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FÖRORD  

Detta är den första delrapporten i projektet ”Utvärdering av mobila omvårdnadsteam 
i södra Sörmland”. Rapporten riktar sig i första hand till de som direkt berörs av det 
pågående utvecklingsarbetet med mobila omvårdnadsteam inom psykiatrin i 
Landstinget Sörmland.  

I rapporten redovisas data som belyser utvecklingen av verksamheten med 
omvårdnadsteam under det första året, 2014. Huvudsakligen bygger rapporten på 
intervjuer med omvårdnadsteamens personal och patientstatistik hämtad från 
patientdatabasen och från journalhandlingar. 

Tanken är att rapporten ska kunna tjäna två syften. Dels bör den kunna fungera som 
underlag för en diskussion om omvårdnadsteamens fortsatta arbete. 
Förhoppningsvis kan rapporten ge nya perspektiv på frågor som handlar om 
verksamhetens mål och medel och möjliga framtida arbetsformer och på så sätt bidra 
till denna diskussion. 

Dels är den tänkt att utgöra underlag för den fortsatta utvärderingen. Data från första 
året kan jämföras med data från senare år och resonemang och analyser som här 
kanske mer antyds kan vidareutvecklas längre fram.  När slutrapporten från projektet 
sammanställs hösten 2016 kommer delrapporten att utgöra en viktig del av 
underlagsmaterialet. 

Vi vill tacka alla som bidragit till innehållet i rapporten. Alla engagerade medarbetare 
i omvårdnadsteamen som ställt upp och svarat villigt på våra frågor och tålmodigt 
förklarat hur saker och ting fungerar. Alla som bidragit till att ta fram statistik och 
underlag till våra tabeller och texter.  

Ett stort tack och med förhoppning om ett fortsatt gott samarbete! 

 

Eskilstuna, juni 2015 

Mats Ekermo    Roland Svensson 
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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.  

De mobila omvårdnadsteamen var en del i en större treårig satsning på psykiatrin till en total 
kostnad av ca 40 miljoner kronor. Satsningen på de mobila omvårdnadsteamen skulle göras 
utan några nedskärningar i andra delar av verksamheten. 

Tillkomsten av de mobila teamen förväntades i första steget minska det höga trycket på 
slutenvården och - på några års sikt - kunna leda till en reduktion av platserna. En viktig 
inspirationskälla till projektet 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 uttalade förväntningar 
på de mobila teamen. De förväntades öka tillgängligheten och ge en ökad trygghet för 
patienterna. Vården i hemmet förväntades också leda till större kontinuitet, bättre 
bemötanden och ökad delaktighet för målgruppen. Den skulle ge anhöriga större delaktighet 
i behandlingen och ett bättre stöd. Insatserna förväntades också ge ökade möjligheter till 
tidigare upptäckt av vårdbehov och till tidigare interventioner.  

I flera styrdokument beskrivs projektets mål och förväntade effekter. Även om vårt primära 
syfte inte har varit att systematiskt utvärdera verksamheten mot uppställda mål kommer vi i 
den här rapporten vid flera tillfällen att relatera våra resultat till förväntningarna så som 
dessa formulerades i ett tidigt skede av processen. Dokumenten finns därför med som bilaga 
till rapporten (bilaga A).  

1.2  Utvärderingsuppdraget 

På Mälardalens högskola har vi fått i uppdrag att bedriva forskning om och utvärdera de 
mobila omvårdnadsteamen. Syftet är att ta fram kunskaper som kan ligga till grund för den 
fortsatta utvecklingen av den psykiatriska vården i landstinget Sörmland. Genom en 
interaktiv arbetsform med kontinuerliga återkopplingar till de berörda under arbetets gång 
är vår förhoppning att utvärderingen ska kunna ge underlag och bidra till att utveckla 
arbetsformen såväl under projektperioden som på lite längre sikt. 
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Forskningsprojektet består av flera delar som sammantaget ska belysa vad det nya 
arbetssättet innebär, vilka konsekvenser och effekter den mobila teamverksamheten har på 
vården sett ur patienters, närståendes, teamens och vårdgrannars perspektiv.  

Under 2015 och 2016 kommer flera delstudier att genomföras som ett led i 
utvärderingsarbetet. En mer ingående beskrivning av dessa delstudier, projektets tidsplan 
m.m. finns i forskningsplanen (Ekermo & Svensson, 2014) och i en broschyr som 
sammanfattar projektet (Mobila omvårdnadsteam – ett forskningsprojekt om psykiatrisk 
vård i hemmet i södra Sörmland). 

1.3 Metoder och material 

De data som redovisas i den här rapporten har samlats in på följande sätt:  

Intervjuer med personalen i de båda omvårdnadsteamen. 

Intervjuer med 16 personer - anställda i de två omvårdnadsteamen i Nyköping respektive 
Katrineholm under 2014 - genomfördes under det första kvartalet 2015. Syftet var att få en 
bild av hur de båda teamen arbetar men också få en uppfattning om hur man i teamen 
värderar och upplever det arbete som man utför. 

Under 2014 slutade två personer sina arbeten i omvårdnadsteamen. Eftersom de kunde 
förväntas ha värdefulla erfarenheter att bidra med inkluderades även dessa i gruppen av 
intervjupersoner. 

Vid intervjuerna användes ett s.k. semi-strukturerat frågeformulär, en frågeguide, som grund 
för informationsinhämtningen. Detta är ett arbetssätt som medger följdfrågor och 
fördjupningar och som gör att intervjusituationen vanligtvis blir mindre formell och mer får 
karaktär av ett samtal. Intervjuerna genomfördes i ett särskilt samtalsrum på respektive 
arbetsplats och tog i de flesta fall en dryg timma att genomföra. Vid alla intervjuer, utom vid 
ett tillfälle, deltog båda forskarna. I samtliga fall bandades intervjuerna.  

I samband med varje intervju ombads respondenten också att besvara en kortare enkät med 
18 påståenden med syfte att få ett mer kvantifierbart resultat av teammedlemmarnas 
värdering av verksamheten. Svaren kunde variera på en femgradig skala från ”Instämmer 
helt och hållet” till ”Absolut inte”. Enkätresultatet redovisas i bilaga B.  

Sammanställning av befintlig statistik och patientinformation.  

I rapporten redovisas också statistik av relevans för omvårdnadsteamens arbete. Statistiken 
har hämtats från befintliga källor (främst patientdatabasen och det s.k. ärendebladet). 
Uppgifterna från patientdatabasen ger information om patienterna (kön, ålder, boendeort) 
och deras vårdkonsumtion (anslutningar till teamen, antal besök i hemmet, inskrivningar i 
slutenvård etc.). 

Ärendebladet fylls i av teamen i samband med att en ny patient ansluts. Under 2014 
kompletterades ärendebladet med uppgifter om patientens sociala situation (boende, 
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försörjning och familjesituation) med syftet att kunna ge en mer ingående beskrivning av 
omvårdnadsteamens patienter. Kvalitetsansvarig vi den psykiatriska kliniken vid Nyköpings 
lasarett, Jeanette Gröning Popa har ansvarat för sammanställning av detta material, i vissa 
delar tillsammans med de båda omvårdnadsteamen.  

Informella samtal, studiebesök och befintliga dokument. 

Framställningen i den här rapporten bygger också – mer eller mindre uttalat - på annan 
information som vi inhämtat under arbetets gång. Vi har under året som gått gjort 
studiebesök och träffat medarbetare från olika delar av psykiatrin i södra och västra 
Sörmland. Vi har haft träffar med de båda omvårdnadsteamen och haft möten och 
diskussioner med klinikledningen. Vi har också försetts med dokument av olika slag, 
organisationsskisser, manualer, verksamhetsplaner, måldokument och annat av relevans för 
att förstå den psykiatriska vården. 

Sammantaget har detta varit till stor hjälp för att förstå och beskriva det arbete som utförs i 
omvårdnadsteamen i Nyköping och Katrineholm.   

Datainsamlingen i projektet har föregåtts av en ansökan till regionala etikprövningsnämnden 
som godkänt projektets arbetsmetoder och datainsamlingens utformning (november 2014). 
Vi har i det praktiska genomförandet och i redovisningen i denna rapport eftersträvat att 
beakta de forskningsetiska principerna om informerat samtycke, rätten till anonymitet, 
personlig integritet och sekretess och nyttjandekrav.  

1.4 Att vilja, veta och kunna - en tankeram 

Vi har valt att utgå från en mycket enkel idé - eller teori - i den här rapporten och lägga den 
till grund för våra tolkningar och slutsatser.  

Denna teori kan sammanfattas på följande sätt: i alla sammanhang där man försöker 
förändra en verksamhet eller försöker implementera ett nytt arbetssätt i en organisation är 
det minst tre förutsättningar som måste finnas om man ska lyckas. 

1) De som är involverade måste vilja ha förändringen. 

2) De måste också veta, det vill säga ha de kompetenser, kunskaper och insikter som är 
nödvändiga för att åstadkomma det nya. 

3) Det måste också finnas organisatoriska förutsättningar för att genomföra förändringen – 
man måste kunna göra det man önskar. 

Dessa tre förhållanden - att vilja, veta och kunna - ser vi som betydelsefulla förutsättningar 
för framgång vid en implementering och de får här fungera som en enkel teoretisk ram för 
vår analys. 

När vi genomfört undersökningen och skrivit den här rapporten har vi ofta ställt oss frågor 
och funderat över svaren utifrån dessa tre dimensioner.  
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1.4 Att vilja, veta och kunna - en tankeram 

Vi har valt att utgå från en mycket enkel idé - eller teori - i den här rapporten och lägga den 
till grund för våra tolkningar och slutsatser.  

Denna teori kan sammanfattas på följande sätt: i alla sammanhang där man försöker 
förändra en verksamhet eller försöker implementera ett nytt arbetssätt i en organisation är 
det minst tre förutsättningar som måste finnas om man ska lyckas. 

1) De som är involverade måste vilja ha förändringen. 

2) De måste också veta, det vill säga ha de kompetenser, kunskaper och insikter som är 
nödvändiga för att åstadkomma det nya. 

3) Det måste också finnas organisatoriska förutsättningar för att genomföra förändringen – 
man måste kunna göra det man önskar. 

Dessa tre förhållanden - att vilja, veta och kunna - ser vi som betydelsefulla förutsättningar 
för framgång vid en implementering och de får här fungera som en enkel teoretisk ram för 
vår analys. 

När vi genomfört undersökningen och skrivit den här rapporten har vi ofta ställt oss frågor 
och funderat över svaren utifrån dessa tre dimensioner.  
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Vill alla den här förändringen och hur stark är tron på att den nya arbetsmodellen är en bra 
lösning för psykiatrins patienter? Finns det engagemang och uppslutning eller finns det 
tveksamheter och bristande tro på idén?  

Finns det tillräcklig kompetens och kunskap för att åstadkomma det nya? Vet alla varför man 
ska genomföra förändringen?  

Och även om nu viljan är stark och kompetensen och förståelsen är god, finns de rätta 
förutsättningarna?  Kan man arbeta enligt det nya sättet, finns resurserna, frihetsgraderna, 
ledningen och det organisatoriska stödet? 

I rapporten kommer vi att återkomma till dessa tre villkor för en framgångsrik 
implementering. I de sammanfattningar som finns efter varje avsnitt och i de slutsatser vi 
anser oss kunna dra utifrån undersökningen (avsnitt 7) försöker vi summera svaren på våra 
frågor.   

1.5 Rapportens disposition  

I redovisningen av resultaten har vi inte separerat data av olika slag utan fört samman dessa i 
samma avsnitt. Det innebär att vi i ett och samma avsnitt kan redovisa patientstatistik i 
tabellform och citat från intervjuerna. Vi presenterar inte heller våra egna tolkningar och 
resonemang i ett särskilt avsnitt, skilt från redovisningen av resultaten, vilket är vanligt i 
forskningssammanhang. Anledningen till detta är att vi här arbetar med många olika 
frågeställningar inom ramen för vår utvärdering och att det antagligen skulle försvåra en 
läsning av rapporten om vi valt att skilja på resultat och diskussion på traditionellt sätt. 

Rapporten har följande disposition.  

I nästa avsnitt, avsnitt 2, fokuseras på omvårdnadsteamen, deras uppbyggnad 
(sammansättning, rekrytering, kompetens, arbetstillfredsställelse) och deras uppfattning om 
projektets mål och arbetssätt. Vi redovisar data från den enkät som teamen besvarade och 
med hjälp av intervjusvaren ges en bild av hur teamen uppfattar verksamhetens mål och 
arbetssätt. 

Det därpå följande avsnittet, avsnitt 3, fokuserar på patienterna. Vi ger en bild av 
patientgruppen som varit ansluten till omvårdnadsteamen under 2014 (kön, ålder, familj- 
och boendeförhållanden m.m.). Vi belyser också frågan om det är rätt patienter som 
omvårdnadsteamen rekryterar.   

I avsnitt 4, Arbetet med patienterna, redovisar vi hur arbetet i hemmet med patienterna går 
till, enligt medarbetarna i teamen. Här beskrivs hur den första kontakten etableras och på 
vilket sätt patienten är delaktig i omvårdnadens planering och genomförande. 
Teammedlemmarnas uppfattning av patienternas behov av hjälp och stöd beskrivs liksom 
patientgruppens diagnoser.  En redovisning av de närståendes roll avslutar avsnittet. 

Samarbetet med andra aktörer inom och utanför den psykiatriska vårdorganisationen ser vi 
som en central aspekt utifrån ett utvärderingsperspektiv. Omvårdnadsteamen är en ny 
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verksamhet som förs in i en befintlig organisation utan att egentligen några andra delar tas 
bort eller förändras. Vad innebär detta för vårdorganisationen i sin helhet? I avsnitt 5 
presenterar vi hur teammedlemmarna beskriver och värderar samarbetet med andra delar av 
det som vi i den här rapporten kallar för ”det lokala vård- och stödsystemet”. 

I avsnitt 6 har vi samlat framtidsfrågorna. Hur ser teammedlemmarna på den modell för 
psykiatrisk omvårdnad i hemmet som de arbetar med? Är detta en modell som man bör satsa 
på i framtiden? Och finns det saker som man bör förändra och utveckla i det fortsatta 
projektarbetet? 

Slutligen sammanfattar vi, i avsnitt 7, våra slutsatser från undersökningen och våra förslag 
till fortsatt arbete för att utveckla omvårdnadsteamen och det psykiatriska arbetet i 
hemmiljö. 
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2.  OMVÅRDNADSTEAMEN 

2.1 Rekrytering och bemanning 

Hur ser omvårdnadsteamens bemanning ut och varför sökte man sig till teamen? 
Inledningsvis presenteras en tabell som redovisar en översiktlig bild av teamens 
personalmässiga sammansättning.  

Tabell 2.1. Omvårdnadsteamens bemanning december 2014. 

 

 

De båda omvårdnadsteamens grundbemanning består av åtta tjänster vardera fördelat på 
fyra sjuksköterskor och fyra undersköterskor/skötare. Tabell 2.1 redovisar hur den faktiska 
bemanningen såg ut december 2014, vilket innebar nio personer i nyköpingsteamet (två 
teammedlemmar 50 procent vardera) och sju personer i katrineholmsteamet.  Tabell 2.1 visar 
att teamen skiljer sig åt på några punkter. Nyköpingsteamet uppvisar en obalans i 
fördelningen kvinnor-män och den yrkesmässiga erfarenhetsbakgrunden visar olikheter 
mellan de två omvårdnadsteamen. Vad dessa olikheter betyder och hur de påverkar 
omvårdnadsarbetet diskuteras delvis i andra avsnitt i rapporten.   

Bemanning Katrineholmsteamet 
(8 tjänster: 4 ssk, 4 usk)  

Nyköpingsteamet 
(8 tjänster: 4 ssk, 4 usk) 

Sjuksköterskor 3 (kvinnor) 4 (3 kvinnor, 1 man) 

varav  
2 med vidareutbildn psyk 
1 med steg 1 

Undersköterskor/ 
skötare 

4 (män) 5 (4 kvinnor, 1 man) 

varav 
1 med steg 1 

Summa 
teammedlemmar 

7 (3 kvinnor, 4 män)  

Samtliga med yrkesmässiga 
erfarenheter från landstings-
psykiatrin, flera inom sluten-
vården/Karsudden. 

9 (7 kvinnor, 2män)  

Blandade yrkesmässiga erfa-
renheter från landstings-
psykiatrin och från kommu-
nalt arbete/socialpsykiatrin. 
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Under projektets inledande fas rapporterades om vissa svårigheter att rekrytera 
sjuksköterskor till teamen. I katrineholmsteamet har två medarbetare slutat till årsskiftet 
2014-2015. En tjänst har därefter återbesatts. På grund av relativt låg arbetsbelastning har 
det enligt projektledningen inte brådskat med nyrekryteringen. Bemanningen i Nyköping har 
varit intakt.  

Varför sökte man sig till omvårdnadsteamet?  

Som motiv till att börja arbeta vid omvårdnadsteamet uttrycker flertalet ett personligt 
engagemang och en tro på den mobila uppsökande idén med psykiatrisk omvårdnad och stöd 
i hemmiljö. Man har aktivt sökt sig till en verksamhetsidé man tror på. För några har 
tillkomsten av omvårdnadsteamen sammanfallit med ett personligt behov av arbetsbyte, att 
vilja prova något nytt. För någon innebar omvårdnadsteamet möjlighet till fast tjänst. En 
teammedlem med många års erfarenheter från den psykiatriska slutenvården uttrycker sig på 
följande vis:   

Jag tyckte det verkade spännande med att hjälpa i hemmet, innan de kom in på akuten, in på 
avdelningen. Alltså, spännande vad man kan göra för människan innan den blir inlagd, inte 
bara lägga in, utan hjälpa till i den vardagliga situationen. Spännande att åka hem till 
patienter, till skillnad från att de är inlåsta. 

En annan teammedlem, också med många års erfarenheter från den psykiatriska 
slutenvården, svarar så här på frågan varför omvårdnadsteamet lockade: 

Jag kände så här, jag kom ju inte så mycket längre på skötarsidan. Man kommer till högst upp 
på trappsteget, det finns inte så mycket mer att utveckla. Den personliga utvecklingen. Vad ska 
jag säga? Man har sin roll, man har sina patienter. Så det här dök upp då, omvårdnadsteamet. 
Det kändes rätt när jag läste ansökan (...)  Och jag tyckte det var jätteintressant just med den 
här öppna vårdformen istället.  

Och en röst till, en teammedlem som såg en annons om omvårdnadsteamverksamheten 
svarar så här på frågan ”varför slutade du på xxx och började på omvårdnadsteamet?”:  

Enkelt, jag trivdes inte där. Jag sökte nytt jobb, och så såg jag det här. Och jag tror, jag 
verkligen tror på det här sättet att jobba. Jag blev jätteglad när jag såg annonsen och skickade 
in min ansökan snabbt. För det här är framtidsgrejen, verkligen! (...) Jag har ju jobbat inom 
kommunen inom xxx, och då gör man hembesök. Att göra hembesök, det är grejen. För att vi 
ser det friska hos personerna, och det blir en mer jämlik relation. Dom hamnar lätt i underläge 
när man är inne på en psykiatrisk avdelning (...) Det här var en skänk från ovan. Att det här 
fanns, det är helt otroligt! 
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2.2 Den samlade kompetensen 

Vad finns det för kunskaper och kompetenser inom omvårdnadsteamen? Hur uppfattar 
teammedlemmarna kompetensen, och saknar man något?   

