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1. Sammanfattning  
 

Denna rapport är en jämförande sammanställning baserad på fyra granskningar av 

vårdgivarna Praktikertjänst, Capio, SLSO och Prima, utförda inom ramen för Hälso- och 

sjukvårdsförvaltningens fördjupade avtalsuppföljning avseende specialiserad psykiatrisk 

öppenvård. Sammanställningen innehåller jämförelser av vårdgivarna och belyser 

gemensamma och särskiljande faktorer. Den lyfter framför allt fram de områden som 

uppvisar brister och de produkter som genererat störst felaktig utbetalning. Mellan 12 och 

26 procent av den utbetalda ersättningen till vårdgivarna under granskningsperioden har 

bedömts vara felaktigt utbetald. 

Kvaliteten i vårdgivarnas dokumentation varierar. Den är många gånger rörig och 

vårdplaneringen är ofta bristfällig. Journalanteckningar för uppgiven utförd vård har i vissa 

fall saknats helt och hållet. Vad gäller kravuppfyllnad för angivna produkter har jämförelsen 

försvårats av de olika avtalen. Färre tilläggskoder och tydligare definitioner för vissa 

produktkoder skulle underlätta framtida granskningar. Tydliga kriterier är särskilt viktiga för 

de koder som renderar hög ekonomisk ersättning. Följande exempel har utmärkt sig med 

stor andel avvikelser: telefonkontakter, teambesök i hemmet, nätverksmöten samt tilläggen 

neuropsykologisk utredning, basutredning och längre behandling/dagsjukvård. 

Två KVÅ-koder har granskats. XV016 fördjupad läkemedelsgång har genomförts i mycket 

begränsad omfattning och AU120 upprättande av vårdplan har generellt få registreringar 

och var dessutom ofta inkorrekt utförda. En vårdgivare utmärkte sig genom att använda 

koden flitigt men på ett felaktigt sätt. De vårdplaner som upprättades följdes ofta upp och 

utvärderades. En välskriven initial vårdplan indikerar en generellt bättre vårdkvalitet. 

En separation mellan produktions- och kvalitetsmått skulle sannolikt underlätta för 

vårdgivarna. För att undvika för höga ersättningsnivåer kan stickprov tas på anteckningar 

med specifika produktkoder för att följa upp kvaliteten på given vård. Ytterligare förslag på 

kvalitetskontroller är genomgång och uppföljning av centrala arbetsuppgifter för olika 

yrkeskategorier, såsom fördjupad läkemedelsgenomgång, psykoterapi, 

funktionsbedömning samt systematiserad anamnesupptagning vid nybesök.  

Granskningarna har visat återkommande brister i journalföringen under pågående 

psykologutredningar. Detta bör följas upp då det utgör en patientsäkerhetsrisk. Även 

avsaknad av journaldokumentation (mellan tre och tio procent) till registrerade 

vårdkontakter är ett alltför vanligt problem som behöver åtgärdas hos vårdgivarna. 

Korrekt genomförda vårdplaner är den i särklass bästa garanten för kvalitativ psykiatrisk 

vård, och man bör se till att vårdgivarna har tillräcklig kunskap om hur och varför man 

upprättar en vårdplan. Exempelvis kan utbildningsinsatser vara befogade för att öka 

kunskapsnivån bland vårdgivare. 

Genom de ovan föreslagna förbättringsåtgärderna kan vårdgivarna kontrollera kvalitet och 

följsamhet mer framgångsrikt än i dagsläget, och således erbjuda säkrare psykiatrisk vård. 
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2. Bakgrund 

2.1 Granskningsuppdrag 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF, i Stockholms läns landsting (fortsättningsvis 

benämnd ”Beställaren”), har genomfört fördjupad avtalsuppföljning av fyra vårdgivare 

inom specialiserad psykiatrisk vård.  

Inom ramen för ovanstående fördjupade avtalsuppföljning gav Beställaren Helseplan 

Consulting Group i uppdrag att genomföra oberoende journalgranskningar av 

vårdkontakter vid fyra vuxenpsykiatriska öppenvårdsmottagningar i Stockholms län: 

Capio, SLSO, PRIMA och Praktikertjänst.  Syftet med granskningarna har varit att 

granska vårdgivarnas avtalsefterlevnad inom specialiserad psykiatri. Uppdragen har 

genomförts under perioden augusti 2016 till juni 2017. Granskningarna har innefattat 

omkring 900 vårdkontakter och 40 behandlingsserier per vårdgivare, fördelat på flera 

mottagningar.  

Denna rapport utgör en sammanfattande jämförelse av resultaten från 

granskningarna. Genom att observera likheter och skillnader i kvalitet av 

dokumentation och vård, kan man särskilja de områden som är i behov av förbättring 

för att uppnå en mer kvalitativ psykiatrisk vård.  

Ansvariga personer från Helseplan har varit Maria Wegner, Solveig Braun och Elina 

Sonnerstam. 

Granskningarna har fokuserat på dokumenterade åtgärder i journalanteckningar, 

registrerade produktkoder samt huruvida journalanteckningar kopplade till respektive 

vårdkontakt kan styrka att angivna kriterier efterlevts. De båda granskningarna och 

kommentarerna i denna sammanställning är utförda av oberoende experter som är 

specialister inom psykiatri och med minst 10 års erfarenhet av vuxenpsykiatrisk vård, 

se lista över expertgranskare i kapitel 6 Appendix. 

