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givare inom öppenvårdspsykiatrin. Varje år 
hjälper vi över 20 000 patienter att må bättre 
på våra psykiatriska mottagningar, HVB-hem 
och resursskola.
 
Genom välfungerande mottagningar och 
högkvalitativ vård vill vi garantera bäst be-
handlingsutfall per skattekrona. I den här rap-
porten berättar vi hur vi systematiskt arbetar 
med vårdkvalitet, och redovisar behandlings-
resultaten. Vi tror på transparens, och vill att 
såväl patienter och anhöriga som beställare 
ska veta vad de kan förvänta sig av WeMind 
som vårdgivare.
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Utfallsmätning handlar 
om respekt för patienten
Att jobba med resultatuppföljning på det sätt som vi gör på WeMind är en utmaning. Vi kan 
göra mer inom psykiatrin för att ta reda på hur patienternas mående faktiskt utvecklas under 
behandlingen, och ibland känns det som att vi bryter ny mark. För mig som chef för WeMinds 
öppenvårdspsykiatri är det en självklarhet att detta prioriteras högt, även om det ibland är ut-
manande i en klinisk verksamhet. Våra mottagningar har kommit olika långt i sitt arbete med 
uppföljning, men de har alla inlett resan mot en resultatorienterad psykiatri.

I grunden handlar vårt uppföljningsarbete om respekt för patienten. En människa som kom-
mer till oss med sina besvär investerar tid, energi och känslor i behandlingen och sätter stort 
hopp till våra behandlare. Vi ser det som vår skyldighet att redan vid behandlingsstart kunna 
visa en tydlig plan för hur vi ska hjälpa till, och genom att visa upp genomsnittliga behandlings-
resultat kan vi förhoppningsvis ingjuta hopp när en patient upplever sin situation som hopplös!

Även för oss som behandlare är det värdefullt att veta att den behandling vi erbjuder gör skill-
nad. Att se behandlingsresultaten sammanfattade ger en oerhörd motivation för att fortsätta 
arbeta för att så många som möjligt ska bli fria från psykiatriska besvär. Uppföljningarna gör 
också att vi kan se när en behandling inte har den effekt som vi strävar efter, och anpassa den 
för att göra så stor nytta som möjligt.

Men resultatuppföljning inom psykiatrin är också viktigt ur ett större perspektiv. Liksom 
många andra delar av vården brottas psykiatrin med knappa resurser och vårdköer. Genom att 
hela tiden utvärdera oss själva kan vi försäkra oss om att vi är försiktiga med skattepengar och 
hur vi använder våra resurser. Psykiatriska besvär är ett samhällsproblem, och det finns inte 
utrymme för bristfällig uppföljning. Genom att arbeta resultatorienterat med vårdprocesskartor 
och tidsbegränsade vårdprocesser vill vi öka genomströmningen i vården, så att färre ska fastna 
inom psykiatrin och i långa vårdköer.

Den här visionen – att strukturerat göra skillnad för såväl patienter och behandlare som på 
samhällsnivå – genomsyrar allt vårt arbete, oavsett om det sker på öppenvårdspsykiatriska mot-
tagningar, HVB-hem eller i andra sammanhang. 

Vi möts ibland av uppfattningen att överlappande diagnoser, komplicerade fall och bristen på 
biologiska indikatorer gör det omöjligt att följa upp behandlingsresultat i psykiatrin. De resultat 
som presenteras i den här rapporten är ett tydligt bevis på att det inte stämmer. Det går – om 
man vill! Men det kräver tid och arbete.

Bakom siffrorna och graferna döljer sig hårda ansträngningar av WeMinds behandlande per-
sonal runt om på våra mottagningar. Att vi så tydligt kan redovisa vår vårdkvalitet i termer av hur 
patienterna faktiskt mår är resultatet av deras engagemang. När våra beställare i Sveriges Regio-
ner ser och uppmuntrar arbetet med resultatuppföljning, då blir det riktigt spännande! Vi vill ta 
oss an utmaningen tillsammans med våra uppdragsgivare och andra vårdgivare, med målet att 
psykiatrins patienter ska få så bra vård som möjligt!

Sara Shoshtari 
Chef för WeMinds öppenvårdspsykiatri
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”Vi vill ta oss an
 utmaningen
tillsammans
med våra
 uppdragsgivare,
med målet att
psykiatrins
patienter ska få
så bra vård
som möjligt!
Sara Shoshtari
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Fem principer för en  bättre 
psykiatri
För att omsätta WeMinds vision i verkligheten har vi formulerat fem principer för 
en bättre psykiatri. Varje princip utgår från en viktig värdering, och förankras i verk
samheten genom tydliga mätpunkter. På så vis vill vi försäkra oss om att vår värde
grund som vårdgivare inte stannar vid fina ord, utan följs upp och redovisas lika 
tydligt som ekonomiska resultat. Det kännetecknar ett socialt företag!

Patienten i fokus. Vi sätter alltid patienten i 
första rummet, med målet att så många som 
möjligt ska bli friska och kunna återgå till sina 
vanliga liv. Varje patient ska vara välinforme-
rad om och göras delaktig i sin behandling. 
Vi strävar alltid efter att våra patienter ska 
känna sig nöjda med såväl vård som tillgäng-
lighet och bemötande. Vi följer upp detta ge-
nom att mäta och redovisa ex. patientnöjdhet 
och -delaktighet.

