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- ett tredje vårdalternativ under framväxt?

 

Den psykiatriska specialistsjukvården i Sverige bedrivs idag huvudsakligen i två 
former, genom öppenvårdsmottagningar och genom heldygnsvård i psykiatrisk 
slutenvård. För dem som drabbas av en psykisk kris och behöver mer hjälp än vad 
mottagningen kan erbjuda finns vanligtvis bara ett alternativ: inskrivning på en 
psykiatrisk slutenvårdsavdelning.

I den här rapporten lyfter vi fram psykiatrisk vård i hemmet som ett tredje vård-
alternativ och undersöker vilka möjligheter detta alternativ rymmer. Är psykiatrisk 
vård i hemmet ett alternativ till slutenvård? Kan vård i hemmet ge patienterna den 
trygghet och den vård som behövs? Och vad anser personal och patienter om 
psykiatrisk vård i hemmet där sådan vård bedrivs? 

Vår slutsats är att psykiatrisk vård i hemmet är ett vårdalternativ som förtjänar större 
uppmärksamhet än vad det hittills fått. Vårdformen bör kunna utvecklas som ett 
komplement till den slutenvård och öppenvård som nu dominerar psykiatrin. Det 
skulle ge vinster såväl för patienterna som för vårdorganisationen.

Denna rapport är en slutrapport från ett forskningsarbete som bedrivits vid 
Mälardalens högskola vid forskningsmiljön för Samproduktion. Projektet har varit 
finansierat med medel från Landstinget Sörmland. 

Rapportens författare är Mats Ekermo, fil.dr. och universitetslektor i socialt arbete
och Roland Svensson, professor i medicinsk sociologi, båda verksamma vid 
Mälardalens högskola.
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FÖRORD 

Denna rapport utgör slutrapport för projektet ”Utvärdering av de mobila omvårdnadsteamen 

i södra och västra Sörmland”. Vår förhoppning är att rapporten ska nå läsare utanför psykia-

trin i Sörmland och bidra till att frågan om psykiatrisk vård i hemmet lyfts fram och får den 

uppmärksamhet som den förtjänar i den svenska diskussionen om psykiatrins framtida ut-

formning.        

Projektet har finansierats av Landstinget Sörmland och forskningsarbetet har genomförts på 

Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, inom forskningsmiljön Sam-

produktion. 

Vi vill tacka alla som bidragit till vårt arbete, framför allt alla medarbetare vid den psykiatris-

ka kliniken i Nyköping som har bidragit med idéer och kritiska synpunkter på utvärderings-

arbetet, deltagit i samtal, ställt upp på intervjuer och besvarat enkäter. Utan ert engagemang 

hade vårt arbete inte varit möjligt! Ett särskilt tack till klinikledningen, Johan Hellström, 

överläkare och verksamhetschef, Marie Johnson, chef för de mobila omvårdnadsteamen och 

Jeanette Gröning Popa, kvalitetssamordnare. Att bli utsatta för en kritisk granskning av 

forskare är inte oproblematiskt, men ni har klarat det på ett utmärkt sätt. Ert stöd har varit 

en nödvändig förutsättning för vårt arbete. 

Ett särskilt tack också till alla patienter och närstående som har delat med sig av sina livs-

situationer och erfarenheter av den psykiatriska vården. Vår förhoppning är att er medverkan 

ska kunna öka förståelsen för hur psykiatrisk vård ska kunna utvecklas till det bättre.  

Slutrapporten har i olika versioner lästs och kommenterats av flera personer. Ett stort tack 

till Marie Johnson, Weine Petersson och Johan Lindström som har hjälpt oss att korrigera 

missuppfattningar och förtydliga i texten. Två externa läsare, Mikael Sandlund, överläkare 

och professor i psykiatri vid Umeå universitet och Anders Printz, kanslichef på Vårdförbund-

et och tidigare psykiatrisamordnare på regeringens uppdrag, har i slutskedet av arbetet 

kritiskt granskat vårt manuskript och gjort värdefulla påpekanden. Ett stort tack för att ni 

tagit er tid till detta och för att ni pekat på det ni uppfattar som brister i vår framställning. 

Med er hjälp har vi förhoppningsvis kunnat avhjälpa en del av dessa. De otydligheter och 

brister som eventuellt kvarstår i texten är vi givetvis själva ansvariga för. Detsamma gäller de 

slutsatser och tolkningar som återfinns i rapporten. För dessa är endast författarna 

ansvariga.   

 

Eskilstuna den 4 september 2017 

 

Mats Ekermo Roland Svensson 
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1. Introduktion 

I januari 2014 fick vi en förfrågan från Landstinget Sörmland om vi kunde åta oss ett forsk-

ningsuppdrag med anknytning till psykiatrin i länet. En ny verksamhet med mobila psyki-

atriska team med uppdrag att bedriva omvårdnad i hemmet var under uppbyggnad och nu 

sökte man forskare som kunde följa arbetet under en tvåårsperiod. Var det något vi kunde 

tänka oss att arbeta med? 

På ett första möte med Johan Hellström, överläkare och verksamhetschef för psykiatrin i 

södra och västra delen av Landstinget Sörmland och Marie Johnson, chef för de mobila om-

vårdnadsteamen, fick vi mer information. Det handlade om att pröva ett nytt sätt att arbeta 

inom psykiatrin. Genom tidiga insatser i hemmet när patienter började må dåligt ville man 

förhindra en inläggning i slutenvården och erbjuda patienterna ett bättre vårdalternativ.  Två 

omvårdnadsteam, ett i Nyköping och ett i Katrineholm var redan under uppbyggnad. Pengar 

fanns avsatta för ett treårigt försöksprojekt. 

Intressant och spännande var vår första reaktion. Här fanns uppenbarligen ett nytänkande 

och en vilja att skapa något annorlunda som dessutom stämde väl överens med våra egna 

idéer och tankar om behovet av en mer socialt orienterad psykiatri. Tanken på mobila team 

inom psykiatrin var förvisso inte ny. Det fanns mobila team av olika slag och att det förekom 

hembesök som en del av stödet till patienter, både i öppenvården och i akutvården, kände vi 

till. Men detta var annorlunda. Omvårdnadsteamen skulle enbart syssla med vård och stöd i 

hemmet. Här handlade det om en systematisk satsning på en psykiatri i hemmiljön för att på 

sikt minska behovet av slutenvård. Det var med andra ord en organisation för hemsjukvård 

inom psykiatrin som skulle sjösättas.  

Det var inte något svårt beslut att acceptera ett sådant forskningsuppdrag.  

Vi började orientera oss på det nya forskningsfältet. Fanns det något liknande på andra håll? 

Var det möjligt att hitta tidigare forskning av relevans för vårt forskningsprojekt?  

Vi besökte Motala och träffade Weine Petersson och hans kollegor som bedrivit psykiatrisk 

vård i hemmet i Motala och Mjölby sedan slutet av 1990-talet. Weine berättade med stort en-

gagemang om de förändringar som psykiatrin genomgått i de västra delarna av Östergötland 

de senaste femton åren, hur den psykiatriska hemsjukvården byggts ut och hur antalet plats-

er i slutenvården kraftigt hade minskat. Det fanns uppenbarligen en möjlighet att ersätta 

slutenvård med psykiatrisk vård i hemmet om man satsade fullt ut. Vi träffade också Mårten 

Gerle, en gång i tiden överläkare i Motala och den som kanske mest bidrog till att de mobila 

teamen och vården i hemmet kom igång. Gerle kunde ge oss en bakgrund till den psykiatriska 

vården i hemmet och hur idéerna en gång hade uppstått. 

Entusiasmen i Motala smittade av sig på oss. Vi fick bekräftat att vi var något nytt och spän-

nande på spåren. Psykiatrisk vård i hemmet tycktes fungera i praktiken men området var 

uppenbarligen dåligt beforskat och behovet av mer kunskap var stort. Vår planerade forsk-

ningsinsats i Landstinget Sörmland kändes både meningsfull och viktig.  
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Kanske var det ändå när vi upptäckte att psykiatrisk vård i hemmet var en betydelsefull del av 

den engelska psykiatrin som vårt nya forskningsområde fångade oss på allvar. Vi läste med 

stort intresse antologin ”Crisis Resolution and Home Treatment in Mental Health” (Johnson, 

Needle, Bindman & Thornicroft, 2008), en bok som blivit en klassiker inom området och som 

utförligt beskriver och diskuterar psykiatrisk vård i hemmet utifrån de engelska erfarenheter-

na.  Detta var uppenbarligen en vårdform som fungerade och som öppnade många nya möj-

ligheter.  I England hade så kallade CRTs (Crisis Resolution Teams) introducerats över hela 

landet och spelade en betydelsefull roll inom psykiatrin. Här fanns en lång erfarenhet av att 

bedriva psykiatrisk vård i hemmet och här bedrevs en forskning som i högsta grad kändes re-

levant, även om omvårdnadsteamen i Sörmland såg annorlunda ut och var tänkt att fungera 

på ett annat sätt än de engelska motsvarigheterna. 

Vår egen bakgrund har naturligtvis också bidragit till att vi tog oss an detta forskningsupp-

drag. Under årens lopp har vi engagerat oss i ett flertal forskningsprojekt som haft psykiatrin 

och den psykiska ohälsan i fokus. Redan på 1980-talet när de gamla mentalsjukhusen skulle 

avvecklas och psykiatrin stod för en genomgripande omvandling var en av oss engagerad i ett 

projekt som studerade avvecklingen av Sundby sjukhus i Strängnäs och framväxten av nya 

organisatoriska strukturer inom psykiatrin (Eriksson, Persson & Svensson, 1989). Därefter 

har vi bedrivit forskning på flera områden med anknytning till psykiatrisk reformverksamhet. 

Vi har studerat verksamheten personligt ombud ur ett klientperspektiv och vi har följt imple-

mentering av case management (ACT-modellen) i några av landets kommuner och landsting 

med fokus på personer med samsjuklighet (Ekermo, 2005; Ekermo & Zovko, 2007; Ekermo 

& Beckman, 2008). I ett projekt medverkade vi till att förändra den ryska mentalhälsovård-

en, ett försök att avveckla de så kallade neurologiska internathemmen i Leningrads län 

(Svensson, 2006). Som lärare och forskare inom sociologi och socialt arbete har vi fungerat 

som handledare för projekt inom området, till exempel gruppboenden för psykiatrins pati-

enter och vi har undervisat på kurser av relevans för socialpsykiatriskt arbete.  

Det kändes med andra ord både logiskt och angeläget att återknyta kontakterna med psyki-

atrin när nu möjligheten gavs att få vara med och på nära håll följa implementeringen av en 

reform som uppenbarligen har framtiden för sig. 

Forskningsarbetet i Landstinget Sörmland har till stora delar bedrivits på traditionellt sätt 

med datainsamlingar i form av intervjuer och enkäter, bearbetning av befintlig statistik och 

med rapportering i form av skriftliga rapporter (en utförlig redovisning av metoder och ar-

betssätt finns i bilaga). I ett avseende har vi emellertid haft ambitioner som avvikit från gäng-

se arbetssätt. Vi har eftersträvat ett nära samarbete med de aktörer som på sätt och vis utgör 

vårt huvudsakliga forskningsobjekt, medlemmarna i de mobila teamen, chefer och andra be-

rörda inom psykiatrin. Vi har kallat denna ambition för en interaktiv ansats, en strävan till 

samproduktion. Den har tagit sig uttryck i att vi fortlöpande har haft en dialog om forskning-

ens inriktning och uppläggning. Vi har samarbetat kring frågeställningar och datainsamling-

ar. För att kunna intervjua patienter har vi behövt hjälp med urval och med förfrågningar om 

patienternas vilja att medverka.  Inte minst viktigt har samarbetet varit vid framtagandet av 

statistik och vid bearbetning och tolkning av materialet.  
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Den interaktiva forskningsansatsen har också varit betydelsefull för vår ambition att succes-

sivt återföra kunskaper och för att forskningen ska kunna ses som en integrerad del av pro-

jektet. En kontinuerlig dialog kring presenterade resultat har skapat en grund för gemensam-

ma reflektioner och rest nya frågor att gå vidare med. Det här sättet att arbeta har enligt vår 

mening bidragit både till en mer praktiknära och praktikrelevant forskningsprocess och till 

en mer kunskapsgrundad projektutveckling.  

Under de två år vi arbetat med uppdraget, 2015 och 2016, har vi publicerat fyra forsknings-

rapporter. Rapporterna har tryckts upp och i första hand distribuerats till de berörda inom 

psykiatrin i södra och västra Sörmland. Den första rapporten (Ekermo & Svensson, 2015) be-

skrev förutsättningarna för de mobila omvårdnadsteamen, medarbetarnas uppfattningar om 

sitt arbete och vilka patienter man arbetade med. Den andra rapporten (Ekermo & Svensson, 

2016a) fokuserade på de så kallade vårdgrannarnas värdering av det arbete teamen utförde. 

Den tredje rapporten (Ekermo & Svensson, 2016b) analyserade effekterna på slutenvården 

och i vilken utsträckning den psykiatriska vården i hemmet hade påverkat slutenvårdskon-

sumtionen. Den fjärde och sista rapporten (Ekermo & Svensson, 2016c) redovisade patient-

ernas och de närståendes erfarenheter av att få vård i hemmet av de mobila omvårdnads-

teamen. 

De fyra rapporterna skrevs som sagt i första hand för dem som direkt berördes av det pågå-

ende projektet och som ett underlag för att kontinuerligt återföra kunskaper under proces-

sens gång. Vi upplevde att rapporterna kom till användning i projektet. Vi fick uppskattning 

för arbetet och rapporterna lästes och diskuterades på det sätt som vi hade hoppats. 

När vårt uppdrag avslutades hösten 2016 infann sig ändå en känsla av att något fattades. Er-

farenheterna från projektet med mobila omvårdnadsteam i Sörmland förtjänade en större 

spridning. Det praktiknära forskningsperspektivet borde kompletteras med en mer distanse-

rad och breddad analys av vad det innebär att bedriva psykiatrisk vård i hemmet. Erfarenhe-

terna från Landstinget Sörmland borde sättas in i ett större sammanhang och inte minst den 

spännande utvecklingen i England borde uppmärksammas mer i den svenska diskussionen 

om psykiatrins utformning.   

Den här rapporten är ett försök att förverkliga dessa intentioner. Vår förhoppning är att rap-

porten ska nå en vidare läsekrets utanför psykiatrin i Landstinget Sörmland och att frågan 

om psykiatrisk vård i hemmet lyfts fram och får den plats den förtjänar i diskussionen om 

hur psykiatrin bör utvecklas i framtiden.  

Störst utrymme i rapporten får givetvis avsnittet som beskriver och analyserar omvårdnads-

teamen i Sörmland. I tre kapitel (kapitel 5, 6 och 7) beskrivs hur omvårdnadsteamen är orga-

niserade och hur de arbetar och vad vårt utvärderingsarbete har resulterat i för slutsatser. 

Även om teamen hade varit verksamma en kort tid när vi gjorde våra undersökningar redo-

visar vi ingående de effekter på slutenvårdskonsumtionen som vi tycker oss kunna se som ett 

resultat av teamens arbete. Vi redovisar också vårdgrannarnas uppfattningar av de mobila 

omvårdnadsteamen. Men framför allt har vi valt att ge patienternas röst ett stort utrymme. 

Hur uppfattar patienterna som fått vård och stöd av omvårdnadsteamen den nya möjligheten 

att få psykiatrisk vård i hemmet? Hur ser man generellt på det stöd som man har fått av 
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psykiatrin tidigare? Ser man psykiatrisk vård i hemmet som ett alternativ till en inläggning i 

slutenvård nästa gång en kris närmar sig?  

Vår ambition har som sagt varit att sätta in den psykiatriska vården i hemmet i ett större 

sammanhang. Vi inleder därför rapporten med ett avsnitt som beskriver en del av de problem 

som psykiatrin idag har med att möta människors behov av stöd och lyfter fram vård i hem-

met som ett nytt vårdalternativ som skulle kunna medverka till att förbättra den psykiatriska 

vården. Därefter följer två kapitel (kapitel 2 och 3) som belyser hur psykiatrisk vård i hemmet 

kan fungera i praktiken. I det första beskrivs och diskuteras utvecklingen i England och mo-

dellen med Crisis resolutions teams. I det andra redovisas erfarenheterna från västra Öster-

götland (Motala och Mjölby). 

Rapporten avslutas med ett kapitel där erfarenheterna från våra olika exempel summeras och 

huvudtankarna i rapporten diskuteras.  

När vi påbörjade forskningen om psykiatrisk vård i hemmet hade vi en i grunden positiv in-

ställning till detta vårdalternativ. Men vi hade också många funderingar om detta kunde vara 

ett realistiskt alternativ för det stora flertalet av psykiatrins patienter. Under arbetets gång 

har vi blivit allt mer övertygade om att såväl människor i behov av psykiatrins stöd som 

psykiatrin själv skulle vinna på att denna vårdform utvecklades. Att kunna få vård och stöd i 

hemmet istället för i slutenvården upplevs av de flesta patienter som något positivt. Det är 

också en vårdform som uppskattas av de medarbetare inom psykiatrin som har erfarenhet av 

detta arbetssätt.  

Den slutsats vi nått fram till i vår forskning är således att psykiatrisk vård i hemmet är ett 

vårdalternativ som förtjänar större uppmärksamhet och som på allvar borde utvecklas som 

ett komplement till den slutenvård och öppenvård som idag dominerar psykiatrin. Detta är 

också den grundtes som löper som en röd tråd genom den här rapporten. 

Till sist, vi har försökt skriva en lättläst rapport. Det innebär att språket och innehållet inte 

alltid motsvarar de krav som brukar ställas på en vetenskaplig rapport. Vi har till exempel 

valt att inte belasta framställningen med allt för många referenser och fotnoter på det sätt 

som är vanligt i vetenskapliga texter. Vi har inte heller redovisat definitioner och metoder i 

texten i samband med att resultat från våra undersökningar i Sörmland presenteras. I av-

vägningen mellan vetenskap och tillgänglighet har vi här prioriterat det senare. För de läsare 

som vill veta mer än vad som finns i den löpande texten hänvisar vi till bilagan om metod och 

genomförande och till litteraturförteckningen i slutet av rapporten. En mer utförlig redovis-

ning av metoder och resultat finns också i de fyra rapporter som är publicerade om de mobila 

omvårdnadsteamen i Landstinget Sörmland. 
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2. Psykiatrisk vård i hemmet 

2.1. Hemsjukvården som kom bort 

Den här rapporten handlar om psykiatrisk vård i hemmet, en vårdform som i Sverige ännu är 

ganska ovanlig men som det enligt vår mening finns ett stort behov av att utveckla.  Vi vill på-

stå att detta område är både negligerat och undervärderat i utvecklingen av svensk psykiatri. 

Letar man i statliga utredningar eller i Socialstyrelsens många rapporter på psykiatriområdet 

hittar man i stort sett ingenting om psykiatrisk vård i hemmet. Inte heller är det lätt att finna 

forskningsrapporter eller undersökningar som lyfter fram svenska erfarenheter inom detta 

område.  

Detta kan tyckas märkligt, inte minst mot bakgrund av den utveckling som vi sett inom den 

somatiska hemsjukvården under de senaste decennierna. Redan i slutet av 1970-talet började 

försöken med att utveckla den somatiska vården i hemmet. Idag finns en omfattande hem-

sjukvård på olika nivåer och med olika huvudmän. Kommunerna ansvarar för en del hem-

sjukvård och landstingen har dels en primärvårdsbaserad och dels en lasarettsbunden hem-

sjukvård. Den senare har kunnat flytta över avancerad vård och behandling till patienternas 

hem. Detta har varit en starkt bidragande faktor till att antalet vårdplatser på sjukhusens 

avdelningar har minskat under senare år (Socialstyrelsen, 2008). 

Hemsjukvårdens utbyggnad ses vanligtvis som något positivt, framför allt givetvis för alla de 

patienter som inte längre behöver ligga långa perioder på vårdavdelning utan kan hantera sin 

sjukdom i hemmet. Men också ur ett sjukvårdsperspektiv. En vårdplats i slutenvården är 

kostsam. När antalet vårdplatser kan minskas kan också resurser frigöras för andra vårdbe-

hov. En aspekt som är betydelsefull när andelen äldre i befolkningen och vårdbehoven ökar. 

Men hemsjukvården har alltså inte innefattat den psykiatriska vården. Varför gjorde hem-

sjukvården halt vid de psykiatriska klinikerna? Beror det på att man här har sett större svå-

righeter att möta patienternas behov av vård och behandling i hemmet? Och vad är det i så 

fall som gör den psykiatriska heldygnsvården på sjukhus så oumbärlig och hemmet till ett, 

som det förefaller, orealistiskt alternativ? Vad är det sjukhusets psykiatriska vårdavdelningar 

kan erbjuda som en väl utbyggd psykiatrisk vård i hemmet inte klarar av?  

Det som psykiatrin kan erbjuda sina patienter på en vårdavdelning anses vanligtvis vara en 

lugn miljö, trygghet och övervakning. Den kan erbjuda avskärmning från hemmets kaos, re-

ducera riskerna för oöverlagda handlingar, riskerna för att skada sig själv eller andra och yt-

terst förhindra patienters självmordshandlingar. En kontinuerlig övervakning av patienten 

kan ge möjlighet att observera beteenden och justera medicinering. 

Men långt ifrån alla patienter inom psykiatrin som skrivs in i slutenvården läggs in av dessa 

skäl. Många skrivs in helt enkelt därför att ett alternativ till en inläggning saknas. Och en vik-

tig fråga är givetvis: är det endast vårdavdelningen på sjukhuset och personalen där som kan 
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stilla patienterna oro och ångest och ge patienten trygghet? Är det bara i sjukhusmiljön som 

patienten kan observeras och medicineringen kan administreras? 

I den här rapporten kommer vi att hävda att psykiatrisk vård i hemmet i många fall är ett al-

ternativ till psykiatrisk slutenvård och att det finns stora vinster med att utveckla den psykia-

triska vården i hemmet för patienter med allvarlig psykisk ohälsa. Vi menar att en sådan ut-

veckling skulle innebära såväl en ökad vårdkvalitet som en mer effektiv vårdorganisation. 

Framför allt är det vinster för patienterna som med vård i hemmet skulle kunna erbjudas yt-

terligare ett alternativ till vård och stöd från psykiatrin utöver de två huvudsakliga alternativ 

som erbjuds idag, stöd av öppenvårdsmottagningar och vård i slutenvård. 

Psykiatrisk vård i hemmet kan, med en väl utvecklad metodik, inte bara leda till att många 

patienter får en vård som förhindrar en inläggning i slutenvården. Den kan också öka till-

gängligheten till den psykiatriska vården och ge större trygghet. Den kan bli en vård som i 

betydligt större utsträckning än idag bedrivs på patientens villkor. Genom att möta patienten 

i hemmiljön, istället för på öppenvårdsmottagningen eller på vårdavdelningen, kan en annor-

lunda relation skapas mellan vårdare och vårdad, mellan behandlare och behandlad. På vård-

avdelningen måste patienten anpassa sig till avdelningens rutiner och villkor och på öppen-

vårdsmottagningen är det behandlarna som tar emot patienten och sätter ramarna. I hemmet 

gäller det motsatta, här är det patienten som tar emot vårdarna i en för patienten välkänd och 

invand miljö. 

När vården har hemmet som bas kan patienten bibehålla de vardagliga rutinerna och upp-

rätthålla sociala relationer i sin närhet. Med vård i hemmet kan patienten träna sin förmåga 

att tidigt upptäcka och hantera ett försämrat psykiskt mående, stärka sitt självförtroende 

istället för att fly från problemen. 

2.2. Slutenvårdens tillkortakommande  

Även om den psykiatriska slutenvården för många patienter är betydelsefull, och säkert helt 

avgörande för att de ska kunna hantera sin sjukdom, har den också uppenbara begränsning-

ar. Ofta talar man om ”svängdörrspsykiatrin” och om ”studsarna” inom psykiatrin och syftar 

då på de många återkommande inläggningarna. Undersökningar av återinläggningar visar till 

exempel att av de patienter som har behandlats för depression på en psykiatrisk slutenvårds-

avdelning återinskrivs 14 procent på nytt inom en månad. Inom en tremånadersperiod har 23 

procent återinskrivits och inom sex månader 30 procent. Liknande siffror redovisas för andra 

diagnoser, som till exempel bipolär sjukdom och för schizofreni. För patienter med 

diagnosen schizofreni är återinskrivningsfrekvensen 16 procent inom en månad och 37 

procent inom sex månader. För diagnosen bipolär sjukdom är motsvarande siffror 15 procent 

respektive 34 procent (Socialstyrelsen, 2010 s. 80 ff.). 

Om detta är bra eller dåliga resultat beror givetvis på vad man jämför med och vilka förvänt-

ningar man har på vården. I Socialstyrelsens (2010) rapport menar man att en återinskriv-

ning i slutenvården inom en månad belyser kvaliteten i slutenvården. Återinskrivningar inom 
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tre eller sex månader belyser mera kvaliteter i öppenvården. Många återinskrivningar inom 

en månad tolkar man som att utskrivningarna har skett för tidigt eller utan tillräcklig sam-

ordning med öppenvården. För många återinläggningar inom en sexmånadersperiod betrak-

tas mera som ett uttryck för brister i öppenvården eller i insatser från kommunen och social-

tjänsten. 

I den studie av psykiatriska kliniken vid Nyköpings lasarett som vi kommer att redovisa i den 

här rapporten kunde vi också konstatera att många av patienterna hade flera inläggningar 

under ett år. Under 2015 vårdades totalt 758 personer i den psykiatriska slutenvården vid 

Nyköpings lasarett. Av dessa hade 94 tre eller fler inläggningar under året. Tillsammans hade 

denna grupp på 94 personer hela 419 inläggningar och svarade därmed för 34 procent av 

samtliga vårdtillfällen under året.  

Men frågan är om dessa många återinskrivningar i slutenvården ska ses som ett uttryck för 

brister i slutenvård och öppenvård som kan och bör åtgärdas genom längre vistelse i sluten-

vården och bättre samordning. Kanske kan de istället tillskrivas avsaknaden av alternativa 

vård- och stödformer inom psykiatrin. Det finns enligt vår uppfattning ett svårhanterligt 

glapp i det psykiatriska omhändertagandet och i utformningen av vården, ett glapp mellan 

öppenvården och slutenvården. Öppenvården erbjuder på förhand inplanerade möten med 

behandlarna på dagtid på mottagningarna. Och när det krisar och det psykiska måendet för-

sämras finns bara slutenvården att tillgå. Efter utskrivningen, med ett heldygnsomhänder-

tagande, väntar ensamheten i hemmet och enstaka besök på öppenvårdsmottagningen. Kan-

ske speglar de många återkommande inläggningarna detta glapp mellan öppenvården och 

slutenvården och en avsaknad av en tredje och komplementär stödform, mera än de speglar 

brister i de nu befintliga alternativen? 

2.3. Personalens och patienternas tvivel 

När man talar med personal i den psykiatriska slutenvården får man ofta ett intryck av att 

den slutna vården har två ansikten, den både hjälper och stjälper. Den uppfattning persona-

len förmedlar är att en inläggning i slutenvården bidrar, åtminstone tillfälligt, till att dämpa 

symtomen och lindra besvären, men att den samtidigt medverkar till att på längre sikt un-

derminera patienternas förmåga att hantera sin vardag och möta kriser. För många patienter, 

menar man, skapar heldygnsvården ett beroende. Vårdavdelningen blir ett andra hem, en 

tillflyktsort dit man flyr när vardagen blir outhärdlig. De många återinläggningarna ser man 

som ett tecken på detta. 

I vår studie av psykiatrin i södra och västra Sörmland blev vi förvånade över hur utbredd 

denna uppfattning om slutenvården var. Vi mötte den på vårdavdelningarna, bland vårdper-

sonal och vårdenhetschefer och bland läkarna. Det budskap som förmedlades var tydligt; 

många av våra patienter borde egentligen inte vara här, vi har medverkat till att många pati-

enter blivit beroende av sjukvården och genom att skriva in nya patienter som tidigare inte 

vårdats i slutenvården riskerar vi att skapa nya framtida vårdbehov. I det praktiska arbetet 

ställs man ständigt inför inläggningens motsägelsefulla konsekvenser. Patientens oro, ångest 
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och inre kaos måste hanteras. Patienten måste skyddas från att skada sig själv och andra. 

Men samtidigt är man som personal medveten om att inskrivningen bidrar till att försämra 

förmågan att hantera vardagen och dess kriser och riskerar att skapa skadliga beroenden.  

Även i våra intervjuer med patienter om deras egna erfarenheter av slutenvården framträder 

två motstridiga bilder. Den positiva framhåller slutenvårdens välsignelser i en situation som 

man upplever som kaotisk, ångestfylld eller hotfull. Inskrivningen på den psykiatriska avdel-

ningen har skänkt trygghet, hjälpt till att skapa lugn och tid för återhämtning. Inläggningen 

beskrivs ofta som något nödvändigt ont, som man egentligen inte hade önskat men som var 

nödvändig i den situation som man befann sig i.  

Samtidigt rapporterar patienterna ofta en besvikelse över den behandling de fått under vård-

tillfället på avdelningen. Läkarsamtalen är få, någon direkt behandling utöver den medicin-

ska upplever man inte att man har fått. Man efterlyser vanligtvis mer samtal och ett bredare 

stöd, socialt och emotionellt, än vad man anser att man har fått. 

Mycket tyder alltså på att den psykiatriska slutenvården inte fungerar särskilt bra, kanske är 

den i vissa fall till och med kontraproduktiv. Statistiken över de många vårdtillfällena och 

återinläggningarna borde vara en varningssignal, ett tecken på att något är fel. Detsamma 

kan sägas om den uppfattning hos de anställda som betraktar det egna arbetet som de utför 

som både gott och skadligt.  

Vår slutsats är, för att uttrycka det försiktigt, att här finns en klar förbättringspotential. Men 

det handlar alltså inte i första hand om att göra slutenvården mer effektiv genom bättre be-

handlingsmetoder eller öka antalet vårdplatser för att kunna förlänga vårdtiden. Det handlar 

heller inte om att tillföra öppenvårdsmottagningarna mer resurser för tätare möten eller län-

gre behandlingstider. Vi menar att lösningen mera finns att söka i att utveckla ett tredje vård- 

och behandlingsalternativ, psykiatrisk vård med hemmet som bas.  

2.4. Några kommentarer om terminologin  

Vad menar vi egentligen när vi talar om psykiatrisk vård i hemmet? Går det att närmare de-

finiera och avgränsa begreppet och därmed också klargöra vad den här rapporten handlar 

om? 

Låt oss först säga något om vad vi inte avser när vi talar om psykiatrisk vård i hemmet. Att 

göra enstaka hembesök hos patienter betraktar vi inte som psykiatrisk vård i hemmet. Hem-

besök görs ibland av behandlarna inom öppenvården. På många håll finns också mobila team 

av olika slag som mer eller mindre regelbundet kan besöka patienter i deras hem. På den psy-

kiatriska kliniken i Nyköping finns till exempel ett psykosteam som vanligtvis träffar sina 

patienter på mottagningen men vid vissa tillfällen, som när patienten mår dåligt och har svårt 

att ta sig till mottagningen, också kan göra hembesök. Vanligtvis finns inom den psykiatriska 

organisationen också akut- eller jourteam som möter patienter i kris och som ska svara för 

akuta insatser, ibland innebär detta besök i hemmet, ibland sker omhändertagandet i anslut-

ning till kliniken.  
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Men hembesök av detta slag betraktar vi inte här som psykiatrisk vård i hemmet (på samma 

sätt som enstaka och tillfälliga hembesök inom den somatiska vården inte definieras som 

hemsjukvård). Med begreppet psykiatrisk vård i hemmet avser vi planerade och systema-

tiskt genomförda vård- och behandlingsinsatser som huvudsakligen förläggs till patientens 

hemmiljö och som utförs av en organisation som är anpassad för detta syfte. Insatsernas 

varaktighet, räknat i antal veckor eller antal besök, kan givetvis variera (på samma sätt som 

en inläggning i slutenvården och en behandling i öppenvården). Men det handlar här inte om 

enstaka besök utan om en behandlings- och vårdinsats som påbörjas och avslutas i hemmet 

och där det upprättas en vårdplan för interventionen. 

Hur den psykiatriska vården i hemmet organiseras kan se olika ut liksom arbetsmetoder och 

målsättningar. Vanligtvis bedrivs vården i form av team som finns tillgängliga även kvällar 

och helger och som har kapacitet att upprätthålla en nära kontakt med patienten genom 

hembesök, vid behov flera besök under en dag, och genom telefon. Men teamens samman-

sättning, arbetsuppgifter, tillgänglighet och deras relationer till patienterna kan skilja sig åt. 

Ytterligare en avgränsning är viktig att göra. När vi här talar om psykiatrisk vård i hemmet 

avser vi den specialiserade psykiatrins arbete med att ge vård och behandling i hemmiljön. 

Det finns även andra aktörer som har som uppgift att ge stöd i hemmet till personer med psy-

kisk ohälsa. Framför allt har kommunerna under senare år fått ett utvidgat ansvar för per-

soner med psykiska funktionsnedsättningar och utvecklat olika stödinsatser. Det innebär 

bland annat att många personer med psykiska problem kan få tillgång till så kallade särskilda 

boenden (stödboende, gruppboenden etc.) eller, om de har ett ordinärt boende, kan ansöka 

om boendestödjare som regelbundet besöker dem i hemmet. Men kommunernas stöd till 

personer med psykisk ohälsa, ofta benämnd som socialpsykiatri, handlar till största delen om 

hjälp med vardagliga problem, hjälp med att bryta social isolering och kunna hitta en me-

ningsfull sysselsättning.  
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2.5. Finns det goda exempel?     

Finns psykiatrisk vård i hemmet mest som en idé och ett tänkt ideal eller finns det också i 

verkligheten? Finns det erfarenheter och resultat som kan ge stöd åt våra påståenden om 

denna vårdform?  

Svaret är att psykiatrisk vård i hemmet i den mening vi här använder begreppet förekommer 

på många håll i världen och det finns idag också en hel del erfarenheter av detta arbetssätt. Vi 

kommer i den här rapporten framför allt att mer utförligt beskriva och lyfta fram erfarenhe-

terna från England (kapitel 3). Men även i Australien och i vårt grannland Norge och på and-

ra håll bedrivs psykiatrisk vård i hemmet i enlighet med den definition vi utgår ifrån här. 

I Sverige har detta arbetssätt ännu inte fått någon större uppmärksamhet och det är inte lätt 

att hitta någon mer storskalig verksamhet. På några håll tycks det ändå finnas öar där man 

utformat modeller för och systematiskt prövat psykiatrisk vård i hemmet. Ett sådant exempel 

finns i Region Östergötland, där man i den västra länsdelen sedan mitten av 1990-talet har 

utvecklat en verksamhet med vård i hemmet som ett centralt inslag. Vi kommer i kapitel 4 att 

beskriva arbetssättet och erfarenheterna av de mobila omvårdnadsteamen i Motala och 

Mjölby.  

Det projekt som vår egen forskning har handlat om, ett försök att utveckla psykiatrisk vård i 

hemmet genom mobila omvårdnadsteam i Landstinget Sörmland, är ytterligare ett exempel 

på de spirande och trevande försöken att hitta ett tredje alternativ till vård och behandling 

inom psykiatrin vid sidan av slutenvård och öppenvårdsmottagningar. Projektet hämtade 

inspiration från de goda erfarenheter som man gjort i Motala och Mjölby, men mycket kom 

att skilja sig åt. Och utfallet har, som vi ska återkomma till, också blivit olika.  

2.6. Föregångarna – en historisk tillbakablick 

Tanken på att vårda och behandla psykiatrins patienter i hemmet istället för på sjukhus eller 

andra institutioner är på intet sätt ny. Det finns en historik med åtskilliga pionjärer och ny-

tänkare inom psykiatrin som kan ses som föregångare till dagens entreprenörer inom områ-

det. 

Om vi håller oss till de som mer direkt har haft inflytande över och kan ses som föregångare 

till dagens psykiatri i hemmet bör vi nämna Benjamin Pasamanick som i Ohio i USA 1961 

startade försök med att behandla patienter med schizofreni i deras hem. En annan inflytelse-

rik pionjär i USA var Paul Polak i Denver på 1970- talet (Polak & Kirby, 1976). Polak skapade 

ett team som gjorde bedömningar av alla patienter som blev aktuella för inskrivning på akut-

vårdsavdelning och erbjöd dem 24-timmars vård i hemmet som ett alternativ till inläggning-

en. Verksamheten pågick under en tioårsperiod men upphörde när Polak lämnade Denver. 

Men arbetet väckte uppmärksamhet och gav inspiration till fortsatta försök.  

En annan namnkunnig innovatör inom psykiatrin, Leonard Stein, startade 1974 i Wisconsin, 

USA, en verksamhet som fortfarande är igång (Stein & Test, 1980). Leonard Steins arbete i 
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Dana County i Wisconsin har varit en mycket betydelsefull inspirationskälla för den psykia-

triska vård i hemmet som byggts upp i England under de senaste 15-20 åren och har också 

många likheter med denna. Steins psykiatriska team erbjuder till exempel 24-timmarshjälp, 

de bedömer alla patienter som remitteras till slutenvården, de arbetar för att underlätta ut-

skrivning och man har kapacitet att besöka patienterna flera gånger om dagen om det skulle 

behövas. 

Även Australien var tidigt ute med att pröva olika former av psykiatrisk vård i hemmet. I 

delstaten New South Wales utfärdades 1983 rekommendationer att arbeta med psykiatrisk 

vård i hemmet utifrån en modell som John Hoult hade utvecklat i Sidney (Hoult, 1991). Den-

na modell brukar beskrivas som en integrerad modell, vilket innebar att det är samma team 

som svarar för öppenvården (där vårdpersonalen möter patienterna i ett långsiktigt arbete på 

öppenvårdsmottagningen) som också under vissa perioder svarar för den psykiatriska vården 

i hemmet när detta behövs. Men John Hoult hade efter sitt arbete i Sydney omprövat sin 

uppfattning, bland annat efter diskussioner med Leonard Stein. Stein menade att det var 

orealistiskt att förvänta sig att samma team skulle kunna svar för båda uppgifterna och hans 

uppfattning var att det behövdes specialiserade team för den psykiatriska vården i hemmet. 

Resultatet blev att det var den senare modellen, specialistteamen som enbart har behandling-

en och vården i hemmet som sin uppgift, som kom att introduceras i New South Wales i bör-

jan av 1980-talet. Arbetet har emellertid inte varit helt okontroversiellt. Det politiska stödet 

för den nya psykiatrin har varierat. Delstatens nyvalda liberala regering tog 1988 bort sitt 

stöd för den tidigare rekommendationen med resultatet att arbetet försvagades. Modellen har 

emellertid fortsatt att fungera i flera delar av New South Wales. 

Utvecklingen såväl i Sverige som i England har hämtat inspiration från dessa nytänkare. Den 

psykiatriska vården i hemmet i Motala och Mjölby startade till exempel efter att studiebesök 

hade gjorts i Sydney i Australien i början av 1990-talet. Bland annat tog psykiatrikern Mårten 

Gerle intryck av detta arbete och tog med sig dessa idéer hem och omsatte dem i handling när 

han blev ansvarig för psykiatrin i denna del av Landstinget Östergötland.  

I England hade så kallade CMHTs (Community Mental Health Teams) byggts upp sedan slu-

tet av 1980-talet och snabbt blivit en viktig del av psykiatrin. CMHT arbetar i stort sett som 

våra egna psykiatriska öppenvårdsmottagningar, vanligtvis med tidsbokade möten med pati-

enterna fem dagar i veckan kl. 09.00-17.00. Oftast är de lokaliserade till olika stadsdelar. In-

om CMHT gjorde man också hembesök men de var ändå begränsade och möjligheterna att ge 

stöd åt patienterna i kriser var inte särskilt bra.  