Som kompletterande uppgifter till tabell 2.1 ovan kan tillföras att teammedlemmarnas ålder 
ligger i intervallet 28-60 år. De yrkesmässiga erfarenheterna inom psykiatrin ligger i spannet 
1-36 år, med individuella variationer. Om man kan tala om en ”genomsnittlig teammedlem” 
har denne fjorton års erfarenheter av psykiatriskt arbete varav nio inom psykiatrisk 
slutenvård. Sammantaget kan således konstateras att det finns omfattande kunskaper och 
erfarenheter av psykiatriskt arbete inom de båda teamen samtidigt som det varierar mellan 
enskilda medarbetare.  

På frågan om något saknas svarar teammedlemmarna i intervjuerna relativt samstämmigt, 
man bedömer att man har den kompetens som behövs inom teamet för att göra ett bra 
arbete. Detta framkommer även i enkäten där flertalet instämmer i påståendet om tillräcklig 
utbildning och stöd. 

Tabell 2.2. Antalet teammedlemmar som instämmer i påstående om utbildning och stöd.  

 

Hur ser man då på teamets sammansättning av sjuksköterskor och undersköterskor/skötare? 
Jo, den är bra, man kompletterar varandra, och i enskilda situationer finns kompetenser 
utanför teamet att rådgöra med vid behov, exempelvis jourläkare. I nyköpingsteamet 
framhåller man betydelsen av att inom teamet ha erfarenheter från kommunsektorn, 
hemtjänsten och socialpsykiatrin. Genom kunskaper om kommunernas verksamheter ser 
man lättare möjligheter till samarbeten. Vad detta kan betyda utvecklas i andra delar av 
rapporten, se avsnitt 5.5.   

När frågan om kompetensutveckling diskuteras ytterligare i intervjuerna omnämns områden 
från enskilda teammedlemmar där man trots allt upplever behov av mer kompetens. 
Suicidriskbedömning är ett sådant område. Detta ingår i omvårdnadsteamens verksamhet 
och görs vid varje patientkontakt, en uppgift som upplevs ansvarsfull och samtidigt är 
förenad med osäkerheter. Inom området anhöriga finns behov av kompetensutveckling, 
insatser förväntas men man är osäker och vet inte vad som bör och kan göras. Akutpsykiatri 
och läkemedelsutbildning är ytterligare två områden som omnämns med kommentaren att 
dessa uppgifter inte ingår i omvårdnadsteamens nuvarande funktion och uppgift, men att 
kunskaper oavsett är viktiga. 

  

Jag instämmer  

Helt 
och 
hållet  
5  

 
 
 
4 

 
 
 
3 

 
 
 
2 

Abso-
lut 
inte 
1 

Genom-
snitt 

4 Jag har fått tillräcklig utbildning och stöd för att 
kunna göra ett bra arbete i omvårdnadsteamet 9 5 2 - - 4.43 
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2.3 Hög arbetstillfredsställelse, men... 

I projektets styrdokument (bilaga A) anges ett antal effektmål som förväntas uppnås med de 
psykiatriska omvårdnadsteamen. Ett mål är ”effekter på arbetstillfredsställelse hos 
personalen”. Frågan som följer blir då om detta kan utläsas i den psykiatriska 
omvårdnadsverksamheten?  

Såväl intervjuerna som enkäten visar att detta effektmål tycks uppnås. Teammedlemmarna 
uttrycker stor arbetstillfredsställelse med de psykiatriska omvårdnadsteamen, de finner det 
meningsfullt att arbeta med något de tror på. Arbetstillfredsställelsen har också stärkts 
genom patienters bekräftelse på att omvårdnadsteamen är och gör något bra. Följande 
teammedlem beskriver en känsla av samhörighet och en gemensam vilja som präglar teamet:  

Det vi ändå känner i gruppen, det är att vi, alla vi i teamet, att vi har en genuin vilja att vilja 
hjälpa människor. Om vi pratar om omvårdnad och det här med caritas, och det här med 
människokärlek. Jag säger inte att vi är några Florence Nightingale. Men jag upplever att vi 
alla har en genuin vilja. Det är inte bara ett jobb. 

Arbetstillfredsställelsen tycks således vara stor. Den har dock delvis störts av oklarheter i det 
nya arbetssättet och hur riktlinjerna ska tillämpas, liksom upplevelsen av att vara en 
outnyttjad resurs förorsakad av för lite patienter och för lite att göra. För enskilda har det 
också varit vissa svårigheter att få ihop privat- och familjeliv med arbetsscheman som 
inneburit arbete både kvällar och helger.  Detta har tillsammans med ej infriade 
förväntningar på vad det nya arbetssättet skulle innebära bidragit till att två teammedlemmar 
valt att sluta för att återgå till ordinarie tjänster inom öppenvården.   

När det gäller arbetets ledning och styrning är teammedlemmarna relativt nöjda, men det 
finns kritiska röster. Några tycker att det stundtals blivit för mycket diskussioner och 
oklarheter kring enskilda frågor, något som skulle kunnat avhjälpas genom mer ledning och 
styrning. Den frustration som medarbetare upplevt hör också ihop med brister i information 
och förankring av omvårdnadsteamen inom den psykiatriska vårdorganisationen, något som 
diskuteras ytterligare i avsnitt 5.2.  

Teammedlemmarnas bedömning av resursmässiga och organisatoriska förutsättningar för 
att kunna göra ett bra arbete framkommer också i enkätsvaren.  
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2.2 Den samlade kompetensen 
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Tabell 2.2. Antalet teammedlemmar som instämmer i påstående om utbildning och stöd.  
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Tabell 2.3. Antalet som instämmer i påstående om bemanning, resurser, organisation och styrning. 

 

2.4 Verksamhetens mål och riktlinjer 

I enkäten och i intervjuerna ställdes frågor om omvårdnadsverksamhetens mål och riktlinjer. 
Från enkätresultatet finns följande att utläsa:  

Tabell 2.4. Teammedlemmarnas uppfattning om omvårdnadsteamens mål, riktlinjer och arbetssätt. 

 

Tabell 2.4 visar översiktligt teammedlemmarnas uppfattning om verksamhetens mål och 
arbetssätt. Man anser överlag att målen och riktlinjerna för arbetet är tydliga och klara. Man 
anser också att det finns en hög grad av samsyn och uppslutning bakom målen och 
riktlinjerna i teamen och att man fick tillräcklig information om arbetssättet när man 
anställdes. Det genomsnittliga värdet på bedömningsskalan är högt, fyra och däröver på den 
femgradiga skalan.  

Om inte samsynen varit total, i vilka frågor har det då rått oenighet? Den stora diskussionen 
som präglat verksamheten under 2014 har handlat om verksamhetens målgrupp och varifrån 
teamen ska åta sig uppdrag. Denna diskussion redovisas särskilt på annan plats i rapporten, 
se avsnitt 3.3. 
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7 Förutsättningarna i form av bemanning, resurser, 
organisation och ledning är mycket goda för att 
omvårdnadsteamet ska kunna göra ett bra arbete  

3 8 5 - - 3.88 
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1 Målen och riktlinjerna för arbetet i 
omvårdnadsteamet är tydliga och klara 

3 10 3 - - 4.00 

2 Det finns en stor samsyn och uppslutning bakom 
målen och riktlinjerna i mitt team 

3 12 1 - - 4.12 

3 När jag anställdes fick jag tillräcklig information 
om vad arbetssättet i omvårdnadsteamet innebär 

5 8 2 1  4.06 
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2.5 Hur uppfattas verksamhetens syfte och mål?  

Hur uppfattar då teammedlemmarna verksamhetens syfte och mål? Utöver svar på den 
direkta frågan utvecklar flera teammedlemmar i intervjuerna ett resonemang kring hemmets 
betydelse. Man talar också om en problematik inom den psykiatriska vården som beskrivs i 
termer av ett ”glapp” mellan öppenvård och slutenvård. Vad dessa resonemang närmare 
handlar om redovisas mer utförligt nedan. 

Minska slutenvården 

På den direkta frågan om hur teammedlemmarna uppfattar omvårdnadsteamets syfte och 
mål uttrycker man sig på lite olika sätt men med ett gemensamt innehåll: Syftet med 
psykiatrisk omvårdnad i hemmiljö är att minska behovet av inläggning och förhindra 
återinläggning i slutenvården.  Genom att stötta patienter tidigt, när de börjar svikta i 
måendet, kan man förhindra mänskligt lidande. Logiken som verksamheten bygger på 
uttrycker en teammedlem på följande sätt: ”Trygga upp i hemmet, för många tar ju 
avdelningen för den trygga punkten, så att man stannar hemma. Och det får ju till följd att 
man minskar inläggningar i slutenvården.” 

Teammedlemmarna uttrycker genomgående en tro på att vård och stöd i hemmet är bättre 
för patienten än inläggning på avdelning. Flertalet gör det mot bakgrund av erfarenheter från 
mångårigt arbete inom den psykiatriska slutenvården. Inläggning är ett nederlag för både 
patienten och för öppenvården.  

Teammedlemmarna ser att det finns ekonomiska drivkrafter och vinster att göra inom 
vården genom minskade inläggningar och vårdplatser. Genomgående framhåller 
teammedlemmarna dock patientperspektivet och vinsten för patienten som det viktigaste. Så 
här säger en teammedlem med mer än 20 års arbete inom psykiatrin: 

Framför allt så är det vinster för patienterna. Det är väl i första hand det man ska tänka på. Jag 
tycker utav erfarenhet, så är det oftast så att varje inläggning för en patient är ett misslyckande 
för patienten. Att dom upplever och uttrycker det. Så det är klart att det är en vinst för 
patienterna. (...) Det är inte alltid heller man kan förhindra att en patient blir inlagd. (...) Så 
jag tänker att vi är ett komplement till inläggning som inte har funnits tidigare. 

Hemmets betydelse 

Om hemmets betydelse för patienters psykiska hälsa och välmående uttrycker sig en 
teammedlem på följande sätt: 

Det är ändå hemma man ska vara. Det är ju så samhället ser ut. Och det är ju i hemmet jag tror 
att människan ändå trivs. Om man lyckas få en grundtrygghet och orkar vara ensam i sitt hem 
så tror jag att man mår bäst, och hitta lugnet i sitt hem så att säga. 

Flera teammedlemmar betonar det kunskapsmässiga värdet av att träffa patienten i dennes 
hem och vardagsmiljö. Man får andra (mot)bilder jämfört med möten på mottagningen. Man 
får möjlighet att se patientens förmåga att klara sitt hem och vardagliga situationer. Man får 
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möjlighet att se andra omständigheter i hemmiljön som på olika sätt inverkar på patientens 
mående, såväl positivt som negativt.  

Att möta patienter och ge psykiatrisk omvårdnad i hemmiljö skiljer sig från möten på 
kliniken och öppenvårdsmottagningen enligt teammedlemmarna. Arbetssättet kräver ett 
annat förhållningssätt när mötena sker på ”patientens planhalva” som en teammedlem 
uttrycker det.”Man har inte lika stor bestämmanderätt där som i slutenvården. Det blir ju lite 
givande och tagande (...) Det är bra att patienten får vara med och ha lite medbestämmande 
också, att få vara delaktig i vården.” Det ställer andra krav på teammedlemmarnas 
uppträdande. I hemmet är man en gäst och det är patienten som bestämmer. En 
teammedlem beskriver det på följande sätt: 

Jag kommer inte in och tar över utan man kan bolla mer med patienten, att vi vet att det är du 
som bestämmer. Dom får behålla sin integritet. Man tar den inte ifrån dom. Vi blir mer hjälp. I 
slutenvården, där tar man nästan ifrån dom allting tycker jag.  Där är det ju mer ’så här är 
det!’. Jag kan aldrig komma hem till en patient och säga ’så här är det!’. Det är ju deras hem.  

En teammedlem utvecklar betydelsen av att komma hem till patienter, att besöka dem i 
hemmiljön, på följande sätt: ”Man ser ju inte bara en diagnos. Man ser ju faktiskt människan 
bakom diagnosen. Det tycker jag är viktigt att tänka på.  Att man inte har en depression eller 
personlighetsstörning utan det finns en människa bakom.” Och vidare: 

Vi kommer hem till en patient i hemmiljön. Dom är oftast inte så medicinerade heller. Dom 
bjuder hem oss. Det är vi som är gäster i deras hem. Det blir också ett ansvar i att ta emot 
personer hemma. Där får dom en annan roll helt automatiskt. Dom får föreslå var kan vi gå, 
´du kan visa oss’. Dom frågar ofta om dom ska koka lite kaffe, om vi vill ha nånting. Och vi 
kommer dit och vi tar av oss skorna. Det är en ödmjukhet i att träffa patienter hemma (...) Vi 
får en annan bild av patienten, så det blir en helhet.  

Glappet mellan öppen- och slutenvården 

Flera teammedlemmar talar om ett ”glapp” som föreligger inom den psykiatriska vården, 
mellan öppenvård och slutenvård. Alternativ saknas mellan öppenvården som kan bestå av 
en behandlarkontakt en gång per vecka vid en öppenvårdsmottagning och slutenvården med 
tillsyn 24 timmar om dygnet.  

Flera teammedlemmar uppfattar de psykiatriska omvårdnadsteamens tillkomst som ett svar 
och en lösning på problematiken med glappet. Omvårdnadsteamen ska arbeta på uppdrag 
från behandlare inom den psykiatriska öppenvården för att i perioder av patienters 
försämrade mående ge intensifierad psykiatrisk omvårdnad i hemmiljö för att motverka att 
behov av inläggning uppstår. Omvårdnadsteamen innebär en förstärkning av öppenvården 
för att därmed minska på glappet.  

Glappet handlar inte enbart om en intern landstingsfråga, om förhållandet mellan psykiatrisk 
öppenvård och slutenvård. Glappet handlar även om förhållandet till kommunen och 
stödformer genom hemtjänst, boendestöd med mera. En teammedlem med många års 
erfarenheter från kommunalt arbete uttrycker det på följande sätt: ”Under alla år har vi sett 
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att det saknas något, att det är ett för stort glapp mellan landstingets vård och kommunernas 
insatser.” 

En teammedlem beskriver hur problemet med glappet aktualiseras i slutenvården vid 
patienters utskrivning.    

Nu får vi uppdrag från slutenvården också, i väntan på öppenvården, speciellt med 
nyinsjuknade. Och där är någon slags gap (...) För jag menar, vi kommer in tills man får en tid 
i öppenvården. Och ibland är inte öppenvården med på tåget över huvud taget. Och var det 
fallerar någonstans det vet inte jag, hur det är med inskrivningsmeddelande och kallelse till 
vårdplanering. Och vi vet ju också att öppenvården har väldigt mycket att göra. 

I intervjuerna ges ytterligare beskrivningar av det organisatoriska glappet inom det 
psykiatriska vårdsystemet. Till jourteamet (Katrineholm) och akutmottagningen (Nyköping) 
kommer människor som befinner sig i akut kris, både patienter med öppenvårdskontakt och 
nyinsjuknade utan. Ansvarig läkare i den akuta situationen har att ta ställning till hur 
vårdbehovet ska tillgodoses. Den ordinarie hanteringen av förstagångsinsjuknade patienter 
är, om det inte blir akutinläggning, att läkaren skickar en bevakning till öppenvården, en inte 
helt lyckad rutin enligt flera teammedlemmar eftersom väntan på en öppenvårdskontakt kan 
dra ut i tiden, två-tre veckor är inte ovanligt. Så här beskriver en teammedlem situationen i 
Nyköping.  

Akutläkaren skickar en bevakning till öppenvården. Men akutläkaren kan redan vid 
bedömningen prata med oss, ta kontakt med oss och säga ’jag har en patient som är här, 
antingen om ni kommer ner och träffar patienten, som är intresserad av att få stöd av 
omvårdnadsteamet´. Och då är uppdraget tills patienten har fått kontakt med öppenvården. 
Och så har vi redan idag att akutläkarna kan ringa upp till oss. Ibland får vi gå ner och träffa 
patienten på plats för att informera, och ibland kommer det ett rent uppdrag, ’jag har pratat 
med patienten, ta kontakt med den här patienten som är intresserad av att få stöd av er’. 

2.6  Sammanfattning 

Omvårdnadsteamens medarbetare uppvisar en vilja och ett stort engagemang i det nya 
arbetssättet, mobila psykiatriska omvårdnadsteam. Teammedlemmarna vill en förändring i 
form av arbetssätt som möter människor och ger psykiatrisk omvårdnad i hemmiljö.  

Omvårdnadsteamens medarbetargrupp besitter mycket kunskaper om psykiatriskt arbete 
baserat på såväl utbildning som många års erfarenheter från psykiatriskt arbete inom 
slutenvård och öppenvård i olika former och sammanhang. Med andra ord: 
teammedlemmarna vet och har insikter, kunskaper och kompetenser som krävs för det nya 
arbetssättet.  

Teammedlemmarna upplever arbetstillfredsställelse och meningsfullhet i arbetet.  
Arbetstillfredsställelsen har delvis störts av diskussioner kring oklarheter i det nya 
arbetssättet. 
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möjlighet att se andra omständigheter i hemmiljön som på olika sätt inverkar på patientens 
mående, såväl positivt som negativt.  
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annat förhållningssätt när mötena sker på ”patientens planhalva” som en teammedlem 
uttrycker det.”Man har inte lika stor bestämmanderätt där som i slutenvården. Det blir ju lite 
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som bestämmer. Dom får behålla sin integritet. Man tar den inte ifrån dom. Vi blir mer hjälp. I 
slutenvården, där tar man nästan ifrån dom allting tycker jag.  Där är det ju mer ’så här är 
det!’. Jag kan aldrig komma hem till en patient och säga ’så här är det!’. Det är ju deras hem.  
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kommer dit och vi tar av oss skorna. Det är en ödmjukhet i att träffa patienter hemma (...) Vi 
får en annan bild av patienten, så det blir en helhet.  
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Flera teammedlemmar talar om ett ”glapp” som föreligger inom den psykiatriska vården, 
mellan öppenvård och slutenvård. Alternativ saknas mellan öppenvården som kan bestå av 
en behandlarkontakt en gång per vecka vid en öppenvårdsmottagning och slutenvården med 
tillsyn 24 timmar om dygnet.  
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försämrade mående ge intensifierad psykiatrisk omvårdnad i hemmiljö för att motverka att 
behov av inläggning uppstår. Omvårdnadsteamen innebär en förstärkning av öppenvården 
för att därmed minska på glappet.  
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erfarenheter från kommunalt arbete uttrycker det på följande sätt: ”Under alla år har vi sett 
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att det saknas något, att det är ett för stort glapp mellan landstingets vård och kommunernas 
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Stor samsyn och uppslutning råder inom teamen rörande verksamhetens inriktning vars 
övergripande mål är att minska inläggningar i slutenvården. I det nya arbetssättet spelar 
hemmet och dess betydelse en central roll. Genom att ge psykiatrisk omvårdnad och stöd i 
hemmiljö kan ”glappet” mellan öppenvården och slutenvården minska enligt 
teammedlemmarna. 

