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•   Schizofreni är en mycket allvarlig sjukdom som medför 
betydande konsekvenser för patienten, dess närstående, 
sjukvården och samhället som helhet.

•   Behandlingsmålen vid schizofreni är att minska patientens 
symtom och uppnå remission, att patienten ska återfå  
eller utveckla sin funktion i vardagslivet samt att förebygga 
återfall i episod av psykos.

•   En förutsättning för att uppnå behandlingsmålen utgörs 
av kontinuerlig läkemedelsbehandling.

•   Det största och allvarligaste hotet mot behandlingsmålen 
är återfall i episod av psykos. 

•   Den största enskilda anledningen till återfall är bristande 
följsamhet till läkemedelsbehandling.

•   Risken för återinläggning i slutenvård mer än halveras för  
de patienter som får en depåbehandling jämfört med de 
patienter som får en tablettbehandling.

•   Förstudie om schizofrenivården i Stockholms läns landsting 
– inom ramen för HSF:s testmiljöinitiativ.

•   Det är möjligt att förbättra vården vid schizofreni genom att: 
– Öka användningen av depåläkemedel  
– Införa en värde baserad sjukvårdsmodell.

Schizofreni är en mycket allvarlig sjukdom 
som medför betydande konsekvenser  
för patienten, dess närstående, sjukvården 
och samhället som helhet.  

Schizofreni är en svår psykossjukdom som innebär en förändrad verklighetsuppfattning, 
nedsatt social och kognitiv förmåga och därmed ofta en försämrad funktionsförmåga.  
I Sverige insjuknar 1 500–2 000 personer i schizofreni varje år. Sjukdomen debuterar vanligen 
runt 18–30 års ålder. Förekomsten i befolkningen är cirka 0,4 procent, men högre i storstads-
områden med hög andel utlandsfödda samt i områden med låg socioekonomisk status.  
I Sverige har 30 000–40 000 personer diagnosen schizofreni och en stor andel av patienterna 
som vårdas inom den psykiatriska slutna vården har sjukdomen.1 Sjukdomsbördan vid 
schizofreni innebär i allmänhet långa perioder av symtom och nedsatt funktion i vardagen2. 
Vanliga symtom är t ex vanföreställningar, hallucinationer, tankemässiga svårigheter och 
passiv/apatisk tillbakadragenhet. Exempel på funktion är förmågan att hantera vardagssysslor, 
boende, sociala relationer, arbete och studier. En patient med diagnosen schizofreni lever i 
genomsnitt 12–15 år kortare jämfört med befolkningen, till följd av samsjuklighet med kropps-
liga sjuk domar samt ökad risk för missbruk och suicid1. 

Det är mycket vanligt att personen hamnar utanför arbets marknaden. Konsekvenserna 
för den drabbade individen och närstående är stora i form av lidande, stigmatisering och 
belastad ekonomi2. En svensk studie visar dessutom att anhöriga lägger motsvarande en 
halvtid i omvårdnad samt använder substantiell andel av sin egen ekonomi för att stödja 
den drabbade3. 

Schizofreni är den mest kostsamma psykiska sjukdomen för samhället4. I en IHE rapport 
från 2007 uppskattas den totala kostnaden för schizofreni och schizofreniliknande tillstånd 
i Sverige till 16,8 miljarder kronor per år. Mindre än en fjärdedel belastar hälso- och sjuk-
vården, medan den största kostnaden bärs av kommunerna och samhället i stort genom 
behov av särskilt boende, behov av assistans, anhörigvård, produktionsbortfall mm.5 En god 
schizofrenivård är en mycket bra investering inte bara för hälso- och sjukvårdens begränsade 
resurser utan även för; patienten, dess anhöriga, och vårt samhälle som helhet.

■  Landstingskostnader – Slutenvård (10,4 %)
■  Landstingskostnader – Öppenvård (7,5 %)
■  Landstingskostnader – Läkemedel (3,8 %)
■  Kommunkostnader – Boende, assistans & anhörigvård (24,3 %)
■  Indirekta samhällskostnader – Produktivitetsförlust (54,1 %)
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Behandlingsmålen vid schizofreni är att minska 
patientens symtom och uppnå remission, att 
patienten ska återfå eller utveckla sin funktion 
i vardagslivet samt att förebygga återfall i 
episod av psykos6. 

En förutsättning för att uppnå behandlings-
målen utgörs av kontinuerlig läkemedels-
behandling.

