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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

VO Malmö/Trelleborg 7 3 1 1 1

VO Lund 1 1 2

VO Kristianstad 1 2 3 1

VO Helsingborg 1 3 1 2 1

VO BUP 1

VO RPK 1

VO Barn och ungdoms 
Hab

VO Vuxen Hab

VO Syn- hörsel- och 
dövverksamhet

Totalt 7 5 6 3 2 6 5

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

VO Malmö/Trelleborg 11 12 7 13 18 6 4

VO Lund 8 5 5 4 7 7 8

VO Kristianstad 4 7 10 9 9 8 10

VO Helsingborg 4 8 6 7 6 3 1

VO BUP 1 0 2 1 2

VO RPK 1 0 3

VO Barn och 

ungdomshabiliteringe

n

1

VO Vuxen hab

VO Syn- hörsel- och 
dövverksamhet

Totalt 29 32 30 33 45 26 23

Internutredda vårdnära suicid

(Ej anmälda) 

Lex Maria

Anmälda Lex Maria gällande suicid (sorterat på händelsedatum) 

till och med 2021-11-30           

2021

VO Malmö/Trelleborg 0

VO Lund 0

VO Kristianstad 1

VO Helsingborg 0

VO BUP

VO RPK

VO Barn och 
ungdomshabiliteringen

VO Vuxen hab

VO Syn- hörsel- och 
dövverksamhet

Totalt 1

Internutredda ej vårdnära suicid

(Ej anmälda) 

Tjugotvå allvarliga händelser under januari 2021 till november 

2021 är under utredning för ställningstagande till Lex Maria.

9 st av dessa gäller suicid



Tvångsvårdsanalys
Bakgrund

• Antalet tvångsvårdade patienter och antalet tvångsvårdstillfällen ligger 
relativt konstant ända sedan 2013 Antal patienter 1800-2100/år, 
vårdtillfällen 2800-3200/år. 

• Det finns små variationer över åren och mellan verksamhetsområden men 
ingen säker trend.

•

• Tvångsåtgärder

• De anmälningspliktiga tvångsåtgärderna fastspänning, avskiljning och 
tvångsmedicinering följs regelbundet. Särskilt viktig att bevaka är 
fastspänning eftersom det är en starkt integritetskränkande åtgärd och för 
att det är en väl definierad insats som gör statistiken tillförlitlig och 
jämförbar över tid.

• Antalet fastspänningar mindre än 4 timmar var 2015 knappt 700, och har 
därefter minskat år för år till 350 år 2017. Under 2018 hade vi en ökning till 
strax över 450 i antal och har sedan dess växlat men med en nedåtgående 
trend till endast 320 år 2020. 

• Antalet avskiljningar är relativt konstant sedan 2015, avskiljning kan i 
vissa situationer ersätta den ofta mer integritetskränkande fastspänningen.

• Samma gäller tvångsmedicinering men 2020 var på en lägre nivå än både 
2019,2018, 2016 och 2015.
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Regionala intranätsnyheter
I september intog vi plats 7 och 10 av de mest lästa 
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Cheferna som hittade nya vägar i Malmö
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Gamingprojektet Maria Malmö

• Gamingprojektet Maria Malmö riktar sig till vuxna och ungdomar över 13 år 

som bor i Malmö och som har ett problematiskt dataspelande. Deltagarna 

erbjuds information och rådgivning, och behandling vid behov.

• Syftet med projektet är tredelat:

• Få en bättre bild av hur målgruppen ser ut.

• Utforma en individuell behandling riktad till Gaming disorder, behandla 

och utvärdera behandlingsinsatsen.

• Följa upp avslutade behandlingar och bearbeta och sammanställa resultat 

från dem. Därefter sprida information om resultatet till andra verksamheter.



7

• Enligt en studie vid BCM/Lunds universitet så går det inte att se vare sig en 

minskning eller ökning av förskriven psykofarmaka under pandemin.

• Forskarna undersökte förskrivningen av den vanligaste psykofarmakan som 

skrevs ut av den skånska hälso- och sjukvården från januari 2018 till och med 

januari 2021.

• Den psykiska hälsan hos Skånes invånare verkar alltså inte ha påverkats på ett 

sätt som resulterar i en ökad användning av psykofarmaka, trots att tillgången 

till psykoterapi och gruppbehandlingar har försämrats under pandemin.

Ingen pandemieffekt 

på utskriven psykofarmaka
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• Jonas Berge är ST-läkare vid Vuxenpsykiatri Malmö Trelleborg. Numera är han 

också docent vid Lunds universitet, innan han hunnit bli färdig specialist!

• Jonas Berge forskar bland annat om opioid- och spelberoende, suicidalitet och 

psykossjukdomar.

VUP Malmö Trelleborg:

Jonas Berge nybliven docent
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Den 1/12 kommer patienter kunna beställa 

diabetesprodukter på 1177.se 

• Det kan handla om insulinpumpar samt sensorsystem för 

blodsockermätning

• 2021 har vi haft ca 39 000 beställningar inom diabetesområdet

• Sedan tidigare finns det möjlighet att beställa 

inkontinensprodukter samt speciallivsmedel på 1177. 
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Expertrådet ska uttala sig! 

Barn och ungdomshabiliteringen 

vill lyfta grupper där patienter kan 

prata med andra i sin egen ålder. 

Vi har gjort en film om gruppen, 

”Kunskap mig själv och autism” 

Nu ska expertrådet säga vad de 

tycker om filmen. 

Expertrådet är barn och unga med 

funktionsnedsättningar. 
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Skånetrafiken visar film om chatten på bup

• Just nu pågår olika marknadsföringsinsatser för 

att lyfta ungdomschatten på bup.

