
 

Bilaga 

 
Statistik Kalmar län 
Redovisningen bygger på siffror i förhållande till riksgenomsnittet om inte annat anges.  
 

Sociala faktorer  
Vuxna 
 

Arbetslöshet   

Arbetslösheten ligger inom ramen för riksgenomsnittet. Under det närmsta året kommer både 

privata och offentliga arbetsgivare i länet att behöva nyanställa. Det finns också ett behov av 

att anställa för att ersätta personer som byter jobb eller som går i pension. Chansen att finna 

ett arbete i Kalmar län kommer därför att öka jämfört med förra året. Störst chans att få jobb 

finns inom områdena hälso- och sjukvård, data/IT, utbildning samt bygg- och anläggning. 
Arbetsförmedlingen, Statistik och prognoser 

 

Flyktingmottagande  

Länet har tagit emot fler flyktingar än riksgenomsnittet i samtliga kommuner förutom Kalmar. 

Länet har svårt att etablera gruppen på arbetsmarknaden.  
Kolada 

 

Barn och unga 
Ungas livssituation från 2009 - 2015 

Ungdomar i årskurs 8 

Generellt upplever ungdomarna i länet att levnadssituationen har förbättrats, är mer nöjda 

med sin livssituation vilket är i paritet med riksgenomsnittet. 
Ungas livssituation i siffror. LUPP 2015. 

 

Ungdomsarbetslösheten 2015 - 2016 

Ungdomsarbetslösheten i länet ligger i riksgenomsnittet.  

I länet var 22,7 % av de arbetslösa ungdomarna utrikesfödda medan motsvarande siffra för 

riket var 16,6 %.  
Regionförbundet i Kalmar län. Arbetsmarknadens utveckling, ungdomsarbetslösheten.   

 

Ungas livssituation i skolan 

Länets elevers upplevelse av stress är något högre än riksgenomsnittet bland rikets 

grundskoleungdomar.  
LUPP 2015 

 

Statistik om barn och unga  

Andel barn med låg födelsevikt har ökat.  

 
Antal barn, per 1000, med låg födelsevikt  

 2012 2013 2014  

Riket  11,2 11,6 12,7 

Kalmar län  10,9 13,7 15,3 

Max18, Medicinska födelseregistret, Socialstyrelsen 

 

 

 



 

 

 

 

 

Andel barn i vård med placering utanför det egna hemmet har ökat. 

 
Andelen barn i vård med placering utanför det egnahemmet. Antal avser antal placerade barn per 10.000. 

 År 2011 År 2012 År 2013 

Riket  104,2 114,2 120,7 

Kalmar län 115.5 127,6 137,9 

Max18, Registret Insatser för barn och unga, Socialstyrelsen 

 

 
Folkhälsa 
 

Procentuellt fler självmord än riksgenomsnittet (7:e plats i riket) 

 
Självmord. Antal döda/10 000 (medelfolkm., 15+ år). Standardiserade tal 

 Kalmar län Riket  

Kvinnor 0,9 0,7 

Män 2,8 1,7 

Socialstyrelsen. Dödsorsaksregistret. (Folkhälsomyndigheten. Folkhälsodata) 

 

 

Lägre med eftergymnasial utbildning 

 
 År 2015. Befolkningen efter eftergymnasial utbildning i procent 

 Kalmar län  Riket 

25-44 år Kvinnor 47 63 

25-44 år Män 31 40 

45-64 år Kvinnor 34 40 

45-64 år Män 24 22 

Folkhälsomyndigheten 

 

 

Stöd till personer med psykiska funktionsnedsättningar  
 

Länet är dåligt på att utveckla rutiner, överenskommelser, planer för målgruppen. 
 

Ingen kommun har en brukarinflytes-samordnare (BISAM)  

Ingen kommun har brukarrevision  

Sex av kommunerna har inte gjort någon brukarundersökning. 

10 av kommunerna har inte information via annonser i massmedia.  

Fyra kommuner har inte information via informationsblad. 

Sex kommuner har inte information via informationsguide 

Åtta kommuner erbjuder inte arbetsinriktad rehabilitering.  

