, 
men kan även tas om hand inom ramen för särskilt mottagande av unga vuxna. 
Behovet av ökat samarbete mellan barn och ungdomspsykiatrin (BUP) och 
vuxenpsykiatrin har framgått i fullmäktiges budget 2013 och 2014, där det 
fanns texter om att se över möjligheten att etablera fler gemensamma team 
mellan BUP och vuxenpsykiatrin. Fullmäktige har senare i budget 2015 beslu-
tat att den psykiatriska vården för unga vuxna i stället ska organiseras med 
särskilda mottagningar för unga inom vuxenpsykiatrin för att möta behovet av 
psykiatrisk behandling och underlätta övergången mellan barn och vuxenpsyki-
atrin. Detta i linje med en intern utredning inom HSF som förordade att denna 
lösning var att föredra framför gemensamma team.   
 
Inom psykiatrin har vårdgivarna ett geografiskt områdesansvar samtidigt som 
patienten har valfrihet. Revisionen har i ett tidigare projekt8 konstaterat att 
vårdgivarnas geografiska områdesansvar innebär att de, enligt avtal, ska arbeta 
för en förbättrad psykisk hälsa samt förebygga psykisk ohälsa hos de boende i 
området. Patientens valfrihet innebär samtidigt att patienten har möjlighet att 
välja vårdgivare oavsett bostadsort, vare sig vården ges frivilligt eller genom 
tvång. Vårdgivarna ska bistå patienter att fatta välgrundade beslut, även när 
patienten vill byta vårdgivare under pågående behandling. Den nu genomförda 
granskningen visar dock att vårdgivare inte är fullt ut positiva till att ta emot 
långväga patienter då det bl.a. kan innebära långa resor för hembesök eller att 
nya samverkansrelationer behöver upparbetas med en kommun som verksam-
heten inte har samverkansavtal eller upparbetade relationer med. 

3.1 Psykiatrisk vård för unga vuxna i avtal  
HSN:s befintliga avtal är utformade så att det finns handlingsfrihet för verk-
samheten att själv utforma vårdinnehåll och organisation. Gällande avtal9 med 
privata vårdgivare anger att vårdgivaren ska tillhandahålla ett anpassat utbud 
för patienter i åldern 18-24 år. Liknande skrivningar finns i HSN:s avtal med 
SLSO, men är där aningen mer specifika genom att vårduppdraget inkluderar 
att tillhandahålla särskilda mottagningar för unga vuxna 18-25 år med ”ålders- 
och kulturkompetens” för målgruppen10. För en kartläggning av befintliga psy-
kiatriska mottagningar med fokus på unga vuxna, se bilaga 2. I samtliga nu 
gällande avtal inom psykiatrin anges att flexibel åldersgräns ska tillämpas mel-
lan vuxenpsykiatrin, beroendevården och BUP i syfte att förenkla övergången 
mellan vårdgivare för unga i 18-årsåldern. 
 

                                                      
6 Det geografiska områdesansvaret innebär en skyldighet att tillgodose vårdbehovet för patienter boendes 
inom området och som inte fått behovet tillgodosett hos annan psykiatrisk vårdgivare.  
7 privat verksamhet enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning (LoL) som finansieras av landstinget. 
8 Projektrapport nr 11/2013 Avtalsstyrning inom vuxenpsykiatrin, Landstingsrevisorerna SLL. 
9 I avtal med privata vårdgivare som är föremål för förnyad upphandling är avsikten att ställa specifika skall-
krav på att tillhandahålla särskilda mottagningar för unga vuxna.  
10 Inför kommande år ska detta, enligt förvaltningen, formuleras som ett skall-krav.  
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Granskningen har visat att centrala riktlinjer eller förtydliganden av vad som 
avses med flexibel åldersgräns saknas och variationer i hur åldergränser prakti-
seras finns. Åldersspannen för verksamheternas respektive målgrupper varierar 
mellan 16-23, 16-20, 18-20, 18-23 och 18-24 år. Spannet från 16 år motiveras 
av att problematiken börjar före 18, och används av bl.a. Maria Ungdom11, 
samtidigt som det kan bli problematiskt för personalen att arbeta efter rutiner 
för både omyndiga unga vuxna, där vårdnadshavare och eventuell skola bör 
inkluderas, och myndiga, som har ett egenansvar.  
 
Flera av de intervjuade påpekar att fördelen med flexibilitet kring åldersindel-
ningen är att vårdinsatser kan riktas så att de kan möta åldersgruppens konstate-
rade behov. Andra tycker att beställaren bör förtydliga vilken åldersindelning 
som ska gälla för de olika vårdgivarna så att det blir förutsägbart och enhetligt 
för patienterna.  
 
I några av de nämnda avtalen finns krav på vissa uppföljningsdata som ska 
redovisas uppdelade på ålder och kön vilket betyder att det finns underlag för 
en djupare analys kring olika åldersgruppers konsumtion av vård. Beställaren 
följer dock inte upp den vård som erbjuds gruppen unga vuxna i någon större 
utsträckning.  

3.2 Hälsofrämjande insatser i avtalen 
I fullmäktiges budget 2015 framgår att hälso- och sjukvården ska arbeta hälso-
främjande. Alla vårdgivare ska identifiera och följa upp sina riskpatienter för 
att förebygga komplikationer och följdsjukdomar. Ett regionalt vårdprogram 
har tagits fram i SLL, Regionalt vårdprogram för hälsofrämjande levnadsva-
nor, 201512, vilket tre av de fyra intervjuade klinikerna uppgav att de känner till 
och har påbörjat implementeringen av. 
 