2.2 Om verksamheterna 
Capio ansvarar för den vuxenpsykiatriska vården i sydöstra Stockholms län, Haninge, 

Nacka, Värmdö, Nynäshamn och Tyresö. Uppdraget består i att bedriva psykiatrisk vård 

på specialistnivå i öppenvård, exempelvis vid psykossjukdom, bipolär sjukdom och 

neuropsykiatriska utredningar. Den psykiatriska vården omfattar akuta och planerade 

mottagningsbesök, konsultationer och vård i hemmet. 

Praktikertjänst Psykiatri ansvarar för den psykiatriska vården i Spånga, Tensta, Rinkeby 

och Kista. Verksamhet bedrivs för unga vuxna, allmänpsykiatri, äldrepsykiatri, 

psykosvård och intensiv allmänpsykiatri. Mottagningarna erbjuder bedömning och 
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utredning av olika psykiatriska frågeställningar som till exempel depression, 

ångesttillstånd och neuropsykiatrisk problematik. Verksamheterna ska bland annat 

erbjuda och tillhandahålla akut och planerad vård samt mottagningsverksamhet och 

hembesök.   

PRIMA ansvarar för den vuxenpsykiatriska vården i nordöstra Stockholms län, Järfälla 

och Upplands-Bro kommun, samt i stadsdelarna Hägersten-Liljeholmen, Älvsjö och 

Skärholmen. Uppdraget består i att bedriva psykiatrisk vård, som avser stöd, insatser 

och behandling av psykisk ohälsa, på specialistnivå i öppenvård för att uppnå 

förbättrad psykisk hälsa och förebygga ohälsa. Den psykiatriska vården omfattar akuta 

och planerade mottagningsbesök, konsultationer och vård i hemmet. Vårdgivarens 

insatser riktar sig till alla personer 18 år och äldre, folkbokförda i Stockholms län samt i 

behov av psykiatrisk vård på specialistnivå. Vid behov ska en flexibel åldersgräns mot 

barn- och ungdomspsykiatrin tillämpas. 

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) erbjuder psykiatrisk vård i landstingets regi. 

SLSO har specialistverksamheter inom barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri, 

ätstörningsvård, beroendevård och rättspsykiatri. Allmänpsykiatrin utreder och 

behandlar vuxna med bland annat depressioner, olika ångesttillstånd och psykoser. 

Psykiatrin utreder även ADHD och autismspektrumtillstånd samt erbjuder insatser i 

samverkan med Habilitering och Hälsa och socialtjänst. Vuxenpsykiatri bedrivs inom 

Norra Stockholms psykiatri, Psykiatri Nordväst, Psykiatri Sydväst, Psykiatri Södra 

Stockholm och Psykiatricentrum Södertälje. 
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3. Genomförande 
 

Denna sammanställning utgår från resultaten i granskningarna som utförts av 

Helseplan Consulting Group. Sammanställningen innehåller information från samtliga 

granskningar, men för mera djupgående redogörelser rekommenderas läsning av 

slutrapporterna avseende respektive vårdgivare, se kapitel 7 Referenser.  

Utöver jämförelser av resultat innehåller denna rapport också kommentarer och 

förbättringsförslag från de oberoende granskarna som deltagit i granskningarna. En 

lista över expertgranskare redovisas i kapitel 6 Appendix.  

3.1 Övergripande frågeställningar 
Huvudsyfte har varit att besvara följande övergripande frågeställningar: 

1. Stämmer innehåll i journalanteckning med vad som rapporterats till Hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen och har gällande regelverk följts?  

2. Har vården varit medicinskt motiverad och på rätt vårdnivå? 

3. Håller vården en god kvalitet i enlighet med tillämpliga nationella riktlinjer samt 
regionala och lokala vård- och handlingsprogram? 

4. Har vårdgivaren erhållit rätt ersättning? 

Granskningarna har fokuserat på dokumenterade åtgärder i journalanteckningar, 

registrerade produktkoder samt huruvida journalanteckningar kopplade till respektive 

vårdkontakt kan styrka att kriterierna efterlevts.  

Granskningsunderlagen som sammanställs och presenteras i denna rapport har 

utgjorts av verksamheternas inrapporterade faktureringsunderlag tillsammans med 

motsvarande avidentifierad journaldokumentation för valda vårdkontakter. I de 

ursprungliga granskningsrapporterna dubbelgranskades varje vårdkontakt av två 

expertgranskare. I de fall granskarnas bedömningar skilt sig åt har den bedömning som 

varit till vårdgivarnas fördel valts och presenterats i resultatredovisningen. 

Granskningsunderlaget har innehållit både enstaka vårdkontakter och hela 

behandlingsserier som Beställaren selekterat.  

Urvalet har utgått från befintliga avtal samt efterfrågade produktkoder och kriterier för 

behandlingsserier, men i övrigt skett slumpmässigt. Kostnadsberäkningar har utförts 

utifrån de prislistor som varit aktuella för respektive avtal och år. Beräkning av felaktigt 

utbetalda ersättningar har skett utifrån aktuella prislistor och produkter som bedömts 

vara inkorrekt rapporterade. 
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4. Resultat 

4.1 Dokumentationens kvalitet 
Experternas sammantagna intryck efter granskning av vårdgivarnas dokumentation är 

att kvaliteten varierar betänkligt. Journaldokumentationen är många gånger rörig och 

det hänvisas ofta till utredningsmaterial och vårdplaner som är bristfälliga, eller inte 

finns tillgängliga i journaldokumentationen som tillhandahållits av vårdgivaren i fråga. 

