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Man får inte vara så rädd för att göra fel att man inte vågar göra rätt.





FAQ

• Är alla psykiatriker knäppa i huvudet?

• Vad är skillnaden mellan en psykiater, psykiatriker, psykolog 
och psykoterapeut?

• Är det inte trist att jobba med människor som aldrig går att • Är det inte trist att jobba med människor som aldrig går att 
bota?

• Hur står man ut med att vada genom människors mentala skit 
hela dagarna?

• Vet du vad jag tänker?



Vad gör jag här?

• Introduktion

• Lagar • Lagar 

• Livsöden

• Pers frågor

• Era frågor



Fem viktiga juridiska nivåer: 

– Vårdintyg
• Leg läkare 

– Omhändertagande & Polishandräckning
• Leg läkare i allmän tjänst

– Kvarhållningsbeslut– Kvarhållningsbeslut
• Läkare

– Intagningsbeslut
• Specialist i psykiatri

– Nödvärn och nödrätt

• Alla



Vad är en allvarlig psykisk störning ?

• Psykos

• Depression med 
självmordsrisk

• Svår personlighets-• Svår personlighets-
störning med allvarliga 
impulsgenombrott

• Konfusion



Lagar - Jäv!

• Skriv inte vårdintyg 
på flick eller 
pojkvänner, pojkvänner, 
arbetskamrater eller 
affärspartners.



Livsöden

• ”Nej, det är DU som är sjuk i huvudet!”



Sekretess och journalföring

• Vad ska man skriva i en journal?• Vad ska man skriva i en journal?



Livsöden

• Boris

– Sportlov 2010– Sportlov 2010



Sekretess och journalföring

• Man får inte vara så rädd för att göra fel att 
man inte vågar göra rätt.

• SoS: Lege artis om:

– Dokumenterat

– Trovärdigt argumentera för att det man gjort låg i 
patientens intresse.



Sekretess och journalföring

• När SKA man bryta sekretessen?

– Omyndiga

– Akut LVM

– Socialtjänst eller domstols begäran– Socialtjänst eller domstols begäran

• När FÅR man bryta sekretessen?

– Brott som renderar mer än ett års fängelse



Livsöden

• ”Backa, annars jävlar!”• ”Backa, annars jävlar!”



Gruppövning

• Två och två

• Två frågor per par

• Fem minuter



• Skov vs kronisktSkov vs kroniskt



Pers frågor

• Någon vill gärna veta mer om schizofreni, eftersom vi 

många gånger har sökanden med den diagnosen många gånger har sökanden med den diagnosen 

som kan ha haft diagnosen i åratal utan att behöva 

färdtjänst. Men vid 50-60 års ålder händer något och 

de behöver färdtjänst för all framtid?

• Positiva vs negativa symptom



Pers frågor

• Vilka möjligheter har en patient att kunna få 

behandling/rehabilitering, tillfriskna så pass att 

han/hon klarar sig någorlunda i exempelvis han/hon klarar sig någorlunda i exempelvis 

kollektivtrafiken jämförelse mellan nydiagnosticerad 

vs diagnos sedan flera år?

• Sväljfobi - patientfall



Pers frågor

• Kan patienten medicineras så att han/hon klarar 

förflyttning/ resor med kollektivtrafiken 

självständigt?självständigt?

• Njaej…

• Men behandlas!



Pers frågor

• Gällande fobier; Patienter med fobier ex: agorafobi 

som vistas i publika miljöer (vi kan se på resemönster 

att kunder med ex agorafobi reser till publika miljöer att kunder med ex agorafobi reser till publika miljöer 

där det vistas mycket folk) Hur ska vi ställa oss till 

denna kontrast, hur kan man resonera i relation till 

bedömning av färdtjänst?

• Definition av agorafobi.



Pers frågor

• Vad räknas in i begreppen lindrig, måttlig och grav 

utvecklingsstörning. Vilken kapacitet kan man 

generellt antas ha att självständigt förflytta sig till generellt antas ha att självständigt förflytta sig till 

kollektivtrafiken och/eller åka med densamma?

• Total belastning. 7- vs 10-åring.



Tack för Er uppmärksamhet!