I Birmingham, i England, startade man i slutet av 1980-talet hembehandlingsprogram som 

skulle ändra på detta och man blev snart en föregångare på området. Inte minst bidrog den 

tidigare nämnde John Hoult till detta. John Hoult återvände 1995 till England från Austra-

lien och blev en central person i detta utvecklingsarbete. Den teammodell som utarbetades i 

Birmingham kom att benämnas ”the Yardley Team” (Minghella, Ford, Freeman et al, 1998). 

Den skulle så småningom bli en betydelsefull modell och inspirationskälla för den lagstift-

ning och policy som skulle ligga till grund för den psykiatriska vården i hela England. 
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I Birmingham drog man nytta av lärdomarna som John Hoult gjort i Sydney. En grundläg-

gande fråga handlade om organisationen och valet mellan integrerade och specialiserade 

team.  Tidigare hade man i Birmingham prövat modellen med integrerade team men efter 

John Hoults ankomst ändrade man på upplägget och valde att satsa på specialiserade team 

istället. Yardley-teamet blev alltså ett specialiserat team, skilt från de team som stod för de 

kontinuerliga vårdinsatserna. Yardley-teamet gavs också en mycket stark position i vårdorga-

nisationen. Teamet skulle ha kapacitet att göra akutvårdsbedömningar, kontrollera tillgången 

på akutvårdsplatser och kunna genomföra intensiva behandlingar i hemmet. 

Denna arbetsmodell kom som sagt att fungera som en förebild när den psykiatriska vården i 

hemmet snart kom att utvecklas i stor skala i England. Ett första steg i denna riktning togs år 

1999 när en nationell policy slog fast att den lokala psykiatrin måste kunna erbjuda 24-tim-

mars tillgänglighet för akuta bedömningar och att behandling i hemmet måste finnas som ett 

alternativ till inskrivning på sjukhus (Department of Health, 1999).  

Året därpå drogs riktlinjerna för den nya policyn upp på ett tydligare sätt i en utvecklingsplan 

från NHS (National Health Services) och en målsättning formulerades: 

By 2004, all people in contact with specialist mental health service will be able to access crisis 

resolution service at any time. The team will treat around 100 000 people a year who would 

otherwise have to be admitted to hospital, including black and South Asian service users for 

whom this type of service has shown to be particularly beneficial. Pressure on acute inpatient 

services will be reduced by 30 % and there will generally be no out-of area admission which are 

not clinically indicated. (Department of Health, 2000, citerat från Johnson et al, 2008, s. 30). 

Detta blev starten på en intensiv och landsomfattande utbyggnad av den psykiatriska hem-

sjukvården i England. Teamen i England fick benämningen Crisis resolution teams (CRTs) 

och implementerades utifrån en tämligen detaljerad vägledning för hur teamen skulle arbeta 

och organiseras, Mental Health Policy Implementation Guide (Department of Health, 2001). 

Tio år efter starten hade CRTs implementerats över hela England och idag utgör de en hörn-

sten i den psykiatriska organisationen.  

Andra länder som har inspirerats av utvecklingen i England är bland annat Norge och 

Belgien (framför allt i Flandern). Även om vården i hemmet också här utgör en del av en na-

tionell policy och inte begränsas till öar av försöksverksamheter så finns det viktiga skillnader 

i jämförelse med engelska CRTs. I Norge har man exempelvis fokuserat mera på mindre all-

varliga diagnoser än i England när det gäller behandlingen och vården i hemmet. Det finns i 

Norge också betydligt större variation mellan de olika teamens arbetssätt än vad det gör i 

England som har utgått från en mer enhetlig modell (Biong et al, 2012; Hasselberg et al, 

2013; Karlsson et al, 2012; Karlsson, Borg,. & Kim, 2008; Ness et al, 2012). 
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2.7. Är detta inledningen till ett paradigmskifte?   

Är psykiatrisk vård i hemmet en så dramatisk förändring av psykiatrin att man till och med 

kan tala om ett paradigmskifte på samma sätt som när de stora mentalsjukhusen stängdes 

och en ny, mer öppenvårdsbaserad psykiatri tog form? Om man enbart ser till utvecklingen i 

England skulle man nog med visst fog kunna påstå att så är fallet. Men den geografiska sprid-

ningen av psykiatrisk vård i hemmet är ännu mycket begränsad och ska vi tala om paradigm-

skifte får det i så fall ske med stora förbehåll. 

I ett vidare sammanhang och i ett längre tidsperspektiv kan man ändå se psykiatrisk vård i 

hemmet som en del i det som i engelskspråkig litteratur brukar beskrivas som ”the transfor-

mation of psychiatry to community-based services”.  Denna process har präglat psykiatrin i 

större delen av västvärlden under de senaste femtio åren. De stora mentalsjukhusen med 

många patienter och ofta mångåriga inläggningar, som dominerade psykiatrin i västvärlden 

fram till 1970-talet, har i stor utsträckning avvecklats. De har ersatts av vårdavdelningar på 

sjukhusen och av psykiatriska öppenvårdsmottagningar och av ett stort antal olika kommu-

nala stödinsatser i hemmet och i lokalsamhället.  

När mentalsjukhusen stängdes flyttade heldygnsvården in på sjukhusens vårdavdelningar 

och samlokaliserades med den somatiska vården. Under en period fanns inom den speciali-

serade psykiatrin även andra former av heldygnsvård i form av behandlingshem och olika 

slag av gruppboenden, men dessa har idag till största delen avvecklats. Ansvaret för stöd och 

hjälp när det gäller boendet vilar numera på kommunerna och socialtjänsten.  

Det som nu sker genom att psykiatrisk vård i hemmet introduceras är att ytterligare ett steg 

tas i riktning bort från heldygnsvården i slutna vårdformer. I figuren nedan har vi gjort ett 

försök att illustrera utvecklingen av psykiatrin och övergången till mer av ”community-based 

services”, som man på svenska kanske skulle kunna översätta med stöd i lokalsamhället. Idag 

finns det mesta av stödet till psykiatrins patienter i lokalsamhället genom stöd från de psyki-

atriska öppenvårdsmottagningarna som ofta är utlokaliserade till olika stadsdelar och genom 

socialtjänstens och andra aktörers stödinsatser.  

Den psykiatriska vården i hemmet kan ses som ett tredje vård- och behandlingsalternativ vid 

sidan av slutenvården och den psykiatriska öppenvården. Den kan beskrivas som ett alterna-

tiv till slutenvården eftersom den ger ett 24-timmarsstöd, sju dagar i veckan, men den är 

samtidigt en form av öppenvård, eftersom den bygger på att patienten bor hemma i det egna 

hemmet och får stöd genom tidsbegränsade möten. I figur 2.1 nedan har vi placerat in den 

psykiatriska vården i hemmet mellan heldygnsvården på sjukhus och öppenvårdsmottag-

ningen, som en del av det psykiatriska stödet i lokalsamhället, det vill säga en del av en ”com-

munity-based psychiatric service”.  
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Figur 2.1 Det psykiatriska vård- och stödsystemet.  

En viktig del av psykiatrins omvandling utgörs av en förskjutning när det gäller ansvaret för 

psykiatrins målgrupper, från den landstingsdrivna specialistpsykiatrin till primärkommuner-

nas socialtjänst. Med 1995 års psykiatrireform (den så kallade Psykädel-reformen) fick kom-

munerna det uttalade ansvaret för dessa grupper. Kommunerna har därefter utvecklat olika 

former av boenden och boendestöd och rehabiliteringsinsatser. Även arbetsförmedling och 

försäkringskassor ger på olika sätt stöd till gruppen med psykisk ohälsa. Reformen med per-

sonligt ombud har fått stor spridning och innebär att brukarna kan få möjlighet till stöd från 

personer som står fria i relation till myndigheter och vårdorganisationer. I ett nordiskt pers-

pektiv förefaller Sverige på ett framgångsrikt sätt ha utvecklat olika former av stödboenden 

och boendestöd (Lindqvist, Rosenberg & Fredén, 2011). 

Ett resultat av psykiatrins omvandling de senaste decennierna är att ett mycket komplext och 

fragmentiserat system av olika vård-, behandlings- och stödformer har utvecklats. I ett inter-

nationellt jämförande perspektiv verkar det finnas en hel del likheter i denna transformering 

av psykiatrin. Men det finns också stora skillnader i de insatser som nu tar form. Medan vård 

i hemmet av personer med allvarlig psykisk ohälsa särskilt har utvecklats i Australien och i 

England och en del andra länder har vi som sagt var i Sverige inte haft samma utveckling.  

Vi har inget bra svar på frågan varför psykiatrisk vård i hemmet inom den specialiserade psy-

kiatrin är så dåligt utvecklad i Sverige. En förklaring skulle kunna vara att andra aktörer, 

framför allt kommunerna, har fått ett större åtagande när det gäller att ge stöd till personer 

med funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa. Kommunerna har kraftigt byggt ut de sär-

skilda boendeformerna (boenden med personal dygnet runt) och de har förbättrat möjlighe-
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terna att få boendestöd för personer som har svårt att klara vardagen. Men detta stöd till per-

soner med psykisk ohälsa handlar i första hand om hjälp med vardagliga problem, hjälp med 

att bryta social isolering och kunna hitta en meningsfull sysselsättning, i mindre utsträckning 

om att ge vård och behandling. Kommunernas insatser riktar sig dessutom bara till en mind-

re del av psykiatrins patienter, de flesta människor som söker hjälp och stöd av den speciali-

serade psykiatrin lever inte i särskilda boendeformer eller får hjälp av kommunernas boende-

stödjare.  

2.8. Måste fler vårdplatser bort i slutenvården? 

Den omvandling av psykiatrin som vi beskrev ovan har inneburit att antalet platser i den 

psykiatriska slutenvården har minskat dramatiskt under de senaste femtio åren. Idag har 

Sverige, i en internationell jämförelse, relativt få slutenvårdsplatser (OECD, 2014). Finns det 

inte en risk för att ytterligare neddragningar försämrar vårdkvaliteten? Har vi inte nått den 

gräns där en fortsatt minskning av vårdplatserna i slutenvården skulle innebära en allvarlig 

försämring av vården? 

Uppskattningen av hur många vårdplatser som behövs i den psykiatriska slutenvården har 

förändrats genom åren. På 1960-talet var antalet vårdplatser fortfarande ett uttryck för hur 

bra man kunde möta behoven av psykiatrisk vård och ett mått på vårdkvalitet. Den så kallade 

Mentalsjukvårdsdelegationen föreslog i sitt betänkande (1958) en kraftig utbyggnad av slu-

tenvårdspsykiatrin och mentalsjukhus på flera nya orter. Man beräknade ett platsbehov av 

30 000 vårdplatser inom psykiatrin 1970, vilket motsvarade 5 platser på 1000 invånare i då-

tidens Sverige (Persson & Svensson, 1989). Men därefter kom utvecklingen att gå i en annan 

riktning. Mentalsjukhusen avvecklades, öppenvården byggdes ut och kommunerna skapade 

nya boendeformer för många av de patientgrupper som tidigare fanns inom psykiatrin. För 

närvarande (2016) har den specialiserade psykiatriska slutenvården i Sverige totalt ca 4 300 

vårdplatser (genomsnittligt disponibla vårdplatser), vilket motsvarar färre än 0,5 platser per 

1000 invånare (Sveriges Kommuner och Landsting, 2016). 

Finns det då något skäl till att ytterligare minska denna redan mycket begränsade volym? 

Vårt svar, som vi ska utveckla i den här rapporten, är ett tveklöst ja.  Men, och det är viktigt 

att understryka, att ta bort slutenvårdsplatser är inget självändamål. Om det finns väl funge-

rande och bättre alternativ som innebär höjd vårdkvalitet är det emellertid rimligt att så sker. 

På samma sätt som slutenvårdsplatserna har minskat de senaste femtio åren när öppenvård-

en byggts ut och kommunens insatser har ökat så kommer en utbyggnad av psykiatrisk hem-

sjukvård också att leda till en minskad efterfrågan på denna form av heldygnsvård.  Och vi 

har svårt att se att detta är ett problem. Om den psykiatriska vården, enligt patienternas och 

personalens samlade bedömningar, blir mer lättillgänglig, blir mer trygg, mer effektiv och 

ökar patienternas valfrihet genom att alternativet psykiatrisk vård i hemmet utvecklas finns 

det goda skäl att även i framtiden minska antalet vårdplatser i slutenvården.  
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3. Exemplet England – Crisis Resolution Teams (CRTs) 

I England har man under de senaste femton åren genomfört en systematisk och landsom-

fattande satsning på psykiatrisk vård i hemmet. En satsning som lett till en omvälvande för-

ändring av hela den psykiatriska vården i landet.  Denna process påbörjades runt millennie-

skiftet genom flera statliga regeringsinitiativ, därefter har så kallade CRTs (Crisis Resolution 

Teams) implementerats över hela landet. Från att tidigare i huvudsak ha vilat på öppenvård i 

form av CMHTs (Community Mental Health Teams) och på en sjukhusbaserad slutenvård 

har införandet av CRTs inneburit att dessa nya team istället har fått en nyckelroll i den psyki-

atriska organisationen.  

Verksamheten med CRTs följs regelbundet upp av NHS (National Health Services) och finns 

väl dokumenterad. Den har också belysts i ett stort antal forskningsprojekt. En viktig källa för 

vår framställning nedan är boken Crisis Resolution and Home Treatment in Mental Health 

(Johnson, Needle, Bindman & Thornicroft, 2008), en antologi som utförligt redovisar bak-

grunden till CRT-reformen och vad den i praktiken innebär. En översiktlig redovisning av 

CRTs utveckling finns också i artikeln Crisis resolution and home treatment teams: an 

evolving model (Johnson, 2013). 

3.1. Grundidéerna 

I slutet av 90-talet befann sig den psykiatriska slutenvården och akutsjukvården i England i 

något som har beskrivits som ett kristillstånd. Trycket på slutenvården ökade på många håll 

och efterfrågan på vårdplatser översteg tillgången. Samtidigt ökade också missnöjet med den 

psykiatriska akutsjukvården, inte bara bland patienterna utan också bland många personal-

grupper.  

I denna situation formulerades i ett första steg en nationell policy som slog fast att den lokala 

psykiatrin måste kunna erbjuda 24-timmars tillgänglighet för akuta bedömningar och att 

psykiatrisk behandling i hemmet måste kunna erbjudas alla patienter som ett alternativ till 

inskrivning på sjukhus. När man försökte hitta en organisatorisk modell för detta vändes 

blickarna mot Birmingham och den så kallade Yardley Psychiatric Emergency Team (Ming-

hella, Ford, Freeman et al, 1998) som nu hade fått spridning även utanför Birmingham och 

prövats bland annat i Bradley och i London. 

Vad innebär då den nya organisationen? Och vad är ett CRT? Går det att ge ett kort svar på 

dessa frågor? När man i administrativa sammanhang har definierat CRT och när forskarna 

har försökt urskilja en kärnmodell för CRT så är det oftast följande kännetecken som man 

lyfter fram:  
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• CRTs ska vara multidisciplinära, vanligtvis omfattar de 14-16 anställda (sjuksköter-

skor, socialarbetare, läkare och annan klinisk personal), och ha kapacitet att erbjuda 

alla tänkbara akutpsykiatriska interventioner till personer i det geografiska upptag-

ningsområde som man ansvarar för. 

• Psykiatriker (överläkare) ska ingå i teamen. 

• Teamen ska vara tillgängliga 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan. 

• CRTs ska vara så kallade specialiserade team. Teamen ska ägna sig enbart åt krislös-

ning och åt vård och behandling i hemmen – inte med något annat utöver det. 

• Målgruppen är alla personer som i frånvaro av ett CRT skulle ha behövt skrivas in på 

en slutenvårdsavdelning. 

• CRTs ska ha en funktion som gatekeeper och göra bedömningar (assessments) av alla 

patienter. I sin roll som gatekeeper ska CRTs också ha tillgång till och kontroll över 

alla akutvårdsplatser i slutenvården. 

• Snabba bedömningar ska kunna erbjudas i lokalsamhället, inom en timma ska sådana 

kunna genomföras om det behövs. 

• En intensiv psykiatrisk behandling ska erbjudas som ett alternativ till inskrivning på 

sjukhus i alla situationer då den initiala bedömningen indikerar att detta är möjligt. 

Om patienten skrivs in i slutenvård ska kontakten med teamet upprätthållas och en 

tidig utskrivning och överföring till vård i hemmet göras så snart detta är möjligt. 

• Teamen ska ha kapacitet att bedriva intensiv vård i hemmet och göra både två och tre 

besök dagligen om detta behövs. Teamen ska kunna ge omedelbar och effektiv be-

handling i hemmet, inklusive medicinering, med syftet att förhindra inskrivning på 

sjukhus och dessutom kunna ge stöd till anhöriga och närstående. 

• Den vård och behandling som teamen genomför i hemmen ska vara relativt kortvarig. 

Teamen ska vara involverade tills krisen är över. Flertalet av patienterna ska skrivas ut 

från teamen inom sex veckor (och överföras till annan vård om så behövs). 

• Om patienterna redan har etablerade kontakter i lokalsamhället, till exempel med 

kommunens insatser, ska CRT försöka utveckla samarbete med dessa.  

(Johnson, 2013)  

 

Ett CRT är alltså ett kristeam som agerar i situationer då en inläggning aktualiseras. Uppgift-

en är att uteslutande fokusera på dessa situationer och – om en inläggning ändå måste ske - 

på möjligheten att föra över patienter till vård och behandling i hemmet så snart som detta är 

möjligt. Detta starka fokus på den akuta krisen har vuxit fram från tidigare erfarenheter då 

team som arbetat med vård i hemmet har haft möjligt att även engagera sig i fall då patient-

erna har börjat må dåligt men inte haft ett omedelbart behov av inskrivning. En sådan policy 

har, menar många, en tendens att driva iväg och bli oklar och omfatta för många patienter.  

Men kriterierna för vilka patienter som bör få stöd av ett CRT har ofta diskuterats. I praktik-

en tycks de flesta CRTs acceptera att även ta sig an patienter som inte bedöms ha ett omedel-

bart behov av inskrivning i slutenvården men som i en nära framtid kommer att ha detta be-

hov om inte en intensiv intervention av ett CRT inleds. Man kan säga att man därmed vidgat 

definitionen av vad en krissituation är till att gälla något mer än den akuta krisen som kräver 

omedelbar inläggning. 
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3.1.1. Rollen som gatekeeper  

Det kanske viktigaste och mest revolutionerande i den nya psykiatriska organisationen är den 

roll som CRTs har fått som gatekeeper för slutenvården. I princip ska ingen patient kunna 

skrivas in i den psykiatriska akutsjukvården i England om inte patienten först har bedömts av 

ett CRT och teamet har gjort bedömningen att detta är nödvändigt. Även de tvångsintagning-

ar som sker med polisens hjälp ska passera genom ett CRT. Det är CRTs som ska kontrollera 

vårdplatserna i akutvården och därmed har teamen fått en nyckelroll i organisationen. Detta, 

menar många bedömare, har varit avgörande för att man har kunnat minska inskrivningarna 

och reducerat platserna i slutenvården. Men det har givetvis också skapat en hel del nya pro-

blem. 

CRTs makt att vara gatekeeper tycks på många håll vara en grund för dispyter och till slitnin-

gar inom organisationen. Det är alltså en maktposition som CRTs har fått som i det praktiska 

arbetet måste hanteras varsamt och med stor smidighet om ett gott samarbetsklimat ska 

kunna uppnås. Ibland hittar man kompromisser och informella lösningar som underlättar 

samarbetet. Men samtidigt måste principerna för gatekeeper funktionen upprätthållas. Om 

en öppenvårdsmottagning vill skriva in en patient i slutenvården men inte tror att deras CRT 

utan vidare kommer att acceptera detta finns det en stor risk att man försöker gå runt teamet 

och hitta egna vägar in på avdelningarna. Sådana lösningar riskerar att gröpa ur systemet och 

är på sikt inte hållbara om CRT-modellen ska råda. 

3.1.2. Multidisciplinära team 

En annan betydelsefull aspekt av CRTs är teamens multidisciplinära sammansättning. I de 

anvisningar som man kan hitta i de tidiga dokumenten för CRTs framhålls att det är nödvän-

digt att teamen har all social, psykologisk och medicinsk kompetens som krävs för att det ska 

vara möjligt att ge ett effektivt och allomfattande stöd till patienten i hemmet. The Policy Im-

plementation Guide (Department of Health, 2001) föreslår att sjuksköterskor, läkare, arbets-

terapeuter, socialarbetare och psykologer ingår i teamen.  

När det gäller sammansättningen finns i praktiken en hel del variationer. Vanligtvis ingår 

sjuksköterskor, läkare och socialarbetare i teamen. Arbetsterapeuter och psykologer tycks 

vara mindre vanliga.  

Läkarna är ibland involverade i teamets arbete på heltid, ibland delar de sin tid med uppgift-

er på öppenvårdsmottagningen. Det senare alternativet anses ge fördelar när det gäller kon-

tinuiteten i behandlingen, men många menar att teamens funktionssätt förbättras avsevärt 

när läkaren helt ägnar sig åt teamet. Därigenom ökar teamets möjligheter att fungera som en 

effektiv gate-keeper och samarbetspartner i den psykiatriska organisationen. 
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3.1.3. Ständigt tillgängliga 

Att ständigt vara tillgängliga, tjugofyra timmar om dygnet, sju dagar i veckan är en grund-

princip för CRTs. Den bedömning man gjort är att ett team på 14-16 anställda ska kunna ha 

kapacitet att klara detta om uppdraget är att ge vård åt ungefär 20-30 patienter samtidigt.  

Men en dygnet-runt-verksamhet, sju dagar i veckan, är kostsam och personalkrävande och i 

praktiken har många CRTs försökt hitta kreativa lösningar på denna utmaning. Ett vanligt 

sätt att lösa täckningen på nätterna är att samarbeta med sjukhusens akut- och jourverksam-

het. Bakjour i hemmet är vanligt. 

3.1.4. Vilka patienter ska ett CRT ta sig an? 

Finns det några uttalade kriterier för vilka patienter som ett CRT ska ägna sig åt? Hur ser 

med andra ord målgruppen ut för denna psykiatriska vård och behandling i hemmet?  

I de riktlinjer som utformades vid millennieskiftet för CRTs arbete (Department of Health, 

2000) föreslogs att teamen skulle avgränsa sitt arbete till åldersgruppen 18-65 år. De som var 

äldre än 65 år skulle alltså inte komma ifråga. Inte heller personer med utvecklingsstörning 

(learning disabilities).  Kring dessa och andra avgränsningar har det förts en diskussion med 

resultatet att många CRTs har slopat åldersgränserna och även behandlar äldre. På en del 

håll har man inrättat särskilda team med inriktning mot äldre.  

Diskussionen om vilka patientgrupper som kan behandlas i hemmet på ett framgångsrikt sätt 

går vidare. John Hoult, en av pionjärerna och en veteran inom området psykiatrisk vård i 

hemmet, och Mary-Anne Cotton, med klinisk erfarenhet från CRTs, menar att i princip alla 

personer som befinner sig i kris, med olika typer av diagnoser och former av psykiska prob-

lem, kan ges behandling i hemmet.  För några grupper är det emellertid svårare att åstad-

komma bra resultat. Det gäller till exempel de grupper som har ett svårt alkohol- eller 

drogberoende. Det gäller också personer med mycket allvarliga depressioner som inte kan 

förbättras på kort tid med behandling och som utgör en alltför tung börda för anhöriga. Det 

finns också personer som själva kräver en inläggning och som mer eller mindre tvingar CRT 

att fatta ett sådant beslut trots att teamets bedömning egentligen är en annan. De patienter 

som bedöms vara suicidala behöver däremot inte självklart skrivas in i slutenvård. Det stora 

flertalet kan behandlas i hemmet (Hoult & Cotton, 2008). 

3.1.5. Hur rekryteras patienterna? 

Varifrån får CRTs sina patienter? Kan vem som helst kontakta ett CRT för en bedömning och 

eventuell erbjudas vård och behandling i hemmet?  

Svaren på dessa frågor varierar också mellan teamen och utifrån skillnader i den lokala kon-

texten, men generellt sett tycks det vara så att patienter kan remitteras från många håll till ett 

CRT. Eftersom CRT har en gatekeeperfunktion, alla som är i en akut kris och där en inlägg-

ning i slutenvård är aktuell ska bedömas av ett CRT, så kommer patienterna till teamet från 
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många olika håll. En del patienter kommer från aktörer utanför den specialiserade psykia-

trin, till exempel från GP:s (General Practitioners), det vill säga husläkaren i primärvården. 

Det vanligaste tycks vara att patienterna kommer från primärvårdens GPs, de psykiatriska 

öppenvårdsmottagningarna eller från akut- och jourmottagningar och från slutenvården. 

Mindre vanligt, men ändå förekommande, är att patienterna kommer från socialtjänst, polis 

och drogmissbruksenheter.  

Anslutningen till ett CRT sker ofta i två steg. Man får en remiss från någon, vanligtvis i form 

av ett telefonsamtal eller ett personligt möte och genom ett skriftligt underlag med basinfor-

mation om patienten. En kvalificerad senior medlem av teamet ansvarar vanligtvis för mot-

tagandet av remissen. Så fort man accepterat denna ska beslut tas om när och vilka som ska 

delta vid behovsbedömningen. Om remissen inte accepteras ska man kunna ge anvisningar 

om andra åtgärder per telefon.  

Därefter görs en bedömning av personen om denne ska bli föremål för teamarbete med be-

handling i hemmet eller skrivas in i slutenvården eller kanske överföras till någon annan 

vårdinstans eller annat stöd. CRTs väljer alltså i princip sina egna patienter, de kan inte bli 

påtvingad någon patient för vård och behandling i hemmet. 

Som vi påpekade ovan så finns det ett utrymme här för olika tolkningar av vad en kris är för 

något och om det faktiskt föreligger ett behov av slutenvård eller alternativet vård i hemmet. 

Ibland finns en frustration i ett CRT eftersom man upplever att patienter har remitterats till 

dem för att de ska få behandling och vård i hemmet utan att det egentligen finns grund för en 

inläggning i slutenvård. Man tolkar detta som att man försöker manipulera kriterierna och 

vidga definitionen av vad som är en kris.  

3.2. Hur ser en intervention ut? 

Hur ser arbetet ut i CRTs? Är det möjligt att beskriva de huvudsakliga momenten i den in-

tervention som utförs då ett CRT möter en patient?  

I en undersökning av CRTs användes en expertpanel på tio personer som informanter och 

sakkunniga inom området (Johnson, 2013). Expertpanelen fick bland annat frågan om vad 

de såg som de centrala inslagen i CRTs patientarbete. Svaren från de tio experterna i panelen 

kan sammanfattas i följande punkter: 

1. Behovsbedömning. En övergripande, initial bedömning av patienten (inklusive risker, 

symtom, sociala omständigheter, sociala relationer, medicinanvändning, fysisk hälsa 

etc.). 

2. Patientengagemang (engagement). Ett intensivt försök att etablera en terapeutisk re-

lation till patienten och förhandla fram en behandlingsplan som accepteras av denne. 

3. Symtomhantering (vilket ofta kan innebära att påbörja eller förändra pågående 

medicinering). 

4. Administrera medicinering till patienten - två gånger om dagen om det behövs. 

5. Se till att patienten får praktisk hjälp (till exempel med sådant som inte fungerar i 

hemmet, med barnsituationen, städning, mat, ekonomiska problem etc.). 
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6. Ge patienten möjlighet att prata igenom sina problem och sin upplevda situation med 

personalen i teamet och genom korta interventioner försöka öka patientens problem-

lösningsförmåga och förmåga att hantera vardagslivet. 

7. Information och utbildning om vad psykisk ohälsa är för något, såväl till patienten 

som till dennes sociala nätverk. 

8. Försök att identifiera och diskutera de faktorer som har utlöst den aktuella krisen (in-

klusive eventuella svårigheter i familjen eller i andra viktiga relationer). 

9. Påbörja preventionsarbete och planera för att kunna hantera framtida kriser. 

10. Planeringen av utskrivningen från teamen bör påbörjas tidigt i processen så att det 

fortsatta patientstödet finns tillgängligt så fort krisen har lösts.  

 

När det gäller punkten 1 och 2 menar expertpanelen att det egentligen inte finns någon diag-

nos eller typ av risk som nödvändigtvis utesluter en framgångsrik vård och behandling i hem-

met. I princip alla patienter kan erbjudas detta alternativ. Det som oftast förhindrar vård i 

hemmet är att det finns brister i patientens engagemang trots att teamet försöker etablera en 

terapeutisk relation. I de fall då detta inte är möjligt, när patienten exempelvis fortsätter att 

uppvisa ett mycket aggressivt eller kaotiskt beteende när behandlingen inleds, och i de fall 

det finns ett allvarligt och bestående missbruksproblem, visar erfarenheterna att möjligheter 

är små att kunna bedriva en framgångsrik behandling i hemmet. En inskrivning i sluten-

vården blir då det enda alternativet. Personer som har en historik bakom sig med tvångs-

inläggningar har också en tendens att skrivas in i slutenvården trots att CRTs även här skulle 

kunna ses som ett alternativ. 

3.2.1. Symtomhantering och medicinering  

Medicineringen (punkterna 3 och 4) spelar en viktig roll i det tidiga skedet av interventionen 

och den är ofta avgörande för att på ett bra sätt kunna reducera symtomen och etablera en 

terapeutisk relation med patienten. En förutsättning för att bedriva vård och behandling i 

hemmet genom CRTs är med andra ord att det finns effektiva och relativt snabbt verkande 

mediciner som kan dämpa patientens oro och ångestkänslor och häva akuta depressioner 

som gör det möjligt att kommunicera på ett bra sätt. 

Medicineringen ska också hjälpa till att återföra patienten till en fungerande dygnsrytm. 

Många har vänt upp och ned på dygnet och har svårigheter med sömnen. Sömntabletter 

ingår därför ofta i symtomhanteringen.  

3.2.2. Praktisk hjälp i hemmet 

Psykiatrisk vård och behandling i hemmet kräver en acceptabel hemmiljö. För patienter i 

akut psykisk kris är ofta hemmet upp och ner. Och det är inte bara den fysiska miljön som 

riskerar att rasa samman när sjukdomen går in i en akut fas. Den ekonomiska pressen ökar, 

hyresavier och fakturor samlas på hög och bidrar till att göra livet kaotiskt eller deprimeran-

de hopplöst. För en del patienter innebär en inläggning i slutenvården inte bara ett hopp om 

att få en god vård och behandling, det kan många gånger också vara en flykt från en vardags-

tillvaro som man inte längre kan hantera. 
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Om patienten istället för att skrivas in i slutenvården ska få vård och behandling i hemmet 

krävs att den fysiska miljön är i någorlunda ordning. Det är bra om dörrar och fönster är hela 

och säkra och om det finnas sängar som går att sova i och möbler som man kan sitta i. Det 

måste finnas mat i kylskåpet och möjligheter att kunna laga och äta den på ett anständigt vis. 

Och de akuta ekonomiska problemen måste lösas. 

Att se till att patienten får praktisk hjälp i sitt hem är därför en av de prioriterade insatserna 

när ett CRT påbörjar interventionen i hemmet (punkt 5 ovan). Om detta tycks det finnas stor 

enighet, samtidigt som det finns olika uppfattningar om i vilken utsträckning teammedlem-

marna själva ska hjälpa till med dessa uppgifter eller om de ska se till att andra aktörer griper 

in.  

3.2.3. Bearbeta patientens problematik, identifiera riskfaktorer och planera 

för preventiva åtgärder 

När patientens beteende har börjat stabiliseras, vanligtvis efter några dagar kan andra slag av 

interventioner starta (punkterna 6-9). Teamen har då fått en bättre bild av problemen och 

vilka resurser som är möjliga att använda. Man ger fortsatt stöd (besöker ofta, samtalar, lyss-

nar), informerar, övervakar och försöker fördjupa förståelsen för patientens sociala situation. 

Hur man sedan går vidare beror i hög grad på patientens problem och förutsättningar, men 

också på teamens kompetens, arbetsmetoder och prioriteringar. 

3.2.4. En modell med stora variationer 

Sammanfattningsvis kan man säga att det finns en kärna av betydelsefulla interventioner 

som kännetecknar CRTs arbete. Det gemensamma i arbetet är att man gör bedömningar av 

patientens tillstånd och risksituationen, försöker engagera patienten för behandlingen, han-

terar symtom och övervakar patienten och medicineringen, ger hjälp och stöd i hemmet, och 

ger information och utbildar patienten och människorna runt denne.  

Men utöver dessa grundläggande interventioner tycks det inte finnas några gemensamma 

och vedertagna metoder för det psykiatriska arbetet i hemmet. Och även om de ovan nämnda 

momenten är gemensamma och kan sägas utgöra en kärna i CRT-policyn kan det även i des-

sa avseenden skilja sig en hel del mellan olika CRTs och hur de i praktiken utförs. Hur ett 

CRT i praktiken fungerar beror mycket på den lokala organisatoriska kontexten och på vilka 

kompetenser, intressen och ambitioner som finns i teamen. 

CRT-modellen kan alltså ses som en modell som specificerar hur stöd och hjälp åt människor 

med psykisk ohälsa bör organiseras.  Men den föreskriver egentligen inte någon specifik be-

handlingsmetod.  
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3.3. Forskning om CRT  

Bidrar CRTs till att minska efterfrågan på slutenvård? Är de kostnadseffektiva – det vill säga 

sparar de in mer pengar än vad de kostar att driva? Och vad anser patienterna om CRT – är 

de nöjda med det stöd som CRTs ger? Finns det några tecken på att människor far illa när 

slutenvården ersätts med vård i hemmet – kan man exempelvis se någon ökning av själv-

mordsfrekvensen när CRTs införs? Ökar tvångsinskrivningarna? 

Detta är några frågeställningar som ofta formulerades när CRTs introducerades och som 

forskare har försökt besvara. I en forskningsöversikt från 2012 sammanfattas resultaten från 

denna forskning (Hubbeling & Bertram, 2012). Kortfattat kan man beskriva resultaten från 

forskningen på följande sätt. 

En genomgång av 16 studier visar entydigt att introduktionen av CRTs leder till en minskning 

av inskrivningar i slutenvården. Flertalet visade också på en minskning av vårdtiderna. Me-

toderna i dessa undersökningar varierar, ibland har man jämfört situationen före respektive 

efter implementeringen av CRTs, i andra studier har man jämfört med kontrollområden som 

inte har infört CRTs. Som författarna påpekar är det emellertid viktigt att komma ihåg att 

även om man kan påvisa en reduktion av slutenvården genom CRTs så skulle givetvis samma 

resultat ha kunnat uppnås på andra sätt. Med andra ord; andra åtgärder än CRTs skulle i 

princip kunna leda till samma resultat.  

Är CRTs kostnadseffektiva? I de fem studier som redovisas i översikten har man använt olika 

metoder för att mäta kostnadseffektiviteten men man kommer ändå till samma entydiga re-

sultat: CRTs innebär lägre kostnader än alternativa vård- och behandlingsmetoder. Däremot 

är det inte självklart att de totala kostnaderna för den psykiatriska organisationen minskar 

när CRTs införs. Om den totala kostnaden minskar eller inte beror på flera faktorer, framför 

allt om man tar bort vårdplatser när de akuta inskrivningarna minskar eller om det istället 

leder till att fler personer får vård eller att antalet vårddagar för de inneliggande ökar.  

När det gäller självmordsfrekvensen är denna inte så lätt att undersöka eftersom antalet 

självmord är relativt få och svåra att förutse statistiskt i mindre områden. I fem studier har 

man undersökt förekomsten av självmord i relation till introduktionen av CRT men inte i 

någon av dessa har man kunna finna stöd för ett samband så att CRT skulle öka risken för 

självmord. Under perioden 1998 till 2008 – när CRT introducerades i stor skala i hela 

England - har inte heller antalet självmord generellt ökat i landet. 

Frågan om tvångsintagningar har belysts i nio studier. I två av dessa noterar man en minsk-

ning av antalet tvångsintagningar när CRTs introducerats. I fem studier kan man se en ök-

ning och i två kan man inte observera någon förändring alls. Resultaten är alltså inte en-

tydiga. Författarna påpekar att ökningen av tvångsintagningarna också kan spegla en generell 

ökning i västvärlden att sänka trösklarna för tvångsinskrivningar. I England kan man se en 

trend, som inleddes redan på 90-talet, innan CRT introducerades, som innebär att antalet 

tvångsinskrivningar generellt ökar och detta kan alltså vara en förklaring till resultaten i 

dessa studier. 
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Och, slutligen, vad säger forskningen om patientnöjdheten? Är CRT en behandlingsform som 

uppskattas av patienterna/brukarna?  I flera studier har man försökt undersöka detta med 

hjälp av enkäter till brukarna. I de flesta fall har emellertid svarsfrekvensen varit så låg att 

man inte kan dra några slutsatser från dem. Bara två undersökningar har acceptabel svars-

frekvens och båda tyder på att brukarna är mer nöjda med CRT än med alternativa vård- och 

behandlingsformer.  

Sammanfattningsvis ger alltså den forskning som Hubbeling & Bertram (2012) har samman-

ställt en positiv bild av CRT. Forskningen har i hög grad fokuserat på den praktiska nyttan av 

CRT och huvudfrågan har gällt vilken evidens det finns för att detta är en bra vård- och be-

handlingsform. Slutsatserna som Hubbeling & Bertram drar från sin översikt är tydliga: CRT 

bidrar till att minska inskrivningen till slutenvård och minskar den genomsnittliga använd-

ningen av slutenvårdsplatser. CRT framstår också som billigare än behandling genom in-

skrivning på sjukhus och patienterna är nöjda med CRT. 

Denna ljusa bild av CRTs och deras effekter på den engelska psykiatrin har nyanserats och 

delvis ifrågasatts på senare tid. Som vi strax ska se är det många forskare som menar att ut-

byggnaden av den psykiatriska vården i hemmet har resulterat i stora variationer i landet 

som helhet och att de positiva effekterna på många håll kan ifrågasättas.  

3.4. Implementeringen av CRT 

När besluten togs om att implementera CRT i den engelska psykiatrin var kunskapsunderla-

get tämligen magert. Det fanns forskning som gav stöd åt tanken att ge psykiatrisk vård och 

behandling i hemmet, men denna forskning var inte särskilt omfattande och resultaten base-

rades ofta på försöksverksamheter och avgränsade projekt. Många kritiska röster varnade för 

de risker man såg med denna nya organisation och den neddragning av antalet slutenvårds-

platser som skulle följa. 

Det som drev fram reformen och det fortsatta utvecklingsarbetet var mera en kritik mot slu-

tenvården och den rådande psykiatrin än evidensbaserade och kunskapsmässigt väl under-

byggda beslut. Den teoretiska grunden för CRTs har inte heller varit särskilt explicit. Det 

finns förvisso sådana teoretiska byggklossar som man ibland har refererat till i debatten om 

CRTs men de tycks inte ha haft någon större betydelse för reformarbetet. Viktigare har varit 

att politiker och planerare inom psykiatrin antog att patienterna skulle föredra att få behand-

ling och vård i hemmet istället för på sjukhus och att CRTs skulle bidra till att minska såväl 

antalet vårdplatser i slutenvården som kostnaderna för denna. 

När den tidigare nämnda expertpanelen fick frågan vad den såg som den teoretiska grunden 

för CRT är det framför allt fyra saker som lyfts fram i svaren. Kring dessa punkter förefaller 

det råda en viss konsensus bland de ledande aktörerna som drivit reformarbetet i England: 
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1. Inskrivning på sjukhus har såväl skadliga som terapeutiska effekter. Många patienter 

har svårt att acceptera en inläggning och upplever den som stigmatiserande. Om det 

är möjligt bör den således undvikas. 

2. Kriser utlöses ofta av betydelsefulla sociala och miljömässiga faktorer. Behandling i 

hemmet gör det möjligt att bättre bedöma och möta de faktorer som bidrar till att ut-

lösa kriserna. 

3. Förmågan att hantera en kris (coping skills) bör tränas i den miljö där den ska an-

vändas. Efter behandling i hemmet bör patienten vara bättre rustad att föregripa eller 

reducera effekten av framtida kriser. 

4. Relationerna mellan patienter och professionella blir annorlunda och präglas mindre 

av ojämlikheten i makt om kriserna kan hanteras i patientens hem. 

