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Långa avstånd
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Bakgrund/syfte

• Svårigheter att rekrytera sjuksköterskor i slutenvård

• Ett led i att utveckla psykiatrins verksamheter och resursoptimera

• Når ut till fler patienter med ett annat arbetssätt 

• Förebygga inläggningar och korta ner vårdtider i slutenvården, genom att 
erbjuda patienterna psykiatrisk omvårdnad och läkemedelsbehandling i 
hemmiljö

• Behandlingen läggs upp individuellt tillsammans med patienten, genom en 
omvårdnadsplan
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Ny vårdform

SPOT skapades och upprättades utifrån medborgarens behov.
SPOT öppnade/öppnar i

– Kramfors/Sollefteå september 2017

– Örnsköldsvik februari 2021  

– Sundsvall årsskiftet 2022/2023
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Hur ser det ut idag?
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Vad är Specialistpsykiatriskt omvårdnadsteam (SPOT)?

• Minskar behovet av 
inneliggande vård – både i 
antal vårdtillfällen och i vårdtid

• Når ut till fler än en avdelning 
– från 10-14 vpl, till 50-90 
personer

• Ett mobilt team som kan 
komma hem till patienten 
utifrån hens behov av 
psykiatrisk vård

• Tjänstgör alla dagar i veckan, 
även röda dagar. 

• Kontaktpersoner för 
kontinuitet i vården

• Sammanhållen vårdkedja, 
snabbare uppföljningar vid 
utskrivning från slutenvården

• Snabb uppföljning vid 
försämring 
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Några fördelar med SPOT?

• Hög tillgänglighet och närhet

• Vård och möte i hemmiljö

• Ger patienten möjlighet att 
följa sin vardagsrutin

• Delaktighet i vårdplanering 
och uppföljning

Anhöriga och närstående 
delaktiga i behandlingen

Erbjuder snabba, intensiva och
behovsanpassade insatser

Patienten har möjlighet till 
förstärkt insats under en period 

Trygghet i samband med 
utskrivning
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Fortsättning… 
• Gäst i patientens hem

• Arbetar med familj och nätverk

• Digitalisering, en öppen telefonlinje 
och inga väntelistor

• Läkemedelsuppföljning och 
genomgång av läkemedel

• Personal får använda sin 
psykiatrikompetens

• Ätstörningspatienter, inga 
slutenvårdstillfällen sedan start.

• Fångar upp patienter som mår 
väldigt dåligt. (AKUT besök 104, HC 64, CT 22 under ett år)

Får en helhetsbild, samordning av 
patientens nätverk, CM (Case 
Manager) 

Vård på distans med läkaren, både på
mottagning och vid hembesök

Förebygga intox, hjälper till att kassera
läkemedel.

Omväxlande och självständigt arbete. 
Mindre sjukskrivning, mer utbildning



www.rvn.se

Organisationsskiss, Specialistpsykiatriskt omvårdnadsteam (SPOT), Sollefteå

Specialistpsykiatriskt omvårdnadsteam 
(SPOT), Sollefteå

Enhetschef Marie Louise Karlsson

13 Skötare/Beh.ass
Mån-Fre 07:00-21:30
Lör-Sön 08:00-21:00

4 Sjuksköterskor
Mån-Fre 07:00-21:30
Lör-Sön 08:00-21:00

2st Dagsjuksköterskor
Mån-Fre 07:00-16:00

LARO
Läkemedelsassisterad rehabilitering vid 

opioidberoende

20% Överläkare
Per vecka

1 Behandlingsassistent
Beredningsgrupp Sollefteå

1  sjuksköterska
Beredningsgrupp Kramfors

Olika mindre team
Beroende, ät, psykos, NPF, affektivt , hälsoteam

17 
personal

1 Dagskötare
Mån-Fre 07:00-16:00

Länskonferens
Överläkare i Sundsvall 

1 ggr/månad på distans
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Specialistpsykiatriskt omvårdnadsteam 
(SPOT), Örnsköldsvik 

Enhetschef Anna Joald

13 Skötare/Beh.ass
Mån-Fre 07:00-21:30
Lör-Sön 08:00-21:00

6 Sjuksköterskor
Mån-Fre 07:00-21:30
Lör-Sön 08:00-21:00

1 Dagskötare
Mån-Fre 07:00-16:00

2 Dagsjuksköterskor
Mån-Fre 07:00-16:00

LARO
Läkemedelsassisterad rehabilitering vid 

opioidberoende

Organisationsskiss, Specialistpsykiatriskt omvårdnadsteam (SPOT), Örnsköldsvik

1 st Behandlingsassistent
Mån – Fre 07:00-16:00

1st Överläkare
Mån-Fre 08:00-13:45 

(distans)

