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Abstrakt 

Bakgrund: Mentalsjukhus i Sverige avvecklades på 1990 talet och mobila team sattes in för att 

stödja personer med psykiska funktionshinder. Mobila team används olika runt om i världen 

och visat sig vara en samhällsresurs.  Psykiatriska sjukhusinläggningar minskar och patienter 

förväntas klara sig mera hemma på grund av samhällets stödinsatser. Olika studier har gjorts 

för att visa mobila teams effekt på samhället och vården dock saknas det tillräckligt med studier 

på patienters upplevelse av mobila team. 

Syfte: Studien avsåg att beskriva erfarenheter av mobila team inom den psykiatriska kontexten 

ur ett patient perspektiv. 

Design: En strukturerard litteraturöversikt med fokus på studier med kvalitativ ansats. 

Resultat: Patienter kunde uppleva första mötet med mobila team som skrämmande fast blev 

med tiden mera avslappnade och de kunde värdesätta mobila teamets kunskaper. Upplevelsen 

av relationen till det mobila teamet upplevdes både som stöttande och påträngande. Patienter 

beskrev en upplevelse av medbestämmande och en känsla av trygghet då det mobila teamet var 

tillgängliga dygnet runt. Patienterna poängterade vikten av en vårdplan för det forsatta måendet 

och olika åsikter om att få behandling på hemmaplan steg fram.  

Diskussion:  Även om mobila team är uppskattat av många patienter så bör det tas i beaktande 

att alla patienter är unika och har olika behov. Mobila team kan vara ett bra komplement av 

andra vårdinsatser till exempel sjukhusvård. Dock framkommer ett behov av flera empiriska 

studier med tanke på geografiska, kulturella och sociala skillnader. 

 

 

Nyckelord  

Mobile crisis team, patient experience, crisis resolution, home treatment, mental health crisis at 

home, mental illness, emergency response team.   
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 Problemområde  

 

Mobila team är allmänt använda i världen och är en värdefull samhällsresurs (Muehsam, 2018). 

Mobila team anses göra det lättare för personer med psykisk ohälsa att få behandling, förhindra 

kriser och minska den kriminaliseringen som finns hos en del personer med psykisk ohälsa 

genom att avleda dem från fängelse till behandling. Mobila team anses också vara en 

kostnadseffektiv service för att det minskar kostnaderna för psykiatrisk sjukhusvård (Scott, 

2000).  

På Åland år 2018 var det ca 29800 invånare. Av dem sökte 1594 personer till den psykiatriska 

specialiserade sjukvården (Åsub, 2019). I dagsläget finns det inte mobila team inom psykiatrin 

på Åland. Genom ökad kunskap om huruvida och hur mycket mobila team tillgodoser behoven 

som en person med psykisk ohälsa har samt vad det har för sekundära effekter kan man därefter 

eventuellt fundera på om mobila team skulle införas även på Åland. Personer med psykisk 

ohälsa trillar nu mellan stolarna när det inte finns tillräckligt med resurser inom psykiatrin och 

kommunerna inte kan erbjuda de tjänster som en klient kan behöva eftersom de inte uppfyller 

kraven till handikappservicelagen (Handicampen, 2019). Detta leder till att många klienter mår 

allt sämre både psykiskt och fysiskt, blir isolerade i hemmet, använder mera medicinering, är 

beroende av att anhöriga ställer upp och tappar sina befintliga funktioner (Handicampen, 2019). 

Mera socialpsykiatrisk verksamhet efterlyses lokalt på Åland och intresseföreningen för 

psykisk ohälsa Reseda upplever att det stöd som finns idag är utformat för äldre personer och 

att personalen som kommer oftast inte har kunskap om psykiska funktionsnedsättningar 

(Handicampen, 2019). 

Hur kan införandet av mobila team tänkas påverka patienternas vård? Skulle individuella behov 

kunna bli tillgodosedda? 

Enligt Scott (2000) finns det olika studier om vad mobila team har för effekt på 

samhällets och sjukvården samt för patienten. Dock menar Scott (2000) att det saknas och 

behövs flera och noggrannare studier för att undersöka hur mobila team upplevs från 

patientens sida. Denna litteraturstudie utgår från patient perspektivet. 
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Bakgrund  

Psykisk ohälsa 

Psykisk ohälsa omfattar flera olika tillstånd, med olika allvarlighetsgrad och varaktighet: 

från mildare och övergående besvär, till långvariga tillstånd som kraftigt påverkar 

funktionsförmågan. Begreppet kan alltså omfatta allt från lättare tillstånd av oro eller 

nedstämdhet till svåra psykiatriska tillstånd som bör behandlas av hälso- och sjukvården, 

såsom depression, ångestsyndrom eller schizofreni (Folkhälsomyndigheten, 2020). 

Vid allvarlig psykisk sjuklighet finns det allt som oftast observerbara tecken på att personen 

är psykisk plågad. Beteendet kan vara tydligt avvikande, kommunikationsförmågan är 

försämrad och ansiktsuttryck, röstläge, kroppsspråk och motorik kan för en utomstående visa 

att personen är tydligt psykiskt lidande. Psykisk sjukdom visar sig också genom olika 

plågsamma symtom så som obehagliga upplevelser främst för personen själv. Alla symtom är 

inte observerbara. Psykisk ohälsa är ett brett begrepp som används i samhället och kan 

inkludera allt ifrån kris och stressreaktioner till allvarlig psykisk sjukdom (Herlofsen & 

Ekselius, 2016). 

Förr i tiden vilade ansvaret för vården av de psykiskt sjuka på familjerna. På medeltiden 

blandade man psykiskt sjuka med fattiga, gamla, kriminella och andra som inte klarade sig 

(Åsberg & Agerberg, 2016). Detta menar Svenaeus (2016) har gjort att psykisk 

sjukdom är sedan gammalt förenat med stigmatisering och leder till utstötthet och ensamhet. 

Även Barbosa, Tosoli, Fleury & Silva (2018) beskriver i sin studie att under många år 

markerades de psykiska sjukdomarna av stigma och fördomar. Patienter med psykiska 

störningar förvisades i vissa kulturer och uteslöts från samhället och skulle helst vara inlåsta 

på sjukhus. Ännu idag finns det mycket negativa åsikter och tankar kring psykisk sjukdom. 

Åsikter och känslor så som rädsla, stigma, fördomar, en upplevelse av att vara en belastning 

och misstro finns även hos patienten själv, dens anhöriga och vårdpersonal (Barbosa et al., 

2018). 

Ofta har personer med psykiska funktionshinder saknat möjligheter att etablera ett mönster av 

vanor och rutiner. Istället har de ofta problem med att organisera sina dagliga aktiviteter, 

vilket resulterar i ett kaotiskt sätt att uppleva och hantera sin tillvaro (Bejerholm & Eklund, 

2014). 

Psykisk sjukdom präglar flera av livets vardagliga områden. Personer med psykisk sjukdom 

har svårt att ta hand om vardagliga saker så som boende, städning, handling och mediciner. 
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De är också oftast mycket ensamma och isolerade (Nyström & Lützen, 2002). Även 

slutförande av skola, påbörjande av karriär och etablering av andra sociala kontakter än 

familjen är ett problem (Chang & Chou, 2015). 

 

Mobila teams framväxt 

I Europa minskade antalet mentalsjukhus med över hälften under 1970-talet. Bidragande 

faktorer till avinstitutionaliseringen var bland annat nya antipsykotiska preparat. Vid sidan om 

läkemedelsbehandlingen hade även sociala och psykoterapeutiskt orienterade arbetsmodeller 

avgörande roll för utvecklingen. Framgångsrika stödinsatser ute i samhället skapade bättre 

förutsättningar för att avveckla den institutionsbaserade vården (Markström, 2014). 