I samtliga av HSN:s avtal om vuxenpsykiatrisk vård framgår att uppdraget 
omfattar ett hälsofrämjande synsätt och förebyggande av ohälsa men hur kra-
ven ställs ser olika ut såväl i omfattning som i innehåll. Det variera från krav på 
att upprätta vårdplaner och uppmuntra samverkan med närstående till att tillgo-
dose patientens övriga vårdbehov eller att erbjuda hälsofrämjande insatser 
inom fysisk aktivitet, stress, tobak och droger.  
 
Uppföljning av hälsofrämjande och förebyggande åtgärder sker i enlighet med 
avtalets uppföljningsbilaga. Exempelvis följs KVÅ-registreringar13 av i vilken 
grad vårdplan och krisplan upprättats, om strukturerad bedömning av alkohol- 
och drogvanor skett, förekomst av förskrivning av fysisk aktivitet på recept, 
motiverande samtal, egenvård, viktmätning och strukturerad livskvalitetsskatt-
ning samt utbildnings- och informationsinsatser till patient och närstående. Ett 
fåtal åtgärder är vitesförenade, d.v.s. vite utgår om vissa nivåer inte uppnås. I 
HSF:s avtal med SLSO är täckningsgrader för skattningar av hälsotillstånd, för 
uppföljningssamtal och för upprättande av vårdplan vitesförenade. I avtal med 
vissa externa utförare är krav på strukturerad vård- och omsorgsplan förenat 
med vite, liksom mätningar av BMI14 för patienter med schizofreni.  

                                                      
11 Utgör en del av Beroendecentrum SLL (BCS) vid SLSO, se vidare i bilaga 2  
12 http://www.vardgivarguiden.se/Omraden/halsoframjande-arbete/Nytt-regionalt-vardprogram-om-
halsoframjande-levnadsvanor/ 
13 KVÅ-kod beskriver utförda vårdåtgärder och rapporteras till gemensamt vårdregister (GVR).  
14 BMI, Body mass index, mäts i syfte att följa huruvida medicineringens biverkning, bristande viktkontroll, 
uppstår eller inte. 
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3.3 Pågående utvecklingsarbete, vård för unga vuxna 
HSF genomförde under 2014 en utredning15 i syfte att kartlägga vården för 
målgruppen unga vuxna och utreda för- och nackdelar med riktade enheter. I 
HSF:s rapport konstaterades att det saknas en samlad linje för det psykiatriska 
omhändertagandet av unga vuxna i länet. Definitioner av målgrupper, vård och 
behandlingsinnehåll och organisatorisk uppbyggnad skiljer sig. I utredningen 
förordades att särskilda unga-vuxna mottagningar byggs upp inom alla vuxen-
psykiatriska kliniker i länet för åldersgruppen 18-23 år. De särskilda mottag-
ningarna för unga vuxna ska enligt HSF:s utredning ha flera funktioner. De ska 
som diagnoscentrum och koordinatorfunktion erbjuda en första bedömning och 
allmänpsykiatriska utrednings- och behandlingsinsatser på specialistnivå samt 
etablera gemensamma arbetsrutiner med BUP. Syftet är att snabbt och enkelt 
fånga upp unga med psykisk ohälsa.  
 
SLSO genomför ett internt utvecklingsarbete, ”Psykiatri 2015”, som innehåller 
ett flertal utvecklingsområden, där unga vuxna är ett. Syftet är att ta fram en 
SLSO-gemensam arbetsprocess kring mottagandet av unga vuxna patienter så 
att det genomförs på samma sätt i verksamheterna även om dessa är olika orga-
niserade. Detta handlar primärt om: att säkerställa att unga vuxna med tyngre 
vårdbehov kan slussas vidare till specialistmottagningar (vid t.ex. psykos eller 
dylikt) och att de med lättare vårdbehov får detta tillgodosett på bästa möjliga 
sätt utifrån förutsättningar och behov.  
 
En risk som konstateras i HSF:s och SLSO:s arbeten är att specifika mottag-
ningar för unga vuxna kan få problem att erbjuda samma specialistkompetens 
som diagnosspecialiserade mottagningar. En annan risk är att nya gränssnitt 
uppstår mellan vårdgivare när nya målgrupper skapas på detta sätt. De konsta-
terar dock att i en anpassad vård för gruppen skapas andra möjligheter, som 
minskad stigmatisering, ökade förutsättning att nå ut till gruppen och ökad 
tillgänglighet till psykiatrisk vård för unga vuxna med psykisk ohälsa.  
 
Införandet av särskilda mottagningar för unga vuxna har inte genomförts enligt 
plan under 2015. I HSN:s budget 201516 fick förvaltningen ett ekonomiskt ut-
rymme för särskilda satsningar på fler mottagningar inom öppenvården för 
unga vuxna 18-25 år i syfte att främja utveckling på området. Men i syfte att nå 
en ekonomi balans under 2015 beslutade HSN sedan om besparingsåtgärder, 
vilket har påverkat arbetet. Granskningen visar dock att även flera av SLSO:s 
psykiatriska enheter, som inte redan har ett särskilt mottagande, ligger i start-
groparna för att arbeta med unga vuxna på det sätt som både HSF:s och SLSO:s 
utredningar föreslår.  
 
