HEMBESÖK
Vid hembesök kan en teammedlem dels göra viss bedömning av personens situation och även informera om och
vid behov motivera personen att ta emot/nyttja såväl
kommunens som landstingets vård och service. Teamet
kan stödja personer att ta kontakt med primärvården
eller med psykiatriska öppenvården och vid behov följa
med på dessa läkarbesök.

SAMVERKAN
Vid behov kan teamet ta initiativ att samla berörda parter
till samverkansmöte för att få ihop en samlad medicinsk-,
social- och omvårdnadsstrategi.

BESTÄLLNING

”Det är viktigare att veta
vilken slags människa som
har en sjukdom, än vilken
slags sjukdom en människa har.”
Hippokrates

Beställning av teaminsats görs med blankett som hittas via
Q:et. Blanketten sänds till kontakten nedan via interpost.

KONTAKT
Psykiatriteamet
Ssk-expedition Centrum
Telefon: 0485-883 45
E-post: psykiatriteam@borgholm.se
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VARFÖR ETT PSYKIATRITEAM?

TEAMETS UPPDRAG

• är tvärprofessionellt.

Antalet människor med psykisk ohälsa ökar inte minst

• ger stöd till alla socialförvaltningens enheter
efter att enhetschef utfört beställning av insats.

bland äldre, vilket ställer stora krav på de kommunala om-

Vägledning/ handledning – Teamets uppdrag är i första

sorgsverksamheternas alla områden. Omsorgsverksamhe-

hand att vägleda personal inom socialförvaltningens verk-

terna har som mål att de insatser som ges skall präglas av

samheter i bemötande frågor där målgrupperna har någon

respekt, rätt till självbestämmande och individanpassning.

form av psykisk ohälsa. Detta innebär att ett par medlem-

Med adekvata stödinsatser, bemötande, förhållningssätt och

mar träffar hela eller delar av personalgruppen tillsam-

metoder som anpassas till de specifika behoven ökar möjlig-

mans med respektive enhetschef.

• frikopplar en del av teamets medlemmar från
ordinarie arbetsplats med kort varsel när deras
insats behövs i teamet.
• samverkar särskilt med sjuksköterska och
kontaktman.
• jobbar enligt en 3-stegsmodell – problemformulering,
vägledning i metod samt bärande värden och
därefter avslut.

heterna att detta uppnås – vilket psykiatriteamet strävar
efter att bidra till.

Teamet lyssnar till gruppens erfarenheter och har som ambition att ge råd som berör bemötande och övriga förhåll-

VARFÖR TVÄRPROFESSIONELLT?

ningssätt i syfte att stödja personalen och därmed samtidigt minska brukarens/ den boendes lidande.

Teamarbete är ofta förenat med flexibilitet och effektivitet,

Aktuella ärenden lyfts regelbundet på psykiatriteamets

man tar hjälp av varandra för att uppnå högre mål genom

egna konferenser.

regelbundna teamträffar. Den lärande processen i teamet
innebär en synergieffekt, flera personer kan lösa en uppgift

Observation – Teammedlemmar kan vid behov följa med

bättre än vad en ensam person kan. Genom de olika profes-

personal i brukarens vardag och observera bl.a. vad som

sionerna möts olika kompetensområden vilket ger en dyna-

sker i mötet mellan brukare och personal för att kunna

mik genom skillnader i synen på företeelser och en förstärkt

använda iakttagelser i vägledning.

helhetssyn.

• Undersköterskor
• Sjuksköterskor i hemsjukvården
• Boendestödjare
• Omgsorgsassistent

Anhöriga – spelar en viktig roll och har ofta själva

• Arbetsterapeut i kommunrehab

ett stort lidande med behov av stöd och rådgiv-

• Biståndshandläggare som resurs
• Socialsekreterare som resurs

ning. All verksamhet inom socialförvaltningen
skall ha ett anhörigperspektiv i sitt arbete och som
komplement därtill finns idag specifik anhörigstödjande verksamhet. Psykiatriteamet ska bidra

läs mer på

www.borgholm.se

till att belysa anhörigas roll och skall känna till
och kunna bidra till förmedling av kontakt med
anhörigstödjare.

