
Psykiatriska 

omvårdnadsteam

Nyköping & Katrineholm



Sörmland

Västra och södra länsdelen har 2 

team.

Utgår från Nyköping och Katrineholm. 

Arbetar mot 7 kommuner. 

Består av sjuksköterska och skötare.



Projektdirektivets omfattning

• Ökad tillgänglighet och mobilitet för 

vuxenpsykiatrin, via utökad verksamhet och 

psykiatrisk omvårdnad i hemmiljö

• Mobilt team i Nyköping och Katrineholm

• Öppet sju dagar i veckan

• De mobila teamens huvuduppgift ska vara 

uppdrag från öppenvården, slutenvården och 

akutmottagningen

• Efter projektiden, 3 år, ska den mobila 

verksamheten integreras i öppenvården



Vilka patienter träffar vi?

• Ångest

• Depressioner

• Utmattnings-

depressioner

• Patienter med förhöjd 

suicidrisk

• Personlighets-

störningar

• Neuropsykiatri

• Krissituationer

• Ätstörningar

• Fobier

• PTSD

• Psykosdiagnoser

• I väntan på utredning



”Vad gör vi?”

• Suicidprevention/ 

suicidriskbedömningar

• Ångesthantering

• Krishantering

• ESL

• ”Föra barn på tal”

• PPI

• Motiverande samtal 

(MI)

• Vårdande och 

stödjande samtal

• Anhörigsamtal

• Exponering

• Stöttar vid läkarsamtal

• Samverkar med 

socialpsykiatrin

• Deltar vid SIP 

(Samordnad Individuell 

Plan)



När får vi uppdrag?

När pat. behöver ökade stöd insatser och öppenvården 

inte har möjlighet att effektuera detta.

• För att stötta upp när pat. sviktar. Undvika inläggning

• I samband med planerad utskrivning från vårdenhet där 

SIP genomförs och pat. behöver ökade insatser 

• Uppföljning och säkerställande av 

läkemedelsjusteringar/ behandlingar 

• I väntan på kommunala insatser

• Nya patienter i väntan på öppenvårdsbedömning eller 

samtalskontakt



Hur får vi uppdragen?

• Via öppenvården

• Slutenvården i samband med utskrivningar och 

inför permissioner

• Psykiatriska akutmottagningen i samband med 

jourbesök och ibland vid 

tvångsomhändertagande av patient där 

närstående blir lämnade i en svår och krisartad 

situation

• Vård- och krisplan

• Fast vårdkontakt



Patientens perspektiv

• Hög tillgänglighet och närhet

• Trygghet 

• Vård och möte i hemmiljö 

• Ge patient möjlighet att följa sin vardagsrutin

• Behandlarkontinuitet i hela vårdkedjan 

• Delaktighet i vårdplanering och uppföljning

• Tidig upptäckt

• Anhöriga och närstående delaktiga i 
behandlingen

• Anhöriga och närstående kan få stöd



Delaktighet i planering

• Omvårdnadsplaneringen sker 

tillsammans med patienten 

• Utvärdering och uppföljning sker oftast 

tillsammans med patient och 

behandlare.

• Alla insatser är frivilliga och sker i 

överenskommelse med patienten/ 

behandlare.



Behandlingsperspektiv

• Hjälp att hitta alternativa sätt att hantera 

den aktuella krisen

• Möjlighet att intensifiera insatsen under en 

kortare period

• Snabba behovsanpassade insatser

• Träning i att observera tidiga 

varningstecken

• Följa upp och observera 

läkemedelsjusteringar och eventuella 

biverkningar



Medarbetarperspektiv

• Lättare att få en uppfattning av patientens 

hela livssituation

• Bättre vårdplanering när anhöriga och 

närstående kan vara delaktiga

• Fokus på en patient i taget 

• Hela vårdkedjan deltar i vårdplaneringen



Effektmål

• Minskad slutenvårdskonsumtion/ 

överbeläggningar

• Minska antalet akutbesök

• Minska antal patienter med långa vårdtider

• Minska antal patienter med återkommande 

inläggningar



Effektmål

• Positiva effekter på patientnöjdhet

• Positiva effekter på upplevd trygghet hos 

patienterna

• Positiva effekter på arbetstillfredställelse hos 

medarbetarna

• Positiva effekter på samarbete med 

kommunerna

• Positiva effekter på antal SIP

• Positiva effekter på ökad användning av modern 

kommunikationsteknik och utvärdering av 

patienternas nöjdhet med denna



Utvärdering

• Forskare från Mälardalens högskola

Mats Ekermo och Roland Svensson

• 4 delrapporter

1. Mobila omvårdnadsteam inom psykiatrin 

2. Vårdgrannarnas perspektiv på de psykiatriska 

omvårdnadsteamen

3. Hur har de mobila omvårdnadsteamen påverkat 

användningen av psykiatrisk slutenvård?

4. Patienters och närståendes erfarenheter av de 

psykiatriska omvårdnadsteamen

• Utvärderingsenkät vid avslut

http://mdh.diva-portal.org/smash/get/diva2:889750/FULLTEXT01.pdf
http://mdh.diva-portal.org/smash/get/diva2:1074916/FULLTEXT01.pdf
http://mdh.diva-portal.org/smash/get/diva2:1074929/FULLTEXT01.pdf
http://mdh.diva-portal.org/smash/get/diva2:1074941/FULLTEXT01.pdf


Vårdenhetschef, Marie Johnson, 0155-245498 

marie.johnson.toft@dll.se

Alexandra Fransson, skötare

alexandra.fransson@dll.se

Jeanette Nylund, sjuksköterska

jeanette.nylund@dll.se 

Nummer till teamet 0155-245510

Kontaktuppgifter

mailto:marie.johnson.toft@dll.se
mailto:alexandra.fransson@dll.se
mailto:jeanette.nylund@dll.se


Delaktighet i planering

• Omvårdnadsplaneringen sker 

tillsammans med patienten 

• Utvärdering och uppföljning sker oftast 

tillsammans med patient och 

behandlare.

• Alla insatser är frivilliga och sker i 

överenskommelse med patienten/ 

behandlare.
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