Sex kommuner erbjuder inte hemlösa personer med psykisk funktionsnedsättning bostad först 

Åtta kommuner erbjuder inte social färdighetsträning 

Ingen kommun erbjuder socialt kooperativ/Fontänhus  

Fyra kommuner erbjuder inte öppen verksamhet 

10 kommuner erbjuder inte samlad plan för kompetensutveckling till personalen  

Sju kommuner erbjuder inte kontinuerlig ärendehandledning av handläggare inom socialpsykiatrin.  

Sju kommuner menar att personer inte gått från sysselsättning till förvärvsarbete inom socialpsykiatrin.  

10 kommuner menar att personer inte gått till från sysselsättningsinsats till skyddat arbete inom socialpsykiatrin. 

Sex kommuner har inte rutiner för samordning med barn och unga inom socialpsykiatrin 



 

Sex kommuner har inte rutiner för samordning med ekonomiskt bistånd inom socialpsykiatrin.  

Fem kommuner har inte rutiner för samordning med LSS inom socialpsykiatrin. 

Sex kommuner har inte rutiner för samordning med missbruk inom socialpsykiatrin.  

Sju kommuner har inte rutiner för samordning för våld i nära realtioner inom socialpsykiatrin.  

Åtta kommuner har inte rutiner för samordning med äldreomsorg inom socialpsykiatrin.  

Sex kommuner har inte uppsökande verksamhet för målgruppen.  

Ingen kommun har någon överenskommelse med arbetsförmedlingen inom socialpsykiatrin.  

Ingen kommun har någon överenskommelse med Försäkringskassan inom socialpsykiatrin.   

(Kolada) 

 

Vård och omsorg om äldre 
Här ligger länet bra till. 
(Kolada, Socialstyrelsen) 

 

Samordnad individuell plan (SIP) 
Antalet utförda SIP ligger länet i jämförelse med riket klar under. 

 
Enkäter mellan sept. 2015 – aug. 2016. Enkäter denna peiod, per 100.000 invånare. 

Kalmar län 0,56 enkäter. 

Riket 1,74 enkäter . 

(SIP kollen)  

 

Specialistpsykiatrin  
Vuxna 
Konsumtion 

Konsumtion av vårddagar inom allmänpsykiatrin ligger länet över genomsnittet i riket.  
Uppdrag psykisk hälsa 

 

Nationella kvalitetsregister 

Länet har ej dokumenterat i kvalitetsregisterna PsykosR, RättpsykK samt Riksät. 
Psykiatri kompassen 

 

Psykiatrisk tvångsvård.  

Antal patienter i sluten tvångsvård genom LPT ligger länet något över riksgenomsnittet. 

Psykiatrisk tvångsvård i öppen tvångsvård genom LPT, ligger länet över riksgenomsnittet.  

Psykiatrisk tvångsvård i öppen rättspsykiatrisk vård genom LRV, ligger länet över 

riksgenomsnittet. 
Socialstyrelsen 

 

Psykiatriska diagnoser i Kalmar län.  
Antal sjukfall psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar.   

 

Antalet patienter i öppen vård med neurotiska, stressrelaterade och somatoforma syndrom har 

ökat radikalt sen 2005 

 
Antal patienter i öppen vård med neurotiska, stressrelaterade och somatoforma syndrom 

 2005 2014 Ökning 

i pro-

cent 

Kalmar 

län 

1523 2841 46 % 

Riket  41746 100273 58 % 

Socialstyrelsen 

http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/psykiatrisktvangsvard


 

 

 

Antalet patienter i öppen vård med personlighetsstörningar och beteendestörningar har ökat 

radikalt sedan 2005.  
 

Antal patienter i öppen vård med personlighetsstörningar och beteendestörningar. 

 2005 2014 Ökning 

i pro-

cent 

Kalmar 

län 

145 286 49 % 

Riket  5 644 13 254 57 % 

Socialstyrelsen 

 

 

Antalet sjukfall i öppen vård med beteendestörningar och emotionella störningar med debut 

vanligen under barndom och ungdomstid har radikalt ökat.  