Granskarna betecknar det som en stor brist att journalanteckningar för utförd vård 

saknats hos samtliga vårdgivare.  De båda vårdgivare som haft högst andel avsaknad 

dokumentation har under pågående granskningsprocess erbjudits möjlighet att 

komplettera underlaget, vilket nyttjats i viss utsträckning. 

I de fall vårdgivaren inte kunnat presentera journaldokumentation som styrker 

debiterad vårdåtgärd har utbetald ersättning bedömts som felaktig, se kapitel 4.3. 

Beträffande registrering av utförande personalkategori ses endast smärre avvikelser, 

vilka framför allt kan antas bero på felregistreringar. 

Finns journalanteckning för det specifika besöket? 
 

  Capio Praktikertjänst Prima SLSO 

Ja 905 (91%) 945 (97%) 884 (96%) 816 (89%) 

Ja, men inte för motsvarande 
datum 

11 (1%) 0 (0%) 5 (1%) 8 (1%) 

Nej 78 (8%) 32 (3%) 27 (3%) 92 (10%) 

Totalt  994 977 916 916 

 

Är den personal som rapporterats ha genomfört kontakten densamma som enligt 

journalen genomfört kontakten? 

  Capio Praktikertjänst Prima SLSO 

Ja 906 (99%) 943 (100%) 886 (100%) 818 (99%) 

Nej 10 (1%) 2 (0%) 3 (0%) 6 (1%) 

Totalt: 916 945 889 824 
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Kravuppfyllnad för angivna produktkoder  

Bedömning av kravuppfyllnad för angivna produkter har skett utifrån definitioner i de 

båda avtalstyper som varit aktuella för vårdgivarna vid tidpunkten för granskningen.  

 

*29A14 och 2VP11: totalt 20 %. **29A13 och 2VP23 = totalt 25 %. Kod 29A13 Capio: På grund av en annan modell 
för produktregistrering har flera av de felaktiga koderna fallit bort för CAPIO. Det är en administrativt teknisk fråga 
att siffran är för låg i denna statistiska jämförelse. Andelen registreringar som inte uppfyller kraven är högre, vilket 
konstaterats i bedömningen av behandlingsserierna. 

Det kan noteras att Capio har relativt sett störst andel registreringar som bedömts inte 

uppfylla kraven: 15 procent av 983 granskade registreringar. Jämförelsevis har 

Praktikertjänst bäst resultat med sex procent underkända av totalt 2118 granskade 

registreringar. Värt att notera är även 2VP26 Tillägg basutredning, där SLSO sticker ut 

med en hög siffra, då 61 procent av utförda registreringar inte bedömts uppfylla 

kraven. 

Granskarna kommenterar att de olika avtalen till viss del försvårat jämförelsen. Även 

användningen av tilläggskoder komplicerar granskning och jämförelse. Enligt 

granskarna skulle färre tilläggskoder öka transparensen samt möjliggöra effektivare 

framtida granskningar. Vidare betonas vikten av tydligare och mer specifika 

Bedömning av kravuppfyllnad för angivna produkter 

Produktkod Produktbeskrivning

Antal 

granskade 

registreringar

Andel reg 

som ej 

uppfyllt krav

Antal 

granskade 

registreringar

Andel reg 

som ej 

uppfyllt krav

Antal 

granskade 

registreringar

Andel reg som 

ej uppfyllt 

krav

Antal 

granskade 

registreringar

Andel reg 

som ej 

uppfyllt krav

29A10 Teambesök (fler behandlare) 16 50% - -

29A11 Dagsjukvård/längre behandling 180 44% - -

29A14 Telefonkontakter 82 17% 64 9%*

29A08 Hembesök/besök på annan plats 30 17% 7 14%

29A12 Nätverksmöte 49 16% 31 26%

29A06
Mottagningsbesök annan vårdgivare 

än läkare
417 5% 25 20%

29A07 Mottagningsbesök läkare 175 3% - -

29A13 Neuropsykiatrisk utredning 32 3% 11 9%**

29A17 Tolk - Mottagningsbesök läkare 2 50% - -

2VP26 Tillägg basutredning 36 17% 33 61% 25 24%

2VP11 Telefonkontakt 100 27%* 134 24% 139 23%

2VP23 Tillägg neuropsykologisk utredning 29 31%** 31 16% 25 24%

2VP22 Tillägg nybesök - - 20 15% 23 4%

2VP19 Tillägg längre behandling 25 4% 139 9% 121 2%

2VP02 Teambesök på mottagning 5 20% 48 6% 58 12%

2VP09
Enskilt besök på annan plats (1 HoS 

personal)
- - 21 5% 19 16%

2VP13 Konferens utan patient 31 3% 61 2% - -

2VP24 Tillägg Psykolog/Psykoterapeut 88 1% 323 1% 290 1%

2VP01 Enskilt mottagningsbesök 473 0% 600 0% 490 1%

2VP20 Tillägg dagsjukvård 5 40% - -

2VP18 Tillägg konferens med patient (team) - - - - 19 58%

2VP17 Tillägg konferens med patient (enskild) - - - - 10 30%

2VP07
Teambesök i hemmet (minst 2 HoS-

personal)
- - - -

141 25%

2VP10
Teambesök på annan plats (minst 2 

HoS-personal)
- - - -

2 50%

2VP05 Enskilt hembesök (1 HoS-personal) - - - - 24 13%

2VP21 Tillägg tolk - - - - 8 13%

2VP27 Tillägg för ytterligare vårdgivare, Team - - - - 237 3%

2VP25 Tillägg SSK, Paramed, CaseManager - - - - 258 1%

2VP16 Tillägg läkare - - - - 229 1%

 Totalt 983 15% 930 8% 1410 6% 2118 6%

PraktikertjänstCapio PRIMA SLSO



  
 

             9 

definitioner för vissa produktkoder, framför allt när det handlar om koder med hög 

ekonomisk ersättning. Ju högre ersättning, desto tydligare definition krävs beträffande 

vad som ingår och inte ingår. Exempelvis måste det framgå i registreringsanvisningarna 

att orsaken till ett långt besök ska anges, tillsammans med en motivering till varför det 

ansetts vara befogat. De nuvarande avtalen ger vårdgivarna allt för stort utrymme för 

tolkning av kodernas kriterier, i synnerhet skillnaden mellan deltagande i 

gruppbehandling och dagvård och de olika koderna för teambesök och nätverksmöten. 

