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Inledning  
Målet med regeringens politik inom området psykisk hälsa är att främja psykisk hälsa, motverka 

psykisk ohälsa, förstärka tidiga insatser till personer som drabbas av psykisk ohälsa och samtidigt 

förbättra vården och omsorgen för personer med omfattande behov av insatser. 

Handlingsplan 
Ett antal utvecklingsområden och aktiviteter presenteras i denna handlingsplan samt i tidigare 

handlingsplaner som Region Gävleborg skapat. Det är bland annat utvecklingsarbete utifrån 

handlingsplaner och mobila lösningar, kunskapsbaserad och säker hälso‐ och sjukvård, insatser till 

barn och unga, till samt insatser för traumavård.  

I den länsgemensamma handlingsplanen redovisas insatser för att skapa goda förutsättningar för 

samverkan för personer med samsjuklighet, gemensamt suicidpreventivt arbete samt 

brukarmedverkan som aktiva medskapare av vården. Länsledningens utskott för psykisk hälsa i 

Gävleborg har samordnat det länsgemensamma arbetet i länet. 

I handlingsplanen presenteras Region Gävleborgs utgångspunkter och aktiviteter. I denna rapport 

redovisas genomförda aktiviteter samt nya planerade. Planen inbegriper aktiviteter för både vuxna 

personer och de som är specifika för barn och ungdomar, tyngdpunkten ligger på barn och unga i 

planen.  

Psykiatrisk traumavård bedrivs inom primärvård och psykiatrin. Regionens Flykting‐ och 

traumaenheten är organiserad inom verksamhetsområde Familjehälsa där man behandlar vuxna 

personer med krigs‐ och flyktingtrauman. Barn och unga erbjuds traumavård i samband med sexuella 

övergrepp. Vid primärvårdens hälsocentraler erbjuds lätt till medelsvår trauma/krisbehandling och 

genom kontinuerliga kompetenssatsningar ökar man möjligheten att ta emot personer med 

trauman.  

Coronapandemi 
Fortfarande påverkar coronapandemin utvecklingsarbetet även om det under hösten 2021 kom igång 

igen till viss del.  

Ambitionerna och planerna för att arbeta förebyggande, främjande med tillgängliga och tidiga 

insatser för patienter/klienter/brukare har inte varit möjligt i den omfattning som önskats. Även de 

planerade och kontinuerliga behandlingsåtgärderna för den enskilde har i en del fall blivit 

uppskjutna. För vissa målgrupper t.ex. representanter för brukare med syn‐ eller hörselnedsättning 

har det inte varit möjligt att använda digitala mötesforum och för en del äldre eller de med svårare 

psykiatriska tillstånd och med liten eller ingen datorvana har möten via länk försvårats eller 

omöjliggjorts.  

SIP eller andra vård/klientmöten har inte kunnat genomföras i den omfattning som varit önskvärt då 

möten genom länk inte har kunna genomföras pga. bristande sekretess via de digitala mötesformer 

som används. 

En del av de arbeten som pausats har kommit igång under sensommaren och hösten, andra har inte 

kommit igång alls under rådande omständigheter och man planerar en omstart då förutsättningarna 

tillåter det. 
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Personal inom de olika verksamheterna i kommuner och region har i många fall fått ta på sig andra 

arbetsuppgifter än de ordinarie och gått ut för att stärka upp i vården. Det har inneburit att 

pågående projekt har blivit vilande i väntan på att aktuell projektledare kommer tillbaka i ordinarie 

tjänst. 

Vi redovisar i denna rapport de pågående aktiviteter som planerats och fullföljts och i vissa fall inte 

helt genomförts utifrån de statliga medel som kom länet till del. 

Nulägesbeskrivning 
Gävleborgs läns befolkningsstruktur har inte ändrats nämnvärt sedan förra året. Ökningen med 120 

personer gör att vårt län nu består av 287 502 (2020) fördelat på 10 olika kommuner. Medelåldern i 

länet är 44 år och en fjärdedel av befolkningen är 65 år eller äldre. 18 % var utrikes födda vuxna 

innevånare i Gävleborg. Som i de flesta befolkningsstrukturer i landet så förväntas gruppen 80+ öka i 

antal inom en femårsperiod, i Gävleborg med ca 5000 personer. (Jämföraren ‐ Kolada, 2022‐01‐26).  

Hälsa i länet 
De flesta, 63% av kvinnorna och 71% av männen uppger bra eller mycket bra hälsa vid självskattade 

frågeställningar, vilket är något lägre än riket i snitt. Fler gävleborgare än rikets population uppger att 

de upplever dålig eller mycket dålig hälsa, de självskattade siffrorna är 8% av kvinnorna och 6% av 

männen. Samtliga siffror gäller för 2018. (Nationell folkhälsoenkät Gävleborg 2021‐01‐14) 

I den jämlikhetsutredning som presenterades hösten ‐21 (Jämlikt Gävleborg, Rapport från 

Jämlikhetsutredningen (regiongavleborg.se) framgår att utmärkande för Gävleborg är en hög 

koncentration av resurssvaga grupper. I Gävleborg har en högre andel av befolkningen en låg 

utbildning, står utanför arbetsmarknaden, har små ekonomiska marginaler och har en svag hälsa, 

alternativt riskerar hälsoproblem i framtiden, i jämförelse med riket som helhet. Det finns tendenser 

till att dessa olika svårigheter koncentreras allt mer: det är med andra ord i ökande utsträckning 

samma grupper som har en låg inkomst som också har en låg utbildning, står utanför 

arbetsmarknaden, har en sämre hälsa, en låg grad av tillit och samhällsdeltagande och som bor i 

resurssvaga områden. Det är också samma grupper som år efter år har sämre förutsättningar än 

andra. 

Psykisk hälsa 
Fler kvinnorna i Gävleborg uppger att de känner nedsatt psykisk välbefinnande än i riket. Det 

omvända gäller när det gäller män, färre män uppger nedsatt psykiskt välbefinnande, än i riket. 