Evidensbaserad vård. Varje patient som 
kommer till oss ska kunna vara säker på att 
få vård i linje med nationella och regionala 
vårdprogram. Så är tyvärr inte alltid fallet i 
psykiatrin, och många patienter möts idag 
av  behandlingar som saknar vetenskapligt 
stöd. Vi lägger stor vikt vid att följa behand-
lingsmetoder som är bevisat effektiva, och 
uppdaterar regelbundet våra rutiner och 
vårdprocesser för att försäkra oss om att hela 
verksamheten vilar på evidensbaserad grund. 
Vi följer upp detta genom regelbundna egen-
kontroller och genom att försäkra oss om att 
samtliga WeMind-mottagningar använder 
vårdprocesskartor som garanterar följsamhet 
till de nationella vårdprogrammen.

Mätbara resultat. Genom att följa upp våra 
behandlingar kan vi försäkra oss om att alla 
insatser gör skillnad. Ur patientens perspek-
tiv är är det viktigt att kunna följa sitt måen-
de över tid, vilket är till stöd i behandlingen. 

Mätningar gör det också möjligt för oss att se 
om vi ligger i linje med den senaste forskning-
en. Konkret och konsekvent uppföljning av 
 behandlingsresultat är en förutsättning för att 
kunna förbättra vården.

Lärande organisation. Psykiatrin är ett 
vårdområde i ständig förändring, och för att 
kunna erbjuda bästa möjliga vård håller vi 
oss konstant uppdaterade om de senaste ve-
tenskapliga rönen. Vi jämför oss med resultat 
som uppnås i vetenskapliga studier, och delar 
kunskap mellan våra mottagningar och klini-
ker. Sådana jämförelser ligger till grund för 
analyserna av behandlingsresultat. Mätning-
arna gör att vi vet när vi når förväntat resultat. 
Ser vi en förbättringspotential startar vi rikta-
de utvecklingsprojekt.

Vård efter behov. Vi gör individuella be-
dömningar på alla våra patienter och en vård-
planering som är anpassad till patientens 
behov och önskemål. En del av våra patienter 
kan få goda resultat efter en kortare tid, med-
an andra behöver längre tid och fler insatser. 
Vårt arbetssätt går ut på att anpassa vården 
efter individens behov.

WeMinds kvalitetsindex. Ovanstående 
fem principer ligger till grund för WeMinds 
kvalitetsindex. Kvalitetsindexet sammanfat-
tar WeMinds kvalitetsprinciper i en enda siffra 
som vi använder oss av för att säkerställa att 
vi ständigt kan förbättra den vård vi erbjuder.
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Svart på vitt hur patienten 
mår
Datadrivet är ett ord man kanske inte spontant förknippar med psykiatrin. Men inom 
WeMind har man länge utvecklat metoder för att mäta såväl processer i verksamheten som 
behandlingens effekter.
– Datan ger oss möjligheter att studera hur vården faktiskt fungerar och utveckla den efter 
patienternas behov, säger Fabian Lenhard, data och analyschef på WeMind.

Att mäta och följa upp hur det går för patien-
terna var något unikt inom psykiatrin när 
WeMind öppnade sin första mottagning i 
Stockholm 2009. Det är det fortfarande, enligt 
Fabian Lenhard, forskare och tidigare chef för 
BUP FoU Centrum, och data- och analyschef 
på WeMind sedan 2020.

– Vårt fokus på mätning av behandlings-
resultat är något som kännetecknar WeMind 
som vårdgivare. Genom det har vi unika möj-
ligheter att svart på vitt se om vi gör rätt saker. 
Jag upplever att det finns ett stort intresse för 
vårt arbetssätt då det skapar möjligheter att 
bidra till en bättre psykiatri, säger Fabian Len-
hard.

Effektivare behandlingsmetoder
Fabian har en bakgrund som psykolog och 
forskare, med lång erfarenhet inom barn- och 
ungdomspsykiatrin. Steget över till WeMind 
beskriver han som en naturlig fortsättning 
i sökandet efter effektivare behandlings-
metoder.

– På WeMind finns förutsättningarna att för-
ändra och göra skillnad. Här finns verktygen, 
visioner och en genuin vilja att skapa resultat 
för patienterna. Nyckeln för att hela tiden bli 
bättre på det vi gör är att vi löpande mäter 
effekten av våra behandlingar och anpassar 
verksamheten efter det. 

Han jämför med den somatiska vården där 
det är självklart att behandla enligt evidens, 
men också att man följer upp hur det går för 
patienterna.

– Titta på bröstcancer som tidigare var en 
dödsdom, men där man idag har utveck-
lat vården på ett fantastiskt sätt mot bättre 
 behandlingsmetoder, kunskap och resultat. 
Det finna många exempel inom vården där 
man gjort stora framsteg, men det händer inte 
om man inte mäter och följer upp insatserna.

Mäta vården
Att mäta behandlingsresultat är inte enbart 
ett sätt att förbättra vårdens resultat. Det är 
konkret ett sätt för varje patient att följa sitt 
mående över tid.

– Ens psykiska mående brukar förändras 
så pass långsamt ändå, det kan vara svårt att 
komma ihåg hur det var för ett halvår sedan 
eller ett år sedan. Mäter man sina symptom 
regelbundet ser man om kurvan går upp- el-
ler nedåt, och det går lättare att koppla vad 
det var som gjorde att man mådde bättre un-
der en period.

WeMind har även tillsatt en grupp för kva-
litet, forskning och utveckling. Vid sidan om 
Fabian består gruppen av psykologerna Tove 
Hultstrand och Lena Lundholm.