På grund av fördelningen mellan olika produkter i granskningsunderlaget har somliga 

produkter granskats i mindre omfattning. Det är i dessa fall svårt att dra övergripande 

slutsatser beträffande den sammantagna kvaliteten för dessa produktregistreringar. 

Granskarna noterar att nedanstående produkter består av ett något större underlag 

och generellt utmärker sig med stor andel avvikelser: 

Telefonkontakt/Telefonkontakter 

Godkända telefonkontakter ska ha ett rådgivande innehåll alternativt vara en 

uppföljning av insatt behandling (främst läkemedelsbehandling) eller en bedömning av 

patientens psykiska tillstånd. Registrerade telefonkontakter som inte bedömts uppfylla 

kriterierna har exempelvis endast avhandlat tidsbokning, ombokning av tid eller 

förskrivning av läkemedel samt i några fall bedömts vara i ”socialt syfte”, utan tydlig 

målsättning beträffande rådgivning eller behandling. 

Tillägg neuropsykologisk utredning/Neuropsykiatrisk utredning 

Under dessa produktkoder framkom framför allt brister i journalföringen, vilket 

omöjliggjorde en systematisk granskning. En återkommande iakttagelse var att det 

saknades delar av psykologutredningarna och ibland även psykologutlåtanden. Vanligt 

förekommande var också att journalanteckningarna under pågående 

psykologutredningar inte innehöll information om vad som egentligen avhandlats 

under besöken, utan enbart en hänvisning till senare dokumenterat utlåtande. I en stor 

andel av de granskade vårdkontakterna hade endast ett screeningsamtal genomförts, 

varefter behov av fortsatt utredning uteslutits, men besöken har ändå kodats så som 

vid genomförd utredning. Ibland har kompletterande aktiviteter till redan rapporterad 

utredning registrerats som ny utredning. Dessa vårdkontakter uppfyller inte kriterierna 

för aktuell produktkod, vilket enligt granskarnas bedömning innebär att felaktig 

ersättning utgått då det inte kan anses rimligt att produktkoda enstaka 

bedömningssamtal som en hel neuropsykiatrisk utredning. 
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Tillägg basutredning 

Ett tydligt mönster i granskad dokumentation är att när en läkare varit med vid 

patientbesöket har det ofta utförts en acceptabel anamnesupptagning, men sällan 

med ett relevant bedömningsinstrument som MINI. I de journalanteckningar där 

registreringen inte bedömts uppfylla kriterierna enligt avtal har framför allt 

anamnesen varit otillräcklig. Granskarna konstaterar också att informationen från 

genomförda basutredningar sällan används i den fortsatta vårdkontakten, vilket leder 

till att syftet med basutredningen inte uppnås. Samtliga nybesök borde innefatta en 

basutredning. Undantag kan vara exempelvis patienter som kommer via remiss från 

annat landsting där utredning redan utförts, alternativt i enskilda vårdkontakter där 

behovet av basutredning uppenbart saknas.  

Tillägg längre behandling/dagsjukvård längre behandling 

Dagsjukvård/längre behandling innebär enligt registreringsanvisningen ett personligt 

patientmöte som omfattar minst tre timmar. Produkten är även tillämpbar om flera 

patienter närvarar, det vill säga vid gruppbesök som varar i minst tre timmar.  

Vid granskning av denna produktkod framgår tydligt att Capio använt koden på ett sätt 

som inte återfinns hos övriga vårdgivare och som granskarna bedömer inte kan styrkas 

av evidens. Journaldokumentationen tycks röra sig om konventionella gruppbesök där 

ingen ersättning för extra tidsåtgång bör utgå. Det finns ingen dokumentation som 

förklarar varför dessa besök har tagit mer än tre timmar i anspråk. Det förekommer 

också att vanliga mottagningsbesök, framförallt hos psykolog, registrerats som 

dagsjukvård, men det saknas motivering i dokumentationen som styrker en så pass 

tilltagen tidsåtgång.  

Generellt har granskarna reagerat på att dokumentationen varit av så kortfattad art att 

det inte går att se på vilket sätt aktuell behandling kvalificerar som längre behandling. 

Det har inte på något sätt gått att utläsa orsaken till behovet av längre behandling i 

journaltexten. 

Teambesök i hemmet (minst två hälso- och sjukvårdspersonal (HoS-personal))  

För att produkten ska uppfylla kriterierna enligt registreringsanvisningarna ska teamet 

bestå av mer än en yrkeskategori. Granskarna noterar att dessa kriterier kan vara 

kontraproduktiva, exempelvis när två sjuksköterskor arbetat tillsammans vid 

hembesök där de av säkerhetsskäl ska vara två personer. Eftersom det, utifrån 

gällande regelverk, inte går att godkänna tillägget i dessa fall anser granskarna att en 

översyn av kriterier och ersättning kan vara påkallad för Beställaren så att teamarbete 
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kan tillämpas med befintlig bemanning och enligt omständigheterna i den faktiska 

vårdsituationen. 