 

Även om det är idéer och föreställningar som dessa som har drivit fram utvecklingen i Eng-

land är det, som Johnson (2013) påpekar i sin presentation av reformen, också viktigt att inse 

att det även har funnits ekonomiska och politiska krafter som har verkat i samma riktning. 

Den avinstitutionalisering som har pågått i hela västvärlden de senaste femtio åren har, me-

nar Johnson, hela tiden drivits av såväl idealism som en strävan att minska på kostnaderna 

för en mycket dyr sjukhusbehandling. Och införandet av CRTs är inget undantag.  

Implementeringen av CRTs i England har gått snabbt. När den nya policyn introducerades år 

2000 fanns det bara ett fåtal CRTs i landet. Vid en kartläggning några år senare, 2006, kunde 

man konstatera att 262 team redan var färdigutbyggda eller under uppbyggnad, med totalt 

nästan 5000 anställda. Tio år efter introduktionen fanns CRTs i princip etablerade över hela 

England. 

Men implementeringen har inte varit problemfri. Trots att riktlinjerna för hur CRTs skulle 

fungera var tämligen detaljerade i policydokumenten, speciellt i The Policy Implementation 

Guide (Department of Health, 2001), så är det uppenbart att det inte alltid har varit så lätt att 

förverkliga dem till alla delar. En kartläggning som gjordes 2005 av 243 CRTs visade till 

exempel att 68 procent av teamen i praktiken fungerade som gate-keeper för slutenvårds-

platserna (en tredjedel av teamen hade alltså ännu inte denna funktion) och bara drygt 

hälften, 54 procent, levde upp till kravet på 24-timmars tillgänglighet sju dagar i veckan. 

Alla har inte heller varit entusiastiska inför den stora omställningen. Särskilt under de första 

åren drevs utvecklingen på många håll framåt av engagerade och positivt inställda medarbe-

tare inom psykiatrin. På andra platser där de ansvariga varit mer tveksamma och sett prob-

lem med reformen blev processen mer utdragen i tid och implementeringen kom att bli mer 

styrd uppifrån. Som ofta när stora reformer genomförs förlorar de i kraft och innehåll när en 

anpassning sker utifrån andra influenser och när praktiska problem måste hanteras.  

Den ursprungliga CRT-modellen är inte heller längre tvingande på det sätt som den var i 

inledningsskedet. De lokala variationerna kan därmed förväntas öka i framtiden.  
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3.5. Kritik och behov av förbättringsåtgärder 

De senaste årens forskning har nyanserat bilden av CRTs och beskrivit utvecklingen av re-

formarbetet som mer problematiskt än tidigare.  

I en artikel sammanfattar Lloyd-Evans et al (2016) det aktuella kunskapsläget när det gäller 

CRTs och dess effekter på den engelska psykiatrin. Trots att det finns mycket som tyder på att 

CRTs kan fungera bra så finns det samtidigt också många oroväckande rapporter om hur de 

fungerar på många håll i England, menar författarna, och hänvisar till rapporter från MIND 

(2011), The Schizophrenia Commission (2012) och från Care Quality Commission (2015).  

Både CRTs och avdelningsansvariga betraktar exempelvis fortfarande en stor andel av in-

skrivningarna på sjukhus som onödiga, påpekar författarna. Effekten på vårdplatsanvänd-

ning tycks också variera betänkligt mellan olika områden och reduktionen av antalet vård-

dagar tenderar att vara mindre påtaglig än minskningen av antalet inskrivningar. Tvångsin-

tagningarna har fortsatt att öka efter år 2000 trots den nationella implementeringen av 

CRTs. En nationell granskning av antalet självmord bland de grupper som fått vård genom 

CRT har även uttryckt oro för säkerheten i CRT-modellen. I en studie av självmord under 

perioden 2003 till 2011 fann forskarna att andelen självmord var högre bland de patienter 

som fått vård genom CRTs än de som vårdats i slutenvården. Hur dessa resultat ska tolkas är 

emellertid inte helt klart (Hunt et al, 2014).  

De som använder sig av CRTs är visserligen i huvudsak positiva till att få vård i sina egna 

hem men de signalerar samtidigt ett visst missnöje med CRTs, speciellt när det gäller kon-

tinuiteten i vården, kvaliteten på kontakterna med CRTs personal och det stöd de erbjuds av 

teamen vilket ibland upplevs som alltför fokuserat på medicinering och kortsiktig symtom-

kontroll (MIND, 2011; Clark et al 2008). 

Den slutsats som Lloyd-Evans et al (2016) drar av sin genomgång är att de nationella rikt-

linjerna, den uttalade policyn och rekommendationerna, har varit otillräckliga för att säkra 

en enhetlig och fullständig implementering av CRTs. Ett sätt att komma till rätta med detta 

problem är att satsa på ett utökat stöd- och hjälpprogram för CRTs. Man lanserar således 

CORE, ett kombinerat forsknings-och utvecklingsprogram som ska ge CRTs hjälp med att 

identifiera och implementera olika slag av förbättringsåtgärder.   

CORE, som står för Crisis Team Optimisation and Relapse Prevention, ska under en ettårs-

period testas på 25 CRTs, samtidigt som tio CRTs ska fungera som kontrollgrupp. Syftet är 

att undersöka om programmet kan förbättra användarnas erfarenheter av CRTs, minska 

användningen av akutsjukvården och förbättra medarbetarnas upplevelser av att arbeta i ett 

CRT. Programmet går ut på att forskarna försöker hjälpa teamen att identifiera områden för 

serviceförbättring och ge stöd till att upprätta och implementera planer som kan bidra till att 

förbättra verksamheten. 

Under de senaste åren har många också varnat för att neddragningen av den psykiatriska 

akutsjukvården i England har gått för snabbt och att många patienter har drabbats när vård-

platserna blivit för få och de alternativ som erbjuds inte fungerar fullt ut som de ska.  
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Mellan 1998 och 2012 minskade antalet vårdplatser i England med ca 40 procent. Det fanns 

2012 ca 22 300 vårdplatser i hela landet (The Commission on Acute Adult Psychiatric Care, 

2015). Enligt statistik från OECD minskade antalet vårdplatser i England mellan åren 2006 

och 2012 från 0,7 per 1000 invånare till 0,5 (OECD, 2014). 

Den fråga som allt oftare ställs i den engelska vårddebatten är om neddragningen av antalet 

vårdplatser verkligen speglar en minskad efterfrågan eller om inte alltför många platser har 

tagits bort. I flera undersökningar påtalas att det finns för få vårdplatser i den psykiatriska 

akutsjukvården idag (Gilburt, 2015). Bristen på slutenvårdsplatser har fått som konsekvens 

att fler patienter än tidigare måste överföras till vård utanför den egna hemorten. En kart-

läggning av beläggningen på 119 psykiatriska vårdavdelningar visade att 91 procent av dessa 

hade en beläggning som var högre än den rekommenderade lägstanivån (85 procent belägg-

ning). Flera av vårdavdelningarna hade en beläggningsgrad långt över 100 procent (The 

Commission on Acute Adult Psychiatric Care, 2015).  

Att trycket fortfarande är så stort på slutenvården beror på att alternativen fungerar dåligt 

och att det stöd som kan erbjudas utanför sjukhusen är otillräckligt, hävdas i en del rapport-

er. CRTs fungerar uppenbarligen långt ifrån alltid som de var tänkta att göra. Många är då-

liga på att agera snabbt på remisser och många kan inte erbjuda tillräckligt många hembesök 

när det behövs. Många team tycks ha svårt att kunna erbjuda 24 timmars service sju dagar i 

veckan (Gilburt, 2015). 

3.6. Och hur ser framtiden ut? 

Även om CRT-modellen under många år implementerades som en nationell och standardise-

rad modell kan den inte längre ses som en enhetlig modell för den psykiatriska vården i hem-

met i England. Det finns, som vi flera gånger påpekat, stora skillnader i den praktiska til-

lämpningen av CRT-modellen och utfallet är också långt ifrån entydigt positivt. Den stora ut-

maningen tycks ligga i att integrera CRTs arbete med övriga delar av den psykiatriska vården 

och med det lokala stödsystemet i övrigt. Den nya organisationen skapar många och nya kon-

taktytor och kräver en samsyn som ska omfatta ett stort antal medarbetare vilket ofta visar 

sig vara svårt. En mer lokalt styrd modell har förmodligen bättre utsikter att lyckas med detta 

än en enhetlig nationell. 

På senaste tiden har den ursprungliga CRT-modellen, så som den en gång presenterades i 

The Mental Health Policy Implementation Guide (Department of Health, 2001), till viss del 

upplösts. Även om den ofta ses som ett eftersträvansvärt ideal är modellen inte längre obliga-

torisk på den nationella nivån. Utvecklingen har generellt gått från nationella och standardi-

serade planer mot mer lokalt drivna och kontextstyrda modeller. Konsekvenserna av detta är 

att variationerna har ökat. Och förmodligen kommer de att öka ännu mer i framtiden, när det 

gäller hur CRTs organiseras och hur de arbetar. Flera CRTs har exempelvis gått ifrån den 

specialiserade teammodellen. På en del håll arbetar medarbetarna numera även med andra 

arbetsuppgifter, till exempel arbetar man periodvis på vårdavdelningar för att stärka 

kopplingarna till slutenvården.  
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När idealen möter en krass verklighet finns en risk för att idealen får ge vika. När det ekono-

miska trycket ökar och pressen på kortsiktig effektivitet blir för stor finns det en risk för att 

medarbetarna i teamen tvingas begränsa sitt arbete och endast blir leverantörer av medicinsk 

service. Fem av de tio experterna i den tidigare refererade expertpanelen varnade för de ris-

ker som finns med CRTs om de inte tillräckligt fokuserar på de sociala relationerna. Som vi 

såg ovan finns det en hel del forskningsresultat från senare år som tyder på att dessa varning-

ar inte var obefogade.  

CRTs har etablerats som en betydelsefull del av den engelska psykiatrin. Men det finns up-

penbarligen en oro för att reformen kan komma att urvattnas på sitt innehåll och att CRTs 

inte förmår använda sig av den potential som vård och behandling i hemmet skulle kunna 

innebära och som pionjärerna såg som den största vinsten med hemmet som bas för vård och 

behandling. Förbättringsprogram, som CORE, har startat och den stora frågan inför framtid-

en är om sådana program kan råda bot på de svårigheter som CRTs idag brottas med. 
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4. Mobila omvårdnadsteam i Motala och Mjölby 

I västra delarna av Östergötland har man sedan lång tid tillbaka målmedvetet och systema-

tiskt satsat på att bygga upp en verksamhet med psykiatrisk vård i hemmet. Två mobila om-

vårdnadsteam, ett i Motala och ett i Mjölby, är verksamma i upptagningsområdets fem kom-

muner (Motala, Vadstena, Mjölby, Boxholm och Ödeshög). Resultatet av satsningen på psy-

kiatrisk vård i hemmet kan avläsas i en kraftig minskning av antalet slutenvårdsplatser. Vid 

den psykiatriska kliniken vid Motala Lasarett finns idag endast 13 vårdplatser som ska betjä-

na de ca 90 000 invånarna i de fem kommunerna.  

I det här kapitlet ska vi ge en översikt av hur den psykiatriska hemsjukvården i Motala och 

Mjölby fungerar. Vi ger en bakgrund till satsningen på psykiatrisk vård i hemmet, beskriver 

hur de mobila teamen är organiserade och hur de arbetar och redovisar en del resultat från 

verksamheten.  

Det finns få studier av den psykiatriska hemsjukvården i Motala och Mjölby. Två undersök-

ningar genomfördes tidigt i utvecklingsarbetet (2002 och 2005) av Forsknings- och utveck-

lingsenheten för primärvård och psykiatri i Landstinget i Östergötland (Johansson & Holm-

berg, 2002; Nordenfelt, 2005). Under senare år har inga externa studier genomförts. Redo-

visningen nedan baserar sig i första hand på samtal och intervjuer med teamsamordnare och 

ansvariga chefer inom psykiatrin samt på intern vårdstatistik. 

4.1. Hur det började 

Intresset för att utveckla vård i hemmet inom psykiatrin i Motala kan spåras tillbaka till tidigt 

1990-tal. I samband med ett skifte på chefsöverläkarposten togs nya planer fram för att om-

strukturera psykiatrin i distriktet. Den nye chefen, Mårten Gerle, hade gjort studieresor till 

bland annat Boston i USA och till Sydney i Australien och blivit inspirerad av de vårdalterna-

tiv han sett växa fram där. Resultatet blev att ett första mobilt team som skulle kunna göra 

insatser i hemmet dygnet runt inrättades i Motala 1993. Teamet var inriktat mot akuta in-

satser under icke kontorstid och teamets tjänster kunde nås av allmänheten direkt på telefon 

(Johansson & Holmberg, 2002; Nordenfelt, 2005). 

De goda erfarenheterna av denna verksamhet födde så småningom tankar på att komplettera 

de akuta insatserna med mer omvårdnadsinriktade insatser i hemmet. En försöksverksamhet 

med så kallade Rörligt omvårdnadsteam (ROT) startade i Mjölby. Efter en tid, 2002, perma-

nentades verksamheten och utvidgades till att också innefatta det tidigare mobila teamet. Be-

nämningen på det nya teamet blev mobilt omvårdnadsteam. Från och med 2002 finns såle-

des i Västra Östergötland två sådana mobila omvårdnadsteam, ett i Motala (som betjänar 

Motala och Vadstena) och ett i Mjölby (som betjänar Mjölby, Boxholm och Ödeshög).  

En viktig influens vid tillkomsten av ROT och de nya mobila omvårdnadsteamen var boken 

Integrerad psykiatri (Falloon et al, 1997). Boken kom att ligga till grund för studiecirklar för 

klinikens personal och vårdgrannar och inspirerade det redan påbörjade förändringsarbetet.  



30 

Boken beskriver hur en samhällsbaserad psykiatri kan vidareutvecklas och hur patienter kan 

ges vård och stöd utanför de stora institutionerna. Huvudtesen är att det behövs mer integre-

rade insatser där patienter, anhöriga och den psykiatriska vården i större utsträckning sam-

arbetar med kommunen och primärvården och andra aktörer för att ta tillvara på alla tänk-

bara resurser för att minska den psykiska sårbarheten. I boken analyseras för- och nackdelar 

med den psykiatriska slutenvården. 

I bokens kapitel 6 diskuteras en ”intensiv hembaserad vård” som ett alternativ till vård på 

sjukhus. Författarna lyfter fram såväl fördelar som nackdelar med den befintliga slutenvård-

en, men slutsatsen blir att nackdelarna överväger. När ett flertal akut sjuka människor vistas 

inom samma väggar blir miljön kraftigt stressande, vilket inverkar negativt på behandlingsre-

sultatet och förlänger vårdtiden, menar de. Många patienter upplever också vistelsen på en 

avdelning som stigmatiserande och integritetskränkande. Patienterna riskerar att anpassa sig 

till miljön och bli institutionaliserade. De problem som patienten möter i sin vanliga miljö är 

svåra att analysera i den artificiella sjukhusmiljön. Det finns med andra ord starka argument 

som talar för att satsa på en psykiatri med vård och stöd utanför sjukhusmiljön. 

Det var således en kombination av olika faktorer som bidrog till att psykiatrisk vård i hemmet 

kom att etableras i de västra delarna av Östergötland. Några eldsjälar och en ny chefsöverlä-

kare, en öppenhet för nya idéer i omvärlden och inspiration hämtad från studieresor och lit-

teratur bidrog till att denna utveckling kom till stånd. Man kanske inte heller ska bortse från 

att det har funnits en idétradition vid lasarettet i Motala att arbeta för en utbyggnad av hem-

sjukvård. På 1970-talet blev Barbro Beck-Fries, överläkare vid Motala lasarett, en föregång-

are för den lasarettsbaserade hemsjukvården inom somatisk vård. Den psykiatriska hemsjuk-

vård som nu tog form kan ses som en fortsättning på och en utvidgning av detta arbete. Ytter-

ligare en faktor som medverkade till att psykiatrisk vård i hemmet kom att sättas på dagord-

ningen vid den här tiden var nedläggningen av mentalsjukhuset i Vadstena, Birgittas sjukhus. 

När sjukhuset stängde under 1990-talet bidrog detta till ett aktivt sökande efter nya öppen-

vårdsinriktade lösningar. 

4.2. Hur fungerar de mobila omvårdnadsteamen? 

De mobila psykiatriska omvårdnadsteamen i Motala och Mjölby har en hel del likheter med 

CRTs i England. De bedriver psykiatrisk hemsjukvård dygnet runt, sju dagar i veckan och 

svarar både för akuta och längre men tidsbegränsade omvårdande insatser i hemmet. De mo-

bila omvårdnadsteamen är så kallade specialiserade team med det huvudsakliga uppdraget 

att arbeta med psykiatrisk vård i hemmet. Medarbetarna i teamen delar inte sin arbetstid 

med andra uppdrag på öppenvårdsmottagningarna eller i slutenvården. 

I det mobila omvårdnadsteamet i Motala arbetar 16 personer med den psykiatriska hemsjuk-

vården som betjänar Motala och Vadstena. Teamet i Mjölby har 12 medarbetare som arbetar 

mot de tre kommunerna Mjölby, Boxholm och Ödeshög. I varje team ingår sjuksköterskor 

och skötare. På kvällstid finns fyra teammedarbetare på plats i Motala och två i Mjölby fram 

till halv tio. Under natten samordnas de båda teamen, en sjuksköterska och en skötare är då i 
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tjänst. Resurser har tillförts teamen genom att slutenvården har reducerats.  Den totala kost-

naden för psykiatrin i distriktet har i princip kunnat bibehållas, trots utbyggnaden av hem-

sjukvården. 

Till skillnad från vad som är vanligt i CRT-modellen ingår emellertid inte läkare i de mobila 

omvårdnadsteamen. Psykiatriläkarna i Motala och Mjölby har sin bas på öppenvårdsmottag-

ningarna. I slutenvården finns inte några läkare anställda. Denna placering av läkarna på öp-

penvårdsmottagningarna skapar en speciell förutsättning för det psykiatriska arbetet i upp-

tagningsområdet. Läkarna på öppenvårdsmottagningarna följer patienterna oavsett vilken 

typ av vård dessa får. De arbetar nära de mobila omvårdnadsteamen och tar beslut om en in-

läggning om detta skulle bli aktuellt. De har ansvar för sina patienter när de är inskrivna på 

avdelningen eller är anslutna till omvårdnadsteamet. De går regelbundet ronder på sluten-

vårdsavdelningen och tillsammans med de mobila omvårdnadsteamen har de genomgångar 

av patienterna varje vecka. 

Omvårdnadsteamen kommer vanligtvis in under det akuta skedet av sjukdomsperioden som 

ett alternativ till inskrivning i slutenvården. Uppdraget kan initieras av behandlaren i öppen-

vården när denne gör bedömningen att patienten är i behov av en mer intensiv vårdinsats än 

vad man kan ge på mottagningen. Men insatsen kan också ske av andra skäl. Genom det mo-

bila teamet har psykiatrin tillgång till ytterligare ett behandlingsalternativ utöver det som öp-

penvårdsmottagningen och slutenvården kan erbjuda. Ofta är det patienterna själva som hör 

av sig direkt till det mobila omvårdnadsteamet och vill ha hjälp. På alla kallelser till öppen-

vården finns telefon- och kontaktuppgifter till de mobila omvårdnadsteamen och patienterna 

uppmanas ringa om de skulle vara i behov av akut hjälp. I sådana situationer kontaktar team-

en öppenvården och man stämmer av med varandra innan patienten ansluts till omvårdnads-

teamet för vård i hemmet. 

De mobila omvårdnadsteamen ses som en förlängning av öppenvården och medverkar till att 

psykiatrin blir mer lättillgänglig. Patienterna har möjlighet att komma i kontakt med psykia-

trin hela dygnet om det skulle behövas. Om en patient har akuta problem på kvällar eller hel-

ger försöker teamet vanligtvis lösa det genom egna insatser tills nästa vardag då patientens 

läkare och kontaktperson får ta ställning till situationen. Det ställningstagandet kan leda till 

att patienten ansluts till det mobila omvårdnadsteamet och får vård i hemmet. Om problemet 

inte kan lösas av teamet tills nästa vardag så har man möjlighet att skriva in patienten på slu-

tenvårdsavdelning med hjälp av den läkare som har jour. 

Även i de fall då patienten skrivs in i heldygnsvård behåller de mobila omvårdnadsteamen 

kontakten med patienten för att så snart det är möjligt kunna erbjuda hemsjukvård som ett 

alternativ till fortsatt inläggning. Även vid permissioner från slutenvården är det omvård-

nadsteamen som kontaktas om det psykiska måendet skulle försämras. De mobila omvård-

nadsteamen arbetar på detta sätt nära slutenvården, de deltar ofta vid inskrivningen och för-

söker medverka till att inläggningen inte blir längre än vad som är nödvändigt. I princip alla 

patienter som skrivs in i slutenvården aktualiseras i det mobila omvårdnadsteamet. 

Kanske kan man säga att de mobila omvårdnadsteamen i Motala och Mjölby i princip funge-

rar som en vårdavdelning, med den avgörande skillnaden att patienterna inte befinner sig på 
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avdelningen utan i sina egna hem. Istället för att skrivas in på avdelningen för heldygnsvård 

ansluts patienten till omvårdnadsteamet för att få hemsjukvård. Ibland medverkar både slu-

tenvårdsavdelningen och omvårdnadsteamet i den aktuella vårdprocessen. Hela tiden ansva-

rar behandlaren i öppenvården och ansvarig läkare för att kontinuiteten upprätthålls och för 

att det ska bli en obruten vårdkedja med optimalt stöd till patienten. 

4.3. Vilket stöd får patienterna i hemmet? 

De båda teamen har tillsammans resurser som gör att de kan ha ca 50 patienter anslutna 

samtidigt. Motalateamet brukar ha 25-30 patienter anslutna, Mjölbyteamet 15-20.  Under ett 

år kan den totala volymen av unika patienter uppgå till 500 individer. Under 2015 var 455 

(unika) patienter anslutna till de båda teamen och under 2016 något fler, 479 patienter. 

Eftersom samma patienter kan återkomma vid flera tillfällen är antalet vårdtillfällen något 

högre. 

Den tid patienten är ansluten till de mobila omvårdnadsteamen kan variera mycket beroende 

på behovet av stöd. Ibland kan det handla om kortare punktinsatser på ett par dagar. I andra 

fall kan anslutningen till teamet vara i flera månader eller till och med vara årslångt. I ge-

nomsnitt får en patient som är ansluten till omvårdnadsteamet ca 10 hembesök vid varje 

vårdtillfälle. 

I teamen arbetar man alltid två och två med hembesöken. Ett hembesök varar sällan mer än 

en timma och kan se mycket olika ut när det gäller innehåll. Övervakning av medicinering är 

ofta en viktig del i mötet med patienten. Speciellt i ett inledningsskede kan läkemedelsadmi-

nistreringen vara den huvudsakliga arbetsuppgiften som sedan successivt tas över av patien-

ten själv när så är möjligt. Besöket i hemmet för att se till att patienten tar sin medicin ger 

också en möjlighet att bedöma hur patienten mår och säkerställa att det sker en förbättring. 

Utöver uppgiften att administrera läkemedel och vara observatör kommer uppgiften att vara 

samtalspartner och i viss mån också terapeut, även om den terapeutiska behandlingen hu-

vudsakligen ligger på behandlaren i öppenvården. 

Antalet hembesök per vecka kan variera mycket. Patienter som är i stort behov av stöd kan i 

ett inledningsskede få ett eller två besök per dag. Patienterna uttrycker sällan önskemål om 

fler besök. Efter några dagar glesas besöken vanligtvis ut till varannan och var tredje dag och 

så småningom kanske till en dag i veckan eller mindre. När hembesöken glesas ut kan kon-

takten kompletteras med telefonsamtal.  

Men de mobila omvårdnadsteamen arbetar inte enbart med hembesök. Stödet till patient-

erna sker också på andra sätt. Man besöker som sagt patienter som är inneliggande eller har 

permission från slutenvården. Man medverkar vid möten på öppenvårdsmottagningen och 

har telefonkontakt med anslutna patienter. I många fall sker också samarbete med kommu-

nernas socialpsykiatri kring stödet till enskilda patienter. Varje patient följs dagligen upp 

genom den vårdplan som upprättas vid anslutningen och omvårdnadsteamens journalan-

teckningar är tillgängliga för behandlaren på öppenvårdsmottagningen.  



33 

Det finns en ambition i de mobila omvårdnadsteamen att involvera patienternas närstående 

och anhöriga i arbetet. Om det finns ett socialt nätverk av närstående försöker man vanligtvis 

träffa personer i detta i samband med hembesök. Inte sällan finns det en ensamhetsproble-

matik bakom det försämrade psykiska måendet och de sociala relationerna ser man som en 

väsentlig del av den problematik som man försöker bearbeta.  

Det finns också ett nära samarbete med kommunerna kring gemensamma patienter. Det sto-

ra flertalet av omvårdnadsteamens patienter bor i eget boende, men många har boendestöd, 

hemtjänst och kontaktpersoner inom kommunen.  Det händer att omvårdnadsteamen verkar 

för att kommunerna ska ta över kontakten efter att det mobila omvårdnadsteamet har gjort 

sina insatser. Patienter som inte har boendestödjare kan uppmuntras att söka sådant stöd. 

Patienter som bor i särskilt boende är mer sällan anslutna till omvårdnadsteamen. Det stöd 

de får i denna form av boende räcker vanligtvis till även när det psykiska måendet försämras. 

Men det är inte alltid så enkelt. Det finns exempel när omvårdnadsteamen och kommunen 

samarbetat för att personer ska kunna bo kvar på stödboendet även under perioder då de 

mått mycket dåligt. Målsättningen är dock att insatserna från teamet inte ska behövas utan 

att kommunens stödboende ska vara ett tillräckligt stöd. 

4.4. Vilka patienter arbetar man med? 

De mobila omvårdnadsteamen arbetar i princip med alla patienter som kan vara aktuella in-

om den specialiserade vuxenpsykiatrin. Det finns egentligen inte några diagnoser som man 

säger nej till eller några åldersgränser uppåt som kan påverka en eventuell anslutning till 

teamen (här skiljer man sig alltså från CRTs som vanligtvis inte arbetar med patienter med 

missbruksproblematik eller med patienter över 65 år).  

Detta innebär att merparten av omvårdnadsteamens patienter har en ganska tung psykiatrisk 

problematik som vanligtvis anses kräva behandling i slutenvård när sjukdomen går in i ett 

akut skede. Ungefär två tredjedelar av de mobila omvårdnadsteamens patienter kan föras till 

diagnoserna psykos, bipolär sjukdom, depression eller beroende. En intern kartläggning som 

genomfördes 2011 visar att av samtliga anslutna patienter under första halvåret (totalt 339 

unika individer) hade 18 procent diagnosen depression, 18 procent beroende och 17 procent 

psykotisk sjukdom. Den fjärde största gruppen var patienter med bipolär sjukdom (12 pro-

cent). 

Att begränsa den psykiatriska vården i hemmet till patienter med vissa diagnoser har egent-

ligen aldrig varit aktuellt. Där andra har problem med vård och behandling har även vi pro-

blem, resonerar man och det finns inget som talar för att det skulle vara lättare eller mer 

effektivt att behandla missbrukare eller självskadebeteenden på vårdavdelningar i sluten-

vården. Det går att säkerställa en avgiftning av missbrukare i samarbete med öppenvården. 

Och självskadebeteenden är svårt att hantera både i slutenvården och i hemsjukvården. 
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Telefonkontakter med patienter i hemmet fungerar ofta bra men är inte alltid tillfredsstäl-

lande, till exempel när det finns suicidrisk. Deprimerade personer vill ibland inte ha stöd i 

hemmet men att ersätta fysiska möten med telefonkontakt kan vara osäkert. 

4.5. Tydliga effekter på slutenvård och vårdtiderna 

Det mest påtagliga resultatet av de mobila omvårdnadsteamens verksamhet i Motala och 

Mjölby är det låga antalet vårdplatser i slutenvården. Den psykiatriska kliniken vid Motala 

lasarett har bara en psykiatrisk vårdavdelning, avdelning 8, med totalt 13 vårdplatser (på en 

befolkning på 90 000 invånare). Om detta är det lägsta antalet vårdplatser i Sverige, som en 

del av medarbetarna i Motala menar, har vi inte haft möjlighet att kontrollera, men det kan 

mycket väl förhålla sig på det sättet. Det genomsnittliga antalet disponibla vårdplatser inom 

den specialiserade psykiatrin i Sverige uppgick för några år sedan till ca 50 vårdplatser på en 

befolkning av 100 000 (OECD, 2014). 

I ett historiskt perspektiv innebär detta en dramatisk minskning av heldygnsvården i denna 

del av Östergötland. Före 1976 fanns det överhuvudtaget ingen psykiatrisk öppenvård i de 

västra länsdelarna. All psykiatrisk vård var i princip koncentrerad till mentalsjukhuset, 

Birgittas sjukhus i Vadstena. Under 1970-talet fanns ca 1000 slutenvårdsplatser att tillgå för 

psykiatrins patienter. När den första psykiatriska öppenvårdsmottagningen kom till i slutet 

av 1970-talet förändrades förutsättningarna. Antalet vårdplatser reducerades kraftigt och 

1993, då det första mobila teamet startade i Motala, fanns enbart 99 vårdplatser i sluten-

vården. Och minskningen fortsatte sedan under 1990-talet (Johansson & Holmberg, 2002). 

När det rörliga omvårdnadsteamet (ROT) infördes i Mjölby år 2000 kunde man notera en 

påtaglig effekt på slutenvårdskonsumtionen. I en forskningsrapport redovisar Johansson & 

Holmberg (2002) en jämförelse mellan områden med respektive utan ROT före och efter in-

förandet av ROT och kan konstatera att konsumtionen av sjukhusvård minskade kraftigt som 

en effekt av introduktionen av ROT (betydligt mindre i övriga områden). Antalet vårddagar i 

sluten psykiatrisk vård minskade till exempel med 51 procent när ROT infördes i Mjölby, 

Boxholm och Ödeshög. Och antalet vårdtillfällen minskade under samma tid med 47 procent 

i samma område, mot 12 procent i Motala och Vadstena som vid denna tidpunkt inte hade 

infört det rörliga omvårdnadsteamet (Johansson & Holmberg, 2002).  

En förklaring till dessa dramatiska effekter på antalet inläggningar i slutenvården är sanno-

likt det faktum att det rörliga omvårdnadsteamet även tog sig an patienter med vårdkrävande 

diagnoser. Genom att inkludera grupper med missbruk och personer med självskadebeteen-

de (som ofta har många inläggningar) och personer med psykoser (som ofta har långa inlägg-

ningar) i den psykiatriska hemsjukvården påverkades såväl antalet inläggningar som antalet 

vårddagar märkbart.  

Denna effekt på slutenvården innebar att antalet vårdplatser ytterligare kunde reduceras. Se-

dan 2002 har det totalt funnits 13 vårdplatser på avdelning 8 (dessa vårdplatser inkluderar 
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även en beroendeavdelning). Beläggningsgraden under senare år uppskattas till ca 80 pro-

cent. 

I den utvärdering som Johansson & Holmberg (2002) genomförde intervjuade man också ett 

antal patienter om deras erfarenhet av det rörliga omvårdnadsteamet. Av de totalt 89 patien-

ter som varit anslutna till ROT under undersökningsperioden intervjuades 28. När de ställ-

des inför frågan: Är du nöjd med vården i hemmet? svarade nästan samtliga, 27 av 28, ”helt 

och hållet” eller ”till stor del”. De brister som framkom vid intervjuerna gällde kontinuiteten. 

Patienterna ansåg att det var svårt att träffa så många olika personer och berätta sin sjukhi-

storia upprepade gånger, särskilt i början av vårdperioden. 

Även de anhöriga deltog i undersökningen och fick besvara en enkät. Även dessa ger uttryck 

för en i grunden positiv inställning till ROT, samtidigt som de också menar att denna vård-

form i viss utsträckning har ökat belastningen på dem själva (Johansson & Holmberg, 2002). 

En annan studie av Nordenfelt (2005) fokuserar på de anhörigas upplevelse av de mobila 

omvårdnadsteamens arbete och bygger på intervjuer med patienter och anhöriga. Rapporten 

fördjupar förståelsen för vad denna vårdform innebär för patienter och anhöriga. Både pati-

enter och anhöriga framhåller det positiva med vård i hemmet; värdet av att få vara kvar 

hemma och bibehålla kontakten med närstående personer och den trygghet det innebär. Man 

ger högt betyg åt personalens bemötande och kompetens. Samtidigt framträder här samma 

problematik som i den tidigare rapporten; vårdformen ställer höga krav på de anhöriga som 

kan känna ett ökat tungt ansvar och en ökad oro för patienterna när de är kvar i hemmet. 

4.6. Sammanfattande synpunkter 

Psykiatrin i Västra Östergötland har bedrivit psykiatrisk hemsjukvård i stor skala under lång 

tid och hunnit samla på sig en hel del erfarenheter. Studiebesöken i Motala och Mjölby har 

blivit många genom åren. Intresset för den psykiatriska hemsjukvårdsmodellen tycks ha ökat 

och det har också kommit efterföljare på några håll i landet. Men trots de goda erfarenheter-

na har den psykiatriska vården i hemmet i ett nationellt perspektiv begränsats till isolerade 

lokala projekt och försöksverksamheter.  

För de allra flesta i Sverige som drabbas av en psykisk kris och behöver mer hjälp än vad öp-

penvårdsmottagningen kan ge, finns idag bara ett alternativ: inskrivning på en psykiatrisk 

slutenvårdsavdelning. Det tredje alternativt, psykiatrisk hemsjukvård, saknas i de flesta kom-

muner. Utvecklingen av den psykiatriska hemsjukvården i Västra Östergötland har inte fått 

den uppmärksamhet som den förtjänar av de aktörer som ansvarar för svensk psykiatri på 

nationell nivå. 

I Västra Östergötland har psykiatrisk vård i hemmet sedan länge blivit vardag. Verksamheten 

tycks ha hittat sina arbetsformer och rutiner. De flesta av de patienter som vårdas i sina hem 

när de mår sämre har haft kontakt med omvårdnadsteamen vid flera tillfällen. Det finns nu 

ett tusental personer i denna länsdel som känner till vad det innebär att få stöd från de mobi-

la omvårdnadsteamen och vad de kan förvänta sig av psykiatrin. 
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För patienterna har de mobila omvårdnadsteamen ökat tillgängligheten till psykiatrin. De har 

nu möjlighet att få stöd i akuta situationer och när de mår dåligt utan att behöva läggas in i 

slutenvård. För många har det ökat tryggheten, bara vetskapen om att det går att få snabb 

hjälp kan många gånger lindra ångest och oro.  

Men även för personalen på öppenvårdsmottagningarna och i slutenvården har de mobila 

omvårdnadsteamen bidragit till ökad trygghet. När en patient skrivs ut från slutenvårdsav-

delningen behöver de inte på samma sätt som tidigare oroa sig över om det är en för tidig 

utskrivning, om patienten kommer att klara sig i hemmet. Och behandlaren på öppenvårds-

mottagningen kan ta helg utan att behöva oroa sig för om patienten kommer att klara helgen 

utan att krisa. De mobila omvårdnadsteamen kan ta över och kan kontaktas vid behov. 

Men detta innebär inte att allt är problemfritt. Det finns utmaningar som psykiatrin i Västra 

Östergötland ständigt möter och det finns orosmoln som kan skapa problem i framtiden.  En 

utmaning är personalomsättningen. Medarbetare går i pension och andra slutar av andra or-

saker. Nya medarbetare kommer hela tiden in i organisationen och måste tänka på ett sätt 

som de kanske inte är vana vid från tidigare arbetsplatser.  När till exempel nya läkare kom-

mer in i organisationen tar det vanligtvis ett tag innan de förstår hur organisationen funge-

rar. Om man är van vid att skriva in patienter i slutenvård när det krisar utan att överväga 

andra alternativ får man nu lära om. Att arbeta med öppenvården som bas istället för sluten-

vården kräver att man tänker på nytt sätt. 

Denna tankemässiga omställning gäller inte bara läkarna, den gäller alla personalgrupper 

inom psykiatrin, även om läkarna genom sin position i systemet är särskilt viktiga för att det 

ska fungera som tänkt. Hittills menar man i Motala och Mjölby att detta har gått bra men en 

lärdom som kan dras av detta är att det är viktigt med konsensus i organisationen. Det måste 

finnas en samsyn kring arbetsformerna och de idéer som är bärande för verksamheten. Det 

behövs kontinuerliga utbildningsinsatser och ett tydligt ledarskap för att en organisations-

form som skiljer ut sig i det vårdorganisatoriska fältet ska kunna överleva.  

Ett orosmoln som kan komma att störa psykiatrin i de västra länsdelarna är det fria vårdval-

et. Det fria vårdvalet innebär att en ny aktör, till exempel en privat psykiatrisk öppenvårds-

mottagning, kan etablera sig i området och erbjuda psykiatrisk öppenvård. Så har skett i Lin-

köping och Norrköping, men ännu inte i Motala. Skulle en ny öppenvårdsmottagning etable-

ras innebär det att patienter kan komma att remitteras till slutenvården från denna på tradi-

tionellt sätt. Eller så måste de mobila omvårdnadsteamen inleda ett samarbete med den nye 

aktören, något som man tror kan bli problematiskt. Det arbetssätt man tillämpar nu bygger 

som sagt på att det finns en grundläggande samsyn när det gäller hur slutenvården, 

öppenvården och den psykiatriska hemsjukvården ska fungera tillsammans. 
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5. Omvårdnadsteamen i Landstinget Sörmland 

I detta och de två följande kapitlen ska vi presentera det projekt med psykiatrisk vård i hem-

met som vi genom vår egen forskning har följt i Landstinget Sörmland. Här finns sedan 2014 

i de södra och västra delarna av länet två mobila omvårdnadsteam, ett i Nyköping och ett i 

Katrineholm, med uppdrag att bedriva psykiatrisk vård i hemmet i sju av länets kommuner. 

I en informationsbroschyr från Landstinget Sörmland, ”Psykiatriskt omvårdnadsteam i 

Nyköping”, står följande att läsa: 

Psykiatriska omvårdnadsteamet arbetar med insatser under en begränsad tid. Det sker genom 

stöd och motiverande samtal i patientens hemmiljö. Syftet är att ge ökad trygghet för patienten 

och dess närstående. Omvårdnadsteamet får uppdrag att kontakta patienten av den öppen-

vårdsmottagning som patienten redan har en etablerad kontakt med. Det kan till exempel vara 

stöd i hemmet eller stöd vid utskrivning/utslussning i samband med heldygnsvård. 

Patienten och omvårdnadsteamet gör sedan en omvårdnadsplan tillsammans. I planen fram-

går vilket behov av stöd som är aktuellt och hur lång tid planen ska gälla.  

I omvårdsteamet arbetar sjuksköterskor och skötare. (Landstinget Sörmland, 2014) 

På många sätt liknar 0mvårdnadsteamen i Sörmland de två modeller för psykiatrisk vård i 

hemmet som vi tidigare har presenterat. Teamen ska arbeta med insatser i hemmet under en 

begränsad tid, och ge ökad trygghet åt patienter och närstående. De ska ge stöd åt patienter 

vid utskrivning från slutenvården. I likhet med omvårdnadsteamen i Mjölby och Motala och 

CRTs i England är även omvårdnadsteamen i Sörmland så kallade specialiserade team.  De 

anställda i teamen ska enbart arbeta med patienter i hemmet och har inga andra uppgifter 

inom andra enheter i den psykiatriska organisationen.   

Men även om det finns en hel del likheter så finns det också stora skillnader i arbetssätt och 

arbetsformer. Som vi kommer att se i det följande skiljer sig omvårdnadsteamen i Sörmland i 

flera avseenden från de båda andra modeller för psykiatrisk vård i hemmet som vi redovisat i 

kapitel 3 och 4. 