År 1974 försökte man i Sverige hitta alternativ till psykiatrisk slutenvård. Man inrättade 

öppenvårdsmottagningar och tvärprofessionellt sammansatta team där insatser som hembesök 

kunde erbjudas (Markström, 2014). 

Inom Socialstyrelsen gav en projektgrupp ut en rapport 1982 som heter ”Psykiatrisk vård utan 

Mentalsjukhus”, då var avvecklingen av mentalsjukhusen i full gång. De sista mentalsjukhusen 

i Sverige stängdes under 1990-talet (Åsberg & Agerberg, 2016). 

Enligt studien av Compton, Reed, Broussard, Powell, Thomas, Moore, Cito & Haynes (2012) 

inleddes olika insatser med fokus på återhämtning på tidigt 90-tal. Team sattes in för att stödja 

personer med allvarlig psykisk sjukdom till återhämtning samt att hjälpa personen in i samhället 

och motverka sjukhusinläggningar. 

I början av 2000 talet börjades det införas mera mobila team i västvärlden för att sköta vård i 

hemmet för personer med psykiska funktionshinder (Sjølie, Karlsson & Kim, 2010). Enligt 

Ness, Borg, Biong, Karlsson och Kim (2012) vänder sig mobila team till människor i deras 

naturliga livssituation under en akut psykisk hälsokris. Under krisen kan det handla om olika 

psykiska funktionshinder dock är diagnoser som schizofreni, bipolär och depression de 

vanligast förekommande (Ness et al.,2012; Dyches, Biegel, Johnsen, Guo & Min,.2002). 

Studien av Dean och Gadd (1990) som gjordes på patienter med schizofreni visar att två 

tredjedelar av patienterna i undersökningen klarade sig hemma utan sjukhusvård tack vare 

det mobila temat som fanns tillgängliga 24 timmar i dygnet. 
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Vad gör ett mobilt team? 

Enligt studien av Sjølie et al., (2010) varierar funktioner och egenskaper hos olika mobila 

team. Vanligtvis är kontakten mellan patient och mobila teamet inte så lång, teamet gör 

snabba utvärderingar och fokuserar på att ta del av både kliniska och sociala behov (Sjølie et 

al., 2010). I Sverige behöver mellan 30 000 och 40 000 personer samhällets insatser på grund 

av schizofreni (Ottosson, 2015). Enligt Dyches et al,. (2002) är personer med diagnoser som 

schizofreni och bipolär de som använder mobila team servicen mest. Cirka 40–50 % av personer 

med schizofreni slutar följa sin medicinering inom ett eller två år vilket bidrar till återfall som 

påverkar deras liv och anhöriga (Chang och Chou, 2015).  

Vid psykisk sjukdom så som till exempel schizofreni och schizofreniliknande tillstånd varierar 

personens psykiska tillstånd och svårare kriser kan uppstå som kräver mer intensiv vård. Mobila 

krisinterventioner betyder att stöd och hjälp erbjuds i personens hem eller på annan lämplig 

plats i den akuta krisen. Syftet är att motverka sämre mående och undvika 

slutenvårdsinläggning samt minska stressen för anhöriga. Insatserna ges av ett team med olika 

professioner så som sjukskötare, läkare och behandlare. Detta team finns tillgängligt dygnet 

runt. Mobila teamet ger insatser så som bedömning, medicinering, rådgivning, information och 

praktisk hjälp samt stöd till familjen (Socialstyrelsen u.å.). 

Genom användning av mobila teamet har antal sjukhusinläggningar sjunkit (Dean & Gadd, 

1990). Användningen av mobila team har också påvisats vara kostnadseffektivt genom 

nedgången av sjukhusinläggningar samt fått positiva reaktioner av brukarna och myndigheter 

så som till exempel polisen. Genom att minska sjukhusinläggningar minskar man också risken 

att patienten blir hospitaliserad (Scott, 2000). 

Enligt studien av Cervello, Pulcini; Marsoubre, Trombert-Paviot & Fakra (2019) är tjänster där 

man kan ge psykiatrisk vård hemma hos folk positiva och uppskattade. Att få personer med 

allvarliga psykiska funktionshinder att klara sig i hemmet och i samhället krävs ett 

grundläggande samarbete mellan mobila kris teamet och sociala inrättningar (Cervello et al., 

2019). 

Även efter att en person blivit utskriven från en sjukhusinläggning kan man inte ta för givet 

att personen förstått all information den fått av vårdpersonalen angående vårduppföljningen. 

Det kan vara så att personen inte vet var den kan hitta den rätta information den behöver eller 

förstått informationen som vårdpersonalen har gett. Att få personen till sitt första 

uppföljningsmöte kan vara avgörande för att den inte skall bli intagen på psykakuten igen. 

Mobila team stöttar personen till att sköta sin vårduppföljning och det kan vara avgörande för 
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personens psykiska mående (Boudreaux, Crapanzano, Jones, Jerder, Dodge, Hebert & 

Kasofsky, 2016). 

Enligt Sjølie et al., (2010) så är kontakten inte långvarig mellan patient och det mobila temat 

eftersom mobila temat jobbar i den akuta krisen. Därefter när måendet stabiliserat sig skall 

patienten följas upp av öppenvården. Däremot om mobila team inte räcker till som behandling 

för patienten så finns inläggning på vårdavdelningen alltid kvar som ett möjligt alternativ 

(Dean & Gadd, 1990). 

 

Referensram 

Arbetet ramas in av två omvårdnadsteorier (Martinsen, 1998; Scheel, 2005) 

för att kunna förstå och förklara sjuksköterskans omvårdnadsroll i det mobila teamet. Enligt 

Kari Martinsen är sjuksköterskan patientens ställföreträdare. Sjuksköterskan kommer 

patienten till undsättning genom att tillfälligt träda i hennes ställe, dela hennes börda, hjälpa 

henne att hitta sig själv samt att återfinna sitt fotfäste i tillvaron och återta sitt livsmod och 

sina livsmöjligheter. Martinsen betonar vikten av att samtidigt som sjuksköterskan kommer 

till undsättning för patienten så tar även sjuksköterskan på sig att ansvara för de svagas rätt i 

samhället (Martinsen,1998). 

Martinsen rätar skarp kritik mot samhället för dess inskränkta fokusering på resultat och mål, 

vilket riskerar att inkräkta på vård och omsorg, som bärs upp av tillit, öppenhet, ärlighet, 

medkänsla, barmhärtighet och hopp (Martinsen, 1998). 

Genom att psykiatrisjuksköterskan i ett mobilt team kommer till undsättning när patienten 

ringer försöker sjuksköterskan bland annat träda i hennes ställe och hjälpa patienten att 

hitta sitt livsmod igen. Även fast samhället ofta tänker på den ekonomiska biten så är det bra 

att sjuksköterskan kan stå upp för patienten och trycka på om det till exempelvis skulle behövas 

en inläggning även fast det medför större kostnader. 

Merry Elisabeth Scheel menar att sjuksköterskors yrkeskunnande ska bidra till att klargöra 

eller lösa samhällets problem på ett sakligt sätt. Scheel styrker att samarbete mellan olika 

yrkesgrupper är enormt viktigt inom hälso-och sjukvård eftersom uppdrag som handlar om 

hälsa och sjukdom inte kan lösas av endast en yrkesgrupp (Scheel, 2005). 