(Nationell folkhälsoenkät Gävleborg 2021‐ 01‐14) 

Min vård Gävleborg 
Region Gävleborg arbetar nu aktivt med införandet av Min vård Gävleborg. Den nya digitala 

vårdtjänsten är en viktig del för att skapa en mer tillgänglig och jämlik vård. Min vård Gävleborg 

erbjuder ett flertal tjänster som gör det enkelt för patienterna att kontakta vården, till exempel 

digitala besök via chatt, ljud eller video. Införandet av Min Vård Gävleborg förväntas underlätta den 

digitala utvecklingen som vi ser framför oss och har medfört ett stort arbete och genomsyrat alla 

enheter inom Region Gävleborg såväl inom specialistvård såsom inom primärvården.  
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Familjehälsa samt Habilitering och Barnpsykiatri – gemensamt för 

barn 0‐17 år 

”En väg in” 
Ett stort utvecklingsarbete har skett under ett par år nu med konceptet ”En väg in” för att underlätta 

för barn och unga, vårdnadshavare, gravida och blivande föräldrar att endast ha en väg in till vård för 

psykisk ohälsa. Genom arbetet har man nu lyckats korta köer och den vårdsökande guidas efter en 

genomarbetad strukturerad telefonintervju till en nivåstrukturerad vårdnivå.  

Genom tidiga insatser och genom att bedömningsteknikerna har utvecklat och förfinats för 

fördelning till rätt vårdnivå, så får den sökande rätt insats i rätt tid. Råd och stöd ges också till den 

inringande. Dokumentationen kring bedömningarna har förbättrats.  

Antal barn och unga med psykisk ohälsa som erbjudits nybesökstid på rätt vårdnivå har ökat. 

Patienter i behov av specialistvård kan erbjudits bättre tillgänglighet vilket syns i andel som fått vård 

inom 30 dagar. 

Bedömning av remiss  
Verksamhetsområdet har utvecklat länsövergripande teknik för att kvalitetssäkra bedömningen på 

inkomna remisser till BUP. Alla inkommande skriftliga vårdbegäran/remisser till BUP utan tidigare 

vårdinsatser har under året kompletterats med BCFPI intervju med tillhörande bedömning. Detta har 

varit framgångsrikt och förbättringsarbete har nu skett för att stärka hanteringen av remisser 

ytterligare och beslut har tagits om central remisshantering som kommer införas under våren 2022. 

Nu fortsätter utvecklingen med den gemensamma triage‐ och bedömningsenheten genom att alla 

skriftliga remisser handläggs och kvalitetssäkras med BCFPI. Utbildningsinsatser och kalibrering av 

bedömning riktad mot personalen i den länsgemensamma triage‐ och bedömningsenheten ‐ BUP och 

BFH/UM (Första linjen) sker fortlöpande. 

Bedömningsförfarande 0‐6 år 
Genom utbildning av personal och kalibrering av bedömningar i den länsgemensamma triage‐ och 

bedömningsenheten har tekniker har utvecklats för tidig upptäckt och tidiga insatser avseende de 

små barnen 0‐6 år. I nuläget har man utökat BCFPI till att omfatta åldrarna 3‐6 år samt utvecklat 

spetskompetens i ”En väg in”‐teamet att göra kvalificerad bedömning av små barn med särskild 

tonvikt för misstanke om AST‐problematik. Genom att hitta barn med Autism kan vi snabbt 

säkerställa diagnos och starta evidensbaserad behandling. Även andra tillstånd inom ålders‐gruppen 

bedöms och triageras för rätt, tidig insats. 

Gemensamma utgångspunkter 
Arbete har pågått för att upprättat gemensamma vårdprogram för första linjen och specialistvården 

där patienten står i fokus och vårdflöden är säkra och tydliga. 

Man strävar efter samordnade, sömlösa insatser för barn och ungdomar 0-17 år på rätt vårdnivå 
oavsett var i vårdkedjan patienten befinner sig vilket erbjuder effektiv, jämlik och evidensbaserad 
vård. 

Det har även bildats arbetsgrupper bestående av kliniska behandlare över vårdnivåerna som i 
samarbete med vårdutvecklare arbetar fram vårdprogram som grundar sig i nationella riktlinjer och 
evidensbaserade metoder. Program som varit aktuella under 2021; Vårdprogram Ångest, Vårdprogram 
Bipolaritet, Vårdprogram Självskada, Vårdprogram Sömn. 
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Samverkan med andra parter 

Olika diagnostillstånd 

Samverkan har skett mellan Region Gävleborg, kommunerna samt kunskapsstyrningsorganisationen 
gällande VIP ADHD barn och ungas hälsa. 

Målet är att arbeta för att konkretisera de olika momenten i nationella VIP ADHD. Det har bl.a. lett till 
en gemensam bild av hur vi tillsammans inom olika verksamheter (kommun, region) kan ge det bästa 
bemötandet tidigt, till målgruppen som uppvisar symtom såsom svårigheter med koncentration och 
uppmärksamhet utifrån symtombild snarare än en eventuell diagnos. Att arbeta förebyggande och 
proaktivt för gruppen. Gemensamt arbete sker runt flöden och samverkan för patientgruppen där man 
utarbetat gemensamma (över vårdnivåerna) behandlingsmanualer för specifika tillstånd, ex. sömn, 
självskada 

Arbete pågår kring bättre identifikation och behandling av specifika ”tilläggstillstånd” som är vanligt 
förekommande vid psykisk ohälsa hos barn och unga, och att utveckla material för behandlare inom 
alla vårdnivåer. 