– Vi tror att vårt kvalitetsarbete också är in-
tressant utifrån ett forskningsperspektiv. Det 
finns ett fortsatt stort behov att utveckla ännu 
bättre och mer effektiva behandlingsmetoder 
inom psykiatrin. Vi har tillgång till mycket data 
på WeMind, och har därför möjlighet att kun-
na bidra till att besvara nåra av de frågorna 
och förhoppningsvis bidra till att göra psyki-
atrin bättre.
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”Det finns
viktiga frågor
vi kan svara
på med hjälp
av mätningar
och bidra till
att göra
psykiatrin
ännu bättre.
Fabian Lenhard
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Kartan med ett tydligt mål
WeMinds vårdprocesskartor fungerar som ett stöd för personal såväl som patienten. Kartor
na, som utformas efter diagnos, ska ge behandlaren möjlighet att skapa en tydlig gemen
sam bild av vårdresan tillsammans med patienten. Från utredning och behandling fram till 
uppföljning. 

I dag finns ett stort glapp i psykiatrin. Ett glapp 
mellan den vård som patienter erbjuds och 
hur de nationella riktlinjerna och regionala 
vårdprogrammen faktiskt ser ut. Det  menar 
Johan Skånberg, specialist i psykiatri och 
medicinsk chef på WeMind. 

– Problemet ligger inte att det saknas evi-
dens eller riktlinjer för hur vården ska be-
drivas. Svårigheterna ligger i att det saknas 
fungerande system för att omsätta dessa i en 
klinikers vardag i mötet med patienten. 

I en kartläggning från 2013, gjort av Region 
Stockholm, framgick det att en väldigt liten 
andel av patienterna fick vård enligt de natio-
nella riktlinjerna och regionala vårdprogram-
men. Trots att regionen arbetat för ett skapa 
en bättre följsamhet för de riktlinjer som finns 
är det inte ovanligt förekommande att dessa 
inte implementeras i verksamheters arbete. 

Vårdprocesskartor 
Ur detta växte WeMinds vårdprocesskartor 
fram, som ett stöd för behandlaren där arbets-
processen syns steg för steg, utefter de nuva-
rande riktlinjerna och den senaste evidensen. 
Kartans främsta syfte är att säker ställa att 
patienten alltid får rätt insatser,  utefter perso-
nens specifika diagnos. 

Rent praktiskt är kartan ett A4 som enkelt 
och överskådligt beskriver patientens resa 
genom vårdprocessen. Från utredning via 
behandling till uppföljning. Kartan kan ock-

så ses som ett verktyg för att skapa en tydlig 
transparens och större delaktighet för patien-
ten.  Något som medför goda effekter i be-
handlingen.

– Som patient får du full insyn i allt som 
sker och möjlighet att själv påverka vårdens 
innehåll. Ju mer du förstår vad behandlingen 
går ut på och vad du själv behöver göra, desto 
större är chansen att behandlingen lyckas, sä-
ger Johan Skånberg. 

Klinikerns hjälpmedel 
Totalt rör det sig om 11 diagnosspecifika kar-
tor, allt från depression och ångestsyndrom 
till bipolärt syndrom och psykossjukdom.

Dessa blir särskilt värdefulla för mottag-
ningar som jobbar med breda uppdrag. För 
till skillnad från de mottagningar som är 
en specialiserad enhet, där medarbetarna 
snabbare lär sig vad som ingår i ett vårdpro-
gram, blir detta svårare för mottagningar som 
behandlar ett flertal diagnoser. Med en vård-
processkarta blir utmaningen för den breda 
klinikern inte lika stor. 

Vårdprocesskartorna är något som WeMind 
jobbar på att få ut till fler verksamheter, berät-
tar Johan Skånberg.

– Vi har täta kontakter med den region  - 
 driv na vården. Det är ju inte så att vi sitter på 
några hemligheter. Vi är alla en del av den 
regionfinansierade vården och vi har samma 
intresse av att föra psykiatrin framåt.

”Vi är alla en del av den regionfinansierade vården och
vi har samma intresse av att föra psykiatrin framåt.
Johan Skånberg
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Behandlingsresultat
På WeMind följer vi noga patienternas mående, och utvärderar behandlingsresultaten med 
forskningsbaserade självskattningar. Genom att patienten får skatta sitt mående vid start och 
avslut av vårdinsatsen får vi en tydlig bild av vilka resultat vi når. Vårt gemensamma mål är att ta 
patienterna från en punkt i livet med dåligt mående och låg livskvalitet till en punkt med bättre 
mående och högre livskvalitet.

Sammantaget över alla diagnoser minskar WeMinds patienter sina symptom med i snitt 40 
procent. En symptomminskning mellan 30–50 procent, beroende av diagnos, anses vara en 
kliniskt signifikant förbättring, det vill säga en förändring av måendet som är betydelsefull och 
märkbar.

WeMinds resultat ligger i nivå med de bästa forskningsstudierna. 59 % av våra patienter 
uppnår exempelvis diagnosfrihet1, det vill säga har inga eller enbart lindriga besvär kvar 
efter behandlingen. Det resultatet står sig väl med internationell forskning2, där resultat 
kring 50 procent  diagnosfria patienter är vanliga. I snitt minskar symptomen för WeMinds 
patienter med 40 procent. 