I detta kapitel ska vi ge en bakgrund till projektets tillkomst. Vi redovisar hur den nya verk-

samheten var tänkt att fungera och hur den kom att utvecklas. Framställningen baseras i 

första hand på intervjuer med nyckelpersoner och anställda i omvårdnadsteamen och på 

dokument av relevans för verksamheten med omvårdnadsteam. 
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5.1. Bakgrund 

5.1.1. Den psykiatriska vårdorganisationen 

Psykiatrin för vuxna i södra och västra Sörmland riktar sig till invånarna i sju kommuner 

med totalt ca 150 000 innevånare (Nyköping, Oxelösund, Trosa, Gnesta, Flen, Katrineholm 

och Vingåker). Vid den psykiatriska kliniken i Nyköping finns den vuxenpsykiatriska sluten-

vården samlad; en allmänpsykiatrisk vårdavdelning (Allvården), en psykiatrisk intensiv-

vårdsavdelning (PIVA) som även innefattar beroendevård samt en psykosavdelning med en 

särskild mottagning och psykosteam. Sammanlagt fanns år 2014, när projektet startade, 45 

slutenvårdsplatser totalt vid den psykiatriska kliniken.  

Den psykiatriska akutvården består av ett akutteam i Nyköping och ett jourteam i Katrine-

holm. Akutteamet i Nyköping har sin organisatoriska bas i slutenvården vid den psykiatriska 

akutmottagningen och arbetar både inne på akutmottagningen och ”ute” vilket även kan in-

nebära hembesök vid behov. Jourteamet i Katrineholm är lokalmässigt och organisatoriskt 

kopplat till öppenvården och har ingen direktmottagning på motsvarande sätt som akutmot-

tagningen i Nyköping. Jourbesöken i Katrineholm föregås av tidsbokning och jourteamet 

uppger att man sällan gör hembesök hos patienter. Akutteamet och jourteamet har ett akut-

psykiatriskt uppdrag. Det innebär huvudsakligen psykiatrisk rådgivning, stödsamtal och pati-

entbedömningar avseende behov av omhändertagande, vårdinsats och rätt vårdnivå. 

Den psykiatriska öppenvården i södra och västra delen av Landstinget Sörmland bestod 2014 

av fem öppenvårdsmottagningar, två i Nyköping, en i Oxelösund, en i Katrineholm och en i 

Flen. Vårdpolicyn innebär att man så långt som möjligt söker tillgodose patienters psykiatri-

ska vårdbehov genom öppenvården. En viss centralisering av de psykiatriska öppenvårds-

mottagningarna har skett på senare år. En mottagningsverksamhet två dagar i veckan på 

vårdcentralen i Gnesta samt i Trosa har avvecklats och mottagningen i Oxelösund flyttades 

våren 2017 in till Nyköping.  

5.1.2. Motiv till införandet av psykiatriska omvårdnadsteam 

Landstinget Sörmland beslutade i mars 2013 att avsätta cirka 40 miljoner kronor för att un-

der en treårsperiod utveckla den psykiatriska vården i länet. I södra och västra Sörmland 

valde man att använda pengarna till en satsning på psykiatrisk vård i hemmet och på att 

inrätta två mobila omvårdnadsteam.  

Ett viktigt skäl till att införa dessa team var att minska trycket på den psykiatriska sluten-

vården. Den psykiatriska kliniken i Nyköping hade överbeläggningar (108 procent genom-

snittlig beläggningsgrad år 2012) och pressen på personalen var stor. Med omvårdnadsteam-

en skulle trycket på slutenvården kunna minska och på några års sikt skulle till och med 

antalet vårdplatser på kliniken kunna reduceras. En inspirationskälla till beslutet att inrätta 

psykiatriska omvårdnadsteam var den positiva utveckling som man kunnat se i Landstinget 
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Östergötland. Från psykiatrin i Motala och Mjölby rapporterades om mycket goda erfaren-

heter och att omvårdnadsteamen bidragit till en kraftig minskning av antalet slutenvårds-

platser. 

Ett annat motiv till införandet av mobila omvårdnadsteam handlade om att förbättra öppen-

vårdens tillgänglighet och få öppenvården mer aktiv. Nedläggningen av verksamheten i Gne-

sta och Trosa ledde till kritik från berörda patienter och kommuner mot vad som upplevdes 

vara en försämrad tillgänglighet. Det fanns ett visst politiskt tryck att göra något som en följd 

av kritiken och förbättra psykiatrins tillgänglighet i olika delar av länet. 

5.1.3. Mål för verksamheten  

Det övergripande målet för omvårdnadsteamen är att minska den psykiatriska slutenvårds-

konsumtionen. När vi intervjuade teammedlemmar och nyckelpersoner i psykiatrin var det 

uppenbart att denna målsättning var väl förankrad i organisationen och att det fanns en stor 

uppslutning kring önskvärdheten av att nå upp till detta mål. Syftet med psykiatrisk vård i 

hemmiljö uttrycks på lite olika sätt i planeringsarbetet men med samma innehållsmässiga 

betydelse; att minska patienters behov av inläggning, förhindra återinläggning och förkorta 

vårdtiden i slutenvården. Av ett planeringsdokument framgår att de mobila omvårdnads-

teamen ska vara: 

En tilläggsresurs som ska arbeta på uppdrag från klinikens öppenvårdsenheter. Mål-

sättningen är att dessa åtgärder på några års sikt ska minska behovet av slutenvårds-

platser och frigöra medel för fortsatt finansiering. Åtgärderna förväntas minska antalet 

akutbesök och därmed inläggning på sjukhus. (Landstinget Sörmland 2013, s. 2) 

Den minskade slutenvårdskonsumtionen förväntades visa sig genom effekter på antalet pati-

enter med långa vårdtider respektive patienter med återkommande inläggningar samt ett 

minskat antal akutbesök. Utöver förväntningar på minskad slutenvård uttrycks i planerings-

dokumenten många andra förhoppningar med verksamheten. Genom ökad tillgänglighet 

skulle omvårdnadsteamen bidra till ökad patientnöjdhet och upplevd trygghet hos patienter-

na. Arbetstillfredsställelsen hos de egna medarbetarna och samarbetet med kommunerna 

förväntades bli bättre. Den psykiatriska vården i hemmet förväntades ge bättre kontinuitet, 

bättre bemötanden och ökad delaktighet från patienterna. Omvårdnadsteamen skulle även ge 

stöd till och göra anhöriga mer delaktiga i vården. Insatserna i hemmet förväntades ge ökade 

möjligheter till tidig upptäckt av vårdbehov och till tidigare interventioner och därmed före-

bygga behov av inläggning i slutenvården. 
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5.2. Arbetsmodellen – hur det var tänkt 

5.2.1. Organisering, funktion och bemanning  

Omvårdnadsteamen i Sörmland är organisatoriskt och lokalmässigt en del av den psykiatris-

ka öppenvården. Omvårdnadsteamens uppdrag formulerades som att ”bedriva psykiatrisk 

omvårdnad i hemmet för personer med allvarlig psykisk funktionsnedsättning”. Patienterna 

skulle anslutas till omvårdnadsteamen genom behandlarna vid öppenvårdsmottagningarna 

för att förebygga behov av inläggning i slutenvården. Kriterierna för en anslutning ansågs 

uppfyllda när behandlaren inom öppenvården bedömde att en patient ”sviktade” eller ”sva-

jade” och risk för inläggning förelåg.   

När patienten ansluts till ett omvårdnadsteam sker det endast efter att patienten själv har 

samtyckt till detta. Anslutningstiden kan variera kraftigt, ursprungligen tänkte man sig tre till 

fem veckor med möjligheter till förlängning. Besök hos patienten i dennes hem är det grund-

läggande arbetssättet, men kontakterna sker också i många andra former, genom telefon eller 

genom möten utanför patientens bostad.  

Omvårdnadsteamen är tillgängliga sju dagar i veckan, men inte dygnet runt. På vardagarna 

finns teamen på plats från klockan 07.30 på morgonen till 22.00 på kvällen. På lördagar och 

söndagar är tillgängligheten något mindre, mellan klockan 09.00 och 19.00 kan teamen nås. 

I ett inledningsskede gällde samma tider på lördagar och söndagar som på vardagarna men 

ganska snart togs beslut att minska antalet timmar under helgerna.  

De två omvårdnadsteamen med placering i Nyköping och Katrineholm bemannas med åtta 

tjänster vardera, fyra sjuksköterskor och fyra skötare. Även om det inledningsvis fanns vissa 

rekryteringsproblem, särskilt när det gällde rekryteringen av sjuksköterskor, kom beman-

ningen i stort sett att uppnås. Den psykiatriska kompetensen i teamen kom att bli väl till-

godosedd. Den genomsnittlige teammedlemmen i de båda omvårdnadsteamen hade fjorton 

års erfarenheter av psykiatriskt arbete, varav nio inom slutenvården. Flertalet teammedlem-

mar rekryterades internt och några externt. Av de senare hade en del tidigare arbetat i den 

kommunala socialpsykiatrin. Motivet att söka sig till omvårdnadsteamen var för de flesta ett 

personligt engagemang. Man trodde på verksamhetsidén med vård och stöd i hemmet och 

ville gärna arbeta med denna arbetsform inom psykiatrin. Hos de flesta resulterade detta 

också i en hög grad av arbetstillfredsställelse.  

Omvårdnadsteamen i Sörmland startade som sagt som ett treårigt utvecklingsprojekt. Sär-

skilda medel sköts till för att finansiera verksamheten. Därmed behövde ingen annan enhet 

inom organisationen känna sig hotad av neddragning för att finansiera de nytillkomna tea-

men. De övriga psykiatriska verksamhetsdelarna kunde i stort sett fortsätta som tidigare, ett 

förhållande som i hög grad har satt sin prägel på den psykiatriska vården i hemmet i Sörm-

land. Till skillnad från CRT:s i England och omvårdnadsteamen i Motala och Mjölby fungerar 

alltså omvårdnadsteamen i Sörmland parallellt med en psykiatrisk akutvård.  
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Genom benämningen ”omvårdnadsteam” ville man i Sörmland markera verksamhetens sär-

art, bland annat mot näraliggande akutteamet och jourteamet, vars verksamheter också del-

vis var mobila med besök i hemmet vid behov. Akutteamets och jourteamets verksamheter är 

dock avgränsad till en akutpsykiatrisk funktion och inte till en längre vårdinsats i hemmet. 

5.2.2. Patienterna  

Vilka patientgrupper ska omvårdnadsteamen arbeta med? Kan personer med alla former av 

psykisk problematik erbjudas vård i hemmet eller är det vissa som exkluderas? Hur ser pati-

entgruppen som får stöd av omvårdnadsteamen ut? 

Den primära målgruppen var från början tänkt att utgöras av personer med allvarlig psykisk 

funktionsnedsättning och med hög akut- och slutenvårdskonsumtion. Genom att erbjuda 

dessa patienter vård och stöd i hemmet skulle behov av inläggningar i slutenvården förebyg-

gas och trycket på vårdavdelningarna minska. Begreppet ”studsare”, patienter med många 

återkommande akutbesök och inläggningar, förekom i beskrivningen av målgruppen.  För-

utom studsarna ville man särskilt nå gruppen av patienter med långa vårdtider. 

Några patientgrupper undantogs. Patienter med beroendeproblematik och aktivt missbruk 

ansågs ha alltför komplexa vård- och stödbehov för att med framgång kunna få hjälp i hem-

met av omvårdnadsteamen. Patienter med psykosproblematik (schizofreni och vanföreställ-

ningssyndrom) undantogs också. När omvårdnadsteamen startade fanns sedan flera år till-

baka en integrerad verksamhet uppbyggd kring patientgruppen med psykos, med psykosav-

delning, särskild mottagning och ett team som även arbetade mobilt. Det fanns ingen anled-

ning att störa denna välfungerande arbetsmodell menade man. 

Bortsett från dessa två grupper skulle omvårdnadsteamen i princip kunna ansluta alla som 

bedömdes vara i behov av stöd på grund av att deras psykiska mående försämras och öppen-

vårdsmottagningarnas insatser inte räcker till.  Om patienter exempelvis hade stödinsatser 

från kommunal hemtjänst eller boendestöd skulle det inte påverka bedömningen av omvård-

nadsteamet som vårdinsats.  

När vi intervjuade de anställda i teamen och frågade hur de ville beskriva patienternas prob-

lem och behov blev svaret att det vanligtvis handlade om patienter med ångest, depression 

och förhöjd suicidrisk. Ensamhetsproblematik, sociala fobier och tillfälliga kriser av olika slag 

hörde också till problembilden liksom passivitet och oförmåga att ta sig för saker.  

Ett sätt att beskriva de anslutna patienternas psykiska hälsoproblem är att titta på vilka dia-

gnoser som de hade registrerats för i journalhandlingarna. Av tabell 5.1 framgår hur omvård-

nadsteamens patienter har klassificerats med avseende på diagnos.  
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Tabell 5.1. Diagnosprofil för patienter anslutna till omvårdnadsteamen under 2015 (n=198). (Varje 

unik individ kan ha haft mer än en diagnos.)  

DIAGNOSER 
Antal patienter 
anslutna till 
omv.teamen 

F10-F19 - Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av  

Psykoaktiva substanser 
4 

F30-F39 - Förstämningssyndrom 86 

F40-F48 - Neurotiska, stressrelaterade och somatoforma syndrom 66 

F20-F29 - Schizofreni, schizotypa störningar och vanföreställningssyndrom 9 

F60-F69 - Personlighetsstörningar och beteendestörningar hos vuxna 18 

F99-F99 - Ospecificerad psykisk störning 4 

F00-F09 - Organiska, inklusive symtomatiska, psykiska störningar 2 

F80-F89 - Störningar av psykisk utveckling 3 

F90-F98 - Beteendestörningar och emotionella störningar med debut 

vanligen under barn- och ungdomstid 
4 

F50-F59 - Beteendestörningar förenade med fysiologiska rubbningar och 

fysiska faktorer 
1 

Övriga diagnoser eller icke-diagnosticerade 4 

Totalt antal patienter (unika individer) 198 

 

Tabell 5.1 visar att det stora flertalet av omvårdnadsteamens patienter kan hänföras till tre 

diagnoskategorier. Två diagnoser dominerar nästan helt, förstämningssyndrom (F30-F39) 

och neurotiska, stressrelaterade och somatoforma syndrom (F40-F48). Hela 77 procent (152 

patienter) har registrerats med någon av dessa diagnoser. Den tredje största diagnosgruppen 

(9 procent) är personlighets- och beteendestörningar (F60-F69). Tabellen redovisar också ett 

mindre antal patienter med beroende/missbruk respektive med psykos (F10-F19, F20-F29). 

Det låga antalet återspeglar att dessa patientgrupper inte var tänkta ingå i målgruppen.  

5.2.3. Rutinerna för patientanslutning  

En central fråga som uppstår när en modell för psykiatrisk vård i hemmet ska utformas är på 

vilket sätt patienterna ska erbjudas denna form av vård. Hur ska anslutningsvägarna till de 

mobila team som arbetar med patienter i hemmiljön utformas? Vilka instanser ska ges möj-

lighet att initiera insatsen i hemmet? 

I Sörmland blev anslutningsrutinerna tidigt en fråga som kom att diskuteras allt mer i takt 

med att omvårdnadsteamens verksamhet kom igång. Tanken från början var att patientan-

slutningen till omvårdnadsteamen skulle ske via behandlarna i öppenvården, och endast 

därigenom. Detta låg i linje med att få öppenvården mer aktiv i arbetet med att förebygga 
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behov av inläggning i slutenvården. Omvårdnadsteamen skulle kontaktas när behandlaren 

inom öppenvården bedömde att en patient ”sviktade” eller ”svajade” och risk för inläggning 

förelåg.  I detta skede skulle behandlaren formulera ett uppdrag till omvårdnadsteamet.  

En förutsättning för anslutning var patientens samtycke. Anslutningen skulle vara frivillig 

och förutsatte att patienten erhållit information och sagt ja till behandlaren att kontakta om-

vårdnadsteamet. Omvårdnadsteamet skulle komma in som en extraresurs under en tidsbe-

gränsad period när patienten mådde sämre, men inte ta över behandlingsansvaret. Detta 

skulle ligga kvar hos behandlaren vid öppenvårdsmottagningen. En vårdplan och en krisplan 

(med information om hur personalen ska agera om patienten till exempel inte är anträffbar 

eller inte öppnar vid överenskommen tid för hembesök) skulle medfölja uppdraget till om-

vårdnadsteamet. För dessa var behandlaren inom öppenvården ansvarig. Utan vårdplan och 

krisplan ingen anslutning, det var principen.  Att varje patient skulle ha sådana planer var 

inte något nytt, det ingick i det reguljära vårdarbetet. Problemet var att detta inte alltid 

efterlevdes och att (aktuell) vårdplan och krisplan ibland saknades. 

Eftersom omvårdnadsteamen inte fick så många uppdrag vid verksamhetsstarten som för-

väntat från öppenvården började teamen åta sig patientuppdrag på andra sätt, främst från 

slutenvården (Allvårdsavdelningen). I dessa fall aktualiserades patienters vård- och stöd-

behov vid utskrivningen från slutenvården. Omvårdnadsteamens uppgift blev då att säkra 

hemkomsten, underlätta patientens övergång till ett vardagsliv och förhindra en återinlägg-

ning. Genom att åta sig uppdrag från slutenvården kunde utskrivningarna göras tryggare 

både för patienterna och för utskrivande läkare.  

Anslutningen av patienter från slutenvården innebar emellertid inte att öppenvårdens roll i 

grunden skulle förändras. Anslutningen till omvårdnadsteamen skulle fortfarande ske via 

behandlaren vid öppenvårdsmottagningen. Detta aktualiserade ett annat problem, nämligen 

patienter som inte hade någon kontakt med öppenvården över huvud taget. Det kunde exem-

pelvis gälla patienter som blivit inlagda direkt i slutenvården utan någon tidigare kontakt 

med psykiatrin över huvud taget. En teammedlem uttryckte situationen som uppstod på 

följande sätt: 

Nu får vi uppdrag från slutenvården också, i väntan på öppenvården, speciellt med nyinsjuk-

nade. Och där är någon slags gap (...) För jag menar, vi kommer in tills man får en tid i öppen-

vården. 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 vårdpla-

nering. (Ekermo & Svensson, 2015, s. 13) 

För patienter utan tidigare öppenvårdskontakt fanns således ingen behandlare inom öppen-

vården och följaktligen inte heller någon vårdplan och krisplan. Oklarheter uppstod; Vem 

skulle skriva vårdplan och krisplan? Från vem inom öppenvården skulle uppdraget till om-

vårdnadsteamen komma?  

Omvårdnadsteamen fick så småningom även förfrågningar om uppdrag från akutvården, 

inledningsvis från akutmottagningen i Nyköping (fem anslutningar under första verksam-
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hetsåret 2014). Detta aktualiserade samma anslutningsproblematik för patienter utan öppen-

vårdskontakt. Samtidigt var patientens behov av vård och stöd mer akut och krävde en snabb 

hantering. Den ordinarie gången för förstagångsinsjuknade patienter vid akutmottagningen 

var, om det inte resulterade i inläggning, att läkaren skickade en bevakning till öppenvården. 

På detta följde en väntan på öppenvårdskontakt för patienten som kunde dra ut i tiden, två 

eller tre veckor var inte ovanligt. Kunde omvårdnadsteamen utgöra en lösning? Så här be-

skrev en teammedlem situationen: 

Akutläkaren skickar en bevakning till öppenvården. Men akutläkaren kan redan vid bedöm-

ningen 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 kon-

takt med den här patienten som är intresserad av att få stöd av er’. (Ekermo & Svensson, 2015, 

s. 13) 

Anslutningsvägarna till omvårdnadsteamen har alltså breddats efter starten, från att enbart 

vara inriktade mot öppenvårdsmottagningarna har teamen även kommit att rekrytera patien-

ter från slutenvården och från akut- och jourteamen. Anslutningen av patienter under verk-

samhetsåret 2015 skedde enligt följande: 57 procent från öppenvårdsmottagningarna, 30 

procent från slutenvården och 13 procent från akutteamet och jourteamet. 

Rutinerna för patientanslutning har varit en fråga som återkommande har aktualiserats i 

projektet med omvårdnadsteam i Sörmland. Även om rutinerna under projektets gång har 

förenklats och gjorts smidigare är det många som har tyckt att de inte fungerat optimalt. De 

har ansetts vara för alltför tidsödande och kriterierna för en anslutning för oklara. Vi ska 

återkomma till dessa frågor i nästa kapitel när vi redovisar vårdgrannarnas uppfattning av 

omvårdnadsteamen. 

5.3. Omvårdnadsteamen i arbete 

5.3.1. Den inledande patientkontakten 

Hur ser den första kontakten mellan omvårdnadsteam och patient ut? Vem tar beslutet om 

att patienten ska anslutas till teamet och att insatsen i hemmet ska påbörjas? Och vilka möj-

ligheter har patienten själv att påverka hur insatsen ska utformas? 

När omvårdnadsteamet kontaktas av en behandlare i öppenvården lämnar denne en kort in-

formation om patienten, vad som är problem och ger förslag till uppdrag, vad omvårdnads-

teamet skulle kunna göra.  Dessförinnan har behandlaren pratat med patienten som lämnat 

samtycke till kontakten med omvårdnadsteamet. 
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Frågan om omvårdnadsteamet ska åta sig uppdraget eller inte tas upp i teamet. 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 då i en mindre grupp. Ofta behövs ett 

snabbt beslut och om ärendet är enkelt kan två-tre teammedlemmar ibland ta beslutet till-

sammans. 

Omvårdnadsteamets första möte med patienten sker oftast tillsammans med behandlaren i 

anslutning till patientens besök i öppenvården alternativt på allvårdsavdelningen om uppdra-

get kommer därifrån. Ibland sker det första mötet i patientens hem. Omvårdnadsteamet in-

formerar om hur arbetet bedrivs, om hembesök och tillgänglighet på telefon, om vikten av 

patientens delaktighet, att omvårdnadsteamet alltid arbetar två och två, att det inte blir sam-

ma teammedlemmar varje gång, om kostnaden och vad krisplanen konkret betyder i patient-

kontakten. När det gäller kostnaden för hembesöken var den inledningsvis 150 kronor per 

besök, men höjdes senare, i enlighet med andra avgifter i landstinget, till 400 kronor besök.  

Den inledande patientkontakten innebär att omvårdnadsteamet kommer överens med pati-

enten om en omvårdnadsplan för anslutningsperioden. Utgångspunkten tas i uppdragsbe-

skrivningen från behandlaren i öppenvården, men innehållet kan komma att ändras i om-

vårdnadsteamets patientkontakt. Omvårdnadsplanen följs sedan upp, justeras och förlängs 

vid behov.  

När vi intervjuade teammedlemmarna betonade så gott som samtliga att vården och stödet i 

hemmet måste utformas på patientens villkor, patienterna måste vara delaktiga i det som 

görs och planeras.  De menade också att det i praktiken fungerade så. Patienterna var del-

aktiga i planeringen av hembesöken och aktiviteter, hur ofta och var man skulle träffas och 

vad man skulle göra. Patienterna kunde i stor utsträckning påverka anslutningstidens längd, 

avslutningen planerades vanligtvis i samförstånd. Men samtidigt som patientens delaktighet 

betonas finns det också gränser för vad patienten kan styra. Det gäller till exempel principen 

att hembesöken utförs av olika personer i teamen, patienterna kan inte välja vem man vill 

träffa ur teamet. När det gäller hembesökens längd sätter också praktiska och principiella 

ramar gränser för vad som är möjligt. 

5.3.2. Vården och stödet i hemmet 

Vad gör man då när man ger psykiatrisk vård i patientens hem? Vad består arbetet av?  

När vi ställde dessa frågor till omvårdnadsteamens medlemmar var det två saker som ofta 

återkom. För det första framhöll man att arbetet hade stor flexibilitet och kunde se mycket 

olika ut från patient till patient. ”Vi har otroligt fria händer” som en av de intervjuade ut-

tryckte det. För det andra menade man att omvårdnadsarbetet präglades av patientens behov 

och önskemål. Utöver detta var det ytterligare några aspekter på verksamheten som särskilt 

framhölls.  

Att skapa förtroende och trygghet 

I den inledande patientkontakten läggs stor vikt vid att skapa en förtroendefull relation till 

patienten. Utan förtroende och tillit saknas möjligheter att ge psykiatrisk vård i hemmet. 
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Förtroende och tillit framhålls som mål för den inledande patientkontakten. Genom detta 

skapas en trygghet hos patienten menar teammedlemmarna. Vetskapen att omvårdnads-

teamet finns där som stöd och är tillgängligt räcker ofta långt menade man. 

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 hem och vardag, att man vänder på dygnets timmar, att en hälso-

främjande rytm med mat, aktiviteter, vila och sömn gått förlorad. Omvårdnadsteamens ar-

bete handlar i dessa fall om att hjälpa patienter att återerövra och få en struktur på vardags-

livet som en första förutsättning för ett bättre psykiskt mående.  

Samtal 

Mycket av patientkontakten handlar om samtal i olika former, samtal om det psykiska må-

endet, samtal av lyssnande, stödjande, uppmuntrande och motiverande karaktär. Enligt om-

vårdnadsteamen har många patienter dåligt självförtroende, man skäms över sitt psykiska 

lidande enligt en teammedlem.  Att vara professionell i samtalet handlar, enligt teammed-

lemmarna, bland annat om att avdramatisera, att visa på mänskliga likheter, att livet går upp 

och ner och att man har skiftningar i sitt mående. Till många patienters problematik hör en-

samhet, man har inte så många att prata med. Därför är det viktigt ”att patienten blir sedd 

och lyssnad på”. 

Mycket promenader 

Mycket av det psykiatriska omvårdnadsarbetet sker under 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, att vistas i offentliga miljöer och få hjälp att 

övervinna sociala rädslor. 

Ångesthantering och fobiträning 

Omvårdnadsarbetet i hemmet handlar också om vad patienten konkret kan göra åt det psy-

kiska måendet och om kunskap, vad ångest är och strategier för att hantera ångest, vad man 

kan prova för att få ångestlindring, olika tekniker och verktyg. Vid fobier har det ibland han-

dlat om att på samma sätt hjälpa patienten hitta strategier för att hantera dessa. Några team-

medlemmar säger att man tillämpar ett kognitivt förhållningssätt, att patienten ombeds pro-

va olika strategier i vardagliga situationer som man sedan följer upp vid nästa besök. 

Att göra suicidriskbedömningar 

Vid varje patientkontakt ingår som rutin att teammedlemmarna gör en suicidriskbedömning. 

Enligt en teammedlem har över 90 procent av omvårdnadsteamens patienter en förhöjd sui-

cidrisk, därför har teammedlemmarna en fortlöpande uppmärksamhet på detta. En team-

medlem berättar hur denne inför varje hembesök tittar i krisplanen för att ha en beredskap 

och veta vad som ska göras. 
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5.3.3. Hemmets betydelse  

Vad betyder det att möta patienterna i hemmet? Skiljer sig mötet i hemmet från ett möte på 

slutenvårdsavdelningen eller öppenvårdsmottagningen? I våra intervjuer med omvårdnads-

teamens medlemmar är detta en aspekt på arbetet som ofta kommer upp spontant och som 

framhålls som särskilt värdefullt med psykiatrisk vård i hemmet. 

Hemmet sätter sin särskilda prägel på omvårdnadsteamens verksamhet. Om hemmets bety-

delse säger en teammedlem följande: 

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 hittar lugnet i sitt hem så att säga. (Ekermo & Svensson, 2015 

s. 11) 

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. Ge-

nom möten i hemmiljön får teamen se patientens förmåga att klara sitt hem och vardagliga 

situationer. Man får möjlighet att se omständigheter i hemmiljön som på olika sätt inverkar 

på patientens mående, såväl positivt som negativt. En teammedlem säger: ”Man ser ju inte 

bara en diagnos. Man ser ju faktiskt människan bakom diagnosen.”  

Arbetssättet kräver också ett annat förhållningssätt när mötena sker på ”patientens planhal-

va”, 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.” Hemmet ställer krav på 

teammedlemmarnas uppträdande. I hemmet är man en gäst och det är patienten som be-

stämmer. 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. 

(Ekermo & Svensson, 2015 s. 12) 

5.4. Verksamheten i siffror 

För att förtydliga bilden av omvårdnadsteamens arbete och roll i den psykiatriska organisa-

tionen ska vi komplettera beskrivningen ovan med några statistiska uppgifter.  

I tabell 5.2 nedan har vi sammanställt uppgifter om antalet anslutna patienter och antalet 

hembesök och övriga kontakter under treårsperioden 2014-2016.  Av tabellen framgår att 

antalet patienter som varit anslutna till omvårdnadsteamen successivt har ökat under de tre 

år som teamen har varit verksamma, från 111 patienter (2014) till 198 (2015) och 231 (2016).  
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Det är alltså relativt omfattande insatser som de två omvårdnadsteamen svarar för i den psy-

kiatriska organisationen. Om vi jämför antalet individer som under ett år (2015) fått sluten-

vård vid den psykiatriska kliniken i Nyköping (totalt 758 patienter) med det antal som fått 

vård i hemmet under samma år (198 patienter) så framstår omvårdnadsteamen som en be-

tydelsefull resurs i det psykiatriska arbetet. Med teamens tillkomst har psykiatrisk vård i 

hemmet uppenbarligen utvecklats till ett tredje vårdalternativ vid sidan av öppenvårdsmot-

tagningarna och slutenvården i dessa delar av Sörmland.  

Tabell 5.2. Antal patienter (unika individer), hembesök och kontakter i omvårdnadsteamens 

verksamhet 2014, 2015 och 2016. 

 2014 2015 2016 

Anslutna patienter 111 198 231 

Antal hembesök 1607 2280 2055 

Antal hembesök per patient 14,5 11,5 8,9 

Övriga kontakter med 
patienter och vårdgrannar 

3126 4140 4064 

 

Av tabell 5.2 framgår också att det genomsnittliga antalet hembesök per patient har minskat 

under de tre år som omvårdnadsteamen varit verksamma. Det kan finnas flera orsaker till 

detta. En förklaring skulle kunna vara att teamen i ett inledningsskede (2014) hade relativt få 

patienter och därmed mer tid för hembesök än senare när patientantalet ökade och belast-

ningen blev större.  Med nuvarande bemanning uppskattar teammedlemmarna att man räck-

er till för cirka 25 anslutna patienter samtidigt. Utöver hembesöken tillkommer andra kon-

takter med patienten, främst telefonkontakt samt kontakter som omvårdnadsteamen har 

med vårdgrannar kring patientanslutningen. Enligt teamens egen journalföring hade man 

utöver hembesöken i genomsnitt 12 kontakter per anslutning.  

Anslutningen till omvårdnadsteamen varierar i tid. Ungefär 20 procent av patienterna har 

varit anslutna tre veckor eller kortare, 20 procent mellan tre och fem veckor och hela 60 

procent längre än fem veckor. Med andra ord, mer än hälften av patientanslutningarna har 

varat längre än vad man inledningsvis hade tänkt sig. Spridning är stor när det gäller an-

slutningstidens längd. Det finns patienter som varit anslutna sex månader och längre, i några 

enstaka fall upp emot ett och till och med två år. Teammedlemmarna beskriver ändå anslut-

ningens upphörande som relativt oproblematisk i de flesta fallen. I takt med att patienterna 

mått bättre avtar behovet av kontakt med omvårdnadsteamet. Ofta är teammedlemmarna 

beredda att låta patienterna vara anslutna några extra veckor om de så önskar eftersom man 

ser att detta kan skapa trygghet utan att det egentligen krävs så stora insatser från teamen 

mer än enstaka telefonsamtal.  

Om vi tittar närmare på de patienter som var anslutna under 2015 (198 personer) kan vi kon-

statera att kvinnorna dominerar kraftigt (140 kvinnor, 58 män). Åldersspridningen är stor 



49 

(från 18 till 80 år) och drygt hälften (53 procent) hade eget boende utan något socialt stöd av 

kommunen. 

5.5.  Sörmlandsmodellen – en sammanfattning 

Det som kännetecknar den psykiatriska vården hemmet i södra och västra Sörmland är fram-

för allt att man behöll den psykiatriska organisationen intakt när man införde omvårdnads-

teamen. Den akutpsykiatriska verksamheten kunde fortsätta fungera som tidigare, vid sidan 

av omvårdnadsteamen, utan att egentligen beröras av den nya resursen. Patienter som var 

akut sjuka och där man övervägde inläggning i slutenvård var inte en målgrupp för omvård-

nadsteamen. Omvårdnadsteamens patienter skulle komma från öppenvårdsmottagningarna 

och kriteriet för att de skulle kunna få vård och stöd i hemmet var att de ”sviktade” och i en 

snar framtid bedömdes vara i behov av slutenvård.   

Till skillnad från de modeller vi beskrivit tidigare, den engelska CRT-modellen och omvård-

nadsteamen i Motala och Mjölby, fokuserar alltså omvårdnadsteamen i Sörmland inte på de 

akut sjuka utan på de som befinner sig i riskzonen för en inläggning. De som arbetar utifrån 

akutmodellen betraktar den psykiatriska vården i hemmet som ett förstahandsalternativ i så 

gott som alla situationer då en inläggning i slutenvården aktualiseras. I Sörmlandsmodellen 

är ambitionen framför allt att fånga upp patienten innan den akuta fasen inträder och förhin-

dra behov av inläggning. När en inläggning av en patient blir aktuell är det endast i ett fåtal 

fall som omvårdnadsteamen ses som ett alternativ.  

Som en konsekvens av dessa olika strategier kommer teamen som arbetar med psykiatrisk 

vård i hemmet att utformas på olika sätt. Omvårdnadsteamen i Sörmland har till exempel 

inte heldygnsansvar, sju dagar i veckan. De är tillgängliga mellan klockan 07.30-22.00 på 

vardagarna och mellan 09.00-19.00 på lördagar och söndagar. De är förhållandevis små, en-

bart åtta anställda i varje team, mot 14-16 i de team som inkluderar ett akutvårdsuppdrag i 

Motala-Mjölby och i den engelska CRT-modellen. Omvårdnadsteamen i Sörmland inkluderar 

endast sjuksköterskor och skötare och vanligtvis ingår i deras uppdrag inte att hantera pati-

enternas medicinering.  

Ett annat särdrag i den sörmländska modellen är att två stora patientgrupper, patienter med 

missbruksproblematik och psykospatienter, inte ingår i omvårdnadsteamens målgrupp. För 

psykospatienterna fanns det redan en väl fungerande organisation som man inte ville rubba 

på när omvårdnadsteamen startade. Och när det gäller gruppen med missbruk ansågs möj-

ligheterna som små att nå framgång med vård i hemmet.  Här skiljer man sig alltså från om-

vårdnadsteamen i Motala och Mjölby som i princip tar sig an alla patientkategorier och från 

CRT-modellen som, i den ursprungliga så kallade kärnmodellen, visserligen exkluderade 

missbrukargruppen och gruppen av äldre, men i övrigt inkluderade alla som hade behov av 

den psykiatriska specialistsjukvården. 
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Även när det gäller det som vi här har kallat för anslutningsrutiner, alltså på vilket sätt pati-

enterna får tillgång till vården i hemmet, skiljer sig de tre modellerna åt. I Sörmland går vä-

gen till omvårdnadsteamen via behandlaren i öppenvården, en princip som man på alla sätt 

försöker slå vakt om. I Motala och Mjölby ser det annorlunda ut. Här uppmanas patienterna 

själva kontakta teamen om de mår dåligt och känner att de behöver akut hjälp, även om ini-

tiativet också kan komma från behandlaren om denne träffar en patient i behov av mer inten-

siva insatser. I den engelska CRT-modellen är vägarna in i teamen många (särskilt när team-

en fungerar som gate-keepers och ska bedöma alla som aktualiseras för en inläggning i slu-

tenvård) och de tycks ofta mera likna ett remissförfarande än det uppdragsförfarande som 

kännetecknar anslutningen till omvårdnadsteamen i Sörmland.  Det är vanligt att patienterna 

kommer till ett CRT från husläkaren i primärvården eller från de psykiatriska öppenvårds-

mottagningarna. 

Sörmlandsmodellen implementerades som ett treårigt utvecklingsprojekt med särskilda pro-

jektmedel, vilket kan förklara den försiktighet som funnits när det gäller att förändra den be-

fintliga organisationen. Hur modellen kommer att utformas i framtiden är en öppen fråga. 

Under våren 2017 togs beslut att omvårdnadsteamen ska permanentas och finnas kvar som 

en del av den psykiatriska organisationen. Beslut har också fattats om att minska antalet slu-

tenvårdsplatser med fyra platser. Därmed tycks satsningen på psykiatrisk vård i hemmet ha 

kommit för att stanna i Sörmland.  

Vi avslutar detta kapitel med en översiktlig jämförelse mellan de tre arbetsmodellerna för 

psykiatrisk hemsjukvård; CRTs i England, omvårdnadsteamen i Motala och Mjölby samt 

Sörmlandsmodellen. Figur 5.1 fångar förhoppningsvis huvuddragen i de tre arbetsmodel-

lerna, men ger med nödvändighet en förenklad bild. Till exempel innehåller dimensionen 

akut- eller riskinriktat arbetssätt i praktiken en hel del variationer. Även om arbetet i Motala 

och Mjölby i huvudsak kan beskrivas som akutinriktat ansluter omvårdnadsteamen ofta pa-

tienter som inte befinner sig i en akut kris men som behöver insatser som öppenvårdsmottag-

ningarna inte kan ge. Och i Sörmland förekommer ibland akutinsatser, både gentemot om-

vårdnadsteamens egna patienter och i samarbete med jourteam, även om huvudinriktningen 

i arbetet kan beskrivas som riskinriktat. 
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 CRT England (enligt kärn-
modellen) 

Motala-Mjölby Sörmlandsmodellen 

 
Typ av team  
 

 

Specialiserat  

 

Specialiserat 

 

Specialiserat  

 
Antal 
medlemmar 

 

14-16 

 

16 resp. 12 

 

8  

 

 
Teamsamman-
sättning 
 

 
Multidisciplinär: Medicinsk, 

vård-, social-, bet.veten-

skaplig kompetens 

  

 
Sjuksköterska och skötare 

 

 

 
Sjuksköterska och skötare 

 

 

 
Läkare ingår 

 

Ja (önskvärt) 

 

Nej 

 

Nej 

 

 
Tillgänglighet 
 

 

Dygnet runt, 7 dgr i veckan  

 

Dygnet runt, 7 dgr i veckan 

 

Vardag: 07.30-22.00 

Helg: 09.00-19.00 

 
Akut eller risk-
inriktat 
 

 

Akut 

 

Akut 

 

Risk 

 
Patienter som 
exkluderas 

 

Personer med missbruk 

Äldre 
 

 

Inga 

 

Personer med missbruk 

Psykospatienter 

 
Patientanslutning 
 

 

Från många håll, vanligast 

remiss från GP:s (allmänlä-

kare) och öppenvårdspsyk. 

 

Oftast via öppenvården, 

men patienter kan själva 

kontakta teamen  

 

 

Ska ske genom behandlare 

i öppenvården 

 
Organisatorisk 
funktion 
 

 

Gatekeeper till 

slutenvården 

 

Som en avdelning (men 

med patienterna i sina 

hem). Är också akutteam  

 

 

Stödfunktion till behand-

lare inom öppenvården 

 
Anslutningens 
längd 
 

 

Tills den akuta krisen är 

över, max 6 veckor  

 

Tills den akuta krisen är 

över, 4-6 veckor, med 
möjligheter till förlängning  

 

4-6 veckor eller så länge 

som risk för inläggning 
bedöms föreligga 

 

 
Stöd till 
närstående 
 

 

Ska ingå 

 

Ska ingå 

 

Ska ingå 

 

Figur 5.1. En jämförelse mellan olika modeller för psykiatrisk hemsjukvård: CRT, Motala-Mjölby och 

Sörmlandsmodellen.  
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6. Vad visar utvärderingen av omvårdnadsteamen i 
Sörmland? 

