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Vision  
Tillsammans för Norrbotten - Bästa livet, bästa hälsan 

Verksamhetsområdets basuppdrag 
Vuxenpsykiatrin ska tillhandahålla akut och planerad psykiatrisk vård på specialistnivå i öppen-

vård och heldygnsvård för personer från 18 år och uppåt med behov av psykiatriska insatser från 

specialistpsykiatrin som inte inryms i primärvårdens eller annan vårdgivares uppdrag.  

En viktig del i kärnuppdraget är att samverka med patienten och närstående, kommunen och 

andra vårdgrannar på en individuell nivå samt samverka med patient- och brukarföreningar på 

en central nivå. 

Verksamhetsområdet har ett länsuppdrag att vara ett kompetenscentrum för omhändertagande 

av personer med missbruks- och beroendeproblematik. Insatser för personer med missbruks- 

och beroendeproblematik ska ta sin utgångspunkt i den enskildes behov vare sig det gäller risk-

bruk, skadligt bruk eller beroende och bygga på evidensbaserad praktik.  

Särskilda verksamhetsuppdrag  
Här redovisas de uppdrag som finns för verksamhetsområdet från Divisionsplan Psykiatri 2022-

2024 (ARBGRP646-546598267-114). 

Nr1 Åtgärd från divisionsplan (Utdrag) 

1S Nyttjande av digital teknik i vårdtjänster  

2S Öka samverkan med primärvården kring första linjens psykiatri 

1M Patientmedverkan i vårdens utveckling. 

2-3M Implementera åtgärder från Handlingsplan för tillgänglighet 

4M Införande av produktions- och kapacitetsstyrning 

5M Flödeskartläggningar – genomförande och förbättringar 

1V Mobila team 

6V Använda Gröna korset för att synliggöra risker för vårdskador 

7V Identifiera gemensamma behandlingsmetoder för hela länet (VO Piteå och VO Sunderbyn) 

8V Systematiskt patientsäkerhetsarbete inom hela divisionen 

1A Kompetensförsörjningsplaner för samtliga verksamhetsområden 

2A Säkerställa strukturerad arbetsplatsintroduktion 

3A Minskad användning av inhyrd personal 

6A Fortsatt implementering av daglig styrning 

7A Skapa arbetsklimat som uppmuntrar till lärande och utveckling 

8A Genomlysa bemanningen och se över schemamodeller 

1E Genomföra divisionens ekonomiska handlingsplan 

 

                                                      
1 Numrering i divisionsplan 

https://samarbeta.nll.se/producentplats/planeringregionnorrbotten/_layouts/15/VISDocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP646-546598267-114
https://samarbeta.nll.se/producentplats/divisionernasaterrapportering/_layouts/15/VISDocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP656-997614808-205
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Verksamhetsområdets strategiska åtgärder  

Samhälle  
Verksamhetsområdet saknar strategiska åtgärder för det här perspektivet. 

Medborgare 
Nr Framgångsfaktor Planerade åtgärder 

1 En god vård med hög tillgänglighet 

Ökad andel digital vård 

Åtgärd 1: Använda digitala verktyg  

Beskrivning av genomförande 2022: Öka användningen av digitala mötesplattformar, öka 

antalet licenser i Visiba care. Inventera nuläge på individnivå liksom översyn av digitala 

gruppbehandlingar. Följa utveckling av andel digitala besök. 

Beskrivning av genomförande 2023-2024: Viss effekt 2023, synlig effekt 2024 säkerställa att 

vård i första hand sker digitalt och fysiskt när det krävs. 

Ansvarig: EC i öppenvård 

Tidplan 2022: tidigast hösten 2022 

Förväntad effekt: ökad tillgänglighet 

2 En god vård med hög tillgänglighet 

 

Åtgärd 2: Halva arbetstiden inom öppenvården ägnas åt direkt patienttid.  

Beskrivning av genomförande 2022: Coacha medarbetare, gå igenom dagsprogrammen. 

I syfte att öka tillgängligheten kommer man arbeta aktivt med gruppbehandlingar i öppenvår-

den. 

