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Sammanfattning 

FoU-rapport 2012:3 redovisar resultatet av uppdraget att genomföra en extern utvär-

dering av Projektet integrerad psykiatri i Värmland. FoU Välfärd Värmland fick detta 

uppdrag på våren 2009 när Socialstyrelsen beviljat medel till en gemensam ansökan 

om projektmedel från Landstinget i Värmland och länets samtliga kommuner. Den 

gemensamma ansökan utgick från ett regionalt arbete i länet, Nya Perspektiv som 

initierats av Sveriges Kommuner och Landsting år 2007. 

Personer med psykiska funktionsnedsättningar som samtidigt är brukare av kommu-

nala socialpsykiatriska tjänster i sina hemkommuner och patienter inom hälso- och 

sjukvårdens psykiatri har stått i fokus för projektet. Syftet har varit att integrera den 

vård och det stöd som ges för dessa personer genom att förstärka kompetensen 

bland personal som arbetar med att ge dem den vård och det stöd de behöver.  

Kompetensutveckling för baspersonal var en utbildningssatsning som genomfördes 

under 2010 med deltagande av cirka 200 personer. 80 % av kursdeltagarna var 

kommunanställda och 20 % landstingsanställda. Det relativa deltagandet från kom-

munerna var mer än tre gånger större än deltagandet från landstinget. 

I uppdraget att genomföra den externa utvärderingen ingick fyra delar, en program-

utvärdering, en processutvärdering, en formativ utvärdering och en målrelaterad ut-

värdering. Programutvärderingen redovisar en programteori vars centrala tes formu-

lerats på följande sätt: `En gemensam kunskapsbas kommer att få huvudmännens 

baspersonal att samverka i samverkansteam för att få psykiatrin i länet att bli integre-

rad, vilket kommer att leda till förbättrad psykisk hälsa för länets brukare/patienter. 

Processutvärderingen lyfter fram följande processer i projektet; genomförande och 

deltagande i Kunskapsutveckling för baspersonal, övervinna hinder, skapa former för 

samverkan, initiativ till kontakt och en dold agenda 
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Enligt projektledningen har den formativa utvärderingen givit värdefulla bidrag till 

arbetet med att leda och genomföra projektet. Den målrelaterade utvärderingen vi-

sar att Kompetensutveckling för baspersonal enligt kursdeltagarna varit en bra ut-

bildning, ökat deras kunskaper, förändrat deras sätt att tänka, bidragit till en gemen-

sam kunskapsbas och samsyn men i begränsad omfattning slagit igenom som för-

ändrade arbetssätt och faktisk samverkan i praktiken. 

Den avslutande diskussionen i rapporten baseras på det som utvärderaren värderat 

som de viktigaste resultaten av utvärderingens undersökningar:  

-‐ Kommunernas väsentligt högre deltagande i Kompetensutveckling för bas-

personal.  

-‐ Teorin om en kausal relation mellan en gemensam kunskapsbas, samverkan 

och en `integrerad psykiatri´.  

-‐ Skillnader mellan huvudmännen vad avser uppdrag, tankemodeller och be-

greppsapparater. 

-‐ Den obefintliga varudeklarationen i projektdokumentationen av `integrerad 

psykiatri´. 
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Förord 

FoU Välfärd Värmland vid Karlstads universitet har till uppgift att bidra till en kun-

skapsbaserad utveckling inom socialtjänsten i alla kommuner i Värmlands län. I 

FoU Välfärd Värmlands rapportserie publiceras resultat från olika projektarbeten 

med utgångspunkt i kunskaps- eller utvecklingsbehov inom kommunernas välfärds-

verksamheter.  Projekten och rapporterna har oftast ett generellt intresse och förvän-

tas bidra till långsiktig kunskapstillväxt. Studierna genomförs utifrån ett grundläg-

gande vetenskapligt förhållningssätt.   

Den psykiska ohälsan ökar i Sverige och för en del leder psykisk ohälsa till psykisk 

sjukdom och/eller psykiska funktionsnedsättningar. Många människor begränsas i 

sin vardag och upplever minskad livskvalitet som följd av psykiska besvär och är i 

behov av vård, stöd och hjälp från samhället. Detta ställer i sin tur stora krav på de 

aktörer som har uppdraget att bidra med sådana insatser.  

Det finns idag en bild av att den som är i behov av hjälp ofta hamnar ”mellan sto-

larna” i sitt behov av vård och omsorg - en bild som bekräftas av forskning och ut-

värdering inom området. Kunskaper och former för samverkan behöver därför ut-

vecklas så olika aktörer och organisationer kan anpassa sig till varandra och framför-

allt till brukaren/patienten så dennes behov kommer i centrum.  
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Projektet integrerad psykiatri i Värmland är en gemensam satsning av samtliga sex-

ton värmlandskommuner och Landstinget i Värmland. Det syftar till att utveckla en 

gemensam kunskapsbas och förstärka kompetensen bland personal som i sitt arbete 

kommer i kontakt med personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsned-

sättning.  

FoU Välfärd Värmland har haft uppdraget att utvärdera projekts program, processer 

och måluppfyllelse samt att ge en fortlöpande återkoppling till projektledningen 

under projekttiden. De resultat utvärderaren kommit fram till ser jag som allmänt 

tillämpliga i flera sammanhang där intentionerna är samverkan mellan huvudmän-

nen inom vård-, stöd och omsorg. Denna rapport kan därför med fördel läsas av 

personer verksamma inom kommuners socialpsykiatri och Landstingets psykiatri i 

synnerhet, men också av personer med intresse för samverkan och integrationspro-

cesser i allmänhet. Utvärderingen har genomförts av fil dr Per Folkesson, utredare 

vid FoU Välfärd Värmland.  

 

FoU Välfärd Värmland, Karlstads universitet, mars 2012  

 

Birgit Häger 

Föreståndare 
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1 Inledning	  

Den här rapporten redovisar slutresultatet av arbetet med att utvärdera Projektet in-

tegrerad psykiatri i Värmland som pågått sedan 2009. FoU Välfärd Värmland1 fick 

detta uppdrag på våren samma år efter att Socialstyrelsen beviljat medel till projek-

tet. Projektmedlen har förvaltats av division psykiatri inom Landstinget i Värmland 

som formellt kan sägas ha varit uppdragsgivare. För ansökan om projektmedel sva-

rade dock Landstinget i Värmland tillsammans med samtliga sexton värmlands-

kommuner. Även Region Värmland har varit en viktig aktör för projektets tillblivel-

se och genomförand.  

Projektet integrerad psykiatri i Värmland har varit en särskild insats för att stärka 

ställningen och förbättra vården och stödet till personer i länet med nedsatt psykiskt 

välbefinnande. Personer med psykiska funktionsnedsättningar, allmänt benämnda 

brukare/patienter, har stått i fokus. Det vill säga personer i Värmlands län som sam-

tidigt är brukare av kommunala socialpsykiatriska tjänster i sin hemkommun och 

patienter inom hälso- och sjukvårdens psykiatri. Genom projektet har Landstinget i 

Värmland, värmlandskommunerna, Region Värmland och i förlängningen även So-

cialstyrelsen och Sveriges regering och riksdag särskilt uppmärksammat dessa perso-

ner och deras situation. Syftet med projektet har varit att få den vård och det stöd 

som ges att hänga samman på ett meningsfullt och verksamt sätt, bli integrerad. På 

så sätt har brukaren/patienten ständigt varit närvarande i detta projekt. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 (www.kau.se/fou-valfard-varmland) 
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I praktiken, i den konkreta närvaron och deltagandet i projektet, har bruka-

ren/patienten däremot varit marginell. Även om olika lednings- och arbetsgrupper 

haft representanter för patientföreningar, anhörigföreningar och brukarorganisatio-

ner bland sina medlemmar är det andra än brukarna/patienterna själva som drivit 

projektet. Det är ursprungligen ett hälsopolitiskt projekt på central nationell nivå 

med rötter i Nationell psykiatrisamordning (SOU 2006:100). De viktigaste insatser-

na har riktats till baspersonal inom psykiatriska verksamheter i kommunerna och 

landstinget. De kan sorteras in under rubriken `kompetensutveckling´ och har ge-

nomförts för att integrera den vård och det stöd brukare/patienter i Värmlands län 

är i behov av.  

Rapporten handlar om detta projektarbete och är författad med utgångspunkt i det 

utvärderingsuppdrag FoU Välfärd Värmland haft. Syftet med den externa utvärde-

ringen av Projektet integrerad psykiatri i Värmland har varit att;  

- fortlöpande studera och dokumentera de processer, det vill säga de handling-

ar, händelser och händelseförlopp, som ägt rum inom ramen för projektet2, 

- ge bidrag till projektprocessen genom att fortlöpande förse projektledningen 

med underlag för justeringar av projektinsatserna under projekttiden3, 

- genomföra en måluppfyllelseanalys4 för att redovisa om mål och förväntade 

resultat uppnåtts eller inte, 

- presentera den grundläggande tankemodell eller teori som utgjort referensram 

och inverkat formerande på projektet5. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Att genomföra en så kallad processutvärdering. Se metodkapitlet nedan för en beskrivning av vad 
som menas med en processutvärdering. 
3 Att genomföra en så kallad formativ utvärdering. Se metodkapitlet nedan för en närmare beskrivning 
av vad en formativ utvärdering är. 
4 Se metodkapitlet nedan för en beskrivning av vad som menas med en måluppfyllelseanalys. 
5 Att genomföra en så kallad programutvärdering. Se metodkapitlet nedan för en beskrivning av denna 
typ av utvärdering. 
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I det följande presenteras inledningsvis projektets bakgrund, mål och förväntade 

resultat. Inledningen följs av ett metodkapitel som i sin tur följs av ett kapitel där 

resultatet av det undersökande arbetet redovisas. Rapporten avslutas med kapitlet 

Diskussion och slutsatser.  

 

 

1.1 Projektets bakgrund 

Projektet integrerad psykiatri i Värmland genomförs 2009 - 20126 med medel bevil-

jade av Socialstyrelsen (2009a) efter en gemensam ansökan hösten 2008 från Lands-

tinget i Värmland och de sexton värmlandskommunerna (LiV, 2008). Den omedel-

bara bakgrunden till projektansökan var att Socialstyrelsen den 1 september 2008 

skickat en inbjudan till samtliga kommuner och landsting att ansöka om bidrag 

(Socialstyrelsen, 2009b) förankrad i ett regeringsbeslut den 18 juni 2008 (Regeringen, 

2008):  

Uppdrag att utbetala bidrag till kommuner och landsting för att förstärka 
kompetensen bland personal som i sitt arbete kommer i kontakt med per-
soner med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning. 
(Regeringen, 2008, sidan 1)  

Ett villkor för bidrag var att ansökan skulle göras gemensamt av landsting och 

kommuner och utformas i samarbete med patient-, brukar- och anhörigorganisatio-

ner. Landstinget i Värmland och samtliga kommuner i länet tog fasta på regeringens 

och Socialstyrelsens uppmaning och formulerade en gemensam ansökan om pro-

jektbidrag.  

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Projektet integrerad psykiatri steg-2 pågår för närvarande men ingår inte i detta utvärderingsupp-
drag. 



	   12	  

Nya Perspektiv 

Den gemensamma ansökan från Landstinget i Värmland och de sexton värmlands-

kommunerna utgick från ett pågående regionalt arbete i länet med den nationella 

satsningen Nya Perspektiv (2009) som initierats av Sveriges Kommuner och Lands-

ting år 2007. I Värmland kom Nya Perspektiv att implementeras och genomföras 

som ett samarbete mellan Region Värmland, Värmlands kommuner, Landstinget i 

Värmland, Landstingsnätverken Hälsa och Demokrati och Uppdrag Hälsa samt Sve-

riges Kommuner och Landsting, SKL. Under 2007-2010 genomfördes sex kunskaps-

seminarier (Region Värmland, 2010). Föreläsningar varvades med gruppdiskussioner;  

där samtliga ledande politiker och tjänstemän från både kommuner och 
landsting träffades för att lära känna varandra, varandras förutsättningar 
och gemensamt analysera befolkningens hälsa och behov av både vård 
och omsorg. (Nya Perspektiv, 2009, sidan 4)  

Nya Perspektiv var en process som initierats med syfte att stödja kommuners och 

landstings uppdrag att värna om medborgarnas hälsa mot bakgrund av att landsting 

och kommuner ”står inför stora framtida utmaningar” som kräver samverkan. Tan-

ken var att nya och gemensamma kunskaper och en ökad samsyn är en förutsättning 

för samverkan och konstruktiva beslutsprocesser för att tillgodose befolkningens 

behov av både vård och omsorg. En ”sömlös vård” eftersträvades mellan olika vård- 

och omsorgsformer för att överbrygga den komplexitet som ofta uppstår när flera 

verksamheter och huvudmän är inblandade och ansvariga för enskilda medborgares 

problematik och behandling. Då kan det vara svårt för den enskilde att ”orientera 

sig i den hjälp som står till buds och var man ska söka den, en svårighet som blivit 

alltmer uppenbar för utsatta och marginaliserade grupper”. (Nya Perspektiv, 2009) 

Nya Perspektiv är en gemensam arena för kommunerna i Värmland och 
Landstinget i Värmland att mötas i en dialog utifrån ett medborgarper-
spektiv. Politikernas roll är att vara ”befolkningsföreträdare” och ange in-
riktningen och vilka effekter som ska uppnås inom vård, omsorg och 
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folkhälsa. Organisationernas förvaltningar har till uppgift att organisera 
och verkställa utifrån antagna mål. (Region Värmland, 2009, sidan 4) 

Dialogerna under seminarierna innebar att Nya Perspektiv kom att formera och fo-

kusera fyra utmaningar: 

- Den sårbara familjen. 
- Riskbruk och riskbeteende. 
- Psykisk ohälsa. 
- Äldres hälsa. 

 

Projektet integrerad psykiatri i Värmland och den gemensamma ansökan (LiV, 2008) 

om medel till detta projekt utgår från denna utmaning avseende värmlänningarnas 

psykiska ohälsa som lyftes fram som en gemensam utmaning för kommunerna och 

Landstinget i Värmland. 

Samverkan och vård- och stödsamordning betonas inom Nya Perspektiv mot bak-

grund av den omorientering i synen på ”psykiskt sjuka” som ägt rum genom Psykiat-

rireformen 1995 och Nationell psykiatrisamordning (SOU 2006:100) tio år senare. 

De ”psykiskt sjuka” framställs som personer med rättigheter och skyldigheter som 

alla andra och patienten/brukaren sätts i fokus för att ”stärka brukarens ställning”. 

Konceptet `vård- och stödsamordning´ formulerades på följande sätt; 

- patient/brukare garanteras en sammanhållen vård och stöd som 
motsvarar individuella behov och täcker alla livsområden, 

- ett arbetssätt där en person är personligt ansvarig för att tillse att pa-
tient/brukare får de insatser han eller hon anser sig behöva genom 
att själv utföra dem eller tillse att någon annan gör det. Allt i syfte 
att den enskilde ska ta egen makt över sin situation, 

- utöver behandling och omvårdnad ser vård- och stödsamordnaren 
också till att vardagslivet fungerar, det vill säga tar ansvar för att per-
sonen har ett fungerande boende, klarar sin ekonomi, och hittar 
meningsfulla sysselsättningar motsvarande arbete och fritid.  



	   14	  

En vård- och stödsamordnare måste, för att bli tillräckligt kraftfull, finnas 
inom ramen för samhällsbaserade team som arbetar över huvudmanna-
gränserna med både sociala och psykiatriska insatser. Det kommer givet-
vis att innebära att både kommun och landsting ändrar en del av sina ru-
tiner och arbetssätt och att man gör detta i samarbete. (Region Värmland, 
2009, sidan 24) 

Dessa processer och ställningstaganden utgör bakgrund och referensram7 för kom-

munernas och landstingets gemensamma ansökan (LiV, 2008) till Socialstyrelsen om 

projektmedel till Projektet integrerad psykiatri i Värmland hösten 2008. 

 

 

1.2 Projektet integrerad psykiatri i Värmland 

I februari 2009 kom ett meddelande från Socialstyrelsen (2009a) till Landstinget i 

Värmland att projektet beviljats medel, 3 800 000 kronor av de 7 146 000 kronor 

man ansökt om.  

Beviljade medel avser främst del 1 ”Certifieringsutbildning” och del 3 
”Handledning, praktisk vägledning och systematisk reflektion” samt ”ko-
ordinering och utvärdering”. (Socialstyrelsen, 2009a, sidan 1)  

Drygt hälften av sökta medel beviljades således. Medel för del 2 ”Case Management, 

grundutbildning” beviljades inte eftersom Värmland tidigare tilldelats medel från 

Nationell psykiatrisamordning för att utbilda vård- och stödsamordnare. Dessutom 

ansågs inte del 2 vara en egentlig basutbildning.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Projektet integrerad psykiatri i Värmland och arbetet inom Nya Perspektiv var länkat till andra lokala 
projekt som Beroendecentrum och Framtidens psykiatri som syftar till att forma en gemensam fram-
tidsbild av psykiatrin med patienten i fokus, projekt Kunskapsbanken och Körkort för livet, ett 3-årigt 
projekt i 5 kommuner som genomförs av RSMH med medel från Allmänna Arvsfonden, ett nybildat 
Vård- och omsorgscollege inom gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram som innebär ett samar-
bete mellan praktikerfält och utbildning (Åberg, 2010) och en långsiktig gemensam samverkansstrate-
gi mellan psykiatrin och Karlstads universitet. 
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Genom Socialstyrelsens beslut inleddes ett arbete med att genomföra projektet i en-

lighet med den plan som finns i ansökan om projektmedel (LiV, 2008).  

Avsikten är att synliggöra olikheterna i kompetens och synsätt hos de oli-
ka aktörerna och utveckla de olika professionerna i en gemensam resurs 
tillsammans med den enskilde brukaren/patienten. Fokus ska vara det 
friska, med en betoning på hälsan i landstingets hälso- och sjukvård och 
den enskildes egna resurser i socialtjänstlagens mening. I centrum av 
satsningen står patienten. Det uppfattas i sin mest sanna form som att pa-
tienten har makten i sitt liv och samhällets resurser är erbjudanden. Med 
det synsättet blir samarbetet över organisationsgränser och med den en-
skilde en förutsättning för vård och stöd. (LiV, 2008, sidan 1)  

I ansökan påpekas att ett länsövergripande koncept med lokala samverkansarenor 

visat sig vara framgångsrikt. De aktiviteter som planerades inom projektet var inrik-

tade mot målet att etablera samverkansteam i varje kommun och få igång en funge-

rande resurs att erbjuda individen efter behov. Medlet var teambildning, utbildning 

i evidensbaserade arbetssätt och stöd i tillämpningen genom handledning, praktisk 

vägledning och systematisk reflektion. Det hänvisas till att Socialstyrelsen genomför 

en satsning med målet att alla människor med psykisk sjukdom eller psykiskt funk-

tionshinder ska garanteras en bostad och det stöd i vardagen som de har behov av, 

arbete eller meningsfull sysselsättning, gemenskap och delaktighet i samhället och 

goda vård- och stödinsatser. Det påpekas att det krävs en gemensam kunskapsbas för 

att kunna åstadkomma detta. 