3. PATIENTERNA  

3.1 Vad vet vi om patienterna? 

De första patienterna blev anslutna till omvårdnadsteamen runt årsskiftet 2013/2014. Totalt 
under det första verksamhetsåret, 2014, anslöts 111 patienter till de båda teamen. Antalet 
patienter skiljer sig åt mellan teamen. Av de 111 patienterna var 70 anslutna till 
nyköpingsteamet och 41 till katrineholmsteamet.  

Man kan också se en klar skillnad mellan första och andra halvåret 2014. Under första 
hälften av 2014 anslöts totalt 46 patienter till de båda teamen mot 65 under den andra 
hälften. Tendensen har varit en successiv ökning av antalet nya patienter under hela året. För 
varje kvartal har antalet nytillkomna patienter ökat något. Under fjärde kvartalet tillkom 34 
nya patienter. Denna trend speglar säkerligen att nya rekryteringsvägar har öppnats upp men 
också att teamen har blivit mer etablerade och kända i organisationen. 

Nedan redovisar vi översiktligt de uppgifter som vi har om den patientgrupp som teamen 
arbetade med under 2014. Informationen om patientgruppen har intresse av flera skäl. Den 
ger oss i dagsläget en bild av patienternas sammansättning när det gäller kön, ålder, social 
situation och geografisk spridning. Samtidigt kan vi genom dessa uppgifter få en bas för 
jämförelser över tid längre fram i projektet. 

 Tabell 3.1. Andelen män respektive kvinnor anslutna till omvårdnadsteamen 2014.  

 Totalt Nyköping Katrineholm 

kvinnor 73    (66 %) 45   (64 %) 28   (68 %) 

män 38    (34 %) 25   (36 %) 13   (32 %) 

Totalt 111  (100 %) 70   (100 %) 41   (100 %) 
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Kvinnorna dominerar kraftigt i gruppen av patienter. Två tredjedelar av samtliga patienter 
som varit anslutna till teamen under 2014 är kvinnor. Detta mönster finns i båda teamen, 
någon större skillnad mellan de båda teamens patienter tycks inte finnas.  

Åldersmässigt finns det en viss övervikt av unga patienter i gruppen som helhet. Av tabell 3.2 
framgår att av samtliga patienter är ungefär en tredjedel under 30 år. I nyköpingsteamet 
tillhör hela 40 % denna åldersgrupp. I katrineholmsteamet finns fler patienter i gruppen 
äldre (65 +). Var fjärde patient i Katrineholm tillhör denna grupp. 

Tabell: 3.2. Åldersfördelning för patienter anslutna till omvårdnadsteamen 2014.  

 Totalt Nyköping Katrineholm 

-30 40     (36 %) 28   (40 %) 12    (29 %) 

31-50 36     (32 %) 22   (31 %) 14    (34 %) 

51-65 20     (18 %) 15   (21 %)   5    (12 %) 

65- 15     (14 %)   5    (7 %) 10    (24 %) 

Totalt 111   (100 %) 70   (99 %) 41    (99 %) 

 

Om vi ser till patienternas sociala relationer och familjeförhållanden finns det ett tydligt 
mönster som i princip är det samma i båda teamens patientgrupper. Tabell 3.3 visar att två 
av tre patienter är ensamboende och en klar minoritet, endast en av fem, är sammanboende. 
Man kan också notera att det är relativt få som har hemmaboende barn (13 %). (Eftersom 
flera av alternativen är möjliga blir totalsumman i tabellen 3.3 mer än 111.) 
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Tabell 3.3. Familjesituationen för patienter anslutna till teamen under 2014. 

 Totalt Nyköping Katrineholm 

Ensamboende 73    (66 %) 45    (64 %) 28    (68 %) 

Sambo 22    (20 %) 15    (21 %) 7      (17 %) 

Särbo 3       (3 %) 3       (4 %) -    

Har hemma-
boende barn 

 

13     (12 %) 

 

8      (11 %) 

 

5     (12 %) 

Är själv 
hemmaboende 
ungdom med en 
eller två 
föräldrar 

 

8        (7 %) 

 

6      (9 %) 

 

2      (5 %) 

Totalt 119   77   42   

 

Tabell 3.4 visar boendesituationen och boendestödet för omvårdnadsteamens patienter. Av 
hela patientgruppen är det ungefär två tredjedelar som bor i eget boende utan något stöd från 
kommunen. Av samtliga patienter har 28 % hemtjänst/boendestöd och endast en patient 
någon form av stödboende.  

Tabell 3.4. Boendesituationen för patienter anslutna till teamen under 2014. 

 Totalt Nyköping Katrineholm 

Eget boende utan 
stöd från 
hemtjänst 

72     (65 %) 51    (73 %) 21    (51 %) 

Eget boende med 
stöd från hem-
tjänst/boendestöd   

31     (28 %) 14    (20 %) 17    (41 %) 

Någon form av 
stödboende 

1       (1 %) 0 1     (3 %) 

Annat 7       (6 %) 5      (7 %) 2      (5 %) 

Totalt 111    (100 %) 70    (100 %) 41    (100 %) 
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En kartläggning av den geografiska fördelningen av patienterna (tabell 3.5) visar en relativt 
stor spridning av patienterna mellan de sju kommunerna i den södra och västra länsdelen. 
Men tanke på att tillkomsten av omvårdnadsteamen bland annat motiverades utifrån ett 
behov av att ge stöd till patientgrupper i Gnesta där en öppenvårdsmottagning hade 
avvecklats kan det vara intressant att se att 12 patienter (eller 11 % av samtliga patienter) har 
Gnesta som boendeort. Det är fler patienter från Gnesta än från Flen, trots att den förra 
kommunen har betydligt färre antal invånare. 

Tabell 3.5. Boendeort för patienter anslutna till teamen under 2014 och befolkningstal i respektive 
kommun den 1 januari 2014. 

 Antal patienter Kommuninvånare 

Nyköping 35     (32 %) 53 038   (36.7 %) 

Oxelösund 18     (16 %) 11 403   (7.9 %) 

Trosa 5        (5 %) 11 680   (8,1 %) 

Gnesta 12     (11 %) 10 409   (7.2 %) 

Katrineholm 27     (24 %) 32 930   (22.8 %) 

Flen 9        (8 %) 16 156   (11.2 %) 

Vingåker 5       (5 %)   8 835   (6.1 %) 

Totalt 111   (101 %) 144 451 (100 %) 

 

Antalet patienter som hittills varit anslutna till teamen är för få för att det ska vara 
meningsfullt att göra en mer ingående analys av den geografiska spridningen. Det behövs 
också någon form av referenspunkter för att en jämförelse ska vara intressant. 

3.2 Anslutningen till omvårdnadsteamen 

Hur ser patienternas kontakter med teamen ut? Hur ofta träffar man någon av teamens 
medarbetare och hur länge är man ansluten till teamen?  

Under helåret 2014 genomförde de båda teamen totalt 1529 hembesök hos de anslutna 
patienterna (se tabell 3.6). Fördelat på samtliga 111 patienter innebär detta att varje patient i 
genomsnitt fick ungefär 14 besök av medarbetare från teamen.  De båda teamen tycks ha 
utvecklat en i hög grad likartad policy när det gäller hembesöken. Några större skillnader 
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mellan teamen finns inte. (Till hembesöken kommer också kontakter i andra former, främst 
telefonkontakter.) 

Tabell 3.6. Antalet hembesök hos patienter anslutna till teamen under 2014. 

 Totalt Nyköping Katrineholm 

Hembesök 1529 956 573 

Hembesök per 
patient 
(genomsnitt) 

13.8 13.7 14.0 

 

Tabell 3.7 visar att av de 111 patienterna var det några som hade två eller flera anslutningar 
under året, 13 patienter återkom till teamet med två anslutningar. Tio av dessa återfinns i 
nyköpingsteamet och tre i katrineholmsteamet. Endast fem patienter hade tre eller flera 
anslutningstillfällen. 

Tabell 3.7. Antal patienter med två eller flera anslutningstillfällen under 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

Hur länge varar en anslutning till omvårdnadsteamen? Fungerar modellen med en intensiv 
och tidsbegränsad omvårdnadsinsats i hemmet som det var tänkt? Och utgör avslutet – när 
anslutningen till teamet måste upphöra - ett problem? Tabellen 3.8 visar att anslutningstiden 
tenderar att vara betydligt längre än vad som från början var tänkt. Nästan två tredjedelar av 
patienterna är anslutna längre än fem veckor. 

 Totalt Nyköping Katrineholm 

Antal patienter med 
två anslutningar 

13 10 3 

Antal patienter med 
tre eller fler 
anslutningar 

5 3 2 
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Tabell 3.8. Antal anslutningsveckor för patienter anslutna till teamen under 2014. 

 Totalt Nyköping Katrineholm 

3 veckor eller 
kortare 

19          (17 %) 9           (13 %) 10           (24 %) 

Mellan 3 och 5 
veckor 

23           (21 %) 16         (23 %) 7              (17 %) 

Längre än 5 
veckor 

69           (62 %) 45         (64 %) 24            (59 %) 

Totalt 111        (100 %) 70        (100 %) 41           (100 %) 

 

Det finns säkert flera anledningar till att det blivit på detta sätt. En förklaring skulle kunna 
vara att teamen under uppbyggnaden inte varit belastade fullt ut utan att man har haft tid 
och utrymme att ha patienter anslutna lite längre. En annan förklaring – som flera av 
teammedlemmarna ger i samband med intervjuerna - är att patienterna varit anslutna några 
extra veckor för att detta har gett dem trygghet utan att det krävts särskilt mycket 
arbetsinsatser från teamets sida. Den konkreta arbetsinsatsen under de sista veckorna av 
anslutningen har då stannat vid något enstaka telefonsamtal.   

Vid intervjuerna med teammedlemmarna har frågan om anslutningens upphörande i de 
flesta fall beskrivits som oproblematisk. I takt med att patienten mått bättre har behovet av 
hembesök och kontakt med omvårdnadsteamet avtagit och man har kunnat göra ett mjukt 
och successivt avslut. 

Ett problem som nämns i intervjuerna och som tycks ha förekommit i några enskilda fall är 
att patienter har knutit an till teamet och enskilda teammedlemmar och att detta skapat 
problem. Patienten har till exempel önskat behålla kontakten med omvårdnadsteamet 
framför fortsatt kontakt med den ordinarie behandlaren. I något fall har också en patient inte 
önskat ta emot stöd av annan part, exempelvis kommunen, fastän ett sådant stöd bedömts 
som möjligt och önskvärt.  

En teammedlem illustrerar problemet med anknytning på följande vis:   

En del har väldigt svårt att påbörja nya kontakter och släppa taget också. Det man kan se, att 
av dom patienterna som kanske skulle kunna ta emot stöd från kommunen istället, men som 
inte gör det, gärna vill ha kvar oss. Man vill inte ha boendestöd eller kontaktperson eller så. 
Dom känner sig bekväma med oss. Vi har en väldigt hög tillgänglighet. Det är nästan alltid 
någon som svarar i telefonen. Det är väldigt bekvämt. Vi sitter nära öppenvården, vi hjälper till 
att fixa recept och så vidare. Då vill man inte byta det mot någonting som man ser som lite 
sämre på vissa sätt. 
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mellan teamen finns inte. (Till hembesöken kommer också kontakter i andra former, främst 
telefonkontakter.) 

Tabell 3.6. Antalet hembesök hos patienter anslutna till teamen under 2014. 
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(genomsnitt) 

13.8 13.7 14.0 
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3.3 Rekryteringsvägar och målgrupp – två nyckelfrågor 

När omvårdnadsteamen startade var utgångspunkten tydlig: uppdragen till teamen skulle 
komma från behandlarna i öppenvården. Patienterna skulle rekryteras genom 
öppenvårdsmottagningarna vilket i praktiken betydde att endast patienter med etablerad 
öppenvårdskontakt kunde vara aktuella. Omvårdnadsteamen skulle kopplas in när 
behandlarna bedömde det som önskvärt med ett extra stöd i hemmet, när patienterna 
”sviktade” eller ”svajade” och det fanns risk för en inskrivning i slutenvården.  

Den primära målgruppen skulle utgöras av patienter med hög akut- och 
slutenvårdskonsumtion, de s.k. studsarna. Tanken var, så som vi uppfattat det, att man 
genom att använda öppenvårdsmottagningarna som rekryteringsväg också skulle träffa rätt 
när det gäller denna målgrupp.  

Under året har dessa utgångspunkter förändrats. Eftersom teamen inte fick så många 
uppdrag som förväntat från öppenvården har man gjort avsteg från riktlinjerna och börjat 
rekrytera patienter på andra sätt, främst direkt från slutenvården (allvårdsavdelningen i 
Nyköping).  

Tabell 3.9. Fördelningen av patienterna utifrån rekryteringsväg till omvårdnadsteamen under 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabellen 3.9 visar att flertalet av patienterna kommer från öppenvårdsmottagningarna, men 
att många patienter även har rekryterats direkt från slutenvården. I Nyköping är det nästan 
lika många patienter som rekryterats den vägen som från öppenvården. Ytterligare en 
rekryteringsväg har öppnats under senare delen av 2014 – fem patienter har rekryterats via 
akutteamet i Nyköping. 

Det är inte bara rekryteringsvägarna som har breddats. Även när det gäller målgruppen, 
patienter med hög och ofta återkommande slutenvårdskonsumtion, har det skett 
förändringar. En ny tanke dök upp tidigt under året. Kanske skulle man även fokusera på 
patienter som ännu inte hade utvecklat ett slutenvårdsbeteende och på sikt förhindra att 
behov av inskrivningar uppkommer?   

 Totalt Nyköping Katrineholm 

Öppenvårdsmottagning 68 33 35 

Slutenvård 36 30 6 

Jourteam/akutteam 5 5 - 

Totalt 109   
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En av de intervjuade i omvårdnadsteamen beskriver hur den diskussionen fördes. Det gällde 
en ung kille som aldrig tidigare hade haft kontakt med psykiatrin men som en läkare föreslog 
skulle kunna få stöd av omvårdnadsteamet.  

Det var då, tror jag, som frågan kom upp. Jag stred lite för den patienten. Någon sa... ´men det 
här är egentligen inte vår patient’. Men jag sa att om man tar dom här som inte har varit i 
psykiatrin och sätter in tidig hjälp så motverkar man ju i det långa loppet, fast det tar ju längre 
tid innan det syns. (...) Så tog vi den här patienten till slut. 

I våra intervjuer med de anställda i omvårdnadsteamen är det tydligt att frågorna som gäller 
hur patienterna ska rekryteras och hur målgruppen ska beskrivas tillhör de frågor som 
diskuterats mest under året. Det är också i dessa frågor som man upplever att det finns 
oklarheter och där man efterlyser tydligare riktlinjer.  

I den enkät som besvarades av de anställda i teamen fanns två påståenden som belyser hur 
man uppfattar dessa frågor.  

Tabell 3.10. Antal medarbetare i teamen som instämmer i påståenden om målgrupp och 
rekryteringsvägar. 

 

Som framgår av enkätsvaren (tabell 3.10) upplevs frågan om målgrupp av flera i teamen som 
relativt oklar. Det är inte heller så många som instämmer i påståendet att teamen når 
målgruppen och får rätt patienter till teamen. I genomsnitt får dessa påståenden 3.56 
respektive 3.37 på den femgradiga skalan. I jämförelse med övriga resultat från enkäten är 
detta låga genomsnittstal. 

Vi tolkar dessa svar som att det finns en viss tveksamhet i teamen om sätten att rekrytera på 
är de bästa och om man verkligen når målgruppen i dagsläget. Vi ser också svaren som en 
indikator på att det behövs en större tydlighet i frågan om hur målgruppen ska avgränsas.  

 

Jag instämmer  

Helt 
och 
hållet  
5  

 
 
 
4 

 
 
 
3 

 
 
 
2 

Abso-
lut 
inte 
1 

Genom-
snitt 

Målgruppen för omvårdnadsteamets 
verksamhet är tydlig och klar 

4 3 7 2 - 3.56 

Tillvägagångssättet för anslutning av patienter 
innebär att vi når målgruppen och får rätt 
patienter till omvårdnadsteamet 

1 6 7 2 - 3.37 
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3.4 Når omvårdnadsteamen rätt patienter? 

Ett av de mest centrala målen för omvårdnadsteamen är att de ska bidra till att minska 
antalet inskrivningar i slutenvården och reducera vårdtiden för inneliggande patienter. Detta 
ska ses som ett långsiktigt mål och det är givetvis inte säkert att det går att se några effekter 
på slutenvårdskonsumtionen redan efter ett års verksamhet.  

I vår kartläggning har vi ändå försökt få information om de anslutna patienternas 
slutenvårdskonsumtion under det första året som ett underlag för framtida jämförelser. 

Tabell 3.11. Antal patienter som var anslutna till teamen under 2014 med en eller flera inskrivningar i 
slutenvården under året 

Antal patienter med en 
inskrivning  

72 

Antal patienter med 
två eller flera 
inskrivningar 

17 

 

 

Att så många som 72 patienter (av totalt 111) har varit inskrivna i slutenvård under 2014 är 
kanske inte så konstigt med tanke på att 36 av de patienter omvårdnadsteamen arbetat med 
under året har rekryterats från slutenvården och alltså anslutits till teamen i samband med 
en period av slutenvård. Om slutenvårdsperioden för de övriga patienterna ligger i tiden före 
eller efter anslutningen till omvårdnadsteamet kan inte utläsas av tabellen. Utifrån detta 
material går det alltså inte att dra några slutsatser om omvårdnadsteamens effekter på 
slutenvårdskonsumtionen. 

Informationen om de anslutna patienternas slutenvårdskonsumtion blir intressant först på 
sikt när det går att göra jämförelser över flera år. Det är rimligt att förvänta sig att de 
anslutna patienterna på sikt söker stöd från teamen som ett alternativ till eller som en 
möjlighet att förhindra inskrivning i slutenvården. Andelen patienter som skrivs in i 
slutenvård bör då minska liksom antalet vårddagar i slutenvården.   

En viktig fråga i diskussionerna om teamens målgrupp har varit i vilken utsträckning man 
når de s.k. studsarna, de som har flera vårdperioder i slutenvården under ett år och är 
högkonsumenter av slutenvård. Tidigare statistik visar att det är en liten andel patienter som 
står för en mycket stor andel av det totala antalet vårddagar i den psykiatriska slutenvården.  

