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De team som presenterade sig på förmiddagen arbetar alla på olika sätt med att överbrygga gapet mellan 
t.ex. kommun/landsting, öppen/heldygnsvård eller BUP/vuxenpsykiatri. Eftermiddagen handlade om hur 
heldygnsvården kan förbättras, hur användandet av tvångsinsatser kan minskas samt olika erfarenheter 
av det som ofta kallas brukarstyrd inläggning. Senare fanns också utrymme för fördjupning i några av de 
teman som kommit upp. Behandlare och chefer från främst södra Sverige medverkade men också patient 
och anhörigrepresentanter som både inledningsvis och genom dagen betonade vikten av ett anhörig-
perspektiv och patientfokus.

Den 2:a oktober 2014 träffades 60 personer med stor kunskap om vård för patient-
er med självskadebeteende i Växjö för att utbyta erfarenheter och lära av varan-
dra. Träffen var en del av Nationella Självskadeprojektets Södra Nodens arbete 
för att utveckla nya behandlingsformer och arbetssätt inom psykiatrin. Det här är 
en sammanställning av vad som avhandlades under dagen
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Hannah Parnén från Föreningen Shedo inledde dagen med att berätta om deras aktuella arbete. 
Tillsammans med studieförbundet Sensus och med stöd från Region Skåne och Nationella 
självskadeprojektet har Shedo tagit fram en kurs i studiecirkelformat som vänder sig till anhöri-
ga till personer med ett självskadebeteende. 

I korthet har stödet till anhöriga hittills varit dåligt. Många kämpar med känslor av skuld, stress 
och medberoende och behöver stöttning i att prioritera sin hälsa och att ta hand om sina egna 
känslor för att fortsätta orka finnas som stöd. Att träffa andra i samma situation, utbyta erfaren-
heter och få tips på konstruktiv kommunikation är värdefullt. Kursen utgår ifrån ett salutogent 
förhållningssätt med fokus på det som främjar hälsa och ser grupprocessen som viktig. Än så 
länge är grupper igång i Malmö och Göteborg.

Under dagen återkom betydelsen av de anhörigas roll och hur behöver bli bättre på att ta till-
vara deras kunskap. Synsättet på anhöriga har förändrats radikalt från att de tills för inte så länge 
sedan i princip ”skulle hindras från att lägga sig i” till att anses vara en viktig resurs och samar-
betspartners. Stora delar av vården har inte riktigt hunnit med i paradigmskiftet, och bristande 
kunskap om sekretesslagsstiftningen bidrar också till osäkerhet kring hur man kan involvera de 
som lever nära eller känner den drabbade väl och är betydelsefull i hennes eller hans vardagsliv. 

I familjer med yngre syskon måste stödet se ut på ett annat sätt än det som riktar sig till vuxna 
och kurser/grupper behöver kanske skräddarsys. Unga syskon till en person med självskade-
beteende behöver också träffas och göra roliga saker tillsammans där det sjuka syskonet inte 
står i fokus. 

Sammanfattningsvis behöver vården bli bättre att se till den enskilda patienten och vilka 
relationer som är viktiga när anhöriga ska inkluderas. Är det kanske en bästa vän, en kusin eller 
en flickvän (eller samtliga) som stöttar patienten bäst? Dessa personer behöver i sin tur mycket 
stöd för att kunna behålla egen hälsa och balans.

Anhörigbemötande 
och patientperspektiv 

Hannah Parnén SHEDO

Länkar 
www.shedo.se

www.friskfri.se

www.sensus.se 
om anhörigutbildningen
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Teamarbete inom 
öppenvården

BUP Uppsala IKB-team

Teamchef Lars-Gunnar Eriksson och familjeterapeuten 
Peter Henriksson berättade om sitt arbete med en inte-
grerad individ och familjeterapeutisk behandlingsmod-
ell på BUP i Uppsala. Målgruppen är ungdomar med 
självskadebeteende där det föreligger kris på familjenivå 
och risk för institutionsplacering. 

I den Intensiva Kontextuella Behandlingen arbetar 
man under tre månader med tredelat fokus: individen, 
familjen och kontexten. Målen är att undvika es-
kalerande självskadebeteende, slutenvård samt plac-
ering. Behandlingen vilar på principer från Dialektisk 
Beteende Terapi, Kognitiv Beteende terapi och Funk-
tionell Familjeterapi. 