 

1 WeMinds redovisade resultaten baseras på över 1800 genomförda behandlingar på WeMinds verksamheter i 
centrala Stockholm och Göteborg under perioden 2019–2021.
2 Se ex. Clark, D. M. Realizing the Mass Public Benefit of Evidence-Based Psychological Therapies: The IAPT Pro-
gram. Annu. Rev. Clin. Psychol 14, 159–83d (2018) och Wakefield, S. et al. Improving Access to Psychological Thera-
pies (IAPT) in the United Kingdom: A systematic review and meta-analysis of 10-years of practice-based evidence. 
Br. J. Clin. Psychol. (2020). doi:10.1111/bjc.12259”

59%
av WeMinds

patienter uppnår
diagnosfrihet
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Bra psykiatri
– samhälls ekonomiskt lönsamt

1 WeMinds kostnad för att hjälpa en depressionspatient till remission är baserad på den ersättning vårdgivaren 
erhåller för patientbesök hos olika personalkategorier, multiplicerat med det genomsnittliga antalet besök från 
behandlingens start till avslut.  

Psykiatriska diagnoser är inte bara ett pro
blem för den drabbade individen och dess 
anhöriga, utan utgör en stor samhälls
ekonomisk kostnad. Vid sidan om kost
naderna för att vårda sjuka patienter, till
kommer kostnader för kommunal omsorg, 
sjukskrivningskostnader och indirekta kost
nader som uppstår när personer i arbetsför 
ålder inte deltar på arbetsmarknaden. 

Att så snabbt som möjligt få personer som 
lider av psykiatriska besvär att kunna återgå 
till en fungerande vardag är alltså inte bara 
en fråga om respekt för den enskilda, utan en 
samhällsekonomisk angelägenhet. 

I en studie publicerad i Läkartidningen 
(Läkartidningen 2014;111:CWZX) uppskattar 
Mattias Ekman et al den sammanlagda kost-
naden för fyra psykiatriska sjukdomsgrupper: 
bipolär sjukdom, depression, schizofreni och 
generaliserat ångestsyndrom. 

Den samhällsekonomiska kostnaden för de 
fyra diagnoserna uppgick då till 75 miljarder 
kronor, varav indirekta kostnaderna stod för 
57 miljarder kronor eller 75 procent. Depres-
sion stod för den största delen av kostnaden 
på grund av sin höga prevalens. Prisjusterat 
till 2022 års penningvärde var totalkostnaden 
per patient och år 201 000 kronor för patienter 
med depression, 197 000 kronor för patienter 
med generaliserat ångestsyndrom. Merparten 
av detta bestod av indirekta kostnader för ex-
empelvis sjukskrivning.

Genom statistik från våra mottagningar i 
centrala Stockholm, som mätt utfallsdata 
längst tid och därmed har tillförlitligast data, 
kan vi konstatera skattebetalarnas pris för att 
WeMind hjälper en patient med depression 
till diagnos frihet uppgår till knappt 47 000 
kronor. 1 

Mental hälsa är en viktig del av FN:s  globala hållbarhetsmål 3.4 - ”Minska 
antalet dödsfall till följd av icke smittsamma sjukdomar och främja mental 
hälsa” och 3.8  ”Tillgängliggör sjukvård för alla”.
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47 000 kr 
WeMinds

kostnad för att föra en
depressionspatient

till  diagnosfrihet

201 000 kr 
Samhällets årliga direkta
och indirekta kostnader

för en person som lider av
depression
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Utvecklingsprojekt
WeMind arbetar för att vara en lärande organisation. Genom att följa upp behandlingsresul-
tat och jämföra oss mot vetenskapliga studier, kan vi identifiera områden där vi har potential 
att förbättra oss och kunna hjälpa fler patienter. Våra dedikerade team som följer de senaste 
forskningsrönen, ger också möjligheten att implementera nya behandlingsmetoder som visar 
sig vara bevisat effektiva. Vårt fokus på att följa upp utfall är inte i första hand till för att kunna 
redovisa behandlingsresultat, utan för att kunna föra tillbaka värdefulla insikter till den kliniska 
verksamheten och förbättra vården. 

Aktuella utvecklingsprojekt:

Tidsbegränsad KBT
Patienter erbjuds ett fast antal sessioner ut-
ifrån diagnos och informeras om detta vid 
start av behandling. Behandlingsresultaten 
jämförs sedan mot en kontrollgrupp som får 
konventionell KBT-behandling. Vid goda re-
sultat kan behandlingstiden kortas ned, vil-
ket leder till en tillgängligare och mer resurs-
effektiv vård.

Bättre bedömningar och behandlingar,  
depression
WeMinds mottagningar i centrala Stockholm 
har analyserat behandlingsutfallen för pa-
tienter med depression, och noterat resultat 
som ligger något lägre än i forskningsstudier. 
Analysen följdes upp med journalrevisioner, 
vilket ledde till förbättringsåtgärder av be-
dömningar och behandlingar.  

Alma – den digitala assistenten
I Tyresö arbetar vid med den digitala assisten-
ten Alma som kan läsa journaler och utföra 
uppgifter i journalsystem. Alma varnar exem-
pelvis om en patient förskrivs ett läkemedel 
där det saknas indikation för patientens diag-
nos, och kan starta schemalagda skattningar 
när patienten får en diagnos. 

Förbättringsarbete avseende suicid 
På våra mottagningar i Vasastan och Kungs-
holmen (Stockholm) har analyser gjorts för 
att hitta mönster hos patienter som genom-
fört suicidförsök. Utifrån observerade möns-
ter, inleds förebyggande arbete för att minska 
risken för nya suicidförsök. Exempelvis kan 
man se att det ofta är samma patienter som 
förekommer och att vissa diagnoser är särskilt 
utsatta. Dessa prioriteras med extra resurser i 
det förebyggande arbetet mot suicid. 