Majoriteten av patientgruppen visar en tydlig förbättring till följd av behandling med 
antipsykosläkemedel och ännu tydligare i kombination med andra psykosociala insatser5.  
Läkemedelsbehandlingen lägger grunden och skapar därmed de nödvändiga förutsätt-
ningar som krävs för att de psykosociala åtgärderna ska få ett genomslag. Man kan likna 
behandlingen vid att bygga ett hus. Med en fungerande kontinuerlig läkemedelsbehand-
ling läggs grunden så att patientens och samhällets resurser kan koncentreras för att ”resa 
huset”.  Det vill säga, arbeta för att patienten ska kunna upprätthålla och utveckla sin 
funktion och leva ett så meningsfullt och normalt liv som möjligt.

Läkemedel är en grundsten

Socialstyrelsens  
nationella riktlinjer1

”Hälso- och sjukvården 
bör erbjuda personer 
med schizofreni eller 
schizofreniliknande 
tillstånd kontinuerlig 
behandling med 
antipsykotiska läke-
medel (prioritet 1).”

Socialstyrelsens nationella riktlinjer1

”Utan antipsykotisk läkemedelsbehandling är det i regel 
omöjligt för dem som drabbas att leva ett normalt liv.”

Det största och allvarligaste hotet mot behand-
lingsmålen är återfall i episod av psykos. 

Vid obehandlad schizofreni återinsjuknar 80–90 % inom ett år1. Följderna av en avbruten 
läkemedelsbehandling kan bli mycket allvarliga för patienten och närstående, associerad 
med en förhöjd risk för återfall och återinläggning på sjukhus samt en ökad ekonomisk 
och social belastning7. Vid återinsjuknande raseras tidigare behandlingsframsteg och den 
framtida funktionsgraden riskerar att bli lägre än innan14. Återfallet kräver ofta stort resurs-
behov i den akuta fasen. Därefter måste resurser satsas för att återuppbygga förlorad funktion. 

För patienten, anhöriga och samhället är det av vikt att sätta återfallsprevention i 
fokus när man strukturerar och utvärderar svensk schizofrenivård.
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Den största enskilda anledningen till återfall är 
bristande följsamhet till läkemedelsbehandling.

Orsakerna till bristande behandlingsföljsamhet är många, men några av de mest tydliga 
riskmarkörerna för att en patient inte ska ta sin läkemedelsbehandling enligt ordination 
är bristande sjukdomsinsikt och substansmissbruk. Psykiatrireformen i mitten på 90-talet 
innebar stora förändringar för patienterna när de skulle gå från mentalsjukhus till en tänkt 
integrering i samhället. Detta ställer mycket stora krav på patienten eftersom de måste klara 
av sin tillvaro och sin läkemedelsbehandling på egen hand.  

Naturalistiska data visar att endast 58 % av patienterna påbörjar sin läkemedelsbehandling 
när de lämnat slutenvården efter det senaste återfallet9.  Merparten av patienterna slutar att 
ta sin medicin under det första året1. Enligt CATIE-studien står endast 26 % av patienterna 
kvar på sin tablettbehandling efter 18 månaders behandling8. Trots denna kunskap så är den 
kliniska beredskapen för att hantera behandlingsavbrott ofta låg. I vardagen förlitar man 
sig ofta på patientens muntliga rapport om grad av följsamhet, men riktade insatser för att öka 
behandlingsmotivation och följsamhet saknas ofta. När man jämför läkares skattningar av följ-
samhet med patienternas faktiska läkemedelsuttag, är det tydligt att den behandlande 
läkaren i stor utsträckning överskattar patientens följsamhet.2

Strategier för att öka följsamheten till läkemedelsbehandling kan anses vara en av 
de största genomförbara förbättringsmöjligheterna vid behandlingen av schizofreni.2

Socialstyrelsens nationella riktlinjer1

”Den vanligaste orsaken till återinsjuknande är avbrott  
i läkemedelsbehandlingen.”

Socialstyrelsens nationella riktlinjer1

”För patienter som ofta avbryter behandlingen och åter-
insjuknar i akuta symtom kan depåberedning vara att  
föredra framför peroral form eftersom depåbehandling 
medför färre återinsjuknanden.”