 

Projektets styrning 

Flera nivåer av styrmekanismer och styrande referensramar för projektet kan urskil-

jas; teoretiska referensramar, projektets syfte, mål och förväntade resultat, projektets 

målgrupp och projektets organisation. 
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Teoretiska referensramar 

I ansökan om projektmedel hänvisas mycket kort till två vetenskapliga källor, Aaron 

Antonovsky  och Axel Targama. 

 

Salutogenes och känsla av sammanhang 

Salutogenes kommer från latinets salus, som betyder hälsa och från det 
grekiska ordet genesis som betyder ursprung eller uppkomst. Professor 
Aaron Antonovsky var den som myntade begreppet. 

(www.salutogenes.com) 

Salutogenes (Antonovsky, 2005) innebär en fokusering på det friska längs ett konti-

nuum mellan hälsa och ohälsa och baseras på en holistisk syn på människan och 

hennes livssammanhang. 

Med det salutogena synsättet kan människor inte reduceras till biologiska 
varelser. Det är en sida av saken. En annan är att behoven och arbetet 
inte låter sig sönderstyckas och delas i lika uppgifter, som kan skötas vid 
sidan av varandra. Med det salutogena synsättet följer krav på att om-
sorgsarbetet utförs inom ramen för samarbetsrelationer mellan givare och 
tagare av omsorg. (Westlund & Sjöberg, 2005, sidan 54)  

Hälsobefrämjande faktorer som kan bidra till hälsa och välbefinnande betonas och 

en persons känsla av sammanhang, kasam, är enligt Antonovsky (2005) avgörande 

för en persons rörelse längs kontinuet hälsa - ohälsa. 

Kasam utgörs enligt Antonovsky (2005) av tre aspekter, begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet. De tre komponenterna är sammanflätade med varandra och 

samverkar i skapandet av tillståndet `känsla av sammanhang´. Enligt Antonovsky är 

meningsfullhet den viktigaste komponenten, som förutsättning för begriplighet och 

hanterbarhet.  
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Att prioritera meningsfullhet är en skillnad som gör skillnad. Då tillvara-
tas resurser och arbetet blir mer hanterbart. (Westlund & Sjöberg, 2005, 
sidan 54) 

Den näst viktigaste komponenten är begriplighet, ett begrepp som refererar till den 

grad i vilken en person för sig själv kan begripliggöra olika tillstånd, fenomen och 

situationer, yttre som inre. Tanken är att begriplighet krävs för att kunna hantera 

olika situationer, tillstånd och svårigheter.  

Antonovsky (2005) definierar begreppet `kasam´ på följande sätt. 

Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken ut-
sträckning man har en genomträngande och varaktig men dynamisk käns-
la av tillit till att (1) de stimuli som härrör från ens inre och yttre värld 
under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, (2) de re-
surser som krävs för att man ska kunna möta de krav som dessa stimuli 
ställer på en finns tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, värda in-
vestering och engagemang. (Antonovsky, 2005, sidan 46) 

 

Kompetensförstärkning respektive kompetensförnyelse 

Norbäck & Targama (2009) påpekar att förändringar kräver att människor kommer 

att bete sig annorlunda än de gjort tidigare och de presenterar olika teorier för 

mänskligt handlande. Instrumentell rationalitet som förklaringsmodell utgår från att 

handlingar styrs av avsikter och rationellt tänkande. Att människor medvetet väljer 

mellan olika handlingsalternativ och gör faktiska val baserade på den slutsats det 

kalkylerande förnuftet kommit fram till. Konsekvensen av denna förklaringsmodell 

blir att personer som ansvarar för kompetensutveckling i en verksamhet förser män-

niskor med den information de tänker sig att dessa behöver för att med hjälp av 

denna nya information och sitt rationella förnuft kunna handla i enlighet med led-

ningens önskemål. Ett rationalistiskt tänkesätt innebär ofta att information och kun-
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skap är något som hämtas utanför den egna organisationen, till exempel från univer-

sitet eller konsulter. 

Institutionell teori (Norbäck & Targama, 2009) som förklaringsmodell för männi-

skors handlingar utgår från att vi är styrda av normer och regler. Kompetensutveck-

ling med utgångspunkt i institutionell teori leder till försök att få människor att bry-

ta etablerade normativa mönster för att utveckla nya och mer effektiva. Nya efter-

strävade arbetssätt föreskrivs8 genom riktlinjer, regelverk, lagar och normativa före-

skrifter i olika former.  

Fenomenologisk teori (Norbäck & Targama, 2009) utgår från att vi människor hand-

lar mot bakgrund av den förståelse vi har av verkligheten. Kunskap och handling är 

inte åtskilda aspekter utan integrerade och samverkande i situationer som uppstår i 

ett visst sammanhang.  

När vi just nu ser eller gör något, blir vårt handlande begripligt för oss ut-
ifrån den förförståelse vi har, och den har i sin tur skapats utifrån tidigare 
erfarenheter och reflektioner. (Norbäck & Targama, 2009, sidan 97) 

Erfarenhet, reflektion och förståelse är avgörande i människors handlande enligt 

detta synsätt. Kompetensutveckling med förankring i en fenomenologisk förklar-

ingsmodell leder till försök att skapa möjligheter för människor att reflektera över 

sitt arbete och det sammanhang där de befinner sig. 

Men en stor del av de erfarenheterna görs i ett socialt sammanhang, och 
många bearbetas och tolkas i ett samspel med andra. Grupper av männi-
skor kan därför ha gemensamma och likartade erfarenheter, och de skapar 
sig därmed förståelsemönster med en betydande gemensam nämnare. 
(Norbäck & Targama, 2009, sidan 98) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Nya Perspektiv kan sägas vara ett exempel på detta liksom det arbete som stat, landsting och kom-
muner för närvarande bedriver genom ”Plattform för evidensbaserad praktik i socialtjänsten”. 
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Eliasson & Targama (2005) presenterar ”en enkel modell” för kompetensutveckling 

där `förståelse´ (av det egna sammanhanget och arbetet) är nyckelbegrepp och `kom-

petensförstärkning´ respektive `kompetensförnyelse´ nära relaterade begrepp. Förstå-

else betyder att en person eller en grupp ser en mening i det som händer och sker i 

det sammanhang där de befinner sig. Denna förståelse styr också hur en person 

handlar i situationer hon eller han möter. Det är den subjektiva förståelsen och 

tolkningen av en situation i ett sammanhang som är avgörande, inte världen i objek-

tiv mening. 

Det blir då tydligt att det, om det finns en möjlighet att utveckla och för-
ändra en persons förståelse av arbetet, skulle ha ett slags hävstångseffekt 
när det gäller kompetensutveckling. (Eliasson & Targama, 2005, sidan 
1258) 

Att enbart öka människors kunskaper, att fylla på, behöver inte betyda kompetens-

utveckling. För det krävs ny förståelse och Eliasson & Targama (2005) urskiljer två 

processer. Vanligtvis förses människor med information och kunskap som ”bygger 

på det man redan vet” utan att förståelsen av arbetet förändras. Detta benämner för-

fattarna `kompetensförstärkning´. Genomgripande förändringar kräver `kompetens-

förnyelse´ vilket förutsätter möjligheter att reflektera, ompröva och omskapa sin för-

ståelse av sitt arbete och sammanhang för att kunna tolka och hantera situationer på 

ett annat sätt än tidigare.  

Om en chef vill att en organisation skall omprövas och förnyas kommer 
han eller hon inte långt genom direktiv, detaljstyrning och lärarstyrda ut-
bildningar. Det är först när medarbetarna stimuleras att på egen hand 
skaffa sig kunskaper och erfarenheter genom kritisk reflektion kring egen 
praktik9 som utvecklingen går framåt.  

Kompetensförnyelse kan alltså inte kommenderas fram. Det går inte att 
med maktmedel få människor att tänka i andra banor. Det krävs mod att 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Det är värt att notera att författarnas användning av begreppet reflektion anknyter till Lars Oscars-
sons (2009) tankar om den `reflekterande praktikern´ som avgörande parameter i en ”evidensbaserad 
praktik i socialt arbete”. 
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ge medarbetare ansvar, frihet och stimulans till kritisk reflektion, även om 
man har en viss möjlighet att påverka genom att delta i dialoger. Dialogen 
handlar om att försöka påverka, men också att låta sig påverkas. Det är en 
utmaning för chefen/ledaren att våga överlämna en väsentlig del av kon-
trollen över utvecklingen till sina medarbetare. (Eliasson & Targama, 
2005, sidan 1259-60) 

 

Projektets syfte, mål, förväntade resultat och målgrupp 

Syfte och mål för Projektet integrerad psykiatri i Värmland var att förstärka10 kompe-

tensen bland personal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk 

sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning och utveckla en gemensam kunskapsbas 

för;  

- landstingets slutna- och öppna psykiatri, rättspsykiatri och primärvårdens 

allmänmedicin, 

- kommunens socialpsykiatri, brukar-, patient- och anhörigföreningar 

- samt andra aktörer som utbildningsinstitutioner, kriminalvårdens frivård med 

flera, 

- etablera ett antal11 samverkansteam i varje kommun. 

 

Projektets förväntade resultat är formulerade på följande sätt: 

- Evidensbaserade arbetssätt är kända och tillämpas i praktiken. 

- Ett antal samverkansteam har etablerats och är verksamma. 

- Fler individuella vårdplaner finns. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 Jämför med Eliasson & Targamas (2005) diskussion i föregående stycke. 
11 Projektplanens målformulering är otydlig och motsägelsefull på denna punkt. 
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- Brukarnas/patienternas resurser utvecklas. 

- Samarbetsformer har utvecklats mellan den integrerade psykiatrins vårdgi-

vare och brukar-, patient- och anhörigorganisationerna. 

- En långsiktig strategi för kompetensförsörjning inom den integrerade psyki-

atrin i Värmland finns. 

- Både kunskap, praktisk tillämpning och reflektion är verktyg i kompetens-

utvecklingen. 

(LiV, 2008, sidan 2) 

Målgruppen för projektet presenteras här genom ett citat ur ansökan om projektme-

del: 

Målgruppen för de planerade aktiviteterna är personal i den psykiatriska 
hälso- och sjukvården och inom socialtjänsten som i sitt arbete kommer i 
kontakt med personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsned-
sättning. Avsikten är alltså att rikta aktiviteterna till personal närmast bru-
karen/patienten. Aktiviteterna ska resultera i etablering av ett antal sam-
verkansteam i de värmländska kommunerna vilket innebär att yrkeskate-
gorier som skötare, vårdare, sjuksköterskor, hemtjänstpersonal (underskö-
terskor, personliga assistenter, personliga ombud), boendestödjare, arbets-
terapeuter, rehabiliteringspersonal och behandlingsassistenter är den pri-
mära målgruppen. Andra personalkategorier, såsom socialsekretera-
re/kuratorer, biståndsbedömare, läkare och psykologer har också betydel-
se för samverkansteamens möjligheter att förverkliga sina ambitioner och 
därför är de också målgrupp för aktiviteterna utan att för den skull vara 
huvudmålgrupp. (LiV, 2008, sidan 9) 

 

Projektets organisation 

Projektets organisation av resurser för att kunna genomföra det i enlighet med ansö-

kan består av en styrgrupp, en projektledare och en arbetsgrupp. 

Ur arbetet med Nya Perspektiv växte en arbetsgrupp fram med uppdrag att arbeta 

med utmaningen psykisk hälsa. Denna arbetsgrupp utgör styrgrupp för Projektet 
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integrerad psykiatri i Värmland. I gruppen ingår representanter för hälso- och sjuk-

vården, kommunerna, brukarorganisationerna, Nätverket psykiatri Värmland12 och 

närsjukvårdskoordinator. Under projekttiden är projektledaren för Projektet integre-

rad psykiatri i Värmland adjungerad till denna grupp.  

En projektanställd projektledare ansvarar för planering, implementering och genom-

förande av projektet. Projektledaren har tillgång till ett nätverk av kontakt- och 

stödpersoner i detta arbete. Däremot är ställningen i en linjeorganisation relativt 

oklar vad gäller exempelvis ansvarsfrågor. 

En arbetsgrupp bildades för att under projektperioden driva Projektet integrerad 

psykiatri i Värmland. Den består av representanter för kommuner och landsting, 

brukarorganisationerna och de som går utbildningen. Projektledaren är ordförande i 

denna grupp. 

 

Planerade aktiviteter i projektet 

Den ursprungliga planen enligt ansökan var att genomföra tre huvudmoment inom 

projektet:  

A. En certifieringsutbildning.  

B. En grundutbildning i case management. 

C. Handledning, praktisk vägledning och systematisk reflektion. 

Dessa tre delar var relaterade till varandra vad gäller kompetensinnehåll och uppdra-

get att integrera psykiatrin i länet. Projektet syftade till att säkerställa ”den gemen-

samma kunskapsbasen för de som ska verka i samverkansteamen” (LiV, 2008, sidan 

7). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 aspbladet.wordpress.com/tag/natverket-psykiatri-varmland/ 
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Medlen för genomförandet av en grundutbildning i case management ströks när 

Socialstyrelsen tog ställning till ansökan och fattade beslut. Det blev således mo-

menten A och C som kom att ingå i genomförandet av Projektet integrerad psykiatri 

i Värmland. 

 

Certifieringsutbildning 

Tanken var att deltagarna i den planerade certifieringsutbildningen skulle rekryteras 

teamvis så att de `samverkansteam´ som avsågs utgöra den centrala parametern i den 

integrerade psykiatrin i länet skulle svetsas samman under utbildningen och på så vis 

etableras som samordnade och samordnande enheter i sitt lokala sammanhang. I 

ansökan (LiV, 2008) anges ambitionen att minst ett samverkansteam skapas och ut-

bildas i varje kommun under tiden projektet pågår. Under certifieringsutbildningen 

skulle grunden läggas för en kontinuerlig systematisk reflektion, uppföljning och 

utveckling av psykiatrin i länet, för att tillförsäkra brukare/patienter en kvalitativt 

god och jämlik vård. 

Denna utbildningssatsning kom inte att genomföras som en utbildning som gav 

sina deltagare en certifiering. Den genomfördes under år 2010 med deltagande av 

cirka 200 personer från kommuner och Landsting under benämningen 

Kompetensutveckling för baspersonal och finns redovisad i tre olika rapporter 

(Folkesson, 2010b, 2011; Olsson, 2011). I resultatkapitlet i föreliggande rapport 

redovisas en utvärdering av Kompetensutveckling för baspersonal som process inom 

ramen för projektet. 

 

Handledning, praktisk vägledning och systematisk reflektion 

Denna del av projektet avsåg att organisera handledning, praktisk vägledning och 

systematisk reflektion hos dem som på basplanet har uppdraget ett bedriva en inte-
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grerad psykiatri i länet. Vård – och stödsamordnare var tänkt att utgöra en resurs för 

handledning till de samverkansteam som avsågs bli etablerade genom certifierings-

utbildningen, senare Kompetensutveckling för baspersonal. 

 

Integrerad psykiatri Steg-2 

Eftersom den ursprungliga ansökan om medel till Projektet integrerad psykiatri i 

Värmland (LiV, 2008) fick avslag på momentet B, grundutbildning i case manage-

ment, utformades en ny ansökan om; 

… bidrag att förstärka och vidareutveckla kompetensen bland personal 
som i sitt dagliga arbete kommer i kontakt med personer med psykisk 
sjukdom/funktionsnedsättning. (LiV, 2009) 

Detta projekt Integrerad psykiatri Steg-2 planerades som en fortsättning på Projektet 

integrerad psykiatri i Värmland. Syftet med det nya projektet var att fördjupa och 

säkerställa en gemensam kunskapsbas för att implementera de politiska besluten om 

vård- och stödsamordning som arbetsmetod inom psykiatrin i länet. Detta syfte 

kopplades samman med målet att etablera samverkansteam i varje kommun.  

Detta nya projekt genomförs som en utbildningssatsning i vård- och stödsamord-

ning under 2011 och 2012 med 30 deltagare från vuxenpsykiatri och socialtjänst i 

Värmlands län med erfarenhet av arbete med psykiskt funktionshindrade och som 

fått vitsord om personlig lämplighet för rollen som vård och stödsamordnare.  

Detta delprojekt är inte föremål för utvärdering inom ramen för det utvärderings-

uppdrag som redovisas i denna rapport. 
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1.3 Utvärderingsuppdraget 

När Socialstyrelsen meddelade sitt beslut att tilldela medel till projektet gick upp-

draget att genomföra en extern utvärdering av det till FoU Välfärd Värmland. I den 

ansökan om projektmedel som sändes till Socialstyrelsen finns ett avsnitt om Upp-

följning och utvärdering. Där nämns att ett av skälen till att FoU Välfärd Värmland 

vidtalats för en extern utvärdering var;  

… att man sedan psykiatrireformen 1995 genomfört och dokumenterat 
en rad studier om psykiatrins utveckling i Värmland och är väl förtrogen 
med utvärderingsforskning och verksamhetsområdet psykiatri. (LiV, 2008, 
sidan 10) 

Där nämns också att utvärdering innebär ett ”värderande omdöme”. Enligt uppdra-

get ska utvärderingen av projektet innehålla följande delar: en programutvärdering, 

en processutvärdering, en formativ utvärdering och en måluppfyllelseanalys. FoU 

Välfärd Värmland har således åtagit sig att på goda vetenskapliga grunder avge vär-

derande omdömen om Projektet integrerad psykiatri i Värmland vad avser de pro-

cesser som ägt rum inom projektet, uppfyllelsen av mål och förväntade resultat, den 

tankemodell som präglat projektet och dess genomförande och att kontinuerligt för-

se projektledningen med empiriskt baserade underlag för att möjliggöra justeringar 

av de projektinsatser som genomförs under projekttiden. 
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2 Metoder för utvärdering 

Enligt uppdraget ska utvärderingen av projektet innehålla följande delar: en pro-

gramutvärdering, en processutvärdering, en formativ utvärdering och en måluppfyl-

lelseanalys. I detta kapitel ges en översiktlig presentation av dessa olika metoder för 

utvärdering, hur ett empiriskt material samlats in och hur det bearbetats för att få 

fram ett resultat. Avslutningsvis behandlas frågor som rör reliabilitet, validitet och 

etik.  