Man fokuserar på att öka frekvensen av effektiv affek-
treglering, öka den funktionella kommunikationen i 
familjen och att öka närvaron i skolan. Verksamheten 
arbetar för flexibilitet och tillgänglighet och behand-
larna gör hembesök där man strävar efter en följsamhet 
utifrån familjens övriga aktiviteter. Det finns samverkan 
med socialtjänsten och man arbetar även med familjens 
möjligheter att efter avslutad behandling om behov 
finns söka stöd i öppenvården. Försvårande omständi-
gheter som teamet ställts inför rör överföringsprocesser. 
Behandlingen är kort och ibland är det oklart vem som 
tar vid när behandlingen avslutas.

Borås Solhem BES

Till behandlingsenheten Solhem i Borås kommer per-
soner för att i grupp arbeta för att förändra sina liv. Frivil-
lighet och den egna motivationen är grundläggande, att 
komma för att ”läkaren tyckte det” godtas inte. 

Behandlingen bygger på en tydlig struktur och inleds 
med konkret information om vad individen kan förvänta 
sig och vad enheten i sin tur förväntar sig av individen. 
Behandlingen är baserad på DBT och pågår varje dag 
i tio veckor. Personalen arbetar som ett team och det 
finns en flexibilitet där man tänker sig att man även 
fungerar som modeller; tillsammans löser man de situ-
ationer som uppstår, även om det betyder att dagen blir 
annorlunda mot vad man tänkt eller nya arbetsuppgifter 
tillkommer. Behandlarna från BES berättade om en 
nyfikenhet på hur behandlingen upplevs av de individer 
som kommer till enheten. Genom att samla in synpunk-
ter på verksamheten från patienter har man bland annat 
uppmärksammat och mött behovet av att informera 
anhöriga om behandlingen. 

Öppenheten för patienternas synpunkter har även lett 
till andra förändringar. Tidigare startades till exempel 
dagen med en avslappningsövning, för att sedan följas 
av ett morgonmöte där man gick igenom vad som skulle 
ske under dagen och vem som var sjuk etc. Genom 
att lyssna till deltagarnas upplevelser förstod man att 
avslappningsövningen försvårades av tankar och un-
dringar kring vad som gällde för dagen; Var Lisa hemma 
sjuk, eller var hon bara sen och på väg till enheten just 
nu? Genom att lyssna in patienternas upplevelser fick 
man tillgång till sådan kunskap och kunde utifrån det 
utveckla arbetssättet

Gå till hemsidan >> 

BUP Uppsala IKB-team, PDF >>

BUP Uppsala IKB. Lars-Gunnar Eriksson, Teamchef

Borås Solhem BES

Kontaktuppgifter >>

Borås Solhem BES, PDF >>
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http://www.akademiska.se/sv/Verksamheter/Barn--och-ungdomspsykiatri/Mottagningar/Socialpsykiatriska-behandlingsteamet/
http://www.nationellasjalvskadeprojektet.se/download/18.144972a51495db7dbc8187/1414761597846/IKB-MODELLEN2+okt.pdf
http://www.1177.se/Hitta-vard/Vastra-Gotaland/Kontakt/Vuxenpsykiatrisk-mottagning-Solhem-Boras/
http://www.nationellasjalvskadeprojektet.se/download/18.144972a51495db7dbc8189/1414761653132/BES+v%C3%A4xj%C3%B6.pdf


Team L.I.V Norrköping

Team LIV är en försöksverksamhet som funnits i 
Norrköping sedan 2012. Teamet är ett samarbete mellan 
kommunen, landstinget och Capio Psykiatri med syfte 
att motverka slutenvård och externa placeringar genom 
en gemensam verksamhet och samordning av insatser. 
Att ha tre huvudmän beskrivs som en utmaning där 
rollerna och uppdraget lätt blir otydligt och det kan 
vara svårt att hitta former för samverkan där det tidigare 
saknats, men teamet är entusiastiskt.

Verksamheten vänder sig till personer mellan 18-30 år 
med ett självskade- eller självdestruktivt beteende och 
bedrivs i en vanlig lägenhet.  Deltagarna kommer till 
teamet via remiss från vuxenpsykiatrin. De ska ha annan 
pågående behandling samtidigt, ha en psykiater och de 
ska ha provat annan behandling innan de är aktuella för 
LIV. 

