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FÖRORD 
Detta är den andra delrapporten i projektet ”Utvärdering av mobila omvårdnadsteam inom 
psykiatrin i södra och västra Sörmland”. Rapporten utgör ett av flera underlag i den fort-
löpande utvärderingen av de omvårdnadsteam som introducerades i Landstinget Sörmland 
under 2014. I första hand är rapporten skriven för dem som direkt berörs av det pågående 
utvecklingsarbetet.  

Rapporten redovisar en undersökning av de s.k. vårdgrannarna och deras syn på omvård-
nadsteamen. Ett stort antal medarbetare inom psykiatrin i Landstinget Sörmland och från 
berörda kommuner har medverkat i undersökningen genom att besvara enkäter och 
intervjufrågor. Vi vill tacka alla som på detta sätt har bidragit till innehållet i rapporten. 

Ett stort tack också till klinikledningen och till de ansvariga för de mobila omvårdnadsteam-
en som skapat goda förutsättningar för datainsamlingen och som på olika sätt har bidragit 
med viktig information och värdefulla synpunkter i arbetet med rapporten.  

Med förhoppning om ett fortsatt gott samarbete! 

 

 

 

Mats Ekermo   Roland Svensson 

     

Eskilstuna, januari 2016 

  

 

 

SAMMANFATTNING 
I denna rapport redovisas resultatet från den andra delstudien i projektet Mobila omvård-
nadsteam inom psykiatrin i södra och västra Sörmland. Studien genomfördes under hösten 
2015 och fokuserar på de s.k. vårdgrannarnas erfarenheter av teamen.   

De mobila omvårdnadsteamen, ett i Nyköping och ett i Katrineholm, har som uppgift att be-
driva psykiatrisk omvårdnad i hemmet för personer med allvarlig psykisk funktionsnedsätt-
ning. Teamen implementerades i den psykiatriska organisationen under 2014. De förväntas 
minska det höga trycket på slutenvården och på sikt kunna leda till en reduktion av vård-
platserna i heldygnsvården. Teamen förväntas också bidra till ökad vårdkvalitet genom att 
erbjuda patienterna vård och stöd i hemmiljön. 

Syftet med delstudie 2 är att få en bättre kunskap om hur olika aktörer i omgivningen, de s.k. 
vårdgrannarna, ser på och förhåller sig till de mobila omvårdnadsteamen. Till vårdgrannar 
räknas i den här studien de fem öppenvårdsmottagningarna i området, slutenvården i 
Nyköping (allvårdsavdelning och psykiatrisk intensivvårdsavdelning, PIVA), akutteamet i 
Nyköping och jourteamet i Katrineholm samt de sju kommunerna i södra och västra 
Sörmland. 

Undersökningen vill besvara fyra frågeställningar:  

1. Hur värderar vårdgrannarna det arbete som de mobila omvårdnadsteamen utför? 

2. Hur upplever de samarbetet med omvårdnadsteamen?  

3. Hur uppfattar man att den egna verksamheten har påverkats av omvårdnadsteamens 
tillkomst?  

4. Hur skulle man önska att relationen till omvårdnadsteamen utformas i framtiden? 

 

De data som redovisas i rapporten har huvudsakligen samlats in genom enkäter, gruppsamtal 
och personliga intervjuer med representanter från vårdgrannarna.  Medarbetare från olika 
delar av den psykiatriska organisationen har i samband med arbetsplatsträffar fått besvara 
enkäter. Enkäterna har bestått av ett antal påståenden som respondenterna har haft att ta 
ställning till och i något fall har även frågor med öppna svar använts.  Även intervjuer, i 
grupp och individuellt, har genomförts. En frågeguide, anpassad till vårdgrannarnas 
sammanhang, har använts vid dessa tillfällen. 

Totalt har 113 medarbetare från den psykiatriska organisationen och 12 representanter från 
kommunernas socialpsykiatri deltagit i studien. Från öppenvårdsmottagningarna har 69 
personer besvarat enkäten, från slutenvården 29 personer och från akutteamet och jour-
teamet 11 personer. Dessutom har fyra läkare har intervjuats.  
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De viktigaste resultaten i rapporten kan sammanfattas på följande sätt:  

 Det finns bland vårdgrannarna ett starkt stöd för och en bred uppslutning bakom idén 
att ge psykiatrins patienter vård och stöd i hemmet. Denna uppslutning kring idén 
finns inte bara vid öppenvårdsmottagningarna utan även i slutenvården och bland 
medarbetarna på akut- och jourteamet. Även i kommunerna framhålls psykiatrins 
stöd i hemmiljön som något önskvärt. 

 Vid öppenvårdsmottagningarna har det stora flertalet av behandlarna (uppskattnings-
vis 70-75 %) någon gång medverkat till att ansluta patienter till omvårdnadsteamen. 
Majoriteten av dessa, ungefär trefjärdedelar, har positiva erfarenheter av anslutning-
en. 

 De mobila omvårdnadsteamens verksamhet ses som en viktig resurs i öppenvårdsar-
betet.  Omvårdnadsteamen ger trygghet åt såväl patienter som behandlare och anses 
bidra till att minska inskrivningar och vårdtider i slutenvården. Denna uppfattning 
kommer till uttryck såväl i öppenvården som i slutenvården. 

 En klar majoritet av deltagarna i vår undersökning anser att omvårdnadsteamen kan 
ha en betydelsefull roll inom psykiatrin i ett framtidsperspektiv. Arbetssättet hör 
framtiden till menar det stora flertalet av medarbetarna vid öppenvårdsmottagning-
arna. Även de övriga vårdgrannarna inom psykiatrin ser omvårdnadsteamen som 
betydelsefulla i ett framtidsperspektiv. 

 Samtliga vårdgrannar framhåller emellertid också att det finns faktorer som försvårar 
och begränsar samarbetet med omvårdnadsteamen. Rutinen för anslutning av pati-
enter upplevs ofta som krånglig och onödigt omständlig. Tidsspannet från första 
kontakt till att patienten ansluts uppfattas i vissa fall som för lång. Från olika håll 
efterlyser vårdgrannarna en större flexibilitet och smidighet i kontakterna och snab-
bare anslutningsprocesser. 

 Många upplever att omvårdnadsteamets uppdrag är oklart och att målgruppen är 
otydlig. Den patientgrupp som omvårdnadsteamet ska arbeta med anses vara vagt 
definierad och vårdgrannarna ställer sig frågande inför de avgränsningar och urvals-
kriterier som man mött i kontakten med omvårdnadsteamen. 

 För framtiden efterlyser vårdgrannarna inom psykiatrin förändringar som skulle 
kunna effektivisera de mobila omvårdnadsteamens arbete och bättre nå måluppfyl-
lelse (minska antalet inskrivningar och reducera vårdtiderna i slutenvård). De för-
ändringar man efterlyser handlar i första hand om fördjupat samarbete, mer flexi-
bilitet och större tydlighet i uppdraget. Flera av vårdgrannarna föreslår en breddning 
av omvårdnadsteamens rekryteringsvägar och ett närmare samarbete med akut- och 
jourteamet och slutenvården. 
 

 

 

 Läkarna utgör vanligtvis en nyckelgrupp i förändringsarbete inom hälso- och sjuk-
vården. De läkare som deltagit i denna studie ser positivt på de mobila omvårdnads-
teamens insatser. Samtliga har positiva erfarenheter av omvårdnadsteamen. De har 
också idéer om hur verksamheten med mobila omvårdnadsteam kan vidareutvecklas, 
bland annat behövs smidigare rutiner för anslutning. 

 De som är verksamma inom kommunernas socialpsykiatri känner till att de mobila 
omvårdnadsteamen finns men de vet mycket lite om hur teamen arbetar. Kontakterna 
med teamen är få. Samtidigt efterlyser man från kommunerna ett närmare samarbete 
i framtiden kring hur vård och stöd i hemmet av psykiatrins patienter bäst ska kunna 
utformas. 

 

Slutligen framförs i rapporten synpunkter på det fortsatta arbetet med att utveckla de 
mobila omvårdnadsteamen inom psykiatrin. Särskilt diskuteras den centrala frågan om 
hur patienter ska rekryteras till teamen och hur målgruppen ska avgränsas. 
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1. INLEDNING 

1.1. Bakgrund 

I mars 2013 fattade Landstinget Sörmland beslut om att förstärka verksamheten med mobila 
team inom psykiatrin i södra och västra Sörmland. Två mobila omvårdnadsteam, ett i 
Nyköping (NLN) och ett i Katrineholm (KSK), skulle byggas upp för att bedriva psykiatrisk 
omvårdnad i hemmet för personer med allvarlig psykisk funktionsnedsättning.  

Tillkomsten av de mobila teamen förväntades minska det höga trycket på slutenvården och 
på några års sikt kunna leda till en reduktion av platserna. En viktig inspirationskälla till pro-
jektet var den positiva utveckling man kunnat se i de västra delarna av Östergötland (Motala 
och Mjölby) där mobila team bidragit till en kraftig minskning av slutenvården. 

Utöver ett minskat tryck på slutenvården fanns ytterligare en hel del förväntningar på de mo-
bila teamen. I flera styrdokument från Landstinget Sörmland beskrivs projektets mål och för-
väntade effekter. Dessa dokument finns redovisade som bilagor till den första delrapporten i 
detta utvärderingsprojekt (Ekermo & Svensson, 2015).  

1.2. Utvärderingsuppdraget 

På Mälardalens högskola har vi fått i uppdrag att bedriva forskning om och utvärdera de mo-
bila omvårdnadsteamen. Syftet är att ta fram kunskaper som kan ligga till grund för den fort-
satta utvecklingen av den psykiatriska vården i Landstinget Sörmland. Genom en interaktiv 
arbetsform med kontinuerliga återkopplingar till de berörda under arbetets gång är vår för-
hoppning att utvärderingen ska kunna bidra till att utveckla arbetsformen såväl under pro-
jektperioden som på lite längre sikt. 

Forskningsprojektet består av flera delar som sammantaget ska belysa vad det nya arbets-
sättet innebär och vilka konsekvenser det har för vården sett ur patienters, närståendes, 
teamens och vårdgrannars perspektiv. En mer ingående beskrivning av dessa delstudier, 
projektets tidsplan m.m. finns i forskningsplanen (Ekermo & Svensson, 2014) och i en in-
formationsbroschyr som sammanfattar projektet (Mälardalens högskola, 2014).  

Den första delrapporten publicerades i juni 2015 (Ekermo & Svensson, 2015) och redovisade 
omvårdnadsteamens utveckling under det första verksamhetsåret och hur dess medlemmar 
upplevde och värderade det arbete som hade utförts under denna tidsperiod. I rapporten 
redovisades också data om de patienter som varit anslutna till teamen under det första året. 
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Rapporten bygger huvudsakligen på intervjuer med omvårdnadsteamens medlemmar och på 
patientstatistik hämtad från patientdatabasen och journalhandlingar. 

1.3. Syfte och frågeställningar 

I denna rapport redovisar vi resultatet från den andra delstudien i projektet. Studien genom-
fördes under hösten 2015 och fokuserade på de s.k. vårdgrannarnas erfarenheter av de mo-
bila omvårdnadsteamen. 

Med vårdgrannar avser vi här de delar av den psykiatriska organisationen som direkt eller in-
direkt kan antas ha berörts av denna implementering av mobila omvårdnadsteam (öppen-
vårdsmottagningarna, slutenvården, akut- och jourverksamheten). Till vårdgrannar räknar vi 
också kommunernas socialpsykiatriska verksamheter. Vi har av praktiska skäl avgränsat oss 
till dessa närstående vårdgrannar även om det givetvis skulle ha kunnat vara av intresse att 
vidga perspektivet och även inkluderat andra aktörer som på olika sätt ger stöd till psykia-
trins patienter inom ramen för det lokala vård- och stödsystemet. 

Syftet med delstudien är att få en bättre kunskap om hur olika aktörer i omgivningen ser på 
och relaterar till de mobila omvårdnadsteamen. Det finns flera skäl till att detta är angeläget.  
Om de mobila omvårdnadsteamen ska kunna fungera på ett framgångsrikt sätt så förutsätter 
detta att verksamheten får stöd av organisationen och uppfattas bidra till organisationen som 
helhet. I den första delstudien kunde vi konstatera att medarbetarna i omvårdnadsteamen 
inte var nöjda med förankringen i den psykiatriska organisationen. De efterlyste i olika av-
seenden en fördjupad samverkan och ett närmande till andra delar av psykiatrin. De funde-
rade över hur aktörerna i omgivningen såg på deras arbete. En fråga som ofta återkom från 
omvårdnadsteamen var: Ser öppenvårdsmottagningarna oss som en viktig resurs och varför 
används i så fall inte denna resurs i större utsträckning? 

Det är huvudsakligen fyra frågeställningar som vi vill besvara i denna undersökning:  

 Hur värderar vårdgrannarna det arbete som de mobila omvårdnadsteamen utför? 

 Hur upplever de samarbetet med omvårdnadsteamen?  

 Hur uppfattar man att den egna verksamheten har påverkats av omvårdnadsteamens 
tillkomst?  

 Hur skulle man önska att relationen till omvårdnadsteamen utformas i framtiden? 

1.4. Metod 

De data som rapporten baseras på har huvudsakligen samlats in genom enkäter, gruppsamtal 
och personliga intervjuer. I varje avsnitt i rapporten redovisas vilka metoder som specifikt 
har använts i de enskilda fallen och vilka förutsättningar som gällt för datainsamlingen.  
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Totalt har 113 medarbetare från den psykiatriska organisationen och 12 representanter från 
kommunernas socialpsykiatri deltagit i studien. Från öppenvårdsmottagningarna har 69 
personer besvarat enkäten, från slutenvården 29 personer och från akut- och jourteamet 11 
personer. Fyra läkare har intervjuats.  

Syftet med att använda enkäter har varit att få ett kvantifierbart underlag för slutsatserna i 
rapporten. Enkäterna har delats ut i samband med arbetsplatsträffar och har (med några få 
undantag) besvarats av deltagarna under mötet. Enkäterna har bestått av ett antal påståen-
den som respondenterna har haft att ta ställning till. Den enkät som användes för öppen-
vårdsmottagningarna innehöll dessutom några öppna frågor (bilaga A). 

Samtal och intervjuer har genomförts med syftet att få en fördjupad kunskap om hur vård-
grannarna uppfattar omvårdnadsteamen. En frågeguide, anpassad till respektive vårdgran-
nes sammanhang, har använts vid dessa tillfällen. Frågeguiden har varit styrande för sam-
talen och intervjuerna men har också tillåtit följdfrågor och medgett en öppenhet för sidospår 
och oväntade infallsvinklar. Arbetssättet har speglat vår ambition att inte bara beskriva 
verkligheten vid en given tidpunkt utan också att öppna en dialog och lyfta fram nya idéer 
som kan vara värdefulla i en diskussion om de mobila omvårdnadsteamens framtid i den 
psykiatriska organisationen. 

När intervjuer genomförs i grupp finns det alltid en risk för att några få individer kommer att 
få en dominerande roll och att allas åsikter inte kommer till tals. Det uppstår lätt ett grupp-
tryck som kan ge intryck av att gruppen har gemensamma uppfattningar utan att så egent-
ligen är fallet. Denna risk finns givetvis också i vår undersökning. I viss mån har vi emellertid 
kunnat korrigera för detta genom de enkäter som varje medarbetare enskilt har fått besvara 
innan gruppintervjuerna genomfördes.  

Vid samtliga samtals- och intervjutillfällen har ljudupptagningar gjorts. Dessa har sedan 
legat till grund för skriftliga sammanställningar som utgjort underlag till rapporten.  

När citat används i rapporten är det oftast för att illustrera vanligt förekommande uppfatt-
ningar och - i några fall – avvikande ställningstaganden. Citaten kan också ge mer insikt i hur 
respondenterna tänker och resonerar och bidra med konkreta exempel på ett bättre sätt än 
vad en enbart sammanfattande resultatredovisning skulle kunna göra.   

När vi redovisar de öppna enkätsvaren från öppenvårdsmottagningarna (avsnitt 2) har vi valt 
att i rapporten återge ett stort antal av dessa svar genom direkta citat. Anledningen till detta 
är att vi ser denna del av undersökningen som särskilt viktig för delstudien (öppenvårdsmot-
tagningarna är den närmaste och mest betydelsefulla vårdgrannen) och de många citaten bi-
drar i sin helhet till att besvara flera av våra frågeställningar. 

Det är viktigt att betona att datainsamlingen för denna studie i huvudsak genomfördes under 
två månader (september och oktober) hösten 2015 och att resultaten i rapporten speglar för-
hållandena vid denna tidpunkt. Implementeringen av de mobila omvårdnadsteamen måste 
ses som en process där förhållandena hela tiden förändras. De uppfattningar, värderingar 
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och synpunkter som vårdgrannarna ger uttryck för förändras sannolikt också över tiden 
allteftersom nya erfarenheter tillkommer. 

1.5. Rapportens disposition 

I rapporten har vi delat upp redovisningen av resultatet så att den information som samlats 
in från de olika vårdgrannarna presenteras i separata avsnitt.   

Inledningsvis redovisas data från öppenvårdsmottagningarna. Detta avsnitt har volymmäs-
sigt fått störst utrymme i redovisningen vilket speglar den betydelse som samspelet med mot-
tagningarna har för omvårdnadsteamen.  I de följande avsnitten presenteras sedan i tur och 
ordning resultaten från allvården och PIVA, akut- och jourteam, läkargruppen samt kom-
munerna. 

