
  
 

 
 
 
 
 
 

 
Det finns fem vuxenpsykiatriska verksamhetsområden inom Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset: Beroende, Psykiatri kognition och äldrepsykiatri, Psykiatri Affektiva, 
Psykiatri Psykos och Rättspsykiatri. Det finns även barn- och ungdomspsykiatri.  Nedan 
följer kort information om dessa för att öka kunskapen kring psykiatrin samt vilken(-a) 
inriktningar du är intresserad av.  
 
Beroende  
• Verksamhetsområde Beroende vänder sig till personer med substansbrukssyndrom, med 

eller utan samtidig psykiatrisk problematik. 
• Verksamheten är organiserad i vårdkedjor med öppenvård och slutenvård i nära 

samarbete kring patienterna. 
• Arbetssättet inom verksamheten är integrerat vilket innebär att psykiska, sociala och 

medicinska faktorer beaktas samtidigt.  
• Verksamheten består av flera specialistenheter och vi arbetar i nära samverkan med 

socialtjänst.  
• Inom verksamheten finns flera slutenvårdsavdelningar och mottagningar utspridda i 

Göteborg samt en stabsfunktion, tillsammans är vi cirka 350 medarbetare. 
 
Psykiatri kognition och äldrepsykiatri  
• Bedriver vård inom fyra huvudsakliga fält; minnesrelaterade sjukdomar, äldrepsykiatri, 

omsorgspsykiatri och Huntingtons sjukdom.  
• Vi har drygt 200 medarbetare och bedriver vård på två vårdavdelningar och fyra 

öppenvårdsenheter.  
• Verksamheten är forskningsintensiv och deltar aktivt i flera vårdutbildningar. 
• Vi har ett nära samarbete med andra aktörer involverade i patienternas vård och 

omsorg. 
• Utvecklingsarbetet är kontinuerligt pågående. Med andra ord är det en dynamisk och 

kunskapsintensiv organisation där vi utför ett varierat och viktigt arbete och där det finns 
goda förutsättningar för personlig utveckling. 

 
Psykiatri Affektiva  
• Ansvarar för att ge invånarna i Storgöteborg en specialistpsykiatrisk vård för patienter 

med förstämnings-, ångest- och personlighetssyndrom, respektive patienter med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och ätstörningar. 

• Inom verksamheten finns även den SU-gemensamma psykiatriska akutmottagningen och 
en specialiserad regional enhet för patienter med utmattningssyndrom. 
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• Som universitetsklinik är Psykiatri Affektivas uppgift att bedriva utvecklingsarbete, 
utbildning och forskning i nära samarbete med Sahlgrenska akademin. En viktig 
förutsättning för verksamhetens arbete är förstås samverkan med vårdgrannar och 
brukarorganisationer. 

 
Psykiatri Psykos  
• Ansvarar för vården av personer med schizofreni och liknande tillstånd bosatt i Göteborg 

stad, Mölndals stad, Partille kommun och Härryda kommun. 
• Verksamheten har fyra slutenvårdsavdelningar och nio öppenvårdsenheter varav en 

erbjuder integrerad sluten- och öppenvård. 
• En viktig förutsättning för vårt arbete är en nära och god samverkan med vårdgrannar, 

kommuner och brukarorganisationer.  
• Ett nära samarbete mellan forskning och kliniskt arbete är också en viktig pusselbit i vår 

ambition att forma framtidens psykiatri och vi har flera kliniknära forskningsprojekt. 
 
Rättspsykiatri  
• Erbjuder såväl heldygnsvård som öppenvård för patienter som av domstol överlämnats 

till rättspsykiatrisk vård.  
• Upptagningsområde är Göteborg med kranskommuner.  
• Verksamheten har dessutom ett regionalt uppdrag att vårda häktade, fängelsedömda 

och LSU-dömda personer med behov av psykiatrisk heldygnsvård vid anläggning med 
säkerhetsklass 1.  

 
Barn- och ungdomspsykiatri  
• Är en specialistverksamhet med både öppen- och slutenvård, som hjälper barn och 

ungdomar som drabbats av allvarliga depressioner, svåra ångesttillstånd, 
neuropsykiatriska funktionshinder, ätstörningar eller annan psykisk ohälsa.  

• Vi strävar efter att arbeta integrerat med samhällets övriga verksamheter för barn och 
ungdomar, såsom barnomsorg, skola, socialtjänst samt övrig hälso- och sjukvård.  
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