Teamet består av sex personer med olika yrkesbakgr-
und. Alla är anställda som ”Case managers” och inte i 
sina ursprungliga yrken och man jobbar alltid två och 
två. Utöver att samordna insatser ska teamet planera, 
genomföra och följa upp dem. De ska också fungera 
som ett stöd till personal på särskilda boenden. 

Teamet arbetar utifrån ett helhetsperspektiv. De 
bedriver ingen psykoterapi utan har i huvudsak en 
koordinerande, stödjande och ledsagande funktion. De 
deltar i nätverksmöten och gör hembesök. Stödet kan 
bestå av allt från social träning i form av en fika på stan 
till spelkvällar och filmvisning: alliansen är det viktiga. 
Flexibiliteten är positiv, man kan träffas med kort varsel 
om det behövs och under de former som är mest hjälp-
samma för den enskilda individen.

ERGT och Team Agnes i Malmö

Jonas Bjärehed från psykologiska institutionen i Lund 
är involverad i det nystartade öppenvårdsteamet Team 
Agnes som kommer att erbjuda gruppbehandlingen 
Emotion Regulation Group Therapy (ERGT) i Malmö. 
Under dagen lyfte Jonas frågor som ”hur får vi in nya 
metoder?”, ”hur genomförs en lyckad implementering?” 
och ”hur löser vi de organisatoriska problem som en 
ny verksamhet stöter på?”. En av huvuduppgifterna för 
Jonas Bjärehed i Team Agnes är att bidra med kunskap 
kring just implementering. Teamet är under uppstart 
och kommer ha tre anställda; två terapeuter och en 
psykolog. Rekryteringen av patienter är redan i gång, 
och man räknar med att ha två grupper igång under 
hösten. I behandlingen arbetar man med funktionen 
hos självskadehandlingar, acceptans inför känslor, att 
hitta andra strategier än självskada och att finna värde 
och meningsfullhet i livet.  Behandlingen består av 16 
sessioner och är en så kallad tilläggsbehandling. Det 
innebär att patienterna kommer att ha kvar sina primära 
vårdkontakter, även sin individuella terapikontakt i det 
fall en sådan är aktuell.

Under dagen påpekade personer med egen erfarenhet 
vikten av kontinuitet och långsiktighet, och det ifrå-
gasattes huruvida interventioner med en tydligt avgrän-
sad tidsplan kan värna om patienters behov av kontinu-
itet. En behandlare med erfarenhet av ERGT menade att 
upplägget med en tilläggsbehandling i grupp kan ses 
som positivt ur ett sådant perspektiv då interventionen 
inte går in och ersätter eller avbryter andra behandling-
skontakter, utan istället är tänkt att löpa parallellt med 
befintliga kontakter. 

Jonas Bjärehed beskrev ambitionerna för Team Agnes 
som bredare än den specifika behandlingen, teamet 
kommer i framtiden även att arbeta konsultativt för 
att stötta och förbättra andra verksamheters processer 
kring patienter med självskadeproblematik. 

Om teamet >>

Team L.I.V Norrköping, PDF >>

Team L.I.V Norrköping

Delar av Team Agnes,  Malmö

Om ERGT-metoden >>
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http://www.norrkoping.se/
http://www.nationellasjalvskadeprojektet.se/download/18.144972a51495db7dbc8190/1414761901621/norrk%C3%B6ping+liv.pdf
www.nationellasjalvskadeprojektet.se


Implementering av nya arbetssätt

Jonas Bjärehed, Malmö lyfte i presentationen av Team Agnes vissa frågor som han ser som relevanta i 
utvecklandet av en ny verksamhet, och som han även generellt ansåg känneteckna en lärande organisa-
tion. Faktorer som gränsdragningar och målformulering är här viktiga. Bjärehed förespråkade att man 
resonerar och besvarar frågor om hur verksamheten ska avgränsas i relation till andra verksamheter, vilka 
behov som identifierats, och vilka delar av behovet som verksamheten kan svara mot och hur det ska ske. 
Vi ställde några frågor till honom i pausen för att få veta mer om hans tankar. 