Både Cervello et al., (2019) och Scheel (2005) bekräftar att samarbete över yrkesgränserna är 

en optimal förutsättning för att ge god omvårdnad, då var och en kan bidra på olika sätt för att 

lösa situationen. 
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I ett mobilt team är det olika yrkesgrupper inblandade som alla har olika professioner så som 

läkare, sjuksköterska och behandlare som kan hjälpa patienten. Även myndigheter som polisen 

och sociala instanser samarbetar mobila team med för att kunna erbjuda rätt vård (Scott, 2000; 

Socialstyrelsen, u.d.; Cervello et al., 2019). 

 

Psykiatrisjuksköterskans roll 

I arbetet som specialistsjuksköterska ingår att utveckla omvårdnaden. Centralt i ens 

specialistområde är att värna om mänskliga rättigheter, beakta samhälleliga och etiska 

aspekter i vård och omsorg. Psykiatrisk omvårdnad har utgångspunkten att alla människor har 

möjlighet att växa och utvecklas. Personer med psykisk sjukdom eller psykiska 

funktionsnedsättningar har rätt till kvalitativ och personcentrerad vård som hjälper personens 

oberoende och självständighet. Inom psykiatrisk vård innebär omvårdnad att stärka personers 

känsla av att ha kontroll över sitt liv, förmåga att hantera känslor, utveckla strategier, lära sig 

hantera sin sjukdom och att formulera sina egna livsmål (Swenurse, 2014). 

En specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård ansvarar för att patienten erhåller stöd och 

insatser för att stärka förmågan till egenvård och återhämtning samt arbetar förebyggande och 

hälsofrämjande (Swenurse, 2014). 

Psykiatrisjuksköterskans uppgift i det mobila teamet är att utvärdera och stabilisera den 

framväxande krisen eller den kris som är just då hos patienten. Psykiatrisjuksköterskan skall 

även planera och ordna för den fortsatta vården (Steer, Diamond, Litwok & Henry, 1979). 

Rydenlund (2014) nämner att vårdande i sin djupaste mening innebär ett löfte att vårdaren 

förbinder sig att förmedla hopp inför framtiden vilket även gynnar patientens hälsoresurser. 

I lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (SFS, 1993:387) står det att ”alla 

personer med funktionsnedsättningar skall få det stöd som gör att de kan leva ett så självständigt 

liv som möjligt” (7 §). Sjuksköterskan i det mobila teamet arbetar för att patienter skall klara 

sig i hemmet och blir på så sätt mera självständiga och delaktiga i samhället (Cervello et al., 

2019). 

I lagen om psykiatrisk tvångsvård (SFS 1991:1128) så står det att ”Tvångsåtgärder i syfte 

att genomföra vården får användas endast om patienten inte genom en individuellt anpassad 

information kan förmås att frivilligt medverka till vård. De får inte användas i större 

omfattning än vad som är nödvändigt för att förmå patienten till detta” (LPT 2b § ). 

Enligt Socialstyrelsen (u.d.) arbetar mobila team för att undvika slutenvårdsinläggningar. 
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Mobil krisintervention bör erbjudas till personer med schizofreni och schizofreniliknande 

tillstånd för att undvika intagning (Socialstyrelsen u.d.). 

Syfte  

Litteraturöversikten avsåg att beskriva erfarenheter av mobila team inom den psykiatriska 

kontexten ur ett patient perspektiv. 

Specifika frågeställningar 

Vad är patientens erfarenheter av mobila team? 

Anser patienten att mobila team är hjälpsamt? 

Vad skulle patienten önska att han/hon fick hjälp med av mobila team? 

Metod  

En strukturerad litteraturöversikt handlar om att få en uppfattning över vilken kunskap som 

finns inom ett särskilt område, exempelvis omvårdnadsområdet (Forsberg & Wengström, 

2015). En litteraturöversikt kan ha olika syften. Dessa syften kan vara att forskningsresultatet 

ska ge en överblick över det valda kunskapsområdet och det i sin tur ska ge en helhetssyn 

över hur forskningsläget ser ut just nu (Forsberg & Wengström, 2015).  

Denna strukturerade litteraturöversiktens syfte var att beskriva erfarenheter av mobila team 

inom den psykiatriska kontexten ur ett patient perspektiv. En litteraturöversikt betyder att 

strukturerat söka, kritiskt granska och sammanställa litteratur inom det ämne som valts, i detta 

fall var det patientens erfarenheter av mobila team inom den psykiatriska kontexten. Denna 

strukturerade litteraturöversikten avsåg att åstadkomma en sammanställning av tidigare 

genomförda empiriska studier. Litteraturen som hittades var informationskällan och den 

redovisade data har som grund beståt av vetenskapliga tidskriftsartiklar. Antalet studier som 

inkluderades berodde på vad författaren hittade och på vad det fanns för inklusion och 

exklusions kriterier, till exempel att studierna skulle vara inom ett visst tidsspann (Forsberg och 

Wengström, 2015). En kvalitativ ansats valdes för att kunna få en ökad insikt och en djupare 
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helhetsförståelse för sedan kunna beskriva och förklara patientens upplevelse (Forsberg & 

Wengström, 2015). 

Urval  

De framtagna artiklarna som valdes ut efter de inklusions och exklusionskriterier som fanns 

granskades och bedömdes kunna svara på syftet på denna studie. Studierna som inte svarade 

mot studiens syfte sorterades bort (Rosén, 2012).  

 När frågeställningarna strukturerades användes metoden SPICE (Setting, Perspective, Interest, 

Comparison, Evalution). Genom att använda SPICE kunde inklusion och exklusionskriterier ta 

form (SBU Litteratursökning, 2017).  

I denna litteraturundersökning var inklusionskriterierna att artiklarna som användes skulle vara 

i fulltext, artiklarna skulle var på engelska och publicerade från tidigast år 1990 fram till idag 

2020. Detta för att försöka få fram så många artiklar som möjligt. Artiklarna skulle vara 

kvalitativa studier och ha fokus på den psykiatriska kontexten. Studierna skulle beskrivas 

utifrån ett patientperspektiv för att lyfta deras erfarenheter av mobila team. Inga geografiska 

begränsningar användes  på grund av att viktiga artiklar kunde då gå förlorade. För att höja 

trovärdigheten av de artiklar som användes blev de kvalitetgranskade (Forsberg och 

Wengström, 2015). Eftersom enbart kvalitativa studier inkluderades använde författaren statens 

beredning för medicinsk och social utvärderings kvalitativa mall för kvalitativa artiklar i 

granskningen (SBU, Kvalitetsgranskning av studier 2017). Granskningen gjordes för att se hur 

resultatet vuxit fram och för att avgöra de inkluderade artiklarnas trovärdighet. Efter 

granskningen kunde författaren avgöra om artikeln var av hög, medel eller låg kvalitet och 

kunde därefter bestämma om artikeln skulle inkluderas (Tabell 2) (Stolz & Willman, 2012 & 

Friberg, 2006). Av de valda artiklarna som analyserats var sju stycken kvalitativa studier och 

en mixad av både kvalitativ och kvantitativ metod. Ur den studien som var av både kvalitativ 

och kvantitativ metod användes enbart den kvalitativa delen på grund av att resultatet ansågs 

svara på syftet i detta arbete.  Av dessa 8 artiklar var 4 av hög kvalité och 4 av medelhög kvalité 

(bilaga 1). 
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Datainsamling 

Detta arbete skulle ge en fördjupad förståelse över patienters erfarenheter av mobila teamet 

genom en analys av artiklarna som utgår från patientens upplevelse. Frågeställningarna som 

arbetet hade skulle beröra upplevelser och erfarenhet (Stolz & Willman, 2012). 

Flera databaser användes för att hitta alla studier som svara på arbetets 

frågeställningar. Databaser som användes är EBSCO/Cinahl och Pubmed för att dessa databaser 

är inom området omvårdnad och inom arbetets ämnesområde (SBU Litteratursökning, 2017).  