Nätverksmöte 

Granskarna konstaterar tydliga tendenser till dubbelrapportering, det vill säga att flera 

medarbetare registrerar produkten för ett och samma besök. Det förekommer också 

att produkten används på felaktigt sätt vid exempelvis remissbedömning samt när 

studenter medverkat. En tydligare definition skulle underlätta korrekt registrering.  

Kravuppfyllnad för angivna KVÅ-koder 

Två åtgärdskoder (förkortas KVÅ, Klassificering av Vårdåtgärder) har granskats specifikt 

då de anses vara av särskild vikt för vårdens kvalitet. Aktuella koder är KVÅ AU120 

Upprättande av strukturerad vård- och omsorgsplan samt KVÅ XV016 

Läkemedelsgenomgång, fördjupad.  

Uppfylls kraven enligt avtal för registrerad KVÅ-kod? 
 

AU120 
Capio Praktikertjänst Prima SLSO 

Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel 

Ja 84 17% 43 61% 32 29% 16 31% 

Nej 399 83% 27 39% 80 71% 36 69% 

Totalt 483  70  112  52  

         

XV016 Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel 

Ja 3 60% 1 100% 2 29% 0 0% 

Nej 2 40% 0 0% 5 71% 4 100% 

Totalt 5  1  7  4  

 

AU120 - Upprättande av strukturerad vård- och omsorgsplan 

Vårdplanen är ett viktigt verktyg för att säkerställa patientens medverkan i den egna 

vården och för att skapa ett tydligt syfte och en riktning för givna vårdinsatser.   

Enligt granskarna är det generellt sett få registreringar som är utförda, jämfört med 

antalet vårdkontakter som ingått i granskningen. De vårdplaner som registrerats är 

dessutom ofta inte korrekt utförda. Capio utmärker sig i jämförelsen genom att 

använda AU120-koden flitigt men på ett felaktigt sätt. I enstaka fall har koden använts 

två eller tre gånger för en enskild vårdkontakt. Det är tydligt att kunskapen om kodens 

betydelse och syfte inte är välkänt hos Capios medarbetare. Praktikertjänst har högst 
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andel upprättade vårdplaner som bedöms som godkända i granskningen. Vårdgivaren 

uppvisar flera välskrivna och korrekt dokumenterade vårdplaner. 

Granskarna rekommenderar samtliga vårdgivare att genomföra utbildningsinsatser för 

att säkerställa att vårdplaner upprättas och att de håller god kvalitet. Det är viktigt att 

skapa en bredare förståelse för vad sjukvården kan erbjuda och vad patienten vill, 

samt hur arbetet ska planeras och genomföras. Det råder ofta en allmän 

dokumentationströtthet i sjukvården. Trots att vårdplaner inte behöver utgöra 

komplexa administrativa åtgärder, så upplevs de som sådana. Det är därför av intresse 

att medarbetarna känner till syftet med och vikten av detta obligatoriska 

arbetsmoment. En bra vårdplan underlättar den fortsatta vården samt minskar 

behovet för ytterligare administration och onödiga vårdinsatser orsakade av 

missförstånd och oklarheter. 

Ett ytterligare förbättringsförslag är att patienten skulle kunna signera sin vårdplan, 

det vill säga att man låter patienten kvittera att de instämmer med vårdplanen och 

förstår den. På detta sätt blir vårdplanen en patientkvitterad överenskommelse som 

ger både vårdgivare och patient en bättre överblick av och möjlighet att följa upp den 

tilltänkta vården. Denna relativt enkla åtgärd skulle på ett påtagligt sätt öka patientens 

medverkan i vården. 

XV016– fördjupad läkemedelsgenomgång 

En tydlig brist som framkommit i granskningen är att fördjupade 

läkemedelsgenomgångar (XV016) genomförs i mycket begränsad omfattning. För att 

ge en god vård är det dock av yttersta vikt att patienter (och i förekommande fall, 

närstående) får god information om aktuella läkemedel och dess biverkningar.  

Kvalitetsgranskning av KVÅ-registrering beträffande enkla läkemedelsgenomgångar 

(KVÅ XV015) har inte ingått i journalgranskningarna. Dock visar en kompletterande 

översikt av antalet genomförda registreringar av aktuell åtgärdskod att även enkla 

läkemedelsgenomgångar tycks genomföras i alldeles för begränsad omfattning.   

Förekomst av KVÅ-kod XV015 (enkel läkemedelsgenomgång, kompletterande 

sammanställning) 

  Capio Praktikertjänst Prima SLSO 

  Antal Andel*  Antal Andel*  Antal Andel*  Antal Andel*  

  
88 2,1% 33 1,5% 21 1,2% 37 1,9% 

*Avser andel av alla registrerade KVÅ-koder 
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4.2 Vårdens kvalitet  
Bedömningen av vårdens kvalitet grundar sig på en sammantagen helhetsbild av 

dokumentationen i granskade behandlingsserier, som innehåller en eller flera 

vårdkontakter kopplade till samma patient. Granskningen har innefattat omkring 40 

behandlingsserier per vårdgivare. 

Har vårdplan upprättats? 
 

  Capio Praktikertjänst Prima SLSO 

Ja 28 (78%) 28 (76%) 18 (46%) 20 (50%) 

Nej 8 (22%) 9 (24%) 21 (54%) 20 (50%) 

Totalt 36 37 39 40 

 

Följs vårdplanen upp? 