6.1. Att utvärdera omvårdnadsteamen 

En utvärderings uppgift är att komma med ett värdeomdöme om den utvärderade verksam-

heten. Så frågan blir då hur de psykiatriska omvårdnadsteamens verksamhet ska värderas, 

mot vad, mot vilka ”mätpunkter” och kriterier? Inom utvärderingsteori har man närmat sig 

frågan om kriterier på olika sätt vilket resulterat i att man kan tala om olika utvärderingsmo-

deller. Här vill vi kortfattat redogöra för två modeller som vi har använt oss av i utvärdering-

en av omvårdnadsteamen i Sörmland: måluppfyllelsemodellen och intressentmodellen (se 

Vedung, 2008; Karlsson Vestman, 2011). 

Måluppfyllelsemodellen innebär något förenklat att man mäter i vilken utsträckning de upp-

satta målen för en verksamhet har uppnåtts. Om målen är uppfyllda betraktas verksamheten 

som framgångsrik, om de inte har uppnåtts anses den som mindre lyckad. Värderingen görs 

således i relation till de uppsatta målen och graden av måluppfyllelse.  

Olika invändningar kan riktas mot måluppfyllelsemodellen. Modellen bygger på vad som 

brukar kallas en mål-medelrationalitet. Måluppfyllelsen förklaras med medlet, i detta fall 

omvårdnadsteamens verksamhet.  Med andra ord, om måluppfyllelsen är god antas detta 

bero på den gjorde insatsen. I själva verket kan det givetvis finnas andra förhållanden som 

bidragit till måluppfyllelsen.  En annan invändning som ofta riktas mot måluppfyllelsemo-

dellen är att den har ett begränsat tidsperspektiv. Att utvärdera en förändring en kort tid 

efter att den har genomförts är vanskligt. Många gånger behöver en verksamhet sätta sig och 

hitta sina former innan den kan visa tydliga resultat. Genomförs utvärderingen för tidigt kan 

resultatet därför ge en alltför negativ bild av verksamheten. Det omvända förhållandet är inte 

heller ovanligt. När man förändrar en verksamhet tillförs ofta särskilda resurser, kanske drivs 

förändringsprocessen av en projektledare, man skapar entusiasm och uppmärksamhet kring 

det nya. En utvärdering som genomförs direkt efter innovation kan därför visa på mycket god 

måluppfyllelse, men upprepas den några år senare, när de särskilda resurserna har tagits bort 

och vardagsrutinerna har återvänt, kan resultatet visa sig vara betydligt mindre positivt.  

Om vi ser till omvårdnadsteamen i Sörmland är det övergripande målet för verksamheten att 

minska den psykiatriska slutenvårdskonsumtionen. I de måldokument som ligger till grund 

för att starta omvårdnadsteamen anges olika slag av effekter som man särskilt säger sig vilja 

uppnå. Förutom att minska slutenvårdskonsumtionen vill man särskilt minska antalet pati-

enter med långa vårdtider och minska antalet patienter med återkommande inläggningar. 

Måluppfyllelseanalysen som vi ska redovisa i detta kapitel uppehåller sig vid dessa tre mål. Vi 

kommer att undersöka i vilken grad man kan säga att måluppfyllelsen har uppnåtts och dis-
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kutera de resultat som redovisas. I presentationen kommer vi att påminna om de invänd-

ningar och begränsningar som modellen har och som gör att tolkningarna av resultaten inte 

alltid är så entydiga och slutsatserna inte är så enkla att dra. 

Intressentmodellen kan ses som ett komplement till måluppfyllelsemodellen. Om man enbart 

fokuserar på att mäta måluppfyllelsen missar man lätt andra intressanta aspekter av den nya 

verksamheten. Man missar eventuella bieffekter av verksamheten, såväl positiva som negati-

va. Det blir inte heller möjligt att beskriva hur verksamheten fungerar i praktiken och hur 

den bör kunna vidareutvecklas. Att ta sin utgångspunkt i intressenternas perspektiv i värde-

ringen av omvårdnadsteamens verksamhet är något annat än att utgå från de mål som for-

mulerats för insatsen. Intressentmodellen innebär att kriterier för värderingen hämtas hos 

intressenterna i reformverksamheten, de som berörs. Intressentmodellen leder till en plura-

listisk bedömning eftersom de berörda intressenterna har olika intressen och kriterier för vad 

man vill uppnå. 

Intressenter i utvärderingen av de psykiatriska omvårdnadsteamen är bland annat vårdgran-

nar inom den psykiatriska vårdorganisationen, olika verksamheter med vilka omvårdnads-

teamen samspelar: öppenvårdsmottagningarna, slutenvården med dess olika avdelningar, 

akutteamet och jourteamet. Även socialpsykiatrin i berörda kommuner kan betraktas som 

intressenter. En särskilt betydelsefull intressent är förstås patienterna, och även de närstå-

ende. Patienterna kan betraktas som en huvudintressent i omvårdnadsteamens verksamhet.  

I detta kapitel redovisar vi först en måluppfyllelseanalys av omvårdnadsteamen med fokus på 

hur de har påverkat användningen av slutenvård. Därefter följer en analys och värdering av 

omvårdnadsteamens verksamhet utifrån intressentmodellen. Framför allt fokuserar vi på 

vårdgrannarnas perspektiv och synpunkter på omvårdnadsteamen.  

Patienternas erfarenheter och synpunkter har vi betraktat som särskilt betydelsefulla ur ett 

utvärderingsperspektiv och vi har därför valt att presentera dessa i ett eget kapitel (kapitel 7). 

Detta avsnitt innehåller även de närståendes perspektiv på verksamheten.  

6.2. Måluppfyllelseanalys  

De frågeställningar som vi försöker besvara i målanalysen kan formuleras på följande sätt: 

• Har konsumtionen av psykiatrisk slutenvård vid psykiatriska kliniken, Nyköpings 

lasarett, minskat efter att omvårdnadsteamen infördes i organisationen vid års-

skiftet 2013/2014? 

• Hur ser den patientgrupp ut som omvårdnadsteamen arbetar med? Arbetar man 

med de patienter som har långa vårdtider och med de patienter som har återkom-

mande inläggningar eller är det andra patientgrupper som ansluts till omvård-

nadsteamen? 
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6.3. Omvårdnadsteamens effekter på slutenvårdskonsumtionen  

Vi börjar med att försöka besvara den första frågan: Har konsumtionen av psykiatrisk sluten-

vård minskat när omvårdnadsteamen infördes? Konsumtion av vård kan mätas på flera olika 

sätt. Vi har här valt att fokusera på två aspekter, antalet inläggningar (vårdtillfällen) och 

vårdtidernas längd (medelvårdtiden för en vårdepisod). 

Den psykiatriska slutenvården vid Nyköpings lasarett har tre avdelningar, Allvårdsavdelning-

en, PIVA (psykiatrisk intensivvårdsavdelning som innefattar en beroendeenhet) samt Psykos-

avdelningen. Eftersom det stora flertalet av omvårdnadsteamens patienter har diagnoser som 

vanligtvis behandlas på Allvårdsavdelningen så fokuserar vi här på att granska statistiken för 

Allvårdsavdelningen under de senaste sex åren. Det är framför allt på Allvårdsavdelningen 

som effekterna av omvårdnadsteamens verksamhet kan förväntas bli synliga.  

Finns det något som tyder på att införandet av omvårdnadsteam vid årsskiftet 2013/2014 har 

påverkat Allvårdsavdelningen? Har antalet vårdtillfällen minskat? Har vårdtidernas längd 

reducerats? 

6.3.1. Minskade antalet vårdtillfällen? 

Av tabell 6.1  framgår att antalet unika individer som varje år har vårdats på Allvårdsavdel-

ningen inte har varierat särskilt mycket de senaste sex åren.  Antalet unika individer varierar 

från, som lägst, 326 individer (2014) till 365 (2011). Under perioden 2010-2013 vårdades i 

genomsnitt 356 individer varje år på Allvårdsavdelningen mot 331 individer per år 2014-2015 

då teamen införts. Införandet av omvårdnadsteam tycks således ha minskat antalet inskrivna 

individer med i snitt 25 personer per år eller med 7 procent. 

Antalet vårdtillfällen är på samma sätt lägre de två senaste åren, då omvårdnadsteamen har 

varit verksamma, än de föregående åren då teamen inte fanns. Under fyraårsperioden 2010-

2013 låg antalet vårdtillfällen i snitt på 498 per år. För de följande två åren var genomsnittet 

452 per år. Efter att omvårdnadsteamen införts minskade alltså antalet vårdtillfällen med 46 

vårdtillfällen per år eller med 9.2 procent. 

Den slutsats som ligger nära till hands är alltså att införandet av omvårdnadsteamen har haft 

en tydlig effekt på Allvårdsavdelningen. Såväl antalet unika individer som skrivits in på av-

delningen som antalet vårdtillfällen har minskat efter införandet av omvårdnadsteamen, en 

minskning med 7 respektive 9.2 procent. 
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Tabell 6.1. Antal inskrivna unika individer och antal vårdtillfällen, vårddagar och medelvårdtid per 

vårdtillfälle vid Allvårdsavdelningen, psykiatriska kliniken vid Nyköpings lasarett, under år 2010-2015. 

 2010 2011 2012 2013 

Medeltal 

2010-

2013 

2014 2015 

Medeltal 

2014-

2015 

Medeltal 

2010-

2015 

Antal inskrivna 

unika individer 
363 365 340 354 356 326 335 331 347 

Antal vårdtill-

fällen 
485 539 487 483 498 437 466 452 483 

Antal vårddagar 6790 7169 7841 8259 7514 7254 6570 6 912 7314 

Medelvårdtid per 

vårdtillfälle 
14,0 13,3 16,1 17,1 15.1 16,6 14,1 15.4 15.2 

 

Ändå finns det skäl att vara försiktig med denna slutsats. Det är till exempel anmärkningsvärt 

att det sker en ökning av antalet inskrivna individer och antalet vårdtillfällen mellan 2014 

och 2015, trots att antalet anslutna patienter till omvårdnadsteamen ökade mellan dessa år 

(från 111 till 198) och verksamheten utvecklades. Om teamens verksamhet hade haft en klar 

effekt på antalet vårdtillfällen är det svårt att förklara varför antalet vårdtillfällen ökar från 

2014 till 2015. 

Att beräkna effekterna av omvårdnadsteamens införande genom att beräkna genomsnittet i 

minskningen för 2014 och 2015 är av detta skäl vanskligt. Om vi istället utgår från 2015 kan 

vi se att minskningen inte är lika kraftig och procenttalen blir mindre. Antalet vårdtillfällen 

har då minskat med 32 (498-466) vilket motsvarar en nedgång på 6.4 procent. 

Det finns ytterligare en faktor att beakta när vi tolkar tabell 6.1. Under 2011 var antalet in-

läggningar betydligt högre än det föregående och de båda följande åren. Denna höga siffra 

drar upp genomsnittet för perioden och kan ge ett missvisande resultat. Om vi jämför antal 

vårdtillfällen under 2015 – då omvårdnadsteamen hade varit i gång under ett år – med det 

genomsnittliga antalet vårdtillfällen för åren 2010, 2012 och 2013 blir minskningen betydligt 

mindre. Det genomsnittliga antalet vårdtillfällen för dessa tre år är 485, endast 19 fler än 

antalet vårdtillfällen under 2015. I detta perspektiv framstår omvårdnadsteamens effekt på 

antalet vårdtillfällen som relativt liten, en minskning med 19 vårdtillfällen per år eller endast 

3.9 procent. 

Beroende på hur man tolkar siffrorna i tabell 2.1 kan man alltså säga att antalet vårdtillfällen 

har minskat med minst 3.9 och som mest 9.2 procent. Det bör emellertid betonas att vi inte 

kan utesluta att denna minskning, åtminstone till viss del, kan bero på andra effekter. I mål-

uppfyllelsemodellen är det som sagt vanligt att man utgår från att det är den genomförda in-

satsen som gett upphov till resultatet, men det behöver givetvis inte vara så.  Hur utveckling-

en hade varit utan omvårdnadsteamen kan vi inte veta. 
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Men om vi antar att dessa effekter beror på omvårdnadsteamens arbete, hur ska de då värde-

ras? Är resultat bra eller ska det ses som mindre bra? I de mål som formulerades för omvård-

nadsteamen preciserades aldrig de förväntade effekterna kvantitativt. Vi vet inte om ambitio-

nen var att minska slutenvårdskonsumtionen med 5, 10 eller kanske 20 procent. Inte heller 

angavs något tidsperspektiv, om effekterna borde kunna avläsas direkt efter införandet av 

omvårdnadsteamen eller om effekterna förväntades först på längre sikt.   

Svaret på frågan om resultatet ska värderas som bra eller dåligt beror på vad vi förväntade 

oss och vilka slutsatser vi anser oss kunna dra av informationen i tabell 6.1. En minskning av 

antalet vårdtillfällen på 9.2 procent kan kanske ses som ett gott resultat, en god bit på väg 

mot målet om en reducering av slutenvården. En minskning på endast 3.9 procent måste nog 

däremot ses som betydligt lägre än förväntat och en utmaning att ta tag i. 

Ett annat sätt att värdera resultatet är att väga resurser och insatser mot det uppnådda resul-

tatet. Med tanke på det stora antalet patienter som var anslutna till omvårdnadsteamen un-

der 2015 (totalt 198 individer) skulle man kanske ha kunnat förvänta sig en större effekt på 

antalet inläggningar och vårdtillfällen på Allvårdsavdelningen. Om man gör tankeexperimen-

tet att hälften av anslutningarna till omvårdnadsteamen under 2015 hade bidragit till att för-

hindra en inläggning så skulle antalet vårdtillfällen ha kunnat minska med ca 100 från åren 

2012/2013 till 2015. De skulle i så fall ha varit på nivån ca 380-400 vårdtillfällen per år, en 

minskning med ca 20 procent. 

6.3.2.  Blev vårdtiderna kortare? 

Om det finns små variationer i antalet vårdtillfällen per år under den beskrivna sexårsperio-

den så gäller det motsatta när vi tittar på medelvårdtiden per vårdtillfälle. Här finns det sto-

ra variationer mellan åren. Av tabell 6.1 framgår att medelvårdtiden på Allvårdsavdelningen 

var som lägst 2011 (13,3 dagar per vårdtillfälle). Även 2010 och 2015 var medelvårdtiden re-

lativt kort (14.0 respektive 14.1 dagar). Under de övriga tre åren är medelvårdtiden betydligt 

högre. 

De tre åren, 2012, 2013 och 2014 skiljer sig från de övriga tre åren. Den genomsnittliga vård-

tiden på Allvårdsavdelningen ökar från 2010/2011 till 2012/2013/2014 med 2-3 dagar per 

vårdtillfälle – en ökning på hela 20 procent - för att sedan sjunka igen 2015. Dessa stora 

svängningar gör det svårt att bedöma vad som är effekter av omvårdnadsteamens tillkomst 

och vad som beror på andra faktorer. Vad som skulle behöva förklaras är varför det sker en så 

kraftig ökning i vårdtiderna på Allvårdsavdelningen 2012, 2013 och 2014. Om vi kände till 

vad som ligger bakom denna ökning skulle vi bättre kunna avgöra om minskningen 2015 kan 

vara en effekt av omvårdnadsteamen.  

Om vi jämför medelvårdtiden under 2015 med 2013 kan vi notera en minskning på i genom-

snitt tre dagar per vårdtillfälle eller en minskning på hela 17.5 procent. Men beror denna ned-

gång på omvårdnadsteamens arbete? 
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En tolkning som talar emot att omvårdnadsteamen har bidragit till nedgången är att medel-

vårdtiderna är fortsatt höga 2014, efter att omvårdnadsteamen har introducerats. Går vi till-

baka till perioden 2010-2011 ser vi också att vårdtiderna under dessa två år är kortare än un-

der 2014-2015 när teamen är aktiva.  Det verkar alltså inte som att möjligheten att ge vård 

och stöd i hemmet med omvårdnadsteamen på något påtagligt sätt har hjälpt till att förkorta 

vårdtiderna på Allvårdsavdelningen i det längre, sexåriga, tidsperspektivet. 

Ser vi till det totala antalet vårddagar på Allvårdsavdelningen är detta som högst 2013 (med 

8259 dagar) och lägst 2015 (med 6570 dagar). En kraftig minskning således i beläggningen 

på avdelningen som säkerligen kan avläsas som en upplevd minskad arbetsbelastning för 

personalen. Denna minskning beror emellertid inte i första hand på färre inläggningar utan 

just på kortare vårdtider.  

Sammanfattningsvis är det, på grund av de kraftiga svängningarna i medelvårdtider under 

perioden, svårt att dra några säkra slutsatser av omvårdnadsteamens effekter på vårdtidernas 

längd. Om ökningen av vårdtiderna under de tre åren 2012, 2013 och 2014 beror på faktorer 

som skulle haft fortsatt effekt även under 2015 så har tillkomsten av omvårdnadsteamen 

motverkat denna utveckling och fått till resultat att medelvårdtiderna återgått till en tidigare 

lägre nivå. Om uppgången däremot ska ses som tillfällig och begränsad i tiden kan det vara så 

att minskningen av vårdtiderna under 2015 hade skett även om teamen inte hade varit verk-

samma. 

6.4. Vilka patienter arbetar omvårdnadsteamen med?  

Den andra frågeställningen som vi ska belysa i vår måluppfyllelseanalys handlar om vilka 

patienter omvårdnadsteamen arbetar med: Arbetar man med de patienter som har långa 

vårdtider och med de patienter som har återkommande inläggningar, som var den uttalade 

målsättningen? Eller är det andra patientgrupper som ansluts till teamen? 

Ett sätt att närma sig dessa frågor är att först undersöka vad som kännetecknar patienter 

med hög psykiatrisk slutenvårdskonsumtion, det vill säga patienter som har många respek-

tive långa vårdtider. För att besvara den frågan tittar vi på vårdkonsumtionen på hela den 

psykiatriska kliniken vi Nyköpings lasarett, inte bara på Allvårdsavdelningen som vi gjorde i 

föregående avsnitt. 
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6.4.1. Patienter med många vårdtillfällen 

Totalt vårdades 758 personer (unika individer) i den psykiatriska slutenvården i Nyköping 

under 2015. Som framgår av tabell 6.2 nedan hade det stora flertalet av dessa 758 patienter 

endast ett vårdtillfälle under året (525 personer). Ytterligare en relativt stor grupp (139 per-

soner) hade två vårdtillfällen. Tillsammans svarade dessa 664 personer för två tredjedelar 

(66 procent) av samtliga vårdtillfällen under 2015.  

Tabell 6.2. Patienter som varit i inskrivna i den psykiatriska slutenvården i Nyköping under 2015 (hela 

kliniken), fördelade efter antal avslutade vårdtillfällen (VTF) (n=758).  

Antal vårdtillfällen  
(VTF) under 2015 

Antal patienter Sammanlagda antalet VTF 

1 525 525       (43 %) 

2 139 278       (23 %) 

3 44 132       (11 %) 

4-7 40 186       (15 %) 

8-13 10 101       (  8 %) 

Totalt 758 1222    (100 %) 

 

Samtidigt fanns det en grupp av patienter som ofta återkom till slutenvården. Vi har i tabel-

len markerat en grupp av patienter som hade tre vårdtillfällen eller fler under 2015 och som 

vi här definierar som högkonsumenter av psykiatrisk slutenvård. Denna grupp uppgår till 94 

personer. Tillsammans svarade denna grupp för ca en tredjedel (34 procent) av det totala 

antalet vårdtillfällen under året (419 VTF). 

Frågan är nu vilken typ av patienter det är som har många vårdtillfällen. Ett sätt att besvara 

frågan är att se vilka diagnoser patienterna har tilldelats i samband med vårdtillfällena. 
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Tabell 6.3.  Diagnosprofil för gruppen av patienter med tre eller fler vårdtillfällen (VTF) under 2015, 

vid psykiatriska kliniken, Nyköpings lasarett (n=94). 

 
Diagnoser 
 

Individer med tre 
eller fler VTF 

F10-F19 - Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av 

psykoaktiva substanser 
28 

F30-F39 - Förstämningssyndrom 11 

F40-F48 - Neurotiska, stressrelaterade och somatoforma syndrom 13 

F20-F29 - Schizofreni, schizotypa störningar och vanföreställningssyndrom 16 

F60-F69 - Personlighetsstörningar och beteendestörningar hos vuxna 12 

F00-F09 - Organiska, inklusive symtomatiska, psykiska störningar 2 

F80-F89 - Störningar av psykisk utveckling 3 

F90-F98 - Beteendestörningar och emotionella störningar med debut 

vanligen under barndom och ungdomstid 
4 

F50-F59 - Beteendestörningar förenade med fysiologiska rubbningar och 

fysiska faktorer 
2 

F70-F79 - Psykisk utvecklingsstörning 1 

Övriga diagnoser eller icke-diagnosticerade 2 

Totalsumma 94 

 

Tabell 6.3 visar att nästan var tredje patient (28 individer) i gruppen med många vårdtillfäl-

len har fått diagnosen F10-F19 – Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av 

psykoaktiva substanser. Till stor del är det sannolikt missbruk och droger som ligger bakom 

inskrivningen av dessa patienter på den psykiatriska kliniken. I stor utsträckning har dessa 

patienter förmodligen vårdats på PIVA och dess beroendeenhet. Den näst största diagnos-

kategorin är F20-F29 - Schizofreni, schizotypa störningar och vanföreställningssyndrom. Av 

gruppens samtliga 94 individer är det 16 som tillhör denna diagnoskategori. Dessa patienter 

har förmodligen till stor del vårdats på Psykosenheten. 

Även i diagnoskategorierna F30-F39 – Förstämningssyndrom, F60-F69 – Personlighetsstör-

ningar och beteendestörningar hos vuxna och i kategorin F40-F48 - Neurotiska, stressrelate-

rade och somatoforma syndrom hittar vi ett antal patienter (11, 12 respektive 13 individer) 

med många vårdtillfällen. Sammanlagt 36 patienter återfinns i dessa tre diagnosgrupper, allt-

så mer än var tredje av det totala antalet. 

De patienter som har många inläggningar under ett år tenderar alltså att tillhöra någon av 

dessa fem diagnoskategorier. En mindre andel (ca 15 procent) har andra slags diagnoser. Av 

diagnoserna att döma har en stor del av dessa patienter vårdats på PIVA och beroendeen-

heten samt på Psykosenheten. 
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6.4.2. Patienter med långa vårdtider  

Den andra gruppen av högkonsumenter av sluten psykiatrisk vård är patienter med långa 

vårdtider. Som framgår av tabell 6.4 varierar vårdtiderna mycket mellan olika patienter. Av 

de 758 patienter som vårdades på psykiatriska kliniken under 2015 hade mer än hälften (53 

procent) eller 402 patienter en sammanlagd vårdtid på sju dagar eller mindre under året. 

Tabell 6.4. Antal vårddagar för samtliga patienter vid den psykiatriska kliniken, Nyköpings lasarett, 

under 2015 (n=758). 

Vård- 

dagar  

Antal patienter Andel av samtliga 

patienter 

Totala antalet 

vårddagar 

Andel av samtliga 

vårddagar 

1  146 19 %  

 

7228 

 

 

57 % 

2-7  256 34 % 

8-29  236 31 % 

30-49  60 8 % 

50-99  43 6 % 2838 22 % 

100- 17 2 % 2626 21 % 

Totalt 758 100 12692 100 

 

Men det finns också en grupp som har långa vårdtider och som vi här har definierat som hög-

konsumenter av psykiatrisk slutenvård. I tabellen har vi markerat en grupp på 60 personer 

(43+17) som under 2015 sammantaget hade vårdtider på 50 dagar eller mer. Gruppen svarar 

för en mycket stor andel av den totala slutenvårdsvårdkonsumtionen.  Gruppen, som utgör 

mindre än en tiondel av samtliga patienter (8 procent) svarade för hela 43 procent av klini-

kens samtliga vårddagar under 2015.   

Även för den här gruppen är det intressant att undersöka diagnosprofilen. Vilken typ av diag-

noser är det som ger upphov till långa vårdtider?  
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Tabell 6.5. Diagnoser för de patienter som har flest antal vårddagar (50 eller fler) vid psykiatriska 

kliniken, Nyköpings lasarett under 2015 (n=60). 

 

Diagnoser 

 

Individer med fler än 50 

vårddagar under året 

F10-F19 - Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av 

psykoaktiva substanser 
2 

F30-F39 - Förstämningssyndrom 13 

F40-F48 - Neurotiska, stressrelaterade och somatoforma syndrom 8 

F20-F29 - Schizofreni, schizotypa störningar och vanföreställnings-

syndrom 
25 

F60-F69 - Personlighetsstörningar och beteendestörningar hos vuxna 4 

F80-F89 - Störningar av psykisk utveckling 4 

F90-F98 - Beteendestörningar och emotionella störningar med debut 

vanligen under barndom och ungdomstid 
1 

F50-F59 - Beteendestörningar förenade med fysiologiska rubbningar och 

fysiska faktorer 
2 

G20-G26 - Basalgangliesjukdomar och rörelserubbningar 1 

Totalsumma 60 

 

Svaret på frågan får vi i tabell 6.5. Tabellen visar att det finns en mycket stark koncentration 

till några få diagnoskategorier. Den stora gruppen utgörs av psykospatienter (kategorin F20-

F29 - Schizofreni, schizotypa störningar och vanföreställningssyndrom). Två andra diagnos-

kategorier av betydelse är F30-F39 – Förstämningssyndrom och F40-F48 - Neurotiska, 

stressrelaterade och somatoforma syndrom med åtta respektive 13 patienter. Av de 60 pati-

enter som har längst vårdtider (mer än 50 vårddagar under 2015) tillhör alltså 46 någon av 

dessa tre diagnosgrupper. 

6.4.3. En jämförelse av diagnosprofilerna 

För att besvara vår frågeställning om måluppfyllelse ska vi slutligen relatera dessa grupper 

med hög slutenvårdskonsumtion till omvårdnadsteamens patienter och undersöka i vilken 

utsträckning dessa kan antas vara storkonsumenterna av psykiatrisk slutenvård.  

I tabell 6.6 har vi jämfört diagnosprofilen för samtliga patienter som vårdades på psykiatriska 

kliniken med diagnosprofilen för omvårdnadsteamens patientgrupp under 2015. Med hög 

slutenvårdskonsumtion avses alltså patienter med fler än 50 vårddagar under året och pati-

enter med tre eller fler inläggningar eller vårdtillfällen (VFT) under året.   
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Tabell 6.6. Diagnosprofilen för samtliga patienter 2015 vid psykiatriska kliniken, Nyköping lasarett, för 

patienter med fler än 50 vårddagar, patienter med tre eller fler vårdtillfällen (VTF) och för patienter 

anslutna till omvårdnadsteamen under 2015 (n=758).* 

Diagnoser 

Antal 
patienter 

med 
slutenvård 

Patienter med 
fler än 50 
vårddagar 
under året 

Patienter 
med tre 
eller fler 

VTF 

Antal 
patienter 

anslutna till 
omv.team 

F10-F19 - Psykiska störningar och beteende-

störningar orsakade av psykoaktiva substanser 
241 2 28 4 

F30-F39 - Förstämningssyndrom 170 13 11 86 

F40-F48 - Neurotiska, stressrelaterade och so-

matoforma syndrom 
137 8 13 66 

F20-F29 - Schizofreni, schizotypa störningar och 
vanföreställningssyndrom 

101 25 16 9 

F60-F69 - Personlighetsstörningar och beteen-

destörningar hos vuxna 
44 4 12 18 

F99-F99 - Ospecificerad psykisk störning 26   4 

F00-F09 - Organiska, inklusive symtomatiska, 

psykiska störningar 
25  2 2 

F80-F89 - Störningar av psykisk utveckling 22 4 3 3 

F90-F98 - Beteendestörningar och emotionella 

störningar med debut vanligen under barn- och 

ungdomstid 

13 1 4 4 

F50-F59 - Beteendestörningar förenade med 

fysiologiska rubbningar och fysiska faktorer 
8 2 2 1 

Övriga diagnoser eller icke-diagnosticerade** 61 1 3 4 

Totalt antal patienter (unika individer) 758 60 94 198 

*Varje unik individ kan ha haft mer än en diagnos under året. Summan av siffrorna i tabellens kolum-

ner kan därför överstiga det totala antalet unika individer på den sista tabellraden. 

**För att förenkla och renodla tabell 6.6 har vi tagit bort 13 diagnoskategorier med få eller inga patien-

ter. Dessa patienter återfinns i kategorin ”Övriga diagnoser eller icke-diagnosticerade”.  

 

Tabell 6.6 visar att omvårdnadsteamens patientgrupp har en diagnosprofil som skiljer sig 

från patientgruppen med hög slutenvårdskonsumtion.  Omvårdnadsteamens patienter tillhör 

framför allt (till 75 procent) två av diagnoskategorierna, depression (F30-F39) och neurotiska 

stressrelaterade syndrom (F40-F48). Dessa två diagnoskategorier innehåller relativt få pati-

enter med många vårdtillfällen, 24 personer (11+13) och relativt få patienter med många 

vårddagar, 21 personer (13+8). 
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Omvårdnadsteamen tycks alltså inte i någon större utsträckning arbeta med de patientgrup-

per som har många vårddagar eller de patienter som har många vårdtillfällen.  Från den diag-

nosgrupp som är vanligast bland patienter med många vårdtillfällen (F10-F19) har endast fy-

ra individer anslutits till omvårdnadsteamen. Från den diagnosgrupp som är störst i gruppen 

med många vårddagar har endast nio individer anslutits (F20-F29).  

6.4.4. Omvårdnadsteamens patienter är lågkonsumenter av slutenvård 

Ett annat sätt att undersöka i vilken utsträckning omvårdnadsteamens patienter tillhör grup-

pen av högkonsumenter av slutenvård är att analysera vårdstatistik för de patienter som varit 

anslutna till teamen. Vi undersökte hur många vårdtillfällen de patienter som var anslutna 

till omvårdnadsteamen under 2015 hade haft sex år tillbaka i tiden, från 2010 till 2015. Re-

sultatet redovisas i tabell 6.7 nedan. 

Tabell 6.7. Slutenvårdskonsumtionen under sexårsperioden 2010-2015 för patienter anslutna till 

omvårdnadsteamen under 2015 (n=198). 

Vårdtillfällen Antal patienter Procent av samtliga  

10 eller fler vårdtillfällen 16 8.1 % 

4-9 vårdtillfällen 36 18.2 % 

2-3 vårdtillfällen 51 25.7 % 

Ett vårdtillfälle 43 21.7 % 

Ingen slutenvård alls 52 26.3 % 

Totalt 198 100 

 

Det mest anmärkningsvärda i tabellen är att var fjärde patient (26.3 procent) inte har haft 

några slutenvårdstillfällen över huvud taget under dessa sex år. Ungefär hälften av teamens 

patienter (48 procent) har endast haft ett eller inget vårdtillfälle alls under perioden 2010-

2015. För några av de anslutna patienterna i de lägsta åldrarna kan det förhålla sig så att de 

tidigare haft slutenvård genom BUP men detta syns inte i den redovisade statistiken som är 

begränsad till vuxenpsykiatrin.  

Om vi även inkluderar patienter med 2-3 vårdtillfällen i slutenvård under sexårsperioden ser 

vi att över 70 procent av omvårdnadsteamens patienter tillhör denna grupp. Det stora flertal-

et av teamens patienter har med andra ord sällan eller aldrig haft kontakt med slutenvården. 

Det stora flertalet av omvårdnadsteamens patienter kan närmast beskrivas som lågkonsu-

menter av slutenvård.  

Som också framgår av tabell 6.7 kan man urskilja en liten grupp på 16 individer som har haft 

en relativt hög slutenvårdskonsumtion, det vill säga fler än tio inläggningar under sexårspe-

rioden. En närmare analys av dessa 16 personer visar att antalet inläggningar (vårdtillfällen) 
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minskar för enskilda individer i gruppen, men inte för alla och inte för gruppen som helhet, 

under de två år då de fått vård och stöd i hemmet av omvårdnadsteamen. 

6.5. Slutsatser av måluppfyllelseanalysen 

Analysen ovan visar framför allt på de svårigheter som finns med att undersöka måluppfyl-

lelsen när det gäller påverkan på slutenvårdskonsumtionen. Såväl antalet inläggningar (an-

talet vårdtillfällen) som vårdtidernas längd varierar från år till år och slutsatserna om vilka 

effekter införandet av omvårdnadsteam har haft blir därmed osäkra. De förändringar som 

kan observeras behöver inte vara ett resultat av omvårdnadsteamens arbete, andra faktorer 

kan också ha inverkat. Tidsperspektivet är dessutom kort, omvårdnadsteamen har bara varit 

i gång två år när mätningarna görs.  

En slutsats är emellertid klar, många av de patienter som varit anslutna till omvårdnadstea-

men har en förhållandevis låg slutenvårdskonsumtion. Det finns två huvudsakliga förkla-

ringar till detta. Den ena förklaringen är att omvårdnadsteamen inte i någon större utsträck-

ning arbetar med de patientgrupper som har många och långa vårdtider, som personer med 

missbruk och psykospatienter.  

Den andra förklaringen är att patienterna huvudsakligen ansluts genom behandlarna på öp-

penvårdsmottagningarna. Under 2015 kom 57 procent av omvårdnadsteamens patienter di-

rekt från öppenvårdsmottagningarna, från slutenvården cirka 30 procent och från akutteam-

et och jourteamet 13 procent. De patienter som anslutits till omvårdnadsteamen på initiativ 

av behandlarna vid öppenvårdsmottagningarna har anslutits utifrån kriterierna att de har 

mått sämre och bedömts befinna sig i riskzonen för en inläggning. Vi vet inte i hur många fall 

som anslutningen bidrog till att förhindra en inläggning. Vad vi däremot vet är att många av 

dessa patienter inte tidigare (under den föregående sexårsperioden) har behandlats i sluten-

vården.  

Trots detta är det mycket som tyder på att omvårdnadsteamen har bidragit till en minskning 

av antalet inskrivningar på Allvårdsavdelningen. Det finns bland teamens patienter åtskilliga 

som återkommande använder slutenvård och många inläggningar har kunnat förhindras ge-

nom teamens insatser. Vi uppskattar i vår analys att minskningen av antalet vårdtillfällen på 

Allvårdsavdelningen ligger någonstans i intervallet mellan 3.9 och 9.2 procent. Omvårdnads-

teamens arbete är emellertid under ständig utveckling och på sikt bör effekterna på sluten-

vården kunna bli betydligt större.  
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6.6. Intressentanalys - Vårdgrannarnas perspektiv 

Det finns många som berörs av och kan ses som intressenter i omvårdnadsteamens verksam-

het. Ett antal intressenter kan räknas upp, exempelvis teammedlemmarna, patienter och när-

stående, verksamheter och personalgrupper inom den psykiatriska vården med vilka om-

vårdnadsteamen samverkar.  I detta avsnitt koncentrerar vi oss på omvårdnadsteamens när-

maste vårdgrannar. Med detta avser vi landstingets psykiatriska verksamheter i form av öp-

penvårdsmottagningarna, akutteamet och jourteamet, slutenvården samt den kommunala 

socialpsykiatrin. Hur ser dessa intressenter på omvårdnadsteamens verksamhet? Vilka erfa-

renheter har man av det hittillsvarande samarbetet och hur uppfattar man idén med vård och 

stöd i hemmet? Är det något som vårdgrannarna tror på och vill satsa på eller är det något 

som man ställer sig tveksam till?  

Vi har ställt frågor av detta slag till de anställda vid öppenvårdsmottagningarna, i slutenvård-

en, i akutteamet och jourteamet och även till ansvariga inom kommunernas socialpsykiatri. 

Sammanlagt 113 medarbetare från den psykiatriska organisationen och 12 från kommuner-

nas socialpsykiatri har medverkat i vår undersökning. Med hjälp av intervjuer och enkla en-

kätfrågor har vi försökt kartlägga hur omvårdnadsteamen uppfattas och värderas av omgiv-

ningen (en utförlig redovisning av tillvägagångssättet finns i Metodbilagan).   

6.6.1. Öppenvårdsmottagningarna 

De fem psykiatriska öppenvårdsmottagningarna har varit betydelsefulla samarbetspartners 

för omvårdnadsteamen allt sedan starten. Tanken var att omvårdnadsteamen skulle arbeta 

nära öppenvården och vid behov ge stöd till mottagningarnas patienter. Det var från öppen-

vårdsmottagningarna uppdragen till teamen skulle komma. Behandlarna på öppenvårdsmot-

tagningarna skulle vid behov (när patienten ”svajade” eller ”sviktade” och risk för inläggning 

kunde föreligga) kontakta omvårdnadsteamen och föreslå patienten en tidsbegränsad anslut-

ning med vård i hemmet.  

De förväntningar som fanns på öppenvårdsmottagningarna infriades emellertid inte riktigt. 

Omvårdnadsteamen fick inte så många uppdrag som de hade förväntat sig och ganska snart 

öppnades därför andra rekryteringsvägar. Omvårdnadsteamen började ansluta patienter från 

slutenvården (gav stöd till nyutskrivna patienter) och – i ett fåtal fall - också från akutteamet.  

När vi intervjuade omvårdnadsteamens medlemmar våren 2015 var det tydligt att det fanns 

en viss besvikelse över vad man upplevde som bristande tilltro till omvårdnadsteamen från 

öppenvårdsmottagningarnas sida. Omvårdnadsteamen efterlyste en bättre samverkan med 

öppenvården. Den fråga som många i omvårdnadsteamen ställde sig våren 2015 var varför 

man inte i större utsträckning anlitades av öppenvården: Är vi besvärliga att samarbeta med 

och varför i så fall?  

Det skulle visa sig att många av dessa farhågor och funderingar inte riktigt stämde med verk-

ligheten. När vi några månader senare ställde frågor till medarbetarna på öppenvårdsmot-

tagningarna framträdde en annan bild. I vår undersökning kunde vi konstatera att det fanns 
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ett starkt stöd för och en bred uppslutning bakom idén att ge psykiatrins patienter vård och 

stöd i hemmet bland medarbetarna på öppenvårdsmottagningarna. En enkät som besvarades 

anonymt av 69 anställda (av totalt 94) vid de fem öppenvårdsmottagningarna visade att det 

stora flertalet av behandlarna (uppskattningsvis 70-75 procent) någon gång medverkat till att 

ansluta patienter till omvårdnadsteamen. Majoriteten av dessa, ungefär trefjärdedelar, hade 

positiva erfarenheter av patientanslutningen. (Enkätresultatet redovisas i metodbilagan un-

der rubriken Enkät öppenvården.) 

Nästan samtliga i vår undersökning (59 respondenter) ser teamen som en viktig resurs i öp-

penvårdsarbetet och man tror starkt på omvårdnadsteamen som en arbetsmodell för fram-

tiden. Omvårdnadsteamen, framhåller man, ger trygghet åt såväl patienter som behandlare 

och de anses bidra till att minska inskrivningar och vårdtider i slutenvården. En klar majori-

tet av deltagarna i vår undersökning anser att omvårdnadsteamen kan ha en betydelsefull roll 

inom psykiatrin i ett framtidsperspektiv. 

Den positiva bilden delas inte av alla. Vid en av de fem öppenvårdsmottagningarna är medar-

betarnas erfarenheter av omvårdnadsteamen mestadels negativa. Det har varit för krångligt 

att få hjälp vid de tillfällen som varit aktuella och ”då kan vi lika gärna göra det själva”, reso-

nerar några av medarbetarna och menar att ”vi träffar patienten tätare om denne krisar”. 

Man upplever också att det inte finns så många slutenvårdsnära patienter vid öppenvårds-

mottagningen.  Uppfattningen är att omvårdnadsteamen borde arbeta närmare slutenvården 

och akut- och jourteamet istället.  

Men det stora flertalet av medarbetarna vid öppenvårdsmottagningarna ser alltså psykiatrisk 

vård i hemmet som en bra idé och omvårdnadsteamen som en välkommen resurs i den psy-

kiatriska organisationen. Frågan är då varför man inte använder sig av denna resurs i den ut-

sträckning som det var tänkt? I enkäten ställde vi frågan: Varför anlitas inte omvårdnads-

teamen i större utsträckning av öppenvårdsmottagningen enligt din uppfattning? Av svaren 

framgår att det finns fyra huvudsakliga skäl till detta: 

• Det är oklart vilka patienter som omvårdnadsteamens riktar sig till och vilka indi-

katorerna för anslutning är. Det är också oklart hur omvårdnadsteamen arbetar 

och vad de kan göra. 