Risken för återinläggning i slutenvård mer än 
halveras för de patienter som får en depå
behandling jämfört med de patienter som 
får en tablettbehandling.9 

Professor Jari Tiihonens naturalistiska data från Finland visar till och med att återinläggnings-
risken för de patienter som behandlas med depåläkemedel, endast är en tredjedel (0,36) 
jämfört med de patienter som behandlas peroralt⁹. 

Den lägre risken för återinläggning i slutenvård innebär självklart ett minskat lidande för 
den enskilda patienten och dess anhöriga. För sjukvården och övriga samhället innebär 
det en möjlighet att frigöra mycket stora resurser till andra angelägna behov. 

Bristande följsamhet kan även ske med depåberedningar, men upptäcks direkt eftersom 
behandlingen ges som intramuskulär injektion av vårdgivare. Om patienten uteblir från 
injektionstillfället kan sjukvården och samhället sätta in insatser för att motivera patienten 
till fortsatt behandling och därmed undvika framtida återfall. Vid tablettbehandling är risken 
stor att bristande följsamhet upptäcks allt för sent och i många fall först när patienten når 
akutmottagningen efter ytterligare ett återfall i psykos. 
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Den här unika svenska rapporten pekar ut flertalet förbättringsområden för patienter med 
schizofreni och den visar på särskilt stora möjligheter att optimera användningen av anti psykos-
läkemedel med avseende på följsamhet¹³. Detta leder till några frågor att fundera över:

Hur skulle färre återfall påverka patienten, närstående och sjukvården?

Hur mycket tvångsåtgärder skulle kunna undvikas om återfallen minskas?

Hur skulle suicidrisken påverkas om återfallsprevention sattes i fokus?

Vem har ansvar för att känd och rekommenderad kunskap får genomslag i klinisk praxis?

Vem har ansvaret för att utvecklingsarbete sker då ny kunskap blir känd?

Det är möjligt att förbättra vården vid  
schizofreni genom att:

– Öka användningen av depåläkemedel
– Införa en värdebaserad sjukvårdsmodell

Det senaste årtiondet har flera stora satsningar gjorts för att förbättra vården vid schizofreni. 
Samtidigt visar förstudien inom Stockholms läns landsting att det fortsatt finns tydliga 
förbättringsmöjligheter på olika utfallsmått¹³. Denna bild förstärks då OECD påvisar att 
överdödligheten för schizofrenipatienter har ökat i Sverige sedan 2006¹⁵. 

Mot bakgrund av detta finns det skäl för omtag och nytänkande genom att dra lärdom 
från goda exempel, både svenska och internationella, där man lyckats förbättra vården 
vid schizofreni.

En relativt snabb och enkel förändring skulle vara att öka användningen av depåläkemedel. 
Evidens och erfarenheter från Finland⁹ och Stockholms läns landsting¹³ visar på möjligheten 
att åtminstone halvera antalet återinläggningar och minska behovet av psykiatrisk 
tvångsvård om patienten får depåläkemedel istället för tablettbehandling. 

Idag behandlas endast ca 16 % av alla patienter med schizofrenidiagnos i Sverige med 
en depåformulering¹. Med tydliga incitament skulle denna nivå kunna öka. 

En slående lärdom från de goda exemplen är att beställarna av vården valt att fokusera på 
behandlingsutfall istället för att mäta insatser och processer. Ett tydligt exempel är deras 
fokus på återfallsprevention. Beställarna anger VAD som på en övergripande nivå förväntas 
och lämnar ansvar till utföraren inom psykiatrin att tillsammans med patienten utforma 
HUR de kan arbeta för att uppnå dessa mål. 

Denna arbetsmodell återspeglar den förändring svensk och internationell sjukvård är 
inne i just nu, där man överger new public managment och undersöker möjligheterna 
med värdebaserad sjukvård – genom att utgå från det önskade patientresultatet istället 
för processparametrar. 

Förstudie om schizofrenivården i  
Stockholms läns landsting – inom  
ramen för HSF:s testmiljöinitiativ

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har under 2013 tillsammans med Janssen och två andra 
läkemedelsföretag genomfört en förstudie om schizofrenivården i Stockholms län. Stockholms 
läns landsting har delfinansierat, kvalitetssäkrat och stått för patientunderlag och studien 
har även delfinansierats av läkemedelsföretagen.¹²

Det har tidigare saknats viktig information om hur schizofrenipatienter använder läkemedel. 
Nu finns en bra plattform när det gäller att förbättra vården för de här patienterna.¹²