Tydliga vägar för samverkan 

Samverkan sker också mellan kommunernas elevhälsa och socialtjänst samt regionen avseende tidig 

upptäckt av barn som har behov av insatser från såväl kommun som region. Man arbetar med att 

finna tydliga vägar för samverkan där alla har kunskap om och som hjälper de barn som har 

svårigheter och är i behov av tidiga och samordnade insatser från flera huvudmän. Det är nu beslutat 

att utvidga det tidigare samarbetet mellan regionen och elevhälsan i Gästrikland som gick under 

namnet Bryggan (avser barn 4‐6 år) att innefatta alla barn 0‐17 år där det identifieras behov av tidiga 

och samordnade insatser samt inkludera socialtjänsten i arbetet. 

Arbetet är pågående. 

Kompetenshöjande insatser 

En kartläggning avseende förbättringsbehov inom barn‐ och ungdomshabiliteringen (BUH) och 

identifiera utbildningsbehov för medarbetare inom BUH avseende psykisk ohälsa deras 

patientgrupper, har resulterat i att vi kan ge barnhabiliteringens medarbetare adekvat kunskap för att 
kunna ge bättre vård och känna sig trygga i att hantera lättare psykisk ohälsa vid funktionsavvikelse. 

Utbildningar har tagits fram så att personalen vid barnhabiliteringen ska kunna identifiera (och vid 
svåra tillstånd remittera) samt att vid lindriga till medelsvåra tillstånd ge psykopedagogiska insatser 
och enklare behandlingsinterventioner vid psykisk ohälsa hos målgruppen. Detta säkrar flöden vid 
BUH och minskar bollande av patienter. 

Suicidrisk‐bedömning 
Vi ser det som angeläget att tidigt identifiera och hantera patienter med suicidrisk. Genom 

gemensam fortbildning, kunskapshöjning hos personal som hanterar lindrig till medelsvår psykisk så 

kan vi ge ökad förståelse för frågans komplexitet och erbjuda verktyg för att göra 

suicidriskbedömningar samt kunskap om hur ta ärendet vidare när behov finns.  

Utvecklingsarbete i diagnossättning 
Kartläggning har skett i syfte att säkerställa att patienterna får rätt diagnos enligt kriterier och 

förväntad prevalens inom BUP och att detta leder till rätt behandling. Syftet med kartläggningen är 

att undersöka vilka diagnoser som sätts inom BUP Gävleborg i förhållande till prevalens samt om det 
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finns skillnader mellan mottagningarna. Därmed arbetar vi för en jämlik, säker och evidensbaserad 

vård.  

Digitala lösningar 
Ökad användning sker kontinuerligt genom digitala verktyg, videosamtal, inspelat stöd‐ och 

behandlingsmaterial och genom användning av digitala plattformar för att skicka och motta ex. 

formulär. 

Utbildning av personal i att använda sig av digitala medier, videosamtal, skicka formulär etc sker 

därför fortlöpande. 

Arbete sker även med tillskapandet av nytt digitalt material, filmer som kan sändas via 1177 och 

stödmaterial som kan användas i behandling såväl på plats som digitalt.  

Detta har lett till ökad användning av videomöten som alternativ till möte med patienter, filmer som 

alternativ till sedvanlig utbildning/behandling. Det har också effektiviserat informationsflödet genom 

att slippa hantera pappersmaterial (formulär). 

Primärvårdens arbete med psykisk hälsa/ohälsa 

Inledning 
Region Gävleborgs primärvård har länsinvånarnas förtroende. Hälsocentralerna har god tillgänglighet 
och patienten blir väl bemött av personalen. Det visar en patientenkät som Sveriges kommuner och 

regioner, SKR, gjort Resultat (patientenkat.se). 

Patientomdömet i Gävleborg ligger på flera punkter högre än riksgenomsnittet. Det positiva 
helhetsintrycket av vården ligger drygt 2 procentenheter högre än riket. Det handlar om emotionellt 
stöd, delaktighet och involvering, respekt och bemötande. Områden där Region Gävleborg inte får 
lika goda omdömen som riksgenomsnittet för enkäten är till exempel kontinuitet (”träffat samma 
läkare”, ”träff med önskad läkare”). Patienterna uppfattade dock att personalen försökte samordna 
kontakterna på bästa sätt, var samstämmiga i kommunikationen och att personalen samarbetade väl, 
vilket kompenserade den bristande kontinuiteten med läkarbesöket. 

I Gävleborg är det större andel som sökt vård hittills under coronapandemin än i genomsnitt för riket. 
24,7 procent av de gävleborgare som svarat på enkäten uppger att de undvikit att söka vård i 
primärvården under pandemin (riksgenomsnitt 27,1 procent).  

Gävleborg har i dagsläget 42 hälsocentraler varav 15 drivs i privat regi. 

Utvecklingsarbeten inom primärvård 
Hälsocentralerna lyckas ge ett gott intryck för patienterna där de känner att de behov de har blir 

tillgodosedda på ett optimalt sätt och där de generellt får respekt och ett gott bemötande av 

personalen utifrån känsla av omsorg, medkänsla och engagemang.  

Flera arbeten har påbörjats vid olika verksamhetsområden för att minska väntetider till att få en 
första kontakt med hälsocentral inom primärvården samt förkorta väntetiden till att 
behandlingskontakt etablerats. Arbetena i verksamheterna fokuserar på förbättring av tillgänglighet, 
kontinuitet och samverkan. Teamarbete kring patientgruppen med psykisk ohälsa har intensifierats 
där läkare, fysioterapeut, psykosocial resurs, rehabkoordinatorer samt annan relevant personal 
arbetar med patientgruppen. 

Aktivt arbete med att minska antal uteblivna patienter pågår ständigt, bl.a. med hjälp av SMS‐
påminnelser och på andra sätt. 
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Tillgänglighet 
Utvecklingsarbeten pågår kring samordning, gemensam kö, bedömningar, ”En väg in” och gemensam 

samverkan kring att nyttja mest lämplig personal för ärendet ”taskshifting”.  

Utökning av tjänster 
Statsmedel har gjort det möjligt med utökning av antal tjänster, kuratorer, psykologer och 

psykiatrisjuksköterskor i de psykosociala resurserna som finns vid varje hälsocentral. 