En blandning av fritextsökningar och indexeringsord användes för att hitta så många relevanta 

studier som möjligt (SBU Litteratursökning, 2017). Booleska operatoren AND användes för att 

få ett bredare resultat, se tabell 1 (Forsberg & Wengström, 2015). Indexeringsorden hämtades 

utifrån databasernas ordlista, tesaurus. I EBSCO/Cinahl och Pubmed användes mesh (SBU 

Litteratursökning, 2017). 

Sökord som användes är; Mobile crisis team, patient experience, crisis resolution, home 

treatment, mental health crisis at home, mental illnes, emergency response team (se tabell 1). 

Utifrån ovananämnda sökord valdes de artiklar ut som motsvarade syftet. I detta fall sorterades 

de artiklar bort som inte var beskrivet utifrån psykiatriska kontexten, ur ett patientperspektiv 

och som inte var kvalitativa studier (Stolz & Willman, 2012). 

Artiklar har även sökts i databasen psycInfo med samma sökord som ovan, där sökningarna 

dock inte resulterat i fler nya artiklar som svarade på syftet. 

Sökschema 

Tabell 1. 

Datum Databas Sökord och 

boolesk 

operator 

Begränsningar Typ av 

sökning 

Antal 

träffar 

Motiv till 

exklusion 

av artiklar 

Utvalda 

artiklar 

200524 Ebsco/Cinahl Mobile 

crisis team 

AND 

patient 

experience 

Fulltext 

På engelska 

1990-2020 

And 2 Svarade 

inte på 

syftet ur en 

psykiatrisk 

kontext 

1 

200428 Pubmed Crisis 

resolution 

AND 

Fulltext 

På engelska 

1990-2020 

And 94 Svarade 

inte på 

syftet ur en 

psykisk 

2 
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home 

treatment 

kontext 

och ur ett 

patient 

perspektiv. 

Var inte 

kvalitativa 

studier 

200723 Pubmed Mental 

health 

crisis at 

home 

Fulltext 

På engelska 

1990-2020 

 278 Svarade 

inte på 

syftet ur en 

psykisk 

kontext 

och ur ett 

patient 

perspektiv. 

Var inte 

kvalitativa 

studier 

1 

200527 Ebsco/Cinahl Mental 

health 

crisis at 

home 

Fulltext 

På engelska 

1990-2020 

 250 Svarade 

inte på 

syftet ur en 

psykisk 

kontext 

och ur ett 

patient 

perspektiv. 

Var inte 

kvalitativa 

studier 

2 

20200527 Pubmed A crisis 

team for 

the 

mentally 

ill 

Fulltext 

På engelska 

1990-2020 

 48 Svarade 

inte på 

syftet ur en 

psykisk 

kontext 

och ur ett 

patient 

perspektiv. 

Var inte 

kvalitativa 

studier 

1 
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20201017 Ebsco/Cinahl Mental 

illness 

AND 

patient 

experience 

AND 

emergency 

response 

team 

Fulltext 

På engelska 

1990-2020 

And 2 Var inte 

kvalitativ 

studie 

1 

 

Tabell 2.  

Databas samt 

datum för 

litteratursökning 

Sökord Antal 

träffar 

Antal lästa 

titlar 

Lästa 

abtstrakt   

Lästa 

artiklar 

Antal utvalda 

artiklar efter 

kvalitetsgranskning 

Ebsco/Cinahl 

200525 

Mobile crisis 

team AND 

patient 

experience 

2 2 1 1 1 

Pubmed 

200428 

Crisis 

resolution 

AND home 

treatment 

98 98 16 5 2 

Pubmed 

200723 

Mental 

health crisis 

at home 

278 278 15 7 1 

Ebsco/Cinahl 

200527 

Mental 

health crisis 

at home 

250 250 12 2 2 

Pubmed 

200527 

A crisis team 

for the 

mentally ill 

48 48 5 1 1 

Ebsco/Cinahl 

201017 

Mental 

illness AND 

patient 

experience 

AND 

emergency 

response 

team 

2 2 2 1 1 
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Analys av data 

Artiklarna analyserades enligt Forsberg och Wengström (2015) beskrivning av en 

litteraturöversikt. Artiklarna som hittades i databassökningarna lästes igenom och artiklarna 

som inte svarade på syftet gallrades ut. I denna litteraturstudie har analysen av de  åtta 

kvalitativa artiklarna som svarade på syftet genomförts med hjälp av en metasyntes. Syftet med 

metasyntesen var att undersöka vilket vetenskapligt stöd som fanns för att beskriva personernas 

upplevelse av mobila team. Artiklarna lästes ett flertal gånger för att författaren skulle bekanta 

sig med materialet. Författaren kunde sedan dela upp artiklarna utifrån deras design, 

datainsamlingsmetod, analysmetod och identifiera nyckelord och begrepp. Gemensamma 

upplevelser beskrevs i de olika studierna som till exempel skam, rädsla, lättnad och besvikelse. 

Upplevelserna markerades och sammanställdes till olika kategorier beroende på vilka 

situationer de uppstod i som slutligen slogs ihop till fem olika huvudkategorier (Forsberg & 

Wengström, 2015). Huvudkategorierna var; Förväntningar och upplevelse av mötet med mobila 

team, betydelse av relationen, betydelse av trygghet, tillgänglighet och medbestämmande, 

vikten av information och en vårdplan och delade meningar om vård inom hemmiljö (Forsberg 

& Wengström, 2015). Dessa teman är presenterade i arbetet och förklaras i resultatdelen (Stolt 

& Willman, 2012).  

Alla artiklar som hittades har lästs med öppet sinne, även de artiklar som inte stöder granskarens 

egen förförståelse eftersom en översikt som gjorts av endast stödande artiklar skulle riskera ge 

en skev bild av de verkliga förhållande (Rosén, 2012). Dataanalysen syftade till att beskriva 

förstå, förklara och tolka resultaten som samlats in (Forsberg & Wengström, 2015). 

 

 

Forskningsetiska avvägningar  

När denna strukturerad litteraturstudie gjordes togs etiska överväganden i beaktning. 

Författarens egen förförståelse satts åt sidan för att inkludera samtliga artiklar oavsett åt vilket 

håll resultaten pekade (Rosén, 2012). Författaren inkluderade artiklar som blivit godkända av 

en etisk kommitté eller där noggranna etiska överväganden hade gjorts. Detta gjordes för att 

öka sannolikheten att skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet vid 

forskning och undvika att människor utnyttjats, skadats och sårats (Kjellström, 2012). 

Etikprövningslagen (2003:460) trädde i kraft 2004. Lagen innehåller bestämmelser med krav 

på etikprövning av forskning som avser levande människor, avlidna människor samt biologiskt 
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material från människor. Etikprövningen utgår från fyra principer så som respekten för 

människovärdet, mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, intresset av att ny kunskap 

kan utvecklas genom forskning och att människors välfärd ska ges företräde framför samhällets 

och vetenskapensbehov (WMA, 2018). 

Alla artiklar som ingått i litteraturstudien har redovisas och alla resultat har presenteras 

(Forsberg & Wengström, 2015). 

 

Resultat  

 

Resultatdelen presenteras i fem huvudkategorier: Förväntningar och upplevelser av mötet med 

mobila team, betydelse av relationen, betydelse av trygghet, tillgänglighet och 

medbestämmande, vikten av information och en vårdplan  och delade meningar om vård inom 

hemmiljö. Dessa kategorier har skapat en helhetsbild av patienters upplevelse av mobila team. 