 

 

2.1 Programutvärdering 

I en programutvärdering undersöks, presenteras och värderas den grundläggande 

tankemodell eller programteori som inverkar formerande på ett program, en verk-

samhet eller ett projekt.  

Eriksson & Karlsson (2008) skriver följande på sidan 54: 

Även om termen programutvärdering inte känns helt bekväm i svensk 
och nordisk kontext, pekar den på en viktig – och ibland kanske försum-
mad – aspekt, nämligen vikten av den bakomliggande teorin, tankemodel-
len som bär upp den konkreta verksamheten/programmet ifråga. 
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Programutvärderingen utgår från projektets bakgrundsdiskurs13, projektets syfte, mål 

och förväntade resultat och de teoretiska referensramar som funnits uttalade innan 

projektets genomförande. Information om projektets bärande tankestrukturer, så 

som dessa står att finna i projektrelaterade dokument och hos personer med god 

kännedom om projektet och dess bakgrund, har samlats in för att utgöra program-

utvärderingens empiriska material. Det insamlade materialet som omfattar doku-

mentation från arbetet med Nya Perspektiv, ansökan om projektmedel, teoretiska 

referenser och intervjuer presenteras i detalj under rubriken Datainsamling och un-

dersökningens empiriska material nedan. Bearbetningen av detta material har ge-

nomförts som en induktiv tematisk analys (Hayes, 2000). I avsnittet om databear-

betning nedan redovisas vad som avses med en tematisk analys. 

 

 

2.2 Processutvärdering 

I en processutvärdering samlas information in om de processer och skeenden, det 

vill säga de handlingar, händelser och händelseförlopp, som äger rum inom ramen 

för ett projekt, som underlag för beskrivning, analys och värdering (Eriksson & 

Karlsson, 2008). En deduktiv tematisk analys (Hayes, 2000) av dokument, anteck-

ningar, intervjuer och enkäter, har genomförts med utgångspunkt i projektets pro-

gramteori, utarbetad enligt ovan. Den gav underlag för formulering av följande ana-

lytiska kategorier för deduktiv bearbetning med avseende på processer i projektet: 

- Gemensam kunskapsbas 

- Samverkan 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

13	  Med diskurs menas ”alla slags användande av språk i muntliga och skriftliga sociala 
sammanhang, det vill säga utsagor och skriftliga dokument. En diskurs är en social text.” 
(Alvesson & Sköldberg, 1994, sidan 281) 
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- Sammanhang 

- Integration 

- Splittring 

- Samverkansteam 

En induktiv tematisk analys (Hayes, 2000) har genomförts på samma material för att 

undersöka förekomsten av processer utöver dem som visar sig genom den deduktiva 

analysen. 

 

 

2.3 Formativ utvärdering 

Formativa utvärderingar förväntas ge underlag för att kunna förändra en projekt-

verksamhet under tiden den pågår (Eriksson & Karlsson, 1998). En fortlöpande in-

samling och bearbetning av information ger möjlighet att återföra denna bearbetade 

information i tematiserad form till projektets ledning. Syftet med en formativ utvär-

dering är att bedöma projektets dagsaktuella tillstånd och pågående processer som 

underlag för reflektioner och eventuella kursändringar.  

Samordnaren14 föreslås kontinuerligt följa upp att projektet genomförs i 
enlighet med de beskrivna tankegångarna. Ett nära samarbete med en ex-
tern utvärderare bedöms ge ett kvalitativt bra underlag för planeringen av 
den fortsatta utvecklingen av psykiatrivården i Värmland. 

Om syftet är att ge underlag för fortlöpande justeringar under pågående 
verksamhet benämns utvärderingen som formativ, dvs. den kan bidra till 
att forma/omforma projektet under tiden det pågår. IKU15 avser att 
genomföra både en summativ och en formativ utvärdering för att ge bästa 
möjliga bidrag till projektprocessen och den fortsatta långsiktiga utveck-
lingen inom området. (LiV, 2008, sidan 10) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14 Detsamma som projektledaren för projektet. 
15 Från det att ansökan om projektmedel skrevs under 2008 tills beslutet om tilldelning av medel med-
delades av Socialstyrelsen våren 2009 hade IKU, Institutet för kvalitets- och utvecklingsarbete vid 
Karlstads universitet, bytt namn till FoU Välfärd Värmland. 
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Under projekttiden har information kontinuerligt samlats in i form av dokument, 

anteckningar, intervjuer och en enkät. Resultatet av den kontinuerliga bearbetningen 

av det insamlade materialet har redovisats regelbundet för projektledarna och vid 

några tillfällen för projektets arbetsgrupp. Två pm (Folkesson, 2010b, 2011) kan ses 

som skriftliga underlag i en formativ utvärdering. 

 

 

2.4 Måluppfyllelseanalys 

En måluppfyllelseanalys, eller målrelaterad utvärdering som är Eriksson & Karlssons 

(2008) benämning, tillämpar målen för en verksamhet eller ett projekt som värde-

ringskriterier. Projektets förväntade resultat har också formerats som kriterier i mål-

uppfyllelseanalysen. I en målrelaterad utvärdering fokuseras relationen mellan effek-

terna av de insatser som genomförts och de mål som formulerats för dessa insatser. 

Situationen ”efter” jämförs med de mål som formulerats ”före”.  

För att kunna använda mål som värderingskriterier måste dessa vara formulerade så 

att de är utvärderingsbara. De måste vara tydliga, kända, accepterade, realistiska, be-

dömningsbara och mätbara, för att en bedömning om och i vilken grad målen är 

uppfyllda ska vara möjlig. 

Måluppfyllelseanalysen av Projektet integrerad psykiatri i Värmland baseras på en 

jämförelse mellan projektets mål och förväntade resultat å ena sidan och informa-

tion i det insamlade materialet som säger något om detta å den andra. 
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2.5 Datainsamling och undersökningens empiriska material 

Följande empiriska material har sammanställts för bearbetning till ett undesöknings-

resultat.  

1. Dokument relaterade till projektet har sammanställts, framförallt för att ge ett 

empiriskt underlag för programutvärderingen. Men dessa dokument har även 

kommit till användning för andra delar av utvärderingen som processutvärde-

ringen och den målrelaterade utvärderingen. De dokument som använts som 

empiriskt material för tematiska analyser återfinns också i rapportens referensför-

teckning:  

LiV. (2008). Ansökan om medel till projektet Integrerad psykiatri i Värmland. 
2008-10-30, LK/081261, Dnr 6438/2008. Landstinget i Värmland. 
Division psykiatri. Karlstad. 

LiV. (2009). Integrerad Psykiatri i Värmland Steg-2. Ansökan om bidrag att 
förstärka och vidareutveckla kompetensen bland personal som i sitt 
dagliga arbete kommer i kontakt med personer med psykisk 
sjukdom/funktionsnedsättning. Landstinget i Värmland. Division 
psykiatri. Karlstad. 

Nya Perspektiv. (2009). Nya Perspektiv på styrning och ledning. Ledande 
förtroendevalda och tjänstemän i kommuner och landsting möts kring 
gemensamma utmaningar. Sveriges Kommuner och Landsting, 
Nätverket Hälsa och Demokrati, Nätverket Uppdrag Hälsa. 

Olsson, I. (2011). Projektrapport. Integrerad psykaitri i Värmland steg 1 och 
steg 2. Samverkansprojekt mellan Värmlands sexton kommuner och 
Landstinget i Värmland. Karlstad. Region Värmland 
Psykiatrisamordning Värmland. 

Plan. (2009). Plan för Kompetensutveckling för baspersonal, Viktigt för alla 
föreläsare. Projektledningen för Projektet integrerad psykiatri. 

Regeringen. (2008). Uppdrag att utbetala bidrag till kommuner och landsting 
för att förstärka kompetensen bland personal som i sitt arbete kommer i 
kontatk med personer med psykisk sjukdom eller psykisk 
funktionsnedsättning. Regeringsbeslut I:7, 2008-06-18, S2007/5554/HS. 
Stockholm. Socialdepartementet. 

Region Värmland. (2009). Nya perspektiv. För Värmlänningarnas bästa. 
Gemensamma mål i kommunerna och landstinget. Stencil. Region 
Värmland. 
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Region Värmland. (2010). Nya perspektiv. För Värmlänningarnas bästa. 
Gemensamma mål i kommunerna och landstinget. Stencil. Region 
Värmland. 

SKL. (2009). Nya Perpsektiv på styrning och ledning. Stockholm. Sveriges 
Kommuner och Landsting. 

Socialstyrelsen. (2007). Baspersonalens kompetens, förslag till 
kompetensförstärkningar i hälso- och sjukvård och socialtjänst. 
Kunskapsöversikt. www.socialstyrelsen.se Stockholm. Socialstyrelsen. 
NU!-enheten. 

 

2. Anteckningar från 17 möten med projektledarna mellan juni 2009 och septem-

ber 2011 och arbetsgruppen för projektet vid 6 tillfällen mellan juni 2009 och 

juni 2011. 

 

3. Vid såväl starten i januari som avslutningen i december 2010 av Kompetensut-

veckling för baspersonal genomfördes vid 8+8 kurstillfällen gruppdiskussioner i 

små- och storgrupper med de drygt 200 personer som medverkade i utbildning-

en. De gav upphov till anteckningar på blädderblock omfattande 77 blädder-

blocksblad som sammanfattar dessa diskussioner. 

 

4. I samband med kursstarten i januari 2010 delades en mall ut till varje deltagare 

som underlag för löpande dagboksanteckningar (se bilaga 1) under det år kursen 

pågick. Alla uppmanades att ha denna ”dagbok i bakfickan” under kursen och 

anteckna allt som var av intresse när det gällde samverkan inom och integration 

av psykiatrin i Värmland. Kursledaren uppmanade vid varje kurstillfälle kursdel-

tagarna att lämna in dagboksanteckningar fortlöpande. I december 2010 hade 41 

sidor ”dagboksanteckningar” lämnats in från personal vid fyra olika psykiatriska 

verksamhetsenheter representerande både kommuner och landsting och drygt 
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20 enskilda befattningshavare, 17 med en kommun som huvudman och 5 med 

landstinget. 

 

5. En enkät med såväl fasta svarsalternativ som öppna frågor (se bilaga 2) delades 

ut till de 184 deltagare i Kompetensutveckling för baspersonal som deltog i 

kursavslutningen i november-december 2011. Deltagarna fick ta med sig enkäten 

hem för att fylla i den och skicka in den inom en vecka efter kursavslutningen. 

93 personer besvarade enkäten16 vilket ger en svarsfrekvens på 50,5 %. 

 

6. Mellan november 2011 och mars 2012 genomfördes intervjuer (se bilaga 3) med 

särskilt utvalda grupper och personer. Sex individuella intervjuer har genomförts 

med nuvarande projektledaren17, tidigare projektledaren, representanter för två 

brukarorganisationer och en nyckelperson inom det psykiatriska verksamhets-

området. Gruppintervjuer har genomförts med arbetsgruppen för projektet och 

ett socialpsykiatriskt team18. Varje intervjuad deltagare informerades om syftet 

med intervjuerna, att deltagaren när som helst kunde avbryta sin medverkan om 

man så önskade och att materialet skulle behandlas konfidentiellt. Samtliga in-

tervjuer spelades in på ljudupptagare och varierade i tid mellan 36 och 86 minu-

ter.  

 

Triangulering 

Detta material har betraktats som och använts som en helhet. Vissa delar av det har 

haft en mer framträdande betydelse med avseende på vissa utvärderingsmoment. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16 7 enkätsvar inkom från en kommun i november 2011, cirka 10 månader efter kursavslutningen. 
17 Vid två tillfällen, ett i november 2011 och ett i februari 2012. 
18 Den gruppintervjun genomfördes i september 2010. 
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Enkäten har varit av störst betydelse för måluppfyllelseanalysen, men även intervju-

erna, dagböckerna och blädderblocksanteckningarna har varit av värde i utvärde-

ringen av mål och förväntade resultat liksom anteckningar från olika möten och 

kontakter. Processutvärderingen har baserats främst på information från möten med 

projektledarna och arbetsgruppen, men även intervjuerna, dagböckerna, blädder-

blocken och enkäten har bidragit. De formativa utvärderingsmomenten har baserats 

på det successivt framväxande material som fortlöpande samlats in och funnits till-

gängligt för bearbetning. Materialet har ökat och förbättrats över tiden och därmed 

även substans och tillförlitlighet i de resultat som kunnat redovisas för projektleda-

ren och arbetsgruppen. Programutvärderingen har framförallt baserats på dokument 

relaterade till projektet men även på de intervjuer som genomförts. 

Triangulering (Merriam, 1998; Patton, 1990; Thorén-Jönsson, 2008; Yin, 2007) är 

ett begrepp som används för att beskriva att en forskare strävar efter trovärdighet i 

sin studie genom att samla in, bearbeta och jämföra resultat från flera olika empiris-

ka material relaterade till ett fenomen. Överensstämmelser ger argument som stärker 

resultaten och de slutsatser man kan dra, de stärker studiens reliabilitet och validitet. 

Triangulering har varit en forskningsstrategi i arbetet med denna utvärdering. 

 

 

2.6 Databearbetning 

Det insamlade materialet har hanterats och bearbetats på olika sätt. Enkäten (se bi-

laga 2) innehåller frågor som ger kvantitativa data på olika mätnivåer och frågor som 

ger kvalitativa data. Den kvantitativa informationen i enkäten har matats in i stati-

stikprogrammet SPSS som använts för explorativa dataanalyser och frekvensstatistik. 

Kvalitativ information har bearbetats genom tematisk analys (Hayes, 2000) som är 

en metod som presenteras nedan. De dokument som sammanställts, de anteckning-
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ar som förts och de intervjuer som gjorts har också bearbetats genom tematisk ana-

lys.  

Tematisk analys (Hayes, 2000) kan vara såväl induktiv som deduktiv. Deduktiva un-

dersökningar baseras på i förväg formulerade analytiska kategorier vanligtvis härled-

da ur etablerad teori. Denna typ av undersökningar följer ”bevisets väg” för att pröva 

teori, antaganden eller utsagor. Induktiva undersökningar utgår från empiriska data 

som samlats in med utgångspunkt i en fråge- eller problemställning. Induktiva studi-

er har som syfte att beskriva och begripliggöra fenomen och kan vara begrepps- och 

teorigenererande. De följer ”upptäcktens väg.” Deduktion och induktion syftar på 

ett sätt att arbeta i förhållandet mellan teori och empiri, på en utforskande rörelse i 

olika riktningar. En som i huvudsak går från befintliga teoretiska utsagor mot empiri 

för att pröva utsagornas giltighet och en som går från empiri mot formulering av 

teori som kan begripliggöra fenomen i den verklighet forskaren samlat in informa-

tion om.  

Det synsätt som präglat utvärderingsarbetet i detta uppdrag är att begreppen deduk-

tion och induktion framförallt betecknar en tanke- eller arbetsriktning i förhållandet 

mellan teori och empiri och att ett utforskande arbete kan röra sig i båda riktningar-

na, såväl ”top-down” som ”bottom-up”. Att det handlar om en väg snarare än två 

och att det längs denna väg är möjligt att röra sig dels från befintlig teori mot empiri 

för att pröva teoretiska konstruktioners giltighet dels från empiri mot formulering av 

teori som kan begripliggöra den verklighet som utforskas. (Danermark, Ekström, 

Jakobsen, & Karlsson, 1997; Holme & Solvang, 1997; Patel & Davidson, 1994; 

Starrin, 1991) 

Induktiv tematisk analys innebär att ta ställning till all information som står att fin-

na i ett insamlat empiriskt material. Forskaren tar ställning till var och en av de 

minsta betydelsebärande enheter som kan urskiljas i materialet. Information som 

bedöms som relevant för undersökningens syfte och frågeställningar noteras och 
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kodas och hänförs på så sätt till ett så kallat prototema. Forskaren strävar då efter att 

så väl som möjligt ge de prototeman som formuleras benämningar som återspeglar 

betydelsen hos den information som hänförs dit. Det är vanligt i tematisk analys att 

benämningarna på prototeman förändras ju mer genomarbetat ett empiriskt material 

blir – tills forskaren finner en bästa representativ benämning för sina data. I en 

andra bearbetning som baseras på de prototeman som formulerats urskiljs och defi-

nieras särskilt pregnanta teman som får ge underlag för studiens resultatredovisning. 

Resultatet av studien redovisas som en tematisk begreppslig struktur som beskriver, 

definierar och relaterar de fenomen forskaren funnit i sitt material på ett begripligt 

sätt (Hayes, 2000). 

I en deduktiv tematisk analys bearbetas det insamlade materialet i relation till någon 

eller några analytiska kategorier som formulerats i förväg, med utgångspunkt i en 

hypotes eller teori. Forskaren tar ställning till var och en av de minsta betydelsebä-

rande enheter som kan urskiljas i det empiriska materialet för att avgöra om de kan 

relateras till någon eller några av de analytiska kategorierna. Information som be-

döms som relevant för undersökningens syfte och frågeställningar hänförs på så sätt 

till dessa i förväg formulerade temata. Utfallet av detta arbete utgör och redovisas 

som undersökningens resultat, som då kan bekräfta eller förkasta den teoretiska kon-

struktion som prövas. 

Samtliga intervjuer har spelats in på en digital ljudupptagare och överförts som ljud-

filer till en dator. Bearbetningen av intervjuerna har gått till så att jag lyssnat på 

dem. Kodningen av den inspelade informationen har gjorts som anteckningar i ett 

särskilt bredvidliggande ”memo” med en hänvisning till intervju och tidpunkt i in-

tervjun, så kallad ”off-line-kodning”. Jag har transkriberat avsnitt som innehållit in-

formation av särskild betydelse för utvärderingens syfte. Kodning av dokument och 

anteckningar har gjorts i marginalen i direkt anslutning till den kodade informatio-

nen. 
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2.7 Reliabilitet och validitet 

Begreppen reliabilitet och validitet betraktas traditionellt som grundläggande för all 

vetenskaplighet. Med en enkel definition förankrad i så kallad positivistisk forskning 

kan sägas att reliabilitet avser tillförlitligheten i en mätning medan validitet avser 

dess giltighet och att de mätinstrument som använts verkligen mätt vad som avsetts 

att mäta, och inte något annat. Reliabilitet är en nödvändig men inte tillräcklig för-

utsättning för validitet. Utan tillförlitlighet i en mätning - ingen giltighet. Däremot 

behöver hög tillförlitlighet inte innebära hög giltighet. Reliabiliteten är således vik-

tig, eller snarare nödvändig, men det är validiteten som är huvudsaken. Teoretiskt 

och logiskt är detta tämligen enkelt. I praktiken däremot ställer dessa båda grundläg-

gande forskningskrav forskaren inför komplicerade utmaningar när det gäller att ut-

forma metoder och instrument och genomföra bestämda aktiviteter för att samla in 

och bearbeta information. 

