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Regiondirektör

Hälso- och sjukvård

Division
Nära

Division 
Länssjukvård 1

Division 
Länssjukvård 2

Division 
Funktion

Division 
Psykiatri

Division 
Regionstöd

Ekonomi och uppföljning

HR

IT / MT och digitalisering

Kommunikation

Avdelning för regional utveckling
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VO
Allmänpsykiatrin

Piteå

VO
Allmänpsykiatrin

Gällivare

VO
Länsgemensam
Rättspsykiatri

VO
Allmänpsykiatrin

Sunderbyn

Division 
Psykiatri Närstöd



Gällivare
Slutenvård 13 vp
Öppenvård 
Kiruna, Gällivare 
Pajala och Jokkmokk

Piteå
Slutenvård 16 vp
Öppenvård Piteå älvdal

Öjebyn 
Rättspsykiatrisk vård
44+8 vp

Sunderbyn
Slutenvård + BC 40 vp
Läns-ät 4 vp
Öppenvård i Boden, 
Luleå och Kalix (Östra 
Norrbotten)

Vuxenpsykiatrin i Norrbotten



Specialistpsykiatri

 Svår ångest och depression

 Allvarlig suicidrisk

 Psykossjukdom

 Bipolär sjukdom

 Personlighetsstörning

 Svår neuropsykiatrisk problematik

 Svåra ätstörningar

 Missbruk/beroende av alkohol och droger





Division Psykiatri och framtida utmaningar

 Kompetensförsörjning - rekrytera och behålla personal

 Slutenvården
 Framtida behov 
 högspecialiserad vård
 Rättspsykiatrin

 Öppenvården
 Tillgänglighet
 Ökad mobilitet
 Samverkan internt (regionen) externt (kommunerna)

 Hot och våld i arbetsmiljön - psykosocial arbetsmiljö

 Etik och värdegrundsarbete



Patientgruppen



• Föreslår förändrad ansvarsfördelning kommun-region

• Behandlingen ska ges samordnat med behandling av andra 
psykiatriska tillstånd

• förtydligat uppdrag för socialtjänsten. (stöd och förebyggande 
insatser)

• En samordnad vård- och stödverksamhet 

SOU 2021:93 Från delar till helhet. 
En reform för samordnade och 

personcentrerade insatser för personer med 
samsjuklighet
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Antal patienter ADHD
Antal unika individer som erhållit ADHD som diagnos (huvud-/bidiagnos) 
vid öppen-/slutensvårdskontakt

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Psykiatrin Gällivare 271 314 314 321 343 415

Psykiatrin Piteå 317 362 371 466 472 461

Psykiatrin Sunderbyn 1 318 1 417 1 496 1 634 1 793 1 823

Summa: 1 906 2 093 2 181 2 421 2 608 2 699

Varav antal utomlänspatienter* 39 52 50 39 51 70

*Vid vårdkontakten folkbokförd utanför Norrbottens län



Antal patienter depression/ångest
Antal unika individer som erhållit diagnos depression/ångest (huvud-/bidiagnos) vid 
öppen-/slutensvårdskontakt

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Psykiatrin Gällivare 609 641 598 570 556 540

Psykiatrin Piteå 681 750 791 765 730 777

Psykiatrin Sunderbyn 1 737 1 965 1 940 2 083 2 035 2 156

Summa: 3 027 3 356 3 329 3 418 3 321 3 473

Vara utomlänspatienter* 85 81 92 93 81 85

*Vid vårdkontakten folkbokförd utanför Norrbottens län



Antal patienter depression/ångest
Antal unika individer som erhållit depression/ångest som huvuddiagnos vid 
öppen-/slutensvårdskontakt

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Psykiatrin Gällivare 501 501 474 442 432 393

