
Styrande rutindokument | Rutin Sida 1 (3) 

 

GÄLLER FÖR VERKSAMHET  DOKUMENT-ID VERSION 

Psykiatriska vårdavd Sunderby sjukhus nspssy-4-706 4.0 

 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV 

2021-08-16 Jeanette Nordberg Anna-Karin Aasa Hopstadius 

Trygg vårdövergång Vuxenpsykiatrin, 
Sunderby sjukhus 

Bakgrund 
Under år 2104 ökade antalet suicid i länet, Sunderby psykiatri fick då upp-

draget att genomlysa 2014 års händelseanalyser gällande suicid. Gemen-

samma orsaker och brister i verksamheten identifierades och en handlings-

plan för suicidprevention upprättades. Vårdövergången mellan sluten- och 

öppenvård ansågs vara den största riskfaktorn, vilket även kan bekräftas av 

gällande evidens.  

Ett sommarprojekt med Trygg vårdövergång (TVG), i form av ett mobilt 

team, pågick under semesterperioden 2015 med goda resultat. Patienter, 

närstående och vårdgrannar kände sig nöjda och trygga, samt att antalet åter-

inläggningar minskade. Med anledning av ovanståendet togs beslut om att 

TVG skulle permanentas från och med 1 oktober 2015. Från sommaren 2017 

kompletterades teamet med en läkare för att ytterligare förstärka det proak-

tiva arbetet.   

Syfte 
Säkerställa omhändertagandet i vårdövergången mellan sluten- och öppen-

vård. Stötta processen så att patient får aktiv insats på rätt vårdnivå.  

Arbetssätt 
Arbetssättet består av att följa upp utskrivna patienter från avdelning 30A 

och 40C via besök på kliniken, hembesök eller via telefonsamtal. Upptag-

ningsområdet är Luleå och Bodens kommuner. Kalixpatienter följs upp via 

telefonkontakt. Hembesök endast efter samråd med Kalix närpsykiatri. Tea-

met ingår som en del av jourmottagningen där TVG är den huvudsakliga 

arbetsuppgiften. I mån av utrymme kan teamet vara behjälpliga i vårdarbetet 

på avdelningen. Teamet består av två skötare som varvar arbetsdagar i TVG. 

Hembesöken registreras och utförs alltid av två personal dagtid. Alla hembe-

sök dokumenteras och journalförs. 

Läkaren ska kunna bedöma och behandla patienten i hemmet. Läkaren åker 

ut tillsammans med skötare. Läkaren kommer att behöva fatta beslut om 

behandling som kan komma att påverka en redan tidigare påbörjad behand-

ling av läkare i öppenvården. För att få en delaktighet och samsyn i patien-

tens behandling behöver läkaren i TVG informera ansvarig läkare i öppen-

vården. Läkaren ringer jourtelefonen (0920-28 27 28) för att snabbast få tid 

till samtal med öppenvårdsläkaren via mottagnings-sjuksköterskan. Läkaren 

i TVG kommer att kunna dokumentera bedömning och läkemedelsbehand-

ling i nära anslutning till hembesöket via bakjourens bärbara dator. 
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Kriterier för Trygg vårdövergång 
 Patienter som varit inneliggande på vårdavdelning 30A eller 40C eller 

besökt jouren och som inte har någon etablerad kontakt inom närpsykia-

tri och vidare bedöms vara i behov av specialistpsykiatri.  

 Patienter med frekventa jourbesök som tillhör en mottagning men som 

saknar aktiv behandlare.  

 Patienter som har tät telefonkontakt, tillhör en mottagning men som sak-

nar aktiv behandlare. 

 Patienter som är inskrivna och går på planerad permission. Detta innebär 

att permissionen är tidsbegränsad och har ett syfte/är en del i behand-

lingen och innefattar struktur enligt schema. 

 TVG gör inte uppföljning av patienter som bedöms kunna följas upp av 

hälsocentral. 

 

Tidsram 
 För patienter som varit inlagd för suicidprevention som inte har etable-

rad kontakt med närpsykiatri, håller TVG i patienten till dess att första 

kontakt är etablerad d.v.s. ett första besök är genomfört med behand-

lare/fast vårdkontakt och planering finns för fortlöpande uppföljning. Ett 

överlämningsmöte ska ha skett mellan TVG och behandlare/fast vård-

kontakt efter första mötet mellan behandlare/fast vårdkontakt och patien-

ten. 

 Patienter som tillhör en mottagning på närpsykiatri men saknar aktiv 

behandlare och följs upp av ex mottagningssjuksköterska ska TVG göra 

en kortare uppföljning av patienten (upp till 1 v) tills dess att behand-

lare/fast vårdkontakt utsetts och ett första möte är bokat. 

Aktualisering av ny patient  
 Under dagtid måndag-fredag sker insättning av Trygg vårdövergång i 

samråd med TVG-läkare. Kvällar och helger sker insättning av Trygg 

vårdövergång i samråd med bakjour. 

 Kontakt tas även med TVG-teamet som nås på telefon 0920-28 28 28, 

alternativt 072-213 51 51, VAS (SVPTVG). Teamet kan i de flesta fall 

träffa patient redan på jourmottagningen eller avdelningen för ett första 

möte samt ge information. 

 Diktera att uppföljning ska ske via TVG samt att patienten ska sättas upp 

för snabbt omhändertagande till närpsykiatrin. Sekreteraren skickar 

VAS-meddelande till ”svptvg” för uppföljning samt sätter upp patienten 

på närpsykiatrins väntelista.  

Avgränsning 
I Trygg vårdövergång ingår inte att bedöma handräckningsbehov. 
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Utvärdering 
Kontinuerlig utvärdering kommer att ske två gånger per år. 