Kvale (1997) vill avmystifiera validitetsbegreppet och påpekar betydelsen av forska-

rens hantverksskicklighet. Han hänvisar19 till Glaser och Strauss när han skriver att 

validitet i slutänden handlar om trovärdighet, rimlighet och tillförlitlighet. En fors-

kares hantverksskicklighet är således en viktig grund för att erhålla rimlig, trovärdig 

och tillförlitlig kunskap. Vetenskapliga undersökningar kan inte genomföras hur 

som helst. De viktigaste inslagen i hantverksskicklighet är enligt Kvale (1997) kon-

troll, ifrågasättande och teoretisering. Kontroll innebär att forskaren intar ett kritiskt 

granskande förhållningssätt till sig själv och sin analys och tydligt anger de perspek-

tiv som anläggs på det område och de fenomen som undersöks. Frågor som ”vad”, 

”varför” och ”hur” är viktiga instrument i en ifrågasättande hållning till det arbete 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19 Kvale (1997) sidan 218-219. 
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man utför. Arbetet med att verifiera och förankra sina egna tolkningar, analytiska 

kategorier och teoretiska påståenden i data i det empiriska materialet är avgörande. 

Forskaren har att arbeta hårt, vara hederlig, kreativ, flexibel och förmögen att om-

pröva sina egna tankekonstruktioner (Hughes & Månsson, 1988). Forskaren måste 

också följa vissa konventioner vad avser argumentationsregler, trovärdighet i redo-

visning av fakta och logisk konsistens och leva upp till vetenskapliga kriterier avse-

ende reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. 

Denna syn på forskning och kunskap har varit vägledande för arbetet med denna 

utvärdering. Samtidigt finns flera brister i arbetet som kan hänföras till den mycket 

tidsbegränsade resurs20 som funnits till förfogande för att genomföra utvärderingen. 

En bredare teoretisk förankring, en mer omfattande datainsamling från fältet i 

kommunernas och landstingets verksamheter och transkriptioner av inspelade inter-

vjuer hade varit möjligt med en mer omfattande resurstilldelning. Tidsbristen har 

begränsat möjligheterna att genomföra hantverket med den skicklighet som är önsk-

värd. 

 

 

2.8 Etiska principer 

En forskare skall informera undersökningsdeltagare om syftet med den undersök-

ning de deltar i, deras uppgift i studien, vilka villkor som gäller för deras deltagande, 

att deltagandet är frivilligt och att en deltagare har rätt att avbryta sin medverkan när 

man så önskar. Forskaren skall se till att uppgiftslämnare och undersökningsdeltaga-

re samtycker till deltagande. Alla personer som ingår i en undersökning som upp-

giftslämnare skall ges största möjliga konfidentialitet. Personuppgifter skall förvaras 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20 10% av heltid under tre år vilket totalt motsvarar 3 månaders heltidsarbete. 
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på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. I alla delar av denna utvärde-

ring är dessa krav tillgodosedda. 
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3 Resultat 

I detta kapitel redovisas resultatet av arbetet med att bearbeta det insamlade empi-

riska materialet. Resultatet redovisas med var och en av de fyra delarna av utvärde-

ringsuppdraget som rubrik. 

 

3.1 Projektets programteori 

En programteori redovisar den tankestruktur som omfattar de idéer, begrepp och 

teoretiska utsagor som är förbundna med och inverkar formerande på ett program, 

en verksamhet eller ett projekt. Programteorin är en abstrakt språklig konstruktion 

på metanivå21 i förhållande till de handlingar, händelser och aktiviteter som pågår i 

praktiken i den egentliga verksamheten, projektets operativa flöde av aktiviteter. I 

mellanrummet mellan programteorin och praktiken pågår en ”lokal” diskurs där ett 

programrelaterat sätt att tala och skriva om projektet verkar konstruerande av det 

som händer och sker i praktiken. Det är inte givet att en programteori finns tydligt 

framskriven som sådan. Den kan vila latent i de samtal som pågår och texter som 

formuleras i anslutning till ett projekt, vilket kräver ett undersökande och analytiskt 

arbete för att extrahera den ur dessa samtal och texter. I följande avsnitt redovisas 

resultatet av en tematisk analys främst av olika policydokument men även av inter-

vjusvar (se bilaga 2) från de grupper och personer jag intervjuat. De programteoretis-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21 En övergripande nivå som innehåller element som i någon mening omfattar, sammanfattar eller 
inverkar på fenomen på andra nivåer. 
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ka teman den induktiva tematiska analysen lett fram till är; mantrat `sam´, begreppet 

`integrerad´, fenomenen `sammanhang´, `integration´ och `splittring´, samverkan, 

vård- och stödsamordning, samverkansteam, vård- och stödsamordnare, fokus på 

brukaren/patienten, från ord till handling, en gemensam kunskapsbas, evidens.  

 

Mantrat  `sam´ 

I det empiriska material som bearbetats med avseende på projektets grundläggande 

tankemodell och teori, dess programteori, framträder en stavelse med stor tydlighet, 

stavelsen `sam´. Den visar sig som prefix i ”samverka”, ”samarbete”, ”sammanhang”, 

”samtliga”, ”samsyn”, ”samtal”, ”samtalsarena”, ”samband”, ”samverkansarenor”, 

”samverkansstrategier”, ”samverkansteam”, ”samordna”, ”samordnaren”, ”samarbets-

former”, ”samverkansformer”, ”samhälle”, som suffix i ”gemensam” och ”regional-

gemensam” och mellanled i ”tillsammans”. `Sam´ förekommer 40 gånger i den 

sammanfattning på 1½ sida av Projektet integrerad psykiatri i Värmland som inleder 

ansökan (LiV, 2008) om projektmedel till Socialstyrelsen. Den förekommer i 31 av 

de 47 meningar som utgör denna sammanfattning vilket är 66%. Stavelsen `sam´ är 

således mycket framträdande i en mängd olika konstellationer och former och kan 

sägas vara särskilt betydelsebärande för projektet. 

Sam- som prefix inbegriper mer än en part, vanligen två, och har grundbetydelsen 

`tillsammans´, `förenad med´. Prefixet anger att två eller flera individer förenas i en 

enhet, sluter sig samman och blir eniga sinsemellan, utför något på ett harmoniskt 

och likartat sätt, deltar gemensamt i vissa handlingar eller verksamheter och står i 

samma relation till andra personer eller enheter (ne.se; saob.se). 

Region Värmland samordnar ett utvecklingsarbete för att skapa samsyn i 
länet som kallas ”Nya Perspektiv”. (LiV, 2008, sidan 6) 
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Som suffix ger `sam´ betydelse av att överensstämma med, vara förenat med, höra 

samman med. 

… och utveckla de olika professionerna i en gemensam resurs tillsam-
mans med den enskilde brukaren/patienten. (LiV, 2008, sidan1) 

Stavelsen `sam´ bär fram en tydlig och central idé i Projektet integrerad psykiatri i 

Värmland. Den framstår som ett mantra22 för projektet. 

	  

Begreppet `integrerad´ 

Projektets namn består av fem delord eller delbegrepp; Projektet integrerad psykiatri 

i Värmland. ”Psykiatri” är namnets huvudord, dess viktigaste referens medan det 

lokaliserande ordet ”i” förlägger den företeelse huvudordet betecknar till en viss 

plats, ”Värmland”. Delordet ”integrerad” anger att psykiatrin i Värmland har en viss 

egenskap, den är integrerad. Projektbegreppet refererar till ett arbete som ska utföras 

under en viss bestämd tid för att uppnå ett visst bestämt mål eller resultat; en inte-

grerad psykiatri i Värmland.  

Begreppet `integrerad´ är bärande i den tankestruktur som Projektet integrerad psyki-

atri i Värmland vilar på. Ordet är en böjning av verbet `integrera´. Att integrera är att 

genomföra handlingar och orsaka händelser, skeenden och processer som förenar 

åtskilda delar och får dem att bygga sig samman till en sammanhängande integrerad 

enhet. Delarna kommer genom integrerande handlingar och processer att bilda ett 

sammanhang. 

Det gäller att utveckla vården så att medborgarna får en ”sömlös vård” 
mellan olika vårdformer. (Region Värmland, 2009, sidan 5) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22 Mantra (sanskrit, ursprunglig betydelse 'medel för tanken'), helig vers, formel, ord eller stavelse i 
hinduism och buddhism. Ett mantra förmedlas av den andlige läraren till hans elev. Formeln kan bestå 
av en eller flera stavelser och är både en symbol för det heliga och en hjälp för tanken i meditationen. 
(ne.se) 
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Integrativa processer leder till synergetiska23 fenomen på så sätt att de delar som för-

enar sig kommer att betyda något utöver summan av vad delarna betyder var för sig. 

Synergier är integrativa metafenomen och kännetecknas framförallt av att de är kon-

struktiva, funktionella, meningsfulla och hälsosamma. Integrativa processer är hälso-

främjande24 och bidrar till återhämtning25 och läkning. När delarna i en verksamhet, 

ett system, ett organ, en enhet, en familj, ett lag, en organisation, grupp eller person 

hänger samman, kommer att utgöra ett sammanhang26, föreligger ett tillstånd av 

meningsfullhet, begriplighet, hanterbarhet, psykisk hälsa och god funktionsförmåga. 

Vi diskuterar hur våra samverkansformer och rutiner ska se ut och hur vi 
kan samverka och integrera insatser för att brukares individuella planering 
och utvärdering ska bli så framgångsrik som möjligt. (Plan, 2009, sidan 7) 

Begreppet `integrerad´ utgör en central begreppslig kategori i den programteori som 

formerar Projektet integrerad psykiatri i Värmland. Det står också i förbindelse med 

mantrat och stavelsen `sam´ på så sätt att `sam´-präglade handlingar, händelser och 

händelseförlopp är det som förväntas få icke sammanhängande enheter och insatser 

inom psykiatrin att hänga samman i ett sammanhang, bli integrerade. 

Efter en lång tids funderande och diskuterande kunde vi presentera ett 
utvecklingsarbete som fick namnet Nya Perspektiv där prioritering sätts i 
ett större sammanhang och bara är en del av hela uppdraget att ansvara 
för välfärd i form av hälsoförebyggande arbete, sjukvård och omsorg. Vi 
insåg även att utvecklingsarbetet måste omfatta både kommunledning 
och landstingsledning. (SKL, 2009), sidan 4) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23 Synergi, samverkan mellan två eller flera faktorer som påverkar en process på ett sådant sätt att 
den sammanlagda verkan av faktorerna blir större än summan av verkningarna av faktorerna var för 
sig. (www.ne.se) 
24 Antonovskys (2005) begrepp för sådana hälsobefrämjande processer är att de är ”salutogena”. An-
tonovsky är en av två vetenskapliga referenser i Projektet integrerad psykiatri i Värmland. Targamas 
(Eliasson & Targama, 2005; Norbäck & Targama, 2009) forskning om betydelsen av sammanhang i 
organisationer är den andra. 
25 Ett begrepp som dock inte framträder i undersökningen av projektets programteori. 
26 Begreppet `sammanhang´ är centralt i Antonovskys (2005) salutogena perspektiv på hälsa.  
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Fenomenen  `sammanhang´, `integration´ och `splittring´ 

Det finns således ett nära samband mellan sammanhang och integration. Samman-

hang är ett resultat av förbindande handlingar och definieras här som ett tillstånd 

där olika enheter relaterar till varandra så de tillsammans bildar en helhet på en mer 

omfattande nivå än enheterna var för sig. Det är relationer mellan enheter och in-

nehållet eller utbytet i dessa relationer som skapar sammanhang.  

Sammanhang kännetecknas av att olika enheter; 

- har förbindelse med varandra, 
- har kontakt, 
- för en dialog, 
- får ett ömsesidigt utbyte av varandra och att 
- synergier uppstår, en form av mervärde, i och med att enheter förenar sig 

och bildar en sammanhängande helhet på en ny och högre nivå. 

Begreppen `integrerad´ och `integration´ har antitetiska begrepp i begreppen `splitt-

rad´ respektive `splittring´. Splittring är motsatsen27 till integration. Det är en process 

som leder till att en helhet sönderdelas eller upplöses i beståndsdelar så dessa förlo-

rar kontakten med varandra och upphör att verka tillsammans som sammanhållen 

enhet.  

Insatsfokus för Projektet integrerad psykiatri i Värmland är en problematik som i sin 

essens är ett mycket tydligt splittringsfenomen; ett delat huvudmannaskap där be-

hövande människor ”hamnar mellan stolarna”. 

Psykiatrisk vård och behandling i öppna former utvecklas ständigt och 
kommunen har ansvar för stöd i boendet, med sysselsättning och fritids-
verksamhet, Landstinget för vård och behandling. I detta ”gränsland” är 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

27	  Synonymer till splittring är; oenighet, upplösning, klyvning, söndring, fejd, stridigheter, schism, tve-
dräkt, split, ofred, ofrid, sönderfall, delning, separation. 
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det många gånger svårt att ”hitta rätt” för den enskilde. Samverkan mellan 
aktörer istället för sökande efter ”gränssnitt” är nyckeln till ett gott liv för 
människor med olika grad av psykisk ohälsa. (Region Värmland, 2009b, 
s21) 

Splittring sker 1) aktivt genom initiativ, handlingar, uttalanden, händelser, aktivite-

ter, överenskommelser, beslut, åtgärder som skiljer delar i en enhet från varandra, 

”bränner broar” och avbryter meningsfulla kontakter eller 2) passivt genom icke-

händelser så att sammanhängande meningsfulla helheter aldrig blir till eftersom 

man undviker att ta de initiativ som krävs för att få dem att bli till. Splittrande pro-

cesser kan vara kopplade till aggressivt utagerande, projektioner, avståndstagande, 

avvisande, nedvärdering, tystnad, passivitet, glömska, ignorans, det vill säga mer el-

ler mindre destruktiva aktiviteter. Det finns också ett förhållande mellan splittring 

och ohälsa, funktionsnedsättning och bristande kompetens och kvalitet. 

Två antitetiska fenomen är på så sätt kopplade till tillståndet sammanhang. Det ena 

bidrar till skapande av sammanhang medan det andra motverkar detsamma. Sam-

manhang är ett resultat av den verkan som integrativa processer har på åtskilda delar 

för att förena dem till en enhet. Splittrande processer motverkar en förening av delar 

som behöver förenas för att ett sammanhang ska uppstå. 

Integrativa processer är en väsentlig aspekt av det som gör skillnad mellan samman-

hang och bristande sammanhang, mellan hälsa och ohälsa, funktionsförmåga och 

funktionsnedsättning, kompetens och inkompetens, hög kvalitet och låg kvalitet 

och upplevelsen av mening respektive meningslöshet. 
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Fokus på brukaren/patienten 

I centrum av satsningen står patienten28. (LiV, 2008, sidan 1) 

En viktig tanke är att projektet ska bidra till att förskjuta fokus i det vardagliga psyki-

atriska arbetet från organisation och profession till person. Hittills har profession 

och organisation haft företräde. Nu tänker initiativtagarna till projektet att bruka-

ren/patienten ska bli den person som står i främsta rummet. 

Förut har det varit professionen som varit fokus väldigt mycket vare sig 
det varit kommun eller landsting så har vi varit huvudaktörer på banan 
och så har vi hjälpt patienten brukaren som varit sekundär i förhållande 
till att det varit vi som aktörer som varit i centrum. (Citat ur en intervju) 

 

Från ord till handling 

Projektet har ett tydligt operativt tankeelement, att samordnade händelser faktiskt 

ska inträffa i praktiken och bidra till psykisk hälsa för länets brukare/patienter. En 

strävan finns att gå från ord till handling och att personer som behöver samverka 

med varandra faktiskt börjar göra det. Även om formella möjligheter till samverkan 

och fokusering av brukarens/patientens behov har funnits sedan länge har dessa 

formella möjligheter inte manifesterats som praktik, men nu ska det ske. 

[…] och att vi verkligen ska gå till handling på riktigt i det. (Citat ur en 
intervju) 

Även är det som man såg i Miltonutredningen att det brast så stort så 
man såg att här måste vi göra något. (Citat ur en intervju) 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
28 Här glömdes brukaren bort! 
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Samverkan 

Befolkningens behov av vård och omsorg följer inga organisationsgränser, 
för att klara uppdraget är samverkan nödvändig. Nya Perspektiv erbjöd ett 
arbetssätt för att utveckla styrning och ledning av vården och omsorgen. 
(SKL, 2009, s6) 

Samverkan, att två eller flera personer eller parter är överens och verkar tillsammans 

i en koordinerad rörelse för ett visst syfte, är det operativa tankeelementet i projek-

tets programteori. Samverkan formuleras som en viktig del i lösningen på problem 

som finns inom psykiatrin29. Det är olika individer, grupper och parter i samverkan 

med varandra, och framförallt med brukaren/patienten, som ska komma att leda till 

en integrerad psykiatri. Samverkan betecknar en form för planering, överenskom-

melse, beslut, handling och behandling som ska integrera brukarens/patientens var-

dagsliv så det blir meningsfullt, begripligt och hanterligt och gör honom och henne 

delaktiga i samhället på samma villkor som andra medborgare. 

Vi får inblick i hur intresseorganisationer arbetar och hur man gemen-
samt kan öka våra brukares delaktighet i samhället. Kunskaper om andra 
aktörer inom handikappområdet, vilket uppdrag och vilka ansvarsområ-
den man har och hur man kan samverka. (Plan, 2009, sidan 11) 

 

Vård- och stödsamordning 

I Projektet integrerad psykiatri i Värmland har den generella tanken om samverkan 

givits en bestämd form sammanfattad i begreppet `vård- och stödsamordning´. 

Regeringen gick också den nationella psykiatrisamordnaren tillmötes, ge-
nom att 2006 finansiera implementering av en arbetsmetodik som stärker 
brukarens ställning. Metodens svenska namn är ”Vård- och stödsamord-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
29 Tanken om samverkan inom psykiatrin härstammar från Psykiatriutredningen 1992, Psykiatrirefor-
men 1995 och Nationell psykiatrisamordning 2006. Min kursivering. 
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ning” och har som förebild ”Case management”, en metod som används 
främst i USA och England. (Region Värmland, 2009b, sidan 23) 

Bakgrunden är att begreppet `vård- och stödsamordning´ är bärande i en ny diskurs 

som kommit att bli tongivande inom psykiatriområdet. Vård- och stödsamordning 

som samverkansform sätter brukaren/patienten och hennes eller hans behov i fokus 

och bidrar på så sätt till en integrerad psykiatri och förbättring av psykisk hälsa och 

funktionsförmåga. 