Gruppbehandlingar 
Gruppbehandlingar införs för patientgrupper för att på så sätt möta efterfrågan och korta köer till de 
psykosociala resurser. Fokusering på särskilda grupper såsom personer med långvarig smärta, 
kroniska besvär samt stress och sömnproblem. Även de som är mångsökare fångas upp på olika sätt. 
Gruppinterventioner med fokus ”Ingen ska lämnas utanför” genomförs för äldre personer med annan 
kulturell bakgrund samt för ursprungssvenskar för att förebygga utanförskap och öka möjligheten till 
integration. 

Digital vård 
Internetbaserad KBT‐behandling har funnits under flera år för att möte patienters behov för de som 
kan tillgodogöra sig en sådan metod. Digital vård breddinförs i och med Region Gävleborgs stora 
satsning på Min Vård Gävleborg. 

Levnadsvanor 
Utbildningsinsatser i grupp t.ex. ”Må‐Bättre”‐grupper syftar till att sprida goda exempel och är ett 

metodstöd för att arbeta med psykisk ohälsa och levnadsvanor till riktade grupper. Samverkan sker 

med hälsovetare, psykosociala resurser, fysioterapeut, diabetessköterska och hypertonisköterska. 

Man har bjudit in deltagare från hela Sverige i workshops för att sprida goda exempel hur vi kan 

arbeta med denna specifika metod och sprida konceptet runt om i landet. 

Utbildningsinsatser 
Kompetenshöjning av befintlig personal som ska arbeta i de psykosociala teamen, till grundläggande 

psykoterapinivå i KBT pågår i verksamheterna. Andra relevanta utbildningar för att höja 

kunskapsnivån inom psykisk hälsa, pågår. Utbildning i psykisk livräddning (PLR) har genomförts för 

personal i primärvården.  

Mobila lösningar 
Mobila sjukvårdsteam har etablerats som verkat mot specifik kommun utifrån uppsökande 

verksamhet i hemmet och dessutom som resurs att kunna ta emot patienter från sjukhus i tidigare 

fas. Målet är att jobba mot undvikbara inläggningar på sjukhus, att sätta in tillräckliga insatser i 

hemmet, rätt insatser och vid rätt tidpunkt och på rätt plats, detta som ett led i God och nära vård‐

satsningen. Bedömningsbil finns i glesbygd där samverkan sker med kommun, ambulans och 

primärvård. Syftet är att identifiera och förbättra omhändertagande för befolkningen och identifiera 

psykisk ohälsa för de som har svårare att söka primärvården bl.a. med hänsyn till långa avstånd. 
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Vuxenpsykiatrin 

Inledning   
Flera omvärldsfaktorer har påverkat hur detta arbete har kunnat bedrivas. Året 2021 har liksom 

föregående präglats av den pågående pandemin. För verksamheten har det bland annat inneburit 

arbete med vaccinationer, medarbetare som gått över till att tillfälligtvis arbeta inom covid‐vården, 

strikt prioritering av vårdinsatser med mera. Verksamheten har även bidragit med psykologiska 

stödinsatser till medarbetare inom covid‐vården. Vad gäller kvalitetsutveckling har sådana arbeten 

som involverar medarbetare, exempelvis de stående processgrupperna, varit pausade under lång tid 

på grund av pandemin. 

Regionsövergripande IT‐relaterade arbeten har tagit mycket tid i anspråk för verksamheten, framför 

allt Min Vård Gävleborg (MVG) och VISUS‐ vårt framtida vårdinformationsstöd. Dessa arbeten har 

tillsammans krävt mer än en heltidstjänst av utvecklingsenheten vilket har begränsat möjligheten till 

annat kvalitetsutvecklingsarbete. Läs mer om arbetet med dessa implementeringar under respektive 

avsnitt nedan. Under året har dessutom en medarbetare med vårdutvecklingsuppdrag haft andra 

arbetsuppgifter, vilket ytterligare har minskat tillgängliga resurser för arbete med kvalitetsutveckling. 

En särskilt allvarlig händelse ledde till en gemensam utredning och mer omfattande återkoppling till 

verksamheten. Läs mer om detta under avsnittet om händelseanalyser. 

Under året har diagnosticering av ADHD uppmärksammats i nationella medier, genom att ett ökande 

antal patienter söker sig till vården för att bli av med tidigare ställd ADHD‐diagnos. Patienter med 

ADHD‐diagnoser är en av vuxenpsykiatrins största patientgrupper, och Gävleborg har en högre andel 

invånare med dessa diagnoser än många andra regioner. Detta innebar att verksamheten var 

tvungen att arbeta fram riktlinjer för hantering av sådana förfrågningar och utredningsprocessen för 

att ta bort diagnoser.  

Patientsäkerhets‐ och kvalitetsutvecklingsarbeten under året  
En sammanställning beskriver hur vuxenpsykiatrin har arbetat med patientsäkerhet och 

kvalitetsutveckling under det gångna året.  

Verksamhetsövergripande arbeten 
Under året skapades enheten för Patientsäkerhet och kvalitet inom vuxenpsykiatrin, där alla 

medarbetare som arbetar direkt med dessa områden samlades. Syftet var bland annat att bättre 

kunna samordna och prioritera bland projekt, få bättre styrning och uppföljning av pågående arbeten 

samt att förbättra arbetsmiljön för medarbetarna och avlasta VC från den vardagliga ledningen av 

vårdutvecklare och kvalitetssamordnare. Det övergripande syftet var att arbetet med 

kvalitetsutveckling ska ske på ett professionellt och effektivt sätt.  