Hur många av dessa patienter med hög slutenvårdskonsumtion har varit anslutna till 
omvårdnadsteamen? Och har konsumtionen av slutenvård minskat till följd av anslutningen? 
Detta är frågor av centralt intresse som vi avser följa upp och besvara i kommande rapporter. 
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3.5 Sammanfattning 

Under 2014 var totalt 111 patienter anslutna till de båda teamen (70 i Nyköping och 41 i 
Katrineholm). Två tredjedelar av patienterna var kvinnor. Åldersmässigt finns en övervikt åt 
patienter i gruppen 30 år eller yngre, 36 % tillhör totalt denna åldersgrupp. Teamet i 
Katrineholm har något färre andel i den yngsta åldersgruppen (29 %) och fler i gruppen 65 år 
och äldre. Var fjärde patient tillhör denna grupp.  

Två av tre patienter är ensamboende, 13 % har hemmaboende barn och 20 % av samtliga 
patienter är sambo. 

Ungefär två tredjedelar av samtliga patienter bor i eget boende utan stöd från 
hemtjänst/boendestödjare. 28 % har hemtjänst/boendestöd och endast en patient har 
stödboende. 

Geografiskt (boendeort) uppvisar patienterna en god spridning över samtliga sju kommuner i 
länets södra och västra delar.  

Den tid patienterna är anslutna till omvårdnadsteamen varierar kraftigt. En mindre del (17 
%) har varit anslutna 3 veckor eller kortare tid, medan en relativt stor andel av patienterna 
(62 %) har varit anslutna längre än 5 veckor. Detta är betydligt längre tid än vad som 
ursprungligen var tanken. Olika tänkbara förklaringar finns. Trycket på att avsluta tiden i 
teamet har inte varit så stort eftersom antalet nya patienter varit lågt. En längre 
anslutningstid har också setts som en möjlighet att erbjuda patienten en större trygghet till 
en kostnad av en mycket låg arbetsinsats.  

I genomsnitt har de 111 patienterna haft ca 14 hembesök under den tid de varit anslutna till 
teamen. När det gäller inskrivning i slutenvård är det 72 av de 111 patienterna som använt 
denna form av vård under året. 

De ursprungliga idéerna om hur patienterna skulle rekryteras till omvårdnadsteamen och 
hur målgruppen för verksamheten skulle avgränsas har förändrats under året. Nya 
rekryteringsvägar har öppnats, från slutenvården och från akut- och jourteamen. 
Rekryterings- och målgruppsfrågorna är nyckelfrågor för verksamheten. Intervju- och 
enkätsvaren tyder på att de anställda i teamen känner en viss tveksamhet till om man når rätt 
patienter med dagens arbetssätt och att man inte helt och hållet anser att målgruppen är 
tydligt avgränsad. 
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3.5 Sammanfattning 

Under 2014 var totalt 111 patienter anslutna till de båda teamen (70 i Nyköping och 41 i 
Katrineholm). Två tredjedelar av patienterna var kvinnor. Åldersmässigt finns en övervikt åt 
patienter i gruppen 30 år eller yngre, 36 % tillhör totalt denna åldersgrupp. Teamet i 
Katrineholm har något färre andel i den yngsta åldersgruppen (29 %) och fler i gruppen 65 år 
och äldre. Var fjärde patient tillhör denna grupp.  
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4. ARBETET MED PATIENTERNA 

4.1 Uppdraget och den första kontakten med patienten 

Hur ser uppdragen ut som kommer till omvårdnadsteamen och hur tas den första kontakten 
med patienterna? Vad händer på det första mötet och vem avgör hur uppdraget ska 
genomföras? Ser arbetsgången olika ut i de båda teamen? 

Nedan har vi – utifrån intervjuerna med teammedlemmarna - försökt beskriva processen vid 
anslutning av en patient i fem steg. I stort sett tycks rutinerna vara desamma i katrineholms- 
och nyköpingsteamet, men på någon punkt skiljer de sig åt. 

Steg 1 

Behandlaren kontaktar omvårdnadsteamet, lämnar en kort information om patienten, vad 
som är problem och vad som är aktuellt och ger förslag till vad omvårdnadsteamet skulle 
kunna göra.  Dessförinnan har behandlaren pratat med patienten som lämnat samtycke till 
kontakten. 

Steg 2 

Frågan om omvårdnadsteamet ska åta sig uppdraget eller inte tas upp i kollegiet, det ska i 
princip inte vara en enskild teammedlems beslut. I praktiken finns det inte alltid möjlighet 
att diskutera frågan i hela gruppen utan beslutet fattas i en mindre grupp. Ofta behövs ett 
snabbt beslut och om ärendet är enkelt kan två-tre teammedlemmar ibland ta beslutet 
tillsammans. 

Steg 3  

I nästa steg träffar några av ur omvårdnadsteamet patienten. Detta första möte sker på något 
olika sätt i de båda teamen. 

Katrineholmsteamet 
Ett första kort möte med patienten sker oftast tillsammans med behandlaren i anslutning till 
ett besök i öppenvården alternativt på allvården om uppdraget kommer därifrån. Förslaget 
till uppdrag tas upp och omvårdnadsteamet överlämnar informationsbroschyr och 
informerar om kostnaden (150 kronor/hembesök) om arbete två och två, att det inte blir 
samma teammedlemmar varje gång, arbetstider, om arbetssätt och principer, exempelvis att 
under anslutningen kontaktar patienten omvårdnadsteamet i akuta frågor och inte jour-
/akutteamet. Mötet avslutas med att tid bokas för ett första hembesök i samråd med 
patienten, så snart som möjligt. 

Nyköpingsteamet 
Omvårdnadsteamets första möte med patienten sker i normalfallet i patientens hem utan 
närvaro av behandlaren. Motsvarande gäller om uppdraget kommer från allvården. Principen 
är densamma, besöket ska genomföras så nära inpå uppdraget som möjligt, tidpunkten 
bestäms tillsammans med patienten.  
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Steg 4 

Vid första hembesöket möter två medlemmar ur omvårdnadsteamet upp. Information om 
teamet lämnas på nytt. Frågan om vad omvårdnadsteamet ska göra diskuteras och 
konkretiseras tillsammans med patienten.  

Det inledningsvis presenterade uppdraget betraktas som en ram för den fortsatta 
planeringen. Utifrån uppdraget utarbetas en omvårdnadsplan tillsammans med patienten 
utifrån patientens uttryckta önskemål om hjälp och stöd. Att etablera en relation till 
patienten och betona patientens delaktighet är det viktiga i mötet. 

En teammedlem beskriver denna situation på följande vis: ”Patientens önskan är det tyngsta, 
men vi får ramen från behandlaren. Din behandlare tyckte att det här är något vi kan stödja 
dig i. Vad tycker du?” 

Vid första hembesöket görs också en social kartläggning av patientens situation med 
utgångspunkt från det s.k. ärendebladet och en avstämning sker för att klargöra om patienten 
är införstådd med krisplanens betydelse. Första hembesöket avslutas med en 
överenskommelse om uppdraget med kontakter och aktiviteter för den första veckan.  

Steg 5 

Därefter utvärderas den första veckan, uppdraget revideras och förlängs ett par veckor till. 
Ibland omvärderas de tidigare antagandena. Det tycks inte vara ovanligt att man upptäcker 
nya sidor hos patienten och att uppdraget därmed förändras: 

Oftast ändrar uppdraget karaktär efter ett par hembesök. För man ser att det som man på 
avdelningen inte alls trodde fungerade, det fungerade faktiskt ganska bra. Och det man trodde 
fungerade, det fungerade faktiskt inte speciellt bra.  

Att det första intrycket av patienten (ofta byggt på beskrivningar från öppenvårdsmottagning 
eller slutenvård) får omprövas finns det flera exempel på. Exempelvis kan en teammedlem 
konstatera att en mycket deprimerad kvinna faktiskt gör en massa bra saker i hemmet och att 
en mycket korrekt, intellektualiserande man har ett kaotiskt hem.  

4.2 Patienternas delaktighet 

I de olika måldokumenten lyfts patientens delaktighet fram som ett centralt mål för det 
arbete som omvårdnadsteamen utför. På olika sätt framhålls att omvårdnaden ska bedrivas 
på patientens villkor: Med vård i hemmet genomförs vård och möten i en för patienten känd 
miljö (sjukvården är gäst), patienten är medelpunkt för insatsen, patienten ska vara 
delaktighet i vårdplanering och uppföljning (bilaga A). 

I intervjuerna med medarbetarna i de båda teamen får vi intrycket att patienterna har ett 
mycket stort inflytande över och i hög grad kan påverka hur omvårdnadsteamets arbete 
utförs. Enligt teammedlemmarna kan patienterna påverka hur ofta besöken ska ske, vilken 
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plats man ska träffas på och vad man ska göra vid träffarna. De får också ta ställning till om 
andra, anhöriga eller närstående, ska vara med vid träffarna. De kan i stor utsträckning 
påverka anslutningstidens längd och så vidare.  

Enligt de intervjuade i teamen växer beslut om dessa saker fram i en dialog mellan teamens 
personal och patienten. Argument och synpunkter kan föras fram och förslag väckas från 
teamens medlemmar, men i hög grad utförs arbetet - som tanken var - på patientens villkor. 

Det finns emellertid vissa saker som patienterna inte har inflytande över. Det gäller till 
exempel principen att hembesöken utförs av olika personer i teamen, patienterna kan inte 
välja vem man ska träffa. De kan inte heller bestämma besökens längd – här sätter praktiska 
och principiella ramar gränser för vad som är möjligt. 

Att omvårdnaden i så hög grad ändå sker på patientens villkor är – som vi sett tidigare (i 
avsnitt 2) - något som medarbetarna i omvårdnadsteamen bejakar och ser som något 
positivt. Flera av teammedlemmarna menar att det faktum att vården ska ske på patientens 
villkor är en viktig aspekt i själva införandet av omvårdnadsteamen. Det är i detta avseende 
vården i hemmet skiljer sig från den institutionsbaserade psykiatriska vården.  

4.3  Hur uppfattas patienternas behov av stöd och hjälp? 

Vilka patienter är det som omvårdnadsteamen möter i sitt arbete? Hur uppfattar man i 
teamen patienternas behov av stöd och hjälp? Vad är det för typ av problematik man 
vanligtvis försöker lösa? 

När vi frågat teammedlemmarna om vilka som är de vanligaste patientgrupperna och vilka 
behov man möter i arbetet nämner man oftast att det handlar om patienter med ångest, 
depression och förhöjd suicidrisk. Ensamhetsproblematik, sociala fobier och tillfälliga kriser 
av olika slag hör ofta till bilden, liksom passivitet och oförmåga att ta sig för saker. ”De flesta 
patienter har en ganska planlös tillvaro med mycket ensamhet och isolering och har svårt att 
ta sig för saker av olika anledningar.” 

En teammedlem beskriver det på följande vis: 

Människor vet inte vad man kan söka för stöd. Det är ju det som är problemet när man mår 
dåligt. Och så är man jättedeprimerad till exempel och man saknar helt och hållet eget driv. 
Men där fyller vi en ganska stor funktion. 

Även om behoven och diagnoserna varierar förefaller den patientgrupp som teamen arbetar 
med ändå vara relativt homogen. Några patientgrupper inom den psykiatriska vården 
exkluderas från den grupp som teamen siktar in sig på. Patienter med missbruk som 
huvudsaklig problematik kommer inte i fråga.  Det gäller även psykospatienter där det finns 
en särskilt uppbyggd verksamhet med psykosavdelning (Nyköping) och särskilda team som 
arbetar med enbart dessa patienter. Undantag utgörs av patienter med enbart ordinarie 

 

27 

öppenvårdskontakter, vilket förklararar att enstaka patienter med psykosdiagnos 
(Schizofreni och vanföreställningssyndrom) ändå anslutits till teamen, se tabell 4.1 nedan.  

När det gäller patienter med personlighetsstörningar finns en diskussion huruvida dessa bör 
ingå i målgruppen eller inte. Sådana patienter förekommer i uppdragen men i mindre 
utsträckning. Borderlinepatienter och yngre tjejer med självskadebeteenden anser man inte 
riktigt passar in i bilden. Dessa patienter är det svårt att göra något effektivt för i form av 
omvårdnadsinsatser i hemmet, de kräver andra vård- och behandlingsformer, framhåller 
flera av teammedlemmarna. 

När man jämför teamens beskrivningar av patienternas problematik med de registrerade 
diagnoserna finns det en stor överensstämmelse. I tabell 4.1 redovisas vilken diagnos de 
patienter har haft som varit anslutna till teamen under 2014.  

Som framgår av tabellen är det två diagnoser som nästan helt dominerar, 
förstämningssyndrom och neurotiska, stressrelaterade syndrom. Hela 74 % (82 av samtliga 
111 patienter) har haft någon av dessa diagnoser. Den tredje största diagnosgruppen är 
personlighets- och beteendestörningar (12 %).  
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Tabell 4.1. Diagnos för patienter anslutna till omvårdnadsteamen under 2014. 

 Totalt Nyköping Katrineholm 

F10-F19 Psykiska 
störningar och 
beteendestörningar 

2 2 - 

F20-F29 Schizofreni och 
vanföreställningssyndrom 

6 2 4 

F30-F39 
Förstämningssyndrom 

44         (40 %) 26 18 

F40-F49 Neurotiska, 
stressrelaterade syndrom 

38         (34 %) 25 13 

F60-F69 Personlighets- 
och beteende störningar 

13         (12 %) 8 5 

F80-F89 Störningar av 
psykisk utveckling   

3 3 - 

F99-F99 Ospecificerad 
psykisk störning   

2 2 - 

Z00-Z99 Faktorer av 
betydelse för 
hälsotillståndet 

3 2 1 

Uppgift om diagnos 
saknas 

3 2 1 

4.4 Det psykiatriska omvårdnadsarbetet i hemmet  

Vad gör man egentligen när man bedriver psykiatrisk omvårdnad i patientens hem? Vad 
består det psykiatriska omvårdnadsarbetet av?  

När vi har tagit upp dessa frågor vid intervjuerna med teammedlemmarna är det två saker 
som är slående. Det ena är den stora flexibilitet som finns i arbetet; uppdraget från 
öppenvården utgör visserligen en ram för arbetet men säger inget om hur det ska 
genomföras. ”Vi har otroligt fria händer”, säger en av de intervjuade. Riskbedömningar ska 
alltid göras men i övrigt finns det inte några direkta anvisningar eller någon agenda för 
arbetet hemma hos patienten.  

Det andra som återkommer vid intervjuerna är det stora inflytande som patienterna har över 
processen, och som vi redan framhållit ovan. Patienterna avgör, enligt teammedlemmarna, i 
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hög grad vilken typ av hjälp och stöd som behövs och hur det ska ges. Den konkreta 
planeringen av omvårdnaden utformas i dialog mellan teamets medlemmar och patienten, 
men aldrig mot patientens vilja.  

Vad omvårdnaden består av varierar således från patient till patient och beror på vad den 
konkreta överenskommelsen (omvårdnadsplanen) mellan teamet och patienten utmynnat i. 
Samtidigt finns det givetvis också gemensamma och återkommande inslag i 
omvårdnadsarbetet. 

Nedanstående är ett försök att beskriva teamens omvårdnadsarbete utifrån intervjuerna med 
medlemmarna i teamen. 

Att skapa förtroende och trygghet 

I en inledande fas av patientkontakten läggs stor vikt vid att skapa en förtroendefull relation 
till patienten. Utan förtroende och en tillitsfull relation saknas möjligheter att ge psykiatrisk 
omvårdnad i hemmet. ”Vårt arbete handlar mycket om att bygga förtroende (...) att bygga 
allianser och bygga en tilltro till oss, att man kan ringa oss istället för att kasta sig i en bil och 
åka in till akuten.”  

Att skapa trygghet återkommer ofta som ett mål som präglar den tidiga kontakten. Och 
tilliten och tryggheten hänger samman.  Kan man upprätta en tillitsfull relation skapas också 
en trygghet hos patienten, menar teammedlemmarna. Enbart vetskapen om att 
omvårdnadsteamet finns där som stöd och är tillgängligt genom telefonkontakter och 
hembesök räcker ofta långt för att ge en ökad trygghet hos patienten.  

Att återupprätta en struktur i vardagen 

När teamens medlemmar beskriver patienternas problem handlar det ofta om hur rutiner i 
vardagslivet gått förlorade, att patienter till följd av kriser och försämrat psykiskt mående 
tappat förmågan att sköta både hem och personlig hygien, att man vänder på dygnets 
timmar, att en hälsofrämjande vardagsrytm med mat, aktiviteter, sömn och vila gått förlorad.  

Omvårdnadsteamens arbete handlar i dessa fall mycket om att hjälpa patienter att återerövra 
och få en struktur på vardagslivet som en grund och en första förutsättning för ett bättre 
psykiskt mående. Att få en fungerande dygnsrytm, att utforma scheman för olika göromål, att 
stödja patienten till fysisk aktivitet samt aktiviteter för att bryta sociala isolering ingår i 
omvårdnadsteamens göromål.  

Samtal 

Mycket av patientkontakten handlar om stödjande, uppmuntrande och motiverande samtal. 
Många patienter har dåligt självförtroende, man skäms över sitt psykiska lidande.  Att vara 
professionell i samtalet handlar, enligt teammedarbetarna, bland annat om att 
avdramatisera, att visa på mänskliga likheter, att livet går upp och ner och att man har 
skiftningar i sitt mående. Teamen ger beskrivningar av betydelsen av samtal med patienter 
som är ensamma, som inte har så många att prata med. ”Att patienten blir sedd och lyssnad 
på, och får möjlighet att uttrycka jobbiga saker, det har vi pratat om många gånger när vi 
sitter i bilen hem från ett uppdrag.”  
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Tabell 4.1. Diagnos för patienter anslutna till omvårdnadsteamen under 2014. 

 Totalt Nyköping Katrineholm 

F10-F19 Psykiska 
störningar och 
beteendestörningar 

2 2 - 

F20-F29 Schizofreni och 
vanföreställningssyndrom 

6 2 4 

F30-F39 
Förstämningssyndrom 

44         (40 %) 26 18 

F40-F49 Neurotiska, 
stressrelaterade syndrom 

38         (34 %) 25 13 

F60-F69 Personlighets- 
och beteende störningar 

13         (12 %) 8 5 

F80-F89 Störningar av 
psykisk utveckling   

3 3 - 

F99-F99 Ospecificerad 
psykisk störning   

2 2 - 

Z00-Z99 Faktorer av 
betydelse för 
hälsotillståndet 

3 2 1 

Uppgift om diagnos 
saknas 

3 2 1 

4.4 Det psykiatriska omvårdnadsarbetet i hemmet  

Vad gör man egentligen när man bedriver psykiatrisk omvårdnad i patientens hem? Vad 
består det psykiatriska omvårdnadsarbetet av?  

När vi har tagit upp dessa frågor vid intervjuerna med teammedlemmarna är det två saker 
som är slående. Det ena är den stora flexibilitet som finns i arbetet; uppdraget från 
öppenvården utgör visserligen en ram för arbetet men säger inget om hur det ska 
genomföras. ”Vi har otroligt fria händer”, säger en av de intervjuade. Riskbedömningar ska 
alltid göras men i övrigt finns det inte några direkta anvisningar eller någon agenda för 
arbetet hemma hos patienten.  