I de olika studierna varierade antal deltagare allt från 10 personer till 69 personer och det var 

fler kvinnor än män som deltog. Åldern presenterades inte i alla studier men i de flesta studierna 

var de medverkande deltagarna mellan 23-60 år. Studierna var gjorda i länderna; Storbritannien, 

Nederländerna, Spanien och Sverige 

 

Förväntningar och upplevelse av mötet med mobila team 

Patienter önskade att mobila team skulle erbjudas enkelt och snabbt i början av krisen (Nelson 

& Miller, 2016). Det fanns upplevelser av att mobila team tagit för lång tid på sig för att komma 

fram och ibland hann polisen och ambulans komma före vilket bidrog till en känsla av skam, 

sårbarhet och förnedran för patienten (Daggenvoorde, Gijsman & Goossens, 2017; Lindström, 

Sturesson & Carlborg, 2020). Patienter önskade också att mobila teamet skulle komma hem till 

dem i anonyma fordon vid sina besök så att inte grannarna skulle förstå vad patienten hade för 

problematik och sjukdom (Lindström et al., 2020). 

Patienter beskrev att upplevelsen av hur mötet med det mobila teamet var kunde skilja sig 

beroende på om patienten hade kallat efter det mobila teamet själv eller om någon annan hade 

ringt efter dem. Patienter beskrev känslor av frustration, ilska eller sorg när de insåg att mobila 
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teamet hade kommit hem till dem de gånger någon annan hade ringt efter dem. Känslorna 

ändrades dock under vård mötet och de upplevde att teamet var lyhörda och värdesatte deras 

känslor och anpassade mötet efter sinnesstämningen. De gånger patienterna hade ringt efter 

teamet själva kände patienten sig oftast lättad när teamet kom. Men de kunde även uppleva en 

känsla av rädsla för att träffa personalen utan att veta vilka de var (Lindström et al., 2020).  

Första mötet med det mobila teamet beskrevs av patienterna som skrämmande och de 

framställde en rädsla för att bli bedömda av det mobila teamet. Upplevelsen ändrades när 

patienterna märkte att mobila teamet var där för att jobba med dem istället för åt dem. Då blev 

upplevelsen mer avslappnad och personalen uppfattades vara vänliga och att de brydde sig. 

Patienterna kände sig förstådda och upplevde att teamet hade haft empati för deras 

krisupplevelser. Patienterna uppgav att teamet tillhandahöll vård utan att avfärda, ignorera eller 

döma dem (Middleton, Shaw, Collies, Purser & Ferguson, 2011).  

Patienterna beskrev även en känsla av bekräftelse då sjuksköterskan i mobila teamet förklarade 

att även hon hade upplevt samma känslor som patienten kände även fast hon inte gick in djupare 

på problemet (Middleton et al., 2011). 

Det fanns förhoppningar hos patienterna att personalen i det mobila teamen skulle vara inlästa 

och införstådda i patientens problematik så att de slapp berätta och förklara deras historia varje 

gång det mobila teamet kom (Giménez-Diez, Maldonado, Rodriguez, Granel, Torrent & 

Dolors, 2020; Middleton et al., 2011). Personalen önskades också ha kunskap och erfarenhet 

inom mental hälsa. Patienter ville att personalen i det mobila teamet skulle vara engagerade i 

patientens liv och inte vara där endast för att behandla sjukdomen (Nelson & Miller, 2016). De 

önskade bli hörda av vänliga, lugna, respektfulla och professionella personer som fick dem att 

känna sig normala och inte som en uppsättning symtom. Patienterna ansåg även att personalen 

som kom på besök skulle vara lugna och inte stressade eftersom stressen påverkade även dem 

(Giménez-Diaz et al., 2020). 

 

Betydelse av relationen 

Patienter upplevde mobila teamet personliga och att personalen i det mobila teamet gav av sig 

själva. Personalen pratade alldagliga saker och utvecklade en samarbetande relation med 

patienten genom att göra vardagliga saker som att gå på promenader eller till exempel hjälpa 

patienten med disken (Nelson & Miller, 2016). Uppskattat var även när personalen gav stöttning 

i medicinering och i kontakter med andra vårdinstanser (Nelson & Miller, 2016; Reynolds, 
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Jones, Berry & Hoult, 1990). Teamet upplevdes samarbeta med patienterna och de anpassade 

vården efter patienternas behov (Lindström et al., 2020). 

Mobila teamet kändes stöttande och empatiska och de hade gett support som lättat för patienten 

i sin vardag. Patienter upplevde sin behandling av det mobila teamet som bra, de kände sig 

bekväma och förstådda och uppfattade vården som kompetent och professionell. Patienterna 

menade också att genom att prata med sjuksköterskan om andra saker än saker som berörde 

sjukdomen gjorde att vårdrelationen utvecklades till det bättre. Sjuksköterskan tog dem på 

allvar och visade empati för deras känslor och bekymmer (Giménez-Diez et al., 2020).  

Alla patienter var dock inte nöjda med relationen till det mobila teamet. Personalen upplevdes 

ibland för påträngande och en del av patienterna uppfattade personalen som osympatiska och 

upplevde att det mobila teamet gjorde för många besök (Reynold et al., 1991). Patienter 

upplevde att personalen i det mobila teamet var för mycket ”här och nu” i stället för att analysera 

det långsiktiga problemen som fört patienten till krisen i första hand (Carpenter & Tracy, 2015). 

Personalen förväntades lyssna på patientens historia om hur han överlevt kriser tidigare och på 

det sättet påminna patienten att han hade klarat plötsliga försämringar tidigare. Mobila teamet 

skulle diskutera tillsammans med patienten vad han eller hon gjorde tidigare som hade hjälpte 

dem i den situationen (Nelson & Miller, 2016). Patienterna önskade även att mobila teamet 

skulle ge tröst, hopp och stöd vid misslyckande för att det var en del av återhämtningen (Nelson 

& Miller, 2016; Hopkins & Niemiec, 2007).  

Betydelse av trygghet, tillgänglighet och medbestämmande 

Relationen med det mobila teamet skapade trygghet och att teamet fanns där och var tillgängliga 

dygnet runt gjorde att patienterna upplevde sig vara i trygga händer. Både de fysiska besöken 

samt telefonsamtalen av mobila teamen gav patienterna en känsla av förtroende för teamet 

(Middleton et al., 2011). 

Mobila teamet uppfattades att finnas där för patienten och var aldrig stressade. Patienterna 

uppfattade att de fick den tid de behövde vilket var uppskattat (Hopkins & Niemiec, 2007). 

Patienterna beskrev hur personalen skapade en säker och trygg vårdmiljö genom småprat och 

att de gav tillräckligt med tid för situationen. Småprat beskrevs som en viktig faktor för att 

distrahera röster och hallucinationer. Småpratet skapade också en känsla av förtroende och 

uppmuntrade en säker plats för en öppen dialog (Lindström et al., 2020). 

Kontakten mellan det mobila teamet och patienten var varje dag vilket bidrog till att det blev 

en kontinuitet i vården och patienterna upplevde då att vården blev mer individualiserad. 
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Patienterna betonade också hur skönt och viktigt det var att de visste att de kunde nå det mobila 

teamet när som helst på dygnet om de behövde (Giménez-Diez et al., 2020; Carpenter & Tracy, 

2015). Patienterna visste att de bara var att lyfta telefonen och ringa det mobila teamet  när de 

behövde. Den vetskapen utgav ett lugn som gjorde att patienten oftast inte behövde ringa 

(Middleton et al., 2011). 

 

 

Patienter upplevde att de i krisen var fast i sina psykotiska tankar och att kommunikation med 

andra personer blev svår. De uppfattade sig själva som ambivalenta (Daggenvoorde et al.,2017). 

