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Öppna jämförelser av Hälso- och sjukvårdens kvalitet
och effektivitet 2015
Psykiatri
För att belysa kvaliteten för vården av patienter med psykiatrisk sjukdom
följs flera indikatorer som antal självmord i befolkningen, undvikbar somatisk slutenvård, återinskrivningar och följsamhet till behandlingar inklusive
läkemedel. För den rättspsykiatriska vården följs återfall i brottslig gärning
och fetma bland patienter i rättspsykiatrisk vård. Undvikbar somatisk slutenvård för personer med psykiatrisk diagnos avser att mäta kvaliteten i den
öppna vården. Återinskrivna för schizofreni avser att belysa allt för tidig utskrivning från den slutna vården, alternativt utskrivning där uppföljning och
fortsatt omhändertagande via den öppna vården inte är tillräckligt samordnad.
Pågående arbete i landstinget
Självmordstalen i Värmland är starkt oroväckande, men vid denna mätning
samt mätningen förra året kan vi se att den uppåtgående trenden är bruten.
För undvikbar slutenvård och för återinskrivningar ses en viss försämring.
Depressionsskattning vid ECT har förbättrats något jämfört med förra mätningen men Värmland ligger klart under rikssnittet. Värmland ligger något
under rikssnittet gällande följsamhet till läkemedelsbehandling vid depression. Andelen patienter som behandlas med antipsykotiska läkemedel vid
schizofreni har förbättrats.
Återfall i brottslig gärning visar en klar försämring jämfört med 2013 men
det kan delvis bero på en underrapportering till kvalitetsregistret under
2013. Det ökade antalet återfall i brottslig gärning rör sig till största delen
om intag eller innehav av narkotika. Orsaken färre patienter med fetma i år
kan vara ett förbättringsprojekt med syfte att höja den fysiska aktiviteten för
patienterna.
Samverkan med kommuner och primärvård är av stor vikt för patienterna
med psykiatrisk diagnos. Förbättringsarbete pågår kontinuerligt i samverkan
och är i ständigt fokus. Metabola störningar hos patienterna har hög prioritet
och vi fokuserar på att minska levnadsrelaterade hälsorisker. Landstinget i
Värmland har gjort omfattande insatser för att förebygga självmord. Flera
insatser pågår fortfarande och landstinget har en strategi för suicidprevention.
I den psykiatriska slutenvården har man under året påbörjat arbete med
”Standardiserad utskrivningsprocess” för att förbättra vårdplaneringen och
uppföljningen av patienterna efter vårdtillfället. Tvärprofessionella arbetsgrupper startats upp för brottsbearbetning och missbruksbehandling. Division psykiatri har under året gjort en stor satsning på att förbättra kvaliteten
på data i kvalitetsregister.