Det andra som återkommer vid intervjuerna är det stora inflytande som patienterna har över 
processen, och som vi redan framhållit ovan. Patienterna avgör, enligt teammedlemmarna, i 
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hög grad vilken typ av hjälp och stöd som behövs och hur det ska ges. Den konkreta 
planeringen av omvårdnaden utformas i dialog mellan teamets medlemmar och patienten, 
men aldrig mot patientens vilja.  

Vad omvårdnaden består av varierar således från patient till patient och beror på vad den 
konkreta överenskommelsen (omvårdnadsplanen) mellan teamet och patienten utmynnat i. 
Samtidigt finns det givetvis också gemensamma och återkommande inslag i 
omvårdnadsarbetet. 

Nedanstående är ett försök att beskriva teamens omvårdnadsarbete utifrån intervjuerna med 
medlemmarna i teamen. 

Att skapa förtroende och trygghet 

I en inledande fas av patientkontakten läggs stor vikt vid att skapa en förtroendefull relation 
till patienten. Utan förtroende och en tillitsfull relation saknas möjligheter att ge psykiatrisk 
omvårdnad i hemmet. ”Vårt arbete handlar mycket om att bygga förtroende (...) att bygga 
allianser och bygga en tilltro till oss, att man kan ringa oss istället för att kasta sig i en bil och 
åka in till akuten.”  

Att skapa trygghet återkommer ofta som ett mål som präglar den tidiga kontakten. Och 
tilliten och tryggheten hänger samman.  Kan man upprätta en tillitsfull relation skapas också 
en trygghet hos patienten, menar teammedlemmarna. Enbart vetskapen om att 
omvårdnadsteamet finns där som stöd och är tillgängligt genom telefonkontakter och 
hembesök räcker ofta långt för att ge en ökad trygghet hos patienten.  

Att återupprätta en struktur i vardagen 

När teamens medlemmar beskriver patienternas problem handlar det ofta om hur rutiner i 
vardagslivet gått förlorade, att patienter till följd av kriser och försämrat psykiskt mående 
tappat förmågan att sköta både hem och personlig hygien, att man vänder på dygnets 
timmar, att en hälsofrämjande vardagsrytm med mat, aktiviteter, sömn och vila gått förlorad.  

Omvårdnadsteamens arbete handlar i dessa fall mycket om att hjälpa patienter att återerövra 
och få en struktur på vardagslivet som en grund och en första förutsättning för ett bättre 
psykiskt mående. Att få en fungerande dygnsrytm, att utforma scheman för olika göromål, att 
stödja patienten till fysisk aktivitet samt aktiviteter för att bryta sociala isolering ingår i 
omvårdnadsteamens göromål.  

Samtal 

Mycket av patientkontakten handlar om stödjande, uppmuntrande och motiverande samtal. 
Många patienter har dåligt självförtroende, man skäms över sitt psykiska lidande.  Att vara 
professionell i samtalet handlar, enligt teammedarbetarna, bland annat om att 
avdramatisera, att visa på mänskliga likheter, att livet går upp och ner och att man har 
skiftningar i sitt mående. Teamen ger beskrivningar av betydelsen av samtal med patienter 
som är ensamma, som inte har så många att prata med. ”Att patienten blir sedd och lyssnad 
på, och får möjlighet att uttrycka jobbiga saker, det har vi pratat om många gånger när vi 
sitter i bilen hem från ett uppdrag.”  
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En teammedlem betonar att det är samtal med kvalitet det handlar om, ”vi sitter ju inte bara 
och pratar om väder och vind. Det handlar om måendet, känslor, tankar”.  

Mycket promenader  

Mycket av det psykiatriska omvårdnadsarbetet tycks bestå av promenader. Att ta en 
promenad tillsammans med patienten kan innebära många saker i den enskilda situationen. 
Det kan innebära att teammedlemmen får tillfälle att prata ostört med patienten när det 
finns andra personer i hushållet. Promenaden innebär också en form av fysisk aktivitet, att 
komma ut från ett isolerat och stillasittande liv i bostaden. Promenaden kan kombineras med 
ett cafébesök, bryta isolering och ge träning i att vistas i offentlig miljö. Oavsett vad 
promenaden handlar om ger den tillfälle till samtal. 

När man inte tvingas sitta mitt emot varandra och titta varandra i ögonen och prata om 
jobbiga saker. Det är ett mycket naturligare sätt att prata. Och har man ingenting att prata om 
så kan man prata om svamparna eller rönnbären eller nånting annat. Så det är ett väldigt 
otvunget sätt att få en enkel ingång. 

Ångesthantering och fobiträning  

Ibland handlar omvårdnadsarbetet om konkreta saker, vad ångest är, om strategier för att 
hantera ångest, vad man kan prova för att få ångestlindring, att det finns olika verktyg att ta 
till och vad man kan göra. Vid fobier har det ibland handlat om motsvarande, att man arbetat 
med fobiträning för att patienter ska hitta strategier att hantera dessa. Några 
teammedlemmar säger att man tillämpar ett kognitivt förhållningssätt, att man ber patienten 
prova olika strategier som man sedan följer upp vid nästa besök.  

Ett dygn har 24 timmar och vi är där 1 timma av 24. (...) Så det är ändå i hemmet och själv som 
patienten måste kämpa med det här, och det är bara att hoppas att patienten tar till sig av de 
verktyg vi hjälper till med. 

Några i teamen framhåller att de ofta pratar om självkännedom och att de försöker hjälpa 
patienten att få insikt i sitt psykiska mående. De har ambitionen att ge ett psykoedukativt 
stöd.  

Att göra suicidriskbedömningar 

Enligt en teammedlem har över 90 % av omvårdnadsteamens patienter förhöjd suicidalitet. 
Vid varje patientkontakt ingår det alltid att göra en suicidriskbedömning.  I uppdraget från 
öppenvården har en suicidriskbedömning redan gjorts som teamen sedan förhåller sig till i 
den fortlöpande patientkontakten vid hembesök och telefonkontakter. ”Inför varje hembesök 
läser jag krisplanen”, säger en av de intervjuade. 
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En teammedlem uttrycker sig på följande vis när det gäller suicidriskbedömningen: 

Vi sitter inte med manualer och skattningsskalor. När patienten säger till mig att ’nästa vecka 
ska jag åka med familjen ner till Småland’, då tolkar jag det som att då har i alla fall inte 
patienten tänkt ta livet av sig de närmaste dagarna. Det är också en suicidriskbedömning så att 
säga. 

4.5   Hur görs gränsdragningarna mot andras arbete? 

Det tycks inte finnas några egentliga diskussioner i teamen om arbetets inriktning eller om 
alternativa arbetssätt i patientens hem. Arbetet, som det beskrevs ovan, förefaller vara 
relativt oproblematiskt. Ibland uppstår det behov av att göra gränsdragningar mot det som 
man inte ska befatta sig med – vad som inte ingår som en del i omvårdnadsteamens arbete – 
men dessa gränsdragningar tycks inte heller ha vållat några större bekymmer.  

En arbetsuppgift som bara undantagsvis har utförts i patientens hem handlar om 
medicinering. Eftersom patienten ska ha en pågående kontakt på öppenvårdsmottagningen 
under hela anslutningsperioden så blir denna fråga vanligtvis inte aktuell.  

En tydlig gränsdragning görs mot det behandlande arbetet. Eftersom patienten har kvar sin 
behandlare på öppenvårdsmottagningen är det denne som ska svara för behandlingen. Flera 
teammedlemmar betonar att man inte har någon behandlarroll eller terapeutroll, även om 
viss terapeutisk kompetens finns hos enskilda i teamen (steg 1).  

Samtidigt är gränsdragningen mot behandling inte helt enkel att göra. Som beskrevs ovan 
arbetar man ofta med ångesthantering och fobiträning. Man hjälper patienten att hitta 
verktyg för att hantera sin problematik. Man har stödsamtal och motiveringssamtal. Som en 
av de intervjuade uttryckte det: ”Vad är egentligen behandling och vad är omvårdnad?” 

En annan gränsdragningsfråga handlar om hur omvårdnadsteamens insatser ska avgränsas 
från det stöd som kan ges av det kommunala boendestödet och genom olika former av 
stödboenden. Vid intervjuerna framkom ofta en uppfattning om att patienter som bor i 
kommunala gruppboenden inte har samma behov av stöd i hemmet genom 
omvårdnadsteamen som de som inte gör det. Vissa teammedlemmar menar att 
omvårdnadsteamen i princip utför samma arbete som de kommunala boendestödjarna, 
andra betonar att det är mycket som skiljer sig åt i vad man gör.  

Vi tror att dessa gränsdragningsfrågor är viktiga för en diskussion om hur 
omvårdnadsteamen ska utvecklas i framtiden. Omvårdnadsteamen har kommit till som en ny 
stödform inom ramen för en redan befintlig stödstruktur och hur man ska relatera till denna 
tidigare struktur är en grundfråga för den fortsatta utvecklingen. Inte minst förhållandet till 
de kommunala stödinsatserna och behovet av ett samarbete med kommunens aktörer 
förefaller i dagsläget vara oklart.  

I nästa avsnitt, avsnitt 5, som fokuserar på omvårdnadsteamens samarbeten med andra, ska 
vi därför återkomma till denna aspekt av verksamheten.   
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En teammedlem betonar att det är samtal med kvalitet det handlar om, ”vi sitter ju inte bara 
och pratar om väder och vind. Det handlar om måendet, känslor, tankar”.  
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ett cafébesök, bryta isolering och ge träning i att vistas i offentlig miljö. Oavsett vad 
promenaden handlar om ger den tillfälle till samtal. 

När man inte tvingas sitta mitt emot varandra och titta varandra i ögonen och prata om 
jobbiga saker. Det är ett mycket naturligare sätt att prata. Och har man ingenting att prata om 
så kan man prata om svamparna eller rönnbären eller nånting annat. Så det är ett väldigt 
otvunget sätt att få en enkel ingång. 

Ångesthantering och fobiträning  

Ibland handlar omvårdnadsarbetet om konkreta saker, vad ångest är, om strategier för att 
hantera ångest, vad man kan prova för att få ångestlindring, att det finns olika verktyg att ta 
till och vad man kan göra. Vid fobier har det ibland handlat om motsvarande, att man arbetat 
med fobiträning för att patienter ska hitta strategier att hantera dessa. Några 
teammedlemmar säger att man tillämpar ett kognitivt förhållningssätt, att man ber patienten 
prova olika strategier som man sedan följer upp vid nästa besök.  

Ett dygn har 24 timmar och vi är där 1 timma av 24. (...) Så det är ändå i hemmet och själv som 
patienten måste kämpa med det här, och det är bara att hoppas att patienten tar till sig av de 
verktyg vi hjälper till med. 

Några i teamen framhåller att de ofta pratar om självkännedom och att de försöker hjälpa 
patienten att få insikt i sitt psykiska mående. De har ambitionen att ge ett psykoedukativt 
stöd.  

Att göra suicidriskbedömningar 

Enligt en teammedlem har över 90 % av omvårdnadsteamens patienter förhöjd suicidalitet. 
Vid varje patientkontakt ingår det alltid att göra en suicidriskbedömning.  I uppdraget från 
öppenvården har en suicidriskbedömning redan gjorts som teamen sedan förhåller sig till i 
den fortlöpande patientkontakten vid hembesök och telefonkontakter. ”Inför varje hembesök 
läser jag krisplanen”, säger en av de intervjuade. 
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En teammedlem uttrycker sig på följande vis när det gäller suicidriskbedömningen: 

Vi sitter inte med manualer och skattningsskalor. När patienten säger till mig att ’nästa vecka 
ska jag åka med familjen ner till Småland’, då tolkar jag det som att då har i alla fall inte 
patienten tänkt ta livet av sig de närmaste dagarna. Det är också en suicidriskbedömning så att 
säga. 

4.5   Hur görs gränsdragningarna mot andras arbete? 

Det tycks inte finnas några egentliga diskussioner i teamen om arbetets inriktning eller om 
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man inte ska befatta sig med – vad som inte ingår som en del i omvårdnadsteamens arbete – 
men dessa gränsdragningar tycks inte heller ha vållat några större bekymmer.  

En arbetsuppgift som bara undantagsvis har utförts i patientens hem handlar om 
medicinering. Eftersom patienten ska ha en pågående kontakt på öppenvårdsmottagningen 
under hela anslutningsperioden så blir denna fråga vanligtvis inte aktuell.  

En tydlig gränsdragning görs mot det behandlande arbetet. Eftersom patienten har kvar sin 
behandlare på öppenvårdsmottagningen är det denne som ska svara för behandlingen. Flera 
teammedlemmar betonar att man inte har någon behandlarroll eller terapeutroll, även om 
viss terapeutisk kompetens finns hos enskilda i teamen (steg 1).  

Samtidigt är gränsdragningen mot behandling inte helt enkel att göra. Som beskrevs ovan 
arbetar man ofta med ångesthantering och fobiträning. Man hjälper patienten att hitta 
verktyg för att hantera sin problematik. Man har stödsamtal och motiveringssamtal. Som en 
av de intervjuade uttryckte det: ”Vad är egentligen behandling och vad är omvårdnad?” 

En annan gränsdragningsfråga handlar om hur omvårdnadsteamens insatser ska avgränsas 
från det stöd som kan ges av det kommunala boendestödet och genom olika former av 
stödboenden. Vid intervjuerna framkom ofta en uppfattning om att patienter som bor i 
kommunala gruppboenden inte har samma behov av stöd i hemmet genom 
omvårdnadsteamen som de som inte gör det. Vissa teammedlemmar menar att 
omvårdnadsteamen i princip utför samma arbete som de kommunala boendestödjarna, 
andra betonar att det är mycket som skiljer sig åt i vad man gör.  

Vi tror att dessa gränsdragningsfrågor är viktiga för en diskussion om hur 
omvårdnadsteamen ska utvecklas i framtiden. Omvårdnadsteamen har kommit till som en ny 
stödform inom ramen för en redan befintlig stödstruktur och hur man ska relatera till denna 
tidigare struktur är en grundfråga för den fortsatta utvecklingen. Inte minst förhållandet till 
de kommunala stödinsatserna och behovet av ett samarbete med kommunens aktörer 
förefaller i dagsläget vara oklart.  

I nästa avsnitt, avsnitt 5, som fokuserar på omvårdnadsteamens samarbeten med andra, ska 
vi därför återkomma till denna aspekt av verksamheten.   
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4.6 Vilken roll har de närstående? 

I projektdirektiven beskrivs den roll som de anhöriga och närstående ska få med det nya 
arbetssättet (se bilaga A). Med införande av omvårdnadsteam förväntas de bli mer delaktiga i 
behandlingen och vårdplaneringen förväntas därmed också bli bättre. De anhöriga och 
närstående ska även kunna få mer stöd genom omvårdnadsteamen.  

Vid intervjuerna med teammedlemmarna ställdes frågan: Vilka kontakter har ni med 
närstående och vilka reaktioner möter ni från dessa i ert arbete? 

De svar vi fått tyder på att kontakterna med närstående är mycket begränsade. De deltar 
aldrig i vårdplaneringen och är mycket sällan med vid teamens besök i hemmet. Det tycks 
inte heller finnas någon uttalad policy som styr relationen till anhöriga eller närstående. Om 
dessa på något sätt involveras i processen eller inte beror oftast på tillfälligheter.  

Teammedlemmarna framhåller genomgående att det är viktigt vad patienten tycker om att 
närstående ska kontaktas och vilken roll de ska spela i omvårdnadsarbetet. Men teamen tycks 
inte själva driva någon egen linje i frågan om närstående.  

Ett representativt citat för teamens förhållningssätt till och kontakter med anhöriga och 
närstående är följande: ”Jag kan bara prata för mig själv.  Jag har inte tagit någon telefon och 
ringt några föräldrar. Utan det är mer om de har varit på plats när man kommer på ett 
hembesök.” 

Om man råkar på en närstående vid hembesöket beskrivs situationen ibland som ett hinder i 
patientkontakten, att teammedlemmarna inte har kunnat prata ostört med patienten.  Det 
har ibland utgjort en anledning till att ta en promenad med patienten.  

De närstående har ofta en roll i den krisplan som medföljer uppdraget när patienten ansluts 
till teamet. Krisplanen används sedan vid situationer där patienten inte går att nå eller 
exempelvis inte öppnar dörren vid ett hembesök. 

 4.7 Sammanfattning 

Teammedlemmarna beskriver den problematik som man arbetar med som att främst ge stöd 
åt patienter med ångest, depression och förhöjd suicidrisk. I gruppen av patienter som var 
anslutna till omvårdnadsteamen 2014 är det två diagnoser som dominerar kraftigt. Det är 
dels diagnosen Förstämningssyndrom (40 % av patienterna har denna diagnos) och dels 
Neurotiska, stressrelaterade syndrom (34 %). 

Omvårdnadsteamen beskriver sitt arbete som att de inledningsvis försöker skapa tillit och 
trygghet i relationen till patienten. Man försöker upprätta en struktur i vardagen, bryta 
isolering och uppmuntra egna initiativ. Man arbetar med stödjande och motiverande samtal, 
ofta går man promenader. Ibland handlar omvårdnadsarbetet om att försöka hjälpa 
patienten att hantera ångest och fobier. Suicidriskbedömningar ingår vid varje 
patientkontakt.   
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Patienterna är, enligt de anställda i teamen, i hög grad delaktiga i att utforma omvårdnadens 
innehåll. De kan påverka hur ofta hembesöken ska ske, var man ska träffas och vad man ska 
göra och om närstående ska vara med. De kan också i stor utsträckning påverka 
anslutningstidens längd. Att omvårdnaden sker på patientens villkor är också något som 
uppskattas och ses som viktigt av teammedlemmarna.  

Teammedlemmarna gör en gränsdragning mot det behandlande arbetet och menar att det är 
behandlaren på öppenvårdsmottagningen som är ansvarig för behandlingen. En 
gränsdragning som är mindre klar handlar om omvårdnadsteamens förhållande till 
kommunala aktörer och stödinsatser genom hemtjänst och boendestöd. Här föreligger behov 
av klargöranden avseende relationer och möjligheter till samarbete. 

I måldokumenten framhålls att de anhöriga och närstående ska bli mer delaktiga i 
vårdplaneringen och kunna få stöd genom teamen. I verkligen tycks dock kontakterna med 
de anhöriga och närstående vara mycket begränsade.  De är sällan med vid teamens besök 
och deltar aldrig i vårdplaneringen. Det förefaller saknas en policy för på vilket sätt teamen 
ska hantera kontakten med närstående och anhöriga. 

5. SAMARBETE 

5.1 Hur fungerar samarbetet med andra i omgivningen? 

Som inledningsvis angivits tillkom de mobila psykiatriska omvårdnadsteamen som en del i 
en större treårig satsning på psykiatrin, som en extra verksamhet och förstärkning av den 
psykiatriska öppenvården, utan att några andra verksamheter behövde skäras ned. En ny 
aktör kommer alltså in på en arena där ett antal aktörer med inarbetade roller och funktioner 
redan finns. Hur relationer och samarbetet utvecklas mellan omvårdnadsteamen och övriga 
aktörer i det lokala vård- och stödsystemet är därför av intresse att följa upp. 