Revisionens bedömning 
Revisionen konstaterar att tillgången till psykiatrisk vård för unga vuxna över 
18 år skiljer sig geografiskt i länet, med det största utbudet i valda delar av 
länets norra halva. Skillnaderna kan inte i första hand kopplas till avtalens form 
och innehåll utan förefaller i högre grad vara kopplat till organisk och lokal 
tillväxt. Men granskningen har också visat att besparingsåtgärder lett till att 
planerade insatser för unga vuxna inte kunnat genomföras som planerats Vilket 
lett till att fullmäktiges ambition vad gäller unga vuxna inte kunna nås under 
2015 trots genomförda arbeten.   
 
                                                      
15 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, 2014. Utredning Gemensamma team mellan barn- och ungdomspsyki-
atri och vuxenpsykiatri.  
16 SLL Mål och budget 2015 och plan för åren 2016-2017. Fastställd av landstingsfullmäktige 17 dec 2014.  
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Revisionen konstaterar att tillgången till psykiatrisk vård för unga vuxna skiljer 
sig åt geografiskt i länet där det största utbudet finns i delar av länets norra 
halva. Utbudet skiljer sig också åt kopplat till lokal utveckling hos olika utfö-
rare. En utveckling som till del kan anses önskvärd, men som också är en följd 
av att tydligt definierade gemensamma åldersintervall saknas liksom gemen-
samma överenskommelser kring hur gruppens behov ska tillgodoses. Dessutom 
finns olika krav i olika avtal vad gäller det psykiatriska mottagandet av unga 
vuxna och vilka hälsofrämjande insatser som ska genomföras.  
 
Patientens fria val och möjlighet att söka sig till en annan psykiatrisk vårdgi-
vare än den som är närmast kan kompensera för ett vårdsystem med geogra-
fiska skillnader. För att denna rörlighet ska fungera måste patienten dels känna 
till att dessa vårdgivare finns och att de förstår sin rätt att söka vård där, dels att 
vårdgivaren har tillräckliga incitament för att ta hand om en långväga patients 
behov av exempelvis hembesök m.m.  

4 Tillgång och vårdkonsumtion, unga vuxna 
Vad gäller tillgängligheten i psykiatrin generellt mäts väntetider till första be-
sök och för tid till behandling enligt nationella och regionala krav. Någon spe-
cifik sådan uppföljning för unga vuxna finns inte. Prognosen för 2015 pekar på 
att väntetiderna kan ha minskat något inom psykiatrin. Då data saknas för till-
gängligheten till vård i psykiatrin för unga vuxna har istället ett urval uppgifter 
kring gruppens vårdkonsumtion tagits fram.  
 
Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin i SLL redovisar att antal unga 
vuxna patienter18-24 år per tusen länsinvånare i den psykiatriska öppenvården 
har ökat (från knappt 30 patienter år 1998 till drygt 80 patienter 2014, en ök-
ning) med ca fem procentenheter. Antalet unga vuxna patienter per tusen invå-
nare i slutenvården har ökat (från knappt fyra patienter år 1998 till ca sju pati-
enter år 2014, en ökning) med ca 0,3 procentenheter. Ökningen av unga vuxna 
patienter i den psykaitriska öppenvården är alltså betydligt större än ökningen i 
slutenvården 
 
Utifrån av HSF till revisionen lämnad statistik kan konstateras att antal unga 
vuxna patienter i den psykiatriska öppenvården i åldersspannet 18-24 år har 
ökat med 34 procent mellan år 2010 och år 2014 (från 13 908 till 18 60317 in-
divider). Det totala antalet individer i öppenvården har ökat med 18 procent 
under samma period (från 86 541 till 102 516 individer). Andelen vuxna 25 år 
och äldre har följaktligen minskat med två procentenheter i förhållande till 
antalet vuxna totalt sett (84 procent år 2010 och 82 procent år 2014) i den psy-
kiatriska öppenvården under perioden18.  
 
Statistiken från förvaltningen pekar mot att det kan finnas en minskning av 
antalet besök19 per patient i den psykiatriska öppenvården i länet över tid. En 
minskning både för vuxna 25 år och äldre (från 19 till 17 besök) och för unga 
vuxna 18-24 år (från 12 till 11 besök) från 2011 till 2014. Skillnaden i vård-
mängd mellan patientgrupperna är tydlig, där vuxna 25 år eller äldre i snitt 
konsumerar 55 procent mer besök än gruppen 18-24 år.  
                                                      
17 Detta kan jämföras med antalet unga vuxna som får sin psykiska ohälsa omhändertagen i primärvården 
och husläkarmottagningarnas psykosociala samtal (uppdragstyp 301). 6200 unga vuxna, eller knappt nio 
procent av det totala antalet patienter inom 301, genomförde 4,1 samtal i snitt under perioden december 
2014 t.o.m. november 2015 mot vuxna 25 år eller äldre som konsumerade 4,8 samtal per patient.  
18 Unga vuxna 18-25 år utgör ca 11 procent av länets befolkning över 18 år, både år 2011 och 2014. 
19 Antalet besök säger dock inte så mycket om vårdens innehåll 
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Inom den psykiatriska öppenvården vid SLSO är ca 16 procent av patienterna i 
åldern 18 till 24 år. Statistiken visar även här att gruppen konsumerar mindre 
vård per patient än vuxna patienter i övrigt, både i besök (12,5 besök för vuxna 
25 år eller äldre och 8 besök för unga vuxna) och i antalet vårddygn (24,5 
vårddygn per vuxen 25 år eller äldre och 18,5 vårddygn för unga vuxna).  
 