”För att möjliggöra en utvärdering av verksamheten och därmed säkra kvalitén krävs att verksamheten 
konkret och tydligt definierar sina mål; för att veta om man gör ett bra jobb måste man vara överens om 
vad uppdraget går ut på. Att definiera sitt uppdrag handlar bland annat om att definiera sin målgrupp. 
Självskadebeteende är ett brett begrepp, och inget givet konsensus råder kring problematiken.” Bjärehed 
menade att en rimlig väg att definiera målgruppen är att titta på allvarlighetsgraden i patientens symtom.  

Han poängterade också att tanken på att kunna utvärdera verksamheten bör finnas närvarande redan 
vid uppstart. För att kunna reflektera i vilken utsträckning man uppfyller sina mål måste man ha en tydlig 
målbild. Vissa mål kan spontant kännas lättare att utvärdera, till exempel har antal slutenvårdsdagar eller 
familjehemsplaceringar reducerats? Andra mål kan kräva en större ansträngning för att operationaliseras; 
är målet att höja patientens livskvalité bör man redan från början ha klart för sig vilket tillvägagångssätt 
som ska användas för att värdera livskvalité.

Vad är viktigast att vi har 
med oss i utvecklingen av 
vården för självskadande 
patienter nationellt?

Jag saknar det systemiska tänkandet kring anhöriga. 
Shedo är jättebra men den etablerade vården har  väldigt 
lite av systematiskt och genomtänkt behandlingsprogram 
för anhöriga. Jag tycker att det är anmärkningsvärt när det 
finns så mycket lidande hos anhöriga i form eget psykiskt il-
labefinnande och samhällsekonomiska förluster av att inte 
kunna sköta arbete och sina åtaganden fullt ut i perioder. 
Sjukvården/Psykiatrin sviker dessa människor i dag. I vissa 
familjer räcker det heller inte med psykoedukativa insat-
ser för att de ska kunna utgöra en resurs för den enskilde 
individen som har ett psykiatriskt lidande, det behövs att 
man går in bredare och har ett större familjefokus än i dag. 
Även inom vuxenpsykiatrin!

Lars-Gunnar Eriksson
Teamchef IKB, BUP Uppsala

.......................................................................................................
“
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Vad är dina tankar om 
dagen?

Jag reagerade på att alla projekt var så tids-
begränsade, 10-veckorsprojekt och tremånad-
ersprogram. Har en levt i många år med att 
självskada är det en kort tid där en kanske inte 
hinner våga känna förtroende och hopp inför 
behandlingen. 

Positiv till tanken på brukarbestämda inläggn-
ingar, ser fram emot att höra mer om detta.

Ida Cederberg
Brukarrepresentant, SHEDO

.......................................................................................................

“



Att utveckla modeller för brukarstyrd inläggning för personer med ett självskadebeteende syftar till 
att minska tvångsinläggningar och onödigt långa vårdtider och att öka patienternas autonomi. Suicid-
riskbedömning kan generellt vara svår att göra i den här gruppen. Patienten vet bättre än läkaren hur hög 
suicidrisken är och när en inläggning kan vara hjälpsam. Att han eller hon då kan söka vård och bli inlagd 
under ickedramatiska former under en begränsad tid är positivt inte bara för personen själv utan även 
personal och anhöriga. Under dagen presenterades tre olika sätt, eller snarare exempel på hur patienten 
själv kan styra över sin heldygnsvård. 