I enkäten såväl som i intervjuerna ställdes frågor om information och omvårdnadsteamens 
förankring och om samarbete med andra aktörer i det lokala vård- och stödsystemet. I 
nedanstående tabell redovisas resultatet från enkäten. 
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4.6 Vilken roll har de närstående? 
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exempelvis inte öppnar dörren vid ett hembesök. 

 4.7 Sammanfattning 

Teammedlemmarna beskriver den problematik som man arbetar med som att främst ge stöd 
åt patienter med ångest, depression och förhöjd suicidrisk. I gruppen av patienter som var 
anslutna till omvårdnadsteamen 2014 är det två diagnoser som dominerar kraftigt. Det är 
dels diagnosen Förstämningssyndrom (40 % av patienterna har denna diagnos) och dels 
Neurotiska, stressrelaterade syndrom (34 %). 

Omvårdnadsteamen beskriver sitt arbete som att de inledningsvis försöker skapa tillit och 
trygghet i relationen till patienten. Man försöker upprätta en struktur i vardagen, bryta 
isolering och uppmuntra egna initiativ. Man arbetar med stödjande och motiverande samtal, 
ofta går man promenader. Ibland handlar omvårdnadsarbetet om att försöka hjälpa 
patienten att hantera ångest och fobier. Suicidriskbedömningar ingår vid varje 
patientkontakt.   

 

33 

Patienterna är, enligt de anställda i teamen, i hög grad delaktiga i att utforma omvårdnadens 
innehåll. De kan påverka hur ofta hembesöken ska ske, var man ska träffas och vad man ska 
göra och om närstående ska vara med. De kan också i stor utsträckning påverka 
anslutningstidens längd. Att omvårdnaden sker på patientens villkor är också något som 
uppskattas och ses som viktigt av teammedlemmarna.  

Teammedlemmarna gör en gränsdragning mot det behandlande arbetet och menar att det är 
behandlaren på öppenvårdsmottagningen som är ansvarig för behandlingen. En 
gränsdragning som är mindre klar handlar om omvårdnadsteamens förhållande till 
kommunala aktörer och stödinsatser genom hemtjänst och boendestöd. Här föreligger behov 
av klargöranden avseende relationer och möjligheter till samarbete. 

I måldokumenten framhålls att de anhöriga och närstående ska bli mer delaktiga i 
vårdplaneringen och kunna få stöd genom teamen. I verkligen tycks dock kontakterna med 
de anhöriga och närstående vara mycket begränsade.  De är sällan med vid teamens besök 
och deltar aldrig i vårdplaneringen. Det förefaller saknas en policy för på vilket sätt teamen 
ska hantera kontakten med närstående och anhöriga. 

5. SAMARBETE 

5.1 Hur fungerar samarbetet med andra i omgivningen? 

Som inledningsvis angivits tillkom de mobila psykiatriska omvårdnadsteamen som en del i 
en större treårig satsning på psykiatrin, som en extra verksamhet och förstärkning av den 
psykiatriska öppenvården, utan att några andra verksamheter behövde skäras ned. En ny 
aktör kommer alltså in på en arena där ett antal aktörer med inarbetade roller och funktioner 
redan finns. Hur relationer och samarbetet utvecklas mellan omvårdnadsteamen och övriga 
aktörer i det lokala vård- och stödsystemet är därför av intresse att följa upp. 

I enkäten såväl som i intervjuerna ställdes frågor om information och omvårdnadsteamens 
förankring och om samarbete med andra aktörer i det lokala vård- och stödsystemet. I 
nedanstående tabell redovisas resultatet från enkäten. 



 

34 

Tabell 5.1. Teammedlemmarnas bedömning av information och samarbetet med andra aktörer. 

 

Tabell 5.1 visar översiktligt att det enligt teammedlemmarnas bedömning råder relativt stora 
brister när det gäller information och förankring av omvårdnadsteamen, och att samsyn och 
uppslutning från omgivningen saknas bakom införandet av omvårdnadsteamen. Vidare 
framgår att relativt stora brister föreligger i samarbetet med övriga aktörer.  I enkäten som 
helhet erhåller påståendena om information, samsyn och uppslutning respektive påståenden 
om samarbete lägre värden jämfört med övriga frågor. Frågorna 15-17 om samarbete med 
akut-/jourteamet, primärvården och kommunala verksamheter har ett internt bortfall. Fria 
kommentarer som tillfogades i marginalen var ”finns inget”, ”har förekommit en gång”, ”vet 
ej”, ”ej aktuellt”.  

Den fråga som erhåller lägst värde i hela enkäten är frågan om samarbete med 
öppenvårdsmottagningen, vilket är anmärkningsvärt med tanke på öppenvårdens betydelse 
för verksamhetsidén psykiatriska omvårdnadsteam. 

I efterföljande avsnitt ger vi med hjälp av intervjusvaren en mer ingående bild av varför det 
ser ut som det gör.  

  

Jag instämmer  

Helt 
och 
hållet  
5  

 
 
 
4 

 
 
 
3 

 
 
 
2 

Abso-
lut inte 
 
1 

Genom-
snitt 

8 Övriga verksamheter inom psykiatrin i södra 
Sörmland är väl informerade om 
omvårdnadsteamets roll och uppgifter 

- 4 11 1 - 3,18 

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

2 3 9 1 - 3.40 
(15 svar) 

13 Omvårdnadsteamets samarbete med 
öppenvårdsmottagningen fungerar utmärkt 

- 2 9 5 - 2.81 

14 Omvårdnadsteamets samarbete med slutenvården 
fungerar utmärkt 

- 3 9 4 - 2.93 

15 Omvårdnadsteamets samarbete med 
akutteamet/jourteamet fungerar utmärkt 

- 9 5 - - - 
(14 svar) 

16 Omvårdnadsteamets samarbete med landstingets 
primärvård fungerar utmärkt 

- - 3 - - - 
(3 svar) 

17 Omvårdnadsteamets samarbete med kommunala 
verksamheter fungerar utmärkt 

- 3 8 1 - - 
(12 svar) 
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5.2 Information och förankring 

Varför är inte de psykiatriska omvårdnadsteamen bättre förankrade? Att omgivningen, andra 
aktörer i det lokala vård- och stödsystemet inledningsvis haft bristande kännedom om 
omvårdnadsteamens roll och funktion, det finner teammedlemmarna inte så konstigt. De 
psykiatriska omvårdnadsteamen är en nyetablerad verksamhet under 2014 och det tar tid att 
nå ut, vinna förankring och legitimitet. Med tiden, i takt med att verksamheten utvecklas med 
fler kontakter och samarbetsparter så räknar teammedlemmarna med att 
omvårdnadsteamen vinner terräng, blir kända, uppfattas som en resurs och efterfrågas mer.  

Efter ett års verksamhet finns det dock en viss frustration inom teamen. Man menar att 
informations- och förankringsarbetet varit eftersatt och hade behövt bedrivas mer ihärdigt 
och på en bredare front. En teammedlem uttrycker det på följande vis: 

Jag tycker det har varit svårt att få fram budskapet som omvårdnadsteamet har. Dels till 
öppenvårdsteamen och till avdelningarna. Jag tycker att det har varit tungrott. Och i och med 
att det har varit tungrott också så har jag tappat lite sugen. Inga klara tydliga riktlinjer för hur 
man ska agera. Nu är det här min åsikt. 

Vem har ansvar för informations- och förankringsarbetet och hur ska det bedrivas? Inom 
teamen betonar man lite olika ansvar. Ett ansvar ligger på ledningsnivå. Ledningen behöver 
bli tydligare med information om omvårdnadsteamen och att ett budskap går ut i 
organisationen att ”så här är det!”. Informationen om vad omvårdnadsteamens roll och 
uppgift är behöver också bli tydligare. Här behövs bland annat mer och bättre 
informationsmaterial.  Ett ansvar för information och förankring ligger också enligt 
teammedlemmarna på dom själva, att man är aktiv i kontakter och informerar om teamens 
roll och uppgift och i olika sammanhang väcker frågor om hur samverkan inom öppenvården 
kan utvecklas för patientens bästa.  

5.3 Samarbetet inom psykiatrin 

Samarbetet med öppenvården 

Varför får omvårdnadsteamen inte fler uppdrag från den psykiatriska öppenvården, varför 
får inte samarbetet med öppenvården högre värden i enkäten, se tabell 5.1 ovan?  

Flera teammedlemmar har svårt att svara på varför omvårdnadsteamet inte uppfattas som en 
större resurs och anlitas mer av öppenvården. En förklaring tillskrivs bristande information 
och kunskap om omvårdnadsteamen. Kunskapen om omvårdnadsteamen varierar både 
mellan enskilda behandlare och mellan olika öppenvårdsmottagningar. Från vissa 
behandlare erhåller teamen uppdrag och upplever ett gott samarbete. Från andra behandlare 
får man inga uppdrag.  

Rubbas ”cirklar” inom den psykiatriska vårdorganisationen till följd av omvårdnadsteamens 
tillkomst? Kan omvårdnadsteamen medföra besvär, bli obekväma och till och med uppfattas 
som ett hot? När dessa frågor förs på tal omnämner teammedlemmarna två förhållanden 
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som inverkat negativt på samarbetet och antalet uppdrag från öppenvården: Kravet på att en 
vårdplan och en krisplan ska medfölja varje uppdrag. Trots att vårdplan och krisplan ska 
finnas till varje patient inom öppenvården enligt regelverket så gör de inte alltid det. 

Enligt teammedlemmar är ett problem att behandlare inte vet hur de ska skrivas. Kanske det 
finns vårdplan och krisplan i praktiken men de finns inte alltid nerskrivna. Behandlarna gör 
frågan om vårdplan och krisplan till något svårare än vad det behöver vara. Lösningen har i 
enskilda fall blivit att teammedlemmar suttit ned och hjälpt behandlare att formulera 
vårdplaner och krisplaner.  I vissa situationer kan det också råda oklarheter över vem som 
ska skriva vård- och krisplanen, exempelvis i situationer där patienten väntar på en 
öppenvårdskontakt som ännu ej kommit till stånd.  

När omvårdnadsteamen får ett uppdrag följer att teamet får tillgång till patientens journal, 
något som kan upplevas på olika sätt enligt denne teammedlem: 

Det blir ju väldigt uppenbart vad en behandlare gör när vi kommer in och ser journalen och 
tittar igenom bakåt. Så jag tror att en del kan vara rädda för det. ’Oj, nu kommer dom att se 
vad jag har skrivit, och jag har inte gjort vårdplan.’  Jag säger inte att alla inte har det. Men det 
förekommer. Och sen tror jag det är lite revirtänkande, eller vad jag ska säga. Om jag har en 
patient och har haft den i tre år. En del kan uppleva det som lite nerköp, att dela med sig av 
patienten, för det kan visa på ett misslyckande hos mig som behandlare. Så det är lite stolthet, 
att man kan se det som ett bevis på ett misslyckande om man måste be om hjälp med sin 
patient. Och sen det där, ´jag klarar mina’. 

I omvårdnadsteamens löpande verksamhet har man efter hand kommit att delta på 
behandlingskonferenser inom öppenvården tillsammans med behandlaren, när egna 
patientärenden behandlas. Deltagandet på behandlingskonferenserna har upplevts värdefullt 
för omvårdnadsteamens förankring i organisationen. Samtidigt uttrycker teammedlemmar 
en självkritik, att återkopplingen till behandlarna och deltagandet på behandlingskonferenser 
skulle kunna bli ännu bättre, och att det i hög grad hänger på teammedlemmarna själva att ta 
initiativ.  

Samarbetet med slutenvården 

Hur bedömer teammedlemmarna samarbetet med slutenvården? Av enkätresultatet, se tabell 
5.1, framgår att samarbetet med slutenvården bedöms på ungefär på samma sätt som 
samarbetet med öppenvården. Till skillnad från öppenvården ingick inte uppdrag från 
slutenvården i de ursprungliga riktlinjerna för omvårdnadsteamen.  

Av intervjuerna framgår att teammedlemmarna upplever generellt en stor potential i ett 
närmare samarbete med slutenvården. Det är i ljuset av detta som enkätresultatet kan 
förstås, att denna potential upplevs outnyttjad, att samarbetet skulle kunna bli mycket bättre 
till gagn för patienterna och för omvårdnadsverksamhetens måluppfyllelse. 
Omvårdnadsteamen skulle kunna åta sig betydligt fler uppdrag och spela en mer aktiv roll i 
utskrivningssituationer i syfte att korta patienters inläggningstider. Genom att stötta vid 
återgång till hemmiljö och vardagsliv och i väntan på öppenvårdskontakt kan teamen ge 
patienter betydelsefull omvårdnad och stöd i hemmiljön. 
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Av tabell 3.9, se avsnitt 3.3, framgår att samarbetet med slutenvården utvecklats mest i 
Nyköping. Nyköpingsteamet har erhållit nästan lika många uppdrag från slutenvården under 
2014 som man fått från öppenvården, vilket kan jämföras med katrineholmsteamet som 
erhållit relativt få uppdrag från slutenvården. Sannolikt spelar nyköpingsteamets närhet till 
slutenvården en betydelse. Teammedlemmar berättar hur man kan bli uppringd från 
slutenvården och med kort varsel träffa personal och patienter för ett eventuellt uppdrag.   

Samarbetet med slutenvården har kommit att utvecklas på så sätt att katrineholmsteamet har 
en fast besökstid varje tisdagseftermiddag på allvården i Nyköping. Vid allvårdsavdelningen 
har man inför besöken bedömt vilka patienter som har varit aktuella för ett eventuellt 
uppdrag och tillfrågat dessa om intresse för omvårdnadsteamet. Om patienten samtyckt har 
omvårdnadsteamet vid avdelningsbesöket följt upp med ett personligt möte och ytterligare 
information. Teammedlemmarna är delvis kritiska till hur besöksrutinen kommit att fungera. 
Besöken har ibland varit dåligt förberedda från avdelningens sida. Detta har i sin tur 
resulterat i samtal och förslag att utse kontaktpersoner vid slutenvården med ett särskilt 
ansvar för besöksplaneringen.  

Akutteamet och jourteamet  

Hur ser omvårdnadsteamens samarbete ut med akutteamet i Nyköping och jourteamet i 
Katrineholm?  

Som tidigare framgått ingår inte uppdrag från akut-/jourteamet i de ursprungliga riktlinjerna 
för omvårdnadsteamen, men man har alltså gjort undantag. Av tidigare tabell 3.9, se avsnitt 
3.3, framgår att det under 2014 handlat om ett fåtal patienter och att samtliga uppdrag har 
kommit från akutteamet i Nyköping och berört nyköpingsteamet.   

Av tabell 5.1 ovan framgår ett bortfall. Bortfallet motsvarar två teammedlemmar i 
Katrineholm som istället gjort tillägget ”ej kommit igång” respektive ”finns inget” till 
påståendet om samarbete med jourteamet. Enkätresultatet kan med stöd i intervjuerna 
kommenteras på samma sätt som omvårdnadsteamens relation till slutenvården. Teamens 
medlemmar ser möjligheter till ett närmare och vidareutvecklat samarbete med akut- 
respektive jourteamet.  

Akut- och jourteamets verksamheter ligger enligt flera teammedlemmar nära 
omvårdnadsteamen. Uppdrag aktualiseras i krissituationer och patienters försämrade 
mående och teamen arbetar mobilt med hembesök. Det som skiljer är tidslängden och 
uppdragens karaktär, akut-/jourteamets uppdrag är korta och handlar till stor del om att i 
akuta situationer göra psykiatriska bedömningar av vårdbehov. Omvårdnadsteamen kommer 
in på uppdrag från annan verksamhet och med en längre insats. Man vill också träffa 
patienten för att tillsammans med denne utforma en tidsavgränsad omvårdnadsplan. En 
teammedlem formulerar vinsten av ett närmare samarbete mellan omvårdnadsteamen och 
akut-/jourteamet på följande sätt ur ett patientperspektiv: 
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som inverkat negativt på samarbetet och antalet uppdrag från öppenvården: Kravet på att en 
vårdplan och en krisplan ska medfölja varje uppdrag. Trots att vårdplan och krisplan ska 
finnas till varje patient inom öppenvården enligt regelverket så gör de inte alltid det. 
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finns vårdplan och krisplan i praktiken men de finns inte alltid nerskrivna. Behandlarna gör 
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förekommer. Och sen tror jag det är lite revirtänkande, eller vad jag ska säga. Om jag har en 
patient och har haft den i tre år. En del kan uppleva det som lite nerköp, att dela med sig av 
patienten, för det kan visa på ett misslyckande hos mig som behandlare. Så det är lite stolthet, 
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I omvårdnadsteamens löpande verksamhet har man efter hand kommit att delta på 
behandlingskonferenser inom öppenvården tillsammans med behandlaren, när egna 
patientärenden behandlas. Deltagandet på behandlingskonferenserna har upplevts värdefullt 
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Samarbetet med slutenvården 

Hur bedömer teammedlemmarna samarbetet med slutenvården? Av enkätresultatet, se tabell 
5.1, framgår att samarbetet med slutenvården bedöms på ungefär på samma sätt som 
samarbetet med öppenvården. Till skillnad från öppenvården ingick inte uppdrag från 
slutenvården i de ursprungliga riktlinjerna för omvårdnadsteamen.  

Av intervjuerna framgår att teammedlemmarna upplever generellt en stor potential i ett 
närmare samarbete med slutenvården. Det är i ljuset av detta som enkätresultatet kan 
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till gagn för patienterna och för omvårdnadsverksamhetens måluppfyllelse. 
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patienter betydelsefull omvårdnad och stöd i hemmiljön. 

 

37 

Av tabell 3.9, se avsnitt 3.3, framgår att samarbetet med slutenvården utvecklats mest i 
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Akut- och jourteamets verksamheter ligger enligt flera teammedlemmar nära 
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mående och teamen arbetar mobilt med hembesök. Det som skiljer är tidslängden och 
uppdragens karaktär, akut-/jourteamets uppdrag är korta och handlar till stor del om att i 
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patienten för att tillsammans med denne utforma en tidsavgränsad omvårdnadsplan. En 
teammedlem formulerar vinsten av ett närmare samarbete mellan omvårdnadsteamen och 
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Om jag nu har Agda som sviktar(...) och vi har haft kontakt med henne i tre veckor, säger vi. 
Sedan får vi veta att hon är på väg in till akuten, och har nu hoppat i ån till exempel. Då ska 
inte vi åka dit och stötta upp, utan då är det akutteamet som ska åka. Och då har jag redan 
etablerat en kontakt med henne. Och hon kanske känner sig jättetrygg med oss. Det kanske 
skulle vara jätteskönt för henne om vi kom, tio minuter eller en halvtimme. Ibland behövs det 
så lite. Men då kan vi inte åka, vi bedriver ingen akutverksamhet. Det kan jag tycka är lite 
synd. Eller om någon ringer och säger att ’jag orkar inte mer’. Då blir det akutteamet.  