För att underlätta läsningen och ge möjlighet till en snabbläsning av rapporten finns efter 
varje avsnitt en sammanfattning som summerar de viktigaste resultaten.  

I avsnitt 7 sammanfattar och diskuterar vi på ett mer övergripande sätt resultaten från under-
sökningen och presenterar de slutsatser som vi anser att man bör kunna dra av studien. 
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2. ÖPPENVÅRDSMOTTAGNINGARNA 

2.1. Öppenvårdsmottagningen – den viktigaste samarbetspartnern 

När de mobila omvårdnadsteamen kom till strax före årsskiftet 2014 fördes de in i den psyki-
atriska organisationen som en del av öppenvården.  De fem öppenvårdsmottagningarna i 
Nyköping (två mottagningar), Oxelösund, Katrineholm och Flen blev från start teamens 
viktigaste samarbetspartners. Det var från öppenvårdsmottagningarna som uppdragen till 
teamen skulle komma. Behandlarna på öppenvårdsmottagningarna skulle vid behov (när 
patienten ”svajade” eller ”sviktade” och risk för inläggning kunde föreligga) kontakta om-
vårdnadsteamen och föreslå patienten en tidsbegränsad anslutning med vård i hemmet.  

De förväntningar som fanns på öppenvårdsmottagningarna från omvårdnadsteamen infri-
ades emellertid inte riktigt. Man fick inte så många uppdrag som man förväntat sig och efter 
sommaren 2014 öppnades därför andra rekryteringsvägar. Omvårdnadsteamen började re-
krytera från slutenvården (gav stöd till nyutskrivna patienter) och – i ett fåtal fall - också från 
akutteamet.  

I vår utvärderingsrapport från våren 2015 kunde vi konstatera att omvårdnadsteamens med-
lemmar generellt önskade en bättre förankring av den egna verksamheten i organisationen 
men framför allt efterlyste de en bättre samverkan med öppenvården. Den fråga som många i 
omvårdnadsteamen ställde sig våren 2015 var varför man inte i större utsträckning anlitades 
av öppenvården: Är vi besvärliga att samarbeta med och varför i så fall?  

2.2. Frågeställningar 

Mot denna bakgrund känns det viktigt att i den här studien få öppenvårdsmottagningarnas 
perspektiv på de mobila omvårdnadsteamens arbete.  Är det så att man inte ser omvårdnads-
teamen som en resurs att använda sig av i det psykiatriska öppenvårdsarbetet? Känner man 
inte till de möjligheter som teamen erbjuder eller är det andra faktorer som gör att man – 
som omvårdnadsteamen menar – inte oftare använder sig av denna resurs?  

Vi har frågat medarbetarna på öppenvårdsmottagningarna hur de ser på samarbetet med de 
mobila omvårdnadsteamen och hur de värderar teamens arbete. Vi har också frågat dem om 
hur de ser på framtiden; tror de att omvårdnadsteamen och deras sätt att arbeta hör framtid-
en till eller är de tveksamma till en fortsatt satsning på detta arbetssätt? 
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2.3. Hur vi gått tillväga 

För att få svar på våra frågor har vi besökt arbetsplatsträffar för de fem öppenvårdsmottag-
ningarna och bett deltagarna på mötet att besvara en enkel enkät. Enkäten bestod av två 
delar. En del utgjordes av sju påståenden där varje påstående hade fem svarsalternativ, allt-
ifrån att man kunde instämma ”helt och hållet” till alternativet ”absolut inte”. Den andra 
delen av enkäten utgjordes av fyra frågor med öppna svar som respondenterna skriftligt fick 
besvara (se bilaga A). 

2.4. Vilka har besvarat enkäten? 

Eftersom enkäten i de flesta fall besvarades i samband med en arbetsplatsträff blev svars-
frekvensen mycket god. I stort sett samtliga som deltog vid arbetsplatsträffarna besvarade 
den, totalt 69 personer.  I princip alla yrkesfunktioner som är verksamma på öppenvårds-
mottagningarna gavs möjlighet att besvara enkäten. Det innebär att inte enbart behandlarna, 
utan även andra grupper som har liten eller helt saknar patientkontakt finns bland respon-
denterna. Uppskattningsvis ett 15-tal av de 69 respondenterna saknar direkt patientkontakt.  

Av de som besvarat enkäten uppger 40 personer att de haft patienter som med deras hjälp 
anslutits till något av omvårdnadsteamen. Detta innebär att det uppskattningsvis endast är ca 
15 respondenter som skulle kunna ha anslutit patienter men som ej har utnyttjat den möjlig-
heten. 

Fördelningen av dem som besvarat enkäten ser ut på följande sätt:  

  Antal respondenter Antal anställda 

Nyköping I och II 35  46 
Oxelösund   7    8 
Katrineholm  21  30 
Flen  6  10 
Totalt  69  94 

Eftersom det totala antalet anställda vid de fem öppenvårdsmottagningarna uppgår till 94 
personer och enkäten har besvarats av 69 respondenter (73 %) är det viktigt att understryka 
att resultatet som redovisas här måste tolkas med viss försiktighet. Bortfallet i undersökning-
en uppgår till 27  %. Sammanställningen gör inte heller skillnad på om respondenten haft 
många eller inga patienter anslutna till omvårdnadsteamen eller har haft en administrativ 
funktion utan patientansvar.  
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2. ÖPPENVÅRDSMOTTAGNINGARNA 

2.1. Öppenvårdsmottagningen – den viktigaste samarbetspartnern 

När de mobila omvårdnadsteamen kom till strax före årsskiftet 2014 fördes de in i den psyki-
atriska organisationen som en del av öppenvården.  De fem öppenvårdsmottagningarna i 
Nyköping (två mottagningar), Oxelösund, Katrineholm och Flen blev från start teamens 
viktigaste samarbetspartners. Det var från öppenvårdsmottagningarna som uppdragen till 
teamen skulle komma. Behandlarna på öppenvårdsmottagningarna skulle vid behov (när 
patienten ”svajade” eller ”sviktade” och risk för inläggning kunde föreligga) kontakta om-
vårdnadsteamen och föreslå patienten en tidsbegränsad anslutning med vård i hemmet.  

De förväntningar som fanns på öppenvårdsmottagningarna från omvårdnadsteamen infri-
ades emellertid inte riktigt. Man fick inte så många uppdrag som man förväntat sig och efter 
sommaren 2014 öppnades därför andra rekryteringsvägar. Omvårdnadsteamen började re-
krytera från slutenvården (gav stöd till nyutskrivna patienter) och – i ett fåtal fall - också från 
akutteamet.  

I vår utvärderingsrapport från våren 2015 kunde vi konstatera att omvårdnadsteamens med-
lemmar generellt önskade en bättre förankring av den egna verksamheten i organisationen 
men framför allt efterlyste de en bättre samverkan med öppenvården. Den fråga som många i 
omvårdnadsteamen ställde sig våren 2015 var varför man inte i större utsträckning anlitades 
av öppenvården: Är vi besvärliga att samarbeta med och varför i så fall?  

2.2. Frågeställningar 

Mot denna bakgrund känns det viktigt att i den här studien få öppenvårdsmottagningarnas 
perspektiv på de mobila omvårdnadsteamens arbete.  Är det så att man inte ser omvårdnads-
teamen som en resurs att använda sig av i det psykiatriska öppenvårdsarbetet? Känner man 
inte till de möjligheter som teamen erbjuder eller är det andra faktorer som gör att man – 
som omvårdnadsteamen menar – inte oftare använder sig av denna resurs?  

Vi har frågat medarbetarna på öppenvårdsmottagningarna hur de ser på samarbetet med de 
mobila omvårdnadsteamen och hur de värderar teamens arbete. Vi har också frågat dem om 
hur de ser på framtiden; tror de att omvårdnadsteamen och deras sätt att arbeta hör framtid-
en till eller är de tveksamma till en fortsatt satsning på detta arbetssätt? 
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2.3. Hur vi gått tillväga 

För att få svar på våra frågor har vi besökt arbetsplatsträffar för de fem öppenvårdsmottag-
ningarna och bett deltagarna på mötet att besvara en enkel enkät. Enkäten bestod av två 
delar. En del utgjordes av sju påståenden där varje påstående hade fem svarsalternativ, allt-
ifrån att man kunde instämma ”helt och hållet” till alternativet ”absolut inte”. Den andra 
delen av enkäten utgjordes av fyra frågor med öppna svar som respondenterna skriftligt fick 
besvara (se bilaga A). 

2.4. Vilka har besvarat enkäten? 

Eftersom enkäten i de flesta fall besvarades i samband med en arbetsplatsträff blev svars-
frekvensen mycket god. I stort sett samtliga som deltog vid arbetsplatsträffarna besvarade 
den, totalt 69 personer.  I princip alla yrkesfunktioner som är verksamma på öppenvårds-
mottagningarna gavs möjlighet att besvara enkäten. Det innebär att inte enbart behandlarna, 
utan även andra grupper som har liten eller helt saknar patientkontakt finns bland respon-
denterna. Uppskattningsvis ett 15-tal av de 69 respondenterna saknar direkt patientkontakt.  

Av de som besvarat enkäten uppger 40 personer att de haft patienter som med deras hjälp 
anslutits till något av omvårdnadsteamen. Detta innebär att det uppskattningsvis endast är ca 
15 respondenter som skulle kunna ha anslutit patienter men som ej har utnyttjat den möjlig-
heten. 

Fördelningen av dem som besvarat enkäten ser ut på följande sätt:  

  Antal respondenter Antal anställda 

Nyköping I och II 35  46 
Oxelösund   7    8 
Katrineholm  21  30 
Flen  6  10 
Totalt  69  94 

Eftersom det totala antalet anställda vid de fem öppenvårdsmottagningarna uppgår till 94 
personer och enkäten har besvarats av 69 respondenter (73 %) är det viktigt att understryka 
att resultatet som redovisas här måste tolkas med viss försiktighet. Bortfallet i undersökning-
en uppgår till 27  %. Sammanställningen gör inte heller skillnad på om respondenten haft 
många eller inga patienter anslutna till omvårdnadsteamen eller har haft en administrativ 
funktion utan patientansvar.  
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2.5. Redovisning av resultat 

Inledningsvis redovisas resultatet från enkätendelen. För att inte drunkna i alltför mycket 
siffror har vi i redovisningen slagit samman svaren från de olika öppenvårdsmottagningarna. 
I de fall någon mottagning skiljer ut sig från det generella resultatet påpekar vi detta, annars 
nöjer vi oss med en sammantagen redovisning.  

Därefter redovisas svaren på frågorna med öppna svar. Vi har i redovisningen dels kategori-
serat och kvantifierat antalet svar av olika slag, dels har vi valt att redovisa ett relativt stort 
antal direkta citat för att ge läsaren en uppfattning om hur respondenterna har uttryckt sina 
åsikter. 

Tabell 2.1 Antal medarbete på öppenvårdsmottagningarna som instämmer i olika påståenden om 
omvårdnadsteamens verksamhet (n=69). 

 

Sammanställningen i tabell 2.1 visar att det finns ett mycket klart uttalat stöd för omvård-
nadsteamens arbete från öppenvårdsmottagningarna sida. Överlag är medarbetarna på 
öppenvårdsmottagningarna positiva till den verksamhet som teamen bedriver och man tror 
på teamen som en framtidsmodell för psykiatrin.  En överväldigande majoritet instämmer i 
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påstående nr 2, ”Omvårdnadsteamen är en viktig resurs och tillgång i öppenvårdsarbetet” (i 
genomsnitt 4.36 på den femgradiga skalan). Nästan lika starkt instämmer man i påstående nr 
7, ”Erfarenheterna hittills innebär att jag tror starkt på omvårdnadsteamet och att det här 
sättet att jobba hör framtiden till” (i genomsnitt 4.22). Ett fåtal respondenter, tio personer, 
avviker från detta starka instämmande. 

Det stora flertalet anser också att de har fått tillräcklig information för att kunna förstå om-
vårdnadsteamens roll och funktion i den psykiatriska organisationen (påstående nr 1 visar på 
ett genomsnitt på 3.88).  

Det finns större osäkerhet när det gäller påståendet om det finns en stor uppslutning och 
samsyn bakom införandet av omvårdnadsteamen (påstående nr 3). Flera påpekar att de inte 
vet något om samsyn och uppslutning (åtta har avstått från att besvara detta påstående). 
Även när det gäller påståendet att omvårdnadsteamen innebär en stor förändring och ett 
radikalt nytt sätt att tänka inom psykiatrin (påstående nr 4) är spridningen på svaren stor. 
Drygt hälften av respondenterna, 35 personer, har kryssat i en fyra eller femma och instäm-
mer således i påståendet, medan 32 personer har markerat en trea eller lägre och har svårare 
att se omvårdnadsteamet som uttryck för ett radikalt nytt sätt att tänka inom psykiatrin.  

Det påstående som respondenterna instämmer minst i är nr 5, ”Målgruppen, det vill säga 
vilka patienter som bör få stöd av omvårdnadsteamet, är tydlig och klar”. Endast fyra person-
er instämmer helt och hållet i detta och i genomsnitt får detta påstående endast 3.08 på den 
femgradiga skalan. Vi tolkar detta som att det är relativt många av medarbetarna på öppen-
vårdsmottagningarna som, trots att de anser att de fått tillräcklig information om omvård-
nadsteamens roll och funktion, upplever en oklarhet om vilka patienter som bör få stöd av 
teamet. 

Svaren på påstående nr 6, ”Öppenvårdsmottagningens samarbete med omvårdnadsteamet 
fungerar utmärkt” signalerar att man inte är helt nöjd med samarbetet (genomsnittet är 3.67 
på den femgradiga skalan). En tolkning skulle kunna vara att samarbetet fungerar både bra 
och – i vissa fall - mindre bra och att det finns en god förbättringspotential. Det är intressant 
att notera att öppenvårdsmottagningarna har ett något högre genomsnitt än vad omvård-
nadsteamen själva redovisade då de ställdes inför samma påstående (genomsnitt 2.8). Med 
andra ord, både öppenvårdsmottagningarna och omvårdnadsteamen anser att deras sam-
arbete har vissa brister, men det verkar som att öppenvårdsmottagningarna upplever dessa 
som mindre problematiska än vad omvårdnadsteamen gör. 

Sammanfattningsvis visar resultaten i tabell 2.1 att en hel del av de farhågor och funderingar 
som vi fann hos omvårdnadsteamen i vår tidigare studie förefaller vara ogrundade. Medarbe-
tarna på öppenvårdsmottagningarna tycker sig i allmänhet ha fått tillräckligt med informa-
tion om teamens roll och funktion, de ser teamen som en viktig resurs i öppenvårdsarbetet 
och de tror också starkt på att det arbetssätt som omvårdnadsteamen står för hör framtiden 
till! 
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påstående nr 2, ”Omvårdnadsteamen är en viktig resurs och tillgång i öppenvårdsarbetet” (i 
genomsnitt 4.36 på den femgradiga skalan). Nästan lika starkt instämmer man i påstående nr 
7, ”Erfarenheterna hittills innebär att jag tror starkt på omvårdnadsteamet och att det här 
sättet att jobba hör framtiden till” (i genomsnitt 4.22). Ett fåtal respondenter, tio personer, 
avviker från detta starka instämmande. 

Det stora flertalet anser också att de har fått tillräcklig information för att kunna förstå om-
vårdnadsteamens roll och funktion i den psykiatriska organisationen (påstående nr 1 visar på 
ett genomsnitt på 3.88).  

Det finns större osäkerhet när det gäller påståendet om det finns en stor uppslutning och 
samsyn bakom införandet av omvårdnadsteamen (påstående nr 3). Flera påpekar att de inte 
vet något om samsyn och uppslutning (åtta har avstått från att besvara detta påstående). 
Även när det gäller påståendet att omvårdnadsteamen innebär en stor förändring och ett 
radikalt nytt sätt att tänka inom psykiatrin (påstående nr 4) är spridningen på svaren stor. 
Drygt hälften av respondenterna, 35 personer, har kryssat i en fyra eller femma och instäm-
mer således i påståendet, medan 32 personer har markerat en trea eller lägre och har svårare 
att se omvårdnadsteamet som uttryck för ett radikalt nytt sätt att tänka inom psykiatrin.  

Det påstående som respondenterna instämmer minst i är nr 5, ”Målgruppen, det vill säga 
vilka patienter som bör få stöd av omvårdnadsteamet, är tydlig och klar”. Endast fyra person-
er instämmer helt och hållet i detta och i genomsnitt får detta påstående endast 3.08 på den 
femgradiga skalan. Vi tolkar detta som att det är relativt många av medarbetarna på öppen-
vårdsmottagningarna som, trots att de anser att de fått tillräcklig information om omvård-
nadsteamens roll och funktion, upplever en oklarhet om vilka patienter som bör få stöd av 
teamet. 

Svaren på påstående nr 6, ”Öppenvårdsmottagningens samarbete med omvårdnadsteamet 
fungerar utmärkt” signalerar att man inte är helt nöjd med samarbetet (genomsnittet är 3.67 
på den femgradiga skalan). En tolkning skulle kunna vara att samarbetet fungerar både bra 
och – i vissa fall - mindre bra och att det finns en god förbättringspotential. Det är intressant 
att notera att öppenvårdsmottagningarna har ett något högre genomsnitt än vad omvård-
nadsteamen själva redovisade då de ställdes inför samma påstående (genomsnitt 2.8). Med 
andra ord, både öppenvårdsmottagningarna och omvårdnadsteamen anser att deras sam-
arbete har vissa brister, men det verkar som att öppenvårdsmottagningarna upplever dessa 
som mindre problematiska än vad omvårdnadsteamen gör. 