• Det är för krångligt och besvärligt, det måste finnas en vårdplan med ett precise-

rat uppdrag och det måste finnas en krisplan för att en patient ska kunna anslutas. 

För höga trösklar för en anslutning.  

• Omvårdnadsteamen glöms ofta bort, de är inte så synliga och medarbetarna vid 

öppenvårdsmottagningarna är ovana vid den nya resursen. 

• Det finns egentligen inte behov av att anlita omvårdnadsteamen i större utsträck-

ning än vad som görs. Den nuvarande omfattningen av anslutningar speglar beho-

vet. 

Det är alltså inte på grund av en låg tilltro till omvårdnadsteamen som medarbetarna på öp-

penvårdsmottagningarna inte anlitar teamen i den utsträckning som dessa förväntat sig. 

Tvärtom finns det en mycket positiv inställning till omvårdnadsteamen och det arbete dessa 

utför.  Förklaringen tycks mera handla om brister i kommunikationen och otydlighet i vilka 
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regler som gäller. Det handlar om upplevda oklarheter kring omvårdnadteamens målgrupp, 

vilka patienter som kan komma ifråga för en anslutning, och om anslutningsrutinerna som 

anses krångliga. Som flera medarbetare påpekar kan också en väsentlig del av förklaringen 

till det begränsade antalet anslutningar finnas i att det helt enkelt inte finns behov av fler. Det 

stora flertalet av öppenvårdens patienter är inte patienter som särskilt ofta riskerar att skri-

vas in i slutenvården. 

6.6.2. Slutenvården  

Den positiva inställningen till omvårdnadsteamen och till vård och stöd i hemmet finns inte 

bara vid öppenvårdsmottagningarna. När vi intervjuade medarbetare inom slutenvården, vid 

Allvårdsavdelningen och PIVA, fann vi att detta också gällde de anställda i slutenvården.  

Detta är kanske mer överraskande.  Man skulle ju kunna tänka sig att de anställda i sluten-

vården är tveksamma till att utveckla en psykiatrisk vård i hemmet och att man istället ön-

skar större satsningar på slutenvården när trycket på denna ökar och resulterar i överbelägg-

ningar. Men en sådan uppfattning kommer inte till uttryck i våra undersökningar. Tvärtom 

delar man i stort sett den positiva bedömningen av vård i hemmet som vi mötte på öppen-

vårdsmottagningarna. Man ser stora framtida möjligheter med omvårdnadsteamen. De kan 

bidra till att minska antalet inläggningar, utskrivningarna kan tidigareläggas och vårdtiderna 

kan förkortas. Omvårdnadsteamen kan ge ökad trygghet för både patienter och personal och 

förhindra återinläggningar. 

”Många av de patienter vi har inneliggande borde inte vara här”, menar en av vårdenhets-

cheferna i slutenvården. ”De skulle må bättre av att vara i en annan miljö”. En annan vård-

enhetschef påpekar att de många patienterna som ständigt återkommer till avdelningarna för 

vård visar på ett misslyckande från sjukvårdens sida: ”De har utvecklat ett beroende av oss 

och många ser avdelningen som sitt andra hem som man återvänder till när det krisar.”  

Generellt finns vid avdelningarna en självkritisk inställning till slutenvårdens möjligheter att 

möta patienternas behov på ett framgångsrikt sätt. ”Vi kan egentligen inte erbjuda dom så 

mycket mer än symtomlindring och tillfällig trygghet”, säger en läkare. När patienterna läm-

nar avdelningen återvänder de till ett vardagsliv som de ofta har svårt att hantera. I många 

fall bidrar vistelsen på sjukhuset till att försvaga patienternas funktionella förmåga. Patien-

terna tappar i förmågan att hantera vardagslivet istället för att de får träna upp den. 

De kritiska synpunkter på omvårdnadsteamen som de anställda i slutenvården för fram 

handlar i stort om samma frågor som öppenvården framhåller: oklarheter kring vilka som 

tillhör omvårdnadsteamens målgrupp och ett alltför tungrott anslutningsförfarande. Man 

efterlyser smidigare anslutningsrutiner direkt från slutenvården. Man efterlyser också för-

djupade samverkansformer, till exempel deltagande i ronderna och bättre meddelanderu-

tiner. Flera påpekar också att det skulle finnas fördelar med ett närmare samarbete mellan 

akutteamet, jourteamet och omvårdnadsteamen.   
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6.6.3. Akutteamet och jourteamet  

Akutteamet i Nyköping och Jourteamet i Katrineholm har begränsade erfarenheter av sam-

arbete med omvårdnadsteamen. Patientanslutningarna har varit relativt få. Medarbetarna i 

akutteamet och jourteamet ser dock positivt på omvårdnadsteamens verksamhetsidé med 

psykiatrisk vård och stöd i hemmet. Man betraktar de egna verksamheterna som näraliggan-

de omvårdnadsteamens och de borde därför kunna samordnas mer, eventuellt slås samman 

organisatoriskt. 

Samtidigt skiljer sig funktionerna åt, det akutpsykiatriska uppdraget och omvårdnadsupp-

draget, och flera av de anställda i akut- och jourteamet anser att dessa uppdrag inte får sam-

manblandas utan måste hållas åtskilda.  Akut- och jourverksamheten har krav på sig att age-

ra snabbt i bedömningar av patienters vårdbehov och vilka åtgärder som ska sättas in. Ett 

problem är att akutteamet och jourteamet ibland blir kvar i patientrelationer som inte hör till 

det akutpsykiatriska uppdraget. Genom närmare samarbete och enklare anslutningsrutiner 

till omvårdnadsteamen direkt från akutvården skulle detta problem kunna lösas. Patienter 

skulle då snabbt kunna erbjudas vård och stöd i hemmet som ett vårdalternativ.  

6.6.4. Några läkarröster 

Läkarna utgör nyckelpersoner i den psykiatriska vården och har som medicinskt ansvariga en 

central roll i den psykiatriska behandlingen och vården. Läkarna är också en nyckelgrupp när 

det gäller att få till stånd förändringar och vidareutveckla det psykiatriska arbetet. Om psyki-

atrisk vård i hemmet ska kunna implementeras på ett framgångsrikt sätt är det nödvändigt 

att det finns en stark uppslutning bland läkarna. 

I vår utvärdering har vi endast haft möjlighet att intervjua fyra läkare av det totalt 20-tal som 

är verksamma vid den psykiatriska kliniken i Nyköping. Utifrån dessa intervjuer kan vi inte 

dra några generella slutsatser för läkargruppen i sin helhet. Samtidigt aktualiserar de inter-

vjuade läkarna frågor av generell giltighet och relevans för omvårdnadsteamens verksamhet. 

Läkarkollektivet tycks inte ha varit särskilt drivande i reformverksamheten med omvård-

nadsteam. Det är ett samlat intryck vi har från kontakter med olika verksamheter och perso-

nalgrupper inom psykiatrin. De fyra läkarröster som vi har fångat upp i utvärderingen beskri-

ver samtidigt många goda erfarenheter av patientanslutningar till omvårdnadsteamen och de 

ser överlag positivt på verksamhetsidén psykiatrisk vård och stöd i hemmet. Vården blir bät-

tre genom att möta patienten i hemmiljön, den blir säkrare och tryggare för både patienten 

och för läkaren som får möjlighet att följa upp hur det fungerar vid utskrivning.  

De intervjuade läkarna menar att deras positiva hållning gäller för gruppen läkare som hel-

het. Läkarna tror också att deras kritiska synpunkter delas av övriga läkarkollegor. Kritiken 

handlar i huvudsak om krångliga administrativa rutiner för anslutning av patienter. I likhet 

med övriga intressenter och vårdgrannar efterfrågar läkarna enklare och mer flexibla anslut-

ningsformer.  Exempelvis ska omvårdnadsteamet inte ompröva en läkarbedömning med 

uppdrag till omvårdnadsteamet. Har en läkare gjort en bedömning att en patient bör anslutas 
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till omvårdnadsteamet ska denne anslutas utan någon ytterligare prövning. Även läkarna på-

pekar att omvårdnadsteamen behöver knytas närmare slutenvården och att samarbetet med 

akutteam och jourteam behöver fördjupas. En läkare säger: ”Dom flesta som går inom psyki-

atrisk öppenvård är inte i så pass dåligt skick att de är inläggningsmässiga, det är en bråkdel 

av dom, ärligt talat.” För att nå rätt patienter måste anslutningsvägarna förändras. 

6.6.5. Kommunernas socialpsykiatri 

Utöver landstingens ansvar att tillgodose befolkningens behov av psykiatrisk vård har kom-

munerna ett ansvar för personer med psykisk funktionsnedsättning. Kommunernas ansvar 

handlar om boende, sysselsättning och arbete och allas rätt till delaktighet i samhällslivet och 

ett så självständigt liv som möjligt. Den kommunala verksamheten, ofta benämnd socialpsy-

kiatrin, vägleds av principer om normalisering, integrering och autonomi. Kommunernas an-

svar regleras i Socialtjänstlagen (SoL) och i Lagen om stöd och service till vissa funktionshin-

drade (LSS). Det kommunala stödet som ges till enskilda personer föregås av behovsprövning 

och biståndsbeslut. En vanlig stödform är att människor erhåller stöd i boendet genom boen-

destödjare eller att man erhåller särskilda boendeformer med utökat stöd. Inom den kommu-

nala verksamheten benämns personer med funktionsnedsättning för brukare (istället för pat-

ient).  

Enligt uppgifter från de kommuner som ingår i de psykiatriska omvårdnadsteamens upptag-

ningsområde är så gott som samtliga brukare inom den kommunala socialpsykiatrin samti-

digt patienter inom landstingets psykiatri. Det betyder att brukarna har en återkommande 

kontakt med den psykiatriska öppenvården. När psykiatrin bedrivs i hemmet genom omvård-

nadsteam kommer de olika verksamheterna varandra ännu närmare. Vilka konsekvenser har 

detta fått för samarbetet mellan kommunernas socialtjänst och landstingets psykiatri? Och 

hur uppfattas omvårdnadsteamens arbete utifrån socialpsykiatrins perspektiv?  

Vår utvärdering visar att man inom kommunernas socialpsykiatri är nästintill ovetande om 

omvårdnadsteamens verksamhet. Man har på sin höjd nåtts av information och deltagit vid 

informationsmöten som psykiatrin bjudit in till när verksamheten med omvårdnadsteam var 

under planering. Våra intervjupersoner, flertalet var mellanchefer med ansvar för socialpsy-

kiatrin, kände ytligt till omvårdnadsteamen.  I enskilda fall berättas om ”krockar i trapphus-

et” som uppstått mellan boendestödjare och omvårdnadsteamen och i något fall om samar-

bete genom Samordnad individuell planering (SIP) som omvårdnadsteamen initierat. Några 

organiserade samtal om samverkan mellan omvårdnadsteamen och socialpsykiatrin har inte 

förekommit. Trots detta så ser kommunerna positivt på idén med psykiatrisk vård och stöd i 

hemmet och efterlyser en dialog med landstinget om hur omvårdnadsteamens verksamhet 

kan utvecklas i samverkan med den kommunala socialpsykiatrin.  
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6.7. Slutsatser av intressentanalysen 

Det är uppenbart att det i den psykiatriska organisationen finns ett starkt stöd och en bred 

uppslutning för idén att ge psykiatrins patienter vård och stöd i hemmet. De vårdgrannar 

som ingår i vår undersökning anser att omvårdnadsteamen bidrar till förbättra den psykia-

triska vården, både för patienterna och för de anställda i psykiatrin. Omvårdnadsteamen ses 

som en viktig resurs som ger ökad trygghet och säkerhet i vården för såväl patienter som be-

handlare. De flesta av deltagarna i vår undersökning anser att omvårdnadsteamen har en 

betydelsefull roll inom psykiatrin i ett framtidsperspektiv och att omvårdnadsteamen kan 

bidra till minskade behov av slutenvård. 

För framtiden efterlyser vårdgrannarna inom psykiatrin förändringar som skulle kunna göra 

omvårdnadsteamen mer effektiva. Många påpekar att sättet att ansluta patienterna på gör att 

man ”inte träffar rätt” när det gäller patientgruppen. Anslutningarna bör i större utsträckning 

ske genom akut- och jourteamen och genom samarbete med slutenvården, menar man. Ruti-

nen för anslutning av patienter beskrivs ofta som alltför omständlig. Större flexibilitet, smi-

dighet och snabbare anslutningsprocesser efterlyses. 

Resultatet av intressentanalysen stärker de slutsatser som vi drog av måluppfyllelseanalysen. 

Om man framför allt vill nå de patienter som har många och långa vårdtider bör man se över 

omvårdnadsteamens roll i den psykiatriska organisationen och framför allt hur patienterna 

ansluts till teamen.  

Här finns som vi ser det den centrala problematiken för den psykiatriska vården i hemmet i 

Sörmland. Omvårdnadsteamen implementerades i en befintlig organisation utan att några 

förändringar av denna gjordes. Akutsjukvården, i form av akutteam och jourteam, bibehölls 

och omvårdnadsteamens fick en komplementär roll med uppdraget att framför allt ge stöd till 

patienter som riskerade inläggning. De redan befintliga psykosteamen skulle fortsätta sitt 

arbete som tidigare och därmed kom en stor grupp patienter, ofta med långa vårdtider i slu-

tenvården, att exkluderas från omvårdnadsteamens uppdrag. Inte heller gruppen med miss-

bruksproblematik inkluderades i omvårdnadsteamens uppdrag. Sammantaget satte detta ra-

marna för den psykiatriska vården i hemmet. 

Avslutningsvis är det ändå viktigt att betona att den här studien visar att det finns goda möj-

ligheter att vidareutveckla de mobila omvårdnadsteamen som en del av den psykiatriska or-

ganisationen i södra och västra Sörmland.  Det finns bland vårdgrannarna en hög grad av 

konsensus när det gäller uppfattningen att omvårdnadsteamens är en viktig resurs för orga-

nisationen. Och det finns ett starkt stöd för att fortsätta utveckla idén om vård och stöd till 

psykiatrins patienter i hemmiljö. 
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7. Vad säger patienter och närstående? 

I studier av den psykiatriska vården visar det sig ofta att patienters och närståendes röster 

saknas. Det finns troligtvis flera anledningar till det. En är att forskarna förmodligen ser det 

som svårt och tidskrävande att intervjua eller skicka ut enkäter till psykiatrins patienter. Det-

ta reser etiska frågeställningar som gäller sekretess och integritet. Forskningen som involve-

rar patienter måste på förhand granskas och godkännas av forskningsetiska nämnder. Ofta 

resulterar undersökningarna av detta slag också i stora bortfall som försvårar tolkningar och 

slutsatser.  

I vår utvärdering i Sörmland betraktar vi patienterna som huvudintressenter i omvårdnads-

teamens verksamhet. Vi har därför sett det som viktigt att lyfta fram patienternas röster och 

syn på omvårdnadsteamen och även inkludera de närståendes perspektiv. Våra resurser och 

tidsramar har dock varit begränsade och undersökningen kom att begränsas till intervjuer 

med 18 patienter och sju närstående.  

Ett kriterium vid urvalet av patienter var att patienten skulle ha haft erfarenhet av sluten-

vård. Detta för att det skulle vara möjligt att jämföra patienternas erfarenheter av vård och 

stöd i hemmet med vård i slutenvård. Av de 18 som kom att intervjuas hade sju haft tre eller 

fler inläggningar i psykiatrisk slutenvård under de senaste sex åren (för mer information om 

urval och genomförandet se Metodbilaga). 

Vid intervjuerna ombads intervjupersonerna berätta om sitt vardagsliv och sitt psykiska måe-

nde, om sina erfarenheter av den psykiatriska öppenvården och slutenvården, vad omvård-

nadsteamen gjort och betytt och hur man såg på vård och stöd i hemmet som alternativ till 

inläggning på avdelning. För att ge en så nyanserad bild som möjligt av patienternas situation 

och upplevelser har vi i vår redovisning nedan valt att ge stort utrymme åt patienternas röst-

er. Genom att använda oss av fallbeskrivningar och genom rikligt med citat från de intervju-

ade kan vi förhoppningsvis förmedla en del av den mångfald av erfarenheter och synpunkter 

som kommer till uttryck i våra intervjuer. 

7.1. Tidigare erfarenheter av psykiatrin  

Vi vill inleda med att ge några bilder av enskilda patienters livssituation; Marie, Bertil, Lars 

och Elisabet. Personerna heter i verkligheten något annat och uppgifter har på sina ställen 

både utelämnats och ändrats för att skydda deras identitet.   

Marie 

Marie är ensamstående med en minderårig dotter och berättar om en livsproblematik som går 

långt tillbaka i tiden, att hon ej klarade skolgången, ”jag har ingen utbildning, inget gymnasi-

um” och att hon inte fått något fotfäste i arbetslivet. Marie berättar om ett mående som går 

upp och ner, om perioder med stark ångest, isolering i hemmet och att ej orka vara ute bland 

folk, ”jag får social fobi nästan”.  Hon beskriver livet som en kamp: ”Jag har känt att jag inte 

vill leva och varit mycket deprimerad. En kamp, väldigt mycket en kamp, och inte förstå heller 
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varför jag inte mår bättre.” Hennes dotter ger glädje i livet samtidigt som Marie brottas med 

dåligt samvete att inte kunna vara en bra förälder. På frågan om drömmar och framtiden säger 

Marie: ”Jag hoppas kunna försörja mig och inte leva på sjukersättning hela mitt liv”. Marie 

berättar att hon för några år sedan fick en ADHD diagnos vilket medfört ny medicinering och 

terapi som hon upplever har hjälpt till det bättre.  

Maries kontakt med psykiatrin sträcker sig många år tillbaka med tidvis både många och långa 

inläggningar. ”Alltså, jag har ju varit inom psykiatrin i alla år kan jag tycka”. 

Öppenvårdskontakten har varit viktig samtidigt som hon haft svårt att känna tillit, särskilt när 

behandlare skiftat.  Om inläggning på avdelning säger Marie: ”Det är en skyddad miljö. Och 

ibland när jag mår sådär fruktansvärt dåligt (...) då kan det vara jobbigt att ta hand om sig 

själv. Då är det ju faktiskt någon annan som tar hand om en (...). På det sättet är det skönt, det 

är ju en trygghet”. Baksidan är att det kan bli för tryggt. Marie vill inte bli inlagd utan vill klara 

sig själv. ”Mitt liv är ju ute, det är ju inte däruppe på sjukhusavdelningen. Jag vill liksom kun-

na hitta den här tryggheten, hitta den fast på hemmaplan, hemma, och bygga upp mitt liv lik-

som. Jag kan inte göra det på en avdelning. Där går jag bara och är.” 

Bertil  

Bertil är en äldre man, gift och med utflugna barn. Till följd av olika arbeten flyttade familjen 

runt en period i livet vilket tidvis var jobbigt. ”Då blev jag lite dålig i nerverna. Sedan dess har 

jag varit lite från och till (...) jag har jobbat hela tiden och har gått på sådana där lyckopiller 

som jag fått”. Bertil lever under välordnade förhållanden, kontakten med barn och barnbarn är 

glädjeämnen i livet liksom resor tillsammans med frun. De senaste åren har dock varit påfres-

tande. Båda föräldrarna dog med kort mellanrum och själv var Bertil inlagd på somatisk avdel-

ning för operation och behandling. Och på detta följde problem med mediciner.  ”Då låg jag 

bara i sängen och skakade, det var som abstinens om man säger.”  

Någon kontakt med psykiatrin har Bertil inte haft över huvud taget, fram till för ett halvår se-

dan. Då mådde han sämre samtidigt som frun försökte hjälpa och var stöttande, vilket hon va-

rit under alla åren enligt Bertil. Efter en kort kontakt med psykiatriska öppenvården fick han 

suicidtankar och då sökte han psykiatrisk vård akut ”för X (frun) visste inte vad hon skulle 

göra med mig”. En fördel med inläggningen var också att Bertil slapp skuldkänslor gentemot 

sin fru. ”För jag har lite skuldkänslor när jag är dålig hela tiden och hon blir liksom begränsad i 

sitt”. Vid inläggningen trodde Bertil att han skulle ”få prata med någon mer kontinuerligt, en 

läkare eller någonting”. Men Bertils förväntningar på den psykiatriska vården infriades inte. 

Läkarkontakten begränsades till två tillfällen, ”när jag skrevs in där och när jag skrevs ut. Det 

var läkarkontakten.” Någon behandling av det slag han förväntade sig blev det inte. Bertil be-

skriver avdelningsvistelsen som händelselös med tider för mat, promenader i korridoren, TV-

tittande och vila på sängen.   

Lars 

Lars är en medelålders man som säger om sig själv: ”Jag är väl en överambitiös egenföretagare 

som har kört mig för hårt de sista tio åren.” Lars lever ensam och har ett företag ”som det varit 

bra ekonomi i”. På frågan hur livet ser ut går han tillbaka till år 2010, då var han riktigt under 

isen, då tog det stopp. Det sociala livet har inte blivit som det varit därefter. ”Jag åker ju inte 

och hälsar på folk direkt längre.” Lars har i olika omgångar provat att återgå i arbete ”men det 

fungerar inte så vidare värst bra ännu”. Lars berättar hur han försöker fördriva dagarna och 

säger ”det är tur att jag har hundarna”.  Han är inte lika stresstålig som förr, måendet går upp 

och ner, och ibland är han tillbaka i ett gammalt mönster, isolerar sig och får sömnproblem 

”och då fungerar jag ju inte, det är bara att inse”. Då kommer också ångesten.  Vad har han då 
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för förhoppningar om framtiden? ”Det är att jag ska komma igång och jobba, med något, i nå-

gon form. Sedan om jag kommer driva företag i framtiden, det visar sig.” Sedan en tid tillbaka 

har Lars träffat en kvinna, han säger: ”Sedan jag träffade henne så har det ju blivit mycket, 

mycket, mycket bättre. Ja, då har man ju någon att dela vardagen med så att säga.”  

Lars har varit inlagd vid två tillfällen. Vid det första tillfället för ganska länge sedan var han 

inlagd tre månader. ”Då fick jag el-behandling och en massa sådant.” Från den tiden minns 

han just inget, ”det är andra som har berättat för mig”. Vid det andra tillfället var han inlagd 

en vecka. ”Då gick jag här hemma och mådde dåligt. Jag orkade inte umgås och ville ju inte 

prata med folk eller med mina anhöriga om hur jag mådde heller.” Till Lars problem hör att 

han inte meddelar sig när han mår sämre. Genom en kompis blev han inlagd. Lars säger att 

han genom inläggningen fick hjälp att bryta ett mönster. Nu har han en ”pratkontakt” inom 

öppenvården var fjortonde dag. Den är han nöjd med samtidigt som han tycker det varit job-

bigt med ny personal, nya läkare, upplevelser av stressade möten och olika besked, det har inte 

skapat tillit och förtroende.   

Elisabet 

Elisabet är en medelålders frånskild kvinna som berättar om ett intensivt arbetsliv som tog vid 

efter avslutade gymnasiestudier med eget företag i servicebranschen tillsammans med sin då-

varande man. ”Idag är det bra, men det var det inte för typ ett år sedan.” Elisabet berättar om 

hur hon och hennes man kämpade i flera år med företaget som slutade med konkurs, person-

liga skulder och påfrestningar på relationen och en skilsmässa som följd. ”Jag började dricka 

för mycket (...) ja, jag fattade ju inte då att jag var deprimerad helt enkelt.” Elisabet berättar 

hur måendet gått upp och ner och vid intervjutillfället har Elisabet börjat arbeta lite grand igen 

och ser positivt på framtiden. ”Nu är jag bara glad att jag har kommit igång igen” säger Elisa-

bet som egentligen skulle vilja utbilda sig till någonting annat ”och kanske få ett mer normalt 

jobb om man säger så”.  

Elisabets kontakt med psykiatrin begränsas till det som hände för knappt ett år sedan. Hon 

kom då till en punkt då hon inte såg någon annan utväg än att ta sitt liv. Hon kommer inte 

riktigt ihåg hur hon hamnade på akuten och blev inlagd. Om inläggningen som varade två 

veckor säger hon: ”Det var nog det bästa som kunde hända mig. Just då så var det vad jag be-

hövde (...) Jag behövde mer eller mindre låsas in och vara kontrollerad.” 

Psykiatrins patienter är ingen homogen grupp. Varje patient har sin unika livshistoria och sin 

unika problematik. De fyra personer som vi redovisat här, Marie, Bertil, Lars och Elisabet, 

lever skilda liv och deras psykiska problematik tar sig olika uttryck.  

Det som förenar de flesta patienterna i vår studie är en psykisk ohälsa och en livsproblematik 

som varit långvarig och fått konsekvenser för vardagslivet. För de flesta går det psykiska må-

endet i vågor, under långa perioder kan man må ganska bra, men så försämras situationen 

och man går in i en period där man mår riktigt dåligt. Under sådana faser, som ibland be-

skrivs som att man krisar, kan det till och med uppstå behov av inläggning på psykiatrisk av-

delning. Några intervjupersoner berättar att man har svårt att veta vad man ska göra när man 

börjar må sämre. En person säger: ”Jag försöker härda ut, men ibland så går det inte”. 

Personen har levt hela sitt vuxna liv med ett psykiskt mående som går i vågor och har 

efterhand lärt sig hur det fungerar.   
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Jag vet ju att det finns ett slut på det psykiska illamåendet, så det känns mer som en lång 

väntan när jag blir dålig att det ska gå över. Och det går över, det gör det. Men det är väldigt 

jobbigt medan det pågår. 

När patienterna får frågor om sina erfarenheter av den psykiatriska öppenvården är de am-

bivalenta och delvis motsägelsefulla och erfarenheterna kan också variera över tid.  Många 

upplever att de fått god vård och ett bra stöd genom en regelbunden kontakt. Andra lyfter 

fram mindre positiva erfarenheter och menar att kontakten och mötena i allt för hög grad 

sker på öppenvårdens villkor. 

En slutsats som vi anser oss kunna dra från patientintervjuerna är att öppenvårdsmottag-

ningarna tycks ha svårt med tillgängligheten i situationer när patienter mår sämre och för-

söker få kontakt. Om den regelbundet återkommande kontakten fungerat bra i normalsi-

tuationen, så uppstår problem när man mår sämre, utan att situationen nödvändigtvis har 

utvecklats till en akut kris. En person beskriver det på följande sätt:    

Om du känner en dag att nu mår jag så dåligt så nu måste jag ta kontakt, då finns det inte 

någon att få tag i, och absolut ingen läkare. Men jag har en kontakt på öppenvården som jag 

ringer till. Men hon svarar inte heller. Men jag kan ringa till henne och lämna meddelande så 

hör hon av sig. Och sedan kan man ju också ringa direkt till psykakuten. 

Även patienternas erfarenheter av den psykiatriska slutenvården är blandade. Vid akuta 

kriser har inläggning på avdelning av de flesta upplevts som nödvändig. Den har tillgodosett 

ett grundläggande behov av trygghet och möjlighet till återhämtning. Detta framkommer 

också ovan, särskilt tydligt i Maries och Elisabets berättelser. Flera uttrycker sig i termer av 

räddning.  

Att slutenvården ger trygghet och möjlighet till återhämtning återkommer i flera omdömen. 

”Som att komma in i en skyddad verkstad”, säger en patient. Det har känts som att ”jag har 

blivit som i en liten kokong där inne. Där är man skyddad från omvärlden”, menar en annan. 

Att bli inlagd har för många inneburit att få hjälp med att varva ner, att få ett avbrott med 

miljöombyte, att komma bort från en kaotisk situation och få lugn och ro med mat, vila och 

sömn. En patient säger att avdelningen har blivit hennes andra hem. 

Utöver detta är flertalet av de intervjuade kritiska till slutenvården och särskilt vad den för-

mått ge i termer av vård och behandling. Flera personer uttrycker att de har haft förväntning-

ar på vården som inte har infriats. Man hade bland annat förväntat sig fler samtal, behand-

lande och terapeutiska samtal för att bearbeta trauman och bakomliggande orsaker till sina 

problem. En av de intervjuade redogör för en dag på avdelningen: 

Ja, det var ju bara det att de kom in och väckte en. Och sedan så var det frukost och sedan så 

gick man och satte sig och tittade på TV´n och sedan så var det middag. Och sedan så gick man 

och la sig emellanåt och sedan så gick man i korridorerna. 
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Denna erfarenhet från en slutenvårdsavdelning är representativ för flera av de intervjuade. 

Slutenvården anses inte kunna ge någon egentlig vård och behandling utöver ett akut omhän-

dertagande i en kaotisk livssituation, vilket Bertils och Elisabets berättelser ovan också illu-

strerar. För många är en inläggning i slutenvården också förknippad med känslor av skuld 

och skam.  

Ett annat problem är att det kan bli för tryggt på avdelningen, att inläggningen passiverar och 

försämrar förmågan att klara av vardagslivet, vilket Maries ambivalenta hållning till sluten-

vården är ett exempel på. Flera av intervjupersonerna framhåller att nya problem uppstår när 

man skrivs ut och måste lämna den trygghet som funnits på avdelningen.  

7.2. Erfarenheter av omvårdnadsteamen 

Hur har Marie, Bertil, Lars och Elisabets anslutningar till omvårdnadsteamen sett ut? Vad 

har teamen gjort och betytt? 

Marie 

Marie har varit ansluten till omvårdnadsteamet vid två tillfällen. Vid första tillfället ”då mådde 

jag ju nästa lika dåligt som jag gjorde när jag låg inlagd, ångesten alltså, den var fruktansvärd.” 

Behandlaren på öppenvården menade att Marie eventuellt behövde läggas in, ”men vi gjorde 

så att vi tog omvårdnadsteamet då”.  Vid andra tillfället var det Marie själv som föreslog om-

vårdnadsteamet när hon på nytt började må sämre. ”Det var rörigt i mitt huvud, jätterörigt (...) 

jag blir tokig att gå med alla de här tankarna och frustrationen” säger hon. Om situationen 

som rådde då säger Marie att hon behöver någon som lyssnar och kan bekräfta. Om omvård-

nadsteamets betydelse säger hon: ”De har lyssnat, vi har också åkt ut och tagit promenader 

(...) och tagit fika för att jag liksom ska komma ut bland folk. Men det har varit mycket prata, 

att jag har pratat mycket, och gråtit.” Att komma ut i offentliga miljöer, exempelvis att kunna 

besöka ett kafé har varit viktigt för den psykiska hälsan, och omvårdnadsteamet har även följt 

med Marie till läkare vid något tillfälle då hon inte själv orkat. Anslutningen till omvårdnads-

teamet varade 39 veckor. 

Bertil 

Vid utskrivningen från slutenvården blev Bertil föreslagen omvårdnadsteamet av en sjukskö-

terska. Bertil var först tveksam men sjuksköterskan tyckte han skulle tänka om, att det kunde 

vara en hjälp och en avlastning för Bertils fru också. Anslutningen varade i fyra veckor. Första 

veckan kom teamet hem tre gånger, sedan trappades besöken successivt ned. Teamet föreslog 

promenader, men det var Bertil inte särskilt intresserad av eftersom hans fru ofta tog med 

honom ut. Han hade behov av att prata, och det kändes bra. ”För att när X (frun) säger någon-

ting till mig så kan jag bli liksom lite förbannad. Men om de (omvårdnadsteamet) säger sam-

ma sak så lyssnar jag ju mer på dem än vad jag gör på henne, så blir det ju.” Bertil fick själv 

bestämma vad tiden med omvårdnadsteamet ägnades åt. Han ville också att hans fru skulle 

vara med vid samtalen. Bertil upplevde att omvårdnadsteamet gav en trygghet, att veta att 

teamet kom hem på inbokade tider, att få tid att prata, ställa frågor och stilla oro, bland annat 

frågor om mediciner, ”bara liksom sådana smågrejer som man kanske inte behöver störa 

läkare för”.  
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Lars 

Efter utskrivningen från avdelningen blev Lars föreslagen omvårdnadsteamet. ”De ville väl att 

jag skulle ha det för jag var väl i så dåligt skick då när jag blev hemskickad.” Anslutningen va-

rade i sexton veckor. För Lars upplevdes det positivt, ”någon som kom hem och tittade till en 

(...) det var det viktigaste, att jag fick en social kontakt mitt på dagen”. I övrigt hade Lars inte 

så mycket förväntningar på teamet eftersom han inte visste vad det innebar. Lars fick styra vad 

omvårdnadsteamets hembesök skulle ägnas åt. I början fick han besök flera gånger i veckan, 

därefter blev besöken färre, ner till en gång i veckan. Mestadels satt man ner och pratade, i-

bland blev det promenader. Lars fick uppmuntran och stöd att själv gå ut, pröva att ta prome-

nader ner på stan, och så följde omvårdnadsteamet upp hur det hade fungerat vid nästa hem-

besök. 

Elisabet 

Efter två veckor på avdelningen skrevs Elisabet ut och blev samtidigt ansluten till omvård-

nadsteamet. Elisabet hade flyttat till sitt gamla flickrum i föräldrarnas hem. Hon hade inte 

någonstans att ta vägen. ”Då lämnade jag knappt rummet. Jag gjorde ju ingenting. Jag vägrade 

gå ut, jag vägrade träffa människor.” Elisabet fick mycket stöd av sina föräldrar och säger 

samtidigt om teamet: ”Det var skönt att få prata med någon som man inte har en personlig 

relation till.” I början träffade Elisabet teamet två, tre gånger i veckan, sedan blev det mindre. 

Elisabet upplevde en stor trygghet i att omvårdnadsteamet sagt: ”Behöver du träffa oss så ring, 

så kommer vi.” På frågan om omvårdnadsteamet gjort något som var särskilt betydelsefullt 

svarar Elisabet: ”De fick ut mig, om du förstår. Och så tillägger hon: ”Tillgängligheten, det är 

fruktansvärt viktigt.” Genom samtal och promenader, först bara i skogen eller runt kvarteret 

och efterhand i mer offentliga miljöer med besök på kafé fick Elisabet hjälp att bryta sin 

sociala rädsla och återhämtningen påskyndades. Efter tolv veckor upphörde anslutningen. 

Genomgående i intervjumaterialet är patienternas erfarenheter av omvårdnadsteamen myck-

et positiva. Kontakten har sett olika ut och de individuella upplevelserna skiljer sig åt, men 

gemensamt är att man framhåller omvårdnadsteamens förtjänster. Teamen har varit lättill-

gängliga och gett ett bra samtalsstöd, man har fått handfast hjälp att komma ut, fått hjälp att 

bryta passivitet och övervinna sociala rädslor. Några har också fått hjälp med tekniker att 

hantera stress och ångest, hjälp med praktiska frågor och med vård- och myndighetskontak-

ter. Patienterna värdesätter också att man varit delaktig och haft inflytande i verksamheten.  

Om något ska framhållas och kommenteras särskilt så är det omvårdnadsteamens tillgänglig-

het. Denna tycks vara av central betydelse och bidra till upplevelse av trygghet när patient-

erna varit på väg neråt i sitt psykiska mående. Här följer ytterligare ett utdrag från intervjun 

med Marie som illustrerar många patienters värdering av omvårdnadsteamens betydelse: 

Jag blev förvånad (...)  Det var ju helt nytt, något jag aldrig varit med om. Jag har ju varit så 

mycket inom psykiatrin, jag har ju varit inlagd så mycket, haft så mycket kontakter. Deras sätt, 

att man kan ringa under vilken tid som helst när de är där och prata in på svararen, så ringer 

de alltid upp, de kan komma. Om det skulle vara akut liksom så kan de oftast ordna till det så 

de kan komma med ganska kort varsel. Och det har ju jag aldrig varit med om. Allt annat, det 

tar ju sådan tid allt annat. Att försöka få kontakt med någon, det kan ju ta flera dagar. Så jag 

tycker ju att det var, lyxigt ska jag väl inte säga, men det var ju en jättetrygghet. Att bli så tagen 

på allvar, att det verkligen finns någon som har förståelse för att man kan må så himla dåligt 
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och man behöver hjälp på en gång, att det inte fungerar att sitta och vänta i flera dagar med att 

få någon kontakt. 

Men det finns också kritiska synpunkter som framkommer i patientintervjuerna och förslag 

till hur verksamheten kan utvecklas. Dessa handlar sammantaget om följande: Patienter eft-

erlyser mer kontinuitet i verksamheten och bättre samordning inom omvårdnadsteamen, så 

att man som patient (i möjligaste utsträckning) får träffa samma personer vid hembesöken. 

Omvårdnadsteamen behöver bli bättre på att kommunicera med patienterna om verksamhe-

ten, bli tydligare med vad teamen gör, vilka andra vårdkontakter teamen tar. Oklarheter som 

uppstått har resulterat i irritation och besvikelser, exempelvis att anslutningen avslutats för 

tidigt. Patienter efterlyser också ökad tillgänglighet, och då avser man nattetid samt att det 

ska vara möjligt att komma i direktkontakt med omvårdnadsteamen efter att anslutningen 

upphört. Några patienter för också på tal omvårdnadsteamens sammansättning och vill se 

läkarnärvaro i teamen. Medicinering och ändrade doser är återkommande frågor som kräver 

uppföljande kontakter med läkare. Dessa frågor skulle kunna hanteras snabbare och smidi-

gare med läkarkompetens i teamen.  

7.3. Vård och stöd i hemmet som alternativ till inläggning 

En central fråga som vi stannade upp vid i intervjuerna var hur patienterna såg på vård och 

stöd i hemmet som alternativ till inläggning på avdelning. Kan vård och stöd i hemmet ersät-

ta inläggning? Patienterna ombads tänka sig en framtida situation som var densamma som 

vid senaste inläggningen. Skulle man då önska vård och stöd i hemmet istället för inläggning? 

Så här säger Marie, Bertil, Lars och Elisabet: 

Marie 

”Absolut!” svarar Marie övertygande. ”Jag tycker det är väldigt bra (...) det är hemma jag ska 

vara och liksom lära mig leva och försöka hantera saker, min vardag, det som händer i mitt 

liv.” Marie upplever för egen del att de två anslutningarna till omvårdnadsteamet förhindrade 

inläggning på avdelning. ”Att ha klarat de här två kriserna, de här två omgångarna och kunna 

hålla mig hemma har ju stärkt min självkänsla.” Om nytt behov av inläggning skulle bli aktu-

ellt i framtiden, då skulle Marie istället önska sig omvårdnadsteamet med vård och stöd i hem-

met.     

Bertil 

Mot bakgrund av erfarenheterna från sin enda inläggning säger Bertil: ”Så nu när jag har legat 

inne och vet hur det är, och haft omvårdnadsteamet och vet hur det är, då vill jag vara hemma 

och ha omvårdnadsteamet.” Bertil tvekar inte, han föredrar psykiatrisk vård och stöd i hem-

met. I jämförelse med de negativa erfarenheterna från inläggningen blir det bättre hemma.  

Lars 

Lars tycker frågan är svår att besvara. De två gånger Lars har varit inlagd har det känts skönt, 
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”då har man blivit som i en liten kokong där inne. Då blir man skyddad från omvärlden”. Sam-

tidigt säger han ”man gör ju ingenting när man ligger inne, det är liksom en förvaring”. Om 

han fick besök hemma några gånger om dagen, om någon kom och såg till honom och han fick 

ett brott i vardagen, då skulle vård och stöd i hemmet kunna fungera som alternativ. Men om 

han mår för dåligt, då ser han inte vård och stöd i hemmet som ett alternativ, däremot om 

”man kan man fånga upp det innan det hinner bli riktigt djävla dåligt”.  

Elisabet 

Elisabet betonar att hon bara kan prata för sig: ”I min situation, eftersom jag var självmords-

benägen, så behövde jag läggas in (...) jag behövde mer eller mindre låsas in och vara kontrol-

lerad.” Skulle samma situation uppstå på nytt ser inte Elisabet omvårdnadsteamet och vård 

och stöd i hemmet som ett alternativ.  Däremot, allt stöd hon fick efter utskrivningen från av-

delningen var ovärderligt för hennes återhämtning. Mer än så kan hon inte svara på frågan.  