Patienterna upplevde att de hade svårigheter att ta ett beslut angående deras egen vård när de 

mådde som sämst och att de inte kunde ta ett avgörande mellan olika val gällande deras egen 

omsorg även om de tyckte det var bra att de blev erbjudna möjligheten. Det fanns då en önskan 

om att det mobila teamet tog beslutet åt dem. När patienten sedan hade återhämtat sig efter 

krisen och mådde bättre ville patienterna vara med och kunna ta beslut igen (Hopkins & 

Niemiec, 2007). Patienterna önskade att kommunikationen mellan det mobila teamet, patienten 

och anhöriga skulle vara bra och fungerande samt att de själva skulle få möjligheten att 

förhandla om sin omsorg men först efter att den värsta krisen lagt sig (Giménez-Diez et al., 

2020).  

Patienter beskrev att de upplevde att den kunskap som sjuksköterskorna gav dem hjälpte dem 

att fatta beslut angående deras hälsa och att förstå viktiga begrepp om återhämtningsprocessen. 

Sådan kunskap gavs genom att bedöma patientens förkunskaper och respektera patienten som 

en expert på erfarenhet och sjuksköterskan som en expert på yrket (Gimenez-Diéz et al., 2020).   

Det fanns en upplevelse av acceptans och en känsla av jämlikhet om patienten fick vara med 

och påverka i de val som gällde patienterna själva till exempel vilket klockslag när mobila 

teamet skulle komma. Då upplevde patienten att det var på deras villkor (Middleton et al., 2011; 

Nelson & Miller, 2016). 

 

Det fanns en upplevelse att när tillgänglighet och tryggheten fallerade blev de höga 

förväntningarna av det mobila teamet till besvikelse istället och patienterna upplevde att de 

fått vilseledande information (Middleton et al., 2011).  Några patienter upplevde att besöken 

från det mobila teamet var för korta och att besöken endast handlade om att ge mediciner 

(Carpenter & Tracy, 2015). Det mobila teamet upplevdes ibland komma obekväma tider och 

om de var försenade bidrog det till ångest och otrygghet för patienten (Reynold et al., 1991). 
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Patienter upplevde att när de kände att de inte blev tagna på allvar av personalen och 

personalen gjorde sin egen bedömning och inte lyssnade på vad patienten försökte berätta 

kände de sig maktlösa. Då uppfattades kommunikationen gällande tillstånd och beslut som 

bristfällig och patienterna upplevde att de inte hade något att säga till om (Daggenvoorde et 

al., 2017).  

 

Vikten av information och en vårdplan 

Patienter påpekade att det var viktigt att mobila teamet var tydliga och gav patienterna 

tillräckligt mycket information. Mobila team tycktes agera svårfattligt när patienterna inte 

visste om det var läkare eller sjuksköterska de pratade med (Daggenvoorde et al., 2017).  

Nedskriven information vart patienten kunde ringa när det var kris och en fullständig förklaring 

hur patienten skulle göra för att kontakta teamet var av värde, även information om mobila 

kostnader samt tid för nästa besök var betydelsefullt (Nelson & Miller, 2016). 

Patienterna uppskattade när de fick råd om egenvård och hur de skulle hantera situationen om 

symtomen på sjukdomen ökade. Mobila teamet påminde även om färdigheter och resurser som 

patienten använt sig av förut för att klara av tidigare kriser ( Nelson & Miller, 2016).  Patienterna 

beskrev också uppskattningen av att det mobila teamet gav information, stöd och kunskap till 

patientens anhöriga (Lindström et al. 2020). 

Att en vårdplan och återfallsplan fanns för patienten hos det mobila teamet var grundläggande 

för patienterna och de underströk också hur viktigt det var att övergången från det mobila teamet 

till andra vårdtjänster skulle vara smidig (Hopkins & Niemiec, 2007; Nelson & Miller, 2016). 

Patienterna som hade en klar vårdplan från tidigare hade också information så att de visste vad 

de skulle göra och vem de skulle ringa vid en kris. Dock fanns det patienter som inte visste ifall 

de hade en vårdplan eller om det mobila teamet använde sig av den vårdplan som fanns (Nelson 

& Miller, 2016).  

Det upplevdes som en besvikelse av patienterna när övergången från mobila team till fortsatta 

vårdtjänster fallerade. Då kontakten med mobila team hann ta slut innan en annan 

uppföljningsåtgärd var inkopplad beskrevs mobila teamet som om det skulle varit helt utan 

verkan (Middleton et al., 2011).  

Patienter upplevde att utskrivningen från mobila teamet kom plötsligt och att de inte var 

förberedda. De kände sig inte delaktiga i beslutet. Majoriteten av patienterna hade önskat längre 

kontakt med det mobila teamet (Reynolds et al., 1990). 
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Delade meningar om vård inom hemmiljö 

Många patienter föredrog att bli vårdade hemma istället för på sjukhus för de upplevde att det 

gav dem en känsla av trygghet, kontroll och likvärdighet. En annan orsak var också att de kunde 

vara kvar i sin egen miljö inte behövde anpassa sig till en ny omgivning. De kunde hålla kvar 

sina dagliga rutiner, äta vad de ville och samtidigt få hjälp med sina svårigheter dagligen. De 

beskrev en lättnad att slippa träffa personer med liknande svårigheter som de oftast gör på en 

vårdavdelning. Upplevelsen var att vårdaren och patienten hamnar på samma nivå när den 

professionella kommer hem till patienten än när patienten blir inlagd på avdelningen (Giménez-

Diez et al. 2020).  Patienter upplevde också att mobila teamet var mer flexibla i att låta 

patienterna vara med och ta egna beslut än vad personalen är på sjukhus (Hopkins & Niemiec, 

2007). 

En del patienter uppfattade att deras kontakt med mobila teamet hade bidragit till att de inte 

behövde bli inlagda på sjukhuset. Men de poängterade även att det ibland inte räcker med stödet 

från det mobila teamet utan ibland är inläggning det som behövs exempelvis vid en depression 

eller när patienterna var suicidala (Reynold et al., 1991).  Patienter kunde känna en besvikelse 

då det inte blev aktuellt med en inläggning på sjukhus på grund av att mobila teamet menades 

som en del i utslussningsprocessen (Nelson & Miller, 2016). 

Många patienter tar inläggning på sjukhus som en ”paus från allt”. Patienterna beskrev att de 

bara ”kunde vara” utan att behöva oroa sig för saker och slapp känna att de var en belastning 

för sin familj. Det kom också fram att patienter tyckte att det var skönt att träffa andra 

likasinnade personer, alltså andra personer som levde med en psykisk sjukdom. Det upplevdes 

finnas en helt annan förståelse mellan patienter än mellan patienter och personal (Carpenter & 

Tracy, 2015). 

Diskussion  

 

Diskussionsdelen är uppdelad i två delar, en metoddiskussion samt en resultatdiskussion. 

Metoddiskussionen beskrivs utifrån trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet. 

I resultatdiskussionen presenteras huvudfynden från analysen och huruvida resultatet svarar 

på syftet att beskriva erfarenheter av mobila teams inom den psykiatriska kontexten ur ett 

patient perspektiv.  
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Metoddiskussion 

Vald metod för att besvara föreliggande studies syfte var en strukturerad litteraturöversikt. I 

arbetet har författaren använt sig av en kvalitativ ansats som kommer att diskuteras mera utifrån 

begreppen trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet. Genom att i detalj presenterat studiens 

urval, sökord, dataanalys och datainsamling i metoddelen höjs arbetets trovärdighet 

(Mårtensson & Fridlund, 2017). 