Sammanfattningsvis visar resultaten i tabell 2.1 att en hel del av de farhågor och funderingar 
som vi fann hos omvårdnadsteamen i vår tidigare studie förefaller vara ogrundade. Medarbe-
tarna på öppenvårdsmottagningarna tycker sig i allmänhet ha fått tillräckligt med informa-
tion om teamens roll och funktion, de ser teamen som en viktig resurs i öppenvårdsarbetet 
och de tror också starkt på att det arbetssätt som omvårdnadsteamen står för hör framtiden 
till! 
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Frågan kvarstår då varför mottagningarna inte anlitat teamen i så stor utsträckning som man 
förväntade sig skulle ske när omvårdnadsteamen startade sin verksamhet. Den frågan ska vi 
återkomma till i redovisningen av de öppna svaren nedan. 

2.6. Finns det skillnader mellan öppenvårdsmottagningarna? 

De resultat som redovisas i tabell 2.1 bygger på en sammanslagning av samtliga svar från de 
69 medarbetare på de fem öppenvårdsmottagningarna. När man bryter ner materialet och 
granskar hur de olika mottagningarna besvarat de sju påståendena är det emellertid tydligt 
att några skiljer ut sig från de övriga. 

Framför allt är det mottagningarna i Oxelösund och Flen som sticker ut från helheten. De 
båda mottagningarna framstår i vissa avseenden som varandras motsatser. I Oxelösund har 
samtliga sju respondenter som besvarat enkäten markerat en femma för påståendena 2 och 7. 
De anser samtliga att omvårdnadsteamen är en viktig resurs och tillgång i öppenvårdsarbetet 
och att erfarenheterna hittills gör att de tror starkt på omvårdnadsteamet och att det här 
sättet att jobba hör framtiden till. 

I Flen har sex medarbetare besvarat enkäten. Påstående 2 har enbart fått tvåor och en etta 
och påstående 7 har fått tre treor, två tvåor och en etta. Man anser med andra ord inte att 
omvårdnadsteamet är en viktig resurs och tillgång i öppenvårdsarbetet och man tror inte 
heller på att det här sättet att jobba hör framtiden till. 

För att få en bättre förståelse för hur medarbetarna vid öppenvårdsmottagningen i Flen ser 
på omvårdnadsteamet och för att få en förklaring till enkätresultaten besökte vi medarbe-
tarna och lyssnade på deras synpunkter. Det visade sig att man hade anslutit patienter till 
omvårdnadsteamet och att man hade erfarenheter av kontakter med teamet men att erfaren-
heterna i de flesta fall var negativa. Det har varit för krångligt att få hjälp och ”då kan vi lika 
gärna göra det själva”, resonerar några av medarbetarna: ”Vi träffar patienten tätare om 
denne krisar”.  

Medarbetarna vid mottagningen i Flen anser inte heller att de har så många slutenvårdsnära 
patienter. Det är sällan det finns behov av att ansluta patienter. I några enstaka fall när man 
efterlyst hjälp från omvårdnadsteamet har man inte kunnat få det av olika skäl. Och man 
frågar sig ibland vad omvårdnadsteamet egentligen har för policy och uppgift. 

Medarbetarna på öppenvårdsmottagningen i Flen understryker att de absolut inte har något 
emot de personer som arbetar i omvårdnadsteamet, de är kompetenta och har stor erfaren-
het. Men man är tveksam till konstruktionen och uppdraget. Några anser att omvårdnads-
teamet borde arbeta närmare slutenvården och få mer uppdrag från akut- och jourteamet. 
Omvårdnadsteamens slutenvårdsnära arbete tycks fungera, det är där krutet borde läggas, 
inte på öppenvården. 
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Omvårdnadsteamen behövs egentligen inte öppenvården, det är bättre att lägga resurserna 
på något annat, var en uppfattning som några i teamet framförde. Man efterlyste istället en 
satsning på patienter med dubbeldiagnoser och blandmissbruk där behoven upplevdes som 
stora. 

2.7. Erfarenheter av att ansluta patienter till omvårdnadsteamen 

Av de 69 personer som besvarat enkäten uppger 40 att de någon gång haft patienter som med 
deras hjälp har blivit anslutna till omvårdnadsteamen. Om vi antar att 55 av respondenterna 
har en sådan funktion att de skulle kunna ha haft anslutning innebär detta att det är en rela-
tivt stor andel av medarbetarna på öppenvårdsmottagningarna som har utnyttjat de mobila 
omvårdsteamen i sitt arbete, ca 70-75 %.  

Det stämmer alltså inte att det är relativt få behandlare som använt omvårdnadsteamen och 
att det stora flertalet inte använt teamen alls. Tvärtom, vår undersökning tyder på att det 
stora flertalet av behandlarna inte bara ser omvårdnadsteamet som en viktig resurs, de har 
också direkt medverkat till att deras patienter har blivit anslutna.  

Vilka erfarenheter har då de 40 medarbetare som anslutit patienter till teamen haft av anslut-
ningen? Det stora flertalet rapporterar positiva erfarenheter. Ungefär tre av fyra, ca 30 per-
soner, har övervägande goda erfarenheter. Några exempel på svar: 

– Väldigt bra. Bra återkoppling och lätt att samarbeta med. 
 
– Goda – när jag väl hade förstått upplägget/avtalet. Gott stöd för patienten, 
trevligt bemötande från teamet. Har förhindrat inläggning etc. Avlastar mig som 
behandlare när jag känner oro för en patient. 
 
– Mycket positiva. De är lyhörda inför min och patientens kontakt och upplägg. 
Bra samarbete. 
 
– Det fungerade väldigt bra. Vi träffade patienten tillsammans och 
omvårdnadsteamet fungerade som en ”brygga” inför ett välfungerande 
boendestöd. 
 
– Mycket goda erfarenheter! Dels en trygghet för patienten så klart, men också en 
trygghet för mig som behandlare att veta att suicidalpatienter har stöd utanför 
min arbetstid. 
 
– Bra erfarenheter. Omvårdnadsteamet har fullföljt uppdraget på ett effektivt sätt. 
 
– Positiva. De har varit ett stöd för patienten. 
 
– En fin trygghet för patienten. Vården når ut till fler på detta sätt. Bra sätt att 
landa mjukt” efter ett vårdtillfälle. 
 



9 
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återkomma till i redovisningen av de öppna svaren nedan. 
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De resultat som redovisas i tabell 2.1 bygger på en sammanslagning av samtliga svar från de 
69 medarbetare på de fem öppenvårdsmottagningarna. När man bryter ner materialet och 
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– När patienten väl är omhändertagen fungerar det förträffligt. Verkligen ett 
mycket bra stöd för både mig, patienten och de närstående. 
 
– Det har varit bra och har underlättat patienternas mående och jag tror att 
inläggning har undvikits. 
 
– Väldigt bra. Omvårdnadsteamet är väldigt engagerat i ärendena och gör att 
patienterna rycker upp sig snabbare. 

Dessa röster får representera de positiva erfarenheterna av att ansluta patienter till omvård-
nadsteamen. Anslutningen, menar man, ger både patienter och behandlare en trygghet och 
har i flera fall förhindrat en inläggning. Omvårdnadsteamen får goda omdömen. De är lyhör-
da, ger bra omvårdnad och återkoppling.  

Men det finns också de som haft patienter anslutna till teamen och som redovisar mer am-
bivalenta upplevelser eller rent av negativa. Här är sex lite mer kritiska röster: 

– Det var ganska stressigt att få till och höga krav för att få hjälp. Känns som att 
det skulle gå att förenkla. 
 
– Svårt att få omvårdnadsteamet att ta patienten. 
 
– Besvärligt och omständligt i början av omvårdnadsteamets existens. Har blivit 
smidigare och fungerar bra nu. 
 
– Svårt att få ”in dem”. Känns krångligt. Om de inte uppfyller kriterierna får de 
inte vara med. Trots att ett helt team står till förfogande och kanske inte har 
tillräckligt med jobb. 
 
– Blandade erfarenheter. Ibland mycket bra. Vid något tillfälle fick patienten inget 
besök av dem p.g.a. rutiner som jag inte kände till. 
 
– Både bra och mindre bra. Troligen beror det på hur vi beskriver uppdraget. Går 
det att ta fram tydliga riktlinjer för uppdraget?  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att bland de 40 medarbetare på öppenvårdsmottag-
ningarna som har använt sig av omvårdnadsteamen och anslutit patienter dominerar de po-
sitiva erfarenheterna. Ett 30-tal av dessa ger övervägande positiva omdömen om anslutning-
en.  

2.8. Varför ansluts inte patienter till omvårdnadsteamen? 

Det är relativt få av medarbetarna på öppenvårdsmottagningarna som inte har anslutit några 
patienter alls till omvårdnadsteamen. Av de 69 som besvarat enkäten har uppskattningsvis 15 
respondenter sådana arbetsuppgifter (administrativa) att det helt enkelt inte har varit aktu-
ellt. Ytterligare tre respondenter uppger att de har varit föräldralediga eller att de är nyan-
ställda och att det därför inte har varit aktuellt att ansluta patienter.  
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Återstår således 11 respondenter som i princip skulle ha kunnat ansluta patienter men som av 
olika skäl inte har utnyttjat den möjligheten. De anger följande förklaringar till detta:  

 Sju personer uppger att det inte har funnits behov av anslutning. 

 Två uppger att patienten tackat nej till förslaget att få stöd av omvårdnadsteamet. 

 Två anger andra orsaker (och har löst det på annat sätt). 

Sammanfattningsvis är det få medarbetare, endast 11 av de tillfrågade, som har haft möjlighet 
att ansluta patienter till omvårdnadsteamen men inte har använt sig av den möjligheten. De 
skäl som de anger för att så inte har skett är framför allt att det har inte har funnits behov av 
att anlita omvårdnadsteamet eller att patienten inte har velat ha insatsen eller att patienten 
har fått annat stöd.  

2.9. Varför anlitas inte omvårdnadsteamen i större utsträckning?  

I enkäten ställdes frågan: Varför anlitas inte omvårdnadsteamen i större utsträckning av öp-
penvårdsmottagningarna enligt din uppfattning? Frågan har besvarats av 61 respondenter. 
De flesta anger något av följande skäl till varför de tror att omvårdnadsteamen inte anlitas 
oftare: 

1. Det är oklart vilka patienter de riktar sig till och vilka indikationerna för anslutning 
är. Det är oklart hur omvårdnadsteamen arbetar och vad de kan göra (17 respon-
denter nämner detta som en tänkbar orsak). 

2. Det är för krånglig och besvärligt. Det måste bland annat finnas krisplan och vårdplan 
och ett preciserat uppdrag. För höga trösklar för anslutning (13 respondenter nämner 
detta som en tänkbar orsak).  

3. Omvårdnadsteamen glöms ofta bort. De är inte så synliga och medarbetarna på öp-
penvårdsmottagningarna är fortfarande ovana vid den nya resursen (11 respondenter 
nämner detta som en tänkbar orsak).  

4. Det finns egentligen inte behov av att anlita omvårdnadsteamen i större utsträckning. 
Den nuvarande omfattningen av anslutningar speglar behovet (10 respondenter näm-
ner detta som en tänkbar orsak) 

 

Flera av svaren utgörs av en kombination av dessa orsaker. Nedan återges några av svaren 
från respondenter som menar att flera faktorer i samverkan bidrar till att inte fler ansluts: 

– Ovana och okunskap om deras insatser. Krånglighet i ”anlitandet”. Stress – 
glömska att de finns. Organisatoriska brister. Patientens ovilja att ha flera be-
handlingskontakter etc.  
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– Otydligt vilka patienter de kan hjälpa och med vad. Framför allt svårt att ibland 
”avgränsa” uppdraget, hur lång tid, syfte osv? De deltar heller inte ofta på behand-
lingskonferenserna vilket gör teamet lite osynligt. Även svårt med det ”admini-
strativa” – vårdplan/krisplan osv.  
 
– För dålig information om vad de kan erbjuda patienten och vilka patienter som 
kan vara aktuella för omvårdnadsteamet. 
 
– Jag tror bland annat att det kan handla om bristande insikt i hur omvårdnads-
teamet kan hjälpa och hur de jobbar, vilka patienter som vore lämpliga etc. Efter-
som de inte syns så mycket i den dagliga verksamheten eller deltar i behandlings-
konferenser kan det också hända att de glöms bort som resurs. 
 
– En kombination av att gå i gamla hjulspår samt för luddig och otydlig målgrupp. 
Upplevs vara för mycket insatser till för liten åtgärd. 

 
Frågan om varför inte fler patienter ansluts är en central fråga i den här undersökningen. 
Den har ställts många gånger av medarbetarna i de mobila teamen. För att ge en mer ingå-
ende bild av hur medarbetarna på öppenvårdsmottagningarna resonerar ska vi därför ge ut-
rymme för fler röster. 

Ett urval av citat från dem som menar att det är oklart hur omvårdnadsteamen arbetar 
och vad de kan göra:   

– För att det är lite oklart när de kan gå in i ärendena och i vilket syfte … För att 
omvårdnadsteamet ibland inte själva är klara över vilka uppdrag de vill/kan ta.  
 
– Omvårdnadsteamet tackar nej till patienter som dom inte anser att dom vill ta. 
Dom har för höga krav innan dom tar sig an patienten. Öppenvården har kompe-
tens att av göra patientens behov. 
 
– Oklart kring vilka patienter som ska omfattas. 
 
– Otydligt när insatsen är relevant eller inte. 
 
– Oklarhet kring vilka patienter som kan tas emot samt praktiskt hur man gör 
brukar vara orsaker tror jag. Men vet ej eftersom jag inte varit i tjänst. 
 
– Kanske beror det på osäkerhet hur man kan använda teamet. 
 
– För lite kunskap om omvårdnadsteamens roll/uppdrag och när de ska kon-
taktas. 

Det är alltså relativt många av respondenterna (17 personer) som menar att det är oklart vilka 
patienter som teamen ska åta sig och när de bör kopplas in och som ser detta som en orsak 
till att inte fler patienter ansluts. Att det förhåller sig på detta vis återspeglas också, som vi 
sett tidigare, i det förhållandevis låga instämmandet i påstående nr 5 i tabellen 2.1 ovan. 
Påståendet ”Målgruppen, det vill säga vilka patienter som bör få stöd av omvårdnadsteamet, 
är tydlig och klar” fick i genomsnitt endast 3.08 på den femgradiga skalan. 
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Ett urval av citat från dem som menar att det är för krångligt att ansluta patienter: 

– Om det blir för krångligt så är det mer jobb att samarbeta än den nytta man får. 
 
– Det är mycket administrativt som inte är helt tydligt. Det finns ingen att fråga. 
– För krångligt och patienten uppfyller inte kriterierna för anslutning. Man måste 
ibland ”sälja in” sina patienter och lyckas man inte får patienten inget stöd. Dålig 
kommunikation från avdelningens sida, planering saknas ofta. 
 
– Det är en för hög tröskel in vilket gör att man undviker kontakten (ibland). 
 
– Det uppfattas som lite omständligt med dokumentationen – att skriva vårdplan 
och uppdrag till omvårdnadsteamet. Lite otydligt vilka uppdrag som kan vara 
aktuella. De mest behövande kanske inte har någon upparbetad kontakt i teamen?  
 
– Det var krångligt från början med många krav hur det skulle vara. ”Vårdplan 
givetvis”, men det var flera tillägg på det ”färdiga upplägget”. 
 
– Jag tror att det fortfarande finns frågetecken hos vissa kring hur samarbetet ska 
ske. Man kan tycka det är motigt att skriva/uppdatera vårdplan, svårt att ta fram 
krisplan. Ibland känns det som om omvårdnadsteamet åtar sig även den utifrån 
”lustprincipen” – det vill säga om det ”känns bra”, om de ”tycker” att det är något 
för dem etc. Men, om vi på öppenvården är tydliga i vår roll, får vi oftast mycket 
bra hjälp. 
 
– Till en början var det för omständligt. Det skulle finnas vårdplaner och 
krisplaner innan man tog uppdrag. Det var tidskrävande och omständligt om det 
handlade om ”nya” patienter. Idag kan de komma in mycket snabbare. 

Att det är för besvärligt och tidskrävande anges alltså av 13 respondenter som en trolig orsak 
till att inte fler patienter ansluts från öppenvårdsmottagningarna. Man kan notera att i flera 
av svaren menar respondenterna att det framför allt var i inledningsskedet som det var 
”krångligt”, ”omständligt” och att det var för ”höga trösklar” i samband med anslutningen 
och att det har blivit enklare på senare tid. I andra svar görs inte skillnad mellan då och nu 
och svaren tyder på att man fortfarande upplever relationen som onödigt krånglig. 

Ett urval av citat från dem som anser att teamen lätt glöms bort och behöver integreras 
mer: 

– Nya rutiner måste aktualiseras frekvent. Vi behöver påminnas. Att de också blir 
mer synliga på t ex konferensen. Eller att det finns någon på mottagningen – 
omvårdnadsteamet som håller detta ajour. 
 
– Bristfällig kommunikation. Omvårdnadsteamen behöver integreras mer i den 
dagliga verksamheten. Sitter fysiskt nära men organisatoriskt långt bort. 
 
– Fortfarande är inte arbetsrutinen inarbetad. 
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Ett urval av citat från dem som menar att det är för krångligt att ansluta patienter: 
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– Det är mycket administrativt som inte är helt tydligt. Det finns ingen att fråga. 
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– Ej hunnit skapa den kulturen att de ”tillhör öppenvården”. Går som projekt för 
närvarande. Kan eventuellt bero på lokalmässigt... 
 