Frågan om vård och stöd i hemmet istället för inläggning på avdelning var inte så enkel att 

besvara.  Marie och Bertil upplever utifrån sin livsproblematik och erfarenheter av den psy-

kiatriska vården att vård och stöd i hemmet är både önskvärt och möjligt som alternativ till 

inläggning i slutenvården. Lars är mer ambivalent, han tycker det är önskvärt och ser fördelar 

med vård och stöd i hemmet, men om han mår riktigt dåligt så ser han inte vård och stöd i 

hemmet som ett tänkbart alternativ. Däremot om hans försämrade tillstånd uppmärksam-

mas lite tidigare då föredrar han vård i hemmet. Elisabet kan endast tänka sig slutenvården 

som lösning om hon skulle hon hamna i en lika allvarlig situation som senast, eftersom det 

hjälpte henne då.   

En summering av samtliga patientintervjuer leder till följande: Patienterna vill i möjligaste 

utsträckning vara hemma. De önskar psykiatrisk vård och stöd i hemmet och vill, om det är 

möjligt, undvika inläggning. Samtidigt påpekar flera att möjligheten till inläggning måste 

finnas. Det avgörande för patienten är hur den aktuella situationen ser ut, hur pass dåligt 

man mår, och om vården och stödet i hemmet kan utformas så att patientens behov av trygg-

het kan tillgodoses.  Några patienter upplevde för egen del att anslutningen till omvårdnads-

teamet redan hade ersatt och förhindrat en inläggning och några menar att avdelningsvistel-

sen hade förkortats genom att omvårdnadsteamen kom in i samband med utskrivningssitua-

tionen.  

I valet mellan vård och stöd i hemmet och inläggning på avdelning är frågan om trygghet cen-

tral i patienternas resonemang. Om vården och stödet i hemmet kan utformas så att behovet 

av trygghet tillgodoses, då blir patienternas val vård och stöd i hemmet.  Patienternas förbätt-

ringsförslag rörande omvårdnadsteamens verksamhet handlar i första hand om ökad till-

gänglighet genom utbyggd verksamhet, ökad flexibilitet med tätare kontakt vid behov och 

möjligheter till direktkontakt med teamen efter att anslutningen upphört. Personkontinui-

teten är också viktig och att teamen i sin planering i möjligaste utsträckning tar hänsyn till 

detta. Några patienter efterfrågar läkarkompetens i teamen.   

Beträffande hemmets betydelse ser patienterna olika fördelar med att vården och stödet för-

läggs till hem och vardagsmiljön. Flera beskriver i linje med Marie ovan att det är hemma 

man ska lära sig att leva och försöka hantera vardagen. Flera patienter beskriver också att de 

mötte ett annorlunda förhållningssätt jämfört med möten på kliniken, samtidigt som man 
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har svårt att sätta fingret på vad det egentligen innebar. En person vars psykiska mående 

bland annat handlar om svår ångest, och som gjort det svårt att komma ut från hemmet och 

vistas bland människor, säger om omvårdnadsteamets besök:  

Det kändes ju konstigt att gå ut och ta en fika med dem. Samtidigt så var det ju väldigt viktigt 

för min psykiska hälsa att faktiskt komma ut och kunna sitta på ett café tillsammans med någ-

ra som visste vad jag kämpade med och jobbade med. De kunde liksom sitta där och möta mig 

i det, för att jag skulle få träna på att vara ute. Det skulle inte gå med någon från avdelningen. 

Det blir ju mer personligt. De är ju fortfarande människor som jobbar inom vården. Det är 

svårt att förklara.  

Värdet med hembesöken beskriver patienter också på följande sätt: Vårdpersonalen får bät-

tre förståelse för patienten och kan se behoven tydligare. Det känns tryggare med hemmet, 

det blir mer avslappnat för patienten och det underlättar också för patienten när denne mår 

dåligt och inte orkar ta sig till kliniken och öppenvårdsmottagningen på grund av måendet.  

Flera patienter upplever också att det blir en annan slags kontakt genom möten i hemmet, att 

de blir tilltalade och bemötta på ett annat sätt. Men alla patienter är inte odelat positiva till 

att mötas i hemmet. Några betonar behovet av integritet och ett privat rum. I praktiken har 

också några patienter valt att träffa omvårdnadsteamet på andra platser utanför hemmet.  

7.4. De närstående 

När det gäller närståendes perspektiv på omvårdnadsteamen genomfördes som tidigare sagts 

sju närståendeintervjuer. Antalet är således mycket begränsat och några generella slutsatser 

kan inte dras gällande gruppen närstående till omvårdnadsteamens patientgrupp.  

När det gäller närstående så är de betydelsefulla personer på många olika sätt, det framhöll 

både patienterna och de närstående som intervjuades. I ett par av de ovan redovisade pati-

entberättelserna framskymtar detta också, i Elisabets och Bertils fall.  Närstående ger hjälp 

och stöd i vardagslivet samtidigt som de närstående själva påverkas av patienternas mående 

och upplever påfrestningar för egen del, att det varit jobbigt, att man som närstående tvingats 

ta ett större ansvar, att man upplevt rådlöshet och maktlöshet, att det inneburit påfrestningar 

på relationen och familjelivet.  

De intervjuade närstående har varit införstådda med att omvårdnadsteamet haft tystnads-

plikt, och att teamet inte kunnat säga något utan patientens samtycke. En av de intervjuade 

närstående var pappan till Elisabet. Elisabet hade ju flyttat tillbaka till föräldrahemmet vid 

utskrivningen. Elisabets pappa berättar att han själv hade sökt kontakt med omvårdnadstea-

met vid ett par tillfällen. Pappan säger: ”Man fick ju aldrig veta något. De svarade ju trevligt 

och så. Det var ju så att vi inte skulle ha något samarbete, om jag uttrycker mig rätt. Det blev 

ju inget initiativ från dem om jag säger så.” Pappan berättar att han hade haft en förväntan 

att vara mer involverad än vad som blev fallet. ”Fast jag vet ju egentligen inte, de hade kanske 

frågat Elisabet om de fick prata med oss?”  
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Har de närstående upplevt något behov av hjälp eller stöd för egen del?  Frågan kom som en 

överraskning för de intervjuade närstående. Ingen hade väckt denna fråga med de närstående 

tidigare, vare sig omvårdnadsteamet eller någon annan inom den psykiatriska vården. Några 

av de intervjuade närstående uttryckte behov av stöd för egen del, andra inte. Oavsett så 

framstår de närstående som närmast osynliga i omvårdnadsteamens verksamhet och tillfrå-

gas inte, med något undantag. Trots det ställer sig de närstående positiva till omvårdnadstea-

men och till idén med vård och stöd i hemmet. Eftersom närstående upplever att patienten 

har fått stöd och hjälp har det också inneburit hjälp för den närstående.  

7.5. Sammanfattning av patienters och närståendes perspektiv  

Vår utvärdering visar att patienterna har mycket goda erfarenheter av de psykiatriska om-

vårdnadsteamens vård och stöd i hemmiljön.  Patienterna framhåller följande som varit av 

särskild betydelse: omvårdnadsteamens tillgänglighet och bemötande, stödjande samtal, pro-

menader och hjälp att komma ut, hjälp att övervinna social rädsla och hantera stress i var-

dagssituationer samt patienternas delaktighet i verksamheten. När det gäller de närstående 

som intervjuats så upplever de generellt att de är osynliga och inte tillfrågas av den psykia-

triska vården, detsamma gäller i stort i omvårdnadsteamens verksamhet. Oavsett detta ser de 

närstående positivt på omvårdnadsteamens verksamhet och att den psykiatriska vården ut-

vecklas i denna riktning. 

En fråga av särskilt intresse i vår utvärdering var hur patienterna såg på psykiatrisk vård och 

stöd i hemmet som alternativ till inläggning. Om patienten på nytt skulle må sämre och ham-

na i en liknande situation som vid senaste inläggningen i slutenvården, skulle patienten då 

föredra psykiatrisk vård i hemmet framför att bli inlagd? Resultatet av intervjuerna visar att 

patienterna i första hand vill ha psykiatrisk vård och stöd i hemmet.  Möjligheten till inlägg-

ning måste samtidigt få finnas. Avgörande för hur patienten ställer sig i den konkreta situa-

tionen är den aktuella krisens allvar och om patienten upplever att alternativet vård i hem-

miljön kan utformas så att behovet av trygghet tillgodoses. Med ökad tillgänglighet, större 

flexibilitet och mer individanpassning i omvårdnadsteamens verksamhet ser patienterna än-

nu större möjligheter till detta. 

I anslutning till patienternas positiva värdering av omvårdnadsteamen finns det anledning 

att tillföra en reservation. Med tanke på lojalitetsband och beroendeförhållanden till vården 

kan antas att patienterna varit angelägna att i intervjuerna ge positiva omdömen och hålla 

tillbaka kritiska synpunkter, om än omedvetet. Som patient har man inte velat medverka till 

att omvårdnadsteamen ska riskera försvinna, en verksamhet vars teammedlemmar man lärt 

känna och som man har fått hjälp och stöd från, ett behov som också kan bli aktuellt på nytt i 

framtiden.   

Resultatet från patient- och närståendeundersökningen kan jämföras med vad som fram-

kommit i vårdgrannarnas värdering och i den tidigare måluppfyllelseanalysen av omvård-

nadsteamens verksamhet. Vi kan då konstatera följande: Patienternas kritiska synpunkter på 

slutenvårdens möjligheter och begränsningar är desamma som framförs av vårdpersonalen 
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inom öppen-, akut- och slutenvården. Likaså råder samsyn mellan patienter, närstående och 

vårdpersonal kring verksamhetsidén med psykiatrisk vård och stöd i hemmet, att den hör 

framtiden till.  Den tidigare måluppfyllelseanalysen visade att omvårdnadsteamens effekt på 

minskad psykiatrisk slutenvårdskonsumtionen efter två års verksamhet var relativt begrän-

sad. Oavsett detta kan vi konstatera att patienter som erhållit vård och stöd i hemmiljön ge-

nom omvårdnadsteamen har upplevt en avsevärd kvalitetshöjning i den psykiatriska vården. 
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8. Det tredje vårdalternativet – en diskussion  

Psykiatrin vilar idag till största delen på två ben, den lasarettsbaserade slutenvården och på 

öppenvården i form av öppenvårdsmottagningar. I den här rapporten har vi velat lyfta fram 

ett tredje vård- och behandlingsalternativ. Vi menar att det finns stora vinster med att ut-

veckla detta tredje alternativ, psykiatrisk vård och behandling i hemmet. Det skulle kunna 

leda till en ordentlig kvalitetsförbättring av den psykiatriska vården och ge vinster såväl för 

patienterna som för hälso- och sjukvårdsorganisationen. 

I detta avslutande kapitel ska vi sammanfatta de viktigaste tankarna och slutsatserna i rap-

porten.  Vi ska också lyfta fram vad vi ser som de viktigaste utmaningarna när psykiatrisk 

vård i hemmet ska implementeras och diskutera alternativa sätt att organisera den på.  

8.1. Dagens psykiatri har svårt att ge patienterna det stöd som 
behövs 

Det finns flera starka skäl som talar för att utveckla psykiatrisk vård i hemmet. Främst hand-

lar det om de tillkortakommanden och begränsningar som kännetecknar dagens psykiatri. 

Det finns ett glapp mellan den psykiatriska slutenvården och öppenvården som är påtagligt 

för många människor som mår dåligt och är i behov av akut hjälp av psykiatrin. Öppenvårds-

mottagningarna har begränsade möjligheter att ge ett mer intensifierat stöd när det krisar. 

De arbetar mestadels utifrån tidsbokade möten och även om de ibland kan täta upp kontak-

terna med sina patienter har de små möjligheter att växla över till ett mer krisorienterat och 

akutinriktat arbete när det skulle behövas. I våra intervjuer med patienterna i Sörmland be-

rättade många om de svårigheter som de hade mött i kontakten med öppenvårdsmottagning-

arna när deras behov av stöd ökade.  

På de ställen där man har försökt utveckla ett psykiatriskt stöd till patienterna i hemmet har 

det vanligtvis skett mot bakgrund av starkt kritiska synpunkter på slutenvårdens sätt att fun-

gera. Det har funnits en uppfattning att även om vård och behandling på en vårdavdelning 

tillfälligt kan hjälpa patienter som befinner sig i kris och lindra symtomen, har den också 

långsiktigt skadliga effekter. Den minskar patientens förmåga att själv hantera vardagen, den 

skapar i det långa loppet beroenden och riskerar underminera självtilliten. De många återin-

läggningarna som kännetecknar den psykiatriska slutenvården ses ofta som en bekräftelse på 

detta. Personalen som arbetade i slutenvården och som vi intervjuade i vår studie välkomna-

de satsningen på psykiatrisk vård i hemmet.  

Den psykiatriska slutenvårdens sätt att fungera uppskattas inte heller av patienterna. I vår 

undersökning beskriver patienterna vistelsen på vårdavdelningen som en ganska händelselös 

period. De blir lugnare av medicineringen, känner sig trygga när de omges av personal och de 

får en struktur att hålla sig till med dagliga rutiner, sömn, mat och kanske Tv-tittande. Men 

samtidigt saknar många patienter det känslomässiga stödet, de saknar samtal och bearbet-

ning av den kris de befinner sig i. Flertalet av de patienter som vi intervjuade ansåg att deras 
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inskrivning i slutenvården var nödvändig, men samtidigt var de besvikna på den vård de hade 

fått.  

En konsekvens av personalens kluvna inställning till det egna arbetet och till slutenvårdens 

möjligheter att hjälpa patienterna har blivit att många patienter också känner av det dubbla 

budskapet i vårdmiljön; ”visst, vi ska hjälpa dig, men egentligen borde du inte vara här”. Att 

det förhåller sig på detta sätt tycks vara en utbredd uppfattning inom psykiatrin. I en radio-

intervju påpekar Anders Printz (2016), tidigare regeringens psykiatrisamordnare, att dagens 

heldygnsvård alltför ofta skickar signalen att du är inte riktigt välkommen hit, du borde gå 

någon annanstans. Printz efterlyser en psykiatri som mer utgår från patientens behov och 

nya former av stöd, som mobila insatser, stöd i hemmet och internetbaserad vård.  

8.2. Vård i hemmet öppnar för nya behandlingsmöjligheter  

En minskning av slutenvårdskonsumtionen har varit det uttalade målet och ett av de bärande 

motiven överallt där man infört psykiatrisk vård i hemmet.   

Men psykiatrisk vård i hemmet har inte bara motiverats utifrån brister i de nuvarande vård-

alternativen. Den har också, särskilt av pionjärerna och eldsjälarna i reformarbetet, fram-

ställts som löftesrik för vården och behandlingen genom att den på ett radikalt sätt anses 

kunna förbättra möjligheterna för patienterna att hantera sin sjukdom. När hemmet blir 

platsen för den psykiatriska interventionen kommer förutsättningarna för vårdarbetet att se 

annorlunda ut, har man hävdat. Hemmet är en plats som patienten är välbekant med och 

kontrollerar. Relationerna mellan de professionella och patienterna förändras på ett positivt 

sätt och vårdarbetet kommer i större utsträckning att ske på patienternas villkor. Patienterna 

får ett större inflytande över processen, deras engagemang och ansvar ökar och på så sätt 

ökar också förutsättningarna för att nå framgång i behandlingsprocessen.  

Ett antagande som ofta görs av förespråkarna för psykiatrisk vård i hemmet är att de försäm-

ringar i det psykiska måendet och de kriser som uppstår vanligtvis har triggats igång av hän-

delser i patientens nära relationer och omgivning. Att mötet mellan de professionella och pa-

tienterna äger rum på den plats där patienterna lever sina vardagsliv anses därför ge behand-

lingsmässiga fördelar. Genom att möta patienten i dennes egen miljö istället för i slutenvård-

ens och öppenvårdsmottagningarnas artificiella rum kan möjligheterna bli bättre när det gäl-

ler att förstå sjukdomsprocesserna och krisernas ursprung och patienternas reaktioner på 

olika stressfaktorer i den sociala miljön. Psykiatrisk vård i hemmet förväntas därmed skapa 

bättre förutsättningar för att kunna träna patientens förmåga att tidigt upptäcka och hantera 

vardagens påfrestningar (utveckla s.k. coping-skills). 

Man kan säga att varje vård- och behandlingsalternativ har sin specifika verktygslåda, en 

arsenal av metoder och tekniker för att möta patienternas psykiska ohälsa och aktuella kriser. 

I slutenvården finns exempelvis tillgång till sängar och rum, avskildhet, mediciner, samtal 

med läkare och vårdpersonal, men också ECT-behandlingar och bältesläggningar. I öppen-

vården ser verktygslådan annorlunda ut. Även om medicinering här också spelar en viktig 
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roll i arbetet, är det framför allt terapier av olika slag som används. Öppenvårdens verktyg är 

framför allt kommunikativa. Utöver stödsamtal kan samtalsterapi, gruppterapi, KBT (kogni-

tiv beteendeterapi) och andra former av terapier erbjudas patienterna.  

När psykiatrin flyttar över till patientens hem öppnas alltså en tredje verktygslåda med en 

arsenal av metoder och verktyg lämpliga att arbeta med när platsen är patientens eget hem. 

En del av dessa verktyg finns redan på plats och har prövats. Andra återstår att utforma och 

finslipa. Den psykiatriska hemsjukvårdens verktygslåda är i hög grad ännu ofullständig och 

outvecklad. Längre fram i det här kapitlet kommer vi att visa på möjliga arbetsredskap för en 

psykiatri med hemmet som bas. 

8.3. Det finns mycket erfarenheter att bygga vidare på 

I den här rapporten har vi visat att det är möjligt att bedriva psykiatrisk vård i hemmet i stor 

skala, genom systematiska och välorganiserade insatser. Även om det än så länge tycks ovan-

ligt i Sverige finns det som vi har sett flera exempel på sådana försök. I södra och västra 

Sörmland har ungefär 200 patienter årligen tillgång till psykiatrisk vård i hemmet genom två 

omvårdnadsteam. I Motala och Mjölby, med en befolkning på drygt 90 000 personer, vårdas 

upp emot 500 patienter i sina hem varje år.  

Det bästa exemplet är ändå England där denna vård- och behandlingsform har byggts ut över 

hela landet och i grunden förändrat hela psykiatrins arbetssätt. De team som svarar för den 

psykiatriska vården i hemmet, CRTs (Crisis Resolutions Teams), har ofta fått en nyckelroll i 

den psykiatriska organisationen genom att de förväntas fungera som gatekeepers för sluten-

vården. Ingen patient ska kunna skrivas in i slutenvården utan att först ha bedömts av ett 

CRT och, om så är möjligt, erbjudits vård och behandling i hemmet som ett alternativ till 

inskrivning i slutenvård.  

Men är denna utveckling alltigenom positiv? Var finns de potentiella problemen, riskerna och 

fallgroparna i en större satsning på psykiatrisk vård i hemmet? I detta kapitel ska vi lyfta 

fram några viktiga frågor som vi menar måste diskuteras mer ingående inför en framtida 

utbyggnad av det tredje alternativet. 

Först ett vanligt missförstånd. Ingen pläderar för att all psykiatrisk slutenvård ska slopas och 

ersättas med vård och behandling i hemmet. Även de mest aktiva förespråkarna av psykia-

trisk hemsjukvård menar att det i många fall inte är möjligt att genomföra sådan vård. Pati-

enter måste ibland skrivas in i slutenvård. Slutenvården kan vara nödvändig av det enkla skä-

let att hemmet är direkt olämpligt som plats för vården, när den fysiska miljön är kaotisk el-

ler de sociala relationerna i hemmiljön är destruktiva för patienten. Det kan också handla om 

patienter med gravt missbruk, patienter som uppvisar ett aggressivt beteende eller har en 

djup depression som inte kan hävas inom ett nära tidsintervall. Det kan handla om situation-

er där suicidriskerna bedöms så stora att en inläggning är nödvändig.  
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Och även om personalen gör bedömningen att vård och behandling i hemmet skulle kunna 

vara möjlig och önskvärd kanske patienten själv har en annan uppfattning. Slutenvården be-

hövs således även av detta skäl; för att vård och behandling ska kunna bedrivas i hemmet 

måste patienten acceptera och tycka att det är en bra idé. De patienter som absolut föredrar 

en slutenvårdsinläggning kan och ska inte mot sin vilja vårdas och behandlas i hemmet.  

Detta innebär att den psykiatriska slutenvården behöver finnas även i framtiden och att slu-

tenvårdens dimensionering måste anpassas efter behov och efterfrågan. Men en genomtänkt 

och långsiktig satsning på psykiatrisk vård och behandling i hemmet borde kunna leda till en 

reducering av antalet vårdplatser i slutenvården. Hur stor denna minskning skulle kunna bli 

beror i hög grad på hur modellen utformas och hur stor uppslutningen blir bland patienterna 

för detta vårdalternativ. Vår bedömning är att de båda omvårdnadsteamen i Sörmland, med 

de resurser som de för närvarande förfogar över, borde kunna medverka till att antalet vård-

tillfällen minskar med 20-30 procent. Denna bedömning grundar sig på att de båda teamen 

har kapacitet att årligen vårda ca 200 patienter i hemmet och att den psykiatriska kliniken 

under ett år har ca 760 vårdtillfällen totalt i slutenvården.  

Om resurserna skulle utökas till att motsvara de som finns i Motala och Mjölby (två team 

med 16 respektive 12 anställda) och större fokus riktas mot patienter som är i direkt behov av 

inläggning är det rimligt att anta att antalet slutenvårdsplatser skulle kunna halveras. Det 

skulle innebära ca 20 platser i den psykiatriska slutenvården i Nyköping på en befolkning om 

ca 150 000 invånare (att jämföra med 13 vårdplatser vid Motala lasarett med ett befolknings-

underlag på 90 000 invånare).  

8.4. Några utmaningar 

När man argumenterar för en ny vård- och behandlingsform som vi gör i den här rapporten 

är det lätt att överdriva dess fördelar och beskriva den på ett alltför idealiserat och förenklat 

sätt. Det bör ha framgått av vår framställning ovan att vi knappast vill ge en sådan bild av 

psykiatrisk vård och behandling i hemmet. Oavsett om vi tittar på CRT-modellen i England, 

omvårdnadsteamen i Motala och Mjölby eller på försöket med omvårdnadsteam i Sörmland 

är det uppenbart att det finns svårigheter som måste hanteras. 

Så var finns de viktigaste problemen, riskerna och fallgroparna? Var finns utmaningarna och 

oklarheterna? Låt oss här lyfta fram tre aspekter som vi ser som viktiga utmaningar. 

8.4.1. Kontinuiteten i vården måste säkras 

För det första, en av de stora utmaningar som psykiatrisk vård i hemmet måste möta är att 

tillgodose behovet av kontinuitet. Kontinuitet är en förutsättning för att patienten ska upp-

leva trygghet och ha tillit till vårdgivarna. När psykiatrin bygger upp ett team specialiserat på 

att ge vård och behandling i hemmet utöver den redan befintliga slutenvården och öppen-

vårdsmottagningen ökar emellertid antalet personer som är involverade i vårdprocessen.  
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Teamen som ger vård i hemmet består av många medarbetare och vanligtvis är flera av dessa 

involverade i den direkta vården av en enskild patient. Under ett och samma vårdtillfälle kan 

patienten komma att möta ett stort antal personer från teamet som är involverade i den psy-

kiatriska behandlingen i hemmet. Även om kommunikationen inom teamet fungerar bra är 

det knappast optimalt ur ett patientperspektiv. 

Dessutom kan den psykiatriska vården i hemmet ibland kombineras med vårdtillfällen i slu-

tenvården och behandling på öppenvårdsmottagningen vilket kräver effektiv samordning och 

kommunikation mellan den psykiatriska organisationens olika delar. För patienten innebär 

detta att antalet kontakter med personal inom psykiatrin i sin helhet ökar. I utvärderingar 

som gjorts av den engelska CRT-modellen kan man konstatera att det finns ett uppenbart 

kontinuitetsproblem (Hopkins, 2007). Patienter upplever många gånger kontakterna med 

teammedlemmarna som ytliga och flyktiga och framhåller att alltför många personer är in-

volverade i ett och samma vårdtillfälle. Även i Motala och Mjölby visar en utvärdering att de 

många mötena med vårdpersonal upplevs som ett problem av patienterna (se Johansson & 

Holmberg, 2002). 

I vår studie av omvårdnadsteamen i Sörmland är detta också en aspekt som lyfts fram av pa-

tienterna. Även om de flesta patienter har förståelse för att det är svårt att begränsa antalet 

besökare i hemmet är det ett vanligt önskemål att man helst skulle vilja ha en mer stabil och 

varaktig kontakt med ett fåtal personer.  

8.4.2. Vården i hemmet måste integreras i den psykiatriska organisationen 

För det andra, en utmaning som hänger nära samman med kontinuitetsproblemet är behovet 

av att integrera verksamheten med vård och behandling i hemmet med den psykiatriska or-

ganisationen i sin helhet och med det lokala stödsystemet utanför psykiatrin. Denna integra-

tion har flera aspekter. Dels måste det finnas en konsensus kring vilka mål och medel som 

ska gälla för organisationen i sin helhet. Dels måste det finnas en gemensam syn på hur psy-

kiatrins olika delar ska samverka och vilka kriterier och regler som ska reglera denna sam-

verkan om arbetet ska kunna bli framgångsrikt. 

CRT-modellen i England har fört med sig en radikal omdaning av organisationen och på 

många håll skapat interna påfrestningar. När CRTs har fått rollen som gatekeeper har sluten-

vården förlorat möjligheterna till egna självständiga beslut om inskrivningar och utskrivning-

ar av patienter. CRTs har fått en nyckelroll i organisationen och stor makt över slutenvården, 

men det har inte alltid varit så lätt att i praktiken hitta formerna för denna nya roll. Det finns 

idag stora variationer på hur man lokalt har löst dessa organisatoriska problem. 

I Motala och Mjölby tycks den psykiatriska vården i hemmet ha integrerats relativt väl i den 

psykiatriska organisationen. Den har hittat sina former och samspelar med öppenvården och 

slutenvården genom väl etablerade rutiner. Samtidigt finns det ständiga hot som måste han-

teras. Ny personal som inte alltid är införstådd med motiven för att bedriva vård i hemmet 

och som måste skolas in i ett nytt sätt att tänka. Och utmaningar i form av det fria vårdvalet 

som kan leda till att privata öppenvårdsmottagningar startar i upptagningsområdet och för in 

ett nytt tänkande i den psykiatriska vården. 
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I vår studie av omvårdnadsteamen i Sörmland kunde vi konstatera att teamen implementera-

des i den psykiatriska organisationen utan att denna egentligen förändrades i övrigt. De nya 

omvårdnadsteamen utgjorde en ny resurs och förväntningen vara att den skulle användas i 

första hand av behandlarna på öppenvårdsmottagningarna. Men många behandlare upplevde 

att det fanns oklarhet om kriterierna för när omvårdnadsteamen skulle kopplas in och från 

andra håll i organisationen kom så småningom också önskemål om ett närmare samarbete 

med omvårdnadsteamen. Utmaningen att integrera den nya resursen för psykiatrisk vård i 

hemmet på ett optimalt sätt återstår att hantera.  

8.4.3. Metoderna för det psykiatriska arbetet i hemmet måste utvecklas 

För det tredje finns det alltid en risk för att reformarbeten som i inledningsskedet drivs av 

goda föresatser och höga ambitioner på längre sikt urholkas och förlorar i kraft. Psykiatrisk 

vård i hemmet har utvecklats med målet att minska inskrivningarna på sjukhus men också 

för att det har ansetts ge bättre möjlighet att möta patienternas problem. Psykiatrisk vård i 

hemmet ställer i utsikt en mer holistisk ansats för det psykiatriska arbetet än den medicinska 

modell som vanligtvis kännetecknar slutenvården. 

En stor utmaning är alltså att utveckla den psykiatriska hemsjukvårdens verktygslåda, för-

bättra de metoder och arbetssätt som vården i hemmet möjliggör. Det kan handla om meto-

der för utbildning och stöd till patienter och närstående, metoder för att öka patienternas 

självinsikt om sin psykiska hälsa. Metoder för att lära patienterna att identifiera och förstå de 

faktorer som ger upphov till försämringar och utlöser kriser och träna förmågan att hantera 

kriser. Det kan handla om att utveckla patientens förmåga att fungera i närmiljön, att komma 

över sociala fobier, stärka sitt självförtroende eller hantera stressituationer. När vård och be-

handling flyttar från sjukhus och mottagningar till det egna hemmet, ökar möjligheterna till 

fördjupat samarbete med andra aktörer i lokalsamhället och med patienternas närstående. 

Den psykiatriska hemsjukvårdens verktygslåda kan också innefatta metoder för att ge stöd 

till patienterna i hemmet med hjälp av den nya tekniken, digital kommunikation med medar-

betare i teamen och genom annan form av IT-baserat stöd. 

Men det är som sagt fortfarande en öppen fråga i vilken utsträckning en metodutveckling av 

detta slag kommer att ske. Det finns tecken på att den engelska CRT-modellen på många håll 

har kommit att tillämpas på ett mer restriktivt sätt än vad som från början var tänkt. Inter-

ventionerna i hemmet har många gånger blivit en kopia av de insatser som tidigare gjordes 

på slutenvårdsavdelningen. Tonvikten läggs på förskrivning och inställning av mediciner och 

utrymmet för sociala interventioner blir minimalt. Av de tio experterna i den panel som be-

dömt CRT-modellen varnade fem för att reformen riskerar att urholkas och att fokus i allt för 

hög grad kommer att läggas på medicinering och medicinövervakning. 

Psykiatrin har ofta kritiserats för att utgå från en alltför ensidig medicinsk modell och för att 

bortse från den psykiska ohälsans sociala och existentiella dimensioner. Psykisk sjukdom har 

bemötts med mediciner och med en individuell terapi samtidigt som det i många fall är up-

penbart att det är faktorer i den sociala miljön som genererar eller i varje fall bidrar till att ut-

lösa sjukdomskriserna. Men redskapen för att arbeta utifrån en social modell har saknats. 
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Resultatet har blivit att psykiatrin, ofta på ett framgångsrikt sätt kan lindra symtomen, men 

möjligheterna att hjälpa patienten att hantera vardagen, är begränsad.   

En medveten satsning på psykiatrisk vård i hemmet bör kunna förändra detta. Genom att 

mötet sker i patientens egen hemmiljö ökar möjligheterna till att beakta både medicinska och 

sociala aspekter i vårdsituationen. Bilden av patienten bör kunna bli mer sammansatt och 

mer holistisk. Förutsättningarna för att hjälpa patienterna att hantera den psykiska proble-

matiken i vardagen bör kunna bli bättre. 

Med psykiatrisk vård i hemmet förändras framför allt förutsättningarna för patienternas eget 

ansvar i vårdprocessen. En inläggning i slutenvården innebär vanligtvis att utrymmet för pa-

tientens egna aktiviteter och initiativ minskar. Ansvaret för att hantera krisen lyfts från pati-

ent till behandlare och vårdare. I den traditionella rollen som patient är den inlagde patient-

en en passiv mottagare av vård. När mötet med patienten sker i hemmet får patienten en helt 

annan roll i vårdprocessen.  I våra intervjuer med medarbetarna i teamen beskrivs denna nya 

roll ofta i termer av större delaktighet, mer ansvar och ibland används även begreppet ökad 

patientmakt. Mötet sker på ”patientens planhalva” som någon uttrycker det. Som medarbe-

tare i teamet är man ”gäst” hos patienten. 

En av de viktigaste utmaningarna som psykiatrisk vård i hemmet står inför är att ta vara på 

detta faktum att patientens position i vårdprocessen är helt annorlunda när vården flyttar till 

hemmet. Det finns en stark koppling mellan faktorer som egenkontroll, ansvar och engage-

mang i den egna vårdsituationen. När människor ges ökade möjligheter att ta kontroll över 

sina livsvillkor och fatta beslut som rör dem själva ökar i de flesta fall också deras ansvars-

känsla och engagemang. Sambandet mellan dessa faktorer är inte enkelriktat utan mer kom-

plext; när engagemanget ökar leder det också till en större vilja att ta ansvar och till en bered-

skap att aktivt medverka till att ta beslut. Det är ingen tillfällighet att CRTs i England lägger 

stor vikt vid att i ett inledningsskede få till stånd ett ”engagement” från patienten. Utan ett 

visst mått av ”engagement” är vård och behandling i hemmet inte möjligt. 

8.5. Kris- eller riskmodell - när ska psykiatrisk vård i hemmet 
komma ifråga? 

Det finns som vi sett stora variationer när det gäller hur den psykiatriska vården i hemmet 

kan utformas. Variationerna gäller till exempel teamens ställning i organisationen, vilken 

makt och vilka befogenheter teamen ska ha. Det handlar också om teamens karaktär, om de 

ska vara specialiserade, det vill säga om medarbetarna i teamen enbart ska arbeta med psy-

kiatrisk vård i hemmet, eller om de ska vara så kallade integrerade team vars medlemmar 

kombinerar arbetet i hemmet med andra arbetsuppgifter inom den psykiatriska öppen- eller 

slutenvården. Det finns också som vi sett en hel del skillnader när det gäller vilka patientkate-

gorier man riktar sig till respektive utesluter i uppdraget och på vilket sätt man rekryterar och 

ansluter patienterna till teamen. 
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De psykiatriska team som arbetar i hemmet skiljer sig också åt när det gäller storlek, sam-

mansättning och kompetens, till exempel om läkare ingår, och vilken tidsmässig reglering 

som gäller. Det är med andra ord en hel del frågor som måste besvaras och en mängd alter-

nativa lösningar som står till buds om man bestämmer sig för att utveckla en psykiatrisk 

hemsjukvård. 

Den kanske mest centrala frågan är vilka kriterier som ska gälla för att en vård- och behand-

lingsprocess i hemmet ska påbörjas. Svaret på den frågan kommer i hög grad att styra ut-

formningen av teamen. Enligt den engelska CRT-modellen ska det föreligga en akut kris och 

en inläggning i slutenvård ska vara omedelbart förestående för att psykiatrisk vård och be-

handling i hemmet över huvud taget ska övervägas. Den psykiatriska hemsjukvården ska 

alltså utgöra ett direkt alternativ till och betraktas som en ersättning för en inläggning. CRTs 

är inriktade mot att möta och hantera krissituationer och genom behandling i hemmet lösa 

den aktuella krisen. Denna inriktning får konsekvenser för teamens organisering. De måste 

ha stora befogenheter och kunna fatta snabba beslut, de måste innefatta medicinsk kompe-

tens och de måste ha en hög beredskap, i princip 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan.  

De psykiatriska omvårdnadsteamen i Sörmland är ett exempel på en psykiatrisk hemsjukvård 

som inte har utgått från att patienterna nödvändigtvis ska befinna sig i en akut kris eller att 

ett omedelbart behov av inläggning ska föreligga. Kriterierna för att inleda en psykiatrisk 

vård i hemmet har varit mer vaga och formulerats som att en risk för inläggning ska finnas. 

Att en risk föreligger har uttryckts i termer av att patienten ”sviktar” eller ”svajar” och att det 

skett en försämring av det psykiska måendet på ett sätt som ökar risken för en inläggning. 

Riskperspektivet kan sägas vara mer inriktat mot att förebygga än krisperspektivet, det syftar 

till att förhindra att en akut kris uppstår och att behov av inläggning blir aktuellt. Det handlar 

med andra ord om att stämma i bäcken och inte vänta med insatsen tills läget är akut och 

krisen ett faktum.  

Även om krismodellen och riskmodellen kan ses som två principiellt olika sätt att utveckla en 

psykiatrisk hemsjukvård behöver de nödvändigtvis inte vara så olika i praktiken. CRTs har 

ibland tillämpat en utvidgad definition av vad en kris innebär och påbörjat vård och behand-

ling i hemmet även i fall där en inläggning inte är omedelbart förestående men där bedöm-

ningen är att en sådan med stor sannolikhet blir aktuell inom en nära framtid. Och, omvänt, 

omvårdnadsteamen har ibland samarbetat med akut- och jourteamen och tagit över patienter 

efter att dessa team har gjort en första akutinsats. 

Men det finns skäl att fundera över dessa skillnader i valet mellan att fokusera på akut kris 

eller potentiell risk som grund för psykiatrisk vård i hemmet. Om man har som mål att min-

ska antalet inskrivningar i slutenvården och reducera den tid som patienten vistas på vård-

avdelningarna är det antagligen betydelsefullt att teamen är involverade i den akuta krisfasen 

och att de patienter som är i direkt behov av slutenvård kan erbjudas vård och behandling i 

hemmet som ett alternativ till inläggning.  

Bedrivs arbetet helt utifrån riskperspektivet och utifrån öppenvårdsmottagningens bedöm-

ning av patienten, om denne mår sämre, ”sviktar” eller ”svajar”, är det troligt att många pati-

enter som inte skulle ha hamnat i en akut kris med inläggning blir föremål för vård i hemmet. 
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Dels beror detta på att det är svårt att bedöma när en risksituation föreligger, även de med 

relativt låg risk för inläggning kan komma att ingå i riskgruppen. Och dels leder inte en be-

dömning av att risk föreligger med nödvändighet till att en kris uppstår. Träffsäkerheten i 

arbetet för att förhindra inläggningar kan med andra ord bli ganska låg när man utgår från 

risk som urvalskriterium. 

Problemet med att koppla psykiatrisk vård i hemmet till öppenvården och till behandlarnas 

bedömning av sina patienter som grund för att initiera vårdinsatser i hemmet blir tydligt när 

man ser närmare på vilka patienter som återfinns på öppenvårdsmottagningarna. Statistik 

visar att av samtliga patienter som får vård- och behandling inom den specialiserade psyki-

atrin under ett år (2013) har 86 procent enbart varit patienter inom öppenvården. 12 procent 

har varit patienter inom både öppenvård och slutenvård (Sveriges Kommuner och Landsting, 

2014). Psykiatrins patienter är således långt ifrån en homogen grupp och det finns stora vari-

ationer i patienternas vård- och behandlingsbehov.  

Dessa förhållanden förstärker vår slutsats ovan. Om psykiatrisk vård och behandling i hem-

met ska erbjudas patienter som ofta använder sig av slutenvård och om avsikten är att för-

söka minska på volymen av slutenvård så måste rekryteringen av patienter framför allt in-

riktas mot den mindre grupp av psykiatrins patienter, ca 15 procent, som använder sig av 

slutenvård. Ju mer akut- och slutenvårdsnära den psykiatriska hemsjukvården kan bedrivas 

och ju mer träffsäkert patienterna kan rekryteras utifrån behovet av slutenvård desto större 

effekt borde den kunna få på slutenvårdskonsumtionen.  
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8.6. Vad kan göras för att utveckla det tredje vårdalternativet? 

Det saknas inte försök att utveckla psykiatrisk vård i hemmet i Sverige, men hittills tycks des-

sa försök vara mycket begränsade i omfattning och erfarenheterna har knappast tagits till-

vara. Om detta tredje vårdalternativ ska bli ett verkligt alternativ till den psykiatriska sluten-

vården i framtiden måste det lyftas fram och ges en helt annan prioritet i vårdutvecklingen än 

vad som hittills varit fallet. 

Vi vill avslutningsvis ge några förslag till hur detta skulle kunna göras. 

På nationell nivå kan initiativ tas till en mer systematisk kunskapsutveckling och inventering 

av alternativet psykiatrisk vård i hemmet. Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Soci-

alstyrelsen kan på nationell nivå vara pådrivande aktörer i ett sådant arbete. Idémässigt och 

ekonomiskt stöd till utvecklingsprojekt och försöksverksamheter i större skala kan öka in-

tresset för att pröva olika modeller för att bedriva psykiatrisk hemsjukvård. Området behöver 

också uppmärksammas mer i forskningen. Studier som kan belysa effekter och resultat av 

olika sätt att bedriva psykiatrisk vård i hemmet bör initieras för att lägga grunden till evi-

densbaserade beslut i framtiden. 

