
 

 

 

 

CENTRALA RÖN 
• Antalet patienter och vårdperi-

oder inom den psykiatriska avdel-

ningsvården minskade från 2019 

till 2020. 

• Samtidigt ökade antalet patienter 

inom öppenvården med nästan 2 

procent och antalet öppenvårds-

kontakter med cirka 5,5 procent. 

• Andelen korta vårdperioder på 

vårdavdelning (högst 2 veckor) av 

alla vårdperioder ökade och på 

motsvarande sätt minskade ande-

len långa vårdperioder (över 2 

veckor). 

• Andelen kvinnor i avdelningsvård 

inom den psykiatriska speciali-

serade sjukvården var 53 procent 

och av patienterna inom öppen-

vården 58 procent. 
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Psykiatriska specialiserade sjukvården 2020 
De psykiatriska vårdperioderna förkortades ytterligare 

År 2020 vårdades sammanlagt 203 000 patienter inom den psykiatriska specialiserade 

sjukvården. Av dessa vårdades cirka 24 000 på en vårdavdelning och drygt 200 000 inom 

öppenvården. Sammantaget ökade antalet patienter inom den psykiatriska specialiserade 

sjukvården med 1,7 procent. De flesta patienter som vårdas på vårdavdelning har också 

öppenvårdskontakter under samma år. 

År 2020 uppgick antalet avslutade vårdperioder på en vårdavdelning till sammanlagt 38 

000. Det gjordes 2,3 miljoner öppenvårdsbesök inom den psykiatriska specialiserade sjuk-

vården. Antalet patienter som vårdades på vårdavdelning inom den psykiatriska speciali-

serade sjukvården minskade med 3,1 procent och antalet vårdperioder med 7,5 procent 

jämfört med 2019. 

Antalet patienter inom öppenvården ökade med 1,8 procent och antalet öppenvårdskon-

takter med 5,5 procent jämfört med året innan. Efter ändringen av klassifikationen 2019 är 

det möjligt att följa även andra än fysiska kontakter inom öppenvården, såsom distans-

kontakter. Cirka 70 procent av alla psykiatriska uppgifter 2020 registrerades med hjälp av 

den nya klassifikationen. Till exempel rapporterades cirka 400 000 distanskontakter inom 

psykiatrin 2020. Dessa distanskontakter räknas i denna statistikrapport till öppenvården, 

men i fortsättningen kommer rapporteringen av dessa att utvecklas.  

I den här rapporten granskas endast den psykiatriska specialiserade sjukvården, inte 

mentalvårdstjänsterna som en helhet. Rapporten inbegriper inte primärvårdens mental-

vårdsarbete. 

Figur 1. Antal patienter inom den psykiatriska specialiserade sjukvården 2010–2020. 
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