– Det är relativt nytt och tankesättet är inte naturligt inpräglat som alternativ 
ännu. Blir säkert annorlunda över tid. Även då positiva resultat återspeglas.  

Det är elva respondenter som påpekar att omvårdnadsteamen är relativt nya i organisationen 
och att de ännu inte har implementerats fullt ut. I några av svaren framgår att man tror att 
detta är övergående och att omvårdnadsteamen kommer att användas mer frekvent i fram-
tiden.  

Ett urval av citat från dem som anser att det förmodligen inte finns behov av flera 
anslutningar: 

– Kan bara tala för mig! Jag har inte haft så många patienter med det behovet. Jag 
arbetar själv väldigt flexibelt och har oftast möjlighet att täta upp kontakten med 
mina patienter när de ”krisar” och det har oftast varit tillräckligt!  
 
– Vet ej. Min kontaktyta med teamet är inte så stor. Vet inte om behovet är större 
än vad som används idag?  
 
– Dom anlitas där teamet anser att hjälpbehov finns utanför mottagningen. Beslut 
vilka som behöver deras hjälp beslutas på behandlingskonferenserna.  
 
– I nuläget anlitas dom efter behov. 
 
– Behovet finns ej i större omfattning. 
 
– Behovet är minimalt och uppdraget oklart. 

Det finns en relativt stor grupp, 10 respondenter, som alltså menar att det kanske inte finns 
behov av fler anslutningar och att den nuvarande nivån speglar de behov som faktiskt finns 
bland öppenvårdsmottagningarnas patienter.  

Sammanfattningsvis kan vi alltså konstatera att medarbetarna på öppenvårdsmottagningar-
na anger fyra huvudsakliga orsaker till varför man på mottagningarna inte använder sig av 
omvårdnadsteamen mer än vad de gör just nu. (1) Det är oklart vilka patienter omvårdnads-
teamet riktar sig till och hur de arbetar. (2) Det anses vara för krångligt att ansluta patienter. 
(3) Teamen är för osynliga och glöms därför ofta bort. (4) Det finns inte behov av fler anslut-
ningar. 

2.10. Hur kan samarbetet mellan behandlarna i öppenvården och 
omvårdnadsteamet utvecklas? 

I den första utvärderingsrapporten (Ekermo & Svensson, 2015) kunde vi konstatera att man 
från omvårdnadsteamens sida ansåg att det fanns ett behov av att förbättra samarbetet mel-
lan teamen och behandlarna på öppenvården. Vi ställde därför även en fråga om detta i vår 
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enkät till medarbetarna på öppenvårdsmottagningarna. Av svaren att döma finns det här en 
stor samsyn; de flesta efterlyser ett djupare samarbete och en närmare kontakt mellan om-
vårdnadsteamen och behandlarna.   

Av de 49 respondenter som besvarat denna fråga är det endast några få (fyra respondenter) 
som menar att samarbetet redan fungerar bra och man ser inte att det finns något behov av 
att vidareutveckla det. De övriga ger förslag på förbättringar av olika slag.  

Generellt önskar man ett närmare samarbete mellan omvårdnadsteamen och öppenvårds-
mottagningen med fler informella möten och mer informationsutbyte. Flertalet av respon-
denterna föreslår bättre information, fler gemensamma möten och att teamen blir mer 
synliga.  

Trots att omvårdnadsteam och öppenvårdsmottagning delar lokaler i Nyköping och 
Katrineholm efterlyser några av medarbetarna även på dessa platser ett lokalmässigt när-
mande. Man upplever att det finns ett fysiskt avstånd som måste överbryggas.  

Det mest konkreta förslaget för att utveckla samarbetet mellan behandlare och omvårdnads-
team gäller behandlingskonferenserna. Förslaget att medarbetare från omvårdnadsteamen 
oftare ska delta på behandlingskonferenserna tas upp av så många som 14 respondenter. Här 
några exempel:  

– Arbetsgivaren bör generellt arbeta med en integrerande strategi i relation till 
organisation och personal. Omvårdnadsteamet behöver vara representerade i 
behandlingsplaneringen, till exempel på behandlingskonferenserna. Behöver 
påminna om att de finns och hur de kan bidra. 
 
– Regelbundet deltagande på behandlingskonferenser.  
 
– Att en representant från omvårdnadsteamet sitter med på våra  
behandlingskonferenser. 
 
– Gemensamma vårdplaneringar med patienter som är anslutna. Och forum där 
man kan träffas, t ex behandlingskonferenserna. 
 
– Regelbunden medverkan vid behandlingskonferenser, dels för att reflektera 
kring pågående patientarbete men även för att ”bolla” eventuella nya kandidater, 
samverkan vid vårdplanering. 

I två svar föreslås ett närmare samarbete mellan omvårdnadsteamen och jourteamet som ett 
led i en mer samverkande organisation: 

– Slå samman omvårdnadsteamet med jourteamet plus tillför en ”dagsköter-
ska”/”koordinator” för öppenvården (denna tjänst skulle kunna delas av flera 
sjuksköterskor från öppenvården). 
 
– Tycker att omvårdnadsteamet även kan arbeta närmare med Jouren, där flera 
av vårdkrävande patienter har kontakt när det börjar svaja och måendet försäm-
ras. 
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Sammanfattningsvis anser medarbetarna på öppenvårdsmottagningarna att samarbetet med 
omvårdnadsteamen skulle kunna utvecklas om verksamheterna fördes närmare varandra och 
kommunikationen förbättrades. De flesta anser att det behövs fler gemensamma träffar och 
mer informationsutbyte. I många av svaren föreslås att omvårdnadsteamen oftare ska delta 
på behandlingskonferenserna.  

2.11. Sammanfattning 

Medarbetarna på öppenvårdsmottagningarna är generellt sett mycket positivt inställda till 
den verksamhet som omvårdnadsteamen bedriver. Nästan samtliga i vår undersökning ser 
teamen som en viktig resurs i öppenvårdsarbetet och man tror starkt på omvårdnadsteamen 
som en arbetsmodell för framtiden. Ett undantag från denna generella bild utgörs av öppen-
vårdsmottagningen i Flen där man har en mer kritisk och ifrågasättande attityd till omvård-
nadsteamets verksamhet. 

En stor andel av medarbetarna, uppskattningsvis 70-75 %, har haft patienter som med deras 
hjälp har anslutits till omvårdnadsteamen. Erfarenheterna av dessa anslutningar beskrivs i 
de flesta fall som goda.  

På frågan om varför omvårdnadsteamen inte används i större utsträckning än vad som är 
fallet anger medarbetarna fyra tänkbara skäl: (1) det är oklart vilka patienter teamen riktar 
sig till och hur de arbetar, (2) det är för krångligt och omständligt, (3) teamen är nya och de 
syns för lite och glöms därför lätt bort och (4) det kanske inte finns ett behov av fler 
anslutningar. 

På frågan hur samarbetet mellan öppenvårdsmottagningarna och omvårdnadsteamen kan 
utvecklas svarar många av medarbetarna att omvårdnadsteamen bör vara representerade på 
behandlingskonferenserna.  
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3. SLUTENVÅRDEN 

3.1. Slutenvården - en samarbetspartner med 
utvecklingspotential? 

När vi här talar om slutenvården avser vi två avdelningar vid den psykiatriska kliniken i 
Nyköping, allvårdsavdelningen och den psykiatriska intensivvårdsavdelningen (PIVA). I vår 
undersökning ser vi dessa enheter som två betydelsefulla vårdgrannar till omvårdnads-
teamen. 

Till de mobila omvårdnadsteamens grundidé hörde ursprungligen att uppdragen skulle kom-
ma från öppenvården. När behandlare inom öppenvården märkte att en patienter ”sviktade” 
och mådde sämre, då skulle man under en tidsbegränsad period kunna erhålla intensifierad 
vård och stöd i hemmiljö genom omvårdnadsteamet, förutsatt att patienten samtyckte. Ge-
nom uppdrag från öppenvårdens behandlare till omvårdnadsteamet, skulle därmed behov av 
inläggning motverkas.  

I utvärderingsrapporten från våren 2015 kunde vi konstatera att omvårdnadsteamen under 
det inledande verksamhetsåret inte fick så många uppdrag från öppenvården som förväntat. 
Detta ledde till en breddad rekrytering av patienter, att omvårdnadsteamen även åtog sig 
uppdrag från slutenvården. För år 2014 redovisas i utvärderingsrapporten 30 sådana anslut-
ningar till omvårdnadsteamet i Nyköping och sex i Katrineholm. Uppdragen, som mestadels 
kom från allvårdsavdelningen, handlade om att underlätta för patienter vid utskrivning och i 
väntan på att öppenvårdskontakt etablerades.   

I vår utvärderingsrapport framkom också att medarbetarna inom omvårdnadsteamen såg 
positivt på att få uppdrag från slutenvården och man upplevde att det fanns en stor utveck-
lingspotential i ett fördjupat samarbete.  

3.2. Frågeställningar 

Mot denna bakgrund är det intressant att ställa frågan hur slutenvården ser på samarbetet 
med omvårdnadsteamen och om personalen inom slutenvården upplever en motsvarande 
utvecklingspotential i ett närmare samarbete. 

Hur ser man inom slutenvården på samarbetet med omvårdnadsteamen? Vilka erfarenheter 
har man hittills? Har omvårdnadsteamen medfört några konsekvenser för slutenvården? Hur 
ser man på framtiden, vilken utveckling av samarbetet med omvårdnadsteamen vill man se?  
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3.3. Hur vi gått tillväga 

Vi har mött personalen vid Allvårdsavdelningen och PIVA vid var sin arbetsplatsträff, cirka 
45 minuter vardera. Medarbetarna har fått besvara en enkät bestående av ett mindre antal 
påståenden med fem svarsalternativ. Till varje påstående har respondenterna fått instämma i 
ett av alternativen på en femgradig skala ”instämmer helt och hållet” till ”instämmer absolut 
inte”.  

På detta följde en gruppintervju där frågorna ställdes utifrån en frågeguide med öppna frå-
gor. Frågorna handlade om hur samarbetet med omvårdnadsteamet sett ut, om omvårdnads-
teamet påverkat den egna verksamheten och i så fall hur, hur personalen såg på omvårdnads-
teamens idé att ge vård och stöd i hemmiljö samt hur man såg på framtiden, vilken utveck-
ling av samarbetet med omvårdnadsteamen man ville se.  

3.4 Vilka har besvarat enkäten och deltagit i samtalen? 

De som besvarat enkäten och deltagit vid gruppintervjun är följande: 

  Antal respondenter Antal anställda 

Allvården  10  37  
PIVA  19   40 

Vid arbetsplatsträffarna deltog respektive avdelningschef och personal som vid tillfället var i 
tjänst: sjuksköterskor, skötare, arbetsterapeut, sekreterare, bemanningsassistent. En stor 
andel av personalen går på schema dag, natt och helg, vilket förklarar det relativt stora bort-
fallet. 

Det låga antalet respondenter i relation till det totala antalet medarbetare vid de två enhet-
erna innebär att man inte utan vidare kan generalisera resultaten till att gälla avdelningarna i 
sin helhet. Detta gäller särskilt för allvårdsavdelningen där endast en fjärdedel av de anställ-
da har deltagit i undersökningen. Samtidigt finns det inget som tyder på att den grupp som 
deltagit i vår undersökning skiljer ut sig från de övriga medarbetarna på ett anmärkningsvärt 
sätt. Det är rimligt att se respondenterna på allvården och PIVA som ett urval som troligtvis 
tämligen väl speglar uppfattningarna i gruppen som helhet. 
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3.3. Hur vi gått tillväga 

Vi har mött personalen vid Allvårdsavdelningen och PIVA vid var sin arbetsplatsträff, cirka 
45 minuter vardera. Medarbetarna har fått besvara en enkät bestående av ett mindre antal 
påståenden med fem svarsalternativ. Till varje påstående har respondenterna fått instämma i 
ett av alternativen på en femgradig skala ”instämmer helt och hållet” till ”instämmer absolut 
inte”.  

På detta följde en gruppintervju där frågorna ställdes utifrån en frågeguide med öppna frå-
gor. Frågorna handlade om hur samarbetet med omvårdnadsteamet sett ut, om omvårdnads-
teamet påverkat den egna verksamheten och i så fall hur, hur personalen såg på omvårdnads-
teamens idé att ge vård och stöd i hemmiljö samt hur man såg på framtiden, vilken utveck-
ling av samarbetet med omvårdnadsteamen man ville se.  

3.4 Vilka har besvarat enkäten och deltagit i samtalen? 

De som besvarat enkäten och deltagit vid gruppintervjun är följande: 

  Antal respondenter Antal anställda 

Allvården  10  37  
PIVA  19   40 

Vid arbetsplatsträffarna deltog respektive avdelningschef och personal som vid tillfället var i 
tjänst: sjuksköterskor, skötare, arbetsterapeut, sekreterare, bemanningsassistent. En stor 
andel av personalen går på schema dag, natt och helg, vilket förklarar det relativt stora bort-
fallet. 

Det låga antalet respondenter i relation till det totala antalet medarbetare vid de två enhet-
erna innebär att man inte utan vidare kan generalisera resultaten till att gälla avdelningarna i 
sin helhet. Detta gäller särskilt för allvårdsavdelningen där endast en fjärdedel av de anställ-
da har deltagit i undersökningen. Samtidigt finns det inget som tyder på att den grupp som 
deltagit i vår undersökning skiljer ut sig från de övriga medarbetarna på ett anmärkningsvärt 
sätt. Det är rimligt att se respondenterna på allvården och PIVA som ett urval som troligtvis 
tämligen väl speglar uppfattningarna i gruppen som helhet. 

  

20 

 

3.5 Redovisning av resultat – Allvården 

Tabell 3.1. Antal medarbetare vid Allvården som instämmer i olika påståenden om omvårdnadsteam-
ens verksamhet (n=10). 

 

 

På grund av det begränsade antalet personer som besvarat enkäten, tio av totalt 37 anställda 
vid Allvården, måste ovanstående tabell tolkas med viss försiktighet. Man kan inte utan vi-
dare generalisera resultatet till att gälla allvårdsavdelningen i sin helhet.  

Resultatet indikerar emellertid att medarbetarna vid Allvården har en positiv syn på omvård-
nadsteamen. De flesta instämmer i påstående nr 3, ”Omvårdnadsteamen är en viktig resurs i 
öppenvårdsarbetet och bidrar till att minska inskrivningar i slutenvården” (genomsnitt 4.2 på 
den femgradiga skalan).  

Framför allt ser man en stor potential i ett framtida samarbete med omvårdnadsteamet. Näs-
tan samtliga respondenter instämmer helt och hållet i påståendena nr 6 och nr 7 (i genom-
snitt 4.9 respektive 4.8). Man anser att samarbetet skulle kunna fördjupas så att psykiatrins 

  
Jag instämmer 

Helt och 
hållet 
5 

 
 
4 

 
 
3 

 
 
2 

Absolut 
inte 
1 

Genom-
snitt 

Antal 
svar 

 
1 Jag har fått tillräckligt med information för att 

förstå omvårdnadsteamens roll och funktion i 
den psykiatriska organisationen 

 
1 

 
3 

 
5 

 
1 

  
3.4 

 
10 

 
2 Införandet av omvårdnadsteam innebär en 

stor förändring och ett radikalt nytt sätt att 
tänka inom psykiatrin 

 
2 

 
4 

 
3 

 
1 

  
3.7 

 
10 

 
3 Omvårdnadsteamen är en viktig resurs i 

öppenvårdsarbetet och bidrar till att minska 
inskrivningar i slutenvården 

 
5 

 
2 

 
3 

   
4.2 

 
10 

 
4 Målgruppen, det vill säga vilka patienter som 

bör få stöd av omvårdnadsteamen, är tydlig 
och klar 

 
 

 
5 

 
4 

 
1 

 
 

 
3.4 

 
10 

 
5 Allvårdens samarbete med 

omvårdnadsteamen fungerar utmärkt 

 
1 

 
1 

 
6 

 
2 

  
3.1 

 
10 

 
6 Samarbetet mellan Allvården och 

omvårdnadsteamen skulle kunna fördjupas så 
att psykiatrins patienter får ett bättre stöd 

 
9 

 
1 

    
4.9 

 
10 

 
7 Vårdtiderna på Allvården kan förkortas genom 

fler insatser från omvårdnadsteamen 

 
8 

 
2 

    
4.8 

 
10 



21 

 

patienter får ett bättre stöd. Respondenterna menar också att vårdtiderna på allvårdsavdel-
ningen kan förkortas genom fler insatser från omvårdnadsteamet. 

Även om man inte tycker att det nuvarande samarbetet fungerar så bra (påstående nr 5) så 
ser man uppenbarligen – i likhet med vad som framkom vid intervjuerna med medarbetarna 
i omvårdnadsteamen – en stor utvecklingspotential i ett fördjupat samarbete.  

Samarbetet Allvården-omvårdnadsteamen idag. 

En större tydlighet i omvårdnadsteamens uppdrag och målgrupp efterfrågas. Målgruppen 
definieras ibland för snävt, omvårdnadsteamen skulle kunna vara mer flexibla och tillåtande 
när det exempelvis gäller patienter som missbrukar (självmedicinerar) och patienter som 
definieras tillhöra psykosverksamheten.  

En bättre återkoppling från omvårdnadsteamen till Allvården när det gått bra för patienter 
välkomnas. Det skulle bidra till ökad förståelse och förankring av omvårdnadsteamen. När 
det inte går bra för patienter får Allvården veta genom att patienten kommer tillbaka för in-
läggning.  