Utvecklingen av styrkort har pågått i lägre takt under året på grund av att det inte har kunnat 

prioriteras samt att fokus för uppföljning under året har legat på tillgänglighet, där mått redan finns 

framtagna sedan tidigare. Under året har man undersökt möjligheterna att i högre utsträckning följa 

upp läkemedelsförskrivning samt möjligheterna att följa ledtider för diktat och andra mått relevanta 

för sekreterare.  
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Vuxenpsykiatrin har en ambition att förbättra det akuta omhändertagandet av de psykiatriska 

patienterna över hela regionen. Under 2021 har statsbidrag erhållits för utveckling av prehospitalt 

omhändertagande av den akutpsykiatriska patienten.  Bidraget har använts till ett gemensamt 

projekt för prehospitalt omhändertagande tillsammans med VO Ambulans‐Akut. Personal inom 

verksamheten har genomfört utbildningsinsatser riktat till personal inom VO Ambulans‐Akut. Arbete 

kring att skapa ett gemensamt triagesystem har påbörjats under året. Arbete har också påbörjats för 

att skapa ett verksamhetsöverskridande vårdflöde för de akutpsykiatriska patienterna. 

Samarbetsparter i vårdflödesarbetet är förutom VO Ambulans‐Akut även primärvården och 

polismyndigheten.  

Samverkan med brukarföreningarna  
Brukarinflytande definieras hos vuxenpsykiatrin som när brukaren har inflytande och delaktighet i 

den vård som berör hen eller den grupp hen representerar på individnivå, verksamhets/gruppnivå 

och strukturell nivå/ledningsnivå. Brukarinflytande är viktigt för att vården ska bli mer träffsäker och 

patientsäker för alla. 

Exempel på samverkansstrukturen med brukarföreningarna är Brukarråd Psykiatri (VC, 

Föreningsnätverket för psykisk hälsa Gävleborg och primärvården), Dialogmöten (VEC:ar, 

Föreningsnätverket för psykisk hälsa Gävleborg, primärvården, länets kommuner), Brukarråd 

psykiatri ‐ Region Gävleborg. Löpande dialog under året mellan vuxenpsykiatrin och 

brukarföreningarna har funnits mellan mötena med stöd av samordnare för brukarinflytande. Under 

2021 har Gävleborgs första egna Brukarstyrda brukarrevision startats upp som ett exempel på 

uppföljning och kvalitetssäkring med tydligt brukarperspektiv.  

Under 2020‐2021 har verksamheten aktivt deltagit i Workshop Nyttan av brukarinflytande för att öka 

kunskapen om vikten av brukarinflytande och ta del av olika verktyg som NSPH tagit fram för att 

lättare kunna jobba med brukarinflytande integrerat i all verksamhet. Ett exempel på detta är 

Checklista för brukarinflytande, BUUUUhjulet Brukarinflytande ‐ Region Gävleborg .  Under året 

kommunicerades även en sammanfattande Medarbetarinformation om brukarinflytande ut till 

samtliga medarbetare inom vuxenpsykiatrin. 

Öppenvård 
Arbetet med att skapa en enhetlig struktur för väntelistor i journalsystemet Elvis har fortsatt, men 

har prioriterats lågt då det har krävt en hel del arbetsinsatser vid övergången för vissa enheter och 

det har under större delen av året inte bedömts rimligt att fokusera på detta med tanke på läget.  

I och med den städning av väntelistor som initierats från regionen har verksamheten identifierat 

flertalet felaktiga väntelisteposter vilket har haft flera olika orsaker. Åtgärder för att städa dessa 

väntelisteposter har vidtagits av berörda enhetschefer. Det positiva med detta är att det gjort det 

möjligt att klargöra vissa missförstånd gällande exempelvis förstabesök och hur väntelistor i Elvis 

fungerar. Det har även gjort att verksamheten identifierat brister i cykloprapporten för väntelistor 

vilket IT ska åtgärda 

Som nämndes i inledningen aktualiserades frågan om avdiagnosticering av ADHD både nationellt i 

media, men även genom att patienter sökte sig till verksamheten med sådana frågeställningar. Mot 

bakgrund av detta genomfördes ett arbete där man tog fram en riktlinje för hur sådana förfrågningar 

ska hanteras, och hur själva utredningen ska genomföras om det blir aktuellt.  

Med Covid‐19 har kraven på sjukvården att erbjuda alternativ till fysiska besök ökad. Med grund i 

detta gjordes under våren 2021 en satsning inom vuxenpsykiatrin för att utarbeta rutiner för 

videobesök samt utbilda medarbetare i att genomföra patientsäkra videobesök. Runt 130 
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medarbetare från psykiatrisk öppenvård och beroendevård tog del av utbildningsinsatsen. Målet 

med utbildningen var att öka kompetensen hos medarbetare att självständigt bedöma vilka insatser 

och patienter som lämpar sig för digitala besök samt ge praktisk vägledning för att genomföra 

videobesök. Bedömning av lämplighet för digital kontakt innebar bland annat ställningstagande till 

aktuell suicidrisk, misstanke om risk för våldsutsatthet i hemmet samt syftet med besöket. Under 

2021 genomfördes på övergripande nivå fler videobesök än under 2020 (data från maj 2020 då det 

innan dess ej fanns möjlighet att registrera besökstyp Distanskontakt via videolänk (DV i Elvis). 

 

Heldygnsvård  
Under året genomfördes ett större arbete med schemaläggningen på avdelning 27, Gävle sjukhus. 

Bakgrunden till detta var att schemaläggningen tog oerhört mycket tid i anspråk, man schemalade på 

ett sätt som innebar att man hade en mycket hög andel timvikarier i verksamheten och bemanningen 

varierade stort mellan olika pass. Arbetet genomfördes i samverkan med en grupp från HR, som en 

del i deras arbete med att utveckla stöd till schemaläggning i vården. Inledningsvis gjordes en 

preliminär aktivitetskartläggning tillsammans med chef och vårdutvecklare. Denna arbetades 

därefter igenom tillsammans med omvårdnadspersonal från avdelningen. Läkare, sekreterare och 

kuratorer intervjuades för att kartlägga deras aktiviteter, även om detta inte var huvudfokus för 

arbetet.  

