
 

 

 
 

Patientföreningar 

• Libra Balans Skåne en förening som vänder sig  till dig som har 
varit/är drabbad av depression, bipolär sjukdom, dystymi, 
utmattningssyndrom eller dina anhöriga. Man jobbar också för 
att sprida kunskap om dessa sjukdomar. 

• Shedo står för ”self harm and eating disorder organisation” En 
ideell förening vars syfte är att sprida kunskap om ätstörningar och 
självskadebeteende, stödja drabbade och anhöriga samt arbeta 
intressepolitiskt och opinionsbildande för en bättre vård för dessa 
patientgrupper.  

• Frisk & Fri en ideell förening som jobbar mot ätstörningar. 
Stödjer personer med ätstörningar och deras närstående genom 
exempelvis samtal och träffar, påverkar för bättre vård och 
jobbar förebyggande inom området.  

• Schizofreniförbundet (IFP-Lundabygden-osterlen), jobbar för att 
stödja personer med schizofreni och psykossjukdomar och deras 
anhöriga samt att sprida kunskap om dessa sjukdomar. 

• Svenska OCD-förbundet jobbar för att stödja personer med OCD 
samt närliggande tillstånd som dysmorfofobi, samlarsyndrom, 
trichotillomani och dermatillomani och deras anhöriga och för 
att öka kunskapen om dessa sjukdomar i samhället. 

• Attention ett förbund som sprider kunskap om 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), påverkar 
beslutsfattare och erbjuder gemenskap.  

• Mind Skåne arbetar för ett samhälle som uppmärksammar och 
aktivt motverkar psykisk ohälsa, där personer med psykisk 
ohälsa blir respekterade och får det stöd de behöver, och där 
ingen tar sitt liv. Mind har självmordslinje som är öppen dygnet 
runt alla dagar på året. Telefon nr: 9010.  

INFORMATION TILL DIG SOM ANHÖRIG 

WeMind Skåne är en privat specialistpsykiatrisk mottagning som vänder 

sig till personer som är över 18 år och bor i västra Lund eller i Kävlinge 

kommun. Vårt uppdrag gäller all specialistpsykiatri, dvs olika typer av 

psykiatriska besvär på specialistvårdsnivå. 

Kontaktvägar 

Vi har en rådgivningstelefon som patienter kan använda för frågor kring 

sin behandling eller för medicinska frågor.  

Om du som anhörig ringer är det viktigt att det finns ett skriftligt 

medgivande från din anhörige, annars får vi inte prata om din anhöriges 

behandling eller kontakt här. 

Via vår e-post kan vi enbart ta emot allmänna förfrågningar kring vår 

mottagning.  

Telefon: 046-540 37 00 

E-post: lund@wemind.se 

1177/Vårdguiden: www.1177.se  

Adress: WeMind Lund, Åldermansgatan 13, 227 64 Lund 
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Behandlingar 

Vi erbjuder olika typer av insatser, tex utredning, individuell kontakt, 

behandling i grupp, farmakologisk behandling. Vi kan också göra 

hembesök vid behov. Vi inleder alltid ny behandlingskontakt med en så 

kallad basutredning. Vi använder oss också av ett digitala 

självskattningar, där patienten själv får skatta sitt mående inför och 

under behandlingen. All behandling här utgår från våra 

vårdprocesskartor och baseras på nationella riktlinjer, är godkänd utifrån 

Socialstyrelsens riktlinjer och är evidensbaserad, dvs det finns 

vetenskapligt stöd för behandlingen.  

Vi som arbetar här 

På mottagningen arbetar läkare, sjuksköterskor, psykologer, 

psykoterapeut, skötare/CM, arbetsterapeut, kurator och administrativ 

personal. Ibland har vi även personal som är under utbildning, tex ST-

läkare, sjuksköterskeelever osv. All personal som arbetar här har 

relevant utbildning och erfarenhet av psykiatriskt arbete.  

Anhörigstöd 

Vid behov kan vi erbjuda enstaka samtal hos kurator, för information 

kring diagnos, hur du som anhörig kan förhålla dig till diagnos osv. För 

ett mer långvarigt anhörigstöd vänder du tig till kommunen eller 

primärvården. Via kurator kan du få mer information om vart du kan 

vända dig. 

 

 

Vad kan du som anhörig göra?  

Vi ser dig som anhörig som en viktig resurs i patienternas behandling och 

tillfrisknande. Vi ser gärna att ni följer med vid tex återbesök hos läkare. 

Här kan du få ytterligare information kring behandling och fortsatt 

planering och möjlighet att ställa frågor kring behandling och diagnos. 

Det är dock viktigt att din anhörige, den som är patient hos oss, lämnar 

sitt medgivande till detta och vi vill gärna ha information om detta i 

förväg, så vi kan förbereda oss och planera besöket på ett bra sätt  

På mottagningen finns mer information kring olika diagnoser och även 

informationsblad till dig som anhörig utifrån olika diagnoser.  

Patientinflytande  

På mottagningen arbetar även Martina Hägerklint från NSPH, nationell 

samverkan för psykisk hälsa. Martina finns på plats en dag i veckan och 

kan även nås på telefon/mail och du som anhörig är också välkommen 

att kontakta henne med frågor eller funderingar kring mottagningen.  

Tillsammans med NSPH håller WeMind årligen Anhörigforum och 

Inflytanderåd på mottagningen. NSPH genomför även Brukarrevisioner 

på mottagningen.  

Klagomål 

Klagomål eller synpunkter på vården tas i första hand upp med 

respektive behandlare, i andra hand via Martina på NSPH eller via 

verksamhetschef. Klagomål kan också framföras via Patientnämnden i 

Skåne.  