Unified Protocol vs diagnosspecifika 
 protokoll
Patienter i Stockholm erbjuds behandling 
med Unified protocol och jämförs med en 
kontrollgrupp som behandlas med diagnos-
specifika protokoll. UP är en diagnosöverskri-
dande behandlingsform som gör det möjligt 
att effektivisera behandlingen och öka till-
gängligheten.

Beslutsträd för läkemedelsbehandling
En arbetsgrupp av psykiatriker  har konstrue-
rat ett beslutsträd för hur man som läkare kan 
optimera dos och ta bättre hänsyn till biverk-
ningar vid läkemedelsbehandling. 
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Repetetiv transkraniell magnetstimulering
I Haninge erbjuder vi våra patienter med de-
pression behandling med repetetiv transkra-
niell magnetstimulering (rTMS). Under behand-
lingen stimuleras hjärnan med magnetpulser 
via en spole som sätts på huvudet. Vi registrerar 
i det nationella kvalitetsregistret för TMS och föl-
jer behandlingsutfall med självskattningsskalor.

Psykosteam
I WeMinds verksamhet i sydöstra Stockholm 
arbetar dedikerade psykosteam strukturerat 
och evidensbaserat utifrån vårdprogrammen 
för psykosjukdomar, och gjort ett stort utveck-
lingsarbete vad gäller psykosvården i Nacka. 
Psykosteamen erbjuder ett brett vårdutbud för 
patienter med psykossjukdom. 

Internetbaserad KBT
Inom kort kommer patienter i Stockholm att 
erbjudas modulbaserad behandling digitalt, i 
form av ett självhjälpsprogram som gör att pa-
tienten kan vara mer självständig i sin behand-
ling.  Projektet utvärderas genom mätning av 
behandlingsutfall, och kan vid lyckade resultat 
användas för att göra vården mer resurseffektiv 
och tillgänglig.
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Hur upplever du
mottagningens tillgänglighet?

Genomsnitt psykiatrin
i Sverige

WeMind

73%
83%

Fick du tillräcklig information
om ditt tillstånd och behandling?

Genomsnitt psykiatrin
i Sverige

WeMind

78%
94%

Skulle du rekommendera den här
mottagningen till andra?

Genomsnitt psykiatrin
i Sverige

WeMind

81%
97%

Kände du dig delaktig i beslut
om din vård och behandling?

Genomsnitt psykiatrin
i Sverige

WeMind

77%
97%

Patientnöjdhet

Genomsnitt i psykiatrin i Sverige baseras på resultaten från den senaste Nationella Patientenkäten från 2018 genom-
förd av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). WeMinds resultat baseras på svar från 3928 patienter från verksam-
heterna i centrala Stockholm, Stockholm sydost samt Göteborg.. 
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Svenska Schizofreniförbundet
Schizofreniförbundet har drivit kampanjen Bättre Psykosvård sedan 2017. Vi argu-
menterar för att låta utfallsmått styra beställningarna (eller liknande där inte direkta 
beställningar finns). Vi har fört fram psykosåterfall som ett viktigt mått. Det är en signifi-
kant händelse som har mycket stor påverkan på individens liv och framtida funktions-
nivå. Det finns mycket forskning som stödjer att återfall försämrar funktion, chanser till 
remission och livskvalitet.

Allmänt tycker vi att det är skandalöst att inte behandlingsresultaten tydligt redovi-
sas, bland annat eftersom det är tydligt att det finns oacceptabla skillnader över lan-
det vad gäller så viktiga mått som överdödlighet. Naturligtvis borde det också följas 
upp resultat av remission, funktion, boende och arbete/sysselsättning.

Kvalitetsregistren ger viktiga indikationer på brister och områden som borde följas 
upp ytterligare, men har en alltför låg täckningsgrad för att vi ska kunna använda dem 
till resultatuppföljning.

Det är viktigt att välja ut mått att styra mot med yttersta omsorg. Om man vinnlägger 
sig om att de resultat som det styrs mot har tagits fram i samverkan mellan professi-
on, patient- och anhörigföreningar, psykiatriförvaltningar och politiker så tycker jag 
att fördelarna med utfallsstyrning uppväger (tänkta) nackdelar. Schizofreniförbundet 
anser att en del av ersättningen till psykiatrisk verksamhet borde knytas till hur väl 
man lyckas med den helt centrala uppgiften att förhindra psykosåterfall. 

Lennart Lundin 
Förste vice ordförande, Svenska Schizofreniförbundet

En del av ersättningen till
psykiatrisk verksamhet borde
knytas till hur man lyckas
med den centrala uppgiften
att förhindra psykosåterfall.

”

Lennart Lundin
Svenska Schizofreniförbundet
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Datan synliggör vad vi
lägger vår tid på och hur

vi kan använda våra
resurser mer effektivt. Vi
får helt enkelt mer tid för

patienterna.

Per Söderholm
Verksamhetschef WeMind Nacka
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Goda resultat vid digitala behandlingar 
mot depression och ångest
Psykiatrin har genomgått en stor förändring där allt fler behandlingsinsatser sker digitalt. 
På WeMind Vasastan och Kungsholmen ökade andelen distanskontakter från 7 till över 70 
procent mellan 2019–2021 som en följd av pandemin. WeMinds undersökningar visar att 
behandlingarna fortsatt når goda resultat, trots skiftet till digitala möten.