I intervjuerna framkom att det kan finnas flera skäl till att unga vuxna har en 
lägre vårdkonsumtion. Exempelvis att de ännu inte debuterat i svårare och mer 
vårdkrävande psykisk sjukdom och att en större andel har en psykisk ohälsa 
som förhållandevis snabbt kan behandlas. Dessutom kan det i vården finnas en 
ambition att hålla nere mängden besök och vårddygn för patientgruppen i syfte 
att minska risken för stigmatisering.  

4.1 Beskrivning av tillgång/utbud på 1177vardguiden.se 
Revisionen har i tidigare granskningar20 analyserat informationen på 
1177vardguiden.se och konstaterat att den har brister. En enkel sökning på 
1177vardguiden.se med orden ”ung vuxen psykiatri” ger ett resultat där femtio 
mottagningsnamn visas på första sidan. Av dessa är den som visas på tredje 
plats en mottagning med inriktning för unga vuxna, PRIMA Unga Vuxna vid 
Danderyds sjukhus. Södertäljemottagningen21 visas som nummer 19 på listan. 
Bland de första 20 mottagningarna finns två läkare på nationella listan, som 
erbjuder psykiatrisk vård och samtal för unga vuxna. Varken husläkarmottag-
ningar med uppdrag inom första linjens psykiatri eller ungdomsmottagningar 
kom upp bland de första 20 i sökningen.  
 
När samma sökning görs (”ung vuxen psykiatri”) på Google är de första sex 
träffarna en psykiatrisk mottagning för unga vuxna i länet22. Det visar att det 
finns ett antal sökord som vårdgivare använder på sina webbplatser som under-
lättar sökbarheten, men som inte utnyttjas för att öka sökvänligheten på 
1177vardguiden.se. En svaghet med att söka på Google är att även helt privata 
vårdalternativ visas som riskerar bli kostsamma för patienten. Granskningen 
visade dock att för de vårdsökande som hittar till SLSO:s eller ungdomsmot-
tagningarnas egna hemsidor (www.umo.se) blir informationen om vilken vård 
som står till buds tydligare.  
 
1177vardguiden gör heller inte någon tydlig avgränsning för vilken vårdgivare 
eller vårdnivå som kan vara lämplig att söka till utifrån patientens symtom, 
eller behov, för patienter över 18 år. Informationen riktad till unga och barn är 
mer välutvecklad23.  
 
Revisionens bedömning 
Granskningens översiktliga genomgång av gruppens vårdkonsumtion visar en 
ökning av unga vuxna i den psykiatriska vården som är högre än befolknings-
ökningen i övrigt. Vilka konsekvenser gruppens ökande vårdsökande innebär 
har inte belysts i någon av de utredningar som genomförts av HSN som SLSO. 
Om trenden med unga som söker vård för sin psykiska ohälsa i den speciali-
serade psykiatrin fortsätter i samma takt finns risk för undanträngning av andra 
grupper i psykiatrin. Revisionen bedömer därför att omhändertagandet av unga 

                                                      
20 Projektrapport 05/2014, Tillgänglighet och kontinuitet i primärvården  
21 Unga vuxna vid Psykiatricentrum Södertälje, en mottagning i samverkan med Södertälje kommun o BUP 
22 Båda sökningarna genomfördes på eftermiddagen den 8e december 
23 http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Psykisk-halsa/Soka-vard-och-hjalp/Hjalp-och-stod-i-Stockholms-
lan/Ma-psykiskt-daligt-som-ung/ 
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vuxna behöver tydligare prioriteringskriterier och fungerande kanaler för att 
patienter med lindrigare psykisk ohälsa ska kunna slussas till andra vårdnivåer i 
enlighet med framtidsplanens vision om vård i rätt tid, till rätt patient, på rätt 
plats till rätt kostnad.  
 
Granskningen visar dessutom att patientinformationen inte är tillräckligt tydlig 
vad gäller vart unga vuxna med psykisk ohälsa ska vända sig. Revisionen me-
nar att det är av största vikt att patientinformationen är korrekt och lättillgäng-
lig när utbudet varierar geografiskt och mellan utförare och så att den hjälper 
de vårdsökande att hitta rätt i vårdsystemet. Informationen om Stockholms läns 
vårdgivares utbud som finns på nätet är enklare att få fram med en vanlig sök-
motor än via 1177vardguiden.se, vilket visar att det är möjligt att göra inform-
ationen mer tillgänglig för den vårdsökande. Revisonen har i tidigare gransk-
ningar lämnat rekommendation till HSN om att se till att kvaliteten och sökbar-
heten i utbudsinformationen om vårdgivarna på 1177Vårdguiden förbättras, 
vilket även denna granskning understryker vikten av.  

5 Hälsofrämjande insatser i slutenvården 
Revisionen har granskat hur arbetet med hälsofrämjande åtgärder i slutenvår-
den med inriktning mot unga vuxna bedrivs vid fyra psykiatriska verksamheter 
inom SLSO.  
 