Vård och stödsamordningsfunktionen blir den som ser till att det här 
fungerar. Tidigare har vi ju pratat så; ”min patient”. Så det har ju varit jag 
som hälso- och sjukvårdspersonal och så har jag haft mina patienter som 
jag gör något för. Men nu är det brukaren som genom att använda meto-
den vård och stödsamordning på ett sätt äger oss i stället. Och ihop med 
sin vård- och stödsamordnare bildar resursgrupp och skriver en plan och 
utgår från det och så finns vi liksom som redskap i nästa steg. Det är som 
att byta glasögon på ett sätt. (Citat ur en intervju) 

På programnivå formuleras innebörden av vård- och stödsamordning på följande 

sätt: 

Vård och stödsamordning innebär att… 

- patient/brukare garanteras en sammanhållen vård och stöd som motsva-
rar individuella behov och täcker alla livsområden. 

- ett arbetssätt där en person är personligt ansvarig för att tillse att pati-
ent/brukare får de insatser han eller hon anser sig behöva genom att 
själv utföra dem eller tillse att annan gör det. Allt i syfte att den enskilde 
ska ta egen makt över sin situation. 

- Utöver behandling och omvårdnad ser vård- och stödsamordnaren ock-
så till att vardagslivet fungerar, det vill säga tar ansvar för att personen 
har ett fungerande boende, klarar sin ekonomi, och hittar meningsfulla 
sysselsättningar motsvarande arbete och fritid. (Region Värmland, 
2009b, sidan 24) 
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Samverkansteam 

Samverkan i praktiken, de faktiska skeenden som ska äga rum för att integrera psyki-

atrin i länet, förläggs till samverkansteam. Samverkansteam är ett ofta återkomman-

de begrepp som tydligt formulerar projektets operativa aspekt. Det är i samverkans-

teamen de händelser ska inträffa som måste inträffa för att psykiatrin i Värmland ska 

bli integrerad. Det är där det ska ske.  

Samverkansteam är en mötesplats för samarbete och samtidigt en arena 
där den evidensbaserade praktiken kan vidareutvecklas och uppdateras, 
men också granskas. (LiV, 2008, sidan 11) 

 

Vård- och stödsamordnare 

Det finns också en tanke30 i projektets programteori om en samordningsfunktion 

kopplad till en särskild yrkesroll som vård- och stödsamordnare.  

Deras uppdrag blir att samordna resurserna i ett team för den enskilde 
och ansvara för upprättandet och revideringar av individuella vårdplaner. 
(LiV, 2008, sidan 7) 

Detta är en roll med en viss funktion i ett (två) organisatoriskt (-a) sammanhang. 

En vård- och stödsamordnare måste för att bli tillräckligt kraftfull finnas 
inom ramen för samhällsbaserade team som arbetar över huvudmanna-
gränserna med både sociala och psykiatriska insatser. Det kommer givet-
vis att innebära att både kommun och landsting ändrar en del av sina ru-
tiner och arbetssätt och att man gör detta i samarbete. (Region Värmland, 
2009b, sidan 24) 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
30 En tanke som för närvarande börjar realiseras som faktisk praktik eftersom det dels finns ett vård- 
och stödsamordnarprogram vid Karlstads universitet (www.kau.se) som börjat levererar utexaminera-
de vård- och stödsamordnare dels pågår en utbildning i vård- och stödsamordning inom ramen för 
Projektet integrerad psykiatri i Värmland steg-2. 
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En gemensam kunskapsbas 

Samsyn och en gemensam kunskapsbas formuleras som en förutsättning för den 

samverkan i praktiken som ska komma att leda till en integrerad psykiatri. För att få 

en gemensam kunskap och en samsyn krävs utbildning enligt programteorin. Ut-

bildning definieras som den avgörande verksamma mekanismen inom projektet för 

att åstadkomma en integrerad psykiatri. 

För att åstadkomma en utveckling i riktning mot det uppsatta målet be-
hövs en gemensam kunskapsbas för landstingets psykiatri (sluten- och 
öppenvård, rättspsykiatri) och allmänmedicin (primärvård), kommunens 
socialpsykiatri, brukar-, patient- och anhörigföreningar samt andra aktörer 
tex utbildningsinstitutioner, kriminalvården, frivård m fl. Den gemen-
samma kunskapsbasen ska vila på vetenskapligt baserad kunskap, evi-
densbaserad empiri, kunskap om brukarens/patientens och närståendes 
värdering, professionella erfarenheter och förhållningssätt. (LiV, 2008, si-
dan 3) 

 

Evidens 

Den gemensamma kunskapsbasen ska vila på ”vetenskapligt baserad kunskap”. I pro-

jektets programteori finns ett tydligt inslag av den diskurs som idag dominerar såväl 

forskning som klinisk och psykosocial praktik, evidensdiskursen. Evidensbegreppet 

är ett ofrånkomligt och viktigt begrepp och så även i programteorin för Projektet 

integrerad psykiatri i Värmland. Kunskap vilar på vetenskaplighet som vilar på evi-

dens. Någon definition av begreppet evidens görs inte och man ansluter sig inte till 

någon särskild tradition genom litteraturreferenser eller andra hänvisningar. 
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Programteorins centrala utsaga 

Den induktiva tematiska analysen av det empiriska materialet med avseende på pro-

jektets programteori ger vid handen att följande mening kan formuleras som pro-

gramteorins centrala utsaga: 

En gemensam kunskapsbas leder till att huvudmännens baspersonal samver-
kar så att psykiatrin i länet blir integrerad, vilket kommer att leda till för-
bättrad psykisk hälsa för länets brukare /patienter. 

 

 

3.2 Processer i projektet 

I detta avsnitt redovisas de processer i projektet som visat sig genom de deduktiva 

och induktiva bearbetningarna av det empiriska materialet, med avseende på proces-

ser. Den deduktiva bearbetningen har utgått från projektets programteori och föl-

jande analytiska kategorier; samverkan, gemensam kunskapsbas, sammanhang, in-

tegration, splittring och samverkansteam. Presentationen av resultaten följer en friare 

form än en strikt inordning under de analytiska kategorierna som rubriker eftersom 

de processer som ägt rum visar inslag av fenomen relaterade till flera av de analytiska 

kategorierna samtidigt och av andra fenomen som visat sig genom den induktiv te-

matiska analysen. Resultaten av de båda bearbetningsformerna är integrerade till en 

resultatframställning.  

Projektets programteori enligt ovan omsattes framförallt som utbildningsinsatser för 

att etablera den gemensamma kunskapsbas som betraktas som avgörande för en in-
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tegrerad psykiatri. Genomförande och deltagande i Kunskapsutveckling för basper-

sonal är projektets viktigaste process31. 

 

Genomförande och deltagande i Kunskapsutveckling för baspersonal 

Under åtta dagar i januari och februari 2010 inleddes Kompetensutveckling för bas-

personal. Syftet var att förstärka kompetensen32 bland personal som i sitt arbete 

kommer i kontakt med personer med psykisk funktionsnedsättning/psykisk sjuk-

dom. Målet var att skapa en gemensam kunskapsbas, samsyn och samverkan och ett 

förväntat resultat var att det bildades ett antal samverkansteam i länet. 

Utbildningen var uppbyggd av fem moduler och tio utbildningsdagar enligt följan-

de: 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
31 Tillsammans med den utbildning som pågår för närvarande inom ramen för Projektet integrerad 
psykiatri i Värmland Steg-2, men inte är föremål för utvärdering inom det uppdrag som avrapporteras 
här. 
32 Jämför med Eliasson & Targamas (2005) begrepp kompetensförstärkning och skillnaden mellan 
denna form och kompetensförnyelse under rubriken Kompetensförstärkning respektive kompetensför-
nyelse i inledningen ovan.  

Modul ETT: Gemensamt fokus Dag Teman 
1 Lära känna varandra. 

FN´s konvention. 
Etik och värdegrund. 
Utvärdering och hemuppgift; tillgänglighetspla-
ner, verksamhetsplaner. 

Mänskliga rättigheter. 
FN´s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättningar. 
Handikapp, psykiska sjukdomar/funktionsnedsätt-
ningar. 
Individen i fokus. 2 Uppföljning av hemuppgift. 

Neuropsykiatriska diagnoser. 
Psykiatriska diagnoser. 
Hemuppgift; behov av samverkan. 
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(Plan, 2009) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
33 Ett begrepp som inte förekommer i projektets programteori, men här visar sig i dess operationalise-
ring. 
34 Här står begreppet brukare för sig själv och inte i förening med patient som i brukare/patient! 
35 Ett begrepp som inte heller förekommer i programteorin, men väl i operationaliseringen av den. 
36 Även här står begreppet brukare för sig själv och inte i förening med patient som i brukare/patient! 

Modul TVÅ: Gemensamt uppdrag Dag Teman 
3 Uppföljning av hemuppgift. 

Kommunikation och förhållningssätt i samver-
kansarbete. 
Utvärdering och hemuppgift, verksamhetsplaner. 

Orientering i Nya Perspektiv. 
Lagar som berör arbetet. 
Sekretess, tillsyn, myndighetskontroll. 
Organisationernas uppdrag, styrdokument. 
Tillgänglighet och bemötande. 
 

4 Uppföljning av hemuppgift. 
Olika/lika uppdrag. 
Personliga ombud. 
Godman/Förvaltare/Lokalt verksamma överför-
myndare. 
Utvärdering och hemuppgift. 

Modul FYRA: Stöd i vardagen Dag Teman 
7 Uppföljning av hemuppgift. 

Återhämtning. 
Utvärdering och hemuppgift. 

Behandling, rehabilitering och återhämtning33. 
Fördjupning i handikappbegreppet. 
Brukares34 vardag. 
Aktiviteter i träning och återhämtning. 
Kunskaper om hjälpmedel35, metoder och förhåll-
ningssätt. 

8 Uppföljning av hemuppgift. 
Kognitiva hjälpmedel och stöd. 
KBT. 
Utvärdering och hemuppgift. 

Modul FEM: Samhällsmedborgare på lika villkor Dag Teman 
9 Uppföljning av hemuppgift. 

Delaktighet i samhället. 
NSPH. 
Självhjälpsgrupper. 
Utvärdering och hemuppgift. 

Brukares rättigheter och skyldigheter. 
Brukarinflytande. 
Intresseorganisationers arbete. 
Brukares36 delaktighet i samhället. 

10 Uppföljning av hemuppgift. 
Hopptornet eller Västhuset. 
Utvärdering och fortsättning. 

Modul TRE: Vård- och stödsamordning Dag Teman 
5 Uppföljning av hemuppgift. 

Heldag Evidens. 
Hemuppgift. 
 

Innebörden i Integrerad psykiatri. 
Begreppet vård- och stödsamordning. 
Organisation, rutiner och roller. 
Lösningsfokuserat arbete. 
Samverkan och integrerade insatser för brukares 
individuella vårdplanering och utvärdering. 
 

6 Uppföljning av hemuppgift. 
Hur ska man samverka? 
Ett gott exempel. 
Utvärdering och hemuppgift. 
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Till utbildningens start i januari 2010 hade 228 personer anmält sig. Den avslutades 

av 194 personer. Av kursdeltagarna var 80 % kommunanställda och 20 % lands-

tingsanställda. Det innebär att av landstingets cirka 680 psykiatrianställda har cirka 5 

% deltagit i utbildningen medan andelen för kommunernas cirka 1000 anställda i 

motsvarande verksamheter var cirka 18 %. Det relativa deltagandet från kommuner-

na var således mer än tre gånger så stort. Även om uppslutningen i utbildningen 

generellt varit betydligt högre från kommunerna än från landstinget har den varierat 

påtagligt mellan olika kommuner. Det relativa deltagandet från Kristinehamns 

kommun var 8,6 gånger större än deltagandet från Grums kommun37. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
37 En stor del av de deltagare från Karlstad som deltog i kursen i samband med kursstarten avslutade 
sitt deltagande ganska snart med motiveringen att man redan hade de kunskaper som kursen förmed-
lade. Kvoten för Karlstad ska därför i praktiken vara betydligt lägre. 

Tabell 1: Redovisning av deltagande från kommunerna och kommunernas rang vad 
avser det relativa deltagandet i Kompetensutveckling för baspersonal. 

Deltagare i Kompetensutveckling för baspersonal 

Rang Kommun 
Invånare 

1/11 2009 Antal 
Per capita 

*10000 
Relation till ge-
nomsnittet 6,29 

Över/Under 
genomsnittet 

1 Kristinehamn 23848 45 18,87 12,58 Ö 
2 Årjäng 9821 14 14,26 7,97 Ö 
3 Forshaga 11415 13 11,39 5,10 Ö 
4 Munkfors 3816 4 10,48 4,19 Ö 
5 Eda 8594 9 10,47 4,18 Ö 
6 Kil 11697 11 9,40 3,11 Ö 
7 Filipstad 10952 10 9,13 2,84 Ö 
8 Säffle 15629 9 5,76 -0,53 U 
9 Torsby 12520 7 5,59 -0,70 U 

10 Hagfors 12668 6 4,74 -1,55 U 
11 Storfors 4366 2 4,58 -1,71 U 
12 Sunne 13591 6 4,41 -1,88 U 
13 Arvika 26139 10 3,83 -2,46 U 
14 Hammarö 14784 4 2,71 -3,58 U 
15 Karlstad 82878 19 2,29 -4,00 U 
16 Grums 9136 2 2,19 -4,10 U 

 SUMMA 271854 171  0,00  
 Genomsnitt för länet 6,29   
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Den enkät som delades ut till samtliga deltagare vid kursavslutningen i november-

december 2010 visar att de som deltagit och varit kommunanställda till 45 % varit 

anställda inom kommunernas socialpsykiatri, till 20 % inom gruppboenden eller 

andra boendeformer och resterande 35% varit fördelade inom socialförvaltningen, 

hemvården, individ- och familjeomsorgen, personlig assistent, daglig verksamhet, 

sysselsättning, vård och omsorg och rehabilitering. De landstingsanställda kursdelta-

garna var verksamma inom psykiatrisk öppenvård till 72 % och allmänpsykiatrisk 

slutenvård till 28 %.  

Oavsett huvudman har deltagarnas befattningar i sin verksamhet fördelat sig på föl-

jande huvudkategorier; boendestödjare 30 %, skötare 25 %, sjuksköterska 12 %, un-

dersköterska 7 %. Väl att märka är att biståndsbedömare endast utgjort 3 % och lä-

kare 0 % av deltagarna i utbildningen. Dessa båda yrkeskategorier ingår inte heller i 

den definition av baspersonal som Socialstyrelsen (2007) och Nationell psykiatri-

samordning (SOU, 2006:100) formulerat i sitt slutbetänkande.  

80 % av deltagarna var kvinnor och således 20 % män. 

Omkring 200 personer samlades i åtta grupper på fyra olika orter i länet vid tio till-

fällen för att delta i Kompetensutveckling för baspersonal mellan januari och de-

cember 2010. 

 

Övervinna hinder 

När det gäller förändringsprocesser som leder till samverkan och integration är det 

avgörande att övervinna hinder. Man kan välja att se och tänka `hinder´ eller `möj-

ligheter´. Det är en avgörande skillnad mellan de processer som följer av dessa dia-

metrala syn- och tankesätt. För att samverka behöver de hinder som finns tydliggö-

ras för att finna möjligheter att övervinna dem. Hinder och möjligheter kan ses som 

olika sidor av samma sak, något som i detta fall finns i mellanrummet mellan de 
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parter, grupper och personer som har uppdraget att samverka med varandra. De dis-

kussioner som genomfördes i samband med kursstarten visade att möjligheter kan 

ses som omvända hinder.  

Om man vänder ut och in på ett hinder så finner man möjligheter.  

(Citat från gruppdiskussioner) 

Hinder för samverkan relateras i hög utsträckning till det faktum att psykiatrin står 

under inflytande av två olika huvudmän. Det delade huvudmannaskapet framstår 

som en avgörande förklaring till brister i samverkan.  

Det är höga murar mellan de olika huvudmännen. Strukturen finns när 
det gäller soma men inte när det gäller psyke. Finns inga fora emellan. 
Verksamheterna bedrivs uppifrån och ner inom respektive huvudman 
och inte på tvären mellan.  

(Citat från gruppdiskussioner) 

Huvudmännen förknippas med olika traditioner, kulturer och synsätt. Erfarenheter 

och tänkesätt skiljer sig hos dem som arbetar inom ramen för hälso- och sjukvårdens 

kliniska uppdrag och dem som verkar inom kommunernas socialpolitiska ram. Man 

verkar inom olika kunskapsområden med olika begreppsapparater och språkbruk, 

även om det ibland kan vara så att ”man kanske talar om samma saker men på olika 

sätt”.  

Landstinget har en kultur och kommunen har en annan. Landstinget har 
sin medicinska kultur sedan lång tid tillbaka och kommunen har sitt nya-
re helhetstänk. 

Inom hälso- och sjukvården ser man det sjuka. I kommunen ser man 
sammanhang på ett annat sätt. 

Det finns två språk. Ett sjukvårdsspråk och ett socialt språk. 

(Citat från gruppdiskussioner) 

Lagstiftningen (-arna) uppfattas som hindrande. 
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Vi har olika lagstiftningar, SoL och HSL38. De går inte alltid ihop. De kan 
också tolkas olika.  

(Citat från gruppdiskussioner) 

Det medicinska ansvaret kan vara okoordinerat. 

Man kan ha två delegationer på samma medicinpåse. Två lappar på Apo-
dosen39.  

(Citat från gruppdiskussioner) 

De båda ”plånböckerna” kan utgöra hinder och leda till motsättningar. 

Patienten är ett problem, en kostnad som ingen vill betala för. Vem ska 
då betala? 

Varje person vi jobbar med är en kostnad och de bollas fram och tillbaka 
för ingen vill betala. 

(Citat från gruppdiskussioner) 

Statusskillnader kan urskiljas mellan hälso- och sjukvården och de primärkommuna-

la verksamheterna på så sätt att den förra har högre status än de senare. En hierarkisk 

ordning framträder som kan verka hindrande. 

Det är skillnad på ”folk och fä”. Hierarkierna är olika. Det är skillnad på 
avdelning och kommunalt boende. 

Det finns hierarkier och det är vanskligt att ta initiativ för fotfolket. 