Tack vare den goda tillgången på data har WeMinds forsknings- och utvecklingsgrupp kunnat 
undersöka behandlingsutfallet för depressions- och ångest symptom under pandemin. Studien 
har gjorts på alla patienter med behandlingsmätningar vid WeMinds mottagningar i centrala 
Stockholm.

Den genomsnittliga förbättringen har beräknats genom mätningar före och efter  behandlingen. 
Totalt ingick 1200 patienter i analysen, vilket ger en god statistisk säkerhet.

– Den här typen av undersökningar möjliggörs av WeMinds arbete med kontinuerliga mät-
ningar och utvärderingar av behandlingsresultat. Det ger oss inte bara ett kvitto på att våra be-
handlingar ger resultat, utan också möjlighet att jämföra och utvärdera insatser över tid, säger 
Fabian Lenhard, data- och analyschef.

Under 2019 låg den genomsnittliga förbättringen av depression såväl som ångestsymptom på 
48 procent. Året därefter gick resultatet för samma grupper ner med några procentenheter. Det 
var först 2021, då 70 procent av patientkontakten skedde digitalt, som resultatet började gå upp 
igen. Skillnaden var dock inte utmärkande, vilket talar för att resultatet rörde sig om en slump. 

Effektstorlek 
Behandlingseffekten beräknas statistiskt med en så kallad effektstorlek. Det sistnämnda 
 används frekvent inom forskningen för att placera in behandlingsmetoder på en skala från små 
till stora effekter. På så sätt tar beräkningen hänsyn till såväl genomsnittlig förändring som till 
enskilda patienters avvikande resultat.

Ett värde på 0.8 räknas som en stor behandlingseffekt. WeMinds behandlingsresultat på både 
ångest- och depressionssymptom låg konstant och med god marginal över 0.8, och kan således 
anses ha haft stor effekt under hela perioden 2019 – 2021. Samtidigt som andelen distanskon-
takter ökat har behandlingsresultaten alltså bibehållit stabil kvalitet.

Genom undersökningen kan vi med andra ord tydligt se att digitaliseringen av den  psykiatriska 
vården ger fortsatt goda resultat.

– Det är glädjande att våra goda behandlingsresultat står sig, trots radikalt förändrade arbets-
sätt och den stora påverkan som covid-19 har haft även på psykiatrin, säger Fabian Lenhard.
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WeMind HVB: Evidensbaserad 
vård gör skillnad för unga
Hur bra är egentligen Sveriges HVBhem? Hur många av ungdomarna når sina mål? Svaret 
är att det vet ingen eftersom det saknas nationella riktlinjer för vården. Gösta Liljeholm, 
föreståndare på WeMinds behandlingshem i Stegsholm, vill se tydligare krav och bidra med 
inspirerande exempel för framtiden.
 
På Gålö i Stockholms skärgård ligger behand-
lingshemmet Stegsholm som grundades 
redan i början av 1800-talet, som då hette 
Prins Carls uppfostringsanstalt för vanartiga 
barn. Sedan 2017 bedrivs verksamheten av 
WeMind HVB, ett eget bolag inom WeMind 
med inriktning mot ungdomar med psykoso-
ciala problem.

– Vi är specialiserade på beteendeproblem. 
Det innebär att ungdomarna som bor på vårt 
behandlingshem har behov av att förändra 
sina beteendemönster på olika sätt. Det kan 
exempelvis vara självskadebeteenden, skol-
frånvaro, stark rutinbundenhet eller svårighe-
ter med impulskontroll, berättar Gösta Lilje-
holm.

Ofta förekommer dessa beteendeproblem 
tillsammans med psykiatrisk problematik 
som ångest och depression eller psykossjuk-
dom och bipoläritet. Det kan också röra sig 
om funktionshinder som autism, ADHD eller 
intellektuella funktionshinder.

– Vi får ofta utredningsuppdrag kring ung-
domar som inte har kunnat utredas i öppen-
vård på grund av svårigheter att delta eller 
för att de sociala omständigheterna varit för 
osäkra.

Utökad HVBverksamhet
Sedan början av 2022 ingår också Eviagruppen 
i WeMinds arbete inom individ och familj. Evia-
gruppen består av tre grenar. Dels ett HVB-hem 
i Mälarhöjden i Stockholm för pojkar i åldern 
13–19 med NPF-problematik, dels skolverk-
samhet och öppenvårdsverksamhet i Väster-
haninge för ungdomar i högstadieålder.

– Våra verksamheter förenas av att de grun-
dar sig i inlärningspsykologi och evidensbase-
rade metoder, berättar Laura Talme, förestån-
dare för Evias skola och öppenvårdspsykiatri.

Precis som WeMinds övriga verksamhet så 
jobbar man med den bästa evidensbaserade 
vården enligt forskningen och löpande upp-
följning av behandlingen. Kvalitetssäkring 
och metodutveckling sker ständigt i verksam-
hetsövergripande behandlingsteam.

– Vi har alltid fokuserat på att ha kompeten-
sen på plats för att kunna erbjuda evidensba-
serad vård. Vi har psykologer som kan göra 
just detta för ungdomarna och planera in be-
handling efter individens behov. Det är något 
som tyvärr skiljer sig från många andra HVB-
hem och skolor runt om i landet, säger Karin 
Stolare, föreståndare för Evia HVB.

Specialistpersonal
Gösta Liljeholm tror att det finns få motsva-
rande verksamheter i Sverige.

– Grunden i vår behandlingsmodell är ett 
system med tvärprofessionella team med 
en psykolog, en socionom och en behand-
lingsassistent som jobbar med varje ungdom.