Beskrivning av genomförande 2023-2024: Följa upp statistik gällande tillgänglighet-

en/patienttid – hålla vårdgarantin 

Ansvarig: EC i öppenvård, medarbetare 

Tidplan 2022: första kvartalet 2022 

Förväntad effekt: ökad tillgänglighet, vi håller vårdgarantin 
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Nr Framgångsfaktor Planerade åtgärder 

3 En god vård med hög tillgänglighet 

 

Åtgärd 3: Öppna och bokningsbara tidböcker i öppenvård  

Beskrivning av genomförande 2022: Identifiera arbetssätt samt rutiner för vem som ska göra 

bokningen av alla yrkeskategorier. 

Beskrivning av genomförande 2023-2024: Alla inom kliniken ska kunna boka patientbesök i 

öppenvården. 

Ansvarig: EC, medarbetare 

Tidplan 2022: start december 2021, klart februari 2022. 

Förväntad effekt: ökad tillgänglighet, patienten får en tid i handen i kontakten med öppenvår-

den 

4 En god vård med hög tillgänglighet 

 

Åtgärd 1: Centralisera CS (central stimulantia) läkemedel  

Beskrivning av genomförande 2022: Vi utreder huruvida CS-läkemedel ska centraliseras.  

Beskrivning av genomförande 2023-2024: Om beslut fattas att centralisera ser vi över om vi 

kan kopiera läkemedelsenhetens arbetssätt. Arbetsgrupp ska startas. 

Ansvarig: VC 

Tidplan 2022: Arbetsgruppen presenterar sitt förslag på klinikledningen i mars 2022. 

Förväntad effekt: Verksamheten får klarhet i bästa arbetssätt gällande CS-medicinering. An-

nan förväntad effekt är att vi inom länet får en likvärdig vård. 

5 En god vård med hög tillgänglighet 

 

Åtgärd 2: Identifiera resurser som kan användas länsgemensamt 

Beskrivning av genomförande 2022: Divisionsledningen behöver fatta beslut om genomfö-

rande. 

Beskrivning av genomförande 2023-2024: Identifiera arbetsuppgifter och resurser som kan 

användas inom hela divisionen. Om beslut fattas införs nya arbetssätt under angiven period. 

Ansvarig: VC kommunicerar med DC 

Tidplan 2022: Andra halvåret 

Förväntad effekt: Mer likvärdig vård för patienterna i länet, mer effektiv vård. 
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Verksamhet 
Nr Framgångsfaktor Planerade åtgärder 

6 Förflyttning mot öppna vårdformer 

Öka patientgenomströmning i öppenvård 

Åtgärd 1: Framförhållning på läkarbemanning av hyrläkare minst fyra veckor i förväg  

Beskrivning av genomförande 2022: lämna produktionsplan/behov till stab och centralisera 

läkarbemanningen till staben. Visualisering av stafetter per ort för att fördela resurser. 

Beskrivning av genomförande 2023-2024: utvärdera arbetssätt och effektivitet. 

Ansvarig: EC per ort tillsammans med EC för läkare 

Tidplan 2022: första halvåret 2022 

Förväntad effekt: Jämnare och mer effektiv bemanning, bättre kontinuitet gällande läkarbe-

manning. Ett sätt att se om detta ger resultat är att mäta väntetider för patienter och antal pati-

enter per läkare.  

7 Öka patientgenomströmning i öppenvård Åtgärd 2: Visualisera produktion, inflöde, väntelistor, väntetider, pågående behandlingar och 

avslutade patienter  

Beskrivning av genomförande 2022: redovisa vilka som är på väg in och vilka som ska av-

slutas. 

Beskrivning av genomförande 2023-2024: ta fram en nivåindelning av patienter gemensam 

för psykiatrin. 

Ansvarig: EC i öppenvård, processledare, medarbetare 

Tidplan 2022: Identifiera mätpunkter under våren och starta visualiseringen under hösten 

2022 

Förväntad effekt: Förkortade väntelistor, ökad delaktighet bland medarbetarna 

8 Öka patientgenomströmning i öppenvård Åtgärd 1: Införa nivåindelning av patienter utifrån komplexitet (1-3)  

Beskrivning av genomförande 2022: Ta fram en nivåindelning av patienter utifrån komplexi-

tet gemensam för hela psykiatrin, omvärldsbevakning vad som finns inom psykiatrin i landet. 

Beskrivning av genomförande 2023-2024: Implementering på arbetsplatsen. Fortsatt arbete 

med att utforma vårdprocesser utifrån vårdnivå. 

