
The specialist clinic online



Unikt stöd till HVB 
och SÄBO-
verksamheter ger 
ökad trygghet och 
kvalitet



Våra tjänster

• Regelbundna ronder med psykiatriker

• Neuropsykiatriska utredningar

• Screenings

• Psykiatritjänster – psykiatrisk bedömning, utlåtande, insättning av 
läkemedelsbehandlingar, uppföljningar med mera

• Psykologtjänster – samtalsterapi med mera

• Handledning för personal med psykiatriker eller specialistsjuksköterska inom 
psykiatri



Vårdmöten inom individ och familj

Sedan 2018 stöttar MediCheck Humana och ett 
20-tal mindre aktörer med specialistvård via 
videosamtal.

”Minst lika bra som ett fysiskt möte, eller bättre än ett fysiskt möte” 

– Personal och klienter, Humana

"Vi har använt MediCheck för löpande ronder med psykiatriker samt 

NPF-utredningar och är väldigt nöjda."

- Föreståndare, Villa Lindö Tjänster och Utredningar AB



Fördelar med digitala ronder

• Kontinuitet

• Kostnadseffektivt

• Flexibel tillgänglighet – anpassning efter era behov

• Korta ledtider

• Brett nätverk av ackrediterade specialister



Digitala ronder med psykiatriker

Exempel på process för online-möten mellan HVB-hem/SÄBO och psykiatriker via MediCheck:

1. Ansvarig sjuksköterska bokar individuella möten inför rond

2. Ansvarig sjuksköterska är inloggad i MediCheck på utsatt tid

3. Inledande möte mellan ansvarig sjuksköterska och psykiatriker – Generellt om status på hem, hänt sedan 
senaste möte

4. Individuella möten med respektive klient, fördel om ansvarig sjuksköterska deltar. Omfattning psykstatus, 
diagnos, eventuell behandling. Mötestid per klient är 30 minuter

5. Sammanfattande möte mellan ansvarig sjuksköterska och psykiatriker – Sammanfattning av dagens beslut

6. MediCheck – Psykiatriker för journal i MediCheck, skapar eventuella receptförskrivningar

7. HVB-hem/SÄBO – Ansvarig sjuksköterska för eventuell journal enligt egen rutin. Journal från MediCheck kan 
kopieras vid behov



Utredningar och screenings

Neuropsykiatrisk utredning

• Genomförs av psykolog och knyts ihop av psykiatriker

• Psykiatrikern finns sedan tillgänglig för eventuell behandling efter utredning

• Våra psykologer har mångårig erfarenhet av att utföra NPF-utredningar

Screening

• Exempelvis kartlägga missbruksprofil, psykosocial funktion och vårdbehov



Urval av specialister

Andreas Rochester, specialist inom psykiatri
Andreas är psykiatriker sedan 2009 och har erfarenhet inom en mängd olika 
problemområden som exempel depression, ångest, ADHD, beroende, kris, 
mm. Se profil

Sokratis Emmanouilidis, psykiatriker och psykoterapeut
Sokratis är specialist inom psykiatri sedan 2015 och legitimerad 
psykoterapeut. Han behandlar besvär som ångest, depression, ätstörningar, 
sömnstörningar med mera. Se profil

Gabriella Svanberg, leg. psykolog och KBT-terapeut, specialist i neuropsykologi
Gabriella är legitimerad psykolog sedan år 2000 och har lång erfarenhet av 
kognitiv beteendeterapi (KBT). Gabriella kan bland annat hjälpa till med 
problem kopplade till stress, ångest och depression.

https://medicheck.se/psykiatriker-andreas-rochester-specialist-psykiatri/
https://medicheck.se/psykiatriker-sokratis-emmanouilidis-specialistlakare-psykiatri-psykoterapeut/


Utrustning – Vanlig laptop eller mobil

Kraven på utrustning är mycket låga. 

• MediCheck fungerar utmärkt på en vardaglig laptop, surfplatta eller mobil

• Uppkoppling mot internet bör vara 10 Mb upp- och nedströms

• Säker inloggning via BankID



Arvoden

Tjänst Innehåll Bokas Intervall Arvode

Rond med psykiatriker Regelbundna möten mellan 
personal/klienter och vår 
psykiatriker

> 2 veckor innan Löpande, minst en 
rond per månad

1 740 kr/tim*

Jourtid Klientmöte samt avstämning med 
personal

Inom 24 h Vid behov 1 995 kr/tim*

Screening Inför utredning Vid behov Vid behov Från 8 500 kr

NPF-utredning Neuropsykiatrisk utredning Vid behov Vid behov 34 900 kr

Psykolog Ex: samtalsterapi Vid behov Vid behov 1 650 kr/tim*

Psykiatriker Ex: psykiatriskt 
utlåtande/handledning

Vid behov Vid behov 1 740 kr/tim*

Psykiatrisjuksköterska Ex: handledning Vid behov Vid behov 980 kr/tim*

*Debiteras per påbörjad halvtimme



Kontakt

Marlene Tolvtin Ericson, Key Account Manager
marlene.tolvtin@medicheck.se
0739-71 08 02

Emmy Grönberg, Account Manager/Leg. Sjuksköterska
emmy.gronberg@medicheck.se
0705-26 01 76