Syftet och frågeställningarna i detta arbete har blivit besvarade av en litteraturöversikt med 

fokus på kvalitativ ansats vilket författaren ansåg vara en lämplig metod för att kunna svara på 

syftet och för att få fram patientens berättelser och röst. Eftersom syftet var att få fram patientens 

erfarenhet anses studier med kvalitativ ansats bidra med data som kan svara på syftet och på så 

sätt höja trovärdigheten på arbetet jämfört om en kvantitativ ansats skulle ha använts som 

fokuserar mera på statistisk bearbetning (Forsberg & Wengström, 2015). 

Kvalitativ forskning bidrar med evidens och trovärdighet genom att undersökningar gjorts 

bland patienters upplevelser inom olika kontexter inom vården och kan på så vis vara ett stöd 

för kunskapsutveckling inom hälso- och sjukvård. Detta arbete utgår från en kvalitativ ansats 

vilket bidrar till att patientens röst blir hörd och läsaren får en fördjupad kunskap om patientens 

livsvärld. För den kliniska verksamma sjuksköterskan kan den aspekten vara viktig att förstå i 

mötet med patienten (Forsberg & Wengström, 2015).  Författaren tror att trovärdigheten skulle 

kunnat varit högre om fler kvalitativa studier hade hittats som hade styrkt eller ytterligare 

berikat varandras resultat. Då mer beskrivande berättelser av patienters erfarenhet av mobila 

team. 

I början av detta arbete så var det svårt att identifiera lämpliga sökord vilket gjorde att få studier 

kom upp som svarade på syftet. Författaren utökade sedan sökningen med fritextsökord som 

dök upp i de artiklar som hittades. Avgränsningen på årtal var i början från 2000 till 2020 men 

årtalen utökades senare på grund av att författaren hittade en beskrivande och användbar studie 

som var från 1990. Författaren ansåg att den äldre studien ändå gick att använda eftersom det 

handlar om upplevelser och den svarade på litteraturöversiktens syfte. I arbetet är den äldsta 

artikeln från 1990 och den nyaste från 2020. För att höja trovärdigheten på arbetet gjordes 

sökningar i flera databaser som hade omvårdnadsfokus. Detta gjordes för att öka chansen att 

finna relevanta studier och stärka arbetets trovärdighet. Databaser som slutligen användes var 
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Pubmed och Ebsco/Cinahl där studierna till resultatet hittades. Även provsökningar i PsycInfo 

gjordes dock fann författaren inte fler studier där utan endast studier som redan hade hittats. 

Författaren tror att fler studier kanske skulle ha hittats om sökningar skulle gjorts i databaser 

som google scholar samt Swemed+ eftersom de databaserna även täcker vårdforskning och har 

vetenskapliga tidskriftsartiklar (Forsberg & Wengström, 2015). 

Fler manuella sökningar hade även eventuellt kunnat breddat resultatet och på så vis eventuellt 

kunnat leda till fler artiklar.  

Eftersom det bara var en författare i detta arbete tror författaren att fler artiklar kunde ha hittats 

som svarade på syftet om det hade varit fler författare till detta arbete. Då hade fler sökningar i 

andra databaser hunnits med där eventuellt flera studier hade dykt upp och fler granskningar 

hade kunnat göras och på så sätt hittat fler studier som svarat på syftet och då eventuellt kunnat 

höja pålitligheten och trovärdigheten på arbetet (Mårtensson & Fridlund, 2017).  

I detta arbete har studierna och tolkningen av resultaten analyserats av en författare. 

Trovärdigheten och tillförlitligheten hade eventuellt kunnat stärkts om det skulle varit flera 

författare. Då hade det eventuellt blivit diskussioner där författarna förhopningsvis kommit 

fram till konsensus och på så sätt höjt pålitligheten. 

Artiklarna granskades enligt SBU:s granskningsmall och det kontrollerades att studierna var 

godkända av etisk kommitté. Beroende på hur välgjord studien var kunde den få omdöme hög, 

medelhög eller låg studie kvalité (SBU Kvalitetsgranskning, 2017). Artiklar som var under 

medelhög studie kvalité exkluderades. I artiklarna hade semistrukturerade intervjuer använts 

och i nästan alla artiklar påpekades ett visst bortfall dock inte så stort att det kunnat påverka 

arbetets resultat.  Av 17 artiklar exkluderades nio på grund av att de inte var av tillräckligt hög 

kvalité. För att sammanställa vilka artiklar som använts gjordes en tabellöversikt (Bilaga 1). 

Pålitligheten har förstärkts genom att författaren beskrivit analysprocessen och försökt hålla sig 

så objektiv som möjligt genom att reflekterar över sin förförståelse inom det valda ämnet 

(Mårtensson & Fridlund, 2017). Författarens förförståelse var att mobila team har en positiv 

effekt för vårdande av psykiatriska patienter och att mobila team skulle behöva implementeras 

mera i samhället.  Dock har artiklarna lästs med öppet sinne och författarens egna tankar tros 

inte ha påverkat resultatet. Både positiva och negativa erfarenheter av mobila team belyses i 

resultatet.  

 

Överförbarheten innebär till vilken grad detta arbetets resultat kan överföras till andra kontexter 

(Mårtensson & Fridlund, 2014). Författaren tror att mycket av arbetets resultat skulle kunna gå 

att beakta i andra kontexter inom vård och hälsovård eftersom de teman som framkommer i 
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resultatet är essentiella frågor inom olika områden inom vården.  Vårdrelation, trygghet och en 

vårdplan har hög aktualitet även inom somatiken och annan psykiatrisk verksamhet.  

I denna studie valdes att inte utgå från någon geografisk begränsning för att inte gå miste om 

relevanta studier. Studierna som använts kommer från Storbritannien, Nederländerna, Spanien 

och Sverige. Författaren till detta arbete upplever att resultaten i de olika studierna styrker 

varandra och tror att denna studie är gångbar i många länder i Europa. Dock tror författaren att 

resultatet kanske skulle visa annat om liknande studier skulle göras i Asien och Afrika på grund 

av andra kulturer och vårdstrukturer. I Asien och Afrika kanske det finns mera av att de anhöriga 

skall ta hand om sin familj när de blir sjuka eller att de skäms för familjemedlemmar med 

psykisk ohälsa och kanske gömmer undan dem. Barbosa et al,.(2018) menade att psykisk ohälsa 

var länge förenat med stigmatisering. Författarens egen reflektion är att även om vi i västvärlden 

kommit ganska långt av att neutralisera psykisk ohälsa kan stigmatiseringen ännu finnas kvar i 

andra delar av världen.  

 

 

Resultatdiskussion  

Syftet med arbetet var att beskriva erfarenheter av mobila teams inom den psykiatriska 

kontexten ur ett patient perspektiv. Denna studie anser författaren är viktig eftersom det enligt 

Scott (2000) saknas kunskap för att få en översikt av patientens upplevelse av mobila team.  

Resultatet som svarar på syftet ger en ökad förståelse för hur patienter upplever det mobila 

teamets vårdåtgärder inom den psykiatriska kontexten och vad de förväntar av ett mobilt team. 

För att kunna få en helhetsbild har resultatet delats in i fem olika teman som tillsammans 

beskriver upplevelsen och förväntningarna patienterna hade av mobila team. De huvudfynd 

som framkom under arbetet och som författaren tror kan ge en större förståelse för vad som är 

viktigt för patienter som besöks av mobila team är; Betydelse av trygghet, vikten av en vårdplan 

och delade meningar om att bli vårdad i hemmiljö. 