Av relevans i sammanhanget kan också nämnas att jourteamet har en överenskommelse med 
omvårdnadsteamet i Katrineholm som innebär att vid behov bistå vid patienttransporter till 
Nyköping och vid traumatiska situationer, suicid och motsvarande ge tillfälligt anhörigstöd. 
Vid ett tiotal tillfällen under 2014 har omvårdnadsteamet i Katrineholm medverkat vid 
patienttransporter, i några enskilda fall gjort patientbedömningar och även stöttat anhöriga.  

5.4  Samarbete med primärvården 

Teamen tycks ha få eller inga kontakter med primärvården. Enligt en av teammedlemmarna 
har man inom primärvården ingen kännedom om omvårdnadsteamen. Ibland får teamen 
höra av patienterna att de har kontakt med vårdcentralen, men denna information har inte 
föranlett någon uppföljande kontakt från omvårdnadsteamets sida. Och omvänt har inte 
heller någon kontakt tagits. Uppdragstanken innebär att kontaktinitiativ inte ska komma 
direkt från primärvården till omvårdnadsteamet, utan måste gå genom öppenvården. 

5.5 Samarbete med kommunen 

Hur ser de psykiatriska omvårdnadsteamens samarbete med kommunerna ut? 
Enkätresultatet, se tabell 5.1 ovan, ger tillsammans med intervjuerna en blandad bild. Det 
interna bortfallet i enkäten består av fyra respondenter i katrineholmsteamet och där har 
kommentarer tillförts såsom ”finns inget”, ”aktuellt en gång”. I Nyköping har samtliga svarat 
och genomsnittsvärdet för teammedlemmarna i Nyköping är 3.6.  

I tidigare avsnitt 3, tabell 3.4, anges boendesituationen för anslutna patienter till teamen. I 
denna framkommer att en relativt stor andel patienter i båda teamen har någon form av 
hemtjänst/boendestöd, var femte (20%) i Nyköping och mer än var tredje patient (41%) i 
Katrineholm. Däremot finns bland de anslutna, med ett undantag i Katrineholm, inga 
patienter med stödboende, en boendeform med högre grad av omhändertagande. Enligt 
teammedlemmar i Nyköping har man haft svårt att se omvårdnadsteamets roll och uppgift 
för patienter med stödboenden med argumentet att patienterna redan är omgivna av 
personal och har ett stort stöd. 
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Patienternas boende innebär att det i många uppdrag finns beröringspunkter mellan 
omvårdnadsteamen och kommunernas hemtjänst, boendestödjare med flera, och därmed 
aktualiseras frågan om samarbete. Dessa beröringspunkter är fler i Katrineholm jämfört med 
Nyköping. Samtidigt bedömer teammedlemmarna att samarbetet med kommunerna är 
mindre i katrineholmsteamet jämfört med nyköpingsteamet.  

En förklaring till detta kan sökas i teamens sammansättning. I nyköpingsteamet har flera 
medarbetare kommunal bakgrund och yrkeserfarenheter och därmed kunskaper om 
kommunens resurser och insatser. 

Från nyköpingsteamet ges exempel och bilder på hur samarbetet med kommunen har tagit 
sig uttryck. I ett uppdrag bedömde omvårdnadsteamet att patienten behövde boendestöd. 
Detta resulterade i att kontakter togs med det kommunala boendestödet. En övergångsperiod 
följde där boendestödet och omvårdnadsteamet tillsammans gjorde hembesök, för att 
därefter dra sig ur och avsluta uppdraget.  

Det hade tagit väldigt lång tid för patienten att släppa in omvårdnadsteamet lite mer på livet, 
och då såg vi att vi behövde ha lite längre inskolning av boendestödet. Och det har vi fått till 
oss nu att det fungerar jättebra nu. Så det är en solskenshistoria. 

I några fall har omvårdnadsteamen deltagit på SIP-möten (Samordnad individuell 
planering). Ett exempel ges där omvårdnadsteamet var sammankallande. Det handlade om 
en situation där en patient blev utskriven från allvården med stöd av omvårdnadsteamet som 
fick uppdraget att följa upp hur det fungerade hemma. Patienten blev sämre och teamet 
upptäckte att det berodde på litiumförgiftning. Patienten hade hemtjänst, och anhöriga kom 
med i kontakterna. Situationen utmynnade i att omvårdnadsteamet fick uppgiften att 
sammankalla personer från hemtjänstgruppen, biståndshandläggaren på kommunen och 
från öppenvården och så utarbetades en helhetsplan. I denna situation hade 
omvårdnadsteamet patientens samlade behandlingshistoria som man enligt 
teammedlemmen fick förmedla till övriga och se till att beslut fattades med patientens behov 
i centrum. 

 En fråga som väcks i intervjuerna är vem som ansvarar för att kommunkontakter tas. 
Omvårdnadsteamet har korta tidsbestämda uppdrag från behandlingsansvarig inom 
öppenvården där ansvaret kvarligger. Kommunikationen mellan omvårdnadsteamet och 
behandlingsansvarig är därför av stor vikt enligt en teammedlem. Denne tänker högt kring 
frågan om vem som har ansvar och säger: ”Initialt ska inte vi ta de kommunkontakterna, 
utan det är ju öppenvården. Teamets uppgift är att väcka frågor till öppenvården, att Kalle 
inte klarar matvanor, och vi har tagit med blanketter för boendestöd.”  
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5.6 Omvårdnadsrollen i teamet jämfört med andra professionella roller 

Samarbetet med andra aktörer och professionella i det lokala vård- och stödsystemet 
aktualiserar den professionella rollen och identiteten som omvårdnadsteamets medlemmar 
har.  Vad kännetecknar den? Hur skiljer sig rollen i teamet från andra roller enligt 
teammedlemmarna? 

Teamrollen jämfört med boendestödjaren  

Omvårdnadsteamets göromål tycks i delar ligga nära boendestödjaren. Olika bilder ges av 
vad som skiljer. En del anser att det i stort är samma sak. En teammedlem säger om stödet i 
hemmiljön att man är flexibel. Detta innebär att man kan ge stöd i boendet om behov skulle 
visa sig föreligga, men i så fall tillfälligt och i väntan på att det blir en ordinär insats från 
hemtjänsten. Andra betonar att omvårdnadsteamet är något mer än att vara boendestödjare, 
skillnaden består i samtal och att självständigt göra bedömningar enligt en teammedlem som 
utvecklar resonemanget på följande sätt:  

Omvårdnadsteamet är mycket mer samtal, vi jobbar ju väldigt mycket med stödjande samtal 
(...) Det är den stora skillnaden. I boendestöd där har man ju ändå en biståndshandläggare 
som beslutar, som lämnar ett beslut att det här har vi att rätta oss efter, det här är vad 
personen behöver. Sedan är jag utförare.  Här känns det mer som att vi går in och gör 
bedömningen, vad behövs, vi själva hos den här patienten med samarbete med öppenvården 
givetvis. Men vi får ju många patienter som inte ens har påbörjat en öppenvårdsteamskontakt, 
så då blir ju vi en ändå den första kontakten. 

Teamrollen jämfört med behandlaren/terapeuten 

Flera teammedlemmar betonar att man inte har någon behandlar- eller terapeutroll, även om 
terapeutisk kompetens finns hos enskilda teammedlemmar (steg 1). ”Vi är inga behandlare, 
vi gräver inte djupt.” 

Det tidsbegränsade uppdraget sätter gränser för vilken roll man ska gå in i från 
omvårdnadsteamets sida. Under tiden som patienten är ansluten till teamet ligger och förblir 
behandlingsansvaret hos behandlaren i öppenvården. Därför är det enligt teammedlemmar 
viktigt att det finns en kommunikation mellan teamet och behandlaren. Risken är annars att 
teamet och behandlaren ger olika budskap och i praktiken till och med motarbetar varandra.  

Omvårdnadsteamen har ej kompetensen att vara terapeuter. Frågan har diskuterats inom 
omvårdnadsteamen, man har inte den utbildningen i botten och kan inte hävda att man har 
den professionen, ”det hade vi uppe på ett möte nyligen”. Den teammedlem som säger detta 
utvecklar resonemanget: 

 

41 

 

Även om vi försöker akta oss för att bli terapeuter så kan vi ge ganska många bra allmängiltiga 
råd om vad som är bra här i livet på något vis för många. Våra erfarenheter är att det är ganska 
bra att aktivera sig, vara ute och gå, komma ut i solen, få frisk luft, allmängiltiga saker, ha en 
struktur på dagen, se till att man lagar mat, att man sover ordentligt. Sömnen är A och O. Det 
är mycket sådant här vi lyfter fram. Allmängiltiga kunskaper som vi har sett också faktiskt ger 
ett bättre mående i längden också, som gör att man kanske kan hantera sin ångest bättre i och 
med att man har sovit bättre, att man har varit aktiv. Vi försöker stötta dom i att få en struktur 
i vardagen. Så lite sådana verktyg ger vi dom också, både muntligen och ibland också att vi kan 
erbjuda schema för veckan, där vi kan sitta ner med dom och skriva upp, ’Vad är viktigt för dig 
här idag?, Hur vill du lägga upp dagen?’.  Så att man får lite struktur på det hela. Det upplevs 
också av många som omvårdande, eller hur vi ska säga?” 

Som tidigare beskrivits innebär omvårdnadsteamets möte med patienten i hemmiljön att 
teammedlemmarna får andra bilder av patienten än vad behandlaren får vid 
öppenvårdsmottagningen. Teamen ser patientens förmåga att klara ett hem, ser hur 
patienten relaterar till andra personer och kan iaktta förhållanden som inverkar positivt och 
negativt på patientens mående. Detta betyder i sin tur att teamet skulle kunna bidra med 
värdefull information till behandlaren för den fortsatta vården och behandlingen.  

Vi frågar oss om det inte vore fruktbart att tydliggöra vad behandlingsprocessen innebär i ett 
lite bredare perspektiv. I så fall skulle teammedlemmarnas insatser kunna synliggöras och 
förstås som en del av en pågående behandlingsprocess där flera parter samverkar och 
kompletterar varandra med olika vård- och stödinsatser.  

5.7 Sammanfattning 

Det har varit svårt att nu ut med information om omvårdnadsteamen. Teammedlemmarna 
upplever omvårdnadsteamen vara dåligt förankrade inom den psykiatriska organisationen.  
Samarbetet med öppenvården behöver fördjupas och har hitintills inte motsvarat de 
förväntningar som funnits.  

Det finns en stor utvecklingspotential i ett fördjupat samarbete med slutenvården. Det finns 
också stora vinster med ett samarbete med akutteamet och jourteamet för att nå 
måluppfyllelse i verksamheten, minska inläggningar i slutenvården. 

Många av omvårdnadsteamens patienter har boendestöd och hemtjänst vilket innebär att det 
finns många beröringspunkter med kommunerna. Trots detta är samarbetet relativt 
outvecklat. Här finns en utvecklingspotential.  

Teammedlemmens professionella roll i omvårdnadsarbetet i hemmiljön skiljer sig på olika 
sätt från behandlarens roll inom öppenvården och boendestödjarens roll inom hemtjänsten, 
samtidigt som det finns beröringspunkter och överlappande inslag. Verksamheten skulle 
vinna på att teamrollen tydliggörs. 
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5.6 Omvårdnadsrollen i teamet jämfört med andra professionella roller 
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Det tidsbegränsade uppdraget sätter gränser för vilken roll man ska gå in i från 
omvårdnadsteamets sida. Under tiden som patienten är ansluten till teamet ligger och förblir 
behandlingsansvaret hos behandlaren i öppenvården. Därför är det enligt teammedlemmar 
viktigt att det finns en kommunikation mellan teamet och behandlaren. Risken är annars att 
teamet och behandlaren ger olika budskap och i praktiken till och med motarbetar varandra.  

Omvårdnadsteamen har ej kompetensen att vara terapeuter. Frågan har diskuterats inom 
omvårdnadsteamen, man har inte den utbildningen i botten och kan inte hävda att man har 
den professionen, ”det hade vi uppe på ett möte nyligen”. Den teammedlem som säger detta 
utvecklar resonemanget: 

 

41 

 

Även om vi försöker akta oss för att bli terapeuter så kan vi ge ganska många bra allmängiltiga 
råd om vad som är bra här i livet på något vis för många. Våra erfarenheter är att det är ganska 
bra att aktivera sig, vara ute och gå, komma ut i solen, få frisk luft, allmängiltiga saker, ha en 
struktur på dagen, se till att man lagar mat, att man sover ordentligt. Sömnen är A och O. Det 
är mycket sådant här vi lyfter fram. Allmängiltiga kunskaper som vi har sett också faktiskt ger 
ett bättre mående i längden också, som gör att man kanske kan hantera sin ångest bättre i och 
med att man har sovit bättre, att man har varit aktiv. Vi försöker stötta dom i att få en struktur 
i vardagen. Så lite sådana verktyg ger vi dom också, både muntligen och ibland också att vi kan 
erbjuda schema för veckan, där vi kan sitta ner med dom och skriva upp, ’Vad är viktigt för dig 
här idag?, Hur vill du lägga upp dagen?’.  Så att man får lite struktur på det hela. Det upplevs 
också av många som omvårdande, eller hur vi ska säga?” 

Som tidigare beskrivits innebär omvårdnadsteamets möte med patienten i hemmiljön att 
teammedlemmarna får andra bilder av patienten än vad behandlaren får vid 
öppenvårdsmottagningen. Teamen ser patientens förmåga att klara ett hem, ser hur 
patienten relaterar till andra personer och kan iaktta förhållanden som inverkar positivt och 
negativt på patientens mående. Detta betyder i sin tur att teamet skulle kunna bidra med 
värdefull information till behandlaren för den fortsatta vården och behandlingen.  

Vi frågar oss om det inte vore fruktbart att tydliggöra vad behandlingsprocessen innebär i ett 
lite bredare perspektiv. I så fall skulle teammedlemmarnas insatser kunna synliggöras och 
förstås som en del av en pågående behandlingsprocess där flera parter samverkar och 
kompletterar varandra med olika vård- och stödinsatser.  

5.7 Sammanfattning 

Det har varit svårt att nu ut med information om omvårdnadsteamen. Teammedlemmarna 
upplever omvårdnadsteamen vara dåligt förankrade inom den psykiatriska organisationen.  
Samarbetet med öppenvården behöver fördjupas och har hitintills inte motsvarat de 
förväntningar som funnits.  

Det finns en stor utvecklingspotential i ett fördjupat samarbete med slutenvården. Det finns 
också stora vinster med ett samarbete med akutteamet och jourteamet för att nå 
måluppfyllelse i verksamheten, minska inläggningar i slutenvården. 

Många av omvårdnadsteamens patienter har boendestöd och hemtjänst vilket innebär att det 
finns många beröringspunkter med kommunerna. Trots detta är samarbetet relativt 
outvecklat. Här finns en utvecklingspotential.  

Teammedlemmens professionella roll i omvårdnadsarbetet i hemmiljön skiljer sig på olika 
sätt från behandlarens roll inom öppenvården och boendestödjarens roll inom hemtjänsten, 
samtidigt som det finns beröringspunkter och överlappande inslag. Verksamheten skulle 
vinna på att teamrollen tydliggörs. 



 

42 

Med stöd i tankeramen vilja-veta-kunna kan vi så här långt summera utvärderingen på 
följande sätt. Omvårdnadsteamen både vill och vet. Tidigare avsnitt har visat att viljan och 
engagemanget finns och att man har vetskap, kunskaper och insikter som krävs för det nya 
arbetssättet mobila psykiatriska omvårdnadsteam. Problemet består i första hand av att inte 
kunna, att man inte kan genomföra det nya arbetssättet fullt ut.  Bristande information och 
förankring och organisatoriska svårigheter begränsar möjligheterna att implementera det 
nya arbetssättet.  
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6. FRAMTIDEN 

6.1  Omvårdnadsteam - en modell för framtiden? 

Hur värderar teamen det nya sättet att arbeta med psykiatrisk omvårdnad i hemmet genom 
omvårdnadsteam? Ser man det som en stor och betydelsefull förändring – ett verkligt 
nytänkande - som nu introduceras i den psykiatriska organisationen? Och är detta en 
framtidsmodell som man bör satsa på och vidareutveckla? Vad tror man om patienters och 
närståendes inställning till omvårdnadsteamens arbete?  

Nedan redovisas intervju- och enkätsvar som belyser hur de anställda i de båda 
omvårdnadsteamen ser på teamens framtid. Vi redovisar också förslag till förändringar på 
kort och längre sikt. I vilken riktning bör teamen utvecklas för att på bästa sätt nå de mål som 
formulerats? Vilka förändringar är önskvärda för att förbättra teamens arbetssätt? 

Tabell 6.1. Teammedlemmarnas värdering av införandet av omvårdnadsteam. 

 

Nästan samtliga teammedlemmar instämmer i påståendet att införandet av omvårdnadsteam 
innebär en stor förändring och ett radikalt nytt sätt att tänka inom psykiatrin (i genomsnitt 
4,5 på den 5-gradiga skalan). Som vi sett tidigare anser man inte att modellen har fått 
tillräckligt genomslag i organisationen, implementeringen har gått trögt, men vi tolkar svaren 
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Införandet av omvårdnadsteam innebär en 
stor förändring och ett radikalt nytt sätt att 
tänka inom psykiatrin 

9 6 1 - - 4.50 

Patienterna uppskattar möjligheten till vård i 
hemmet genom omvårdnadsteamet 

14 2 - - - 4.87 

Närstående uppskattar möjligheten till vård i 
hemmet genom omvårdnadsteamet 

13 3 - - - 4.81 

Erfarenheterna hittills innebär att jag tror 
starkt på omvårdnadsteamet och att det här 
sättet att jobba hör till framtiden 

14 2 - - - 4.87 
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som att man trots detta anser att den i grund och botten utgör ett radikalt nytänkande och att 
den har en stor potential. 

Det finns också en mycket stark övertygelse om att detta nya arbetssätt hör framtiden till. 
Erfarenheterna hittills, menar man, stöder tanken på att omvårdnad i hemmet är ett steg i 
rätt riktning för psykiatrin (i genomsnitt 4.87 på den 5-gradiga skalan). Slutligen, den 
bedömning teammedlemmarna gör är att såväl patienter som närstående uppskattar denna 
möjlighet till vård i hemmet.  

6.2  Vad vill man förändra – förbättringsområden? 

Det finns alltså en i grunden mycket positiv värdering av den nya modellen och arbetet med 
patienterna i hemmet. ”Vi är definitivt inne på rätt spår”, som en av de intervjuade säger. 
Men detta innebär inte att allt är bra eller perfekt. Man ser många förbättringsområden och 
möjligheter till en bättre måluppfyllelse. 

När vi ställt frågor om förbättringsområden och önskvärd framtida utveckling kan vi skilja på 
två typer av svar. Dels de som handlar om förändringar inom ramen för den nuvarande 
arbetsmodellen. Dels de svar som är ”systemöverskridande” och som talar om en önskvärd 
utveckling som överskrider de förutsättningar som gäller idag. 