Ansvarig: Chöl och MLA 

Tidplan 2022: Hösten 2022 

Förväntad effekt: Ökad tillgänglighet i relation till vårdnivå 
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Nr Framgångsfaktor Planerade åtgärder 

9 Öka patientgenomströmning i öppenvård Åtgärd 2: Standardiserad journalföring 

Beskrivning av genomförande 2022: Årlig dokumentationsutbildning, invänta nytt journalsy-

stem 

Beskrivning av genomförande 2023-2024: Påbörja arbetet, fastslå/arbeta/ta fram best practise 

Ansvarig: Läkargruppen, sekreterare 

Tidplan 2022: 100 % av medarbetarna ska ha gått dokumentationsutbildningen 

Förväntad effekt: effektiviserat arbetssätt vid journalskrivande 

10 Förbättra produktions- och kapacitetsstyrningen Åtgärd 2: Få koll på läget/få kännedom om hur vi ligger till vad gäller patientflöden  

Beskrivning av genomförande 2022: Hitta nytt sätt att mäta tillgänglighet, genomför flödes-

mätning 1 gång/termin per enhet (gärna mellan VO), pulsmöten på alla enheter. 

Beskrivning av genomförande 2023-2024: Agera och planera utifrån givet nuläge i syfte att 

effektivisera patientflödena. 

Ansvarig: EC per ort, processledare, medarbetare 

Tidplan 2022: Andra halvåret 2022 

Förväntad effekt: Mer effektiva och synliggjorda patientflöden. 

11 Förbättra produktions- och kapacitetsstyrningen Åtgärd 3: Öka kvalitén i vården  

Beskrivning av genomförande 2022: Implementera och fortsätta följa vård- och insatspro-

grammen. Identifiera vilken funktion som kan hjälpa till att implementera dessa. Nyttja våra 

resurser på rätt sätt. 

Beskrivning av genomförande 2023-2024: Säkerställ följsamhet. 

Ansvarig: EC per ort, medarbetare 

Tidplan 2022: 2023. 

Förväntad effekt: ökad kvalité i vården, likvärdig vård. 
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Nr Framgångsfaktor Planerade åtgärder 

12 Förbättra produktions- och kapacitetsstyrningen Åtgärd 4: Skapa forum för förbättringsarbeten  

Beskrivning av genomförande 2022: Införa på existerande agenda eller återinföra PUT mi-

nimum varannan vecka. 

Beskrivning av genomförande 2023-2024: Divisionsövergripande forum 1-2 ggr/år, dela 

erfarenheter med varandra. 

Ansvarig: VC, EC per ort 

Tidplan 2022: Ska vara igång på samtliga enheter under Q3 2022 

Förväntad effekt: Samsyn 

13 En hållbar verksamhet med hög säkerhet 

Ett nationellt föredöme i patientsäkerhetsarbete 

Åtgärd 1: Få kännedom om hur vi ligger till gällande patientsäkerhet 

Beskrivning av genomförande 2022: Identifiera tre kvalitetsmått för att mäta patientsäkerhet. 

Beskrivning av genomförande 2023-2024: Följa och försöka påverka kvalitetsmåtten. 

Ansvarig: VC, EC per ort, patientsäkerhetssamordnare 

Tidplan 2022: Första kvartalet 2022. 

Förväntad effekt: Verksamheten får en samsyn och ett organisatoriskt fokus på identifierade 

kvalitetsmått. 

14 Ett nationellt föredöme i patientsäkerhetsarbete Åtgärd 2: Gå igenom ledningssystem för patientsäkerhet 

Beskrivning av genomförande 2022: Genomgång av ledningssystem och vid behov revidera 

det. 

Beskrivning av genomförande 2023-2024: Implementera ledningssystemet och säkerställa 

efterlevnaden.  

Ansvarig: VC, EC per ort, patientsäkerhetssamordnare 

Tidplan 2022: Hösten 2022. 

Förväntad effekt: Samsyn och bättre efterlevnad. 
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Medarbetare 
Nr Framgångsfaktor Planerade åtgärder 

15 Tillgänglig och rätt använd kompetens Åtgärd 1: ta tillvara på specialistkompetens inom olika yrkesgrupper  

Beskrivning av genomförande 2022: skapa samsyn och önskan om måluppfyllelse 

Beskrivning av genomförande 2023-2024: införa lokala ledningsgrupper på arbetsplats MLA 

+PLA? 