Brukarstyrd 
inläggning 

Anders Albinsson, Vuxenpsykiatrin Kronoberg

Fribiljett

Anders Albinsson från vuxenpsykiatrin i Kronobergs 
län beskrev hur man arbetat med konceptet ”Fri-
biljett” i Växjö sedan 2009. Om patienten får orden-
tlig information om vad vården har att erbjuda kan 
hon eller han avgöra om en inläggning skulle vara 
hjälpsam. För att bli inlagd med ”fribiljett”-systemet 
krävs att personen är nykter och inte har skadat 
sig på ett dygn. Inläggningen ska ske på en förut-
bestämd avdelning och vårdtiden är max tre nätter. 
Det första dygnet bestämmer patienten tillsynsgrad, 
därefter är den noll. Under inläggningen görs inga 
förändringar i terapi eller medicinering. Inläggningen 
ses som ett stöd under en kris. Om patienten skadar 
sig själv under ”fribiljett”-vistelsen skrivs hon eller 
han omgående ut. Albinsson förklarar resonemanget 
med att inläggningen ska vara ett skydd och en hjälp. 
Om patienten skadar sig har vården misslyckats och 
ska därför avbrytas. Personen kan söka igen när ett 
dygn passerat. Fördelarna med ”fribiljett”-systemet 
är flera. Det finns en trygghet i vetskapen om att man 
kan bli inlagd som gör att erbjudandet kanske inte 
behöver utnyttjas. Vårdtiderna förkortas och onödig 
”smittspridning” och hospitalisering undviks. Konflik-
ter mellan patienter och personal kan lättare undvi-
kas om vården är frivillig. Utmaningar med metoden 
enligt Albinsson är att handlingsplanen kan missbru-
kas, att IVO kräver läkarens suicidriskbedömning och 
att vissa kolleger varit motståndare till genomföran-
det. 
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Brukarstyrd inläggning, PDF >>

Fribiljett, PDF >>

Mer info

http://www.nationellasjalvskadeprojektet.se/download/18.144972a51495db7dbc818d/1414761724650/Lund+BI.pdf
http://www.nationellasjalvskadeprojektet.se/download/18.144972a51495db7dbc818b/1414761686838/Fribiljett.pdf


Öppen retur

I Halland har man ett liknande system. Patrik Bång berättade 
om ”Öppen retur” som modellen kallas där och som utformats 
efter deltagande i SKL-projektet Bättre vård Mindre tvång. 
Praktiskt går det till så att personer som tidigare vårdats inne-
liggande för självskadeproblematik kan skriva kontrakt om 
”Öppen retur”. Läkare och patient upprättar tillsammans en 
omvårdnadsplan och en krisplan. Vid behov av inläggning ska 
inskrivningen vara enkel och den kan endast ske på dagtid. 
Vården ska ha fokus på omvårdad som skötarna har ansvaret 
för. Precis som i Kronoberg görs inga medicinjusteringar 
under inläggningen. Patienten förväntas att själv kommuni-
cera vad hon eller han behöver och tillsynsgraden är normal. 
”Öppen retur” gäller i fem dygn och därefter kan vården 
övergå i normal vård. Även här gäller att om patienten skadar 
sig på avdelningen skrivs hon eller han ut. Vård enligt ”Öppen 
retur”-principen genomförs i mån av plats och erbjudandet 
får utnyttjas max en gång i månaden. Patienten välkomnas 
att använda erbjudandet för att skapa avlastning och minska 
risken för kris.

Brukarstyrd inläggning/Säng på recept

I Skåne avser man att starta en stor treårig randomiserad 
studie kring brukarstyrd inläggning. Sofie Westling 
berättade om hur man i Nederländerna använt modellen i 
många år under namnet ”säng på recept”. Den svenska stu-
dien ska utformas enligt samma principer som man arbetar 
efter i Nederländerna.

De patienter som kommer att delta i studien får använda 
brukarstyrd inläggning 1-3 nätter. Vården ska ske på 
öppen avdelning och patienten bestämmer när han eller hon 
ska kunna lägga in sig. Målen med inläggningen diskuteras 
i förväg och ett kontrakt med en tydlig tidsram upprättas. 
Inläggningen ska få så få negativa konsekvenser som möjligt i 
personens vardag och ska ses som en time-out. Det är viktigt 
att information om hur inläggningen går till är noggrann och 
tydlig. 

Precis som i Kronoberg och Halland ska fokus ligga på omvår-
dad och samtal och personal ska finnas tillgängliga för det. 
Till skillnad från Halland och Kronoberg där en patient som 
skadar sig under vistelsen alltid skrivs ut i förtid kommer man 
i den kommande studien att bedöma varje sådan situation 
individuellt. Westling beskriver resonemanget som att en 
person som skadar sig visar tecken på det krisbeteende hon 
eller han sökt hjälp för att hantera, och ska inte behöva bli 
utskriven på grund av det. 