23 
personal

Länskonferens
Överläkare i Sundsvall 

1 ggr/månad på distans
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Organisationsskiss, Specialistpsykiatriskt omvårdnadsteam (SPOT), Sundsvall

Specialistpsykiatriskt omvårdnadsteam 
(SPOT), Sundsvall

Enhetschef Marie Palm

17 Skötare/Beh.ass
Mån-Fre 07:00-21:30
Lör-Sön 08:00-21:00

11 Sjuksköterskor
Mån-Fre 07:00-21:30
Lör-Sön 08:00-21:00

4 Dagsjuksköterska
Mån-Fre 07:00-16:001 Kurator

Mån-Fre 07:00-16:00

1 Arbetsterapeut
Mån-Fre 07:00-16:00

1 Överläkare

Beroendeteam
1 sjuksköterska

3 skötare

30 
personal
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Vårdtillfällen Sollefteå-Kramfors

Antalet avslutade vårdtillfällen tre år FÖRE resp. tre EFTER SPOT.
Med en sådan jämförelse har Sollefteå minskat med 27 procent och Kramfors 
med 18 procent.
När man slår ihop de båda kommunerna och jämför det sammanlagda antalen 
för de två treårsperioderna har antalet avslutade vårdtillfällen minskat med 23 
procent.
De övriga kommunerna däremot har minskat med 1,9 procent.
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Vårdtid 2019
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Diagnoser SPOT 2021
Vanliga diagnoser
Blandångest-och 
depressionstillstånd, suicidnära, 
akut stressreaktioner, utmatning 
ångesttillstånd ospecificerad, 
depressiv period ospecificerad,  
bipolära tillstånd, ADHD, ADD, 
autism, psykos sjukdomar, 
Beroende, emotionella syndrom.
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Örnsköldsvik

Sollefteå/Kramfors
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Sammanfattning 

• Nöjda och trygga patienter (enligt 
enkätsvar)

• Fler patienter som får insatser och 
hjälp (50-90 patienter)  

• Hög tillgänglighet, kontinuitet och 
trygghet för patienterna

• Patienten är delaktig och planera 
sina behov

• Fokus på en patient i taget
• Snabba behovsanpassade insatser
• Möjlighet att öka insatsen under en 

period men uthållighet över tid 
förekommer

• Sammanhållen vårdkedja

Arbetar 
mycket 

familj och 
nätverk.
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Fort…..
Positiva erfarenheter av läkarbesök på 
distans

Minskat läkare tillgängligheten

Kompetensväxling – delegering

Låg personal omsättning, mindre 
sjukskrivning och mer utbildningar

Inga slutenvårdstillfällen för 
medborgare med diagnos ätstörning, 
sedan start september 2017

Vinn, vinn situation för alla 
med den nya vårdformen!

• Idag ser vi en stor vinst för våra 
innevånare Kramfors-Sollefteå-Ö-vik 
och Sundsvall

• Patienterna är framför allt nöjda med 
de täta kontakterna och att de själva 
inte längre behöver hålla reda på allt 
rörande deras vård. Eftersom SPOT 
erbjuder patienten förbättrad 
samverkan med vårdgrannar så skapas 
både ökat förtroende och ett minskat 
behov av dubbelarbete. 

• En personalgrupp som idag är stolt 
över vad de kan erbjuda innevånarna.

• Även vinst för arbetsgivaren och vår 
miljö.
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Mål
Arbetssättet ska öka 
tillgänglighet, kontinuitet, 
delaktighet och upplevelse av 
trygghet för patient och anhöriga.

Primärt mål är att patienten ska 
få en god vård på rätt vårdnivå, 
psykiatrisk hemsjukvård med 
läkartillgång, hög kontinuitet och 
välfungerande team. 
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Tack för att vi fick dela med oss av 
vår fantastiska resa!

marie.louise.karlsson@rvn.se

anna.joald@rvn.se

marie.palm@rvn.se

mailto:Marie.louise.karlsson@rvn.se
mailto:Anna.joald@rvn.se
mailto:marie.palm@rvn.se