Psykiatrin Piteå 582 602 610 578 538 571

Psykiatrin Sunderbyn 1 391 1 537 1 491 1 507 1 365 1 421

Summa: 2 474 2 640 2 575 2 527 2 335 2 385

Vara utomlänspatienter* 64 66 68 68 52 53

*Vid vårdkontakten folkbokförd utanför Norrbottens län



Pågående utvecklingsarbeten



Stegvis vård 

• Stegvis vård och insatser som sträcker sig från råd om egenvård, via 

assisterad självhjälp, gruppverksamhet och föreläsningar till 

individuella behandlingsinsatser efter individens aktuella behov

• En omställning i vilka patienter vi träffar – vad är första linjens vård

• genomföra en första bedömning med hög tillgänglighet, 

tillhandahålla god kontinuitet under hela sjukdomsförloppet 

erbjuda sammansatta vårdåtgärder, anpassade till den enskildes 

behov

• erbjuda vårdåtgärder utformade enligt principerna för stegvis vård



Förebygga

Förebygg-
ande 
insatser

Kortare och mindre 
resurskrävande

Kontakten stannar på 
den nivå där 
patienten når 
förbättring

Längre och mer 
resurskrävande insats

Stöd till 

självhjälp.

Rådgivning.

Hänvisning till 

internetbaserad 

rådgivning tex 

1177.se eller 

iKBT

Kortare 

fokuserade 

individuella 

insatser. 

Guidad 

självhjälp med 

inplanerade 

besök

Grupp-

interventioner i 

blandande 

eller diagnos-

specifika 

grupper

Upprepade 

individuella 

sessioner

Remiss till 

psykiatrisk 

specialistnivå

Psykoedukativa/

psykopedagogiska 

stöd

Levnadsvane -

mottagning

Öppna 

föreläsningar

Bedöma/Behandla

Exempel stegvis vård vid psykisk ohälsa i primärvården



Mobila akutenheter. MAE (mobil akutpsykiatrisk 
enhet)

• Huvudsak att rycka ut i samverkan med blåljus

• Utbildning i AOSP

• Utveckla ”den 3:e vårdformen”

Flödeskartläggningar

• Likvärdig vård i hela länet

• Utveckla en standard

• Tydlighet för patienten





Nära Vård
https://www.vardochinsats.se/



Motverka Stigma -
Ökad kunskap bland personal, patienter och 
medborgare

• Inom slutenvården

• Hålla föreläsningar till personal inom kommun och andra 
vårdgivare

• Omvårdnadsutbildning omhändertagande suicidnära person

• Framtagande av suicidprevetiv handlingsplan

• Psykiatriveckan

• Kunskapsstyrning

• Implementering VIP, standardiserar vårdförlopp  (Gap-Analyser)

• https://www.vardochinsats.se



Arbeta nära brukarorganisationerna

 Samverkan brukarorganisationerna

 NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa

 Metodstöd för brukarmedverkan

 Stärka brukarorganisationerna i hela Norrbotten

 Genomföra brukarrevisioner, Fokusintervjuer osv

https://nsph.se/


Safewards
ett evidensbaserat program för att förebygga våld och 

tvångsåtgärder i psykiatrisk heldygnsvård

Veikko Pelto-Piri



Safewards riskfaktorer

• Patientens symtom och bakgrund

• Patientgruppen 

• Personalgruppen

• Fysiska miljön

• Regler och lagar

• Yttre miljön



Distansteknik i den psykiatriska vården





Vuxenpsykiatrin Sunderby sjukhus



Uppdrag
Akutpsykiatrin tillhandahåller akut psykiatrisk 
omhändertagande till personer som fyllt 18 
år och tillhör upptagningsområdet och som 
inte kan tillgodoses av primärvården eller 
närpsykiatrin.  



