
Affektiva och ångestprogrammet och  

Traumaprogrammet vid Psykiatri 

sydväst



Psykiatri Sydväst

 Utredningsenheten: Uppdrag att hantera remisser till PSV samt utreda och fördela ut i de 
olika programmen

 Ångest och traumaprogrammet

 Affektiva mottagningen

 Psykosprogrammet

 ADHD/ Autism och dövpsykiatriprogrammet

 Personlighetsprogrammet

 OCD programmet

 Internetpsykiatrin

 Jourverksamheten

 Enheten för hjärnstimulering

 9 Heldygnsvårdsavdelningar



Remisser

De flesta från Utredningsenheten

Andra program inom PSV

Avdelningarna inom PSV

Primärvård och andra specialistpsykiatriska enheter 

utanför PSV



Personal

 Vårdenhetschef

 Bitr. vårdenhetschef

 Medicinskt ledningsansvarig chef

 4 specialistläkare

 3 ST-läkare( Randande)/ underläkare

 3 sjuksköterskor 

 14 leg. psykologer, 1 psykoterapeut, 4 PTP psykologer

 3 administratörer

 1 ½ Kurator

 ½ Rehabkoordinator



 Psykiatri Sydvästs programidén är mycket viktigt i

dialog med patienter och närstående. 

 “Det finns en början och det finns ett slut”



Affektiva och ångestprogrammet

 Fördjupad bedömning och tidsbegränsad 

behandling av:

Ångestsyndrom ( social fobi, GAD och 

paniksyndrom)

Depression 

Nytt! Personlighetssyndrom ( lätta till måttliga)



Social fobi, GAD, Paniksyndrom

 Social fobi: Extrem/ oproportionerligt rädsla för andras bedömningar av en 

som person. Dess personer undviker situationer som kräver social samspel, 

fysisk eller på andra sätt ex telefon. Personen utvecklar ett 

säkerhetsbeteende för att undvika sådana situationer. Typexempel är att 

inte svara i telefon eller komma på planerade besök till vården eller andra 

myndigheter

 GAD: Börjat oroa sig över sin egna oro ( alla kan oroar sig ) som tar uttryck i 

säkerhetsbeteende. Ex: Föräldrars extrema oro för barn på förskolan

 Agorofobi med eller utan paniksyndrom, undervikter platser som riskerar att 

utlösa en paniksituation. Ex.  Svårt att ta sig kommunalt till vård eller 

myndighet vilket gör att behovet för att ta sig ”dit” kräver att  ex. partner 

följer med för att kunna ta personen ska kunna tas sig från punk1 till punk 2 

utan att drabbas av panikattack



Traumaprogrammet

 PTSD

 Posttraumatiskt stressyndrom

 Varit utsatt för eller bevittnat död/livsfara/allvarlig skada/sexuellt 
våld

 Vanliga trauman: våldtäkt, sexuella övergrepp, misshandel, bevittnat grovt våld, 
tortyr etc

 Återupplevande, tex genom flashbacks, mardrömmar, 
påträngande minnen  

 Undvikande, tex minnen, tankar eller platser/personer som 
påminner om traumat



Läkemedelsprogram

 Här ingår sjuksköterskor och läkare

 Behandlingssjuksköterskeprogrammet

 Hälsosamtal, beteendeaktivering 



Psykologiska behandlingsprogrammet

Psykologer och psykoterapeut

 KBT behandling ( Individuellt och i grupp)

 Social fobi

 GAD

 Depression

 IKBT ( Nytt)

 PTSD

 PE ( KBT Prolong exposure)

 EMDR (Eye movement desensitization and reprocessing)

 WET

 PE Intensiv



Psykosociala programmet
Kuratorer och Rehabkoordinator

 Social kartläggning 

 Kontakt med olika myndigheter vid behov

 Föräldrar och barnperspektiv med olika gruppverksamheter

 SIP

 Hjälp i kontakt med arbetsgivare eller skola för återgång i aktivitet



Fysisk aktivitet

 Erbjuder fysisk aktivitet som behandling av depression 

(Braining)

 Sjukvårdspersonal som driver det

 Genomförs i grupp minst 5-6 dagar i veckan



Övrig gruppverksamhet

 Gemensam informationsträff

 Patient och närstående utbildning för alla diagnosgrupper( PNU)

 Öppen ångesthanteringsgrupp

 Öppen ångesthanteringsgrupp PTSD

 Sömngrupp 

 Mardrömsbehandling

 Färdighetsträningsgrupper ( Vid behov)

 Färdighetsgrupp PTSD ( Vid behov)

 General Psychiatric management (GPM), handlar om att lyssna, validera och 
på ett klokt sätt använda sina egna livserfarenheter och lärdomar för att skapa 
en positiv relation till individen, och där vårdpersonalens omtanke och gränser 
samtidigt är uttalade.



Neuropsykiatriska utredningar

Uppenbar ADHD

 Symtomkriterier bedöms med hög sannolikhet uppfyllda

 Barndom och vuxen ålder

 Funktionsnedsättning inom minst två områden

 Inget annat kan förklara bättre

Okomplicerad ADHD, dvs frånvaro av:

 Missbruk

 Utvecklingsstörning

 AST

 Betydande annan samsjuklighet eller omständighet som försvårar utredning



Andra utredningar 

Diagnosspecifika utredningar vid behov. 

Exempelvis vid misstanke om 

presonlighetssyndrom

Ett strukturerad utredningsförfarande 



Samarbetet

 Jobbar mot Heldygnsvården avd M79 som behandlad samma 

diagnosgrupp 

 I66, Beroendevården

 Personlighetsprogrammet



Siffror 2020

 Antal patienter totalt 1099

 Antal påbörjade                                                366

 Antal avslutade                                                  644

 Median antal besök                                               13

 Totalt antal vårdkontakter                                16222



Forskning och utbildning

 Enhet med stort intresse för forskning och utveckling. Olika projekt 

som drivs inom enheten. 

 Tre doktorander vid enheten

 Nyanställt en specialist psykolog

 Utbildning av sjuksköterska studenter

 Utbildar ST-läkare och underläkare



Hur kommer man i kontakt med oss?

 Besöksadress:

M57/56, Medicingatan plan 5, Huddinge sjukhusområde

 Vardagar kl 08.00-16.00

 Telefon:

08-585 804 45 ( patienter)

 https://www.1177.se/Stockholm/Hitta-vard/Stockholm/Kontakt/Affektiva-

och-angestprogrammet-Psykiatri-Sydvast/

https://www.1177.se/Stockholm/Hitta-vard/Stockholm/Kontakt/Affektiva-och-angestprogrammet-Psykiatri-Sydvast/


Frågor ?

Ni kan alltid ringa eller maila mig vid övriga frågor eller funderingar

mail: veronica.svereus@sll.se

Mobil: 072 5018147

mailto:veronica.svereus@sll.se

