Lite data från PsykosR mars 2018.
Vi gör just nu ett försök att plocka fram de indikatorer som kommer användas för att följa upp Vårdoch insatsprogram för schizofreni och liknande psykoser. Här får ni se några av dessa indikatorer.
Boende
Bostad och hur mycket stöd personen behöver i sin vardag är både ett mått på vilken funktionsnivå
personen har men också vad kommunen kan erbjuda. Den ger alltså viktig information. I de
registreringar som finns i PsykosR är det cirka hälften av registreringarna som inte har med
information om hur personen bor. Av de 3080 registrering med boende information var det
glädjande nog bara 11 stycken, 0,4% som är hemlösa. Nedan ser ni typ av boende.

Boende 2018
av de med svar
N=3080

Ordinärt utan stöd

Ordinärt med stöd

Stödboende

Övrigt

Hemlös

Biverkningar:
Även frågan om biverkningar har låg svarsfrekvens. Endast lite drygt hälften av registreringarna har
svarat ja eller nej. Av de totala antalet 5965 registreringar är det en förvånande låg andel som
uppgivit att de har biverkningar. Självklart glädjande om det är sant men frågan är om de
registreringar med svaret ”uppgift saknas” innehåller många med biverkningar.

Registrering av biverkningar

Har biverkningar

Har inte biverkningar

uppgift saknas

Vård inneliggande
Här har vi en mycket bättre svarsfrekvens och kan göra en jämförelse över åren. Det är få av
patienterna som slutenvårdats (heldygnsvård)
Antal av slutenvard_Värde Kolumnetiketter
Radetiketter

2015 2016 2017 2018 Totalsumma

Ja

1616 1072

384

3632

Nej

8118 6585 5657 5577

25937

Uppgift saknas

19

Totalsumma

560

148

5

4

176

9753 7805 6222 5965

29745

Om våra siffror stämmer så har antalet som är inlagda minskat kraftigt 2017 och 2018 jämfört med
åren innan. 2018 är cirka 6% inlagda. Det är klart lägre om man jämför med de siffror som finns i
Socialstyrelsens statistik. För 2017 finns 29 825 patientbesök i öppenvård med någon psykosdiagnos
och 6640 med slutenvårdstillfällen vilket är 22% jämfört med antalet patienter i öppenvård.
Betyder våra siffror att de patienter som registreras data för i PsykosR är lite mindre allvarligt sjuka
eller finns det andra anledningar till skillnaderna. Är det svårare att få med de patienter som är
inlagda mycket för att årskontroller inte blir gjorda i samma utsträckning som för dem som bara får
öppenvård.

NIKOTINBRUK:
Antal av nikotin_Värde Kolumnetiketter
Radetiketter

2015 2016 2017 2018 2019 Totalsumma
3

3

Ja

4167 2856 2248 2033

182

11486

Nej

4887 3606 2757 2701

280

14231

699 1343 1214 1231

110

4597

9753 7805 6222 5965

572

30317

Uppgift saknas
Totalsumma

Av de 2734 personer som vi har svar för är 43% nikotinanvändare. Är det mycket eller lite
(Jämförelse: År 2016 uppmättes sammanlagt omkring en fjärdedel av befolkningen (24 procent) vara
dagliga tobaksanvändare (röka och/eller snusa varje dag) i SCB:s undersökning). Om vi lägger till de
uppgift saknas som icke användare blir det 34% vilket fortfarande är betydligt högre än befolkningen
i stort.
Även här är den stora andelen uppgift saknas oroande. Alla patienter borde tillfrågas om
nikotinvanor och patientansvarig ha kännedom om personens nikotinvanor och behov av hjälp att
sluta. Den kroppsliga hälsan och stöd för bättre levnadsvanor är ett prioriterat område. Ett första

steg är att antalet ”uppgift saknas” minskar så att vi har tillförlitliga siffror att mäta utvecklingen
med.
BMI
Övervikt är en annan riskfaktor för psykisk ohälsa som vi vill följa som indikator. Nedan kan ni se att
även här saknas uppgift för en betydande andel, nästan 18%.
2018 har 49% av de 4909 personer som det finns data för som hade ett BMI under 30.

BMI 30 eller högre

BMI under
30

Värde
saknas

Totalsumma

2015

3350

4886

1517

9753

2016

2654

3829

1322

7805

2017

2194

3092

936

6222

2018

2022

2887

1056

5965

Totalsumma

10220

14694

4831

29745

Radetiketter