VO Sunderbyn
Ca 250 medarbetare

Öppenvård

• Luleå

• Boden

• Kalix

• LänsÄt

Slutenvård 

• AVD 30 A (akutpsykiatri inkl PIVA)

• AVD 30 B (Beroendecentrum)

• AVD 40 C (allmänpsykiatri)



Vanliga åtgärder
• Samtal med mottagningssjuksköterska

• Enbart läkarsamtal

• Uppföljning i närpsykiatri eller primärvård

• Inläggning på avdelning enligt HSL, LPT och LVM

• Inläggning på Beroendecentrum

• Konsultationsbedömningar



Beroendecentrum
Avdelningen

• 4 TNE platser 

• 12 vårdplatser 

• Breddat uppdrag sedan 
flytten

LARO mottagningen

• Nya patienter

• Utreder och tar beslut om 
inkludering

• Daglig läkemedelshämtning

• Stabila patienter övergår till 
LABO vid öppenvården 
psykiatrin Luleå, Boden Kalix



Beroendecentrums uppdrag

• Tillhandahålla vårdplatser för abstinensbehandling vid 
komplicerade tillstånd som led i en vårdfläta för de svårast sjuka 
där inte vårdbehovet kan tillgodoses med primärvårdens, 
öppenvårdens och kommunernas resurser och kompetens. 

• Möjlighet att inleda samtidiga och gemensamma insatser från 
kommun och region.

• Konsultativt kompetensstöd till primärvården och kommuner –
”stödja och utveckla missbruks- och beroendevården i länet 
tillsammans med lokala aktörer”.



LARO - Läkemedelsbehandling vid opioidberoende

• Vem kan få läkemedelsassisterad behandling?

• Vi följer Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
gällande läkemedelsassisterad behandling.

• Alla personer som haft en beroendeproblematik med 
opioider längre än ett år, som har fyllt 20 år och saknar 
missbruks/beroendeproblem med andra preparat kan 
ansöka om denna behandlingsform.

• För den som uppfyller kriterierna för vidare behandling 
börjar vi med en social och medicinsk utredning. Vi tar fram 
en vårdplan som innehåller de krav och rättigheter som 
gäller från vår sida och patientens. Kraven kan bland annat 
vara daglig medicinavhämtning och övervakade urinprov.

• Mottagningen bemannas av sjuksköterska och/eller 
skötare

• Alla patienter som bor i Boden och Luleå och som 
inkluderas i LARO-programmet börjar hämta sina 
läkemedel dagligen vid mottagningen. När de bedöms 
stabila och har börjat med ”take away” doser flyttas 
dem till sin lokala mottagning i Luleå eller Boden. 

• LARO-patienter kan i vissa fall vårdas inne på 
Beroendecentrums avdelning. Detta sker ibland vid 
inkludering och upptrappning av medicin, vid byte av 
läkemedel eller med syfte att förhindra sidomissbruk, 
ibland vid avbruten behandling och nedtrappning.



Länsenheten för ätstörningar

• Region Norrbotten har i flera år sett ett behov av egna vårdplatser 

för att den som är sjuk i ätstörning ska kunna få sin vård nära.

• Politiskt beslut togs och enheten fick uppdraget att ta hem 

utomlänsvården vilket skedde vid årsskiftet 2017.

• Sedan införandet har LänsÄt inte behövt skicka någon patient 

utomläns för vård och behandling.

• Sedan start har mängden inkommande ärenden fördubblats.



Dagvård 8 veckor

Grundkoncept:

• Måltidsstöd
- Frukost, mellanmål, lunch och mellanmål.

• Gruppaktiviteter 
Tex Veckoplanering, aktivitetsgrupp, basal               
kroppskännedom, samtalsgrupp.

• Individuella behandlingar
- Matlagning, taktil massage, bildterapi

• Individuell samtalskontakt

• Generella/individuella mål



Möjlighet för patient till vård och behandling via 
distansteknik

Efter en etablerad kontakt hos LänsÄt kan 
patienten erbjudas:

• Uppföljande besök
• Utvärdering av behandling
• SIP
• Konsultation till personal särskilda boenden

Vid särskilda behov kan bedömning av ätstörning erbjudas trots 
etablerad kontakt saknas



Förändrat arbetssätt genom ökat samarbete med slutenvården i och med flytten till nya psykiatrihuset

För att möjliggöra att samtliga patienter får så lika vård 

som har även ett samarbete med slutenvården inletts. 

Initiala insatser är att LänsÄt erbjuder;

• Konsultation och utbildning 

• Vid behov delta på rond, SIP

Receptionen  Vistet