(Citat från gruppdiskussioner) 

Detta dubbla eller skilda huvudmannaskap ger upphov till ett ”vi” och ett ”dom” 

och däremellan ett mellanrum, en form av transportområde eller ”ingen mans land”, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
38 Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen. 
39 ”Apoteket har under mer än 25 år utvecklat ett unikt koncept för dosexpedierade läkemedel, Apo-
Dos. Konceptet innebär att läkemedel förpackas i dospåsar anpassade efter patients individuella be-
hov och inkluderar kontroller och uppföljning av läkemedelsanvändningen. Det både ökar patientsä-
kerheten och minskar kostnaderna.” (www.apoteket.se) 
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där brukaren/patienten ofta utan sällskap rör sig från den ena till den andra huvud-

mannen, inte sällan i ett tillstånd av svår psykisk ohälsa och svåra psykiska funk-

tionsnedsättningar. I detta mellanrum kan saker och ting ta lång tid, alltför lång. 

Det tar lång tid innan man kommer till skott med beslut och vad gör vi 
under tiden? Vem tar ansvaret? 

Det tar tid i ledet mellan beställning och utförande, när det bör gå fort, i 
relation till brukarens behov. 

Om någon behöver akut hjälp så tar det lång tid. Särskilt om någon redan 
har ett boende så ses det som hjälp. 

(Citat från gruppdiskussioner) 

Brukaren/patienten befinner sig ”mellan stolarna” eftersom det mellan dessa stolar 

tycks råda ett väsentligt mått av osäkerhet, oklarhet och bristande utbyte av informa-

tion om vad som händer och oklarhet om vem som har ansvar. 

Man får inte reda på något; ”nu kommer han hem”, ”det här gäller nu”, 
”hur har det gått under tiden brukaren varit borta”.  

(Citat från gruppdiskussioner) 

Det kan vara så att personer som är ”medicinskt färdigbehandlade” och därmed ska 

lämna sjukvården blir kvar ändå eftersom det saknas ändamålsenliga mellanformer 

både när det gäller kontakter och samverkan och när det gäller anpassade vårdfor-

mer.  

Vi har många i vårt boende som inte skulle vara hos oss men som inte 
har någon annan stans att ta vägen, för när patienten/brukaren är ”färdig-
behandlad” så finns ofta inte rätt boende.  

(Citat från gruppdiskussioner) 

Skillnaden mellan ”intagen” och ”hemma” kan vara lång. Längs vägen från en av-

delning till ett eget hem kan behövas möjligheter att individanpassa mellanformer 

som ”mellanboende” eller ”mellanvård”. 
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Man kan vara färdig här men inte färdig att flytta hem. Ett led som sak-
nas. 

Patienter som ständigt återkommer till psykiatrin därför att de inte kan få 
det boende eller den vårdform de behöver. 

Det behövs en mellanboendeform. Ett hus som rymmer flera olika aktö-
rer som kan finnas där. 

(Citat från gruppdiskussioner) 

I mellanrummet mellan huvudmännen förekommer föreställningar om den andra 

parten som kan vara mer eller mindre polariserade samtidigt som okunskapen om 

vart man vänder sig och vad som gäller kan vara omfattande. 

Vi har nog olika tankar om vem som ska göra vad. Man tror att det är de 
andra som har resurserna, kompetensen och uppdraget. I kommun kanske 
man tänker att det här är för svårt för oss så det är något för landstinget. 
Inom landstinget kanske man tänker att det finns nog personal hela tiden 
i kommunen. 

Man kan ha olika syn på när en person är färdigbehandlad. Man kan 
komma ut sämre än in men ändå vara färdigbehandlad. 

(Citat från gruppdiskussioner) 

Ett fenomen som inte visar sig som det bör i detta mellanrum, antagligen som en 

konsekvens av ovan redovisade förhållanden, är den individuella vårdplaneringen.  

Det fungerar inte enligt lagen.  

Man skickas hem utan IVP40.  

Gemensamma planeringar blir inte till och vi vet inte varför! Då vet vi 
inte riktigt. Hur mår personen? Vilka insatser behövs? 

(Citat från gruppdiskussioner) 

Sekretessen kan vara hindrande på olika sätt. Samverkan bygger på att bruka-

ren/patienten tillåter representanter för de olika huvudmännen att tala med var-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
40 Individuell vårdplan. 
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andra. Om inte, går det inte att samverka. Samverkan med brukaren/patienten är 

således en nödvändig förutsättning för samverkan mellan psykiatrins huvudmän och 

andra parter. 

Vad får jag säga? Vad får landstinget säga? Vad får goda män och förvalta-
re säga? 

Man ser olika på sekretessen. Man kan definiera innanför och utanför på 
olika sätt. 

När en brukare/patient säger ”nej” så kan man inte samverka. Då kanske 
kommun och landsting spelas ut mot varandra. 

(Citat från gruppdiskussioner) 

Det är i mellanrummet mellan de båda huvudmännen man behöver samlas för att 

övervinna hinder och börja tala med varandra om hur man kan bygga relationer och 

rutiner för kontakt. Samlas till möten med alla berörda personer för att samtala om 

och med brukaren/patienten. Det är så möjligheter till samverkan uppstår, genom 

att samtliga berörda möts samtidigt på samma plats för att samtala om samma sak. 

Det vill säga gemensamma träffar med brukare/patienter och dem som ingår i det 

närmsta sammanhanget eller nätverket runt brukaren/patienten.  

Det ska finnas tid och plats för alla runt en brukare att träffas. 

Man måste få till möten med berörda personer. 

(Citat från gruppdiskussioner) 

`Mobila team´ eller `stödteam´ av personal från båda huvudmännen som arbetar till-

sammans och som vid behov kan ge brukaren/patienten tillgång till resurser inte 

endast på kontorstid utan dygnet runt oavsett var man bor i länet, ses som en möj-

liggörande formation. 

Utökade mobila team landsting – kommun som finns tillgängliga helger 
och kvällar och inte bara dagtid.  

(Citat från gruppdiskussioner) 
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En samordnare som kan överbrygga de avstånd, motstånd och olikheter som finns 

mellan huvudmännen framhålls som en roll som gör integration av psykiatrin möj-

lig. 

Brukaren/patienten behöver någon som följer den från det ena till det 
andra.  

(Citat från gruppdiskussioner) 

En folder, en portfolio, ett dokument med gällande status inom båda verksamhets-

områdena som kan följa brukaren/patienten och ge ansvariga personer och andra 

berörda information av betydelse kan bidra till att hålla samman vården och omsor-

gen om en brukare/patient. 

Vi kan bara se vårt eget och inte vad de har för insatser från andra. 

Inte ens patienten själv vet vem som gör vad. 

Det behövs ett gemensamt arbetsdokument. 

(Citat från gruppdiskussioner) 

Frågan ställs om systemet Medix41 kan utvecklas till en gemensam plattform för ut-

byte av information som alla i nätverket runt brukare/patienter kan få tillgång till. 

Vi saknar ett gemensamt arbetsdokument. Kan Medix utvecklas? 

Medix är en gemensam plattform men den kräver kunskap för att komma 
till användning så som det är tänkt. 

(Citat från gruppdiskussioner) 

Gemensamma mål för det vardagliga arbetet med brukarna/patienterna är integre-

rande. 

Gemensamma mål genom samverkan  
- ger ökad kompetens 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
41 En Internetbaserad tjänst som ger användaren snabb tillgång till medicinsk information. 
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- ger ökad trygghet för alla parter 
- ger ökad tydlighet för alla parter.  

(Citat från gruppdiskussioner) 

Det finns möjligheter i ett ömsesidigt kunskapsutbyte i form av hospitering, gemen-

samma kurser och utbildningar. 

Den här utbildningen. Den kommer som en stor möjlighet. Även andra 
utbildningar med deltagare från båda sidor. Psykosutbildning till exempel.  

(Citat från gruppdiskussioner) 

 

Konstruera samverkan 

En integration av psykiatrin i Värmland ser ut att kräva konstruktionsarbete på två 

nivåer. Dels konstruktion av en primär form för team-, nätverks- eller samverkans-

möten för att sätta brukarens/patientens behov i fokus för en faktisk och praktisk 

samverkan dels av en sekundär form för att utveckla de strukturella förutsättningarna 

för organisationernas förmåga att samverka, att få till den primära formen i prakti-

ken. Den sekundära mötesformen ska ha syftet att skapa organisatoriska förutsätt-

ningar för den primära mötesformen som ställer brukarens/patientens behov i fokus 

genom att ge plats, mandat och handlingsutrymme åt det nya uppdraget att samver-

ka mellan huvudmännen. Vilka som behöver delta i dessa båda olika men relaterade 

former av möten beror på om man behöver träffas för att svara upp mot brukarens 

behov eller organisatoriska behov av att utveckla förutsättningar för samverkan. Det 

beror alltså på vem och vilka frågor man ska samarbeta om, det direkta primära 

konkreta arbetet med brukaren/patienten eller de organisatoriska förutsättningarna 

för detta.  
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Processen att formera samverkansteam för att mötas med fokus på bruka-

rens/patientens faktiska behov i praktiken bör omfatta de personer som är viktiga i 

brukarens/patientens vardagliga sammanhang, för närvarande och med tanke på 

framtiden. Det finns många olika kategorier av personer och befattningshavare som 

kan ha anledning att inkluderas i sådana möten: 

-‐ brukaren själv, 

-‐ brukarens kontaktperson,  

-‐ anhörig, 

-‐ personligt ombud,  

-‐ boendestödjare, 

-‐ biståndsbedömare, 

-‐ sjuksköterska, 

-‐ skötare, 

-‐ kurator,  

-‐ läkare, 

-‐ arbetsterapeut, 

-‐ med flera 

 

Det är en omfattande mängd professioner och befattningshavare som kan bli aktuel-

la i en samverkan av denna form. Det är brukarens/patientens behov som ska styra 

vilka som samlas och brukarens/patientens behov beror på i vilket tillstånd eller 

skede hon eller han befinner sig. 

En grundmodell är att brukarens/patientens kontaktperson tar initiativ till de kon-

takter som behövs utifrån a) brukarens/patientens behov eller b) en händelse som 

inträffat. Mötesplatsen bör vara en plats brukaren/patienten är van vid och känner 

sig trygg på. 

Det finns således möjligheter men vid kursavslutningen framträder en påtaglig osä-

kerhet bland kursdeltagarna om mandatet att samverka i praktiken.  

Det går inte att samverka om inte cheferna ger möjlighet och utrymme åt 
detta! 

Det behövs vägledning för att få veta vad det finns för möjligheter till 
samverkan! 

Hur mycket tid finns till förfogande för samverkan. 
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Hur ska befintliga resurser fördelas när man ska ta tid från annat till sam-
verkan? 

(Citat från gruppdiskussioner) 

Den kunskap och kompetens deltagarna tillägnat sig under den 1-åriga utbildningen 

tycks inte tillräcklig för att utföra uppdraget att samverka i praktiken. Det går att spå-

ra brister i tilliten till mandatet och kursdeltagarna söker ett klargörande av uppdra-

get och dess förutsättningar från sin direkta arbetsledning. De kan oroa sig för be-

svärande konsekvenser av att ta initiativ och handla, visserligen enligt en formell 

övergripande politiskt förankrad strategi, men det kan upplevas bristfälligt för att få 

mod att bryta med gamla mönster och bana nya vägar. 

 

Initiativ till kontakt 

Initiativ till kontakt visar sig vara en hävstång i arbetet med att integrera de insatser 

som görs med en brukare/patient så de kommer att hänga samman. Det bidrar till 

en aktiv och kontinuerlig kännedom och närvaro för olika viktiga aktörer i bruka-

rens/patientens tillstånd, process och sammanhang. Initiativ till kontakt krävs för att 

integrera hälso- och sjukvård med social omsorg och avdelningsvård med boende 

och vardagsliv. Det upprättar länkar mellan vård och vardag och underlättar ett ak-

tivt deltagande i utslussning och uppföljning. Brukaren/patienten får på så sätt tid 

och möjligheter att bygga upp en allians med personal som samarbetar med var-

andra. Det bidrar till en gemensam anpassning av insatser efter brukarens/patientens 

tillstånd och behov för närvarande och till att stärka relationer. Initiativ till kontakt 

framstår som ett kritiskt handlingsmoment för integrativa processer som befrämjar 

samverkan och sammanhang. 

Informationsutbyte är en viktig process i en integrerad psykiatri. Det behöver äga 

rum på lika villkor för alla parter för att bli uttömmande, meningsfullt och kon-
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struktivt med avseende på bistånd, vård och stöd. För att ett utbyte av väsentlig in-

formation på lika villkor ska kunna äga rum krävs att någon tar initiativ till kontakt. 

Att ta initiativ i detta sammanhang är att häva sig ut ur sitt eget ”vi” för att ta kon-

takt med ”dom” för att upprätta ett nytt och större ”vi”. Det är att visa sig, ta plats, 

göra sig mottaglig för synpunkter och bli sårbar när man uttrycker önskemål, för-

väntningar och krav på dem man vänder sig till. Det kan vara obekvämt och avslö-

jande. Vanor, normer, krav, tidsbrist, rutiner och regler behöver övervinnas för att 

överskrida gränser för att få den kontakt och de möten som behövs med andra för 

att kunna hålla samman den process brukaren/patienten befinner sig i. Det är såda-

na initiativ till kontakt, möten och ömsesidigt informationsutbyte som ger momen-

tum42 i de integrativa processer som skapar sammanhang för brukaren/patienten. De 

avgör om väsentlig information antingen kommer dit den ska (A) eller stannar på 

vägen och inte når alla som behöver få den (B). A gör alla berörda mer funktions-

förmögna än B. 

 

En dold agenda 

När arbetet inleddes med att utvärdera Projektet integrerad psykiatri i Värmland gick 

det inte att ana att det fanns en synnerligen inflytelserik aktör som var helt osynlig i 

projektdokumentationen. Längs hela den väg projektet rört sig under den hittillsva-

rande projektperioden har en informell men avgörande process pågått, helt i avsak-

nad av tydliga, formella och bestående spår. Den har varit dold under rubriken Ut-

vecklat samarbete med Karlstads universitet.  

Landstingets uppgift att främja en god hälsa och Karlstads universitets 
forsknings- och utbildningsstrategi om att verka för kunskapsutbyte och 
samverkan med det omgivande samhället, har förenats i ett långt fram-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
42 Momentum är en term inom idrottspsykologin som syftar på att ett lag eller en idrottare är i väl 
sammanhållen rörelse mot ett mål. 
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skridet samtal om samarbete mellan psykiatrin och Karlstads universitet. 
Syftet är att under en period av 3 år utveckla och utvärdera förutsättning-
arna för ett långsiktigt och fördjupat samarbete inom ett antal verksam-
hetsområden. Psykiatrisk metodutveckling där idén om en integrerad psy-
kiatri/vård och stödsamordning är ett inslag. Andra är kompetensutveck-
ling genom utbildningsinsatser, praktikplatser, ömsesidig personalförsörj-
ning och klinisk forskning. Målet är att bidra med en arena för utbyte av 
teori, förankrad i vetenskap och beprövad erfarenhet, och praktikererfa-
renhet som ett medel för att fullgöra respektive uppdrag. Som ett första 
steg har en uppdragsutbildning i Case Managements grunder startat hös-
ten 2008 för 32 deltagare rekryterade från landstingets psykiatri och fyra 
kommuners socialpsykiatri. (LiV 2008, sidan 5) 

Som utvärderare och läsare av ansökan (LiV, 2008) om projektmedel föreställde jag 

mig att det var Karlstads universitet som svarade för kompetensen inom området, 

för utbildningsinsatserna och garanterade vetenskapligheten. Det visade sig så små-

ningom att så inte var fallet. Karlstads universitet gjorde i detta fall sitt uppdrag till 

föremål för outsourcing43 och överlät44 centrala utbildningsmoment i Kompetensut-

veckling för baspersonal till ett företag med ensamrätt till `integrerad psykiatri´.  

Evidens FoU45 har ensamrätt till all användning av Integrerad psykiatri, e-
Arbetsbok 2008 och 2010 som kurslitteratur och för implementering i 
daglig praxis. (www.ipebm.se) 

Evidens AB och Evidens FoU AB visar sig vara en osynlig men mycket inflytelserik 

aktör som med ensamrätt levererar det avgörande koncept som ska bidra till en inte-

grerad psykiatri i Värmland; den ”evidensbaserade metoden” `integrerad psykiatri´.  

Dag sju och åtta ägnar vi åt vad Integrerad psykiatri innebär. (Plan, 2009, 
sidan 7) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
43 ”Outsourcing är ett engelskt lånord och betyder att ett företag låter ett annat företag sköta en eller 
flera processer.” www.wikipedia.se 
44 Och då inte genom Karlstads universitets Uppdrags AB som ”sköter affärerna runt all uppdragsut-
bildning vid Karlstads universitet” (www.kau.se), utan på andra vägar. 
45 Denna text på sidan www.ipebm.se innehåller en direktlänk till hemsidan för Evidens AB. 
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Integrerad Psykiatri. (punkten efter Integrerad Psykiatri står för evidens-
baserad) är det enda programmet som stöds både av forskningsevidens46 
och vad som anses47 vara god praxis i Sverige. (Malm & Falloon, 2008, si-
dan 18) 

Programmet Integrerad Psykiatri är bästa evidensbaserade praxis48, inklu-
sive arbetssättet case management med ACT-inriktning, med tillägg av ett 
kontinuerligt socialt nätverk i form av en resursgrupp för varje brukare. 
(Malm, 2009, sidan 9-10) 

Språkbruket i projektets dokumentation med avseende på `kunskap´ är stöpt i en 

vetenskaplig form och förpackat i paketet ”Evidens”. Ett grundläggande och nöd-

vändigt, men inte tillräckligt, kriterium för att något ska kunna sägas ha egenskapen 

att vara vetenskapligt, är transparens. 

Vetenskaplig förankring (evidens) 

När det gäller bestämningsfaktorer och effekter av insatser inom folkhäl-
soområdet gäller att Statens folkhälsoinstituts uttalanden ska vara veten-
skapligt grundade, det vill säga evidensbaserade. 

En första förutsättning är att studiernas kvalitet har granskats systematiskt 
på ett sätt som går att genomlysa (transparens49) och som kan återupprepas 
(reproducerbarhet). 

(www.fhi.se) 

Denna policy från Statens folkhälsoinstitut är, som exempel, ett gott föredöme för 

alla som vill verka i enlighet med vetenskapliga krav och kriterier. 

Hur är det då med transparensen i detta fall? Vad är `integrerad psykiatri´? Vilka ve-

tenskapliga studier baseras denna ”evidensbaserade” metod på? Hur vet köparna av 

produkten vad det är man köper? Som extern utvärderare är det omöjligt att i pro-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
46 Här anges inte någon vetenskaplig referens som styrker detta påstående. 
47 Här hänvisas inte till någon källa som styrker detta. 
48 Här anges inte någon vetenskaplig referens som styrker detta påstående. 
49 Min kursivering. 
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jektdokumentationen kunna läsa sig till vare sig en definition av begreppet, en 

sammanfattande presentation av metoden eller referenser till vetenskapliga studier 

som stöder påståendet att metoden är evidensbaserad50.  