Samtidigt menar man att samarbetet efterhand har blivit bättre än vad det varit tidigare. ”Nu 
har rutinerna satt sig”, säger en av medarbetarna på Allvården och flera instämmer i den 
uppfattningen. En kontaktperson har utsetts vid Allvården att hålla i kommunikationen med 
omvårdnadsteamen. En ordning för möten/kontakt tisdagar och torsdagar har utvecklats och 
man har tagit fram en mall för patientuppgifter som används när uppdrag aktualiseras.   

Hur har omvårdnadsteamen påverkat Allvården? 

”Vi märker att studsarna har minskat, inte alla, men det finns exempel.” Så uttrycker sig en 
medarbetare och får medhåll av andra. Omvårdnadsteamen har aktualiserat vårdplanering-
ens roll och betydelse inom allvården och att den kan göras bättre och blir mer effektiv.  ”Vi 
behöver bli bättre på att vårdplanera, och att tänka in omvårdnadsteamen i vårdplanering-
en.” 

Hur ser Allvården på verksamhetsidén att ge vård och stöd i patienternas hemmiljö? 

Omvårdnadsteamens verksamhetsidé att ge vård och stöd i hemmet ser man positivt på. Idén 
känns rätt och riktig och den behöver utvecklas generellt som alternativ till slutenvård. Det 
som personal hört från patienter som varit anslutna är att det finns en positiv syn på och 
erfarenheter av omvårdnadsteamen. Tydlighet i vad omvårdnadsteamen innebär är viktig. 
Några enskilda patienter har inte uppfattat att omvårdnadsteamen kostar (150 kr/hembe-
sök), vilket kommit som en negativ överraskning och resulterat i att patienter därför dragit 
sig ur.  

Hur ser Allvården på framtiden – hur kan verksamheten med omvårdnadsteam utvecklas? 

Ett tätare samarbete mellan omvårdnadsteamen och akut-/jourteamet förespråkas. Detta 
skulle bättre kunna fånga upp målgruppen studsare och möta ”inflödet” till slutenvården 
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med alternativet vård och stöd i hemmiljö.  För att nå omvårdnadsteamens målgrupp med 
bättre träffsäkerhet, patienter med stor slutenvårdskonsumtion, framförs i diskussionen en 
idé att omvårdnadsteamen organisatoriskt skulle tillhöra slutenvården/allvården. Genom 
detta skulle ett integrerat arbetssätt kunna utvecklas motsvarande det som tillämpas inom 
psykosverksamheten. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att personalen vid Allvården ser positivt på omvård-
nadsteamens verksamhet och upplever att det finns en stor utvecklingspotential i ett fördju-
pat samarbete mellan omvårdnadsteamen och Allvården.  Antalet inläggningar kan minska 
och vårdtiderna kan förkortas genom fler insatser från omvårdnadsteamet.  

Vi kan också konstatera att respondenterna vid Allvården upplever oklarheter kring omvård-
nadsteamens målgrupp. Som förslag till utveckling av samarbetet föreslås att omvårdnads-
teamen medverkar kontinuerligt i allvårdens vårdplaneringar. En mer långtgående idé om 
integrering av omvårdnadsteamen i allvården framförs. Respondenterna vid Allvården före-
språkar också ett närmare samarbete mellan omvårdnadsteamen och akut-/jourteamet. 

3.6 Redovisning av resultat - PIVA 

Tabell 3.2. Antal medarbetare vid PIVA som instämmer i olika påståenden om omvårdnadsteamens 
verksamhet (n=19). 
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Som framgår av tabell 3.2 är den generella bilden i stort sett densamma som för Allvården. 
Många av respondenterna från PIVA anser att målgruppen är otydlig (påstående nr 4). Man 
menar också att det nuvarande samarbetet mellan omvårdnadsteamen och PIVA fungerar 
mindre bra (påstående nr 5). Samtidigt ser de som besvarat enkäten goda möjligheter och en 
stor utvecklingspotential i ett fördjupat samarbete mellan PIVA och omvårdnadsteamet 
(påstående nr 6).  

Samarbetet PIVA-omvårdnadsteamen idag 

Samarbetet och erfarenheterna begränsas till ett fåtal patienter. Erfarenheterna från de gång-
er som uppdrag aktualiserats har varit bra, samtidigt kan samarbetet fungera bättre. Rutinen 
med anslutning till omvårdnadsteamen är för tungrodd (att uppdragen ska gå genom öppen-
vården, kris- och vårdplan ska finnas med, läkare ska vara inblandade). Det gäller i synnerhet 
för (nyinsjuknade) patienter utan tidigare kontakt med psykiatrin och öppenvården. ”Vi vill 
kunna koppla in omvårdnadsteamet med en gång”.  Enligt uppgift tillämpas sedan ett halvår 
tillbaka en ny rutin där PIVA kan ta direktkontakt med omvårdnadsteamen.  

Hur har omvårdnadsteamet påverkat PIVA? 

PIVA har bidragit med personal till bemanningen av omvårdnadsteamet. I övrigt har arbets-
sätt och rutiner vid PIVA inte påverkats av omvårdnadsteamen. ”Så länge dom lyckas med 
sina uppdrag, så märker vi dom inte.” 

Hur ser PIVA på verksamhetsidén att ge vård och stöd i patienternas hemmiljö? 

”Idén är helt suverän!” Så uttrycker sig en medarbetare. Att det finns en utvecklingspotential 
i idén och i ett fördjupat samarbete PIVA-omvårdnadsteamen råder enighet om inom PIVA. 
Olika argument uttalas för omvårdnadsteamen: För att förstå vad en funktionsnedsättning 
innebär och för att kunna ge adekvat vård och stöd behöver man möta patienten i hemmet, i 
patienters vardagsmiljö. Omvårdnadsteamens tillgänglighet betyder mycket för patientens 
trygghet, att veta att det finns någon att vända sig till. 

Hur ser PIVA på framtiden – hur kan verksamheten med omvårdnadsteam utvecklas? 

Patienter som hamnar på akuten men som ej leder till inläggning resulterar ofta i uppfölj-
ningsuppgifter som läggs på akutteamet, att exempelvis hålla kontakt i väntan på att öppen-
vårdskontakt etableras. Detta i sin tur återverkar på PIVA där akutteamet har sin bas. Här 
skulle ett närmare samarbete mellan omvårdnadsteamen och akutteamet kunna utvecklas. 

En utveckling av meddelanderutiner mellan PIVA och öppenvården skulle också behövas, 
dagliga rapporteringar, för att förhindra att patienter blir hängande i luften i väntan på att 
remissgruppen sammanträder (tisdagar och torsdagar).  Omvårdnadsteamen skulle också 
kunna delta i ronder på PIVA, som rutin. Det skulle möjliggöra bättre samverkan kring 
enskilda patienter där upplevelsen på PIVA uttrycks på följande sätt av en medarbetare: ”Vi 
har många patienter som vi känner skulle kunna fungera hemma, med rätt stöd i hemmet.”  
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Sammanfattningsvis sammanfaller respondenternas erfarenheter inom PIVA och deras syn 
på omvårdnadsteamen till stora delar med respondenternas inom Allvården. Liksom 
Allvården upplever medarbetarna vid PIVA oklarheter kring omvårdnadsteamen avseende 
deras roll, funktion och målgrupp. Samtidigt ser de intervjuade inom PIVA positivt på verk-
samhetsidén och upplever att det finns en utvecklingspotential i fördjupad samverkan. De ser 
också fördelar med ett närmare samarbete mellan omvårdnadsteamen och akut-/jourteamet 
bland annat genom att meddelanderutiner utvecklas så att patienter inte blir hängande i 
luften i väntan på öppenvårdskontakt.  

3.7 Sammanfattning 

De anställda i slutenvården (allvårdsavdelningen och PIVA) som deltagit i undersökningen 
ser mycket positivt på omvårdnadsteamen och den verksamhetsidé som dessa representerar: 
Att ge stöd och vård till psykiatrins patienter i hemmet.  

Man anser också att ett fördjupat samarbete i framtiden har en stor utvecklingspotential. An-
talet inläggningar kan minska och vårdtiderna kan förkortas genom de mobila omvårdnads-
teamens insatser. Både på allvårdsavdelningen och PIVA anser man att samarbetet successivt 
har förbättrats men att det fortfarande finns brister. Man upplever bland annat oklarheter 
kring omvårdnadsteamens målgrupp.  

Som förslag till utveckling av samarbetet föreslås att omvårdnadsteamen medverkar kontinu-
erligt i Allvårdens vårdplaneringar. En mer långtgående idé om integrering av omvårdnads-
teamen i Allvården framförs. De intervjuade inom Allvården förespråkar också ett närmare 
samarbete mellan omvårdnadsteamen och akut-/jourteamet. 

De intervjuade inom PIVA anser att alternativet vård och stöd i hemmiljö skulle kunna beva-
kas bättre om omvårdnadsteamen deltog i ronderna på PIVA. Personalen på PIVA ser också 
fördelar med ett närmare samarbete mellan omvårdnadsteamen och akut-/jourteamet. Man 
menar också att meddelanderutiner behöver utvecklas så att patienter vid utskrivningar inte 
blir hängande i luften i väntan på öppenvårdskontakt.  
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Som framgår av tabell 3.2 är den generella bilden i stort sett densamma som för Allvården. 
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4. AKUTTEAMET OCH JOURTEAMET 

4.1 Akutteamet och jourteamet – två närstående vårdgrannar 

När de båda omvårdnadsteamen startade våren 2014 betonades att de inte skulle vara mobila 
akutteam. En sådan resurs fanns redan inom psykiatrin i form av Psykiatriska akutteamet i 
Nyköping och Psykiatriska jourteamet i Katrineholm. Vid akuta krissituationer när patienter 
söker psykiatrisk vård är det dessa team som ska möta patienten och göra en bedömning av 
vårdbehovet och ta beslut om hur den aktuella situationen ska hanteras. Görs bedömningen 
att patienten behöver inläggning ser teamen till att så sker. Om annan form av behandling 
behövs, till exempel medicinering eller om en öppenvårdskontakt behöver etableras, hjälper 
teamen till med detta. 

Uppdraget för de två teamen, akutteamet och jourteamet är detsamma, att stå för det akut-
psykiatriska omhändertagandet inom den psykiatriska vården. Samtidigt skiljer sig teamen 
något åt när det gäller organisering, mottagningsrutiner och närhet till den psykiatriska slut-
envården. Akutteamet i Nyköping har sin organisatoriska bas i slutenvården och akutmottag-
ningen vid sjukhuset i Nyköpings. Jourteamet i Katrineholm är lokalmässigt och organisato-
riskt kopplat till öppenvården i Katrineholm. Jourteamet i Katrineholm har ingen direktmot-
tagning på motsvarande sätt som akutmottagningen i Nyköping. Jourbesöken i Katrineholm 
föregås av tidsbokning och man uppger att man sällan gör hembesök hos patienter. 

Som vi påpekat tidigare infördes omvårdnadsteamen i en psykiatrisk organisation där de be-
fintliga verksamheterna skulle fortsätta att fungera som tidigare utan några större föränd-
ringar. Akutteamet och jourteamet skulle fortsätta att arbeta som tidigare. Tillkomsten av 
omvårdnadsteam var inte tänkt att egentligen påverka deras arbete.  

Som vi kunde rapportera i vår första delstudie förändrades dessa förutsättningar till viss del 
under 2014. I några enstaka fall (fem patienter) skedde rekrytering till omvårdnadsteamen 
från akutteamet i Nyköping.  Patienter som akutteamet inte ansåg var i behov av inläggning i 
slutenvård kunde vara lämpliga som uppdrag till omvårdnadsteamen. Under våren 2015 
väcktes samma tankar för jourteamet i Katrineholm vilket resulterade i en samverkansöver-
enskommelse mellan jourteamet och omvårdnadsteamet. Dokumentet som benämndes 
”Samverkansdokument gällande psykiatriska jourteamet och omvårdnadsteamet i 
Katrineholm” undertecknades av ansvariga chefer i juli 2015.  

I vår förra delstudie kunde vi konstatera att det fanns ett starkt uttalat önskemål från om-
vårdnadsteamens medlemmar att arbeta närmare akutteamet och jourteamet. En majoritet 
av medarbetarna i omvårdnadsteamen ansåg att man borde fördjupa samarbetet med de 
båda teamen eller rent av integrera verksamheterna fullt ut.  
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4.2 Frågeställningar 

Mot denna bakgrund är det intressant att ta reda på hur akutteamet respektive jourteamet 
ser på att fördjupa samarbetet med omvårdnadsteamen. Är önskan om ett närmare samar-
bete och en eventuell integrering av verksamheterna ömsesidig?   

I denna undersökning frågar vi oss därför: Hur ser man inom akutteamet och inom jour-
teamet på samarbetet med omvårdnadsteamen? Vilka erfarenheter har man hittills? Har om-
vårdnadsteamens tillkomst medfört några konsekvenser för den egna verksamheten? Hur ser 
medarbetarna i akutteamet och jourteamet på framtiden, vilken utveckling av samarbetet 
med omvårdnadsteamen vill man se?  

4.3 Hur vi gått tillväga 

För att få svar på våra frågor har vi träffat akutteamet och jourteamet vid ett möte vardera 
om ca 45 minuter. I Nyköping mötte vi akutteamet i anslutning till ett arbetsplatsmöte och i 
Katrineholm fick vi - efter vissa svårigheter - till en mötestid med några av medarbetarna i 
jourteamet.  

  Antal respondenter  Antal anställda 

Akutteamet  8  8  
Jourteamet   3  7  

 

Medarbetarna besvarade först individuellt en mindre enkät bestående av sex påståenden. 
Därefter genomfördes en tematiserad gruppintervju med öppna frågor. Antalet respondenter 
från akutteamet motsvaras av samtliga medarbetare medan endast tre av sju medarbetare i 
jourteamet har deltagit i undersökningen. Av detta skäl kan man inte utan vidare generali-
sera resultatet i Katrineholm.  

Med tanke på akutteamets och jourteamets likheter; det akutpsykiatriska uppdraget, att de 
utgör relativt små enheter och att undersökningen omfattar få respondenter, har vi valt att 
inte särredovisa resultatet från de två teamen. Istället presenteras resultatet från de båda 
teamen i ett sammanhållet avsnitt. I den löpande texten kommenteras en del skillnader som 
framträder mellan akutteamet och jourteamet.  



25 

 

4. AKUTTEAMET OCH JOURTEAMET 

4.1 Akutteamet och jourteamet – två närstående vårdgrannar 

När de båda omvårdnadsteamen startade våren 2014 betonades att de inte skulle vara mobila 
akutteam. En sådan resurs fanns redan inom psykiatrin i form av Psykiatriska akutteamet i 
Nyköping och Psykiatriska jourteamet i Katrineholm. Vid akuta krissituationer när patienter 
söker psykiatrisk vård är det dessa team som ska möta patienten och göra en bedömning av 
vårdbehovet och ta beslut om hur den aktuella situationen ska hanteras. Görs bedömningen 
att patienten behöver inläggning ser teamen till att så sker. Om annan form av behandling 
behövs, till exempel medicinering eller om en öppenvårdskontakt behöver etableras, hjälper 
teamen till med detta. 

Uppdraget för de två teamen, akutteamet och jourteamet är detsamma, att stå för det akut-
psykiatriska omhändertagandet inom den psykiatriska vården. Samtidigt skiljer sig teamen 
något åt när det gäller organisering, mottagningsrutiner och närhet till den psykiatriska slut-
envården. Akutteamet i Nyköping har sin organisatoriska bas i slutenvården och akutmottag-
ningen vid sjukhuset i Nyköpings. Jourteamet i Katrineholm är lokalmässigt och organisato-
riskt kopplat till öppenvården i Katrineholm. Jourteamet i Katrineholm har ingen direktmot-
tagning på motsvarande sätt som akutmottagningen i Nyköping. Jourbesöken i Katrineholm 
föregås av tidsbokning och man uppger att man sällan gör hembesök hos patienter. 

Som vi påpekat tidigare infördes omvårdnadsteamen i en psykiatrisk organisation där de be-
fintliga verksamheterna skulle fortsätta att fungera som tidigare utan några större föränd-
ringar. Akutteamet och jourteamet skulle fortsätta att arbeta som tidigare. Tillkomsten av 
omvårdnadsteam var inte tänkt att egentligen påverka deras arbete.  

Som vi kunde rapportera i vår första delstudie förändrades dessa förutsättningar till viss del 
under 2014. I några enstaka fall (fem patienter) skedde rekrytering till omvårdnadsteamen 
från akutteamet i Nyköping.  Patienter som akutteamet inte ansåg var i behov av inläggning i 
slutenvård kunde vara lämpliga som uppdrag till omvårdnadsteamen. Under våren 2015 
väcktes samma tankar för jourteamet i Katrineholm vilket resulterade i en samverkansöver-
enskommelse mellan jourteamet och omvårdnadsteamet. Dokumentet som benämndes 
”Samverkansdokument gällande psykiatriska jourteamet och omvårdnadsteamet i 
Katrineholm” undertecknades av ansvariga chefer i juli 2015.  

I vår förra delstudie kunde vi konstatera att det fanns ett starkt uttalat önskemål från om-
vårdnadsteamens medlemmar att arbeta närmare akutteamet och jourteamet. En majoritet 
av medarbetarna i omvårdnadsteamen ansåg att man borde fördjupa samarbetet med de 
båda teamen eller rent av integrera verksamheterna fullt ut.  

