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Mötesanteckningar 
Syfte  
Systembrister har identifierats i Beredningsgruppen Personligt Ombud i 
Norrortskommunerna. Dessa systembrister berör olika mottagningar där några av 
dem gäller enskilda mottagningar inom Aleris Psykiatri. Attention har därför i 
samband med brukarrådsmöte som hålls inom Aleris Psykiatri önskat ett enskilt 
möte för att diskutera de punkter som är kopplade till mottagningarna Åkersberga 
och Täby.  
De systembrister som framkommit gällande psykiatin är långa väntetider, 
läkarbrist och otydliga ansvarsområden. Det upplevs som att det har skett 
försämringar som behöver diskuterats. Förändringen är också kopplad till att 
primärvården nu ska ta mer ansvar för patienterna och att patienter som tidigare 
haft kontakter inom specialistpsykiatrin nu överförs till primärvård. De upplever att 
de blir hänvisade till VC i större utsträckning och brytpunkten blir för abrupt utan 
uppföljning eller säkerställande om övertagande från primärvårdens sida vilket 
leder till att de t.ex. kan bli av med ersättning från FK.  
 
Med utgångspunkt från den information som inkommit tidigare för vi en dialog 
utifrån aktuella frågar i dagens möte. Tre huvudområden framkommer: 
 

1. Övergång från specialistpsykiatrin till primärvård 

 Aleris har försökt att få till en mjukare övergång genom att skapa en samverkan 

med månatliga möten med primärvården för att diskutera enskilda 

patientärenden och förbereda för övergång. I Vallentuna och Lidingö har det 

fungerat väl men det har varit svårare att få till i Täby och det har fastnat lite. VC 

Charis har ånyo planerat möten i Täby för att få till detta och hoppas att det ska 

kunna förbättra situationen. I Åkersberga har det varierat mellan vårdcentraler 

om intresse för en sådan samverkan. Önskvärt är att ett förberedande 

överlämningsmöte genomförs, patient remitteras till primärvård för övertagande, 
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patient får en tid på primärvården och psykiatrin följer upp att detta har 

genomförts innan kontakten avslutas.  

 Uppdraget för primärvården är otydligt och det viktiga är att hitta ett arbetssätt 

som skapar ett ramverk som säkerställer kontinuitet i övergången. Det viktiga är 

att man genomför ett SIP-möte. 

 

2. Läkarbrist och avbokningar 

 Den andra frågan är bristen på läkare och belastningen på läkarna. I Åkersberga 

har det varit turbulent sedan två år med enbart hyrläkare, Aleris Psykiatri har 

arbetat intensivt med att fastanställa läkare och nu har vi ingen hyrläkare kvar 

där. I Täby var det liknande men nu har vi bara en hyrläkare kvar. Vi har arbetat 

med arbetsmiljöfrågan för läkare för att vi ska behålla dom och kunna 

fastanställa. Bristen på specialister försvårar detta.  

 Som ett sätt att underlätta belastningen har vi även arbetat med att omfördela 

ansvaret som fast vårdkontakt för att inte en enskild läkare ska ha för många 

patienter som de ansvarar över som läkare och fast vårdkontakt.  

 Aleris arbetar också med en modell för att differentiera besöken med 

teammodulbesök för att effektivisera processen. Det innebär att vi har 

typscheman som möjliggör att läkaren kan komma in under ett besök med t.ex. 

ssk och diskutera de frågor som behövs istället för att boka upp enskilda besök. 

Det gör att vi effektiviserar och möjliggör för fler kortare besök på bestämda 

tider. Effekten av detta kan dröja men det är igång.  

 Vi har också infört korta videobesök för uppföljningar, i Vallentuna har detta fallit 

väl ut och därför har vi inga väntetider till läkarbesök. Fokus är att läkaren ska 

användas för medicinska frågor.   

 I Täby har det varit svårare för personalen att göra förändringar då de har arbetat 

väldigt länge på samma mottagning. Det kan förklara fördröjningen av införandet 

av nya arbetssätt. 

 Vi försöker också arbeta mer mot evidensbaserad behandling, det kan upplevas 

som något negativt för patienten. Vi vill övergå till en med strukturerad vård med 

tydliga mål stället för stödjande samtal. Vår målsättning är att försöka minska och 

begränsa dessa kontakter och strukturera upp dom och därmed också ställa högre 

krav på patienten. 

 Avbokningar sker snabbt inpå besöken, även innan pandemin. Detta kommer 

förhoppningsvis att minska med anledning av de nya arbetssätten men det får 

följas upp längre fram i ett uppföljningsmöte om det har gett önskad effekt.  
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3. Bemötande 

 Det framkommer att bemötandet har, i vissa fall, varit omdömeslöst och icke 

professionellt. Aleris Psykiatri kommer att följa upp den här frågan och 

åtgärda det med både övergripande och specifika åtgärder för att det inte ska 

upprepas.  

4. Övrigt 

 En diskussion förs om digitala besök vilket har varit föremål för senaste 

brukarrådsmöte. Aleris Psykiatri bearbetar just nu framtagandet av rutin kring 

detta där vi specificera när och hur digitala besök ska genomföras och 

specifikt för vilka besökstyper.  

 
Uppföljningspunkter/åtgärder inför nästa möte: 

1. Aleris ska följa upp bemötandefrågan och utreda vidare 

2. Aleris håller på att införa det nya arbetssättet med teammodulbesök i Täby och 

följer utvecklingen av det. Uppföljning av om det skett någon förändring längre 

fram 

3. Vi ska ta fram en rutin för prioritering av digitala möten och vilka patientmöten 

som kan ske digitalt. 

4. Aleris har påbörjat ett arbete med att ta fram en rutin för samverkan med 

primärvård och psykiatrin och även i förlängningen samverkan mellan psykiatri 

och kommun. 

5. Undersöka hur situationen med SIP möten ser ut i Åkersberga och eventuellt 

motstånd till det.  

 
 
 