SLSO har verksamhetsövergripande anvisningar för vilken information som 
ska efterfrågas och dokumenteras i journalen vid intagningen. Dessa är bland 
annat hälsa och levnadsförhållanden, familjeförhållanden, berörda minderåriga, 
försörjning, socialt nätverk, vanor, intressen och eventuell religionsutövning.  
 
Alla de fyra vårdgivarna uppger sig arbeta hälsofrämjande, både utifrån de 
regelverk och riktlinjer som finns samt utifrån lokala initiativ. Exempel på häl-
sofrämjande insatser är: patienters medverkan i vårdens planering, inklude-
rande av anhöriga, promenader, hjälpa till med maten, högläsning, lätt gymnas-
tik, filmvisning mm. Dessa insatser är dock i allmänhet inte riktade särskilt mot 
unga vuxna utan avser samtliga inneliggande patienter efter förmåga eller be-
hov och journalföras sällan.  
 
De intervjuade var eniga om att hälsofrämjande insatser i kombination med 
vård och behandling utifrån patientens behov kan bidra till att minska den psy-
kiska ohälsan. Även om det kan vara svårt att finna tid för detta arbete. Samt-
liga intervjuade menade att slutenvården är planerad efter att framförallt akut-
psykiatriska insatser ska genomföras medan tid för daglig uppföljande samtal 
eller aktivitetsplanering med slutenvårdade patienter sällan finns. Av intervju-
erna framkom också att när knappa resurser, som tid för samtal m.m., ska för-
delas prioriteras nyinsjuknade patienter vilka ofta är unga. Samtidigt visade 
granskningen på flera goda exempel, som vegetarisk kost som huvudalternativ 
vid en slutenvårdsenhet och SLSO:s ambition att införa rökfri slutenvård. Det 
uppgavs finnas större möjligheter att arbeta hälsofrämjande i öppenvården, där 
flera satsningar görs, som t.ex. öppenvårdsmottagningen Midgårds samarbete 
med GIH i syfte att stödja ett urval patienter i att komma igång med träning. 
Andelen unga vuxna individer som erbjuds och genomför hälsofrämjande sam-
tal i den psykiatriska öppenvården har ökat från knappt nio procent år 2011 till 
31 procent år 2014.  
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Det framstår som att Maria Ungdoms mottagningar för unga vuxna samt Söder-
tälje Unga vuxna mottagning har större fokus på livsstilsrelaterade frågor. San-
nolikt mot bakgrund dels av att Maria Ungdoms primära vårdområde är bero-
enden av olika slag vars behandling ofta inbegriper en förändrad livsstil, dels 
att Södertälje sedan länge har ett upparbetat koncept där kommunens omsorgs 
utgör fasta inslag i det omhändertagande som erbjuds.  
 
De intervjuade menar att hälsofrämjande insatser kan innebära krav som för 
patienten kan vara svåra att hantera, som till exempel SLSO:s långsiktiga sats-
ning på att alla psykiatriska vårdlokaler ska vara rökfria. I dagsläget är samtliga 
öppenvårdslokaler rökfria samt bl.a. slutenvården på Huddinge sjukhus och en 
av slutenvårdsavdelningarna vid Södertälje sjukhus. Rökare erbjuds bland an-
nat nikotinplåster och rökpromenader.  
 
Revisionens bedömning 
Revisionen konstaterar att specifika hälsofrämjande insatser just mot unga 
vuxna inte genomförs i någon högre grad även om särskilda insatser för nyin-
sjuknade, som ofta är unga vuxna, förekommer. Revisionen bedömer att de 
generella hälsofrämjande insatser som förekommer både i den slutna och den 
öppna vården hos de granskade vårdgivarna antingen är kopplade till det medi-
cinska resultatet, som vikt och rökning, eller till vårdens utförande, som att 
inkludera anhöriga. Inom vissa områden finns en övergripande strategi, som 
t.ex. rökfria mottagningar. Sammanfattningsvis har granskningen visat att styr-
ningen och organisationen av den psykiatriska hälso- och sjukvården kan ut-
vecklas så att förutsättningar för att förebygga ohälsa, i enlighet med fullmäkti-
ges avsikter, kan skapas i högre grad än idag.  

6 Vårdplanering och utskrivning 
För utskrivning från psykiatrisk sluten- och öppenvård, där patienten behöver 
vidare insatser från kommunen, finns krav på planering av vård- och omsorgs-
insatserna. Samordning mellan huvudmännen är reglerad i flera lagar och före-
skrifter. Samtliga vårdavtal inom den vuxenpsykiatriska specialistvården i SLL 
innehåller krav på skriftlig vårdplan och avtalsuppföljningen inkluderar andel 
patienter som har strukturerad vård- och omsorgsplan24.   
 
Vårdplanering sker som en del i vårdprocessen hos respektive vårdgivare samt 
vid övergång mellan öppen- och slutenvård. Vårdplanen ska upprättas i samråd 
med patienten. De fyra intervjuade vårdgivarna uppger att patientens delaktig-
het är en självklar aspekt i vård och behandling och att planering av patientens 
vård sällan görs utan patientens, närståendes eller anhörigas medverkan.  
 