 
Antal patienter i öppen vård med beteendestörningar och emotionella störningar med debut vanligen under 

barndom och ungdomstid. 

 2005 2014 Ökning 

i pro-

cent 

Kalmar 

län 

239 1 851 87 % 

Riket  10 914 70 447 85 % 

Socialstyrelsen 

 

 

Besök per patient  

Antal besök som gjorts i allmänpsykiatrisk öppenvård (2014) ligger Kalmar län högt  
 

Antal besök som gjorts i allmänpsykiatrisk öppenvård under 2014. Per 1000 invånare  

 År 2014 

Kalmar län  394  

Riket  303  

 Socialstyrelsen.  

 

Utveckling av antal öppenvårdskontakter har länet ökat med 6-7%.  

Länet har en relativt stor andel patienter med ångestsyndrom max 2 besök/år.  

Påbörjad vård, ej avslutad, förstämningssyndrom och ångestsyndrom ligger länet mycket hög 
KPP Psykiatri 2014 

 

Läkemedel  

Medel vid alkoholberoende sedan 2006, högre än riksgenomsnittet. 

 
Medel vid alkoholberoende, patienter per 1000 invånare 

 2006 2015 Pro-cent 

Kalmar 

län 

2,65 3,29 Ökning 20 

% 

Riket  2,54 2,39 Minskning 

6 % 

Socialstyrelsen 

 

 



 

 

 

Sömnmedel och lugnande medel sedan 2006, högre än riksgenomsnittet 

 
Sömnmedel och lugnande medel, patienter per 1000 invånare  

 2006 2015 Procent 

Kalmar 

län 

74,91 84,19 Ökning 

11 % 

Riket  79,79 78,28 Minskning 

med 2 % 

Socialstyrelsen 

 

 

Demensmedel, högre än riksgenomsnittet 

 
Demens medel sedan 2006, patienter per 1000 invånare 

 2006 2015 Procent 

Kalmar 

län 

5,92 8,21 Ökning  

28 % 

Riket  3,92 5,34 Ökning 

27 % 

Socialstyrelsen 

 

Resultat av vården 

Patientutbildning vid bipolär sjukdom, ligger länet lågt.  

Förbättrad funktionsförmåga vid ätstörning ligger länet något lågt 

Fri från ätstörning vid uppföljning ligger länet lågt. 

Förbättrad symtombild vid rättspsykiatrisk vård ligger länet mycket dåligt till.  
Vården i siffror 

 
Barn och unga 
Konsumtion 

I relation till riksgenomsnittet 

I jämförelse med riket ligger konsumtion av vårddagar i länet mycket högt.  

Konsumtion av vårdagar för heldygnsvård ligger länet också mycket högt.  

Antalet besök i öppenvård ligger Kalmar i topp.  

Kostnader för vårdpersonal per vårdplats ligger Kalmar i topp.  

Kostnader för heldygnsvård respektive öppenvård ligger Kalmar mycket högt.  

Totalkostnad per 1000 inv. i topp.  
Uppdra psykisk hälsa 

 

Diagnoser och slutenvård 

I relation till riksgenomsnittet 

Invånare 0-24 år med avsiktligt självdestruktiv handling, ligger länet över riksgenomsnittet. 

Invånare 0-24 år med psykiatrisk diagnos,, ligger länet över riksgenomsnittet 
 Kolada 

 
Missbruk och beroende 
Skolelevers alkohol, narkotika och tobaks vanor. 

Alkohol: För länet som helhet uppgår värdena till i stort sätt samma nivåer som för riket.  Ett 

viktigt undantag finns dock. Flickor i gymnasiet årskurs 2 uppvisar högre nivåer på i stort sätt 

samtliga alkoholmått jämfört med flickor i gymnasiet årskurs två i riket. 



 

Narkotika användning: Något mindre i länet årskurs 9 än i riket. Bland gymnasieeleverna på 

samma nivå som riket.  
Rökning: Länet i stort sätt som riket. 