För medicinsk behandling och uppföljning 
har vi egen sjuksköterska och läkare som 
båda är specialistutbildade inom psykiatri.

Gösta Liljeholm efterlyser tuffare krav på de 
verksamheter som bedriver HVB-hem.

– Systemen ser väldigt olika ut runt om i 
landet, vilket innebär att det ofta är slumpen 
som avgör om de utsatta barnen får den vård 
de behöver. Det är inte värdigt ett välfärds-
samhälle. Vi vill vara ett inspirerande exempel 
på hur vården faktiskt kan se ut, och vad man 
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71%
av de utskrivna ungdomarna

under 2022 har gått till  mindre
resurskrävande insatser eller inga

insatser, efter utskrivning.
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41 %

24 %

19 %

15 %

Uppfyllelse av mål i vårdplan 2016–2021

Helt uppfyllt

Till stor del

Till viss del

Ej uppfyllda

kan få som beställare om man bara efterfrågar 
det.

Statistiken är positiv. Tre av fyra barn som 
kommer till Stegsholm når sina mål.

– Att kunna gå ut skolan och kanske skaffa 
sig ett jobb eller bara hitta ett sätt att funge-
ra i livet och vardagen är en enorm vinst, inte 
bara för individen utan för hela samhället, sä-
ger Gösta Liljeholm.

Uppfyllelsemål
För att underlätta utvärdering av vår HVB verk-
samhet bryts målen med ungdomarnas pla-
cering ner till konkreta och mätbara delmål. 
Målen dokumenteras i en genomförandeplan 
vid placeringens start och godkänns av place-
rande socialtjänst.

För att målen ska bedömas vara helt upp-
fyllda krävs det att alla, eller så gott som alla, 
mål i vårdplanen är uppfyllda. För att vara 
till stor del uppfyllda krävs att antingen mer 
än hälften av målen är uppfyllda, eller att de 
centrala behandlingsmålen för uppdraget är 
uppfyllda med god marginal. Målen skattas 
som till viss del uppfyllda när mindre än hälf-
ten av målen är uppfyllda eller när inte alla 
centrala behandlingsmål är uppfyllda. Målen 
skattas som ej uppfyllda när inga, eller nästan 
inga, av målen i vårdplanen är uppfyllda.

Den sammanlagda bilden för de sex senas-
te åren ger en bild där vi kan se att majorite-
ten(65 %) av placeringarna skrivs ut med helt 
eller till stor del genomförda mål. En mindre 
andel(15 %) skrivits ut med ej uppfyllda mål.

27



Andelen utskrivna ungdomar som gått till
mindre resurskrävande eller inga insatser. 

Andelen ungdomar som vid utskrivning har låga
nivåer av hyperaktivitet/koncentrationsproblem,
beteendeproblem, kamratrelationsproblem och
emotionella symptom. 

Andelen ungdomar som har nått en
hög funktionsnivå vid utskrivning. 

Mål Utfall okt 2021 - sep 2022
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WeMinds första 15 år
WeMinds grundare Urban Pettersson Bargo och vice vd Thomas Tegenmark hade båda er
farenheter av psykisk belastning i familjen när de träffades för femton år sedan. Tillsam
mans hade de en dröm att förändra den svenska psykiatrin och hjälpa fler patienter och 
anhöriga till ett fungerande liv.

Handelshögskolan i Stockholm, hösten 
1992. På scenen står Sveriges tidigare finans-
minister Kjell-Olof Feldt och förklarar för stu-
denterna varför Riksbanken precis tvingats 
höja marginalräntan till 500 procent och vilka 
dramatiska konsekvenser det kommer få för 
svensk ekonomi.

På första parkett sitter Thomas Tegenmark 
och sover. När han vaknar får han en tanke-
ställare.

– Jag insåg att om inte detta ögonblick kun-
de väcka mitt intresse för ekonomi så skulle 
inget någonsin göra det. Jag började fundera 
på vad jag egentligen är intresserad av. Det 
var ju snarare människor. Hur vi fungerar, el-
ler i vissa fall inte fungerar. Så jag hoppade av 
Handels och började på psykologprogram-
met i stället, berättar Thomas.

Samtidigt har Urban Pettersson Bargo blivit 
klar med sina handelsstudier och tagit exa-
men som civilekonom. Nu börjar en karriär 
inom Procter & Gamble och Kinnevik som går 
över till Spray, en av de klarast lysande stjär-
norna på den svenska IT-himlen. Livet går i 
raketfart.

Men även inom Urban växer med tiden ett 
intresse som sträcker sig bortom ekonomin 
och den digitala världen och en söndag hös-
ten 2002 bestämmer han sig för att byta bana. 
Han ska hoppa på psykologprogrammet han 
också.

Thomas hade då redan tagit examen och 
börjat jobba som psykolog.

– Jag var verksam inom både privat och re-
giondriven psykiatri från att jag tog examen 
1998 och tio år framåt. Det var givande att 
hjälpa de människor jag träffade, men sam-
tidigt kände jag att jag ville göra ett större av-
tryck och hjälpa fler människor. Det var då jag 
träffade Urban.

Under studietiden hade Urban börjat labo-
rera med behandlingar över nätet och startat 
ett företag. Urban och Thomas upptäckte 
snart att de hade mycket gemensamt även på 
det personliga planet då båda vuxit upp med 
psykisk belastning i familjen.

De delade också den negativa upplevelsen 
av kontakten med vården.

