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Arbetsrutin för Mobilt psykiatriskt team för barn och 

vuxna mellan vårdcentral, kommunal hälso- och 

sjukvård, socialtjänst samt blåljus 

   

Målgrupp   
För patienter inskrivna i Psykiatrisk öppenvård  

Akut bedömning av suicidrisk eller försämring i grundsjukdom och som kräver uppföljning 
eller behandling utanför Psykiatriska öppenvårdens öppettider, tas emot kväll och helg. 
Öppenvården bedömer patienten samma vardag som uppdraget börjar gälla och följer upp 
nästkommande vardag. Innan uppdrag tas emot kontaktas akutenheten för godkännande av 
uppdrag. Uppdraget skall tydligt beskrivas samt vilken bedömning och åtgärd som ska 
utföras. Innan uppdrag skrivs skall ställningstagande göras om patienten själv eller 
närstående har förmåga att kontakta Akutmottagning psykiatri under jourtid. Uppdaterad 
patientbakgrund, vårdplan, krisplan samt aktuellt telefonnummer och adress skall finnas. 
Åtgärder som ska vidtas om patienten ej är nåbar skall dokumenteras och typ av uppdrag, 
hembesök eller telefonsamtal motiveras.    

Uppdrag efter utskrivning från Psykiatrisk slutenvårdsavdelning 

Uppdrag tas emot från Psykiatrisk slutenvårdsavdelning i de fall utskrivande läkare bedömer 

att patienten har behov av specialiserad psykiatrisk uppföljning efter utskrivning. Uppdrag 

kan utföras i upp till 7 dagar för patienter som väntar på en första kontakt med Psykiatrisk 

öppenvård samt för patienter som följs upp via vårdcentral. De patienter som är inskrivna i 

Psykiatrisk öppenvård bör i första hand följas upp via sin öppenvårdskontakt, med undantag 

av de patienter som är i behov av uppföljning under jourtid.  
 

Uppdrag via Psykiatrisk akutmottagning 

Inkomna ärenden bedöms av tjänstgörande sjuksköterska eller läkare på Akutmottagning 

psykiatri (AKM). Vid bedömt behov av specialiserad psykiatrisk uppföljning av teamet, via 

hembesök eller telefon, kan detta utföras.  
 

Uppdrag gentemot Kommunal Hälso- och sjukvård    

Teamet bistår Kommunal hälso- och sjukvård med handledning och rådgivning kring 

personer med akut komplex psykiatrisk problematik, med specialistpsykiatriska 

bedömningar och rådgivning via telefon, dygnet runt, alla dagar i veckan. Om patienten är 

inskriven på en Psykiatrisk öppenvårdsmottagning skall denna kontaktas under dagtid. 

Bedömer sjuksköterska inom Akutmottagning psykiatri att det finns nytta av en akut 
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bedömning på plats, kan hembesök göras. Förutsättning är att den kommunala 

sjuksköterskan själv har varit på plats och gjort en aktuell bedömning av patienten.  

Suicidtrappan (se bilaga) kan användas vid bedömningen och en vårdbegäran upprättas i 

SAMSA av kommunens sjuksköterska och skickas till Akutmottagning psykiatri. 
 

Uppdrag gentemot Kommunal omsorg 

För de personer inom kommunal omsorg som inte är inskrivna i kommunal hälso- och 

sjukvård kan samma insatser, som ovan, göras då det anses gynnsamt.  Mobila teamet kan 

bistå omsorgspersonal i kommunal verksamhet med handledning och rådgivning kring 

personer med komplex psykiatrisk problematik.  Omsorgspersonal kan ringa när de önskar 

rådfrågning. Enhetschef kontaktar Mobilt psykiatriskt team i specifika fall, vid önskemål om 

handledning och utbildning. Är patienten inskriven i Psykiatrisk öppenvård ligger uppdraget 

hos dem.   
 