Den brukarstyrda inläggningen ska ses som ett verktyg för 
att undvika förlust av kontroll. Poängen är att patienten själv 
ska kunna hantera sina symtom, uppnå ökad autonomi och 
självkänsla. Brukarstyrd inläggning ska vara ett tillägg till den 
ordinarie behandlingen. Frågeställningarna i studien är om 
brukarstyrd inläggning kan ersätta läkarstyrd inläggning, om 
det kan minska frekvens och allvarlighet i självskador, om den 
kan minska stress och utöka funktionsnivån, och om det kan 
vara en möjlig metod i vården.
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Bättre vård 
mindre tvång

Karin Torell från Bättre vård-Mindre tvång informerade om deras förändringsarbete och om projektets 
fyra övergripande målsättningar: Minska behovet och därmed användandet av tvångsåtgärder; förbättra 
patientens upplevelse av tvångsåtgärder; utöka kunskapen och förbättra kvaliteten vid användandet av 
tvångsåtgärder; utöka samverkan mellan olika aktörer i patientens liv för att minska andelen inläggningar 
i tvångsvård. Projektet har drivits utifrån en genombrottsmodell som är hämtad från Boston och som an-
passats till svenska förhållanden. En av modellens huvudtankar är att förändringsarbete bör utföras av de 
personer som utför arbetet.  Förändringspotentialet inom heldygnsvården söktes alltså hos de anställda 
inom heldygnsvården. Torell menade att en bärande utgångspunkt för förändring är att titta på vad det 
är vi vill göra i verksamheten, för att sedan jämföra detta med vad vi faktiskt gör. Förändring åstadkoms 
genom att överbrygga gapet mellan det faktiska arbetet och det uttalade uppdraget, mellan praxis och 
kunskap.

GammaDelta-programmet som varade mellan oktober 2013 till maj 2014 riktade in sig på heldygnsvård 
och fokuserade särskilt på patienter med självskadebeteende. I vården av självskadebeteende betonade 
Torell vikten av att inte tolka självskadehandlingar eller aggressivt beteende i termer av manipulation. 
När vi tar steget bort från en sådan tolkning kan vi också lämna en vård som präglas av bestraffning, 
villkoranden och uppfostran, och istället röra oss i riktning mot en vård med fokus på gott bemötande och 
delaktighet. 
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"”Vi som personal vet inte 
alltid bäst, patienten måste 
göras delaktig.”

Torell beskrev hur vissa element i projektet kan upplevas som allt för basala för att lägga resurser på, och 
att det ifrågasatts varför man ska lägga energi på att sprida information om saker som borde tillhöra ”sunt 
förnuft”. Hon menade dock att medan det finns verksamheter runt om i landet som fungerar väl, så finns 
det inom psykiatrin samtidigt en lägsta nivå som är oacceptabel. Utifrån de kvalitetsskillnader som råder 
fastslog Torell: ”När vi vet att det kan fungera bra och att vi kan erbjuda en god vård, då har alla som be-
finner sig i kris rätt till den vården!”. 

Torells budskap var tydligt: Vi som personal vet inte alltid bäst, patienten måste göras delaktig, och avslut-
ningsvis: Så länge tvångsåtgärder finns att tillgå så kommer de att användas.

Torell lyfte även fram tanken att det är mängden föränd-
ringar som är det centrala. I vissa situationer och för den 
enskilde kan en specifik förändring i vårdmiljön göra 
skillnad, medan det i ett annat sammanhang är en annan. 
För att förhindra hot och våld i matsituationer kan man till 
exempel sätta in gardiner i fönstren eller införa pedago-
giska måltider. Många små förändringar kan genomföras i 
syfte att förbättra en situation och undvika tvång, och det 
kan det vara svårt att peka ut vilken beståndsdel som gett 
resultat för en enskild patient. En förändring bör värderas 
utifrån patienternas upplevelser, och fokus bör då ligga på 
det faktum att upplevelsen påverkats, även om det är svårt 
att se hur den uppnåtts. Det är av patientens berättelse vi 
kan höra om vi lyckats göra skillnad.

Gå till hemsidan >>

PDF >>

http://skl.se/halsasjukvard/psykiskhalsa/battrevardmindretvang.469.html
http://www.nationellasjalvskadeprojektet.se/download/18.144972a51495db7dbc8192/1414761986071/BVMT+2+oktober+Karin+Torell.pdf


Från vänster: brukarrepresentant Mikaela Jadinger och David Ershammar, projektledare för Nationella Självskadeprojektet, Södra Noden

Från vänster: Jessica Andersson SHEDO, Hannah Parnén SHEDO

Peter Henriksson, familjebehandlare
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Peter Henriksson, familjebehandlare

1. Undvik att skicka bort patienter – hemmamiljön och anhöriga kan vara viktiga friskhetsbevarande 
faktorer. 

2. Problematisera tillgången till tvångsåtgärder – så länge de finns kommer vi inte tvingas tänka ett 
steg längre och hitta bättre lösningar. 