26 

 

4.2 Frågeställningar 

Mot denna bakgrund är det intressant att ta reda på hur akutteamet respektive jourteamet 
ser på att fördjupa samarbetet med omvårdnadsteamen. Är önskan om ett närmare samar-
bete och en eventuell integrering av verksamheterna ömsesidig?   

I denna undersökning frågar vi oss därför: Hur ser man inom akutteamet och inom jour-
teamet på samarbetet med omvårdnadsteamen? Vilka erfarenheter har man hittills? Har om-
vårdnadsteamens tillkomst medfört några konsekvenser för den egna verksamheten? Hur ser 
medarbetarna i akutteamet och jourteamet på framtiden, vilken utveckling av samarbetet 
med omvårdnadsteamen vill man se?  

4.3 Hur vi gått tillväga 

För att få svar på våra frågor har vi träffat akutteamet och jourteamet vid ett möte vardera 
om ca 45 minuter. I Nyköping mötte vi akutteamet i anslutning till ett arbetsplatsmöte och i 
Katrineholm fick vi - efter vissa svårigheter - till en mötestid med några av medarbetarna i 
jourteamet.  

  Antal respondenter  Antal anställda 

Akutteamet  8  8  
Jourteamet   3  7  

 

Medarbetarna besvarade först individuellt en mindre enkät bestående av sex påståenden. 
Därefter genomfördes en tematiserad gruppintervju med öppna frågor. Antalet respondenter 
från akutteamet motsvaras av samtliga medarbetare medan endast tre av sju medarbetare i 
jourteamet har deltagit i undersökningen. Av detta skäl kan man inte utan vidare generali-
sera resultatet i Katrineholm.  

Med tanke på akutteamets och jourteamets likheter; det akutpsykiatriska uppdraget, att de 
utgör relativt små enheter och att undersökningen omfattar få respondenter, har vi valt att 
inte särredovisa resultatet från de två teamen. Istället presenteras resultatet från de båda 
teamen i ett sammanhållet avsnitt. I den löpande texten kommenteras en del skillnader som 
framträder mellan akutteamet och jourteamet.  



27 

 

4.4 Redovisning av resultat: akutteamet och jourteamet 

Av tabell 4.1 nedan framgår att respondenterna i akutteamet och jourteamet anser sig vara 
ganska väl informerade om omvårdnadsteamens roll och funktion. Flertalet av respondent-
erna instämmer i påstående nr 1, ”Jag har fått tillräckligt med information för att förstå om-
vårdnadsteamens roll och funktion i den psykiatriska organisationen” (genomsnitt 4.09 på 
den framgradiga skalan). 

Respondenterna har också en positiv syn på omvårdnadsteamen, man instämmer till stor del 
i påstående nr 3 ”omvårdnadsteamen är en viktig resurs i öppenvårdsarbetet och bidrar till 
att minska inskrivningar i slutenvården” (i genomsnitt 3.90).    

Bland respondenterna finns ett starkt stöd för idén om en större samordning och en fördjup-
ning av samarbetet med omvårdnadsteamen. Flertalet instämmer i påstående nr 6, ”Akut-
teamet (alternativt jourteamet) och omvårdnadsteamet bör samordnas mera och eventuellt 
slås samman” (i genomsnitt 4.45). Vi kan således konstatera att respondenterna i akutteamet 
och jourteamet delar den uppfattning som omvårdnadsteamens medarbetare gav uttryck för i 
vår tidigare undersökning; man vill se ett närmande och ett fördjupat samarbete mellan akut-
/jourteamet och omvårdnadsteamen.  

Det påstående som avviker negativt i tabellen handlar om hur tydligt avgränsad omvårdnads-
teamens målgrupp är. Påstående nr 4, ”Målgruppen, det vill säga vilka patienter som bör få 
stöd av omvårdnadsteamet, är tydlig och klar”, får lägst instämmanden (i genomsnitt 3.30). 
Även i detta avseende ger respondenterna i akutteamet och jourteamet uttryck för en uppfatt-
ning som delas av omvårdnadsteamen själva och även av andra grupper inom psykiatrin.  
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Tabell 4.1. Antal medarbetare vid akutteamet och jourteamet som instämmer i olika påståenden om 
omvårdnadsteamens verksamhet (n=11). 

 

 

Samarbetet mellan akut- och jourteam och omvårdnadsteamen idag 

Samtidigt som flertalet respondenter alltså tycker att samarbetet med omvårdnadsteamen 
fungerar bra, (tabell 4.1, påstående nr 5 har i genomsnitt 4.00) så har det faktiska samarbete 
som förekommit mellan akut-/jourteamet och omvårdnadsteamen varit begränsat. Under 
2014 anslöts endast fem patienter från akutteamet till omvårdnadsteamet. Även om anslut-
ningarna ökat sedan dess (2015 års statistik föreligger inte när detta skrivs) så framhåller 
respondenterna att samarbetet varit relativt begränsat även under 2015.  

En förklaring till det begränsade samarbetet finns enligt respondenterna i verksamheternas 
målgrupper och i det faktum att vårdsituationerna skiljer sig åt. Enligt respondenterna har en 
stor andel av omvårdnadsteamens patientgrupper ingen kontakt med och är okända av akut- 
och jourteamet. Till akuten och jouren kommer patienter akut när bedömningar behöver 
göras, också missbrukspatienter och yngre med självskadebeteende, grupper som inte ingår i 
omvårdnadsteamens målgrupp. Även nya patienter utan öppenvårdskontakt som kommer till 
akut- och jourteamet har varit ett problem när det gäller möjligheterna att ge uppdrag till 
omvårdnadsteamen och ansluta patienter.  
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4.4 Redovisning av resultat: akutteamet och jourteamet 

Av tabell 4.1 nedan framgår att respondenterna i akutteamet och jourteamet anser sig vara 
ganska väl informerade om omvårdnadsteamens roll och funktion. Flertalet av respondent-
erna instämmer i påstående nr 1, ”Jag har fått tillräckligt med information för att förstå om-
vårdnadsteamens roll och funktion i den psykiatriska organisationen” (genomsnitt 4.09 på 
den framgradiga skalan). 

Respondenterna har också en positiv syn på omvårdnadsteamen, man instämmer till stor del 
i påstående nr 3 ”omvårdnadsteamen är en viktig resurs i öppenvårdsarbetet och bidrar till 
att minska inskrivningar i slutenvården” (i genomsnitt 3.90).    

Bland respondenterna finns ett starkt stöd för idén om en större samordning och en fördjup-
ning av samarbetet med omvårdnadsteamen. Flertalet instämmer i påstående nr 6, ”Akut-
teamet (alternativt jourteamet) och omvårdnadsteamet bör samordnas mera och eventuellt 
slås samman” (i genomsnitt 4.45). Vi kan således konstatera att respondenterna i akutteamet 
och jourteamet delar den uppfattning som omvårdnadsteamens medarbetare gav uttryck för i 
vår tidigare undersökning; man vill se ett närmande och ett fördjupat samarbete mellan akut-
/jourteamet och omvårdnadsteamen.  

Det påstående som avviker negativt i tabellen handlar om hur tydligt avgränsad omvårdnads-
teamens målgrupp är. Påstående nr 4, ”Målgruppen, det vill säga vilka patienter som bör få 
stöd av omvårdnadsteamet, är tydlig och klar”, får lägst instämmanden (i genomsnitt 3.30). 
Även i detta avseende ger respondenterna i akutteamet och jourteamet uttryck för en uppfatt-
ning som delas av omvårdnadsteamen själva och även av andra grupper inom psykiatrin.  
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Tabell 4.1. Antal medarbetare vid akutteamet och jourteamet som instämmer i olika påståenden om 
omvårdnadsteamens verksamhet (n=11). 
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Akutteamet och jourteamet har krav på sig att agera snabbt. Omvårdnadsteamen däremot 
har ingen akutfunktion och rutinen med uppdrag via öppenvården har gjort patientanslut-
ningen för långsam, menar respondenterna.  Flexibiliteten hos omvårdnadsteamen har dock 
ökat efterhand, påpekar de. De ursprungliga kraven att uppdragen skulle komma från 
öppenvården och att de skulle åtföljas av vårdplan och krisplan har förändrats, vilket respon-
denterna ser positivt på. De nya rutinerna innebär att jourläkaren vid akutmottagningen kan 
skriva en kortfattad temporär vård- och krisplan. Denna medföljer uppdraget till omvård-
nadsteamet och gäller i väntan på att patienten får en öppenvårdskontakt som då får ta över 
behandlingsansvaret med vårdplan och krisplan. På det viset blir nya patienter utan öppen-
vårdskontakt inte hängande i luften i väntan på behandlarkontakt inom öppenvården. Hur 
denna rutin i praktiken tillämpas och hur pass inarbetad den är framstår emellertid som 
oklart. För akutteamet i Nyköping finns inte rutinerna nedtecknade, däremot återfinns de i 
det skriftliga samverkansdokument som gäller för samarbetet mellan jourteamet och om-
vårdnadsteamet i Katrineholm. Vid intervjun visar det sig dock att inte alla respondenter 
kände till dokumentets innehåll och det var oklart i vilken utsträckning samarbetsrutinerna 
efterlevdes.   

Hur har omvårdnadsteamen påverkat akutteamet och jourteamet? 

”Vi nyttjar dom till och från när det passar, förutsatt att patienten samtycker.” Detta säger en 
respondent i jourteamet.  Den påverkan som omvårdnadsteamen haft enligt respondenten är 
att man försöker ha omvårdnadsteamet i åtanke när man träffar patienter, att inte ha inlägg-
ning som första alternativ. Detsamma sägs av respondenter i akutteamet i Nyköping. 

Slutsatsen av våra intervjuer är att införandet av de psykiatriska omvårdnadsteamen inte har 
påverkat akutteamets och jourteamets sätt att arbeta i någon större utsträckning, så här 
långt. Akutteamet och jourteamet har i stort kunnat fortsätta bedriva sitt arbete på samma 
sätt som tidigare. Omvårdnadsteamens verksamhet har hittills i liten utsträckning berört 
deras arbete.  

Hur ser akutteamet och jourteamet på verksamhetsidén att ge vård och stöd i patienternas 
hemmiljö? 

”Stöd till patienter i hemmet är kanon! Absolut en bra idé.” Även om inte alla respondenter 
uttrycker sig lika entusiastiskt så förefaller det stora flertalet av respondenterna att dela en 
positiv syn på idén om psykiatrisk vård och stöd i hemmet och värdet av att utveckla den 
psykiatriska vården i denna riktning. En respondent utvecklar resonemanget. ”Den stora 
vinsten är ju att en person ska fungera i sitt hem med sitt sociala liv, så det är egentligen där 
vi ska hjälpa dom.”   

Hur ser akutteamet och jourteamet på framtiden – hur kan verksamheten med 
omvårdnadsteam utvecklas? 

Respondenterna i akutteamet och jourteamet ser vinster i ett fördjupat samarbete med om-
vårdnadsteamen. Genom fördjupat samarbete skulle fler patienter kunna erbjudas anslut-
ning till omvårdnadsteamen och få psykiatrisk vård i hemmet som alternativ till inläggning. 
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Både akutteamet och jourteamet upplever idag situationer där man ibland blir kvar i patient-
relationer som inte hör till det akutpsykiatriska uppdraget. En respondent från akutteamet 
beskriver det på följande vis: ”Vi fastnar ibland i långa relationer – här skulle vi kunna nyttja 
omvårdnadsteamet bättre”. Akutteamet upplever att man ibland blir en stödinsats i väntan 
på remissomgång och att patienten får kontakt med behandlare inom öppenvården.  

Omvårdnadsteamen skulle kunna ta sig an fler uppdrag och verksamheten skulle kunna ut-
vecklas men då behövs snabbare och smidigare arbetsformer, framhåller flera av våra inter-
vjupersoner. Dessutom behöver omvårdnadsteamen bli bättre förankrade hos läkarna, så att 
akutteamet/jourteamet inte behöver vara ”försäljare” av idén.  I intervjuerna framförs olika 
förslag på hur samarbetet mellan akutteamet/jourteamet och omvårdnadsteamet skulle kun-
na se ut. Man borde ha en gemensam mottagningsfunktion och göra det möjligt för patienter 
på akutbesök att kopplas direkt till omvårdnadsteamet inom 24 timmar.  

Samtidigt som ett närmare samarbete förespråkas framhåller flera respondenter att team-
verksamheternas specifika profiler, det akutpsykiatriska uppdraget och det längre omvård-
nadsuppdraget måste hållas isär och inte får sammanblandas till något som blir otydligt.  
Fördjupat samarbete är önskvärt men inte total integration av verksamheterna.  

4.5 Sammanfattning 

Samarbetet mellan akut- och jourteamet och omvårdnadsteamen har hittills varit mycket be-
gränsat. Det finns emellertid en utbredd uppfattning inom akutteamet och jourteamet att 
samarbetet borde kunna utvecklas och fördjupas. Fler patienter borde kunna erbjudas an-
slutning till omvårdnadsteamen via akut- och jourteamet och få psykiatrisk vård i hemmet 
som ett alternativ till inläggning. För detta krävs snabbare och smidigare arbetsformer. Idén 
att erbjuda psykiatrisk vård och stöd i hemmiljö ser man mycket positivt på. Samtidigt som 
respondenterna från akutteamet och jourteamet förespråkar ett närmare samarbete med om-
vårdnadsteamen så menar man att det är viktigt att skilja på de olika funktionerna, akut- och 
jourteamets akutpsykiatriska uppdrag och omvårdnadsteamens omvårdnadsuppdrag. Båda 
behövs men de borde samspela bättre. 
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5. LÄKARNA 

5.1 Läkarna – en nyckelgrupp i förändringsarbetet 

I egenskap av medicinskt ansvariga utgör läkarna en viktig grupp när förändringar i vården 
ska genomföras. Ofta visar sig läkarnas inställning till en förändring ha en avgörande bety-
delse för förutsättningarna att införa ett nytt arbetssätt. Detta är en erfarenhet från många 
förändringsarbeten inom vården. Projekt som är väl förankrade bland läkarna har bättre 
möjligheter att lyckas i genomförandet än det motsatta där förankring saknats. 

Med tanke på läkarnas centrala roll i vården har vi bedömt det som viktigt att få med deras 
röster i utvärderingen, hur de ser på omvårdnadsteamen och den bedrivna verksamheten.  
Om psykiatrins egna läkare inom Landstinget Sörmland ställer sig positiva till idén med 
omvårdnadsteamen, då förbättras förmodligen förutsättningarna för omvårdnadsteamens 
framtida utveckling. Om det dessutom finns en aktiv uppslutning och ett engagemang för 
idén då blir förutsättningarna ännu mera gynnsamma.  

5.2 Frågeställningar 

Syftet med denna del i utvärderingen är att få läkarnas syn på de psykiatriska omvårdnads-
teamen.  Vi har önskat få svar på följande frågor:  

 Hur ser läkarna på idén om psykiatrisk vård och stöd i hemmet? 

 Vilka erfarenheter har läkarna av kontakter och samarbete med omvårdnadsteamen? 

 Hur anser läkarna att verksamheten med omvårdnadsteam kan utvecklas?  

5.3 Hur vi gått tillväga 

Genom projektledningen förmedlades en intervjuförfrågan till psykiatrins berörda läkare in-
om Landstinget Sörmland. I förfrågan fanns en önskan om att olika delar av psykiatrins verk-
samheter skulle vara representerades. Fyra läkare anmälde intresse och möjlighet att delta i 
studien. Intervjuerna genomfördes i form av tematiserad samtalsintervju och tog cirka 45 
minuter vardera. 

De fyra läkarna var samtliga specialistläkare i psykiatri och representerade både slutenvården 
och öppenvården inom södra och västra delen av Landstinget Sörmland. En ljudupptagning 
gjordes och sammanfattningar skrevs ut.  En innehållsanalys gjordes som resulterade i ett 
antal teman som kunde urskiljas avseende omvårdnadsteamens betydelse. 
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Endast fyra läkare har intervjuats av totalt 22 anställda inom psykiatrin i södra och västra 
landstingsområdet. Detta är givetvis för få för att fånga de uppfattningar och erfarenheter 
som finns i hela läkargruppen. I viss mån har vi emellertid indirekt kunnat få en bild av grup-
pen som helhet genom att vi frågat de fyra intervjuade läkarna om hur de uppfattar de övriga 
läkarnas inställning och synsätt när det gäller de mobila omvårdnadsteamens verksamhet.  

5.4 Redovisning av resultatet - läkarintervjuerna 

Inställningen till idén om psykiatrisk vård och stöd i hemmet 

Det har inte varit så mycket diskussioner inom läkargruppen kring omvårdnadsteamen, det 
menar samtliga intervjuade. Utöver information som gavs när teamen infördes och hur det 
var tänkt så har frågan i stort sett inte varit uppe till diskussion när man mötts till läkar-
träffar.  

Till själva idén att ge psykiatrisk vård och stöd i hemmet ställer sig de intervjuade positiva. 
Någon uttrycker sig mer entusiastiskt: ”Jag tror benhårt på idén. Psykiatrisk behandling be-
drivs inte i sängar!” Respondenterna menar också att det finns en positiv grundsyn inom hela 
läkargruppen, ”Det finns en positiv syn på idén. Sedan finns det olika uppfattningar om hur 
omvårdnadsteamen fungerar” säger en respondent. En reserverar sig något och framhåller 
att omvårdnadsteamen inte har ställts mot andra verksamheter inom psykiatrin, därför är 
inställningen allmänt positiv, omvårdnadsteamen är något som är värt att prova. ”Om om-
vårdnadsteamen skulle ställas mot neddragning av annan verksamhet skulle säkert olika 
uppfattningar visa sig”, menar den intervjuade.  