Uppdrag gentemot Blåljus   

Teamet bistår ambulans, polis och räddningstjänst vid akuta psykiatriska bedömningar via 

telefon dygnet runt.  Vid behov kan även bedömning göras på plats och Mobila teamet har 

då enbart ett konsulterande uppdrag och tar ej över patientansvar. Bedömning om uppdrag 

skall utföras eller inte, görs av tjänstgörande sjuksköterska på Akutmottagning psykiatri. 

 

Kontaktvägar- Telefon: 033-616 2760  
Kontaktväg för rådgivning och bedömning sker via telefon från:  

- Sjuksköterska i Kommunal hälso- och sjukvård.  

- Ansvarig chef i Kommunal omsorg för enskild med enbart SoL/LSS-insatser.  

- Omsorgspersonal under jourtid, för enskild med enbart SoL/LSS-insatser. 

- Blåljuspersonal gällande rådgivning och mobila insatser.   

- Psykiatriska öppenvårdsmottagningar, via mobil team-remiss samt telefon.  
 

Tjänstgörande sjuksköterska inom Akutmottagning psykiatrisk gör bedömning om ett ärende 

vidarebefordras till teamet för mobil insats.   

 

Samtycke  
Patienten måste lämna muntligt samtycke till kontakt med Mobilt psykiatriskt team.  

 

Dokumentation  
Besöket dokumenteras av sjuksköterska i Melior och kan läsas i NPÖ.  

  

Patient inskriven i kommunal hälso- och sjukvård och listad vårdcentral 
Sjuksköterska i Mobilt team dokumenterar i SAMSA för meddelande till kommunal hälso- 

och sjukvård och vårdcentral. Meddelande till vård- och omsorg.  
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Enskild som enbart har SoL-insatser  
Sjuksköterska inom Mobilt team dokumenterar i SAMSA för meddelande till vårdcentral och/ 

eller kommunal hälso- och sjukvård vid uppmärksammat behov av eventuella insatser från 

dessa parter.   

 

Läkemedel  
Läkemedel kan ges av sjuksköterska enligt generella ordinationer inom Verksamhetsområde 
psykiatri. Vid behov av läkemedelsbehandling utöver detta tas kontakt med ansvarig läkare 
inom psykiatrin.  Öppenvårdsläkare är ansvarig för läkemedelsbehandling. Givna läkemedel 
dokumenteras i Melior och ses i NPÖ. Rapport sker via telefon till kommunens hälso- och 
sjukvård.  

 

Uppföljning   
Mobilt psykiatriskt team är ansvarig för den akuta bedömningen samt för de insatser och 

behandlingar, vilka mobila teamet utför eller ordinerar. Uppföljning sker tills dess att Mobilt 

team bedömer behov, alternativt tills dess att ordinarie vårdgivare tar över, upp till 7 dagar. 

Mobilt team har inget övergripande medicinskt ansvar, eftersom bemanning av läkare ej 

finns. Vid konsulterande uppdrag övertas inte ansvaret för patientens vård, utan åligger 

ordinarie vårdgivare.   
   

Patient inskriven i Kommunal hälso- och sjukvård   
Om patienten är inskriven inom Kommunal hälso- och sjukvård meddelar mobila teamet 

kommunen via SAMSA för rapportering av den bedömning som gjorts.  
 

Enskild med enbart SoL-insatser  
Mobila teamet gör en bedömning om behov föreligger av fortsatt kontakt via vårdcentral 
eller Kommunal hälso- och sjukvård. Mobila teamet kontaktar berörda parter via SAMSA, 
eller så görs bedömning att patienten själv tar dessa kontakter. 

   

Kostnad  
Telefonuppdrag från Mobilt team är kostnadsfritt för patienten. Hembesök av sjuksköterska 

kostar 200 kronor. Besöket är avgiftsfritt för patienter upp till 19 år samt för patienter fyllda 

85 år. Högkostnadsskydd gäller. 

 
Avsluta patient   
Sjuksköterska i Mobilt psykiatriskt team återkopplar till berörda parter.  

 

Kontaktuppgifter  
Verksamhetsområde Akutmottagning psykiatri, Södra Älvsborgs Sjukhus. Tel: 033-616 2760. 