År 2011 skrevs totalt sett 739 patienter ut från den psykiatriska slutenvården 
inom SLL med vårdplan, år 2014 var det 9 625 patienter, en markant ökning. 
Av dessa utgjorde andelen unga vuxna i åldern 18-24 år 16,4 procent år 2011, 
och 15,0 procent år 2014, men underlaget är inte tillräckligt för att bedöma om 
detta är en nedåtgående trend. I öppenvården har ökningen av dokumenterad 
vårdplan varit än större, från 3 776 patienter med vårdplan år 2011 till 56 007 

                                                      
24 Det finns ett stort antal begrepp för olika slags planer som upprättas för insatser inom vård och omsorg. 
Upprättande av strukturerad vård- och omsorgsplan är ett överordnat begrepp som används vid upprät-
tande av plan, det gäller t.ex. upprättande av vårdplan vid frivillig vård, upprättande av samordnad indivi-
duell plan och upprättande av samordnad plan vid utskrivning. 
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patienter med vårdplan år 2014. Av dessa utgjorde unga vuxna 18-24 år 13 
procent under 2011, och 18 procent25 år 2014.  
 
Granskningen har visat att vårdplanering inför utskrivning vad gäller den vård 
som ska efterfölja slutenvårdsinsatserna inte alltid hunnits med på grund av för 
hög arbetsbelastning. Ansvaret för vårdplaneringen förs då över till öppenvår-
den. Enligt uppgift får patienten vid utskrivningen ändå med sig en krisplan 
som innehåller uppgifter om var patient eller närstående kan vända sig för att få 
hjälp vid tecken på försämring eller ökat vårdbehov vid olika tider på dygnet.  
 
Samordnad vårdplanering utförs i slutenvården beroende på om patienten är 
aktuell för vård- och omsorg i kommunal regi. Psykiatrins samordning med 
kommunerna vid vårdplanering uppges fungera mer eller mindre bra hos olika 
vårdgivare med olika kommuner och olika stadsdelar I Stockholms stad. 
Kommunerna organiserar sig sinsemellan olika vad gäller socialpsykiatrin och 
gruppen unga vuxna. Mängden stadsdelar och kommuner som vårdgivaren ska 
samverka med gör det svårare att etablera hållbara kontakter. Inför samordnad 
vårdplanering uppges mycket tid gå åt till att lokalisera och kalla de aktörer 
som ska medverka.  
 
Kommunerna har 30 arbetsdagar på sig att överta ansvaret för utskrivningsklara 
patienter från psykiatrin26, vilket kan leda till att unga vuxna slutenvårdas även 
efter att de är medicinskt färdigbehandlade27. Intervjuade uppger att de i ett 
tidigt skede tar kontakt med kommunens socialtjänst för gemensam vårdplane-
ring i de fall indikationer finns på att den unga vuxna behöver kommunens 
insatser eller saknar boende, men denna framförhållning räcker inte alltid. De 
intervjuade menar också att det kan skilja i uppfattning mellan parterna vilken 
vård och omsorg patienten behöver.  
 
Vad gäller hälsofrämjande insatser förefaller rutiner saknas för att säkerställa 
att ett påbörjat arbete inom slutenvården förs över till nästa del i vårdkedjan. 
Granskningen visar också att möjligheter att överföra information är begränsad 
i befintliga arbetssätt och journalhantering, rutiner saknas.  
 
Revisionens bedömning 
Revisionen konstaterar att lagar och föreskrifter på ett tydligt sätt beskriver hur 
vårdplanering vid utskrivning ska gå till, men att det inte alltid är så enkelt att 
genomföra detta i praktiken. Att på ett fungerande sätt överföra de eventuella 
hälsofrämjande insatser som påbörjats i slutenvården till nästa vårdgivare eller 
kommunen genom vårdplanering är inte helt okomplicerat. Svårigheter ligger i 
olika vårdgivares, kommuners och stadsdelars förutsättningar att tillgodose 
patienters behov samt att etablera fungerande samverkansrelationer mellan 
berörda aktörer. Samordnad vårdplanering är också enklare om patienten tillhör 
en öppenvård hos samma vårdgivare som aktuell slutenvårdsenhet, vilket dock 
inte alltid är fallet. Revisionen har även på detta område i tidigare granskningar 
konstaterat att samordningen mellan vårdaktörer behöver förbättras. 
  

                                                      
25 vilket är densamma som andelen unga vuxna i öppenvården 2014. 
26 Den statliga utredningen (SOU 2015:20. Trygg och effektiv utskrivning från slutenvården) kring betal-
ningsansvarslagen som presenterades i mars 2015 föreslår att tidsgränsen ändras till 3 dagar, men det är 
oklart huruvida när eller om detta kommer kunna genomföras.  
27 Vårdgivarna berättar att inte alla kommuner har ”taköverhuvudet-garanti”. Även de kommuner som 
erbjuder garanti har olika förutsättningar att ordna boende för patienter med psykisk ohälsa.  
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Bilaga 1, kriterier för hälsofrämjande insatser, i 
urval. 
Bedömningsgrund för hälsofrämjande insatser:  
Revisionen utgår från antagandet att förebyggande av ohälsa kan åstadkommas 
genom hälsofrämjande insatser. Enligt Statens folkhälsoinstituts definition28 
syftar hälsofrämjande insatser till att stärka och bibehålla individens upplevda 
fysiska, psykiska och sociala välbefinnande genom att skapa möjligheter till 
delaktighet och stärkt tilltro till den egna förmågan. Insatserna syftar således till 
att stärka patienternas egenmakt och inflytande över sin egen livssituation. 
Exempel på sådana insatser kan vara patient- och närståendeutbildning, motive-
rande samtal, stödinsatser som förändrar livssituationen för långvarigt sjuka, 
m.m.  
 