När Karlstads universitet sommaren 2011 förlorade examinationsrätten51 för den 

utbildning man kommit överens med Region Värmland, Landstinget i Värmland 

och de sexton värmlandskommunerna om att leverera inom ramen för Integrerad 

psykiatri Steg-2, tvingades ledningen för division psykiatri och för Projektet integre-

rad psykiatri i Värmland att oväntat och snabbt göra en egen upphandling av den 

utbildningsinsats som steg-2 kräver52. Ett anbud inkom. Från Evidens AB. Det blev 

då uppenbart att Evidens AB inte endast har ensamrätt utan också monopolställning 

när det gäller `integrerad psykiatri´.  

Jag förstår den grundläggande osynligheten i denna inflytelserika process som en 

affärsstrategi med syfte att av affärsmässiga skäl bevara en värdefull affärshemlighet; 

metoden `integrerad psykiatri´. Evidens AB, döpt efter den absolut viktigaste och 

mest inflytelserika diskursen inom området sedan ett decennium tillbaka, evidensdis-

kursen, säljer med ensamrätt en produkt övertygande förpackad i en vetenskaplig 

språkdräkt; den ”evidensbaserade” metoden `integrerad psykiatri´. Affärsverksamhe-

ten53 stöttas dessutom av välkända och inflytelserika personer54 inom området. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
50 I månadsskiftet februari/mars 2012, två veckor innan denna rapport seminariebehandlades internt 
på FoU Välfärd Värmland, fick jag tillgång till Malm & Falloon (2008) Integrerad Psykiatri, e-Arbetsbok 
2008, förlag; Evidens och Malm (2009) Integrerad psykiatri. Guiden, förlag; Svenska OTP Practice 
Foundation, som används av Evidens AB som kurslitteratur inom området, och som citerats på före-
gående sida. Jag har av tidsskäl inte hunnit fördjupa mig i dessa texter för att utvärdera deras veten-
skapliga kvalitet. 
51 Eftersom utbildningens examinator då blev avskedad från Karlstads universitet. Se Ernst & Young 
AB (2011). 
52 Samtidigt som ett 30-tal deltagare i utbildningen och många andra gick och väntade på att den utlo-
vade utbildningen skulle komma igång. En annan konsekvens av denna händelse var att de blivande 
kursdeltagarna förlorade möjligheten att få utlovade högskolepoäng för sitt deltagande i utbildningen. 
53 Evidens AB ingår tillsammans med Evidens FoU AB och Evidens Lysekil AB i en koncern med Evi-
dens Holding AB som moderbolag och Enebackens Forsknings och Utvecklings Aktiebolag som kon-
cernmoder. 2011 var omsättningen för Evidens AB 17 927 000 kronor och årsresultatet 2 474 000. För 
Evidens FoU AB var omsättning och årsresultat samma år 15 601 000 respektive 2 596 000. För Evi-
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3.3 Formativa moment 

Under projekttiden har jag haft möten med projektledaren vid 17 tillfällen mellan 

juni 2009 och september 2011 och arbetsgruppen för projektet vid 6 tillfällen mel-

lan juni 2009 och juni 2011. Syftet med dessa möten har varit att föra en reflekte-

rande dialog över de resultat och erfarenheter som gjorts i projektet ”hittills”. 

Jag har kontinuerligt bearbetat det insamlade materialet och vid några tillfällen re-

dovisat resultatet för projektledaren och arbetsgruppen för projektet. Två pm har 

författats (Folkesson, 2010b, 2011) baserade på det empiriska material som samlats 

in vid tidpunkten för pm:ns färdigställande. De kan ses som skriftliga underlag i en 

formativ utvärdering. 

-‐ För det använder jag verkligen. Och för dom som går 30-
poängsutbildningen55 har också fått den och alla som gått basutbild-
ningen har jag också dragit det för. Dom skickade jag ut det till. Men 
när vi hade den där inspirationsdagen så gick jag igenom det.  

-‐ Ok. Hur reagerade de på det. Säger dom någonting om det. 

-‐ Jaa, säger de. 

-‐ Ja ok. De säger så.  

-‐ Ja. 

-‐ Dom känner igen sig. 

-‐ Det är på pricken. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

dens Lysekil AB gäller för samma år 1 213 000 respektivge - 917 000 och för moderbolaget Evidens 
Holding AB 0 respektive 813 000. Följande verksamhetsbeskrivning för Enebackens Forsknings och 
Utvecklings Aktiebolag (koncernmoder) står att finna på hemsidan www.ratsit.se liksom samtliga före-
gående uppgifter i denna fotnot: ”Bolaget skall bedriva konsultativ verksamhet företrädesvis inom 
sjukvård, medicinsk forskning och utbildning, handel och förvaltning av fastigheter och värdepapper 
samt därmed förenlig verksamhet.” 
54 Regeringens nationella psykiatrisamordnare Anders Milton är styrelseordförande i samtliga de bolag 
som är nämnda i föregående fotnot.  
55 Integrerad psykiatri steg-2 som pågår för närvarande (mars 2012). 
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-‐ Och även chefer när de ser det som inte har varit inblandade. De sitter 
också och nickar. 

-‐ Det är ur pm nummer två56. 

-‐ Det är den. 

-‐ Det sista där. 

-‐ Mm. 

-‐ Dom slutsatserna på slutet där. 

-‐ Mm. 

-‐ Det är jättebra diskussionsunderlag som sätter igång tankarna på massa 
olika sätt. 

(Citat ur intervju) 

Projektledningen menar att de formativa momenten inom ramen för utvärderingen 

givit värdefulla bidrag till arbetet med att navigera projektet genom dialog och re-

flektion som lett till olika insikter. 

 

Kontinuerlig omprövning 

En väsentlig process inom ramen för projektet har varit en kontinuerlig prövning 

och omprövning av centrala begrepp och metoder. En orsak till detta, förutom att 

det kan ses som en ofrånkomlig process vid implementering av nya sätt att tänka 

och arbeta, kan vara den osynlighet som varit för handen, den ”dolda agendan”, när 

det gällt vad `integrerad psykiatri´ är och hur processen ska bedrivas för att åstad-

komma en sådan. 

Och det är väl det som jag håller på att fundera lite på. Vad det verkligen 
innebär vård och stödsamordning. Vad säger ACT-metoden? Vad säger 
case manager och det finns de nationella riktlinjerna för schizofreni och 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
56 Folkesson (2011). 
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schizofreniliknande tillstånd. Och sedan håller vi på att utbilda i meto-
den integrerad psykiatri. 

Och är det det vi ska införa, integrerad psykiatri utifrån en programtro-
genhet eller ska vi införa vård och stödsamordning ACT-metoden med 
case-management-funktion? Just nu ser jag det som två olika nivåer näs-
tan. Jag har inte tänkt färdigt här hur det kommer att se ut och vad som 
är realistiskt då. Om vi kan gå på integrerad-psykiatri-metoden och sikta 
på att vi ska använda den i Värmland med den programtrogenhet som 
man strävar efter där. Så håller jag på och funderar på hur evidensen verk-
ligen är för den metoden och hur det blir om vi inte når upp till den här 
programtrogenheten. Hur evidensen ser ut då? Sen har jag ju förstått att 
evidensen är olika för de olika arbetsbladen som ingår i den här metoden. 
Vissa har en högre evidens än andra. Är det hela programmet då som är 
evidensbaserat eller är det de olika delarna? Kan vi sträva efter att Värm-
land ska bli programtrogna och är det det vi ska göra? Eller ska vi rikta in 
oss på ACT, vård och stödsamordning med case-management-funktion 
där man mer siktar på en samordning av vård och stödinsatserna i kom-
munerna. Det har ju mer med organisation, logistik, möten och beslut att 
göra än exakta behandlingsmetoder. Så ser jag det som mer realistiskt att 
införa när man får till samverkansgrupper mellan kommuner och lands-
ting regionalt runt de här olika öppenvårdsteamen. Och att man där 
kommer överens om hur man ska samordna sina insatser. Det är ju möj-
ligt att det är integrerad psykiatri man ska utgå från men hur realistiskt är 
det att vi ska kunna jobba programtroget. Sen tänker jag så här att ska vi 
göra det så krävs det externa handledare, det krävs audits där man kollar 
sin programtrogenhet och så här. Sen vet jag ju att resurserna för externa 
handledare och att vara programtrogna att man då blir beroende av en 
firma som säljer konceptet integrerad psykiatri57. 

(Citat ur intervju) 

Efter fyra - fem års arbete med ett länsövergripande projekt för att integrera psykiat-

rin i Värmland är det ännu inte helt klart vad den ska innehålla och hur det ska gå 

till för att den ska få egenskapen att vara integrerad. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
57 Evidens AB. 
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3.4 Uppfyllelse av mål och förväntade resultat 

Som inte så sällan föreligger även för detta projekt en viss otydlighet, ibland motsä-

gelsefullhet, i formuleringarna av målen. Behov, avsikter, ambitioner, fokus, medel, 

mål och förväntade resultat flyter samman till viss del. I den inledande sammanfatt-

ningen i ansökan om projektmedel finns följande formulering: 

De planerade aktiviteterna är inriktade mot målet att etablera samverkans-
team i varje kommun och få igång en fungerande resurs att erbjuda indi-
viden efter behov. (LiV, 2008, sidan 1) 

När det gäller samverkansteam finns flera olika, delvis motstridiga formuleringar. 

Ovan anges att målet är att ”etablera” ”i varje kommun” och att ”få igång”. Ett för-

väntat resultat, formulerat på sidan 2 i ansökan, är att ”ett antal samverkansteam har 

etablerats och är verksamma”. På sidan 11 (LiV, 2008) finns följande mening: 

Målet är att 30 samverkansteam/resursgrupper efter 2010 har etablerats 
och att hälften av dessa är i funktion ute i kommunerna. 

Kärnbegreppet `samverkansteam´ är inte definierat och i formuleringen ovan är det 

uppluckrat genom snedstreckskopplingen till ett annat odefinierat begrepp `resurs-

grupp´. Vad betyder ”samverkansteam”, ”etablera”, ”få igång”, ”verksamma” och ”i 

funktion”? Mätbarheten i relation till dessa begrepp är tveksam och de kvantitativa 

målen, som hur många team och kommuner man strävar mot, är inte bara oprecisa 

utan motstridiga. Det är alltså inte helt klart vad som ska utgöra kriterier för den 

målrelaterade utvärderingen. De förväntade resultaten av Projektet integrerad psyki-

atri i Värmland, så som de formulerats i ansökan om projektmedel utgör de kriterier 

jag använt mig av för den målrelaterade utvärderingen. Vart och ett av projektets 

förväntade resultat, så som de formulerats i ansökan om projektmedel (LiV, 2008), 

utgör rubrik för redovisningen av utvärderingsresultatet. 
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Den målrelaterade utvärderingen baseras till stor del på den enkät som delades ut till 

samtliga deltagare i Kompetensutveckling för baspersonal i samband med kursav-

slutningen. Tabell 2 nedan sammanfattar svaren på 12 delfrågor i fråga 6 som rör 

förväntade resultat av projektet. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
58 Fråga 6 var konstruerad som en så kallad VAS-skala (Visual Analogue Scale) med en längd av 100 
mm mellan de båda polerna; Stämmer inte alls (=0) – Stämmer precis (=100). Mätvärden, liksom cen-
tralmått varierar således mellan 0 och 100. 

Tabell 2: Sammanfattning av svaren på de 12 delfrågorna i fråga 6 i enkäten (se bilaga 2): 
Hur har du upplevt Kompetensutveckling för baspersonal generellt? Sätt ett kryss längs 
linjen58 på den plats som motsvarar din uppfattning! Median (Md), medelvärde (M), stan-
dardavvikelse (Sd) och antal (n). Det interna bortfallet = 86–n för varje delfråga. 
 
Delfråga Md M Sd n 

1.  Kompetensutveckling för baspersonal har ökat mina kunskaper. 67,5 64,7 24,6 86 
2.  Kompetensutveckling för baspersonal har förändrat mitt sätt att 

tänka. 
61,5 57,5 23,0 86 

3.  Kompetensutveckling för baspersonal har bidragit till en gemensam 
kunskapsbas för samverkan 

70 66,3 21,4 86 

4.  Kompetensutveckling för baspersonal har gett mig nya kunskaper 
om evidensbaserade arbetssätt. 

68 62,8 25,2 83 

5.  Kompetensutveckling för baspersonal har ökat mina möjligheter att 
samarbeta med andra. 

64,5 61,1 24,6 84 

6.  Kompetensutveckling för baspersonal har bidragit till en ökad sam-
verkan inom min organisation. 

50,5 47,2 25,5 84 

7.  Kompetensutveckling för baspersonal har bidragit till en ökad sam-
verkan mellan olika huvudmän. 

51 48,1 23,5 79 

8.  Kompetensutveckling för baspersonal har lett till att jag ingår i ett 
nätverk inom mitt arbetsområde. 

35 38,0 30,1 82 

9.  Kompetensutveckling för baspersonal har bidragit till att placera 
brukaren i centrum. 

69 66,4 25,4 79 

10.  Kompetensutveckling för baspersonal har ökat inflytandet för bru-
kar- och anhörigorganisationer 

49 50,7 24,1 77 

11.  Kompetensutveckling för baspersonal har ökat min kompetens 
inom mitt arbetsområde. 

65 59,3 27,6 85 

12.  Kompetensutveckling för baspersonal har varit en bra utbildning. 80 76,1 23,0 85 



	   75	  

Evidensbaserade arbetssätt är kända och tillämpas i praktiken 

Svaren på enkätens delfråga 6:4 enligt tabellen ovan antyder att Kompetensutveck-

ling för baspersonal bidragit till att göra evidensbaserade metoder kända. Huruvida 

de tillämpas i praktiken är mer tveksamt eftersom svaren på frågorna 7 och 8 i enkä-

ten anger att utbildningen förändrat sättet att tänka för en liten majoritet (56,4 %) av 

kursdeltagarna, men att det endast är en minoritet (40 %) som förändrat sitt sätt att 

arbeta. En korstabulering av svaren i frågorna 7 och 8 ger följande utfall. 

 

 

 

 

 

 

41,9 % av dem som förändrats i sitt sätt att tänka har inte förändrat sitt sätt att arbe-

ta. Ett förändrat arbetssätt följer alltså inte automatiskt av ett förändrat sätt att tänka 

om sitt arbete och sina arbetsuppgifter. Om man tänker sig att tanke och kunskap 

föregår målmedvetna handlingar är det ändå möjligt att tänka sig att förändrade tän-

kesätt givit förutsättningar för ett förändrat arbetssätt som kan komma att visa sig så 

småningom. Men det kräver en framtida uppföljning för att få veta om det blivit så. 

 

Ett antal samverkansteam har etablerats och är verksamma 

Vid kursavslutningen anger 31,8 % att de ingår i ett samverkansteam medan 68,2 % 

inte anser det (fråga 9). Det är alltså en minoritet som vid kursens avslutning har 

någon koppling till den operativa formation för en integrerad psykiatri i Värmland 

Tabell 3: Relationen mellan svaren på fråga 7 och 8 i enkäten: Kom-
petensutveckling för baspersonal har förändrat mitt sätt att tänka 
(fråga 7) respektive Kompetensutveckling för baspersonal har för-
ändrat mitt sätt att arbeta (fråga 8). Bortfall = 9. 

    Sätt att arbeta   
Sätt att tänka Ja Nej Summa 

  Antal Procent Antal Procent Antal Procent 
Ja 25 58,1 18 41,9 43 100 

Nej 6 17,6 28 82,4 34 100 



	   76	  

som i projektets programteori intar en så avgörande position. Till utvärderingen av 

detta förväntade resultat hör dock att ta ställning till innebörden i begrepp som 

”etablera”, ”få igång”, ”verksamma” och ”i funktion”. 

Mycket talar för att en etableringsprocess pågår för att få igång samverkansteam59. 

En hel del talar dock för att de, även om de är på väg att ta form och bli verksamma, 

inte kan anses vara i full funktion. Implementeringen av denna organisationsform, 

att gå från idé och ord till verksam form och handling har visat sig vara komplice-

rad. Svaren på delfråga 6:8 i enkäten visar att Kompetensutveckling för baspersonal i 

begränsad omfattning lett till medlemskap i ett nätverk inom sitt arbetsområde. 

 

Alla har individuella vårdplaner 

Det är ett förväntat resultat av Projektet integrerad psykiatri i Värmland att ”alla” har 

individuella vårdplaner. På sidan 11 i ansökan (LiV, 2008) har detta förväntade re-

sultat skrivits fram på följande sätt: ”Fler individuella vårdplaner finns”. Det finns 

inget empiriskt underlag insamlat eller tillgängligt för att kunna avgöra om det i dag 

utarbetas individuella vårdplaner för ”alla” eller ”fler”. 

 

Brukarnas/patienternas resurser utvecklas 

Det saknas också empiriskt underlag för att kunna avgöra om brukarnas/patienternas 

resurser i dag utvecklats i förhållande till tidigare. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
59 Projektet integrerad psykiatri Steg-2 pågår för närvarande som en fortsättning på Projektet integre-
rad psykiatri i Värmland. Detta projekt är sammankopplat med målet att etablera samverkansteam i 
länet och att bidra till en integrerad psykiatri med tillämpning av vård- och stödsamordning som metod 
och arbetssätt. Karlstads universitet levererar numera också utexaminerade studenter från Vård- och 
stödsamordnarprogrammet vid avdelningen för psykologi (www.kau.se/psykologi/utbildning).  
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Samarbetsformer har utvecklats mellan den integrerade psykiatrins vårdgivare och brukar-, 

patient- och anhörigorganisationerna 

Enligt svaren på enkäten, delfråga 6:10, kan inte Kompetensutveckling för basperso-

nal anses ha bidragit60 till en ökad samverkan eller ett ökat inflytande för brukar- 

eller anhörigorganisationer. 

 

En långsiktig strategi för kompetensförsörjning inom den integrerade psykiatrin i Värmland 

finns 

Finns det en sådan? 

Nej, inte nu gör det inte det. Det är något vi pratar om och försöker få 
till. Dels pratar vi med Karlstads universitet. Dels så har vi ju 180-
poängarna som är en naturlig påfyllning ut i länet av ny kompetens som 
är jättevärdefull för oss. Sen har vi påtalat att vi gärna skulle vilja se någon 
kortare utbildning. Om man kan ge någon 7,5 eller 30 poängs vård- och 
stödsamordning. De funderar runt hur det skulle kunna göras. Men sedan 
så har vi också diskussioner med folkhögskolorna om de kan göra någon 
repetition av Kompetensutveckling för baspersonal, modifierad utifrån de 
lärdomar vi gjorde när vi gjorde den här 10-dagars. Det kan vara något till 
hösten. 