I nästa steg togs ett aktivitetsschema fram för att så långt som möjligt tydliggöra vilka aktiviteter som 

skulle genomföras när, vilket låg till grund för framtagande av nytt schema. Där infogades även nya 

aktiviteter för patienter, såsom planerad fysisk aktivitet. Parallellt med detta arbete informerades 

medarbetare löpande via arbetsplatsträffar. På grund av missnöje med det framtagna schemat 

genomfördes även en riskanalys med fokus på arbetsmiljön. En viktig slutsats från riskanalysen var 

att schemat behöver utvärderas och revideras över tid, och att man måste konkretisera de nya 

aktiviteter som planerades för patienterna.  

Det hade tidigare uppmärksammats att många patienter som fått ECT inte följdes upp på ett 

tillfredsställande sätt efter denna behandling. Ett arbete kring detta hade påbörjats strax innan 

pandemin men därefter satts på paus. Detta arbete återupptogs nu på initiativ av medarbete, och 

rutinen för hur ECT går till reviderades i sin helhet. Kärnan i det nya upplägget är att ECT‐ansvarig 

sjuksköterska får ett större ansvar och befogenhet att boka in uppföljande kontakter med 

patienterna. En uppdaterad version finns nu tillgänglig, men är ännu ej implementerad.  
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Tvångsvård 

För att säkerställa och följa upp kvaliteten på vår psykiatriska tvångsvård journalgranskas denna 

vårdform manuellt av chefsöverläkare. Delar av mätvärden för LPT följs via automatiserad styrkort 

baserade på KVÅ‐kodning för snabb återkoppling. 

Pandemins fortsatta påverkan har försvårat utbildningsinsatser så många av tidigare utmaningar 

kvarstår för fortsatt arbete kommande år. 

Efter prioritering och anpassning till rådande riktlinjer har under året har ny personal och vikarier 

erbjudits utbildningar för att minska risken för hot och våld samt öka antal uppföljande samtal. 

Kommande år planeras för arbeta med de utmaningar verksamheten idag ser med att redovisa och 

följa upp tvångsvården på ett lärande sätt, samt att ge förutsättningar för ökad kunskap med 

kontinuerliga och återkommande utbildningsinsatser. 

PsykiatriStödet 

PsykiatriStödet är ett egenutvecklat IT‐stöd för personal inom psykiatrisk heldygnsvård som hjälper 

personal i det dagliga arbetet, med påminnelser, överrapportering och att förhålla sig till olika 

vårdformer och lagar. För att förbättra patientsäkerheten och vårdkvaliteten har systemet utvecklats 

under året. Detta för att göra systemet mer driftsäkert och skapa påminnelser även vid tvångsvård 

för att inte missa några arbetsmoment. 

Jourflödet i Gästrikland 
Till jourmottagningens uppdrag hör att genomföra akutpsykiatriska bedömningar, att bedöma behov 

av inläggning eller annan akutpsykiatrisk insats. Under året har ett utvecklingsprojekt på den 

psykiatriska jourmottagningen i Gävle genomförts för att förbättra patientomhändertagande också 

mellan vårdnivåerna. Mottagningen har fått en ökad bemanning med syfte att kunna samverka i 

större utsträckning och genomföra korta uppföljningsinsatser för patienter som är i behov av detta. 

Möjligheter till mobila insatser har också skapats på mottagningen som ett led i förbättringen av det 

prehospitala omhändertagandet.  

Beroendevården 

Samsjuklighet 
Ett nytt vårdprogram för patienter med substansbrukssyndrom, gemensamt för VUP och 

beroendemottagningarna, fastställdes under 2019 och implementering av detta har därefter fortsatt. 

Syftet är att säkerställa tidiga insatser men också att tydliggöra ansvaret mellan psykiatri‐enheterna 

och beroende‐enheterna, samt att höja kvaliteten i de insatser som ges till patientgruppen.  Rutiner 

för när och hur provtagning (drogscreening, alkotest m.m.) ska genomföras har hitintills varit fokus 

för implementeringen. Flertalet utbildningar har även anordnas för att höja kunskapen kring 

patientgruppen. 

Arbetet under 2021 inom vuxenpsykiatrins beroendevård har fokuserat på struktur, utbildning och 

samverkan och beroendevårdens uppdragsbeskrivning har uppdaterats. Under året har man också 

påbörjat arbetet med Lågtröskelmottagningar i regionen. 

Samtliga existerande vårdprogram har uppdaterats under 2021 och man har upprättat ett nytt 

gemensamt vårdprogram för LARO‐mottagningarna i Söderhamn och Gävle. Utbildningar om 

hasardspelssyndrom har genomförts.  

Under det gånga året har beroendevården arbetat mycket med förbättrad samverkan. Dels med 

resterande verksamheter inom vuxenpsykiatrin men också med externa samverkanspartners. Bland 

annat har flera samverkansforum utvecklats. Beroendevården har regelbunden samverkan med 
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vuxenpsykiatrins heldygnsvård kring inneliggande patienter. Samverkan med Lindalens 

abstinensbehandling har intensifierats under året. En gemensam rutin för minderåriga patienter har 

författats tillsammans med BUP och samverkansöverenskommelsen med kommunerna är 

uppdaterad.  

Resultat för centrala indikatorer  

Vårdplaner inom öppenvård 

 

Inget riktat arbete har kunnat genomföras rörande vårdplaner i öppenvård på grund av pandemin 

och resursbrist. Planerat var exempelvis uppföljning på mikronivå för att identifiera vilka patienter 

som ej har uppdaterad vårdplan och varför, samt om det finns någon systematisk skillnad i detta. 

Vårdplanering är oavsett detta ständigt återkommande tema i olika kvalitetsutvecklingsarbete och 

fokus vid återkoppling från journalgranskningar. 