Ansvarig: VC, EC, MLA, PLA 

Tidplan 2022: hösten 2022 

Förväntad effekt: ökad delaktighet 

16  Åtgärd 2: kompetensväxling 

Beskrivning av genomförande 2022: Genomlysa och revidera arbetssättet för sjuksköterskor 

inom slutenvården. 

Beskrivning av genomförande 2023-2024:. 

Ansvarig: EC i slutenvård tillsammans med medarbetarna 

Tidplan 2022: Hösten 2022 

Förväntad effekt: Mer effektivt nyttjande av sjuksköterskekompetensen, färre stafettsjukskö-

terskor 

17  Åtgärd 3: OSA-årshjul 

Beskrivning av genomförande 2022: Införs per ort våren 2022 

Beskrivning av genomförande 2023-2024: Vidmakthålla ett systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Ansvarig: VC samt EC per ort 

Tidplan 2022: Infört samtliga enheter VT 2022 med årlig uppföljning/revidering 

Förväntad effekt: Aktuell bild av nuläget samt åtgärder att följa upp 
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Nr Framgångsfaktor Planerade åtgärder 

18  Åtgärd 4: rekrytera och behålla personal  

Beskrivning av genomförande 2022: möjliggöra vissa anpassningar, ex distansarbete, jobba 

aktivt med rehabiliteringar 

Beskrivning av genomförande 2023-2024: tydliggöra roller och uppdrag samt ansvarsområ-

den, stimulerande arbetsmiljö (ex spec.ssk, överläkare etc) 

Ansvarig: VC, EC 

Tidplan 2022: andra halvåret 2022. 

Förväntad effekt: behålla personal och nyttja kompetens rätt 

 Ekonomi 
Nr Framgångsfaktor Planerade åtgärder 

19 Verksamheten håller sina ekonomiska ramar 

Ekonomi i balans 

Åtgärd 1: minska beroendet av inhyrd personal  

Beskrivning av genomförande 2022: fortsätta överanställa ST-läkare, tydliggöra vilken bud-

get och bemanning vi ska ha (idag oklart). Prioritera rekrytering av sjuksköterskor, marknads-

föringkampanj för psykiatrin. 

Beskrivning av genomförande 2023-2024: fullfölja ekonomisk handlingsplan 

Ansvarig: VC, enhetschef för läkarna, EC per ort 

Tidplan 2022: pågående arbete 

Förväntad effekt: ekonomi i balans genom minska inhyrning av vårdpersonal 

20 Kostnadseffektiv verksamhet Åtgärd 2: se över läkemedelsanvändning  

Beskrivning av genomförande 2022: planeringsdag för läkargruppen 10/12, apotekare inbju-

den. 

Beskrivning av genomförande 2023-2024: fortsätta arbetet, återkommande genomgångar var 

sjätte månad 

Ansvarig: chöl, läkargruppen 

Tidplan 2022: december 2021. 

Förväntad effekt: lägre kostnader, ökad kompetens i läkargruppen 
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Nr Framgångsfaktor Planerade åtgärder 

21  Åtgärd 4: Införa daglig styrning med syfte på resursnyttjande 

Beskrivning av genomförande 2022: Införande korta, frekventa pulsmöten i både öppen- och 

slutenvård. 

Beskrivning av genomförande 2023-2024: säkerställa efterlevnaden. 

Ansvarig: VC, EC 

Tidplan 2022: första kvartalet 2022. 

Förväntad effekt: mer effektivt nyttjande av resurser, ekonomiska besparingar. 

 

 



 Sida 11 (14) 

 

GÄLLER FÖR VERKSAMHET 
Division Psykiatri; Psykiatrin Sunderby sjukhus 

DOKUMENT-ID 
ARBGRP646-546598267-97 

VERSION  
3.0 

GODKÄNT DATUM 
2022-03-28 

ANSVARIG 
Krister Berglund 

Upprättad av 
Linus Bussman 

 

Ekonomi 

Budget för verksamhetsområde och kostnadsslag 2022 

Budget Tkr 
VO Psykiatri  

Sunderby sjukhus 

Övriga intäkter 7 168 

Summa intäkter 7 168 

Personalkostnader -182 555 

Vårdmaterial -5 732 

Läkemedel -25 091 

Köp av verksamhet/tjänster -141 

Övriga kostnader -32 177 

Summa kostnader -245 695 

Totalsumma -238 527 

 