Vad finns det då för värde med psykiatrisk vård och behandling i hemmet? Det handlar inte 
enbart om att förkorta vårdtider och förhindra inläggningar framhåller de intervjuade. Vård-
en blir bättre genom att möta patienterna i hemmiljön, den blir säkrare och tryggare, man får 
se hur patienten fungerar i hemmet vilket ger förutsättningar för bättre bedömningar.  Att 
möta patienterna i hemmet ger också möjligheter att följa upp hur det fungerar vid utskriv-
ningar: ”Det är lättare att skriva ut patienter, det känns lättare och tryggare för både läkaren 
och patienten”.  

Läkarnas erfarenheter av omvårdnadsteamen 

Samtliga respondenter har erfarenheter av och ger exempel på patientsituationer där inlägg-
ning har förhindrats och vårdtider har förkortats genom omvårdnadsteamens insatser. Ge-
nom omvårdnadsteamet har vården kunnat ”tätas upp” kring enskilda patienter. Exempelvis 
har en patient som har svårt att komma till kliniken på grund av social fobi fått hembesök 
istället och även fått fobiträning av omvårdnadsteamet med gott resultat. 

När väl omvårdnadsteamen blivit inkopplade och kommit igång med uppdragen, då har det 
fungerat bra! Det är respondenternas erfarenheter. Däremot uttalas kritiska synpunkter på 
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Endast fyra läkare har intervjuats av totalt 22 anställda inom psykiatrin i södra och västra 
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rutiner kring hur anslutningar går till.  Inledningsvis fanns det en stor tveksamhet inom lä-
kargruppen till hur omvårdnadsteamen fungerade. Detta framhåller tre av respondenterna. 
Det var mycket ”krångel”. Det var oklart vilka uppdrag och patienter som omvårdnadsteamen 
tog sig an och inte. Läkare gjorde bedömningar av patienter och föreslog uppdrag som sedan 
prövades av omvårdnadsteamen som ibland gjorde annan bedömning. Ibland har det varit 
svårt att få till det med vårdplaner och krisplaner när kravet har varit att uppdragen måste 
komma via öppenvården. Omvårdnadsteamen upplevdes fyrkantiga, flexibilitet saknades och 
det ledde till stopp i processer som gick ut över enskilda patienter.  

Från läkarhåll var man ibland oförstående inför detta. En av de intervjuade läkarna uttrycker 
det på följande vis: ”Men herregud, vi får ingen hjälp. Här sitter vi med akuta patienter och 
får ingen hjälp, för det ska gå via öppenvården. Och det blir för sent och patienten hinner bli 
inlagd innan det är klart med alla papper och rutiner.”  

Med tiden har omvårdnadsteamen kommit att fungera bättre menar respondenterna. Flexi-
biliteten har ökat och former för samarbete och uppdrag från slutenvården och akut- och 
jourteamet har också utvecklats. Detta ser respondenterna positivt på. 

Samtidigt kvarstår ”byråkratiska cirklar”, som en av läkarna uttrycker det, som behöver lösas. 
Det gäller uppdrag direkt till omvårdnadsteamen från slutenvården och från akut- och jour-
mottagningen när patienter saknar kontakt med öppenvården. Då kan patienter inte anslutas 
direkt till omvårdnadsteamen med vårdplan och krisplan från öppenvården. Det innebär att 
anslutningen drar ut i tiden i väntan på att öppenvårdskontakt först ska etableras. De rutiner 
som utvecklats innebär följande enligt en respondent: När patienten hamnar på akuten, då 
kan jourläkaren erbjuda patienten kontakt med omvårdnadsteamet, så får de följa upp. Och 
om omvårdnadsteamet säger ja till det, då skriver jourläkaren snabbt en krisplan och vård-
plan. Krisplanen och vårdplanen får sedan tas över och följas upp av öppenvården. Detta 
kräver kommunikation med öppenvårdsmottagningen ”Vi skriver ut, kan ni ta över sedan?”  

Hur kan omvårdnadsteamen utvecklas? 

Den stora andelen patienter inom öppenvården är inte aktuella för slutenvård. ”Den stora 
majoriteten av patienter inom öppenvårdspsykiatrin har aldrig varit inlagda”, säger en re-
spondent och fortsätter: ”Dom flesta som går inom psykiatrisk öppenvård är inte i så pass 
dåligt skick att de är inläggningsmässiga, det är en bråkdel av dom, ärligt talat.”  

Är det då rätt tänkt att uppdragen till omvårdnadsteamen huvudsakligen ska komma från 
öppenvården – om man vill förhindra inläggning och förkorta vårdtider på avdelningen? Når 
omvårdnadsteamen den tänkta målgruppen? Denna fråga tog vi upp under intervjuerna med 
läkarna.  

”Det känns fel att begränsa rekryteringen av patienter till öppenvården” säger en respondent. 
För att nå studsare och gruppen patienter med stor konsumtion av slutenvård behöver om-
vårdnadsteamen knytas närmare slutenvården och arbeta närmare akut- och jourmottag-
ningen. Och en respondent tror att man vid akutbesök ofta missar att fånga upp patienter till 
omvårdnadsteamen vilket leder till att patienter hamnar i slutenvården, ”vilket de inte skulle 
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behöva”.  För att fånga upp patienter som återinläggs föreslår en respondent en ny rutin. Vid 
återinläggningen vore det önskvärt att omvårdnadsteamet presenteras för patienten och att 
frågan ställs om omvårdnadsteamet kan vara ett alternativ nästa gång inläggningsbehov 
aktualiseras.   

Samtliga fyra läkare som intervjuades förespråkar ett närmare samarbete mellan omvård-
nadsteamen och akut-/jourteamet. Överlämningsvinster finns i närmare samarbete mellan 
de olika funktionerna, mellan det akuta och omvårdnad med ett längre åtagande. Det finns 
samtidigt en risk med en eventuell integrering som man måste vara uppmärksam på menar 
en respondent. Omvårdnadsteamen får inte utvecklas till ett traditionellt mobilt akutteam.  

5.5 Sammanfattning 

Vi kan konstatera att läkarna, som har en nyckelroll i vården, är positiva till idén att ge psy-
kiatrisk vård och stöd i hemmet. De intervjuade läkarna har samtliga positiva erfarenheter av 
omvårdnadsteamen. När teamen väl har åtagit sig uppdrag har dessa genomförts väl, inlägg-
ningar har förhindrats och vårdtider har kortats för enskilda patienter. De administrativa ru-
tinerna behöver dock förenklas med större flexibilitet när patienter ansluts till omvårdnads-
teamen. Läkarna ser stora vinster i ett närmare samarbete mellan omvårdnadsteamen och 
slutenvården respektive akut- och jourmottagningen. 
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6. KOMMUNERNA 

6.1 Inledning 

I samtliga sju kommuner där omvårdnadsteamen är verksamma – i Nyköping, Oxelösund, 
Trosa, Gnesta, Katrineholm, Flen och Vingåker – finns kommunala enheter som ansvarar för 
att ge människor med psykisk funktionsnedsättning socialt stöd. Framför allt handlar det om 
att dessa personer har rätt till stöd så att de kan klara den dagliga livsföringen och få möjlig-
het att umgås med andra. Kommunernas ansvar regleras i Socialtjänstlagen och i Lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade.  

Personer med psykisk funktionsnedsättning benämns inom kommunerna brukare (istället 
för patient), ett ordval som därför används i denna framställning. Och det kommunala stödet 
som ges till enskilda personer behovsprövas och förutsätter ett biståndsbeslut.  

Kommunerna är en betydelsefull aktör i det som vi benämner det lokala vård- och stödsys-
temet för psykiatrins patienter och måste betraktas som en viktig vårdgranne till psykiatrins 
mobila omvårdnadsteam. Som vi redovisade i förra utvärderingsrapporten har många av 
omvårdnadsteamens patienter boendestöd från kommunen och kan alltså samtidigt få stöd 
av både omvårdnadsteamet och av kommunens boendestödjare.  

Omvårdnadsteamens arbete tycks i många avseenden ligga nära boendestödjarnas. En del av 
medarbetarna i omvårdnadsteamen framhöll i utvärderingsrapporten likheter, andra pekade 
på viktiga skillnader, att teamen i större utsträckning arbetar med stödjande och motiveran-
de samtal, gör bedömningar och har en direktrelation till patientens behandlare i den psyki-
atriska öppenvården. 

I vissa avseenden tycks kommunerna och psykiatrin fungera som kommunicerande kärl. 
Ökade kommunala insatser för brukargrupper kan innebära ett minskat behov av psyki-
atriska insatser, och omvänt. Vi kunde till exempel konstatera i utvärderingsrapporten att 
omvårdnadsteamen under 2014 endast hade haft en patient från det som benämns ”särskilt 
boende”. Flera medarbetare i teamen ansåg att omvårdnadsteamens insatser inte behövdes 
för personer i särskilt boende eftersom dessa redan var omgivna av personal och ett relativt 
omfattande stöd. 

Landstingets psykiatri och socialpsykiatrin i de sju kommunerna i södra och västra Sörmland 
har många beröringspunkter. Det finns samarbetsavtal och organiserad samverkan av olika 
slag och på olika nivåer med syftet att reglera och hantera dessa beröringspunkter.  I detta 
avsnitt kommer vi emellertid enbart att fokusera på omvårdnadsteamen och hur deras verk-
samhet uppfattas av och har berört den kommunala socialpsykiatrin. 
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6.2 Frågeställningar 

Vårt syfte med denna del i undersökningen är att få kommunernas syn på de psykiatriska 
omvårdnadsteamen. Vi har önskat få svar på följande frågor: 

 Vad vet kommunerna om omvårdnadsteamen? 

 Vilka erfarenheter av kontakter och samarbeten har man? 

 Har kommunerna på något sätt påverkats av omvårdnadsteamens tillkomst?  

 Hur ser man från kommunerna på idén om psykiatrisk vård och stöd i hemmet? 

 Hur anser man att verksamheten med omvårdnadsteam kan utvecklas?  

6.3 Hur vi gått tillväga 

Samtliga sju berörda kommuner kontaktades och genom socialchef eller motsvarande erhöll 
vi namn på en eller flera personer med kunskaper om kommunens socialpsykiatri som sedan 
kontaktades för intervju. Två av intervjuerna genomfördes per telefon, de övriga fem genom 
personligt möte.  

Intervjuerna utgick från en frågeguide och – i de fall som flera personer deltog från samma 
kommun – genomfördes de som gruppintervju. I samtliga fall gjordes en ljudupptagning och 
en skriftlig sammanfattning färdigställdes efter intervjun.  

Det totala antalet intervjuade personer från de sju kommunerna uppgår till tolv personer. I 
fyra kommuner intervjuades en person och i de övriga tre kommunerna intervjuades två eller 
tre personer. De intervjuade motsvarar chefer (sex personer) med ansvar för den socialpsy-
kiatriska verksamheten (enhets-, områdes-, förvaltningschef), biståndshandläggare (två 
personer), sjuksköterskor (två personer) och boendestödjare/handledare (två personer). 

Att urvalet av intervjupersoner är mycket begränsat gör givetvis att en viss försiktighet är 
nödvändig när vi tolkar och drar slutsatser från undersökningen. Även om flertalet av de 
intervjuade är nyckelpersoner som är väl insatta i verksamheten och har många års erfaren-
heter från den kommunala socialpsykiatrin finns det givetvis en möjlighet att vi skulle fått 
andra svar om vi intervjuat andra personer.  

6.4 Redovisning av resultaten 

Resultatredovisningen inleds med att först ge en beskrivning av hur kommunerna beskriver 
målgruppen inom socialpsykiatrin och hur verksamheten är organiserad. Verksamheterna 
går delvis under olika benämningar i kommunerna, i denna rapport använder vi begreppet 
socialpsykiatri som ett samlande namn.  
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 Har kommunerna på något sätt påverkats av omvårdnadsteamens tillkomst?  

 Hur ser man från kommunerna på idén om psykiatrisk vård och stöd i hemmet? 

 Hur anser man att verksamheten med omvårdnadsteam kan utvecklas?  

6.3 Hur vi gått tillväga 

Samtliga sju berörda kommuner kontaktades och genom socialchef eller motsvarande erhöll 
vi namn på en eller flera personer med kunskaper om kommunens socialpsykiatri som sedan 
kontaktades för intervju. Två av intervjuerna genomfördes per telefon, de övriga fem genom 
personligt möte.  

Intervjuerna utgick från en frågeguide och – i de fall som flera personer deltog från samma 
kommun – genomfördes de som gruppintervju. I samtliga fall gjordes en ljudupptagning och 
en skriftlig sammanfattning färdigställdes efter intervjun.  

Det totala antalet intervjuade personer från de sju kommunerna uppgår till tolv personer. I 
fyra kommuner intervjuades en person och i de övriga tre kommunerna intervjuades två eller 
tre personer. De intervjuade motsvarar chefer (sex personer) med ansvar för den socialpsy-
kiatriska verksamheten (enhets-, områdes-, förvaltningschef), biståndshandläggare (två 
personer), sjuksköterskor (två personer) och boendestödjare/handledare (två personer). 

Att urvalet av intervjupersoner är mycket begränsat gör givetvis att en viss försiktighet är 
nödvändig när vi tolkar och drar slutsatser från undersökningen. Även om flertalet av de 
intervjuade är nyckelpersoner som är väl insatta i verksamheten och har många års erfaren-
heter från den kommunala socialpsykiatrin finns det givetvis en möjlighet att vi skulle fått 
andra svar om vi intervjuat andra personer.  

6.4 Redovisning av resultaten 

Resultatredovisningen inleds med att först ge en beskrivning av hur kommunerna beskriver 
målgruppen inom socialpsykiatrin och hur verksamheten är organiserad. Verksamheterna 
går delvis under olika benämningar i kommunerna, i denna rapport använder vi begreppet 
socialpsykiatri som ett samlande namn.  
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Vi har valt att presentera svaren från respondenterna med hjälp av våra frågeställningar för 
undersökningen. Till varje fråga redovisas det som framträder som mest generellt och giltigt i 
kommunsvaren och ibland får citat och konkreta exempel illustrera och underbygga olika re-
sonemang och betydelser. Kommunerna skiljer sig åt på olika sätt, i storlek, i geografin, när-
het/avstånd till öppenvårdsmottagningar, verksamheternas volym och organisering. I mer-
parten av redovisningen uppges inte från vilken kommun erfarenheterna eller synpunkterna 
kommer.  Vi anser att det är av underordnad betydelse i vår undersökning. Ibland anges ändå 
vilken kommun det gäller och då har vi bedömt att det har betydelse för förståelsen.   

Kommunernas beskrivning av målgrupp och verksamhet  

Enligt respondenterna är det stora flertalet brukare inom socialpsykiatrin samtidigt patienter 
inom landstingets psykiatri. ”Samtliga brukare har i princip kontakt med psykiatrin” säger en 
områdeschef tillika enhetschef för socialpsykiatrin.  ”Flertalet av brukarna i kommunen har 
psykosproblematik och är aktuella inom psykiatriska öppenvården”, säger en biståndshand-
läggare i en annan kommun. Motsvarande beskrivningar av målgruppen återkommer i fler 
kommunintervjuer.  

Det finns många beröringspunkter mellan kommunernas socialpsykiatriska verksamhet och 
landstinget psykiatriska öppenvård, den främsta beröringspunkten är att målgruppen delvis 
sammanfaller.    

När kommunerna beskriver sin verksamhet handlar det om tre former av stöd som kommu-
nerna erbjuder: 1) boendestöd, 2) olika former av gruppboenden (särskilda boenden) med 
högre grad av omhändertagande, och 3) sysselsättning/dagverksamhet. I kommunerna be-
skrivs den tredje kategorin av verksamheter på olika sätt, benämns även rehabilitering, stöd 
och service, social samvaro etc. 

Vad vet kommunerna om omvårdnadsteamen? 

Kommunerna känner till att omvårdnadsteamen finns, men kunskapen om hur teamen ar-
betar och vad som är syftet med deras verksamhet är i de flesta fall mycket begränsad. Fler-
talet av respondenterna uppger att de vet mycket lite om teamens arbetssätt. I en kommun 
trodde man sig ha kunskap om teamen, men under intervjuns gång visade det sig att respon-
denterna förväxlat omvårdnadsteamen med psykosteamen.   

Några respondenter har själva deltagit på informationsmöte med landstinget i anslutning till 
omvårdnadsteamens tillkomst. ”Vi fick information ett år innan de skulle starta men sen har 
vi egentligen inte haft några kontakter med landstinget om teamen”, så säger en av represen-
tanterna för en av länets större kommuner.  

 ”I början tyckte vi att det var tydligt vad det handlade om, men efterhand har det blivit mer 
otydligt.” Så uttrycker sig en respondent och anger att teamen angivit principer för vilka upp-
drag man åtar sig, och sedan efterhand tillämpat en annan ordning.   
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Några respondenter känner till att den främsta anledningen till att omvårdnadsteamen in-
rättades var att försöka minska på inläggningarna i slutenvården. I något fall anger respon-
denterna att omvårdnadsteamen tillkommit som en följd av att landstinget avvecklat psykia-
triska verksamheter och att omvårdnadsteamen ska ses som en kompensation för detta. En-
dast ett fåtal av respondenterna vet mer om omvårdnadsteamen, hur man arbetar, varifrån 
uppdragen kommer, att man arbetar två och två och att uppdragen är tidsbegränsade till 
perioder när patienter mår sämre. 

