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Psykiatriska omvårdnadsteam i
Nyköping & Katrineholm

- Barn som närstående



Psykiatrin i Sörmland

Norra länsdelen - Eskilstuna & Strängnäs

Slutenvård - Nyköping & Eskilstuna

Södra & Västra länsdelen - Nyköping, Oxelösund, Gnesta, Trosa,

Katrineholm, Flen, Vingåker 

Öppenvårdsmottagning - Nyköping, Katrineholm & Flen

Jourteam Katrineholm, psykiatriskt akutteam Nyköping

Psykiatriska omvårdnadsteam - sjuksköterskor & skötare



Sörmland



Vilka patienter träffar vi?
• Ångest

• Depressioner

• Utmattningsdepressioner

• Patienter med förhöjd suicidrisk

• Personlighetsstörningar

• Neuropsykiatri

• Krissituationer

• Ätstörningar

• Fobier

• Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)

• väntan på utredning

• Psykosdiagnoser  (varierar → upptagningsområde)



”Vad gör vi?”

• Suicidprevention/riskbedömningar

• Ångesthantering

• Krishantering

• Ett självständigt liv (ESL)

• ”Föra barn på tal”

• Psykopedagogisk intervention (PPI)

• Motiverande samtal (MI)

• Vårdande & stödjande samtal

•Anhörigsamtal

•Exponering

•Stöttar vid läkarsamtal

•Samverkar med kommunens 
socialpsykiatri

•Samordnad individuell plan (SIP )





Närstående uppmärksammas

• Forskare vid Mälardalens högskola (Mats Ekermo och Roland Svensson)

• 4 Delrapporter

• Framkom att psykiatrin ej når närstående

• Närstående är även barnen!



Omvårdnadsteamets barnperspektiv

• Misstanke om Postpartum (förlossningsdepression) →
uuu etablera kontakt innan beräknad förlossning

• Prioriterar barnfamiljer

• Hembesök när barnen är hemma



Vad gör vi för barnen!

• Erbjuder familjerna samtal i metoden ”Föra barn på tal”

• Erbjuder familjerna samtal i metoden Psykopedagogisk intervention (PPI)

• Stöd till kontakt med Familjecentralerna

• Orosanmälningar



Handböcker



Visitkort



Hur vi arbetar vidare!
• Inspirationsdag en gång per år

• Nätverksträff en gång per år

• Barnrättspiloter i alla verksamheter inom psykiatrin

• Barnrättspilotmöte en gång per månad

• Barnrättspiloter bjuder in chefer till möte en gång per år

• Uppdrag tex bjuda in socialtjänsten, informera och förbättra   

lllllllsamarbete mellan kommun och Region Sörmland



Tack för oss!

Kontaktuppgifter

• Linda Johnsson linda.johnsson@regionsormland.se
• Alexandra Fransson alexandra.fransson@regionsormland.se
• Tel: 0155-245510

mailto:linda.johnsson@regionsormland.se
mailto:alexandra.fransson@regionsormland.se




https://www.youtube.com/watch?v=j5egjqsQMqU



Syfte och målsättning - BRA samtal

Här och nu - att öka barnets delaktighet & handlingsutrymme i sitt eget liv

På lång sikt - att stärka barnets utveckling, förebygga fysisk & psykisk ohälsa

Rättighetsperspektiv - något som är en rättighet och erbjuds till alla

Utvärdering 

Implementering och genomförbarhet i ordinarie verksamheter inom socialtjänsten, 

hälso- och sjukvården.                                                                                           

Maria Eriksson (2018) professor i socialt arbete, Mälardalens högskola



Vad är BRA samtal?

•Strukturerad, flexibel samtalsmodell 

•Konkreta verktyg för personal att prata med barn, informera föräldrar

•Barnets rätt att få uttrycka sitt eget behov av information & stöd

Bra samtal – fungerar i vuxen- & barnverksamheter

Tex: Regionen, Socialtjänst, Elevhälsa 



Bild hämtad från 
Allmänna barnhuset.se 
http://www.allmannabarnhu
set.se/temaomraden/projekt
/bra-barns-ratt-som-
anhoriga/

http://www.allmannabarnhuset.se/temaomraden/projekt/bra-barns-ratt-som-anhoriga/
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VÄLJ FÄRGER
o Fått information
o Inte fått information 
o Vill veta mer
o Vill inte veta mer 

Jag vill veta!

lll

Lll

lll

Sjukdomen Behandling  

Var kan jag 
vända mig? 

Mina 
rättigheter



Bra samtal 
– Hur det används inom Region Sörmland



Mer information BRA-samtal

Projektledare - BRA-samtal

Åsa Lundström Mattsson
www.allmannabarnhuset.se

Barns rätt som anhöriga – om att göra barn delaktiga (2019)
E. Näsman, M. Eriksson, P. Leviner, Å. Landberg. 

Utvärdering, Maria Eriksson, MDH 
• Barns rätt som anhöriga, BRA: utvärderingen av ett utvecklingsarbete (2014) 

• Användningen av BRA – Barns Rätt som Anhöriga (2018)

http://www.allmannabarnhuset.se/


Utvecklingsarbeten Sörmland

Region Sörmland 

• Barnrättspiloter

• Riktlinje

• Handlingsplan



Rådet barns rätt som anhörig/närstående

• Region Sörmland & Sörmlands kommuner, elevhälsa Eskilstuna kommun

• Utveckla samverkan - huvudmän & mellan verksamheter

• Länsgemensam strategi

• Riktlinjer & rutiner  

- Våga fråga

- hitta barnen där de inte syns/finns

- uppmärksamma anhörigperspektivet där barnen finns

- Stödja föräldraförmågan 

• Regionen, uppföljning inom palliativvård 



Var kan barn vända sig? (exempel)

www.bris.se Barnens rätt i samhället 

www.kuling.nu Vid psykisk ohälsa, missbruk 

www.Maskrosbarn.org

www.naracancer.se Vid cancer, dött av cancer

www.dodsviktigt.nu/ Vid död förälder

Utvärdering
• Vad tar du hem dig hem från dagen?
• Övrig synpunkt?

http://www.bris.se/
http://www.kuling.nu/
http://www.maskrosbarn.org/
http://www.naracancer.se/?gclid=Cj0KCQjwh8jrBRDQARIsAH7BsXetY-FP3yNhY5WQpDyumStco8C0247Z3T8dxJ4AsVYfwxliTVmeiPUaAs5hEALw_wcB
http://www.dodsviktigt.nu/