  Capio Praktikertjänst Prima SLSO 

Ja 28 (100%) 23 (82%) 17 (94%) 20 (100%) 

Nej 0 (0%) 1 (4%) 1 (6%) 0 (0%) 

Ej relevant   4 (14%)     

Totalt 28 28 18 20 
 

Revideras vårdplanen vid behov? 
 

  Capio Praktikertjänst Prima SLSO 

Ja 20 (71%) 19 (68%) 13 (72%) 17 (85%) 

Nej 1 (4%) 2 (7%) 3 (17%) 3 (15%) 

Ej relevant 7 (25%) 7 (25%) 2 (11%) 0 (0%) 

Totalt 28 28 18 20 

  

Vårdplan 

Dokumenterad vårdplanering (i någon som helst form) saknades för mellan 22 och 54 

procent av patienterna i granskningarna. I de fall vårdplanering saknas är det svårare 

att finna en röd tråd i patientens kontakt med mottagningen. Det saknas 

dokumentation som beskriver vad som ska ske, hur detta ska ske eller hur patientens 

kontakt med mottagningen ska utvärderas. Detta leder många gånger till att varken 

patienten eller vårdpersonalen vet vad målsättningen med vårdkontakten är. Det 

skapar frustration och förvirring hos patienten och sannolikt även merarbete för 

vårdgivaren.  
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I de fall där vårdplan upprättats bedömdes endast en mindre andel vara av god kvalitet 

medan övriga hade brister. Samtidigt noterar granskarna att de vårdplaner som 

upprättats ändå följdes upp. Detta visar att om en vårdplan väl upprättats så uppföljs, 

utvärderas och omvärderas den på ett bra sätt. En väl beskriven initial vårdplan är ett 

bra kvalitetsmått.  

 

 

Granskarna rekommenderar att tydliga incitament till att skapa en vårdplan bör 

upprättas och att bedömningsinstrument används för att säkerställa en hög och 

jämförbar kvalitetsnivå.   

Suicidriskbedömning och läkemedelsbehandling 

Patienter som bedöms tillhöra specialistpsykiatrin ska, vid åtminstone något tillfälle, 

genomgå en strukturerad suicidriskbedömning. Detta har skett i relativt hög 

utsträckning.  

Av de dokumenterade suicidriskbedömningarna bedömdes majoriteten vara utförda 

på ett strukturerat sätt eller på ett sätt som ansågs vara tillfredsställande, om än rörigt 

eller osystematiskt. Sammantaget visar detta på kvalitet och ett säkerhetstänk från 

vårdgivarnas sida. Dock saknades suicidriskbedömning i upp till 16 procent av 

granskade vårdkontakter, vilket inte är bra.   

Läkemedelsbehandling bedömdes vara adekvat i de flesta granskade 

behandlingsserierna. Exempel på serier där inte läkemedelsbehandling bedömts vara 

relevant är renodlade neuropsykiatriska utredningar där läkemedels- eller psykologisk 

behandling inte satts in. 
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Har suicidriskbedömning genomförts under vårdkontakten? 
 
  Capio Praktikertjänst Prima SLSO 

Ja, strukturerad 31 (86%) 21 (57%) 19 (49%) 30 (75%) 

Ja, ej strukturerad 4 (11%) 10 (27%) 13 (33%) 9 (23%) 

Nej 1 (3%) 6 (16%) 4 (10%) 1 (2%) 

Nej, ej relevant 0 (0%) 0 (0%) 3 (8%) 0 (0%) 

Totalt 36 37 39 40 

 

Är läkemedelsbehandlingen adekvat?  
 

  Capio Praktikertjänst Prima SLSO 

Ja 26 (72%) 24 (65%) 23 (59%) 26 (65%) 

Nej 0 (0%) 2 (5%) 2 (5%) 1 (2%) 

Ej relevant/ ej LM 
behandling 

10 (28%) 11 (30%) 14 (36%) 13 (33%) 

Totalt 36 37 39 40 

 

Utvärdering av given behandling  

Dokumenterad utvärdering av given behandling återfanns i varierande grad hos 

vårdgivarna. Capio utmärker sig genom att ha utvärderat behandlingen i samtliga 

granskade behandlingsserier, samt att man använder sig av bedömningsinstrument i 

jämförelsevis hög utsträckning. Det bedömningsverktyg som huvudsakligen använts är 

CGI-skalan, som är den enklaste formen av systematisk skattning som står till buds. 

Frånvaro av systematiserade utvärderingar av insatt behandling är att betrakta som en 

kvalitetsbrist. 

Har behandlingen utvärderats? 
 

  Capio Praktikertjänst Prima SLSO 

Ja, klinisk bedömning 
och 

bedömningsinstrumen
t 

22 (88%) 16 (64%) 7 (20%) 18 (50%) 

Ja, enbart klinisk 
bedömning 

3 (12%) 9 (36%) 15 (43%) 12 (33%) 

Nej 0 (0%) 0% 13 (37%) 6 (17%) 

Totalt 25 25 35 36 
 

Sammanfattande bedömning av behandlingsserier 

Den sammanfattande bedömningen av vårdens kvalitet beträffande utredning och 

behandling visar att större delen av behandlingsserierna bedömdes vara utförda i 
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enlighet (eller delvis i enlighet) med vårdprogram, nationella riktlinjer och klinisk 

praxis. 

I de fall granskarna funnit anledning att underkänna behandlingsserier har det 

mestadels förelegat otillräckliga utredningar där relevant utredningsmaterial inte 

återgivits i journalen.  

