
Minnesanteckningar från möte mellan psyk.kliniken och prinärvården ang. 

primärvårdens nya sjukskötersketjänster med inriktning mot psykiatri. 

 
Plats: Heimdahls HC 130910 

Närvarande: Verksamhetschefer/representanter från primärvårdens hälsocentraler och 

öppenvårdschefer samt klinikledning från psyk.kliniken. 

 

Primärvården berättar om fördelningen av tjänsteutrymmet samt att det i dagsläget är 

klart med de flesta namnen för de aktuella tjänsterna. Preliminärt fördelas de ungefärligt 

enligt följande: 

Anderstorp                                  0.60            Anette Brännström 

Burträsk                                       0.21            Sara Persson 

Byske                                           0.25            ej klart 

Erikslid, Heimdahl, Boliden        1.00            Åsa Hjalmar 

Kåge-Moröbacke                          0.80            Elin Selin 

Lövånger                                      0.10             ej klart 

Norsjö                                           0.23             ej klart 

Skelleftehamn-Bureå                    0.50            Åse Svanborg 

 

Patientkategorier 

Från psykiatrins sida förmedlas tankar om vilka patienter/uppgifter som kan vara lämpliga att 

föra över i följande prioriteringsordning.  

1) Långtidssjuka som står på neuroleptika erbjuds i dagsläget läkemedelsuppföljning med 

hälsofokus. Detta borde med fördel kunna skötas av ”psykiatrisSSK” i primärvård. 

2) Långtidssjuka patienter som inte är i en akut sjukdomsfas och som får delad medicin 

via psyk.klinikens Medicinska service-enhet kunde också vara en målgrupp. 

 

Samarbete och stödfunktioner 

o Varje öppenvårdsenhet utser en kontaktperson gentemot de nya 

”psykiatrisjuksköterskorna”. Aktuella telefonnummer och kontaktvägar förmedlas. I 

första läget får kontaktpersonerna ansvar för ev. behov av handledning. Möjlighet att 

ta upp ärenden vid förekommande videokonferenser finns. 

o Ansvaret för ”psykiatrisk medicinering” ligger kvar i respektive ÖV-team 

o Övergripande samordning och kontakt kan ske via UT, Jan Sundström 

 

Överföring av patiener 
o Varje ÖV-enhet gör en inventering och sammanställer förslag på namn 

o Riktlinjer för neuroleptikauppföljning förmedlas till primärvård 

o Informationsbrev om förändringen skickas till aktuella patienter.Ombesörjs av 

psyk.klinken 

o Överlämnande med kontaktuppgifter görs vid träff mellan kontaktperson i ÖV-enhet 

och ”psykiatrisjuksköterska”. 

 

Utbildning 

Psyk.kliniken har tagit på sig att ansvara för ngn form av grundläggande utbildning efter 

behov hos de aktuella sjuksköterskorna. 

o Psyk.kliniken undersöker möjlighet för de SSK med mindre psykiatrisk erfarenhet att 

delta i en planerad introduktionsutbildning ( 1/10, 8/10 och 15/10). 

o Psyk.kliniken förbereder en utbildningsinsats kring psykosproblematik. 



o Efter mötet får UT information om att SSK också skulle kunna ha möjlighet att delta i 

en kurs som kallas ”1:a hjälpen i psykisk livräddning”. Det är en 12 timmars kurs som 

innehåller bra baskunskaper kring psykiatri och ges av socialpsykiatriskt 

kunskapscentrum. Det går av stapeln 10/10 13.00-17.00 och 23/10 08.00-17.00. Bra 

bok ingår och Psyk.kliniken står för kostnaden. UT ska också undersöka möjlighet att 

lägga in en hälsoföreläsning på fm den 10/10. Jag kommer att behöva 

anmälningar/namn. 

o En ÖV-chef slår också ett slag för socialstyrelsen sida ”kunskapsguiden.se”. 

 

Övrigt 

o Psyk.kliniken är inblandad i ett kvalitetsregister som heter Psykos-r. För 

patientgruppen vore det bra ifall vi kunde samordna inhämtandet av patientuppgifter 

o Psyk.klinikens äldreteam önskar träffa ”psykiatrisjuksköterskorna” efter att de varit i 

arbete ett tag 

 

 

 

 

Vid pennan 

Jan Sundström 

Vårdadministratör 

Psyk.kliniken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