– Jag och min familj upplevde psykiatrin som 
otillgänglig och att det var svårt att få hjälp. Det 
var oklart för oss vilken vård som borde erbju-
das och vilken vård som i slutändan gavs. Det 
brast också i uppföljningen. Det var en resa 
präglad av otrygghet och oro, berättar Urban. 

Från vision till verklighet
Tankarna började växa om att förändra psykiat-
rin på riktigt.

– Visionen vi hade var en psykiatri där man 
som patient och anhörig kunde vara säker på 
att vårdinsatserna höll världsklass, att man 
följde upp hur det gick för varje patient och 
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”Visionen vi
hade var en
psykiatri där
man som
patient och
anhörig
kunde vara
säker på att
vården höll
världsklass.
Urban Petterson Bargo
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”Vår uppgift är
att ta någon 
från hög grad 
av lidande 
och låg funk-
tionsnivå till 
en punkt med 
högre funktion 
och ökad livs-
kvalitet.
Thomas Tegenmark
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att man sen utvecklade verksamheten för att 
uppnå bästa möjliga behandlingsresultat, be-
rättar Urban.

Thomas fick ansvar att starta upp de första 
fysiska klinikerna.

– Vi förstod snabbt att för att lyckas med 
våra ambitioner så gällde det att vinna upp-
handlingar åt regionerna.

2009 öppnade den första mottagningen i 
Stockholm specialiserad på människor med 
svåra fall av ångestsyndrom och depressio-
ner. Verksamheten bemannades upp med 
läkare och psykologer som alla fick en tydligt 
definierad uppgift: Att få varje patient att må 
bättre.

– Huvuduppdraget för oss som vårdgivare 
inom psykiatrin är inte att alla patienter ska 
ha en skriftlig vårdplan eller erbjuda si och så 
många läkarbesök, även om det är viktiga frå-
gor. Vår uppgift är att ta varje patient från en 
punkt med en hög grad av personligt lidande 
och låg funktionsnivå till en punkt med färre 
symptom, högre funktion och ökad livskvali-
tet, säger Thomas.

”Kraven borde vara högre”
Synsättet är detsamma än i dag. WeMind har 
vuxit till Sveriges största privata vårdgivare 
inom psykiatri och idéerna som verksam-
heten bygger på vinner allt större gehör såväl 
inom psykiatrin som bland ansvariga politiker 
och tjänstemän. Ändå menar Urban och Tho-
mas att kraven från beslutsfattarna borde vara 
högre.

– Fortfarande vägs kvaliteten på vården inte 
självklart in i offentliga upphandlingar. I stället 
för att intressera sig för hur det går för patien-
terna väger prislappen för den utförda vården 
mycket tungt, säger Urban.

Han menar att den ensidiga fokuseringen 
på pris från upphandlarens sida gör att saker 

som innovation och introduktion av nya digi-
tala tekniker och tjänster inte sker. Men enligt 
Urban har upphandlaren relativt stor frihet att 
utforma upphandlingen så att kvaliteten på 
tjänsterna är i fokus och inte det lägsta priset.

En bra utgångspunkt är att följa de natio-
nella riktlinjer och regionala vårdprogram 
som faktiskt finns.

– Om man snabbt skulle vilja förbättra 
den svenska psykiatrin och därmed minska 
många människors lidande och hjälpa dem 
tillbaka i arbete, bort från sjukskrivningar, bor-
de det ställas mycket tydligare krav på att vår-
den som erbjuds ska bedrivas enligt nationel-
la riktlinjer och på att utfallen för patienterna 
systematiskt ska samlas in och mätas.

Kostnaderna måste vägas mot vinsterna
– Vad innebär det när patienterna går från att 
ha liv som är helt styrda av sjukdomar till liv 
som fungerar? De kan gå tillbaka till arbetet. 
De kan ta hand om sina barn och de kan vara 
fungerande partners, vilket är betydelsefullt 
då psykiatriska sjukdomar har en mycket 
stark negativ inverkan på anhörigas livskvali-
tet, säger Urban.

– Självklart skulle detta även ha effekter på 
samhällsnivå. Att människor mår bättre på-
verkar hela samhället i en positiv riktning. Vårt 
bidrag är att hjälpa de som mår sämst och 
skapa så mycket patientnytta som möjligt per 
skattekrona, förklarar Thomas.

Hur ser de då på framtiden? Hur ska WeMind 
fortsätta att utvecklas och driva på föränd-
ringar inom psykiatrin?

– Vi har båda många år kvar i yrket och vi 
hoppas att det vi gör kan inspirera fler. Samti-
digt har vi fortfarande massor att lära om hur 
vi använder våra resurser bättre och skapar 
mer värde för våra patienter, säger Urban.
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Psykiatrisk vård är en samhällsfråga.
Varannan svensk får en psykiatrisk diagnos under 
sin livstid. Nära 30 procent drabbas av depression 

och många lever med kroniska tillstånd som 
bipolärt syndrom eller ADHD.

Vi är många som kommer att 
behöva psykiatrins stöd någon gång under livet 
och ännu fler är anhöriga. När man är i behov av 

psykiatrisk vård ska det vara en självklarhet att det 
finns effektiv hjälp att få, med de bästa 

behandlingsmetoder som finns att tillgå. 
Därför finns WeMind.

Genom välfungerande mottagningar och
högkvalitativ vård vill vi garantera bäst 

behandlingsutfall per skattekrona. I den här
rapporten berättar vi hur vi systematiskt arbetar 

med vårdkvalitet, och redovisar
behandlingsresultaten. 