 

Är utredning/behandling förenligt med vårdprogram, nationella riktlinjer och 
klinisk praxis? 

  Capio Praktikertjänst Prima SLSO 

Ja 28 (78%) 29 (78%) 29 (74%) 35 (88%) 

Delvis 8 (22%) 6 (17%) 4 (11%) 4 (10%) 

Nej 0 (0%) 2 (5%) 6 (15%) 1 (2%) 

Totalt  36 37 39 40 
  

Vid separat kvalitetsgranskning av behandlingsserier som avsåg neuropsykiatrisk 

utredning befanns mellan 13 och 50 procent vara av bristande kvalitet. Bedömningen 

baseras framför allt på bristfälliga läkarbedömningar. Det saknas ofta ett 

differentialdiagnostiskt resonemang, där anteckningarna i huvudsak utgörs av en 

återgiven anamnes utan tydlig systematik. Granskarna efterlyser större tydlighet 

beträffande orsaker till att utredning är påkallad. Kompetensbrist kan vara en orsak till 

att utredningar initieras i onödan. 

Håller NP-utredningen god kvalitet?  
 
  Capio Praktikertjänst Prima SLSO 

Ja 14 (50%) 19 (83%) 21 (72%) 26 (87%) 

Nej 14 (50%) 4 (17%) 8 (28%) 4 (13%) 

Totalt  28 23 29 30 

  

Den sammanfattande bedömningen av behandlingsseriernas relevans beträffande 

upplägg och innehåll, baserat på antal vårdkontakter samt huruvida journalföringen 

varit adekvat, visar att så bedömdes vara fallet i mellan 78 och 84 procent av de 

granskade serierna. I de fall det förelegat har antalet vårdkontakter bedömts som 

onödigt högt. Omkring 20 procent av behandlingsserierna bedömdes ha icke-adekvat 

journalföring, mestadels beroende på att viktig information av betydelse för planering, 

utförande eller uppföljning av patientens vård saknats i journaldokumentationen. 
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 Är antalet vårdkontakter rimliga? 

  Capio Praktikertjänst Prima SLSO 

Ja 28 (78%) 31 (84%) 31 (79%) 31 (78%) 

Nej, för många 7 (19%) 6 (16%) 8 (21%) 9 (22%) 

Nej, för få  1 (3%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Totalt 36 37 39 40 
 

Övergripande fråga: Är journalföringen adekvat? 
 

  Capio Praktikertjänst Prima SLSO 

Ja 30 (83%) 29 (78%) 32 (82%) 32 (80%) 

Nej 6 (17%) 8 (22%) 7 (18%) 8 (20%) 

Totalt 36 37 39 40 

 

Beträffande vårdnivå har de granskade behandlingsserierna överlag ansetts vara 

medicinskt motiverade för psykiatrisk specialistvård. Ett fåtal behandlingsserier 

bedöms ha kunnat handhas av primärvården. 

 

Är behandlingsserie medicinskt motiverad givet vårdnivå specialiserad psykiatri? 

  Capio Praktikertjänst Prima SLSO 

Ja 35 (97%) 36 (97%) 36 (92%) 38 (95%) 

Nej 1 (3%) 1 (3%) 2 (5%) 0 (0%) 

Svårbedömt 0 (0%) 0 (0%) 1 (3%) 2 (5%) 

Totalt 36 37 39 40 
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4.3 Kvalitet i rapportering och bedömning om rätt ersättning utgått 
Ersättningsmodellerna som tillämpas för de granskade vårdgivarna innehåller 

prestationsersättningar för olika typer av tjänster, så kallade produkter. Utförda 

tjänster registreras i form av produktkoder, vilka utgör underlag för prestationsbaserad 

ersättning från Beställaren. En vårdkontakt kan innehålla flera produkter. 

Totalt betalades 4 067 366 kronor i ersättning till vårdgivarna under 

granskningsperioden*. Av detta belopp utgjorde 653 608 kronor felaktigt utbetalda 

ersättningar, vilket motsvarar cirka 16 procent. 

Vårdgivare 
Totalt 
antal 

produkt-
koder 

Utbetald 
ersättning 
[kr] totalt 

Felaktigt 
utbetald 

ersättning 
[kr] totalt 

Andel 
felaktigt 
utbetald 

ersättning 

Andel av felaktigt 
utbetald 

ersättning där 
journalanteckning 

saknats: 

Capio 
994 942 064 243 636 26% 127 117 = 52% 

Praktikertjänst 
2 301 1 425 206 172 010 12% 44 893 = 26% 

PRIMA 
1 635 1 025 584 128 523 13% 52 994 = 41% 

SLSO* 945 674 512 109 439 16% 34 667 = 32% 
*) SLSO utbetald ersättning inkluderar endast 2016 

Som tabellen ovan visar, är det relativt sett inte stora skillnader i andel felaktigt 

utbetalda ersättningar mellan SLSO, Praktikertjänst och PRIMA (16, 13 respektive 12 

procent). Vidare är antalet produktkoder avsevärt större för Praktikertjänst (2 301), 

medan omfattningen för SLSO och Capios del är lika, 845 respektive 944 produktkoder, 

och PRIMA befinner sig mellan de tre övriga vårdgivarna med 1 635 produktkoder. 