CAN, Konsumtion och skador av alkohol, narkotika och tobak i kommuner i Kalmar län. Rapport 155  

Alkohol, narkotika och tobaksvanor bland vuxna  

Alkohol: Nivåerna bland vuxna i andelen riskkonsumenter av alkohol (enligt AUDIT-C) ligger 

Kalmar län på ungefär samma nivå som för riket, möjligen något under, och som för riket har andelen 

riskkonsumenter legat ganska still mellan 2008 och 2012. 

Narkotikavanor: (andelen som använt cannabis): Andelen användare har ökat från 2008 till 2012 

vilket är i linje med den nationella utvecklingen. 

Dagligrökare: I motsats till alkohol och cannabis ligger denna andel något högre i Kalmar län än i 

riket. 
CAN, Konsumtion och skador av alkohol, narkotika och tobak i kommuner i Kalmar län. Rapport 155. 

Drogvanor i Kalmar län, Årskurs 9 och gymnasiets år 2, 2015 

Kalmar län: Generellt sätt var droganvändningen bland niondeklassarna i länet likartad som 

riket.  
CAN, Drogvanor i Kalmar län ILFA. Årskurs 9 och gymnasiet år 2 2015.  

Kartläggning av ANDT-förebyggande arbete med fokus på organisation och struktur 

2015  

Kalmar län: Narkotika situationen är mer gynnsam i länet än i riket. Andelen som använt 

cannabis är klart lägre i länet än riket som helhet. När det gäller slutenvårdande med narkotika 

diagnos visar även dessa på lägre nivåer i länet än i riket som helhet och ökning i hela riket 

men inte i länet.  
CAN. ILFA rapport. Kartläggning av ANDT-förebyggande arbete med fokus på organisation och struktur, 2015. 

Alkoholrelaterade diagnoser  

I relation till riksgenomsnittet 

Antalet patienter med alkoholrelaterade diagnoser, kvinnor och män, ligger Kalmar över 

genomsnittet i förhållande till riket.   

Vårdtid i dagar för alkoholrelaterade diagnoser ligger länet över genomsnittet i riket.  

Medelvårdtid för alkoholrelaterade diagnoser, kvinnor, ligger länet över genomsnittet i riket.  

Medelvårdtid för drogrelaterade diagnoser, män, ligger Kalmar över genomsnittet i riket.  
Socialstyrelsen 

Nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården 
Länet är dåligt på att följa de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroende vården. Se 

nedan.   
De flesta kommunerna har inte information på lättläst svenska på kommunens webbplats.  

Fyra kommuner har inte socialjourverksamhet  

Sex kommuner har inte aktuell rutin för samordning med socialpsykiatrin. 

Tre kommuner har inte aktuell rutin för samordning med familjerätten. 

Sju kommuner har inte aktuell rutin för samordning med LSS 

Endast en kommun har aktuell rutin för samordning med äldreomsorgen. 

Tre kommuner har inte aktuell rutin för samordning med landstinget 

Endast en kommun har aktuell samlad plan för personalen kompetensutveckling. 

Fem kommuner har inte någon aktuell rutin vid indikation på att en vuxen utsatts för våld inom missbruk. 

Två kommuner erbjuder inte Case Manegement intergrerade team.  

Endast två kommuner erbjuder Individuell Case management - Strengths model  

Fem kommuner erbjuder inte minst ett av tre stödprogram till närstående.  

Endast två kommuner erbjuder bostad först vid hemlöshet.  

Sju kommuner erbjuder inte någon vårdkedja.  

Endast en kommun har systematisk uppföljning för att utveckla verksamheten.  

Endast en kommun har brukarinflytande på individuell nivå.  
Endast en kommun har brukarinflytande på verksamhetsnivå.  

Sex kommuner har inte brukarinflytande på övergripande nivå. 

Sju kommuner har inte rutiner för information till enskilda.  

Sju kommuner har inte aktuell rutin för att inte röja skyddade personuppgifter 



 

(Socialstyrelsen) 

 

Familjehemsvård 

I relation till riksgenomsnittet 

Antal inskrivningar i frivillig familjehemsvård ligger länet mycket högt. 
Socialstyrelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


