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Övergripande
Projektet avslutades som planerat hösten 2018. Då hade Brukarstyrda inläggningar (BI)
implementerats fullt ut i hela Vuxen- och Barn- och ungdomspsykiatrin i Region Skåne.
Divisionsledningen fattade i december 2018 beslut om att metoden skulle erbjudas tillsvidare inom
regionens alla verksamhetsområden
Huvudsakliga resultat
Effekten av Brukarstyrda inläggningar studerades i en randomiserad klinisk studie, där 125 individer
med upprepat självskadande och suicidnära beteende deltog under ett år. Samtliga fick fortsätta att
ha tillgång till all sin vanliga behandling, men hälften lottades till att få tillgång till Brukarstyrda
inläggningar (BI). Den andra hälften utgjorde kontroller. Båda grupperna förbättrades signifikant i
sin användning av heldygnsvård och ingen skillnad syntes mellan dem. BI gruppen förbättrade sin
funktionsnivå signifikant jämfört med kontrollgruppen gällande ”förflyttning”, där det bland annat
ingår att ta sig ut från sin bostad. Utöver detta förbättrades BI gruppen signifikant
gällande tvångsvård, frekvens av självskadebeteende och inom funktionsområdena ”förstå och
kommunicera"," hushållsaktiviteter" och "delaktighet i samhället". Detta förbättrades inte för
kontrollgruppen men skillnaden mellan grupperna blev inte signifikant. Sammanfattningsvis
påverkade BI inte användandet av heldygnsvård men verkar ha andra positiva effekter på individens
funktion som behöver studeras ytterligare.
Utbildning för utbildare
I syfte att kunna sprida och underhålla metoden har en 3-dagars ”utbildning för utbildare” utvecklats.
Sammanlagt har denna utbildning getts 4 ggr och utbildare utbildats som kan försörja mer än halva
Sveriges befolkning med BI (Dalarna, Jämtland/Härjedalen, Skåne, Stockholm, VG-regionen,
Västernorrland, Örebro). Utvärdering av utbildningen för utbildare pågår för att se om denna ger
samma resultat som i Skåne.
Planering
o Etikprövningsnämnden har godkänt följande projekt:
o att undersöka samvariation mellan arbete med Brukarstyrda inläggningar,
arbetsmiljö och attityder till självskadebeteende. Resultaten håller på att
sammanställas för publikation.
o att undersöka hur Brukarstyrda inläggningar fungerar för personer med livshotande
självskadebeteende och extrem användning av heldygnsvård. Resultaten håller på att
sammanställas för publikation.
o att undersöka närståendes upplevelser Brukarstyrda inläggningar. Datainsamling
startar i september 2019
o Att undersöka hälsoekonomiska effekter av metoden
o Etikansökan förbereds för:
o att studera hur BI fungerar inom Barn-och ungdomspsykiatrisk verksamhet.
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