I fyra av kommunintervjuerna (Vingåker, Flen, Trosa, Oxelösund) utvecklades intervjun 
stundtals till en omvänd situation där kommunens representanter frågade oss utvärderare 
om omvårdnadsteamen och hur man arbetar. Detta ledde till att vi informerade respondent-
erna om teamens verksamhet och att vi överlämnade den tidigare publicerade utvärderings-
rapporten.  

Vilka erfarenheter av kontakter och samarbeten har kommunerna? 

Den sammantagna bilden från intervjuerna är att inte bara kunskapen om omvårdnadsteam-
en är begränsad utan även kontakterna och samarbetet med teamen.  Några respondenter 
hade inför intervjuerna hört sig för hos medarbetare om erfarenheter av teamen. I de fall 
man haft kontakt med teamen var erfarenheterna goda, det var både medarbetarnas och 
berörda patienters uppfattning. 

I några kommuner uttrycks frustration över vad man beskriver som risk för parallella in-
satser från kommunen och omvårdnadsteamen. I en kommun berättar respondenterna om 
situationer där boendestödjare och omvårdnadsteamet närmast krockat med varandra. 
Logistikproblem med besökstider har i slutändan drabbat brukaren menar man.  

Från en annan kommun ges ett exempel där irritation uppstått i kontakten med omvård-
nadsteamet. Omvårdnadsteamet hade på brukarens uppdrag tagit kontakt med kommunens 
biståndshandläggare och framfört behov av boendestöd. När biståndshandläggaren tar kon-
takt med brukaren säger denne att något boendestöd inte önskas eller behövs. ”Det tycker jag 
var jättekonstigt” säger respondenten. Omvårdnadsteamets förväntningar på kommunens 
boendestödjare har också föranlett diskussioner och irritation. ”Vi har rykt ihop några gånger 
med omvårdnadsteamet”, säger en respondent.  

Det sistnämnda, att psykiatrins förväntningar på kommunen ibland upplevs felaktiga från 
kommunens sida, lyfter en respondent. Det är inte något stort problem, men ibland föreligger 
okunskap om kommunens rutiner, att exempelvis boendestöd förutsätter en biståndsansökan 
och ett biståndsbeslut. Att omvårdnadsteamen är avgiftsbelagda omnämner en bistånds-
handläggare som ett problem.  

Några framhåller att samarbetsrutiner och överenskommelser redan finns mellan landstings-
psykiatrin och kommunerna. De behöver dock efterlevas bättre. Det handlar om gemensam 
vårdplanering, SIP och former för kommunikation mellan landstingspsykiatrin och kommun-
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erna. Det samarbete som utvecklats inom psykosverksamheten, och som man från kom-
munerna är mycket nöjd med, framhåller flera respondenter som en förebild när det gäller 
samarbete.  

Har kommunerna påverkats av omvårdnadsteamens tillkomst? 

På den direkta frågan uppger respondenterna i fyra av kommunerna (Trosa, Oxelösund, Flen, 
Vingåker) att det inte har förekommit några kontakter alls med omvårdnadsteamen. Från öv-
riga kommuner redovisas exempel på enstaka kontakter som vi bedömer har karaktären av 
isolerade tillfällen. En slutsats vi drar är att kommunerna på sin höjd känner till teamens 
existens men att omvårdnadsteamens verksamhet i stort sett bedrivs parallellt med kom-
munens insatser utan några direkta kontakter. 

Vetskapen om och erfarenheterna av omvårdnadsteamen tycks vara mycket begränsade, 
kontakterna har varit få. Snarare kan man säga att tillkomsten av omvårdnadsteam har väckt 
frågor inom kommunerna och i enskilda fall viss irritation. Flera av respondenterna menar 
att kommunikationen och informationen från landstingets sida borde varit bättre kring om-
vårdnadsteamen.  

Hur ser kommunerna på idén om psykiatrisk vård i hemmet? 

”Idén med omvårdnadsteam är god”, säger en biståndshandläggare. Omvårdnadsteamet är 
trygghetsskapande för brukarna genom sin tillgänglighet och utgör en underlättande länk till 
psykiatrisk vård och läkarkontakt.   

Trots att flera av de intervjuade upplever sig ha bristande insikter i omvårdnadsteamens 
arbetssätt så deklarerar samtliga att de är mycket positiva till själva idén om att ge psykiatrisk 
vård och stöd till brukarna i hemmiljön. Det kan förhindra inläggning i slutenvården. En 
respondent berättar om en brukare som blev inlagd på avdelning och reflekterar kring 
situationen: ”om omvårdnadsteamet hade varit på plats så hade kanske inläggning kunnat 
undvikas”.  

Framtiden – hur kan verksamheten med omvårdnadsteam utvecklas? 

”Jag vet för lite, men vi borde samverka mer, ha mer dialog med landstinget kring detta”. 
Detta uttalande från en respondent sammanfattar en uppfattning som återkommer bland 
kommunerna rörande omvårdnadsteamens utveckling. Grundinställningen till omvårdnads-
teamens idé är positiv. Frågorna och oklarheterna kring arbetssättet är däremot många. För 
att delta i en diskussion om utveckling av omvårdnadsteamens arbetssätt behöver man veta 
mer för att kunna gå in i en dialog med landstinget.  
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6.5. Sammanfattning 

Det stora flertalet av brukarna inom den kommunala socialpsykiatrin uppges vara patienter 
och har kontakt med landstingets psykiatriska öppenvård. De flesta av respondenterna i stu-
dien känner till att omvårdnadsteamen finns, men kunskapen om hur teamen arbetar och 
vad som är syftet med deras verksamhet är i de flesta fall mycket begränsad. Omvårdnads-
teamens verksamhet tycks i stor utsträckning bedrivas parallellt med den kommunala verk-
samheten utan kontakter och något organiserat samarbete. Från några kommuner rappor-
teras viss frustration och irritation över krockar och samarbetsproblem i relationen till 
omvårdnadsteamen. Sammantaget ser emellertid respondenterna positivt på idén med 
psykiatrisk vård i hemmet och önskar dialog med landstinget kring hur omvårdnadsteamens 
verksamhet kan utvecklas i samverkan med den kommunala socialpsykiatrin. 
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7. SAMMANFATTANDE SLUTSATSER OCH FÖRSLAG 

I den här rapporten har vi beskrivit hur vårdgrannarna ser på de mobila omvårdnadsteam 
som sedan 2014 bedriver verksamhet inom psykiatrin i södra och västra Sörmland. Till vård-
grannar räknar vi i den här studien de fem öppenvårdsmottagningarna i området, sluten-
vården i Nyköping (allvårdsavdelning och psykiatrisk intensivvårdsavdelning, PIVA), akut-
teamet i Nyköping och jourteamet i Katrineholm samt de sju kommunerna i södra och västra 
Sörmland.  

Sammanlagt 113 medarbetare från den psykiatriska organisationen och 12 från kommuner-
nas socialpsykiatri har deltagit i studien. 

Vi har i rapporten försökt besvara fyra frågeställningar: Hur värderar vårdgrannarna det ar-
bete som de mobila omvårdnadsteamen utför? Hur upplever de samarbetet med omvård-
nadsteamen? Hur uppfattar man att den egna verksamheten har påverkats av omvårdnads-
teamens tillkomst? Hur skulle man önska att relationen till omvårdnadsteamen utformas i 
framtiden? 

De viktigaste slutsatserna i rapporten kan sammanfattas i följande punkter: 

 Det finns bland vårdgrannarna ett starkt stöd för och en bred uppslutning bakom idén 
att ge psykiatrins patienter vård och stöd i hemmet. Denna uppslutning kring idén 
finns inte bara vid öppenvårdsmottagningarna utan även i slutenvården och bland 
medarbetarna på akut- och jourteamet. Även i kommunerna framhålls psykiatrins 
stöd i hemmiljön som något önskvärt.   

 Vid öppenvårdsmottagningarna har det stora flertalet av behandlarna (uppskattnings-
vis 70-75 %) någon gång medverkat till att ansluta patienter till omvårdnadsteamen. 
Majoriteten av dessa, trefjärdedelar, har positiva erfarenheter av anslutningen. 

 De mobila omvårdnadsteamens verksamhet ses som en viktig resurs i öppenvårds-
arbetet.  Omvårdnadsteamen ger trygghet åt såväl patienter som behandlare och an-
ses bidra till att minska inskrivningar och vårdtider i slutenvården. Denna uppfatt-
ning kommer till uttryck såväl i öppenvården som i slutenvården. 

 En klar majoritet av deltagarna i vår undersökning anser att omvårdnadsteamen kan 
ha en betydelsefull roll inom psykiatrin i ett framtidsperspektiv. Arbetssättet hör 
framtiden till menar det stora flertalet av medarbetarna vid öppenvårdsmottagning-
arna. Även de övriga vårdgrannarna inom psykiatrin ser omvårdnadsteamen som 
betydelsefulla i ett framtidsperspektiv. 

 Samtliga vårdgrannar framhåller emellertid också att det finns faktorer som försvårar 
och begränsar samarbetet med omvårdnadsteamen. En anslutning av patienter upp-
levs ofta som krånglig och onödigt omständlig. Tidsspannet från första kontakt till att 
patienten ansluts uppfattas i vissa fall som för lång. Från olika håll efterlyser medar-
betarna en större flexibilitet och smidighet i kontakterna och snabbare processer. 
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 Många upplever att omvårdnadsteamets uppdrag är oklart och att målgruppen är 
otydlig. Den patientgrupp som omvårdnadsteamet ska arbeta med anses vara vagt 
definierad och man ställer sig frågande inför de avgränsningar och urvalskriterier som 
man mött i kontakten med omvårdnadsteamen. 

 För framtiden efterlyser vårdgrannarna inom psykiatrin förändringar som skulle kun-
na effektivisera de mobila omvårdnadsteamens arbete och bättre nå måluppfyllelse 
(minska antalet inskrivningar och reducera vårdtiderna i slutenvård). De förändringar 
man efterlyser handlar i första hand om fördjupat samarbete, mer flexibilitet och stör-
re tydlighet i uppdraget. Flera av vårdgrannarna föreslår också en breddning av om-
vårdnadsteamens rekryteringsvägar och ett närmare samarbete med akut- och 
jourteamet och slutenvården.  

 Läkarna utgör vanligtvis en nyckelgrupp i förändringsarbete inom hälso- och sjuk-
vården. De läkare som deltagit i denna studie ser positivt på de mobila omvårdnads-
teamens insatser. Samtliga har positiva erfarenheter av omvårdnadsteamen. De har 
också idéer om hur verksamheten med mobila omvårdnadsteam kan vidareutvecklas, 
bland annat behövs smidigare rutiner för anslutning.  

 De som är verksamma inom kommunernas socialpsykiatri känner till att de mobila 
omvårdnadsteamen finns men de vet mycket lite om hur de arbetar. Kontakterna med 
teamen är få. Samtidigt efterlyser man från kommunerna ett närmare samarbete i 
framtiden kring hur vård och stöd i hemmet av psykiatrins patienter bäst ska kunna 
utformas. 

 

I den förra utvärderingsrapporten från våren 2015 skrev vi att nyckelfrågorna för de mobila 
omvårdnadsteamen handlade om två saker, dels vilken målgrupp man borde sikta in sig på 
och dels hur man i framtiden borde rekrytera patienter till teamen. Denna slutsats förstärks 
ytterligare genom denna studie av vårdgrannarna. Nästan samtliga vårdgrannar inom psyki-
atrin menar att målgruppen är otydlig och de flesta anser att rekryteringen i större utsträck-
ning än vad som nu är fallet bör ske från slutenvården och från akut- och jourteamet.  

Vad som ofta påpekas av vårdgrannarna är att omvårdnadsteamen genom sin nuvarande 
organisering och de dominerande rekryteringsvägarna ”inte träffar rätt” när det gäller 
patientgruppen. Som en av läkarna uttrycker det: ”Dom flesta som går inom psykiatrisk 
öppenvård är inte i så pass dåligt skick att de är inläggningsmässiga. Det är en bråkdel av 
dom ärligt talat.” Och på frågan varför inte fler uppdrag kommer från öppenvårdsmottag-
ningarna svarar många av medarbetarna inom öppenvården att man helt enkelt inte tror att 
det finns ett större behov. 

Om man vill nå de s.k. studsarna och kraftigt minska på antalet inläggningar och på vårdti-
derna i slutenvården är det förmodligen nödvändigt att i större utsträckning än vad som nu 
är fallet rekrytera patienter till omvårdnadsteamen direkt från slutenvården och från akut- 
och jourteamet, vilket också många av vårdgrannarna framhåller. Från såväl slutenvården 
som från akut- och jourteamet ges förslag på hur detta skulle kunna vara möjligt. 
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7. SAMMANFATTANDE SLUTSATSER OCH FÖRSLAG 
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I vår förra utvärderingsrapport lyfte vi också frågan om inte en framtida integrering av om-
vårdnadsteamen med akut- och jourteamet borde övervägas. Det stora flertalet av medarbe-
tarna i de mobila omvårdnadsteamen menade att ett sådant fördjupat samarbete med akut- 
och jourteamet vore önskvärt.  

I den här studien kan vi konstatera att även de som arbetar i akut- och jourteamet efterlyser 
en sådan utveckling. Man påpekar att om det fanns enkla rutiner som medgav en smidig an-
slutning till omvårdnadsteamen skulle ansvariga läkare bli mer trygga i att istället för inskriv-
ning i slutenvården koppla in omvårdnadsteamen. Och akut- och jourteamet skulle kunna 
undvika att fastna i långvariga stödrelationer. Samtidigt säger man att en integration fullt ut 
av de olika verksamheterna inte är optimalt. Det är önskvärt att man håller isär akutupp-
draget och det mer långsiktiga omvårdnadsuppdraget.   

Även från slutenvården framhålls möjligheterna till en bättre samverkan med omvårdnads-
teamen. Från PIVA påpekar man att man har många patienter på avdelningen som inte 
skulle behöva vara där om de hade haft rätt stöd i hemmiljön. På allvårdsavdelningen säger 
medarbetarna att antalet inläggningar kan minska och vårdtiderna reduceras om fler insatser 
kan göras av omvårdnadsteamen. Genom bättre samarbete skulle utskrivningar kunna 
tidigareläggas och göras tryggare och säkrare för både patienter och utskrivande läkare. Man 
efterlyser ett närmare samarbete i vårdplaneringen. 

Under det senaste året har en hel del initiativ tagits för att underlätta omvårdnadsteamens 
direktsamverkan med slutenvården och akut- och jourteamet. Många påpekar också att det 
nu har blivit enklare att ansluta patienter från dessa delar av organisationen. Samtidigt visar 
våra intervjuer med vårdgrannarna att man fortfarande upplever problem och anser att det 
finns hinder för en smidig och enkel anslutning av patienter. Vår uppfattning är att detta är 
ett område där man från olika delar av organisationen tillsammans skulle behöva identifiera 
hinder och hitta fram till gemensamma lösningar. 

Avslutningsvis är det viktigt att betona att den här studien visar att det finns goda möjlig-
heter att utveckla de mobila omvårdnadsteamen som en del av den psykiatriska organisa-
tionen i södra och västra Sörmland.  Det finns bland vårdgrannarna en hög grad av kon-
sensus när det gäller uppfattningen att omvårdnadsteamen är en viktig resurs för organisa-
tionen. Och det finns ett starkt stöd för att fortsätta utveckla idén om vård och stöd till 
psykiatrins patienter i hemmiljö. 
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BILAGA A. 

Enkät till anställda vid de psykiatriska öppenvårdsmottagningarna i 
södra och västra Sörmland. 

 

Stort tack för din medverkan! 

Mats Ekermo & Roland Svensson 

 

Jag arbetar vid öppenvårdsmottagningen  

………………………………………………………. 

Min profession/yrkesfunktion är 

……………………………………………….……… 

 

 

 

                                           Jag instämmer  
 
 

helt och 
hållet 
 
      5  

 
 
 
  4 

 
 
 
   3 

 
 
 
  2 

absolut 
inte 
 
   1 

Jag har fått tillräckligt med information för att förstå 
omvårdnadsteamens roll och funktion i den 
psykiatriska organisationen 

     

Omvårdnadsteamen är en viktig resurs och tillgång i 
öppenvårdsarbetet 

     

Det finns en stor samsyn och uppslutning bakom 
införandet av omvårdnadsteamen i södra Sörmland 

     

Införandet av omvårdnadsteam innebär en stor 
förändring och ett radikalt nytt sätt att tänka inom 
psykiatrin 

     

Målgruppen, det vill säga vilka patienter som bör få 
stöd av omvårdnadsteamet, är tydlig och klar 

     

Öppenvårdsmottagningens samarbete med 
omvårdnadsteamet fungerar utmärkt 

     

Erfarenheterna hittills innebär att jag tror starkt på 
omvårdnadsteamet och att det här sättet att jobba 
hör framtiden till 
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1. Har du någon gång haft patienter som med din hjälp blivit anslutna till omvårdnads-
teamet? 

Hur många?  
Vilka erfarenheter har du haft av anslutningen? 

 
 
 
 
 

Varför inte? 

 

 

 

2. Varför anlitas inte omvårdnadsteamen i större utsträckning av öppenvårdsmottagningen 
enligt din uppfattning? 

 
 

 

 

 

 

3. Har du några förslag på hur samarbetet mellan behandlarna i öppenvården och omvård-
nadsteamet skulle kunna utvecklas? 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Har du några andra förslag på vad som skulle behöva göras för att ge psykiatrins patienter 
ett bättre stöd och minska på antalet inläggningar och på vårdtiderna i slutenvården? 

 

Ja 

Nej
j 
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