Vad som framstår tydligt är att andelen felaktigt utbetalda ersättningar är markant 

högre för Capios del: 26 procent eller 243 636 kronor. Av detta belopp utgör avsaknad 

av journalanteckning 52 procent eller 127 117 kronor. Felaktigt utbetald ersättning på 

grund av ”Ifrågasatt utbetalning som inte kunnat verifieras”, det vill säga att 

journalanteckning saknas, är en post som borde uppgå till noll kronor och är således en 

brist som samtliga vårdgivare borde åtgärda. 
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5. Slutsatser och expertgranskarnas rekommendationer 
 

Den nuvarande beställarmodellen i Stockholms läns landsting är utformad för att 

stimulera vårdgivare att utföra specifika vårdinsatser genom att ersätta dessa 

ekonomiskt. Det är svårt att produktkoda kvalitativt innehåll i vården och därför ser 

granskarna en tydlig risk att vårdgivare väljer insatser som renderar ersättning snarare 

än vårdinsatser som innebär bättre kvalitet på bedömning och behandling. Ett exempel 

är användandet av bedömningsinstrument i bedömningen av patienternas tillstånd, 

vilket i praktiken tenderar att gå ut över kvaliteten på anamnesupptagningen. Detta 

försök att höja kvaliteten på vården har i många fall lett till en halvautomatiserad och 

ofta oreflekterad genomgång av olika bedömningsinstrument, där slutsatserna från 

denna genomgång inte inkluderas i den kliniska bedömningen och då inte kommer till 

användning i vården.  

Ambitionen att produktkoderna ska täcka såväl rena produktionsmått i form av utförda 

vårdinsatser, som vårdinnehållets kvalitet, har uppenbart inte efterlevts på ett 

tillfredsställande sätt. Ett förslag är att beställaren använder produktkoder för 

vårdgivarens kvantitativt utförda arbete, det vill säga att ersätta vårdgivaren för 

utförda vårdinsatser utan försök till viktning av dess kvalitativa innehåll. Kvaliteten kan 

istället kontrolleras med målbeskrivningar med förväntade kvalitetsmål så att detta 

avtalsmässigt betraktas som en självklarhet och inte något man får extra betalt för att 

utföra. Beställaren övervakar vårdkvaliteten med regelbundna stickprovskontroller.  

Korrekt genomförda vårdplaner är den i särklass bästa garanten för kvalitativ 

psykiatrisk vård. Ytterligare förslag på kvalitetskontroller är genomgång och 

uppföljning av centrala arbetsuppgifter för olika yrkeskategorier, såsom fördjupad 

läkemedelsgenomgång, psykoterapi, funktionsbedömning samt systematiserad 

anamnesupptagning vid nybesök. Granskningarna har visat återkommande brister i 

journalföringen under pågående psykologutredningar. Även detta är värt att följa upp, 

eftersom denna typ av brister utgör en patientsäkerhetsrisk.  

För att undvika för höga ersättningsnivåer, kan stickprov tas på anteckningar kodade 

med dagsjukvård och team-/nätverksinsatser. Dessa anteckningar måste innehålla 

information som klargör varför en högre ersättningsnivå begärs av vårdgivaren. 

Generellt föreslår granskarna att vårdgivarna ska stimuleras att använda telefon och 

andra elektroniska hjälpmedel i vården. Valet av kontakttyp ska styras av patientens 

behov och förutsättningar och inte av stora skillnader i ersättningsnivåer. Att 

kommunicera med patienter på distans är ofta bra och resurseffektivt. 

En separation mellan produktion- och kvalitetsmått skulle sannolikt underlätta för 

vårdgivarna. För att dialogen mellan beställare och utförare ska underlättas, 

rekommenderar granskarna att beställaren tydligt i förväg informerar vårdgivarna om 
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hur och vad som kommer att övervakas. Stickprovskontrollerna kan under 

förutbestämda perioder varieras mellan olika kvalitetsmått i form av angivna KVÅ-

koder och kontroller av följsamhet till avtal beträffande ett urval av produktkoder 

och/eller anteckningstyper. 

God psykiatrisk vård måste baseras på en noggrant genomförd initial 

anamnesupptagning. En anamnesupptagning ska följas av en klinisk sammanfattning 

och ett differentialdiagnostiskt resonemang. Det är bra att använda semikvantitativa 

skalor och bedömningsinstrument för att undvika allt för subjektiva och 

symtomfokuserade slutsatser. Modellen skattning före – utvärdering efter givna 

insatser behöver utvecklas. Ett systematiskt användande av vårdplaner, gärna som 

signerats av patienten själv, är den struktur som måste implementeras.  

Huvudsyftet med den psykiatriska vården är att långsiktigt hjälpa patienterna till ett 

självständigare liv. Beställar-utförarmodellen måste stödja detta långsiktiga mål, 

istället för att fokusera på produktion och ersättning, som dagens system tenderar att 

göra. Vår förhoppning är att förslagen i denna rapport ska hjälpa beställaren att byta 

fokus i den psykiatriska vården och därmed höja kvaliteten och förbättra vårdgivarnas 

följsamhet och delaktighet. 
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6. Appendix  
 

Expertgranskare 

 Jonas Borgman, specialist inom allmänpsykiatri sedan 1994 med erfarenhet 
från såväl sluten som öppen allmänpsykiatrisk vård, samt inom psykosvård. 
Verksamhetschef 2006–2010 och därefter chefsöverläkare vid Psykiatriska 
kliniken Nyköping/Katrineholm. 

 Johan Hellström, disputerad i neurovetenskap 2004 och specialist i psykiatri 
sedan 2010, huvudsakligen arbetat med akutpsykiatri. Sedan augusti 2012 
verksamhetschef vid Psykiatriska kliniken Nyköping/Katrineholm, men är 
fortfarande kliniskt aktiv. 
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