Det finns ett stort behov av metodutveckling och fördjupade utbildningsinsatser som tar fasta 

på hemsjukvårdens specifika förutsättningar och möjligheter inom psykiatrin. Att bedriva 

psykiatrisk vård i hemmet öppnar för möjligheten att arbeta på ett annorlunda sätt och möta 

patienternas problem med andra metoder än vad dagens vårdalternativ medger. Men erfa-

renheterna visar att det inte är givet att så sker. Så länge eldsjälar och entreprenörer är dri-

vande i utvecklingen hålls de ursprungliga idéerna vid liv, men implementering uppifrån ris-

kerar att urvattna reformarbetet. Det CORE-program för förbättring som nyligen har intro-

ducerats i den engelska psykiatrin kan ses som ett försök att stimulera nytänkande och skapa 

incitament för att fördjupa teamarbetet utifrån den ursprungliga CRT-modellen. En slutsats 

av detta är att det är nödvändigt att från början lägga stark tonvikt på vårdarbetets innehåll 

och på arbetsmetoderna när psykiatrisk vård i hemmet ska utvecklas.  

På regional och lokal nivå – i landsting och kommuner – bör fler utvecklingsprojekt inriktade 

mot att pröva psykiatrisk vård i hemmet startas. Här har ansvariga politiker och aktörer inom 

psykiatrin ett stort ansvar. Det finns stora fördelar med att driva förändringsprocesser under-

ifrån och utifrån de lokala förutsättningarna istället för att skapa standardiserade modeller 

och riktlinjer på nationell nivå som sedan ska implementeras. Goda exempel och lokala erfa-

renheter kan vara betydelsefulla inslag även i det nationella reformarbetet och stimulera till 

nya initiativ. 

När den specialiserade psykiatrin öppnar för möjligheten att ge vård i hemmet skapas också 

andra förutsättningar för samarbetet med kommunerna och det som brukar kallas för social-

psykiatrin. I de flesta kommuner finns samarbetsavtal och organiserad samverkan i någon 

form med landstingets vuxenpsykiatri. Det förekommer också samverkan kring enskilda pa-

tienter, till exempel i form av gemensam vårdplanering, SIP (Samordnad Individuell Plane-

ring). Men samtidigt finns det ofta en frustration från båda parter över bristande eller ute-
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blivna insatser och vad som uppfattas som svårigheter i samarbetet. En satsning från lands-

tingens sida på psykiatrisk vård i hemmet bör därför åtföljas av initiativ för att fördjupa och 

vidareutveckla samarbetet mellan den specialiserade psykiatrin och socialpsykiatrin.  

En kombination av nationella och lokala initiativ och en konstruktiv diskussion där många 

berörda parter kan delta – inte minst patienter och patientorganisationer – skapar förmod-

ligen de bästa förutsättningarna för att utveckla den psykiatriska hemsjukvården i framtiden. 

Förhoppningsvis kan de beskrivningar och tankar som vi redovisat i denna rapport fungera 

som ett bidrag till denna diskussion. 
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BILAGA.  

METOD OCH GENOMFÖRANDE 

Ett forskningsprojekt om psykiatrisk vård i hemmet  

I anslutning till att verksamheten med psykiatriska omvårdnadsteam startade 2014 fick 

Mälardalens högskola en förfrågan från Landstinget Sörmland att bedriva forskning om och 

utvärdera omvårdnadsteamen.  

Ett avtal om uppdraget tecknades och en forskningsplan togs fram. En etisk ansökan tillställ-

des Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala hösten 2014. Under våren 2015 inleddes em-

piriinsamlingen och fyra delstudier genomfördes. Totalt avsattes 1.6 miljoner kronor för upp-

draget som genomfördes under en tvåårsperiod och avrapporterades till uppdragsgivaren un-

der hösten 2016.  

Ansvariga forskare vid Mälardalens högskola (MDH) har varit Roland Svensson, professor i 

sociologi och Mats Ekermo, fil dr i socialt arbete, akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV). 

Syfte och interaktiv forskningsansats 

Det övergripande syftet med forskningsuppdraget har varit att ta fram kunskaper som skulle 

ligga till grund för den fortsatta utvecklingen av den psykiatriska vården i landstinget Sörm-

land. Ett annat syfte var att bidra med kunskaper av vikt för utvecklingen av psykiatrisk vård 

i hemmiljö generellt.  

En ambition var också att tillämpa en interaktiv forskningsansats. Det innebar att forskning-

ens genomförande kom att präglas av en fortlöpande dialog mellan forskarna, omvårdnads-

teamen, berörda aktörer och verksamhetsansvariga inom psykiatrin. Den interaktiva arbets-

formen har inneburit återkommande avstämningar i planering och genomförandet, åter-

koppling av resultat och uppföljande diskussioner kring analys och nya frågor som väckts. 

Som forskare har vi inte bara intervjuat, observerat och registrerat utan vi har också kommit 

med synpunkter, pekat på förhållanden som vi uppfattat som motsägelsefulla, vi har väckt 

frågor och presenterat exempel på hur psykiatrisk vård i hemmet tillämpas internationellt. 

Som forskare och utvärderare har vi med andra ord haft en aktiv roll och en kritisk-konstruk-

tiv ambition med syfte att bidra till fortsatt utveckling av det nya arbetssättet. De olika del-

studierna som utmynnar i analyser och slutsatser kan därför ses som resultatet av en sampro-

duktion mellan forskarna och aktörerna i utvecklingsarbetet med psykiatriska omvårdnads-

team.  
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Etikprövning 

Vår forskning har etiskt granskats och godkänts av Regionala etikprövningsnämnden i Upp-

sala. Forskningen har varit förenad med en etisk problematik som hör ihop med vårt forsk-

ningsobjekt, psykiatriska omvårdnadsteam och patienter inom den psykiatriska vården. Krav 

på individskydd gäller all humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning och innefattar infor-

mationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav (Vetenskapsrådet, 

2002). Vår forskning har krävt en omsorgsfull planering i genomförandet för att tillgodose 

etikkraven, det gäller särskilt uppgifter om patienter som hämtats från Landstingets patient-

databas och från omvårdnadsteamens journalföring/ärendeblad i synnerhet och de delar där 

patienter och närstående medverkat och låtit sig intervjuas. För närmare redovisning av till-

vägagångssättet hänvisar vi till respektive delrapport, se uppgifter nedan.  

Fyra delstudier 

Forskningsuppdraget genomfördes i form av fyra delstudier med olika syfte och frågeställ-

ningar och resulterade i fyra delrapporter:  

1. Ekermo, M. & Svensson, R. (2015). Mobila omvårdnadsteam inom psykiatrin. 

Rapport från ett utvecklingsarbete i Landstinget Sörmland.  Delrapport 1. 

Eskilstuna: Mälardalens högskola. 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:889750/FULLTEXT01.pdf  

2. Ekermo, M. & Svensson, R. (2016a). Vårdgrannarnas perspektiv på de psykia-

triska omvårdnadsteamen. Rapport från ett utvecklingsarbete i Landstinget 

Sörmland. Delrapport 2. Eskilstuna: Mälardalens högskola. http://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:1074916/FULLTEXT01.pdf  

3. Ekermo, M. & Svensson, R. (2016b). Hur har de mobila omvårdnadsteamen på-

verkat användningen av psykiatrisk slutenvård? Rapport från ett utvecklings-

arbete i Landstinget Sörmland. Delrapport 3. Eskilstuna: Mälardalens högskola.  

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1074929/FULLTEXT01.pdf  

4. Ekermo, M. & Svensson, R. (2016c). Patienters och närståendes erfarenheter av 

de psykiatriska omvårdnadsteamen. Rapport från ett utvecklingsarbete i Lands-

tinget Sörmland. Delrapport 4. Eskilstuna: Mälardalens högskola. 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1074941/FULLTEXT01.pdf  

 

Metod och tillvägagångssätt i de olika delstudierna presenteras i det följande. För ytterligare 

information hänvisas till respektive delrapport.  
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Delstudie 1 

I utvärderingstermer kan delstudie 1 sägas motsvaras av en form av självvärdering (Vedung, 

2008) där aktörerna själva, i vårt fall avgränsat till omvårdnadsteamens medlemmar, om-

beds beskriva och värdera den egna verksamheten. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med delstudie 1 var att, som ett första led i vårt forsknings- och utvärderingsuppdrag, 

få en beskrivning av det nya arbetssättet med psykiatriska omvårdnadsteam, hur teamen 

arbetade och hur teammedlemmarna själva värderade det arbete man utförde. 

Frågeställningarna för undersökningen var följande:  

- Hur ser teammedlemmarna på verksamhetsidén med psykiatrisk vård och stöd?  

- Vad innebär arbetssättet i det praktiska genomförandet?  

- Vilka svårigheter respektive möjligheter upplever teammedlemmarna med nya arbetssättet? 

Metod och genomförande 

Intervjuer genomfördes med samtliga teammedlemmar, 16 personer, i de två omvårdnads-

teamen i Nyköping respektive Katrineholm. Intervjuerna genomfördes under det första kvar-

talet 2015, med andra ord ett drygt år efter verksamhetens start. Under 2014 hade två perso-

ner slutat sina arbeten i omvårdnadsteamen. Eftersom de kunde förväntas ha värdefulla er-

farenheter att bidra med intervjuades även dessa. 

Vid intervjuerna användes en semistrukturerad frågeguide. Detta gav möjligheter till följd-

frågor och fördjupningar som gjorde att intervjusituationen blev mindre formell och mer fick 

karaktär av ett samtal. Intervjuerna genomfördes i anslutning till omvårdnadsteamens ar-

betsplats i intilliggande samtalsrum och tog i de flesta fall en dryg timma att genomföra. Vid 

alla intervjuer, utom vid ett tillfälle, deltog vi båda två som forskare. I samtliga fall gjordes 

ljudupptagning.  

Varje intervju inleddes med att respondenten ombads besvara en kortare enkät med 18 på-

ståenden 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” (se nedan enkät omvårdnadsteamen).  

Intervju- och enkätmaterialet kompletterades med verksamhets- och patientstatistik från 

omvårdnadsteamens första verksamhetsår. Dessa uppgifter hämtades huvudsakligen från 

patientdatabasen samt från omvårdnadsteamens ärendeblad och sammanställdes av kvali-

tetsansvarig vid den psykiatriska kliniken. Forskarna hade således inte tillgång till grunddata 

direkt. 
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Några reflektioner kring genomförandet 

Inför planeringen av forskningsuppdraget hade vi försetts med verksamhetsdokument av 

olika slag, organisationsskisser, manualer, verksamhetsplaner, måldokument och motsva-

rande.  Vi hade möten med verksamhetsledningen, genomförde studiebesök och träffade 

medarbetare från olika delar av psykiatrin i södra och västra Sörmland.  Detta innebar att vi 

inför intervjuerna med teammedlemmarna inte kom nollställda. Vi hade en förförståelse av 

den psykiatriska vården och den organisatoriska kontexten i vilken omvårdnadsteamen in-

gick. I intervjuerna kunde vi på så sätt stämma av vår bild med teammedlemmarnas och 

komma längre i intervjusamtalen kring olika frågor och förhållanden. Vi upplevde att vi 

därigenom fick ett rikt intervjumaterial kring det nya arbetssättet med psykiatriska omvård-

nadsteam.  

När intervjuerna genomfördes fanns cirka ett års verksamhet och erfarenheter att referera 

till. Med andra ord hade en ganska kort tid förflutit. Omvårdnadsteamen hade inte riktigt 

hunnit sätta sig som arbetsmodell och en del rutiner var under omprövning. Bilden vi fick av 

omvårdnadsteamen var en arbetsmodell under utveckling.  

Delstudie 2 

I utvärderingstermer kan delstudie 2 sägas motsvaras av en intressentutvärdering (Vedung, 

2008). Med intressenter avsågs verksamheter och aktörer som hade intressen i och berördes 

av omvårdnadsteamen och det nya arbetssättets tillkomst, genomförande och konsekvenser. 

I delstudie 2 avgränsades dessa intressenter till de närmaste vårdgrannarna inom den psyki-

atriska vårdorganisationen och till kommunernas socialpsykiatriska verksamheter i södra 

och västra länsdelen. Intressentutvärderingen innebar att dessa aktörer ombads beskriva och 

värdera omvårdnadsteamens verksamhet utifrån sina respektive perspektiv. 

Syfte och frågeställningar 

Syfte med delstudie 2 var att ta reda på hur vårdgrannarna såg på verksamhetsidén med psy-

kiatrisk vård och stöd i hemmet samt hur de relaterade sig till och värderade samarbetet med 

omvårdnadsteamen. De fyra frågeställningarna för delstudie 2 var: 

- Hur värderar vårdgrannarna det arbete som de mobila omvårdnadsteamen utför?  

- Hur upplever de samarbetet med omvårdnadsteamen?  

- Hur uppfattar man att den egna verksamheten har påverkats av omvårdnadsteamens 

tillkomst?  

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

Metod och genomförande 

Studien genomfördes under hösten 2015 vilket innebar att omvårdnadsteamens verksamhet 

hade varit igång i drygt ett och ett halvt år. Med vårdgrannar avsågs följande verksamheter i 

den psykiatriska organisationen: de fem öppenvårdsmottagningarna, akutteamet i Nyköping 

och jourteamet i Katrineholm samt två slutenvårdsavdelningar vid Nyköpings lasarett; 
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Allvårdsavdelningen och Psykiatriska intensivvårdsavdelningen (PIVA). Psykosavdelningen 

undantogs eftersom patienter med psykosdiagnos ej tillhörde omvårdnadsteamens mål-

grupp. Till vårdgrannarna räknade vi också de sju berörda kommunerna i södra och västra 

länsdelen och deras socialpsykiatriska verksamheter. 

Genom en kombination av enkäter och intervjusamtal insamlades det empiriska materialet, 

huvudsakligen i anslutning till arbetsplatsträffar. Totalt medverkade 113 medarbetare inom 

den psykiatriska vårdorganisationen: 69 från öppenvårdsmottagningarna, 29 från sluten-

vården, 11 från akutteamet och jourteamet och därtill genomfördes fyra läkarintervjuer. Från 

de sju kommunerna medverkade sammanlagt tolv personer representerande den kommunala 

socialpsykiatrin. 

Enkäternas och intervjuguidens utformning följde en gemensam struktur samtidigt som de 

var anpassade till respektive vårdgrannes sammanhang. Enkäterna bestod av ett antal påstå-

enden om omvårdnadsteamens verksamhet, på ett motsvarande sätt som i delstudie 1, som 

respondenterna ombads ta ställning till genom att i olika grad instämma. Syftet var att få ett 

kvantifierbart material i värderingen av omvårdnadsteamens verksamhet som komplement 

till intervjuernas öppna frågor. Den enkät som användes för öppenvårdsmottagningarna in-

nehöll dessutom några öppna frågor (se nedan enkät och intervjuguide öppenvården). En-

käten besvarades i samband med att personalen samlades till arbetsplatsträffar. 

Intervjuerna genomfördes till största delen som gruppintervjuer, undantag är de fyra läkar-

intervjuerna samt kommunintervjuerna. Intervjuerna vägleddes av en semistrukturerad fråg-

eguide som gav utrymme för samtal och fördjupningar kring olika frågor. Detta tillväga-

gångssätt speglade vår ambition att inte bara få in beskrivningar av verksamheter vid en 

given tidpunkt utan också att öppna för samtal om verksamhetsidén med psykiatrisk vård 

och stöd i hemmiljö och idéer till diskussionen om de mobila omvårdnadsteamens framtid i 

det lokala vård- och stödsystemet.  Vid samtliga intervjuer gjordes ljudupptagningar. Dessa 

låg sedan till grund för skriftliga sammanställningar som utgjorde underlag för resultatredo-

visningen. 

Några reflektioner kring genomförandet 

Gruppintervjuerna genomfördes i anslutning till arbetsplatsträffar och vid dessa fanns förstås 

ett visst bortfall som bland annat förklaras av personalens schemaläggning. Vi har inte gjort 

någon bortfallsanalys men finner ingen anledning att misstänka att bortfallet skulle påverkat 

resultatet på något avgörande sätt. 

När intervjuer genomförs i grupp finns det alltid en risk för att några få individer kommer att 

få en dominerande roll och att allas åsikter inte kommer till tals. Det uppstår lätt ett grupp-

tryck som kan ge intryck av att gruppen har gemensamma uppfattningar utan att så egent-

ligen är fallet. Denna risk finns givetvis också i vår undersökning. I viss mån har vi emellertid 

kunnat korrigera för detta genom de enkäter som varje medarbetare enskilt fick besvara in-

nan gruppintervjuerna genomfördes. Vi valde också att genomföra en extra gruppintervju 

med medarbetare vid en enskild öppenvårdsmottagning från vilka vi kunde utläsa avvikande 

uppfattningar i enkätsvaren. På så sätt kunde vi följa upp avvikande uppfattningar och vad de 

innebar.   
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Det är viktigt att betona att datainsamlingen i delstudien i huvudsak genomfördes under två 

månader i september och oktober 2015 och att resultaten i rapporten speglar förhållandena 

vid denna tidpunkt. Delrapport 2 kan därför ses som ett tidsdokument över omvårdnads-

teamens utveckling. Implementeringen av de mobila omvårdnadsteamen måste ses som en 

process där förhållanden efter hand förändras. De uppfattningar, värderingar och synpunkter 

som vårdgrannarna ger uttryck för förändras sannolikt över tiden allteftersom arbetssättet 

utvecklas och nya erfarenheter tillkommer. 

Delstudie 3 

I utvärderingstermer motsvarar delstudie 3 en måluppfyllelseanalys (Vedung, 2008). Det 

angivna målet om minskad psykiatrisk slutenvård tas som utgångspunkt för värderingen av 

omvårdnadsteamens verksamhet.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med delstudie 3 var att undersöka i vilken utsträckning omvårdnadsteamens mål i 

form av minskad psykiatrisk slutenvårdskonsumtion uppnåtts. Omvårdnadsteamen förvän-

tades ge effekter på antalet inläggningar i slutenvården (vårdtillfällen) och på vårdtidernas 

längd i slutenvården (antal vårddagar).  

Frågeställningar som undersökningen sökte besvara formulerades på följande sätt: 

- Har konsumtionen av psykiatrisk slutenvård vid psykiatriska kliniken, Nyköpings lasarett, 

minskat efter att omvårdnadsteamen infördes i organisationen vid årsskiftet 2013/2014? 

- Hur har gruppen med långa vårdtider respektive gruppen med återkommande inläggningar 

påverkats av omvårdnadsteamens tillkomst? 

- Hur ser den patientgrupp ut som omvårdnadsteamen arbetar med? Arbetar man med de 

patienter som har långa vårdtider och med de patienter som har återkommande inläggningar 

eller är det andra patientgrupper som ansluts till omvårdnadsteamen? 

- Hur påverkas slutenvårdskonsumtionen för omvårdnadsteamens patienter? Minskar 

inskrivningarna i slutenvården och förkortas vårdtiderna när patienten får stöd av 

omvårdnadsteamen? 

Metod och genomförande 

Undersökningen genomfördes i början av 2016 och baseras på data som omfattar perioden 

fram till och med 2015. Omvårdnadsteamen hade då bedrivit sin verksamhet under två år. 

Under 2014 var sammanlagt 111 patienter anslutna till de båda teamen och under 2015 sam-

manlagt 198 patienter.  

Undersökningen bygger på vårdstatistik hämtad från Landstinget Sörmlands patientdatabas 

och till vissa delar också från omvårdnadsteamens ärendeblad. Av sekretesskäl har vi som 

forskare inte haft direkt tillgång till grunddata. Arbetssättet har varit att vi har beställt data 

och fått detta levererat i överskådliga excelfiler och sammanställningar som vi sedan manu-
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ellt har kunnat bearbeta och analysera. Detta arbetssätt har i stort sett fungerat på ett till-

fredsställande sätt, men det har varit omständligt och inte möjliggjort fördjupade analyser av 

materialet på ett sätt som varit önskvärt. 

För att besvara frågeställningarna valde vi tre olika ingångar till statistiken. De tre ingångar-

na gjorde det möjligt att undersöka effekterna från tre håll: 

Slutenvårdsperspektivet. Vi tog fram statistik över slutenvården vid den psykiatriska klinik-

en vid Nyköpings lasarett under perioden 2010-2015. Vi var intresserade av vilka förändring-

ar som hade skett under perioden när det gäller antalet inläggningar, antal vårddagar och 

vårdtidernas längd. Den grundläggande frågan var: Vilka effekter kan omvårdnadsteamen ha 

haft på slutenvårdskonsumtionen? 

Fokus på patienter med hög konsumtion av slutenvård. Genom att identifiera de patienter 

som hade flest inläggningar och flest vårddagar kunde vi få en fördjupad kunskap om hur 

dessa patienter förhöll sig till omvårdnadsteamen. Var det dessa patienter, högkonsumenter 

av slutenvård, som omvårdnadsteamen arbetade med? 

Omvårdnadsteamens patienter. Den tredje ingången innebar att vi utgick från de patienter 

som varit anslutna till omvårdnadsteamen och undersökte hur deras slutenvårdskonsumtion 

såg ut bakåt i tiden. Hade den förändrats när de anslutits till teamen och fått vård och stöd i 

hemmet. Bidrog anslutningen till omvårdnadsteamen till att patienternas behov av sluten-

vård minskade? 

Några reflektioner kring genomförandet 

De slutsatser som kan dras från undersökningen måste ta hänsyn till det korta tidsperspektiv 

som förflutit sedan omvårdnadsteamens start och det relativt begränsade patientunderlaget. 

Tidsperspektivet är en viktig begränsning i vår undersökning. När vi tittade bakåt i den befin-

tliga vårdstatistiken begränsade vi oss av praktiska skäl till en sexårsperiod, vilket vanligtvis 

är en alltför kort tid för att kunna ge belägg för långsiktiga trender. När vi studerade effek-

terna av omvårdnadsteamens införande hade vi således bara statistik för två år att luta oss 

emot. För att kunna dra mer säkra slutsatser om effekten av en organisatorisk förändring 

som omvårdnadsteamen utgör bör tidsperspektivet vara längre, fem sex år är önskvärt. 
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Delstudie 4 

I utvärderingstermer kan delstudie 4 sägas motsvaras av ett intressentperspektiv (Vedung, 

2008). Patienterna och de närstående utgör en särskild grupp av intressenter som utifrån 

sina perspektiv ombeds beskriva och värdera omvårdnadsteamens verksamhet.  Därför kan 

man också tala om ett brukar- eller patientperspektiv. Patienterna kan betraktas som huvud-

intressenter i verksamheten i egenskap av att de är ”slutmottagare” av det nya arbetssättet 

med psykiatrisk vård och stöd i hemmiljö. Vi vill tillskriva denna delstudie en särskild vikt 

eftersom det visat sig att patienter och närstående sällan kommer till tals i utvärderingar av 

den psykiatriska vården. Med närstående avses anhöriga och personer i omgivningen som av 

patienten framhålls som betydelsefulla. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie var att undersöka patienters och närståendes erfarenheter av psy-

kisk ohälsa och vad det innebär i vardagslivet. Vi ville också undersöka deras erfarenheter av 

den psykiatriska vården och av de psykiatriska omvårdnadsteamen i synnerhet samt deras 

syn på verksamhetsidén psykiatrisk vård och stöd i hemmet. Patienter och närstående mot-

svarar två perspektiv som är näraliggande men som samtidigt är viktigt att hålla åtskilda i 

redovisning och analys. En tyngdpunkt i undersökningen låg på patientperspektivet. 

Följande frågeställningar formulerades för patientdelen: 

- Hur ser patienternas psykiska mående ut och vad har det inneburit för deras vardagsliv? 

- Vilka erfarenheter har patienterna av den psykiatriska öppenvården och slutenvården?  

- Vilka erfarenheter har patienterna av de psykiatriska omvårdnadsteamen? 

- Hur bör de psykiatriska omvårdnadsteamen utvecklas enligt patienterna?  

- Vill patienterna ha vård och stöd i hemmet framför att bli inlagda på avdelning?  

- Kan tiden på avdelning förkortas genom vård och stöd i hemmet enligt patienterna?  

Följande frågeställningar formulerades för närståendedelen: 

- Hur har de närstående påverkats av patientens psykiska mående? 

- På vilket sätt har de närstående varit involverade i omvårdnadsteamens verksamhet? 

- Vilka erfarenheter har de närstående av de psykiatriska omvårdnadsteamen?  

- Hur bör omvårdnadsteamens verksamhet utvecklas enligt de närstående? 

 

Metod och genomförande 

Som en följd av undersökningens syfte och frågeställningar valdes semistrukturerade inter-

vjuer med både patienter och med närstående. Patientintervjuerna genomfördes under 

januari-mars och närståendeintervjuerna under april månad 2016. Vi tog också del av om-

vårdnadsteamens egen patientenkät vars resultat vi till olika delar redovisar i delrapport 4. 

Undersökningens population motsvarades således av omvårdnadsteamens patienter och de-

ras närstående. Vi avgränsade patienturvalet till att gälla patienter som varit anslutna till 
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omvårdnadsteamen under perioden 20150801–20151231. Tanken med detta var att patien-

ternas erfarenheter av omvårdnadsteamen inte skulle ligga alltför långt tillbaka i tiden så att 

man hade svårt att minnas. Den etiska problematiken innebar att vi ej ville intervjua patien-

ter under pågående anslutning till omvårdnadsteamet. Minst en månad skulle ha förflutit 

efter att anslutningen upphört. Urvalsprocessen såg i övrigt ut som följande: 

En avidentifierad förteckning över 67 individer presenterades av omvårdnadsteamen med 

uppgifter om kön, ålder, boendeort, anslutningsväg (via öppenvården, slutenvården, jour-

/akutmottagning), antal veckor som senaste anslutningen varat, det totala antalet anslut-

ningar samt antal vårdtillfällen inom slutenvården de senaste tre åren 2013-2015. Från den-

na förteckning gjorde vi ett strategiskt urval på totalt 20 individer med spridning avseende 

kön, ålder, boendeort, anslutningsväg, anslutningens omfattning, teamtillhörighet (Nyköping 

och Katrineholm) samt erfarenheter av slutenvård.  Beträffande slutenvård ville vi intervjua 

patienter med egna erfarenheter av den psykiatriska slutenvården. För att få frågan om slu-

tenvård och alternativet vård i hemmet ordentligt belyst förutsattes att intervjupersonerna 

hade erfarenheter av båda vårdformerna.  

Innan patienterna tillfrågades om medverkan informerades vårdansvarig chef, den psykia-

triska klinikens verksamhetschef, som gavs möjlighet att undanta enskilda patienter på medi-

cinska eller behandlingsmässiga grunder, om intervjuerna bedömdes kunna inverka negativt 

på patienten. Omvårdnadsteamen tog därefter den första patientkontakten, inhämtade pati-

entens samtycke att lämna kontaktuppgifter till forskarna. Det slutliga antalet patientinter-

vjuer som kom att genomföras blev 18 intervjuer, elva kvinnor och sju män. 

Intervjuade personer i patientstudien (n=18). 

Individ Ansluten genom 
Anslutningens 

längd antal 
veckor 

Totala antalet 
anslutningar 

Antal vårdtillfällen 
inom slutenvård 

2013-2015 

1 Jour-/akutmott. 12  1 1 

2 Öppenvården 7 1 3 

3 Öppenvården 38 1 4 

4 Öppenvården 3 3 3 

5 Slutenvården 12 1 3 

6 Öppenvården 2 4 20 

7 Öppenvården 52 1 0 

8 Jour-/akutmott. 9 1 0 

9 Öppenvården 39 2 2 

10 Slutenvården 4 1 1 

11 Jour-/akutmott. 7 1 0 

12 Slutenvården 9 1 5 

13 Slutenvården 17 1 10 

14 Öppenvården 25 1 2 

15 Slutenvården 29 1 1 

16 Slutenvården 30 1 2 

17 Öppenvården 16 1 1 

18 Slutenvården 5 1 2 
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Sammantaget kan vi konstatera att patienterna i urvalet skiljer sig på några punkter från om-

vårdnadsteamens patientgrupp i sin helhet. Andelen män respektive andelen medelålders/äl-

dre patienter (40-59 år) är större i urvalet, och anslutningarna är längre i urvalet jämfört 

med omvårdnadsteamens patientgrupp. På en annan punkt föreligger en viktig skillnad: I 

urvalet har betydligt fler personer varit inlagda på avdelning. Urvalsgruppen har med andra 

ord en högre slutenvårdskonsumtion än omvårdnadsteamens patienter i sin helhet. Sam-

manfattningsvis indikerar dessa skillnader att de intervjuade patienterna utgör en grupp per-

soner vars psykiska problematik är relativt sett tyngre och mer allvarlig jämfört med hela 

gruppen patienter som varit ansluten till omvårdnadsteamen. Att det blivit så har sin förkla-

ring i det strategiska urvalet där vi eftersträvat att personer med slutenvårdserfarenheter ska 

ingå. 

Patientintervjuerna vägleddes av en semistrukturerad intervjuguide och tog cirka en timma 

(se nedan intervjuguide patientintervjuer). Flertalet genomfördes i patienternas hem och i 

några fall på annan plats som patienten valde, exempelvis i samtalsrum på öppenvårdsmot-

tagningen. Intervjuformen innebar att frågeordningen inte alltid blev densamma och att in-

tervjuerna tog formen av samtal som gav möjligheter till fördjupning i olika frågor som en 

följd av enskilda intervjupersoners specifika situationer. Samtliga patienter samtyckte till 

ljudupptagning. Intervjuerna transkriberades därefter och utgjorde underlag för en inne-

hållsanalys. 

Närståendeintervjuerna genomfördes efter att patientintervjuerna hade avslutats. Kontakten 

med närstående erhölls genom att patienterna ombads (under förutsättning att de samtyck-

te) att tillfråga närstående om medverkan. Processen innebar i slutändan att sju intervjuer 

med närstående kom att genomföras: fyra personer i form av make/maka/sambo, en f d sam-

bo, en förälder och en god vän, tillika granne. Närståendeintervjuerna genomfördes som tele-

fonintervjuer med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide (se nedan intervjuguide närstå-

endeintervjuer). De tog cirka 20 minuter och var således inte lika omfattande som patientin-

tervjuerna. Samtliga närstående samtyckte till ljudupptagning. Dessa lyssnades därefter av 

och sammanfattningar skrevs ut, vissa delar ordagrant. Detta utgjorde sedan underlag för en 

innehållsanalys.  

I delstudie 4 redovisar vi också några resultat från omvårdnadsteamens egen patientenkät. I 

samband med att patientkontakten avslutas erhåller patienten en utvärderingsenkät. I enkät-

en ombeds patienten värdera omvårdnadsteamets stöd, förhållningssätt och bemötande på 

en femgradig skala från ”mycket dåligt” till ”mycket bra”.  

Några reflektioner kring genomförandet 

Vår upplevelse är att intervjuerna med både patienterna och de närstående utföll väl och re-

sulterade i ett rikt material som gav svar på våra frågor. Som forskare blev vi väl mottagna. 

Patienterna berättade i olika utsträckning om sin livssituation, om sitt psykiska mående, om 

sina erfarenheter av att vara patient i den psykiatriska vården och om anslutningen till de 

psykiatriska omvårdnadsteamen. Patienterna reflekterade kring vård och stöd i hemmet som 

komplement och alternativ till att bli inlagd på avdelning och hur man såg på det för egen del. 
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Flertalet patienter uttryckte uppskattning över att medverka och bli tillfrågade om sina syn-

punkter. Detsamma gällde de närstående. För de närstående upplevdes intervjun som en ny 

erfarenhet. Att som närstående till en patient bli tillfrågad om sin syn på den psykiatriska 

vården var en ny upplevelse, det hade inte hänt i någon av de närståendes tidigare kontakter 

med vården.  

Sammantaget var patienterna och de närstående mycket positiva och gav ett gott betyg till 

omvårdnadsteamens verksamhet. Samtidigt framfördes en del kritiska synpunkter. Den posi-

tiva värderingen framträder även i resultatet från omvårdnadsteamens egen patientenkät. 

Men här behöver en reservation skjutas in. Med tanke på lojalitetsband och beroendeförhål-

landen kan antas att patienterna varit angelägna att ge positiva omdömen och hålla tillbaka 

kritiska synpunkter på omvårdnadsteamen, om än omedvetet. Som patient har man inte velat 

medverka till att omvårdnadsteamens verksamhet ska riskera försvinna, en verksamhet där 

man lärt känna teamets medlemmar och från vilka man fått hjälp och stöd i krissituationer – 

ett behov som sannolikt kan bli aktuellt på nytt i framtiden. Urvalsprocessen och hur patien-

terna kom att tillfrågas att medverka i undersökningen (av teammedlemmarna i första steget, 

se ovan) kan också tänkas ha påverkat patienterna. Teammedlemmarna visste ju därmed vil-

ka patienter som kom att medverka, även om patienterna i de enskilda intervjuerna förblev 

anonyma när det gäller uttalanden och vem som sagt vad. Detta kan ändå gjort patienter 

försiktiga med kritiska synpunkter beroende på hur man upplevde anonymitetsskyddet. Mot 

bakgrund av dessa skäl finns det anledning att lyssna särskilt uppmärksamt på kritiska syn-

punkter som patienterna framför i intervjuerna, om än nyanserat och med försiktighet, och ta 

dessa på största allvar i undersökningen. Samma förhållanden och reservation kan i princip 

göras även inför närståendeintervjuernas utfall.  

Antalet intervjuer är litet, i synnerhet gäller det närståendeintervjuerna. Patienturvalet med 

de 18 intervjuerna är som framgått ovan relativt representativt för omvårdnadsteamens pati-

entgrupp i sin helhet, med undantag för slutenvårdserfarenheten som är större i urvalet. De 

18 patientintervjuerna kan sammantaget antas ge en representativ bild avseende i patient-

situationer och omvårdnadsteamens betydelse och som återspeglar omvårdnadsteamens hela 

patientgrupp. När det gäller närståendeintervjuerna är antalet mycket begränsat och det går 

inte att på basis av undersökningen dra några generella slutsatser för gruppen närstående. 

Närståendeintervjuerna visar dock på förhållanden som aktualiserar frågor av generell gil-

tighet för omvårdnadsteamens verksamhet och utveckling.  
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Enkät omvårdnadsteamen (n=16) 

 

 

  
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 ar-
betssättet 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, organisa-
tion och ledning är mycket goda för att omvårdnadsteamet 
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 ge-
nom omvårdnadsteamet 

13 3 - - - 4.81 

13 
Omvårdnadsteamets samarbete med öppenvårdsmottag-
ningen fungerar utmärkt 

- 2 9 5 - 2.81 

14 
Omvårdnadsteamets samarbete med slutenvården fungerar 
utmärkt 

- 3 9 4 - 2.93 

15 
Omvårdnadsteamets samarbete med akutteamet/jourteam-
et fungerar utmärkt 

- 9 5 - - 
(14 

svar) 

16 
Omvårdnadsteamets samarbete med landstingets primär-
vård fungerar utmärkt 

- - 3 - - (3 svar) 

17 
Omvårdnadsteamets samarbete med kommunala verksam-
heter fungerar utmärkt 

- 3 8 1 - 
(12 

svar) 

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

14 2 - - - 4.87 
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Enkät öppenvården (n=69) 

 

 

  

                             
 
Jag instämmer 
 
 

 
Helt 
och 

hållet 
 
      5  

 
 
 
 
  

4 

 
 
 
   
  

3 

 
 
 
   
 

2 

 
Absolut 

inte 
 
  

1 
 

 
Genom-

snitt 

 
Antal 
svar 

 
1 

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

 
19 

 
29 

 
16 

 
4 

 
1 

 
3.88 

 
69 

 
2 

Omvårdnadsteamen är en viktig resurs och 
tillgång i öppenvårdsarbetet 

 
42 

 
17 

 
4 

 
5 

 
1 

 
4.36 

 
69 

 
3 

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

 
5 

 
22 

 
27 

 
2 

 
4 

 
3.36 

 
60 

 
4 

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

 
10 

 
25 

 
22 

 
3 

 
7 

 
3.41 

 
67 

 
5 

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

 
4 
 

 
19 

 
25 

 
17 

 
2 

 
3.08 

 
67 

 
6 
 

Öppenvårdsmottagningens samarbete med 
omvårdnadsteamet fungerar utmärkt 

 
9 

 
32 

 
24 

 
2 

 
1 

 
3.67 

 
68 

 
7 

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

 
29 

 
28 

 
7 

 
2 

 
1 

 
4.22 

 
67 
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Intervjuguide öppenvården 

 

1. Har du någon gång haft patienter som med din hjälp blivit anslutna till 
omvårdnadsteamet? 

Hur många? 

Vilka erfarenheter har du haft av anslutningen? 

 

Varför inte? 

 

 

2. Varför anlitas inte omvårdnadsteamen i större utsträckning av öppenvårdsmot-
tagningen enligt din uppfattning?  
 

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

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

5. Övriga synpunkter. 
Använd gärna baksidan om utrymmet för kommentarer inte räcker! 

 

 

  

Ja 

Nej 
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Intervjuguide patienter 

 

Kan du berätta om dig själv, hur livet ser ut, glädjeämnen och problem, förhoppningar för 

framtiden...? 

Kan du berätta om ditt psykiska mående? 

Vad har du för erfarenheter av den psykiatriska vården? Av Öppenvården? Av slutenvården? 

Hur har kontakten med omvårdnadsteamet sett ut? 

Vad har omvårdnadsteamet gjort? 

Hur ser du på att psykiatrin kommer hem till dig? 

Kan ditt behov av inläggning på avdelning ersättas genom psykiatrisk vård och stöd i 

hemmet? 

Övriga synpunkter? 

Har du någon närstående och vad betyder denne för dig? Kan jag få kontakta den närstående 

för en intervju? 
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Intervjuguide närstående 

 

Kan du säga något om X:s psykiska mående och vilka följder det fått för X:s vardagsliv? 

Hur har X:s psykiska mående påverkat dig och ditt eget vardagsliv? 

Hur har den psykiatriska vården fungerat enligt din uppfattning (omvårdnadsteamet 

undantaget)? 

Hur ser du på omvårdnadsteamens verksamhet? 

Har du som närstående varit involverad/haft kontakt med omvårdnadsteamet? 

Hur ser du på idén att ge psykiatrisk vård och stöd i hemmet? 

Hur ser du som närstående på psykiatrisk vård och stöd i hemmet i stället för att bli inlagd? 

Hur kan omvårdnadsteamens verksamhet utvecklas? 

Övriga synpunkter? 
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Psykiatrisk vård i hemmet

- ett tredje vårdalternativ under framväxt?

 

Den psykiatriska specialistsjukvården i Sverige bedrivs idag huvudsakligen i två 
former, genom öppenvårdsmottagningar och genom heldygnsvård i psykiatrisk 
slutenvård. För dem som drabbas av en psykisk kris och behöver mer hjälp än vad 
mottagningen kan erbjuda finns vanligtvis bara ett alternativ: inskrivning på en 
psykiatrisk slutenvårdsavdelning.

I den här rapporten lyfter vi fram psykiatrisk vård i hemmet som ett tredje vård-
alternativ och undersöker vilka möjligheter detta alternativ rymmer. Är psykiatrisk 
vård i hemmet ett alternativ till slutenvård? Kan vård i hemmet ge patienterna den 
trygghet och den vård som behövs? Och vad anser personal och patienter om 
psykiatrisk vård i hemmet där sådan vård bedrivs? 

Vår slutsats är att psykiatrisk vård i hemmet är ett vårdalternativ som förtjänar större 
uppmärksamhet än vad det hittills fått. Vårdformen bör kunna utvecklas som ett 
komplement till den slutenvård och öppenvård som nu dominerar psykiatrin. Det 
skulle ge vinster såväl för patienterna som för vårdorganisationen.

Denna rapport är en slutrapport från ett forskningsarbete som bedrivits vid 
Mälardalens högskola vid forskningsmiljön för Samproduktion. Projektet har varit 
finansierat med medel från Landstinget Sörmland. 

Rapportens författare är Mats Ekermo, fil.dr. och universitetslektor i socialt arbete
och Roland Svensson, professor i medicinsk sociologi, båda verksamma vid 
Mälardalens högskola.
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