Förstudien inkluderade patienter med en registrerad icke-affektiv psykosdiagnos  
ICD F20–29, vilket sammanfattar all psykossjukdom exklusive bipolär sjukdom. Analyser  
genomfördes för 2012 med avseende på sjukvårdskonsumtion och dispenserade läkemedel. 
All data hämtades från VAL-databasen som innehåller uppgifter om landstingets sjukvårds-
konsumtion och produktion.¹³

POPULATION
•   Det finns nästan 20 000 patienter med icke-affektiv psykosdiagnos inom Stockholms län.
•   Drygt 7 300 patienter har diagnosen schizofreni ICD F20.
•   14 % av patienterna med schizofreni saknade helt kontakt med den landstingsknutna 

vården under 2012.
•   Resterande 6298 patienter utgör populationen för analys.

SLUTENVÅRDSKONSUMTION
•   Knappt 20 % av populationen behandlades inom slutenvården under 2012.
•   54 % av alla slutenvårdade patienter hade minst två vårdtillfällen under året.
•   47 % av alla slutenvårdade patienter vårdades enligt Lagen om Psykiatrisk  

Tvångsvård (LPT).
•   Hälften av alla utskrivningar resulterade i en återinläggning inom 6 månader.

FÖLJSAMHET TILL LÄKEMEDELSBEHANDLING
•   20 % av populationen och 42 % av årets nydiagnosticerade i schizofreni hämtade inte ut 

något antipsykosläkemedel under 2012.
•   Behandlingsuppehåll är mycket vanligt. 22–54 % av patienterna uppvisar avsaknad av uthämtat 

recept på orala antipsykosläkemedel 110 eller 60 dagar från tidigare uthämtat recept.
•   För 38 % som lades in på sjukhus hade det gått mer än fyra månader sedan de hämtat 

ut sin orala antipsykosmedicin. 
•   Med dessa mätmetoder är följsamheten med största sannolikhet överskattad och det 

är okänt om patienten slutligen har tagit sin orala medicin enligt ordination.

•   Byte från oral medicinering till depåinjektion resulterade i: 
   färre akutbesök (-11 %), 
   färre psykiatriska inskrivningar totalt (-49 %) 
   och färre inskrivningar enligt LPT (-81 %)
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En värdebaserad sjukvårdsmodell för schizofrenivården skulle kunna se ut så här:

Det är viktigt att komma ihåg att en värdebaserad sjukvårdsmodell enligt ovan hela tiden syftar 
till att uppnå den övergripande målsättningen – bästa möjliga funktion för patienten.

Samtidigt skulle en minskning av återfall/återinläggningar innebära ytterligare en möjlighet 
för sjukvården. Schizofrenipatienter vårdas ofta i flera veckor på sjukhus i samband med 
ett återfall. Om antalet onödiga återfall minskar så frigörs vårdplatser till patienter inom 
psykos- och psykiatriområdet som skulle behöva dessa bättre.

Erfarenheten från värdebaserad sjukvård visar också på kraften i att låta professionen, utförarna, 
påverka HUR arbetet skall utföras utan att detaljstyras, vilket rimligen resulterar i förbättrad 
arbetsmiljö. Detta borde indirekt även påverka rekryteringssituationen positivt. Personal 
som är delaktig och känner att de arbetar innovativt för ett förbättrat patientresultat blir 
stolta, växer och trivs i sin tjänst.

En värdebaserad sjukvårdsmodell som fokuserar på vitala utfallsmått lämpar sig också mycket 
väl för öppna jämförelser där transparensen skapar positiva drivkrafter för sjukvården som 
kommer patienterna till godo.   

Möjligheterna att förbättra vården vid schizofreni och frigöra resurser inom psykiatrin 
är STORA.

Övergripande mål

Vad

Hur

Bästa möjliga funktion  
för patienten

Minska 
återfall/
återin-

läggning

Minska 
tvångs-

vård

Minska 
suicid

SoS nationella riktlinjer – PRIO 1¹,¹¹

Kontinuerlig läkemedelsbehandling

Case Management

Psykoedukation – patienter/närstående

Delat beslutsfattande – SDM

Somatisk hälsa



Janssen-Cilag AB

Box 4042 
SE-169 04 Solna
Sweden
Tel +46 8 626 50 00 
Fax +46 8 626 51 00
www.janssen.com/sweden PH

SW
E/

X
EP

/0
21

5/
0

0
0

1(
2)

   
   

JC
-1

30
29

0
-4