• Kampanj på Skånetrafikens skärmar veckorna 

46-47

• Sponsrad kampanj Instagram

• Inlägg på förvaltningens/verksamhetens sociala 

medier: Instagram, Facebook och Twitter.

• – Ungdomar vill kunna ställa anonyma frågor 

utan att behöva boka en tid och bli ”patient”. 

Därför har vi tagit fram en kort animerad film 

som tipsar om vår chatt och som kan spridas till 

unga som kan tänkas ha behov av att möta oss, 

säger Christel Falk, enhetschef på 

telefonrådgivningen En väg in.

https://bcove.video/3beA26V
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Vuxenpsykiatrin i Kristianstad utbildar 

studenter och personal om beroende

Under några år har medarbetare från 

Vuxenpsykiatrimottagning LARO i 

Kristianstad genomfört 

informationsträffar om beroende för 

studenter vid Flexvux i Kristianstad och 

Hässleholm. 

Återkopplingen från studenterna har varit 

positiv och i år har man även haft träffar 

för medarbetare vid 

Omsorgsförvaltningen i Hässleholm.
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Skurupsposten höjer Återhämtningscafé

På sydöstra Skånes återhämtningscafé har alla 

besökare behov av att prata om hur deras psykiska 

välmående påverkats av pandemin, och dit är 

också Skurupsbor välkomna, skriver 

Skurupsposten.

Cafét är ett samarbetsprojekt mellan kommunerna 

i sydöstra Skåne och psykiatrin i sydöstra Skåne.
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Rättspsykiatrin

Film om rättspsykiatrin

Ska resultera i två filmer

• vid rekrytering

• för anhöriga – vard.skane.se
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Uppdrag granskning: Transbarnen  

”Så olika agerar klinikerna –

frågan om hormonbehandlingar 

splittrar transvården”

Sändes 24 november

https://www.svt.se/nyheter/granskning/ug/sa-olika-agerar-klinikerna-fragan-om-hormonbehandlingar-splittrar-transvarden
https://www.svtplay.se/video/33358590/uppdrag-granskning/mission-investigate-trans-children-avsnitt-1?id=jp9dBRA
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Vup Lund

Disputation: Bättre förståelse för blodsockerkontroll vid typ 2-diabetes

” När Emelia Mellergård blev varse att 

väldigt många patienter med typ 2-diabetes 

inte uppnådde sina behandlingsmål ville hon 

veta mer om varför. I sin doktorsavhandling 

har hon undersökt psykologin bakom god 

blodsockerkontroll.”

Emelia Mellergård

psykolog

vuxenpsykiatri Lund

Regionalt ätstörningscentrum

https://www.medicin.lu.se/artikel/battre-forstaelse-blodsockerkontroll-vid-typ-2-diabetes
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Motiverande samtal: ”Uppskattat och användbart”

• Både psykiatrin och habiliteringen har satsat 

på utbildningar i Motivating Interviewing, 

MI, riktade till flera yrkesgrupper, under de 

senaste åren. Utbildningarna har nu 

utvärderats och resultaten har sammanställts 

av FoUU.

• Som metod kan den förefalla självklar och 

enkel, men den hjälper oss mycket i mötet 

med patienten eftersom vi får en gemensam 

grund att stå på och arbeta utifrån,
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Enheter blir mottagningar efter nyår

• syn, hörsel och döv och habiliteringen har genomgått 

organisationsförändringar under året. Inom 

verksamheterna innebär det att man kommer att byta 

namn från enheter till mottagningar efter årsskiftet.

• Följer Region Skånes namnstandard.

• Ett stort genomlysningsarbete görs nu för att se till att 

de nya namnen visas ut som de ska på våra 

mottagningssidor på vard.skane.se och 1177.se.
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Uppdaterad tidsplan för 

samlokalisering vid Sankt Lars
• Tillträde till den nya lokalen 31 januari

• Från 14 februari kommer mottagningarna att utgå från 

den nya lokalen.

• Beslut om datum för öppning tas gemensamt av 

enhetscheferna.

• Samlokaliserar gör:

Hörsel- och dövmottagning barn och unga Lund

Dövmottagning vuxna Lund

Synmottagning barn och unga Lund

Dövblindmottagning Lund

Synmottagning vuxna Lund
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Nygamla lokaler i Kristianstad invigda

• Den 26 november invigdes habilitering 

och hjälpmedels nya lokaler i gamla 

Tandvårdshuset i Kristianstad. Lokalerna 

har i många år stått mer eller mindre 

oanvända, men kommer efter en 

välförtjänt renovering nu åter att fyllas 

med liv och verksamhet. 
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Film som visar lokalerna i Kristianstad 

I filmen får vi se lokalerna och 

höra en beskrivning av vad som 

händer i varje rum. Det ger en 

bra förberedelse för patienter 

som tycker det är svårt med 

förändringar, som vår flytt, eller 

om de känner sig extra trygga 

med att veta hur det ser ut innan 

ett besök hos oss. 
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Riksgymnasiet i Kristianstad 

på Göteborg Open 2021

Klicka på bilden för att starta filmen

https://www.youtube.com/watch?v=QSqO4XUzzFk
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Skånes Taltidnings reporter vann årets 

Guldkassetten

• Nyligen vann Dodo Parikas Guldkassetten för reportaget 

”Han träffar ju bollen varje gång”, där lyssnaren får följa 

Torbjörn Svensson från Höganäs, som visar att dövblindhet 

inte behöver vara något hinder för att spela en runda golf. 

• ”Även om Torbjörn Svensson är exceptionell i sitt sätt att 

utmana sig själv så vill han visa att nästan vad som helst är 

möjligt bara man får rätt stöd i form av ledsagning och 

assistans”, säger Dodo Parikas.