Till de mer omedelbara och närliggande önskemålen som man ger uttryck för handlar en hel 
del om bättre information och förankring i den psykiatriska organisationen.  

”Vi behöver vara mera på i teamen”, som en av de intervjuade uttryckte det. ”Vi behöver 
förklara och påminna i öppenvården och allvården om det nya arbetssättet.” En annan 
påpekar att det inte bara handlar om information och förankring, det handlar inte bara om 
att säga ”så här är det!” utan man måste också få till stånd ”en dialog om hur vi tillsammans 
inom öppenvården kan göra det så bra som möjligt för patienterna”.  

Bättre samverkan är ett återkommande önskemål på samma tema. Omvårdnadsteamen och 
öppenvårdsmottagningarna är för åtskilda, påpekar flera. Man måste hitta bättre sätt att 
arbeta tillsammans. 

Flera av de intervjuade påpekar att det idag är något oklart vem som ska driva dessa frågor 
om information, förankring och bättre samverkan. Man efterlyser ett tydligare och mer aktivt 
ledarskap för att förankra de nya omvårdnadsteamen i organisationen och fördjupa 
samarbetet inom öppenvården. 

Flera av de intervjuade medarbetarna i teamen efterlyser också ett förtydligande när det 
gäller riktlinjerna för omvårdnadsteamens arbete. Särskilt gäller det riktlinjerna för 
rekrytering av patienter och för hur målgruppen ska avgränsas. ”Vi har haft alldeles för stor 
frihet, för mycket tid har gått till spillo för att hitta en struktur”, menar en av respondenterna. 

När det gäller samverkan inom öppenvården påpekar flera att samarbetet med behandlaren 
måste bli bättre. Några ser en stor potential i detta. ”Folk är ju annorlunda på avdelningen 
och mottagningen än vad de är i sitt eget hem”, som en av de intervjuade uttrycker det. Det 
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som man ser i hemmet borde kunna vara ett bidrag till behandlingsprocessen. Och det som 
teamen gör i hemmet skulle kunna kopplas bättre till behandlingsprocessen. 

De försök som startat med att använda videolänk för kontakt med patienten i hemmet ses 
också som en framtida utvecklingsmöjlighet med stor potential. 

6.3 Fördjupad samverkan med akutteamet och jourteamet 

När det gäller förslag som går utöver den nuvarande arbetsmodellen för de mobila 
omvårdnadsteamen är det en typ som dominerar starkt och det handlar om att i någon form 
närma sig och fördjupa samarbetet med akutteamet i Nyköping och jourteamet i 
Katrineholm, eventuellt integrera verksamheterna med varandra.  

I våra intervjuer är det en majoritet av respondenterna som gärna ser en fördjupning av detta 
samarbete eller rent av en integration av teamen fullt ut. Som en av de intervjuade uttrycker 
det: ”De flesta av de patienter som jourteamet överväger att lägga in i slutenvård borde kunna 
erbjudas vård i hemmet.” 

Några röster som förespråkar ett närmande till akutteamet och jourteamet och eventuellt ett 
samgående:  

Ett scenario är ju att vi slås ihop med jourteamet. 

Mer samarbete med akutteamet. Det känns som verksamheterna går ihop, men ändå har vi så 
lite med varandra att göra. 

För som det är nu: Är det här ett uppdrag för akutteamet, eller är det ett uppdrag för 
omvårdnadsteamet? Om det ligger under samma tak och samma personer, då skulle det bli 
bättre. Inte så mycket tjafs. 

En förändring av teamens uppdrag i denna riktning förefaller ha stöd från ett flertal av 
omvårdnadsteamens medarbetare. Vad ett samgående skulle innebära för teamen mer 
konkret är det däremot inte så många som kommenterar.   

Några framhåller att teamens sammansättning av kompetens fungerar bra idag men att man 
kan tänka sig att den behöver kompletteras och höjas om uppdraget ändrar karaktär. Om 
exempelvis mer av behandlande insatser ska utföras eller om andra patientgrupper skulle 
inkluderas i uppdraget.  

Vid flera intervjuer görs jämförelser med verksamheterna i Motala och Mjölby. Den 
vanligaste åsikten när erfarenheterna därifrån kommer upp är att de är intressanta och bör 
kunna vara vägledande också för Sörmland: ”Vi har olika förutsättningar, men vi bör röra oss 
i den riktningen.” 
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som man ser i hemmet borde kunna vara ett bidrag till behandlingsprocessen. Och det som 
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omvårdnadsteamens medarbetare. Vad ett samgående skulle innebära för teamen mer 
konkret är det däremot inte så många som kommenterar.   

Några framhåller att teamens sammansättning av kompetens fungerar bra idag men att man 
kan tänka sig att den behöver kompletteras och höjas om uppdraget ändrar karaktär. Om 
exempelvis mer av behandlande insatser ska utföras eller om andra patientgrupper skulle 
inkluderas i uppdraget.  

Vid flera intervjuer görs jämförelser med verksamheterna i Motala och Mjölby. Den 
vanligaste åsikten när erfarenheterna därifrån kommer upp är att de är intressanta och bör 
kunna vara vägledande också för Sörmland: ”Vi har olika förutsättningar, men vi bör röra oss 
i den riktningen.” 
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6.4 Sammanfattning 

Det finns en mycket stark övertygelse hos de anställda i teamen om att det nya arbetssättet 
med omvårdnadsteam och vård i hemmet hör framtiden till. Man anser att införandet av 
omvårdnadsteam innebär en stor förändring och ett radikalt nytt sätt att tänka inom 
psykiatrin, även om modellen hittills inte har fått genomslag i hela organisationen. 

De förbättringsförslag som teammedlemmar framför handlar först och främst om mer 
information och bättre förankring i den psykiatriska organisationen samt bättre samverkan, 
framför allt med öppenvården. Man efterlyser ett tydligare och mer aktivt ledarskap för att 
förankra de nya omvårdnadsteamen i organisationen och fördjupa samarbetet inom 
öppenvården. Man önskar också ett förtydligande när det gäller riktlinjerna för 
omvårdnadsteamens arbete, särskilt riktlinjerna för hur rekrytering av patienterna ska ske 
och målgruppen avgränsas.  

När det gäller förslag som går utöver den nuvarande arbetsmodellen för omvårdnadsteamen 
är det en typ som dominerar starkt och det handlar om att en fördjupad samverkan – och 
eventuellt ett samgående fullt ut - med akutteamet och jourteamet. 
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7.    SAMMANFATTANDE SLUTSATSER OCH FÖRSLAG 

I inledningen till den här rapporten presenterades en enkel tankeram för att förstå 
förändringsarbete och implementering av nya idéer i en organisation. För att nå framgång 
krävs tre förutsättningar; man måste vilja, veta och kunna göra det som är tänkt. 

Utifrån detta perspektiv skulle vi kunna formulera vår övergripande slutsats från den här 
undersökningen på följande sätt: Man vill och vet men man kan inte göra det nya fullt ut. 

Eller uttryckt på annat sätt: Det finns en klar vilja i omvårdnadsteamen att arbeta för de 
uppsatta målen, det finns den kunskap, kompetens och insikt som behövs men det finns inte 
de rätta förutsättningarna för att kunna göra det man tänkt.  

Vi ska utveckla detta resonemang något nedan.  

 Det finns hos teammedlemmarna ett stort engagemang och en stark tro på psykiatrisk 
vård i hemmet genom omvårdnadsteam. Medarbetarna har sökt sig till teamen för att 
man tror på arbetssättet och anser att denna typ av vård är meningsfull. I teamen 
finns en hög grad av sammanhållning och en gemensam vilja att arbeta enligt det nya 
arbetssättet.  

 Övertygelsen om att detta är en bra modell för att bedriva psykiatrisk vård bygger på 
lång erfarenhet från tidigare arbete inom psykiatri och socialpsykiatri och på 
praktiska erfarenheter från det första året. De anställda i teamen har mycket goda 
kunskaper om den psykiatriska vårdens konsekvenser för patienter. De är inte bara 
införstådda med syfte och mål för omvårdnadsteamens verksamhet. De visar också 
insiktsfullt på vilka fördelar och möjligheter som vård av patienter i hemmet har i 
jämförelse med andra vårdformer.  

 Däremot har, under det första året, inte de rätta förutsättningarna funnits för att 
kunna arbeta på det sätt som ursprungligen var tänkt. Omvårdnadsteamen har 
implementerats i en redan befintlig organisation som inte har varit anpassad till det 
nya arbetssättet med psykiatrisk omvårdnad i hemmet. Omvårdnadsteamen har inte 
kunnat rekrytera tillräckligt med patienter på det sätt som var tänkt. 
Omvårdnadsteamens mål och arbetssätt har inte varit tillräckligt förankrade i den 
omgivande organisationen. För att använda vår terminologi; aktörerna i 
omvårdnadsteamens omgivning förefaller inte ha samma vilja och tro på den 
psykiatriska omvårdnaden i hemmet eller samma förståelse för fördelarna med det 
nya arbetssätt som finns i omvårdnadsteamen.  

 

En annan slutsats som vi drar av vår undersökning är att nyckelfrågorna för 
omvårdnadsteamen handlar om två saker. Vilken målgrupp ska man sikta in sig på? Och hur 
ska man rekrytera patienter till omvårdnadsteamen?  Är målgruppen främst de s.k. studsarna 
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– högkonsumenterna av slutenvård – eller innefattar den även patienter som tidigare inte 
haft någon kontakt alls eller i varje fall mycket liten kontakt med psykiatrin? Och ska 
patienter som är i akut kris (och som nu hanteras av akutteamet och jourteamet) räknas in i 
målgruppen? Vilka grupper ska man rikta in sig på för att bäst nå målet att reducera 
inskrivningarna och vårdtiderna i slutenvården? 

Beroende på hur man avgränsar målgruppen så påverkas också vägarna för att rekrytera 
patienter. Ursprungstanken att alla uppdrag ska komma från öppenvården är inte hållbar om 
målgruppen vidgas till att gälla dem som saknar öppenvårdskontakt eller är i akut kris och 
aktuella för inskrivning i slutenvård. 

Mot bakgrund av dessa slutsatser skulle vi avslutningsvis vilja lyfta fram några punkter som 
vi tror att det är viktigt att gå vidare med för att utveckla den psykiatriska omvårdanden i 
hemmet. 

1. Det stora engagemang som finns i de båda teamen måste tas tillvara i det fortsatta 
utvecklingsarbetet. Med tanke på den kompetens som finns i teamen och de 
erfarenheter som har ackumulerats sedan starten borde det finnas goda möjligheter 
att vidareutveckla arbetet på ett konstruktivt sätt.  

2. Man har också arbetat något annorlunda i de båda teamen, i några avseenden har 
man haft lite olika policy och därmed också fått olika erfarenheter. Ett bättre 
erfarenhetsutbyte mellan teamen borde kunna ge värdefull kunskap för det fortsatta 
utvecklingsarbetet. 

3. Det finns ett klart behov av att förtydliga riktlinjer och arbetssätt för teamen. Det 
gäller inte minst de frågor som gäller målgruppen och rekryteringsvägar för att nå rätt 
patienter. Detta är en ledningsfråga och berör hela den psykiatriska organisationen. 
Det finns en viss frustration i teamen idag över att dessa frågor är oklara. 

4. Omvårdnadsteamens relation till andra aktörer i det som vi här har kallat för det 
lokala vård- och stödsystemet behöver klargöras och vidareutvecklas. Utifrån en 
tydlig målbild av hur man skulle vilja ha relationen till omgivningen 
(öppenvårdsmottagningarna, allvårdsavdelningen, akutteamet och jourteamet, de 
kommunala verksamheterna) bör man ta fram en strategi för att förankra denna 
målbild. Om psykiatrisk omvårdnad i hemmet ska bli framgångsrik och kunna bidra 
till att minska behovet av slutenvård måste det finnas en bättre samsyn och en bättre 
samverkan mellan berörda parter. 

5. Det finns en stor potential i omvårdnadsteamens arbete. Det gäller till exempel 
kopplingen mellan omvårdnadsarbetet i hemmet och behandlingsarbetet (som den 
behandlingsansvarige på öppenvårdsmottagningen ansvarar för) och det gäller 
samspelet med de kommunala insatserna som ofta riktar sig till samma målgrupp 
som omvårdnadsteamen arbetar med. Här skulle det behövas konkreta idéer om hur 
omvårdnadsarbetet kan utvecklas. 

6. Det behövs ett bättre kunskapsunderlag för att klargöra vilka effekter 
omvårdnadsteamens arbete har på antalet inskrivningar och vårdtiderna i 
slutenvården. Tre frågor som behöver besvaras är till exempel: Hur ser 
patientgruppen med hög slutenvårdskonsumtion ut? På vilket sätt skulle 
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omvårdnadsteamen bäst kunna nå denna grupp eller delar av denna grupp? Hur 
förändras konsumtionen av slutenvård bland de patienter som har varit anslutna till 
omvårdnadsteamen? 

7. Avslutningsvis vill vi lyfta frågan om en framtida integrering av omvårdnadsteamen 
med akutteamet och jourteamet. Med en sådan utveckling skulle den patientgrupp 
som skulle kunna komma ifråga för vård i hemmet vidgas. Den skulle inte bara 
omfatta patienter som ”sviktar” eller ”svajar” och som riskerar inskrivning i 
slutenvård utifrån öppenvårdens perspektiv utan också omfatta patienter som 
befinner sig i en akut kris där inskrivning i slutenvård övervägs av akutteamet och 
jourteamet. Utifrån den långsiktiga målsättningen att reducera inskrivningarna och 
vårdtiderna i slutenvården borde en sådan förändring av teamens verksamhet enligt 
vår mening utredas och övervägas. 
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 Jag instämmer  
 

helt 
och 

hållet 
5 

 
 
 
4 

 
 
 
3 

 
 
 
2 

Abso-
lut 
inte 

1 

Genom-
snitt 

1 Målen och riktlinjerna för arbetet i omvårdnadsteamet är 
tydliga och klara 

3 10 3 - - 4.00 

2 Det finns en stor samsyn och uppslutning bakom målen och 
riktlinjerna i mitt team 

3 12 1 - - 4.12 

3 När jag anställdes fick jag tillräcklig information om vad 
arbetssättet i omvårdnadsteamet innebär 

5 8 2 1  4.06 

4 Jag har fått tillräcklig utbildning och stöd för att kunna göra 
ett bra arbete i omvårdnadsteamet 

9 5 2 - - 4.43 

5 Målgruppen för omvårdnadsteamets verksamhet är tydlig 
och klar 

4 3 7 2 - 3.56 

6 Tillvägagångssättet för anslutning av patienter innebär att vi 
når målgruppen och får rätt patienter till omvårdnadsteamet 

1 6 7 2 - 3.37 

7 Förutsättningarna i form av bemanning, resurser, 
organisation och ledning är mycket goda för att 
omvårdandsteamet ska kunna göra ett bra arbete 

3 8 5 - - 3.88 

8 Övriga verksamheter inom psykiatrin i södra Sörmland är 
väl informerade om omvårdnadsteamets roll och uppgifter 

- 4 11 1 - 3.18 

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

2 3 9 1 - 3.40 
(15 

svar) 
10 Införandet av omvårdnadsteam innebär en stor förändring 

och ett radikalt nytt sätt att tänka inom psykiatrin 
9 6 1 - - 4.50 

11 Patienterna uppskattar möjligheten till vård i hemmet genom 
omvårdnadsteamet 

14 2 - - - 4.87 

12 Närstående uppskattar möjligheten till vård i hemmet 
genom omvårdnadsteamet 

13 3 - - - 4.81 

13 Omvårdnadsteamets samarbete med 
öppenvårdsmottagningen fungerar utmärkt 

- 2 9 5 - 2.81 

14 Omvårdnadsteamets samarbete med slutenvården fungerar 
utmärkt 

- 3 9 4 - 2.93 

15 Omvårdnadsteamets samarbete med 
akutteamet/jourteamet fungerar utmärkt 

- 9 5 - - (14 
svar) 

16 Omvårdnadsteamets samarbete med landstingets 
primärvård fungerar utmärkt 

- - 3 - - (3 svar) 

17 Omvårdnadsteamets samarbete med kommunala 
verksamheter fungerar utmärkt 

- 3 8 1 - (12 
svar) 

18 Erfarenheterna hittills innebär att jag tror starkt på 
omvårdnadsteamet och att det här sättet att jobba hör till 
framtiden 

14 2 - - - 4.87 
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1 Målen och riktlinjerna för arbetet i omvårdnadsteamet är 
tydliga och klara 

3 10 3 - - 4.00 

2 Det finns en stor samsyn och uppslutning bakom målen och 
riktlinjerna i mitt team 

3 12 1 - - 4.12 

3 När jag anställdes fick jag tillräcklig information om vad 
arbetssättet i omvårdnadsteamet innebär 

5 8 2 1  4.06 

4 Jag har fått tillräcklig utbildning och stöd för att kunna göra 
ett bra arbete i omvårdnadsteamet 

9 5 2 - - 4.43 

5 Målgruppen för omvårdnadsteamets verksamhet är tydlig 
och klar 

4 3 7 2 - 3.56 

6 Tillvägagångssättet för anslutning av patienter innebär att vi 
når målgruppen och får rätt patienter till omvårdnadsteamet 

1 6 7 2 - 3.37 

7 Förutsättningarna i form av bemanning, resurser, 
organisation och ledning är mycket goda för att 
omvårdandsteamet ska kunna göra ett bra arbete 

3 8 5 - - 3.88 

8 Övriga verksamheter inom psykiatrin i södra Sörmland är 
väl informerade om omvårdnadsteamets roll och uppgifter 

- 4 11 1 - 3.18 

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

2 3 9 1 - 3.40 
(15 

svar) 
10 Införandet av omvårdnadsteam innebär en stor förändring 

och ett radikalt nytt sätt att tänka inom psykiatrin 
9 6 1 - - 4.50 

11 Patienterna uppskattar möjligheten till vård i hemmet genom 
omvårdnadsteamet 

14 2 - - - 4.87 

12 Närstående uppskattar möjligheten till vård i hemmet 
genom omvårdnadsteamet 

13 3 - - - 4.81 

13 Omvårdnadsteamets samarbete med 
öppenvårdsmottagningen fungerar utmärkt 

- 2 9 5 - 2.81 

14 Omvårdnadsteamets samarbete med slutenvården fungerar 
utmärkt 

- 3 9 4 - 2.93 

15 Omvårdnadsteamets samarbete med 
akutteamet/jourteamet fungerar utmärkt 

- 9 5 - - (14 
svar) 

16 Omvårdnadsteamets samarbete med landstingets 
primärvård fungerar utmärkt 

- - 3 - - (3 svar) 

17 Omvårdnadsteamets samarbete med kommunala 
verksamheter fungerar utmärkt 

- 3 8 1 - (12 
svar) 

18 Erfarenheterna hittills innebär att jag tror starkt på 
omvårdnadsteamet och att det här sättet att jobba hör till 
framtiden 

14 2 - - - 4.87 
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