Vårdplaner inom heldygnsvård 

 

Även inom heldygnsvården har planerade aktiviteter kring vårdplanering ej kunnat genomföras. Här 

finns ett behov av en mer omfattande insats som riktar sig till all personal, liksom de insatser som 

genomförts inom öppenvård, där syfte och genomförande kan gås igenom. 
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Återinskrivningar 

 

Andelen återinskrivningar påverkas av många olika faktorer och är i någon mån att betrakta som ett 

resultatmått. Därför är det svårt att säga vilka specifika insatser som skulle behövas för att minska 

återinskrivningarna. Förhoppningen är att ett ökat fokus på behovsstyrd vård inom heldygnsvården 

ska ge flera positiva effekter, bland annat på detta mått. Dock påverkas andelen sannolikt i hög grad 

av beläggningen och bemanningssituationen.  

Tillgänglighet till första besök inom 90 dagar 

 

Tillgängligheten till första besök har varit fortsatt god under föregående år, vilket troligen beror på 

att det har varit en fortsatt prioriterad aktivitet för verksamheten. Städning av väntelistor har även 

genomförts och bidragit till detta då det har funnits felaktigt registrerade väntelisteposter till första 

besök. 

Återbesök inom medicinskt måldatum 
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Andelen som får återbesök inom medicinskt måldatum har varit stabilt över målnivån. Det är framför 

allt Gävle och Hudiksvalls mottagning som har haft utmaningar vad gäller detta. Observera att det i 

nuläget inte finns tydliga riktlinjer kring användningen av medicinskt måldatum för alla olika insatser 

inom vuxenpsykiatrin, vilket gör denna data något svårtolkad.  

Hygien och klädrutiner  

 
Medarbetarna inom heldygnsvård genomgår hygienutbildning via Kompetensportalen. Inom 

heldygnsvården finns utsedda hygienansvariga som står för de hygienmätningar av korrekt 

följsamhet till de basala hygienrutinerna och klädreglerna som genomförs på enheterna. Under 2021 

har mätningar på enheterna utförts, mätningarna har återkopplats till berörda enheterna via 

Styrkort. 

Under 2020 påverkade Covid‐19 vuxenpsykiatrins arbetssätt gällande basala hygienrutiner och 

klädrutiner. Verksamheten arbetade exempelvis arbetat med skalskydd, screening, provtagning, 

distansering, skyddsutrustning och barriärvård. Enheter har förändrat sitt arbetssätt för att uppnå en 

förbättrad hygien. Rättspsykiatriska avdelningen har infört arbetskläder. För att säkerhetsställa att 

hygienrutiner och nya arbetssätt relaterat till Covid‐19 efterlevs arbetar enheterna med covid‐ronder 

där man kontrollerar fysisk distansering, handsprit och ytdesinfektion, basala hygienrutiner, scenarier 

vid smitta och förfarande vid förkylningssymtom. Under 2021 har verksamheten fortsatt arbetet som 

påbörjades 2020. Under året har hygien‐ och klädrutiner med krav på skyddsutrustning utgått från 

aktuell smittspridning och gällande rekommendationer.  

Markörbaserad journalgranskning  
AU beslöt att inte genomföra granskning av 2020, då man ansåg inte kunde motiveras att avsätta så 

pass mycket tid från kliniker till att granska journaler i det nuvarande läget. Markörbaserad 

journalgranskning i enlighet med riktlinjer från SKR genomfördes istället för årets första fyra 

månader. Kvarstående månader av 2021 kommer att granskas under våren 2022.  

Hantering av allvarliga händelser, klagomål och synpunkter på vården 

Lex Maria 
Antal suicidärenden har de senaste två åren minskat till antalet vilket ses som positivt men 

verksamheten kan också konstatera bakåt i tiden att det kan svänga mycket år från år. Under 2019 

hade vuxenpsykiatrin till exempel ovanligt många ärenden att hantera samtidigt gjordes en 

omorganisering av teamet som utreder händelser. Detta ledde till att arbetet tappade fart och 

skapade till en viss ”ryggsäck” som teamet fortfarande jobbar för att komma ikapp med. Därav lite 

oklart hur många lex Maria som kommer att lämnas in för 2020 respektive 2021.  

En viss prioritering av utredningsärenden har behövts göras då analysteamet sista kvartalet 2020 fick 

uppdraget att göra en händelseanalys gemensamt med primärvården gällande en allvarlig händelse 
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med utvidgat suicid. Det arbetet samordnades via regionens Utvecklingsenhet för Hälso‐ och 

sjukvård och åtgärder har hanterats och följts upp under större delen av 2021. Ärendet har bland 

annat inneburit nya arbetssätt och rutiner samt att berörda verksamheter har presenterat händelsen 

(i en modifierad och avidentifierad version) både till ledningsgrupper och till APT:n vilket har lett till 

ett lärande och en konstruktiv vilja att förbättra. Ärendet är anmält till lex Maria men inget beslut 

från IVO finns när denna rapport skrivs.  

Vuxenpsykiatrin hade även under hösten 2021 ett gemensamt ärende med Internmedicin, även den 

samordnades med regionens Utvecklingsenhet för Hälso‐ och sjukvård, ett samarbete som fungerar 

väldig väl och en förutsättning när det kommer till händelser som berör flera verksamheter.  

Patientnämndsärenden och enskilda klagomål till IVO 
Antal skrivelser från Patientnämnden är ökande, komplettering av rapporten kommer att ske i 

januari 2021 då sammanställningen från Patientnämnden som innehåller samtlig ärenden och inte 

endast skrivelser skickas till verksamheten. En trend man ser är att enskilda klagomål till IVO har 

minskat men i stället ökar ärenden till Patientnämnden eftersom IVO numera uppmanar personer att 

först vända sig till den verksamhet som vårdat dem eller till patientnämnden. 