 

Betryggande ställföreträdare 

Att relationen mellan patient och personalen i det mobila teamet skulle vara trygg var av 

betydande roll som resultatet visar (Middelton et al, 2011).  Enligt Gustavsson (2010) så är 

det först när en människa känner sann trygghet som hon kan uppleva sin tillvaro som verklig 
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och hel. Sjuksköterskan måste gå och lita på och hålla sina löften. Det ställs höga etiska krav 

på sjuksköterskan som skall upprätthålla den kontroll som patienten för tillfället inte har 

förmåga att hålla själv. Dock så snart det är möjligt bör patienten få återta delar av kontrollen 

om det än må vara gällande små saker (Gustavsson, 2010). 

Hopkins och Niemic (2007) nämnde att patienter kan uppleva att de är sitter fast i sina 

psykotiska tankar och att det då finns en önskan om att sjuksköterskan skall träda in för 

patienten under denna tid. Patientens autonomi är ibland så pass nedsatt att patienten har svårt 

att själv fatta ett beslut som är patientsäkert och då är det nödvändigt att sjuksköterskan fattar 

beslut i patientens ställe (Jormfeldt & Svedberg, 2010).  

Martinsen (1998) menade att sjuksköterskan är patientens ställföreträdare  och skall komma 

till patientens undsättning. Detta stämmer väl överens med resultaten i föreliggande studie där 

sjuksköterskan i det mobila teamet träffar på patienter i kris. 

 

Vårdplan 

Många patienter var av åsikten att en vårdplan är grundläggande för att patienterna skulle veta 

hur de skulle hantera en kris (Nelson & Miller, 2016).  

Gustin, Rydenlund och Kulzer (2010) poängterar att det är viktigt att veta vad patienten 

uppfattar som anledning till vården och vad patienten är angelägen att få hjälp med. En 

genomtänkt vårdplan har sin grund i att sjuksköterskan tillsammans med patienten hittar den 

ansvarsnivå som patienten befinner sig på. Författaren tänker att delmål med en vårdplan för 

en patient kan till exempel vara att hitta strategier att bli mera självständig  genom att få stöd 

med medicineringen av ett mobilt team. En strävan efter att patienten i slutändan kanske kan  

bli helt självständig och klara att sköta medicineringen själv och då inte ha någon kontakt med 

mobila teamet utan klarar sig med någon sporadisk kontakt med öppenvården. 

Det är viktigt att sjuksköterskan arbetar tillsammans med patienten med planering av målen så 

att de vet vad som händer och sker och vad som förväntas av dem. Genom att patienten vet 

vad målsättningen med vårdplanen är begripliggörs sjuksköterskan agerande för patienten 

vilket kan öka tryggheten (Gustin, Rydenlund & Kulzer, 2010).  

Enligt Martinsen (1998) skall sjuksköterskan hjälpa patienten att återfinna sin trygghet och 

sina möjligheter. Detta anser författaren till detta arbete att sjuksköterskan gör bäst 

tillsammans med patienten genom att lägga  ihop en vårdplan utifrån patientens förmågor och 

målsättningar. 
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Middleton et al., (2011) beskrev att patienterna var missnöjda med vården när det blev ett 

avbrott mellan mobila teamet och en fortsatt vårdkontakt. Författaren tror att kontinuitet kan 

för vissa patienter innebära trygghet och att förändringar leder till otrygghet som till exempel 

när en vårdkontakt tar slut och skall ersättas med någon ny. Om inte patienten är beredd på 

detta kan känslan bli motsatsen till trygghet, rädsla. Då kan det vara lätt att tappa modet och 

tilltron till vården (Kulzer, 2010).  Detta torde kunna undvikas om vårdplanen är tydligen och 

klar från början för patienten. 

Hemmiljö 

I resultatet kan man se att det finns olika åsikter bland patienter angående vad som känns 

bättre, att bli vårdad på en avdelning eller i hemmet. Enligt Svedberg (2010) kan 

vårdavdelningen framstå som en fridens boning som kan ge patienten värdefull tid. 

Avdelningen kan anses vara en plats för återhämtning i en kris för en del patienter.  För andra 

upplevs avdelningstiden som plågsamt enformig, tröstlöst och eländigt där ingen frågar efter 

patientens åsikt och där medpatienter kan uppfattas skrämmande. Dock kan medpatienter 

även bli älskade och i efterhand saknade (Svedberg, 2010).  Författaren till detta arbete vet att 

patienterna har olika bakgrund och historia som kan spela in i patienternas upplevelse av att 

vara på avdelningen. Och att det är viktigt att komma ihåg att alla patienter är unika. 

Genom att lyssna till patientens historia får sjuksköterskan veta vad som är viktigt för 

patienten och vad som är värdigt för just den personen. Ett värdigt liv behöver inte betyda 

frihet från sjukdomen, utan att kunna leva så bra och självständigt som möjligt (Rehnsfeldt  

2010). Detta tänker författaren till detta arbete att det mobila teamet stöder till genom att 

hjälpa så att patienten kan vara hemma istället för på sjukhus och på så viss kvarhålla sina 

vardagsrutiner och det liv patienten själv valt att leva. 

Merry Elisabeth Scheel (2005) menade att sjuksköterskor skall utreda och lösa samhällets 

problem på ett verkligt och äkta sätt vilket författaren till detta arbete anser att sjuksköterskan 

gör när de ser till patientens behov i stället för samhällets kostnader för en sjukhusinläggning. 

Samhällets fokusering på resultat och mål får inte riskera att inkräkta på vården och omsorgen 

för patienten som sjuksköterskan träffar (Martinsen, 1998).  
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Konklusion och implikationer  

Denna strukturerade litteraturöversikt visar på positiva erfarenheter av mobila team men även 

en del negativa och syftade till att finna beslutsunderlag för klinisk verksamhet. Flera av 

studierna som hittades påtalade betydelsen av att teamet var tillgängliga tjugofyra timmar i 

dygnet. Patienter blev lugnare av att vara medvetna om att de hade möjligheten att ringa mobila 

teamet när som helst. Detta bidrog till ett inre lugn och gjorde att de inte behövde ta kontakt 

med mobila teamet. I dagsläget är öppenvården inom psykiatrin på Åland öppen måndag till 

fredag på dagstid. Detta kan bidra till en stor oro för våra patienter av att vara medvetna om att 

efter klockan 16.30 på dagen finns det ingen tillgänglighet till krishjälp ifall att de skulle börja 

må dåligt. Denna oro bidrar till att de ringer till psykakuten som i sin tur blir arbetsbelastade på 

grund av alla samtal. 

Eventuellt skulle personer på Åland som bor hemma som lider av en psykisk kris känna sig 

tryggare med att veta att det finns ett mobilt team att ta kontakt med om det krisar och på så sätt 

skulle även samtalen till psykakuten minska. Även om det fanns blandade åsikter om mobila 

team tänker författaren att det kan finnas patienter som skulle ha nytta av denna vårdservice.  

I bakgrunden nämndes att många patienter med schizofreni avslutar sin medicinering inom två 

år och detta kanske skulle undvikas om patienten skulle få mera stöd i sin medicinering av ett 

mobilt team. Det skulle kunna leda till att färre patienter skulle börja må så dåligt att de skulle 

behöva inläggning. 

Författarens uppfattning är att flera empiriska kvalitativa studier behövs för att få fram mera 

kunskap om patienters upplevelser kring mobila team med tanke på geografiska, kulturella och 

sociala skillnader. Om mobila team hade funnits på Åland hade författaren i stället valt att göra 

en empirisk studie för att intervjua patienter som hade erfarenhet och upplevelser av mobila 

team. Om mobila team införs på Åland är det av intresse att i framtiden göra en empirisk studie 

här på Åland för att se om resultaten skiljer sig från detta arbete.  

Resultatet i detta arbete tror författaren kan användas inom den psykiatriska 

omvårdnadsutvecklingen på Åland och på andra håll. 
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