Investeringar 
Verksamhetsområdet har inga beslutade investeringar för 2022.  
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Ekonomisk handlingsplan, mnkr  
Åtgärd Effekt 2022 Effekt 2023 Ansvarig 

Minskad bemanning Närpsykiatri Boden (4 st) 1,5 1,0 Enhetschef Närpsykia-

tri Boden 

Minska antal enhetschefer Närpsykiatri Luleå 0,9  VO-chef Sunderbyn 

Ta bort helgberedskap för enhetschefer 0,4  VO-chef Sunderbyn 

Minska övertidstimmar på skötare i Sunderbyn 1,0  Enhetschefer avd Sun-

derbyn 

Minska 2 st sektionsledare Sunderbyn 0,7 0,6 VO-chef Sunderbyn 

Avsluta projektledare (från 1/4)  0,7  VO-chef Sunderbyn 

Översyn läkemedelskostnader (1%) 0,4  Enhetschef Lä-

kare/Chefsöverläkare 

Minska 2 st stafettlinor läkare SY 7,9  Enhetschef Läkare 

Halvera kostnad för inhyrda ssk 4,0  Enhetschefer avd Sun-

derbyn 

Summa resultatförbättring, mnkr 17,4 1,6  

Produktion - Volymprognos 

Planerad produktion och förändring i tillgänglighet 

Typ Ingående kö (antal 

väntande 1/1 2022) 

Beräknat in-

flöde 

Produktions-

mål 2022 

Utgående kö 

(beräknat antal 

väntande 31/12 

2022) 

Nybesök, läkare 156 väntande 31/12 

2021 varav 47 vän-

tande > 90 dagar 

524 genomförda 

nybesök/år 

44 genomförda 

nybesök/månad 

Se: 

Beräknat inflöde 

nybesök (snitt 

2016-2021) – 

genomförda 

planerade nybe-

sök till läkare 

524+47=571 

genomförda 

planerade nybe-

sök 2022 

(genomförda + 

utökning för att 

få bort kö vän-

tande > 90 

dagar 

Snitt (takt) = 

48 nybesök 

genom-

förda/månad 

Antal väntande 

över 90 dagar = 

0 

Utgående kö= 

109 väntande < 

90 dagar 
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Typ Ingående kö (antal 

väntande 1/1 2022) 

Beräknat in-

flöde 

Produktions-

mål 2022 

Utgående kö 

(beräknat antal 

väntande 31/12 

2022) 

Nybesök, övriga 

kategorier 

18 väntande 31/12 

2021 varav 2 vän-

tande > 90 dagar 

365 genomförda 

nybesök/år 

31 genomförda 

nybesök/månad 

Se:  

Beräknat inflöde 

nybesök (snitt 

2016-2021) – 

genomförda 

planerade nybe-

sök till övrig 

personal 

365+18=383 

genomförda 

planerade nybe-

sök 2022 

(genomförda + 

utökning för att 

få bort kö) 

Snitt (takt) = 

32 nybesök 

genom-

förda/månad 

Antal väntande 

inom 90 dagar 

<3 

 

Start utredning och 

start behandling  

(Start åtgärd) 

139 väntande 31/12 

2021 varav 91 vän-

tande > 90 dagar 

Se även Antal vän-

tande till start utred-

ning och start be-

handling 2022-12-31 

Se: 

Antal väntande till 

start utredning och 

start behandling 

2022-12-31 

65 från ökade 

nybesök 

91 väntande > 

90 dagar 

Ökning 156 

antal behand-

ling/år = ökning 

13 behandling-

ar/månad 

32 (202105-

202112)= 2,5 

antal genom-

förda åtgär-

der/mån 

Med ökning: 

16 genomförda 

åtgärder/månad 

Antal väntande > 

90 dagar = 0 

Beräknat inflöde nybesök (snitt 2016-2021) – genomförda planerade nybesök till 

läkare 

Akuta nybesök tas inte med i beräkningen då de alltid tas om hand direkt 

utan att hamna på väntelista. 

 

Planerade nybesök till läkare = 524/12 = 44 planerade nybesök genom-

förda/månad 
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Beräknat inflöde nybesök (snitt 2016-2021) – genomförda planerade nybesök till 

övrig personal 

 

Planerade nybesök till övrig personal: 365/12 =31 planerade nybesök ge-

nomförda/månad 

Antal väntande till start utredning och start behandling 2022-12-31 

 

 