Antal 2019  Antal 2020  Antal 2021 

Enskilda klagomål IVO  5 6 5 

Meddelande från IVO där 
verksamheten själv besvarar 
klagomålet (fr.o.m. 2018) 

10 9 3 

lex Maria 8 Oklart  Oklart 

Händelseanalyser 13 6  

Internutredningar 5  Händelseanalys 
ersätter 
internutredningar 
till stor del 

Händelseanalys 
ersätter 
internutredningar 
till stor del 

Avvikelser i Platina 392 433 476 

Patientnämnden (skrivelser) 21 38 42 

 

Avvikelsehantering  
Antal avvikelser i Platina har ökat något 2021 och det är inget direkt som sticker ut när man tittar lite 

närmare på avvikelseområden. Under 2021 har en hel del avvikelser avslutats, även bakåt i tiden, då 

en genomgång av äldre avvikelser gjorts efter att verksamheten nu och då får begäran om 

utlämnande av allmänna handlingar med bland annat fokus på avvikelser.  

Informationssäkerhet  
Behörighetstilldelning till patientinformation inklusive en riskanalys har genomförts tillsammans med 

avdelningen för Informationssäkerhet. Dokumentet är fastställt i dokumentationssystemet Platina. 

Nytt system/rutin för loggkontroller har implementerats och antalet granskningar har därmed ökat 

även om det fortfarande finns förbättringspotential. 



17 
 

Mottagandet av anhörig  
För att förbättra patientsäkerheten har man på en avdelning genomfört ett projekt tillsammans med 

brukarförening. Arbetets syfte var att beskriva för personalen hur man bör involvera anhöriga i 

vården för att främja kontakten och samarbeta för ett bra vårdförlopp.  

Ett arbetsredskap togs fram för att involvera anhöriga till medverkan i olika situationer och i olika 

grad. Arbetet upplevs positivt av både medarbetare och anhöriga.  Arbetet behöver implementeras 

bredare på fler enheter.  

Min vård Gävleborg 
Det regionsövergripande arbete med implementering av den digitala plattformen Min vård 

Gävleborg har under 2021 haft påverkan på vuxenpsykiatrin och den verksamhet som bedrivits. 

Under året har kontinuerligt arbete pågått med att utveckla nya arbetssätt och förbereda 

medarbetarna för en ny plattform samt en ny väg in i vården för patienterna. Inför driftstarten av 

plattformen i oktober 2021 genomfördes utbildningsinsatser riktade mot samtliga medarbetare. 

Dessa utbildningsinsatser bestod dels av föreläsningar med information om plattformen samt 

workshops där medarbetare fått möjlighet att själva testa funktionerna i plattformen. I september 

2021 genomfördes en lokal riskanalys där såväl övergripande risker med plattformen och lokala 

risker kring rutiner och arbetssätt identifierades. Denna riskanalys har sedan tagits i beaktande i det 

lokala implementeringsarbetet.  

Förstärkt psykiatrisk traumavård 
Kompetensinsatser 

För att kunna erbjuda både vuxna och unga patienter evidensbaserad traumavård och behandling 

har nyckelpersoner fått kompetensutveckling i specifik utbildning i traumafokuserad traumavård.  

Region Gävleborg har också utvecklat ett arbetssätt i metoden PLR (psykisk livräddning) för att fånga 

upp personer med psykiska trauman och psykisk ohälsa i ett tidigt stadium.  En särskild hälsocentral 

har arbetat fram ett koncept och har erbjudit medarbetare i primärvården utbildningssatsningar i 

arbetssättet. 

De som förhörs vid Barnahus erbjuds regelbundet krisstöd för målgruppen barn och unga som utsatts 

för sexuella övergrepp och traumafokuserad vård kan erbjudas. Genom utbildningsinsatser så 

säkerhetsställs kunskap och kompetens och föreläsningar har genomförts enligt plan. Ytterligare 

utbildningsinsatser planeras under kommande år.  

Ungdomsmottagningens arbete 
Ungdomsmottagningarna i länet drivs i Region Gävleborgs regi och är 6 till antalet, geografiskt 

lokaliserade. Det formella uppdraget som UM har är att arbeta främjande, förebyggande, stödjande 

och behandlande. Deras uppdrag är också att uppmärksamma och bedöma behovet hos den riktade 

målgruppen: barn och unga 13‐17 år. Knappt hälften (43%) var besök vars orsak var psykisk ohälsa. 

Ungdomarna hänvisades även till hälsocentralernas psykosociala team om problematiken handlade 

om depression, ångest sjukdomar för behandling. 

Utökning av tjänster 
Statsmedel för psykisk hälsa har gjort det möjligt för ungdomsmottagningarna att utöka kurators‐ 

och läkartjänsten. Detta för att öka och förbättra tillgängligheten enligt primärvårdens nationella 

vårdgaranti. 
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Utbildningssatsningar 
Genom olika utbildningssatsningar ökar också kompetensen hos medarbetare att kunna möta och 

behandla olika diagnostillstånd. En handfull kuratorer har fått behörighet att arbeta med 

grundläggande psykoterapi i KBT för målgruppen.  

En kontinuerlig kompetenssatsning sker också för att kunna vara verksam i arbetssättet ”En väg in” 

som möter vårdnadshavare, ungdomar och andra instanser som söker vård.  

För att kunna ge rätt insatser till rätt patient har också vägledande dokument, vårdprogram och 

rutiner tagits fram, det här har klargjort en tydlig arbetsordning för medarbetarna i verksamheterna 

kring vem som gör vad och hur det ska genomföras. 

Regiongrupp Välfärd 
Det har skapats ett system och mötesordning för implementering av de aktiviteter som beslutats på 

Länsledning välfärd, den länsgemensamma samverkansstrukturen – Regiongrupp Välfärd. 

Genom att tillskapa en sammansatt grupp bestående av biträdande hälso‐ och sjukvårdschefer, 

verksamhetschefer, samordnare och administrativ personal, kan ärenden regelbundet processas och 

genomarbetas på regional nivå, kring de frågeställningar och ämnen som framkommer det 

länsgemensamma arbetet. 

 

 

 

 

 

 

 