3. Vikten av kompetens och kunskapsimplementering - låta vad vi vet ta plats och utforma vården.

Viktiga punkter från 
gruppdiskussionerna

1 Effektiva insatser i heldygnsvård

2 Självinläggning samt kontinuitet i gapet mellan öppen och slutenvård

1. Prata om värderingar och förhållningssätt som styr vår verksamhet; nå en samsyn. 

2. Göra tydliga vårdplaner, både för patienter och för vården ( i samarbete med kommun, anhöriga 
m.fl). Skapa en sammanhållen vårdkedja. 

3. ”Patienten vet alltid bäst!” och kan t.ex. bäst bedöma om eller hur suicidnära hen är.

3 Öppenvårdsstrategier

1. Se till patientens resurser! Ett salutogent perspektiv bevarar friskhetsfaktorer.”Mellanvård” för fler!  

2. Idag upplevs en ocean mellan öppen- och slutenvård. Mellanvård bygger på det salutogena och 
bryggar gapet. 

3. Komma ihåg att vårdpersonalens viktigaste uppgift är att göra sig själva överflödiga. 

1. Tar tid starta upp men förmodligen blir det en stor satsning 2015. 

2. Viktigt att det är en tilläggsbehandling till en kontinuerlig vård. 

3. Problematiskt att det är en så strikt manualtrogen behandling då vissa sessioner upplevs gå för fort 
fram, skulle behövas utrymme för flexibilitet.

4 ERGT i praktiken

5 Stödja medarbetarna till hjälpande bemötande

1. Stöd till personalen! Att validera personalens känslor leder till ökad trygghet både i patientarbetet 
och möten med anhöriga. 

2.  Viktigt att upprätthålla kunskap efter utförd utbildning med uppföljning/handledning/spegling/
repetetion. 

3. Skapa utbildningar med flexibel nivå/längd men med fasta grundbultar: brukarerfarenhet/valider-
ing/bemötande etc.

6 Anhörigutbildning

1. Se de anhöriga som resurser. De anhöriga har nyckelkunskap och finns där alla timmar i veckan – till 
skillnad från öppenvården. 

2. Personal behöver utbildning i hur arbeta gentemot anhöriga, t.ex. andra sätt att prata om sekretess 
som gör det möjligt för fler att vara delaktiga. 

3. Anhöriga är inte bara föräldrar eller partners. Se till dem som finns runt den aktuella patienten;  
vänner, barn, syskon och ta reda på vad de behöver för att orka.
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Avslutande 
diskussioner

I sökandet efter effektiva behandlingsinsatser måste vårdgivare värna om avgörande 
faktorer som kontinuitet och möjlighet till relationsbyggande och samarbete över byrå-
kratiska gränser. Anhöriga behöver inkluderas mer än de gör i dag och man måste se till 
patientens helhetssituation.

De behandlare som deltagit under dagen befinner sig i olika sammanhang och hindrena 
ser olika ut i olika landsting, det är lätt att fastna med blicken. Samtidigt identifieras styr-
kor och kunskaper från olika delar av landet och i sammanhang för kunskapsutbyte blir 
vi påminda om att det finns andra sätt, andra vägar. Effektiva implementeringsmetoder 
möjliggör för oss att ta med nya kunskaper hem till våra hemlandsting och verksam-
heter. I diskussionerna under dagen konstaterades att patienten sällan gynnas av vatten-
täta skott och heldragna linjer. Snarare är flexibilitet och nya vägar för att överbrygga 
olika verksamheter nödvändiga om vården ska kunna möta individuella behov.

Foto och form: www.xuntos.se
Fotograf: Jenny Ljunggren

Text: Mikaela Jadinger, Ellen Gerle och Lisa Cederlund

www.nationellasjalvskadeprojektet.se

www.xuntos.se
http://www.nationellasjalvskadeprojektet.se

