
2021-05-14

1

Kartläggning av patienter, uppföljningar på 
individ-och gruppnivå på 
Beroendecentrum Stockholm

20210518

Nadja Eriksson

ÖL, Specialist i psykiatri, Sektionschef- Metadonsektionen BCS

Samordnare-Processägare-beroendekartan



2021-05-14

2



2021-05-14

3

Agenda

 Organisation Beroendecentrum Stockholm

 Vårdproduktion 

 Uppföljning via vårdprocesser på individ- och gruppnivå

 Uppföljning via HSF 

 Uppföljning via Bättre Beroendevård
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Beroendecentrums uppdrag

Klinikens uppdrag är att ge råd, stöd och behandling. Det innebär avgiftning 
och behandling av patienter beroende av alkohol, narkotika och läkemedel. 
Vi erbjuder även behandling för patienter med spelberoende. 
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Verksamhetschef Samverkansgrupp

ÖV Norra
Stockholms stad

Maria Ungdom
Norra länets 

öppenvård
Sektionen för akut-

och heldygnsvård
Metadon-
sektionen

Sektionen för 
högspecialiserad

öppenvård

7 sektioner och 1 administrativ enhet

Öppenvård

Heldygnsvård

Annan vårdform

Annan verksamhet

Akutverksamhet

Ledningsgrupp
(sektionschefer)

Sektionerna leds av sektionschef. Varje sektion har 
därtill en egen sektionsadministratör.  
Enheterna leds av chefsjuksköterska eller 
motsvarande enhetschef.

Totalt 55 enheter

Beroendecentrum Stockholm

Administrativ 
enhet

4 enheter
6 enheter

(Mini-Maria vid
23 lokaliteter) 

Södra länets
öppenvård

9 enheter 7 enheter 8 enheter
10 enheter 11 enheter

1 enhet
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Bemanning

 Beroendecentrum Stockholm har cirka 750 anställda.

 De anställda är sjuksköterskor, läkare (50-tal ST-läkare), skötare, psykologer, 
medicinska sekreterare, barnmorskor, kuratorer, psykoterapeuter, 
administratörer, arbetsterapeuter, handläggare och ytterligare några 
personalkategorier.
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Vårdproduktion i heldygnsvård 
respektive öppenvård BCS
Vårdproduktion 2015-2020

Vårdproduktion 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Antal avslutade vårdtillfällen, heldygnsvård 12 017 12 400 11 628 10 850 10 872 12 143

Antal vårddagar, heldygnsvård 18 734 20 470 18 684 18 244 18 462 18 820

Antal besök, läkare 62 162 59 213 58 272 55 970 55 775 54 459

Antal besök, övrig personal 297 143 298 235 291 301 260 186 267 782 276 096
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Vårdprocesser inom BCS

Psykiatrins standardiserade vårdprocesser beskriver en miniminivå av vad vi som 
vårdgivare ska erbjuda varje patient. Det är en försäkring för att alla patienter 
ska få samma möjlighet till en jämlik och evidensbaserad vård av hög kvalitet.

 Våra vårdprocesskartor är en slags flödesscheman som tydliggör de 
standardiserade vårdprocesserna för olika diagnoser. 

 Kartorna visar vilka vårdinsatser som ska erbjudas, vilket informationsmaterial 
som ska ges till patienterna, hur vården ska dokumenteras och hur 
följsamheten till standarderna ska följas upp.

 Processkartorna baseras på de regionala vårdprogrammen och andra 
styrande riktlinjer.

 Ur patientens synvinkel märks arbetet främst i hens individuella vårdplan, som 
vid samsjuklighet kan innehålla insatser från flera vårdprocesskartor.
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Förlopp av vårdprocesser 

 Basutredning 

 Utökad utredning 

 Behandling och insatser 

 Vårdplanering

 Uppföljning
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Uppföljning av vårdprocesser

 Start av vårdåtagande

 Bas- och utökad utredning

 Skattningar enligt vårdprogram

 Diagnos, beroendediagnos och psykiatrisk diagnos

 Antal med vårdplaner och SIP

 Uppföljning av farmakologisk- och psykologisk behandling

Uppföljningsmöjligheter för alla psykiatriska kliniker och Beroendecentrum 
registreras via en speciell app. 

Uppföljningen sker 2 ggr/år för samtliga psykiatriska verksamheter. 
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Basala förutsättningar för processuppföljning, mars 2021:
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Uppföljning från HSF

Följande fokusområden utgör grunden i beställarens uppföljning av 
verksamheten:

 1. Hög tillgänglighet

 2. God kvalitet och delaktighet - Patientens delaktighet och inflytande -
Kontinuitet - Säker vård - Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård 

 3. Hög effektivitet - Samverkan
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Uppföljning från HSF
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Uppföljning via Bättre Beroendevård

 Bättre Beroendevård är ett nationellt kvalitetsregister för den specialiserade 
beroendevården. Syftet med registret är att bidra till en bättre och mer 
jämlik beroendevård i hela landet.

 Uppgifter samlas in från patientjournalen. Det gäller diagnos, 
personnummer, hälsotillstånd, behandling och effekt av behandling. Även 
sysselsättning, bostad och andra uppgifter av betydelse samlas in. När alla 
uppgifter samlas blir dem till anonym statistik. När uppgifterna inte längre 
behövs tas de bort ur kvalitetsregistret. 