I en hälsofrämjande hälso- och sjukvård29 kompletteras hälsofrämjande insatser 
också av sjukdomsförebyggande insatser, d.v.s. preventivt arbete för att för-
hindra sjukdom, exempelvis läkemedelsbehandling mot riskfaktorer för hjärt- 
och kärlsjukdom, rådgivning och stöd till patienten kring rökning, alkohol, 
tobak och fysisk aktivitet, m.m. Insatserna ska genomföras i hela vårdkedjan, 
såväl för att förhindra uppkomst och identifiera risker för sjukdom som för att 
stödja rehabilitering och förhindra återfall. Med hälsofrämjande insatser avses 
därmed sådana insatser som kan förebygga psykisk och somatisk sjukdom och 
nyinsjuknande men också ge individen bättre funktionsförmåga, större välbe-
finnande och ökad hälsorelaterad livskvalitet.  
 
Regionalt vårdprogram för hälsofrämjande levnadsvanor, 2015, SLL30.  
Det regionala vårdprogrammet om hälsofrämjande levnadsvanor är framtaget 
som ett stöd för alla som arbetar inom hälso- och sjukvården i Stockholms läns 
landsting. Det vänder sig till såväl öppen vård som sjukhusansluten vård och 
alla personalkategorier som möter människor som behöver stöd till förändring 
av levnadsvanor. 
 
Patientlag (2014:821) 5 kap. Delaktighet 
1 § Hälso- och sjukvården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i 
samråd med patienten. 
2 § En patients medverkan i hälso- och sjukvården, genom att han eller hon 
själv utför vissa vård- eller behandlingsåtgärder, ska utgå från patientens öns-
kemål och individuella förutsättningar. 
3 § Patientens närstående ska få möjlighet att medverka vid utformningen och 
genomförandet av vården, om det är lämpligt och om bestämmelser om sekre-
tess eller tystnadsplikt inte hindrar detta. 
 
  

                                                      
28 Se Statens folkhälsoinstitut, Hälsofrämjande hälso- och sjukvård – Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk 
rapport 2010, målområde 6 för ytterligare diskussion kring begreppet.  
29 Den vård och behandling som genomförs är i sig hälsofrämjande och syftar till bot och lindring. 
30 http://www.vardgivarguiden.se/Omraden/halsoframjande-arbete/Nytt-regionalt-vardprogram-om-
halsoframjande-levnadsvanor/ 
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Bilaga 2 
 
Psykiatriska öppenvårdsmottagningar riktade mot unga vuxna:  
 
PRIMA31 Unga Vuxna: öppenvårdsmottagning för unga vuxna förlagd till 
Danderyds Sjukhus, 18-25 år . Beroende på problemställning eller behov kan 
vårdkontakten pågå allt från ett par besök till flera år.  Upptagningsområde 
Danderyd, Täby, Vallentuna och Åkersberga. 
 
Järva Unga Specialistcenter32, ett samarbetsprojekt mellan Maria Ungdom, 
Beroendecentrum SLL, Praktikertjänst Psykiatri Järva och PRIMA Barn och 
Ungdomspsykiatri för ungdomar och unga vuxna mellan 16-25 år med samti-
dig/risk för samtidig psykisk ohälsa och missbruk. Mottagning i Kista, upptag-
ningsområde Spånga, Rinkeby och Kista. 
 
MoFU33, t o m mars 2015 fanns en mottagning för unga vid Globen i samver-
kan mellan SLSO Psykiatri Södra Stockholms (SPSS) och BUP Sydost, för 
patienter 16-20 år gamla med lättare problematik och en behandlingsperiod på 
upp till tio tillfällen. Fr.o.m mars 2016 ersätts denna med en mottagning för 
unga 16-23 år inom SPSS. Upptagningsområde Södermalm, Ens-
kede/Årsta/Vantör samt Farsta/Skarpnäck. 
 
Allmänpsykiatriska mottagningen, Unga Vuxna, Norra Stockholms Psykiatri 
(PSNS), mottagning vid Stureplan för patienter 18-23 år gamla, patienter med 
avgränsad allmänpsykiatrisk sjukdomsproblematik behandlas på mottagningen, 
andra, som psykospatienter, flyttas över till särskilda mottagningar. Upptag-
ningsområde Norrmalm, Östermalm, Kungsholmen, Bromma, Ekerö samt Häs-
selby/Vällingby. 
 
Unga vuxna Psykiatricentrum Södertälje (PSSTS): specialistpsykiatrisk 
mottagning för unga i samverkan mellan BUP, Södertälje kommun samt vux-
enpsykiatrin vid Psykiatricentrum, för patienter 16-22 . Brett behandlingsutbu-
det för olika typer av psykiska symtom och problemställningar. Unga med psy-
kossjukdom omhändertas dock vid särskilda psykosenheter som drivs i samar-
bete med Södertälje kommun. Upptagningsområde Södertälje, Nykvarn och 
Salem. 
 
Maria Ungdom, som utgör en del av Beroendecentrum SLL, (BCS) har en 
sammanhängande vårdkedja för ungdomar med missbruk eller risk för att ut-
veckla sådant, med eller utan psykiatrisk samsjuklighet med länsövergripande 
verksamhet. Det finns 22 Mini Marior (lokala öppenvårdsmottagningar i sam-
verkan med respektive kommuns socialtjänst), samt utredningsteam, speciali-
serad ungdomsmottagning och en livsstilsmottagning (på Riddargatan). Över-
lag riktar Maria Ungdom sig till unga vuxna upp till 20 års ålder, men 
livsstilsmottagningens tar emot patienter i åldersspannet 18-25 år. 
 
Psykiatri Nordväst (PSNV), som bedriver vuxenpsykiatrisk vård vid mottag-
ningar i Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Upplands Väsby och Sigtuna samt vid 

                                                      
31 privat vårdgivare med avtal med HSN 
32 utgörs av ett projekt som har finansiering t.o.m. 2016. 
33 Det finns en avsikt att skapa lika förutsättningar för unga vuxna i hela länet i HSF:s utredning, bland annat 
föreslås att avveckling sker av unga vuxna vid MoFU, även om Unga vuxna mottagningen i Södertälje före-
slås vara kvar så länge samarbetet med Socialtjänsten består.  
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Danderyds och S:t Görans sjukhus har idag ett urval speciella behandlingspro-
gram för målgruppen och avser även att starta en mottagning för Unga Vuxna.  
 
Psykiatri Sydväst (PSSV), som bedriver vuxenpsykiatrisk vård med mottag-
ningar och avdelningar i Huddinge, Älvsjö och Botkyrka saknar i dagsläget 
specialiserat mottagande för unga vuxna. 
 
Dessutom finns en speciell enhet vid Stockholms Centrum för ätstörningar 
(SCÄ) som har ett mottagningsteam för barn och ungdomar under 20 år, en 
dagenhet i mellanvården för patienter 16-20 år, samt en vårdavdelning för pati-
enter upp till 19 år gamla. SCÄ tar emot patienter från hela länet. 
 
Andra vårdformer som tangerar unga vuxna i psykiatrin 
Husläkarmottagningar med basal hemsjukvård erbjuder första linjens psy-
kiatri för samtliga patienter. Husläkarmottagningarnas uppdrag är att svara för 
befolkningens behov av medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande ar-
bete och rehabilitering omfattar patienter med psykisk ohälsa. Det är tydligt 
uttalat i regelboken att mottagningarna ska vara förstahandsvalet för hälso- och 
sjukvård i linje med vård på rätt nivå. I uppdraget ingår bl.a. att tillhandahålla 
psykosociala insatser.  
 
Av de unga vuxna är det förhållandevis få som får sin diagnos i primärvården, 
de flesta får den i den specialiserade psykiatrin. Detta till skillnad från äldre, 
d.v.s. patienter över 65 år, där en avsevärt mycket större andel får sin psykia-
triska diagnos i primärvården. 
 
Vårdval för första linjens insatser till barn och unga med psykisk ohälsa är 
ett tilläggsuppdrag för vårdgivare med Husläkarverksamhet med basal hem-
sjukvård eller BUMM, barn och ungdomsmedicinsk mottagning i öppenvård. 
Tilläggsuppdraget omfattar barn och unga 0-17 år som har symtom på psykisk 
ohälsa och som riskerar att drabbas av psykisk sjukdom. Vårdvalet startade i 
februari 2014.  
 
Barn och ungdomspsykiatrin, BUP, erbjuder psykiatrisk specialistvård för 
barn och unga upp till 18 år i länet.  
 
Ungdomsmottagningar, riktar sig till ungdomar 12-22 år och bedrivs i sam-
verkan med kommunen där landstinget svarar för barnmorske- och läkarinsat-
ser och kommunen för kuratorsinsatser. Uppdraget är att främjar en god och 
säker sexuell hälsa, stärka identitets- och personlighetsutveckling samt före-
bygga och tidigt upptäcka psykisk ohälsa och sociala problem. Uppdraget in-
nebär även att bedriva ett utåtriktat hälsofrämjande arbete. Det finns 32 sådana 
mottagningar i länet. 
 
Speciella psykiatriska slutenvårdsavdelningar för unga vuxna är ovanligt. 
Skälet uppges vara att slutenvård inte behövs då det inte finns patientunderlag 
för att inrätta åldersspecifika slutenvårdsavdelningar34. Andra skäl är att avdel-
ningarna behöver en bredare bas för att kunna upprätthålla tillräcklig kompe-
tens relaterat till akutpsykiatrisk problematik. Beroendecentrum menar dock att 
behov finns att skapa särskilda slutenvårdsenheter för unga med narkotikapro-
blematik, åtskild från vuxna narkotikaberoende, för att inte riskera negativt 

                                                      
34 Undantagen är bl.a. Maria Ungdom, SCÄ samt Norra Stockholm, som har slutenvård för nyinsjuknande i 
psykos inom åldersspannet 18-45 år. Att nyinsjukna i psykos efter 45 är förhållandevis ovanligt. 
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inflytande gällande drogvanor.  HSF konstaterade också i utredningen 2014, 
som nämnts ovan, att heldygnsvården behöver utvecklas för gruppen och att 
man behöver finna sätt att hantera den ”kulturkrock” som dessa patienter kan 
uppleva när de kommer till slutenvården. Någon sådan utredning har dock inte 
påbörjats vare sig i verksamheterna eller vid HSF. 
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