Men det är en sådan här sak som vi funderar över och försöker få klarhet i 
hur en sådan plan formellt ska se ut. Om det är avtal som ska skrivas eller 
så kanske den kommer med i handlingsplanen61 där det står något om 
kompetens. Där kan det gå att få med detta. 

(Citat ur intervju) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
60 Jag har använt mig av medianvärdet 50 som brytpunkt för värderingen bidragit – icke bidragit. 
61 Värmlandskommunerna och landstinget tar under våren 2012 ställning till en skrivelse från Bered-
ningsgruppen vid Region Värmland avseende en överenskommelse som ska utgöra grund för det 
länsövergripande och lokala samarbetet om personer med psykisk funktionsnedsättning i Värmland. I 
denna text finns ett avsnitt om kompetensutveckling. 



	   78	  

 

Både kunskap, praktisk tillämpning och reflektion är verktyg i kompetensutvecklingen 

Deltagarna i Kompetensutveckling för baspersonal menar enligt enkätsvaren att det 

varit en bra utbildning, att den ökat kunskaperna, ökat kompetensen, förändrat sät-

tet att tänka, bidragit till en gemensam kunskapsbas för samverkan, gett nya kunska-

per om evidensbaserat arbetssätt, ökat möjligheterna att samarbeta med andra och 

bidragit till att sätta brukaren/patienten i centrum. Eftersom det är oklart hur det 

ligger till när det gäller det centrala operativa momentet i projektet, att ”få igång” 

samverkansteam så är det svårt att avgöra graden av tillämpningen av den kunskap 

deltagarna tillägnat sig. 

Momenten handledning och reflektion har inte kunnat genomföras så som det var 

tänkt i ansökan. Något enstaka tillfälle som gett möjligheter till handledning i sam-

verkan men inte i brukar/patientarbete har genomförts. 

När det gäller programteorins centrala utsaga om sambandet mellan en gemensam 

kunskapsbas och samverkan talar all information för att utbildningen bidragit till en 

gemensam kunskapsbas, för dem som deltagit i den. Frågan är dock hur gemensam 

den kan anses vara när endast 5 % av landstingets personal inom psykiatrin och klart 

fler men också endast 18 % av dem i Värmlands 16 kommuner som är anställda 

inom motsvarande verksamheter deltagit i utbildningen. 
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4 Diskussion och slutsatser  

I diskussionen har jag tagit fasta på det jag värderar som de viktigaste resultaten av 

mina undersökningar av Projektet integrerad psykiatri i Värmland:  

-‐ Kommunernas väsentligt högre deltagande i Kompetensutveckling för bas-

personal.  

-‐ Teorin om en kausal relation mellan en gemensam kunskapsbas, samverkan 

och en `integrerad psykiatri´.  

-‐ Skillnader mellan huvudmännen vad avser uppdrag, tankemodeller och be-

greppsapparater. 

-‐ Den obefintliga varudeklarationen i projektdokumentationen av produkten 

`integrerad psykiatri´. 

 

 

4.1 Asymmetriska relationer 

Bearbetningen av det insamlade empiriska materialet visar en slående skillnad i in-

tresse för projektet. Kommunerna framstår som mycket mer intresserade. Det före-

ligger en påtaglig asymmetri i deltagandet i Kompetensutveckling för baspersonal. 

Men en asymmetri visar sig också i relationen mellan huvudmännen och deras före-

trädare. Hälso- och sjukvården framstår som överordnad kommunerna vilket visar 
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sig i utsagor som ”landstinget ansvarar för en kvalificerad hälso- och sjukvård medan 

kommunerna ansvarar för en okvalificerad vardag”, ”landstinget behandlar och när 

behandlingen är klar får kommunen ta över”. Det visar sig att ”kommunen” inte 

sällan kallas till vårdplanering och snabbt ska ”kvittera” denna kallelse och infinna 

sig på tid och plats som hälso- och sjukvården kallat till.  

Enligt socialtjänstlagen har den kommunala socialtjänsten ett generellt ansvar för 

dem som stadigvarande vistas i en kommun. Lagen anger kommunernas ansvar för 

människors vardagsliv och kommunernas verksamheter utgör basen i förmedlandet 

av de insatser som krävs när människor är i behov av bistånd, vård och stöd. Hälso- 

och sjukvården utgör en extraordinär insatsfunktion när resurserna i kommunerna 

inte räcker till62. Jag menar att detta generella grunduppdrag gör att behovet av sam-

verkan är djupare och mer självklart förankrat inom kommunerna. Det är kommu-

nerna som ”behöver hjälp” när resurserna inte räcker till. När en person definierats 

som medicinskt färdigbehandlad av hälso- och sjukvården återgår ansvaret till kom-

munen. 

Det är alltid en läkare som ytterst är ansvarig för ett medicinskt behandlingsarbete. 

Det gör läkaren central vare sig det medicinskt psykiatriska behandlingsarbetet är 

integrerat eller icke. Läkarens medicinska ansvar kan ses som en `generativ meka-

nism´ (Danermark et al., 1997) inom psykiatrin och de processer som äger rum där. 

Det ligger då nära till hands att tänka sig att ansvariga läkare inte gärna släpper från 

sig kontrollen i ett behandlingsarbete eftersom de har det yttersta ansvaret för kon-

sekvenserna av det. Psykiatrisk verksamhet kommer, av formella skäl, ofrånkomligen 

att rotera runt detta ansvar. Behandlingsarbetet får därmed nära kopplingar till me-

dicinska förklarings- och behandlingsmodeller och ett medicinskt sätt att tänka och 

förhålla sig. Det kan begränsa handlingsutrymmet för aktörer som befinner sig utan-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

62	  Därmed skulle man kunna betrakta kommunerna som beställare av eller uppdragsgivare för insat-
ser från hälso- och sjukvården. 
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för hälso- och sjukvårdsorganisationen. Man får i praktiken ett begränsat utrymme 

för andra sätt att tänka och arbeta än dem som den medicinskt ansvariga läkaren gör 

möjliga. Detta gör läkaren till en avgörande parameter inom psykiatrin, en ointegre-

rad lika väl som en integrerad. 

Få biståndsbedömare och inga läkare har deltagit i Kompetensutveckling för basper-

sonal63. Dessa båda yrkeskategorier ingår inte heller i den definition av baspersonal 

som Socialstyrelsen (2007) omfattar eller den som Nationell psykiatrisamordning 

(SOU 2006:100) formulerat i sitt slutbetänkande. Biståndsbedömare och läkare ses 

dock av projektledningen som viktiga för att inte säga avgörande aktörer för att in-

tegrera psykiatrin i Värmland. Det är en brist i genomförandet av en utbildnings-

satsning som har en `integrerad psykiatri´ i länet som övergripande mål och samver-

kansteam som konkret operativt mål, att läkare inte alls och biståndsbedömare i mi-

nimal omfattning deltagit i den. 

Den eftersträvade förskjutningen av fokus från profession och organisation till bru-

kare och patient ska genomföras i denna kontext av behov, intressen, ansvar och 

makt. Det är en förskjutning som säkerligen möter motstånd, passivt och aktivt. Det 

är en stor utmaning att få människor ”att bete sig annorlunda än de gjort tidigare” 

och placera brukaren/patienten i centrum i detta fält av medicinskt ansvar och in-

tressepositioner. Allt talar för att en sådan förskjutning förutsätter att medicinskt 

ansvariga läkare är beredda att ta ansvar för den. De är därmed nyckelpersoner i pro-

cessen men har varit mycket frånvarande i Projektet integrerad psykiatri i Värmland. 

När man i ett asymmetriskt organisationssammanhang vänder sig till dem med 

minst makt och säger ”delta i denna utbildning och börja sedan samverka”, det vill 

säga uppmanar kursdeltagarna att efter kursen ta befogenhet, ta initiativ, övervinna 

vanor, mönster och gränser, så har man missat en kärnproblematik som framförallt 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
63 Landstinget i Värmland har nyligen börjat genomföra utbildningsdagar för läkare inom detta område.  
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handlar om ansvar, intressen, makt, tolkningsföreträde och handlingsutrymme. En 

problematik med direkta kopplingar till ansvar och makt har enbart definierats som 

ett kunskapsproblem. Det ser jag som problematiskt.  

 

 

4.2 Kunskap och handlingsutrymme 

Den centrala utsagan i den programteori som extraherats ur projektets dokumenta-

tion anger en kausal relation mellan kunskap, samverkan och en `integrerad psykiat-

ri´. Det är att göra förändring och utveckling till en kunskapsfråga och samtidigt an-

tyda att det är bristande kunskap hos dem som ska göra jobbet som är problemet. 

Det är en alltför enkel teori och jag menar att denna förenkling förklarar en hel del 

av den bristande måluppfyllelsen när det gäller samverkansteam ”i funktion”. Trots 

information, utbildning och ny kunskap blir de inte till så som man önskat, efter-

som detta operativa moment framförallt har med handlingsutrymme i begränsande 

organisationer att göra. 

Redan från början har kompetensutveckling inom detta område definierats som 

kompetensförstärkning64 genom ett regeringsbeslut 2008: 

Uppdrag att utbetala bidrag till kommuner och landsting för att förstärka 
kompetensen65 bland personal som i sitt arbete kommer i kontakt med per-
soner med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning. 
(Regeringen, 2008, sidan 1) 

Det är motsägelsefullt att detta kompetensförstärkningsprojekt i sin ansökan rymmer 

en referens till Targama för ”vetenskapligt stöd för synsätt i en organisation om vik-

ten av förståelse och sammanhang” (LiV, 2008, sidan 3). Eliasson & Targama (2005) 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
64 Ett viktigt begrepp för Eliasson & Targama, (2005) i deras diskussion av kompetensutveckling. 
65 Min kursivering. 
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argumenterar ju för det problematiska med denna typ av förstärkningar och för 

`kompetensförnyelse´. De menar att `kompetensförstärkning´ är att ”bygga på det 

man redan vet”, ”fylla igen kunskapsluckor”, ”bli säkrare på att göra rätt oavsett om 

man gör rätt saker eller inte”, ”göra mer av samma sak”. De påpekar att `kompetens-

förstärkning´ ofta är något som hämtas utanför den egna organisationen till exempel 

från universitet eller konsulter och att det inte finns något givet samband mellan 

`kompetensförstärkning´ och förändrade arbetssätt, vårdkvalitet och förbättrade be-

handlingsresultat. Det kräver `kompetensförnyelse´ som innebär att omskapa sin 

förståelse av arbetet genom att ifrågasätta, ompröva och kritiskt reflektera66 över de 

erfarenheter man gör.  

Ifrågasättande, kritisk reflektion och omprövning är inte begrepp som förekommer 

inom ramen för Projektet integrerad psykiatri i Värmland. Det gör däremot begrep-

pet `programtrogenhet´67 när det gäller metoden `integrerad psykiatri´. Metoden som 

lärs ut, framställs som en metod med evidens så länge man är trogen metoden. Det-

ta är raka motsatsen till kritisk reflektion. 

Det kan ställa till det. När de som går utbildningen68 som är så kloka att 
när de står inför ett faktum att vara programtrogna så blir det problema-
tiskt. De får inte ihop det med verkligheten.  

(Citat ur intervju) 

Att samverka är enkelt. Det kräver inte särskilt mycket av teoretisk kunskap. Det 

krävs bara att berörda personer samlas på samma plats samtidigt och samtalar med 

varandra om samma sak i en god samtalsordning69. Det är inte kunskap som är hu-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
66 Jämför Lars Oscarssons (2009) tankar om den `reflekterande praktikern´ som avgörande parameter 
i en ”evidensbaserad praktik i socialt arbete”. 
67 Ett begrepp som motsvarar begreppet behandlingstrohet (treatment fidelity). Ett begrepp som är 
mycket centralt i evidensdiskursen som avgörande för om en behandlingsmetod kan anses vara effek-
tivt verksam eller inte. Se exempelvis André Löfholm (2011). 
68 Deltagare i Integrerad psykiatri steg-2 som pågår för närvarande, våren 2012. 
69 En god samtalsordning innebär framförallt att man respekterar den avgörande tur-tagningen som är 
basen i all ömsesidig kommunikation. När en person talar lyssnar alla andra tills den personen talat 
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vudproblemet för att sådana möten ska bli till. Det handlar om motivation och möj-

ligheter för berörda personer att samlas där och då, om handlingsutrymme, och det 

är främst en lednings och organisationsfråga.  

 

 

4.3 Uppdrag, tankemodeller och begreppsapparater 

Socialtjänstlagen anger att socialtjänsten har ett övergripande ansvar för ekonomisk 

och social trygghet, jämlikhet och aktivt deltagande i samhällslivet för dem som vis-

tas i en kommun. Det generella uppdraget är fokuserat på personer som aktiva sub-

jekt med egna resurser och eget ansvar. 

1 § Socialtjänstlagen: Samhällets socialtjänst skall på demokratins och so-
lidaritetens grund främja människornas ekonomiska och sociala trygg-
het, jämlikhet i levnadsvillkor, aktiva deltagande i samhällslivet. 

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin 
och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas 
och gruppers egna resurser. 

Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämman-
derätt och integritet. 

I Hälso- och sjukvårdslagen anges ett annat uppdrag för en annan av samhällets of-

fentliga verksamheter. Det är fokuserat på åtgärder vilket definierar personer som 

passiva föremål för behandling. 

1 § Hälso- och sjukvårdslagen: Med hälso- och sjukvård avses i denna lag 
åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar 
och skador. Till hälso- och sjukvården hör även sjuktransporter samt att 
ta hand om avlidna. 

I fråga om tandvård finns särskilda bestämmelser. Lag (1992:567). 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

färdigt. Då går `turen´ över till nästa talare som blir lyssnad på tills denna talat färdigt. Och så vidare 
tills man kommer överens om att sista ordet blivit sagt. 
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Det är en avgörande skillnad mellan dessa uppdrag vilket sannolikt gör skillnad när 

människor med befattningar i de olika organisationerna möts för att utbyta informa-

tion, samverka, fatta beslut och genomföra åtgärder.  

Inom landstingets hälso- och sjukvård används begreppet patient i anslutning till 

uppdraget, inom kommunernas socialtjänst används begreppet brukare. Dessa be-

grepp och deras användning i vardagligt tal är förankrade i olika referensramar för 

förståelse, beskrivning, förklaring och behandling vilket leder till olika språkbruk 

och förhållningssätt. I Socialstyrelsens termbank finns följande definition av be-

greppet `patient´: 

Person som erhåller eller är registrerad för att erhålla hälso- och sjukvård. 
(www.socialstyrelsen.se/termbank/) 

 

Med utgångspunkt i Wikipedia (www.wikipedia.se) och Nationalencyklopedin 

(www.ne.se) kan man säga att en patient är en individ som är i kontakt med 

sjukvården för att få en diagnos för sina besvär eller behandling för någon sjukdom. 

Ordet kommer från latinets patiens som betyder uthållig. En patient är en person 

som är föremål för behandlande åtgärder och som förväntas vara uthållig i sin vän-

tan på att behandlingen ska ge resultat.  

I Socialstyrelsens termbank finns ingen definition av begreppet brukare som numera 

är gängse inom socialtjänsten. I Folkesson & Karlsson (2010) finns på sidan 23 föl-

jande formulering av begreppet.  

Begreppet `brukare´ syftar vanligtvis, inte på person, utan på en roll i för-
hållande till en verksamhet. Man är brukare av tjänster och produkter en 
verksamhet gör tillgänglig för bruk. Begreppet brukare betonar rätten till 
inflytande på ett annat sätt än begreppen patient och klient och man syf-
tar då på inflytande på tre nivåer; individnivå, verksamhetsnivå och sy-
stemnivå. Inflytande på individnivå utgörs av brukarens möjlighet att på-
verka sin livssituation, sin vård och sitt sociala stöd. Inflytande på verk-
samhetsnivå syftar på möjligheterna att påverka den verksamhet man har 
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en direkt och personlig brukarrelation till. Inflytande på systemnivå inne-
bär att brukare ska ha ett inflytande på en generell strukturell nivå. 

Är brukarens självständighet, resurser och egna ansvar förenligt med läkarens ansvar 

för sina behandlande åtgärder av sina patienter? Vem har egentligen makten? Det är 

en utmaning att finna former för att samordna dessa båda ansvarsformer. 

Inom Projektet integrerad psykiatri i Värmland används begreppen brukare/patient 

och psykisk sjukdom/funktionsnedsättning. Snedstrecket kan ses som en symbol för 

ambitionen att förena och utveckla samarbetet mellan huvudmännen, men också 

för ett dilemma. 

Som exempel så härbärgerar det ovan nämnda projektet ”Integrerad psy-
kiatri i Värmland” ett litet men talande tecken; / en `slash´. Detta tecken 
visar sig i formuleringen ”psykisk sjukdom/funktionsnedsättning” i pro-
jektets undertitel. Dessa båda sammanförda begreppsliga konstruktioner 
med olika härstamning, erfarenhetsbakgrund, kunskapsbas och betydelser 
är positionerade i en binär relation. De uttrycker en skillnad och en pro-
blematik, men också en uppmaning och utmaning. För att detta tecken 
ska bli en brygga och inte en spärr krävs gemensamma dekonstruktioner 
och omkonstruktioner för att möten och integration ska bli möjlig. Det 
underlättas av gemensamma nämnare på metanivå.  

”Brukaren” är den faktor som förser ”psy”-området med dess viktigaste 
gemensamma nämnare och integrerande metanivå. Det är brukaren som 
ger områdets aktörer ett gemensamt uppdrag och gemensamma intressen. 
Samtidigt är denna brukare inte enbart en abstrakt begreppslig konstruk-
tion, begreppet har också en referens till faktiska personer, med talförmå-
ga, som rätteligen bör få sista ordet. (Folkesson, 2010a, sidan 26) 
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4.4 Uppmaning till vetenskaplig revision av metoden `integrerad psykiatri´ 

Jag uppmanar intressenter, uppdragsgivare och ansvariga för Projektet integrerad 

psykiatri i Värmland att begära eller genomföra en revision av det vetenskapliga un-

derlaget för påståendet att metoden `integrerad psykiatri´ är en evidensbaserad me-

tod. Mina skäl till denna uppmaning är den obefintliga varudeklarationen i den do-

kumentation som finns tillgänglig i direkt anslutning till projektet. Revisionen bör 

då innehålla; 

-‐ en entydig definition av begreppet `integrerad psykiatri´,  

-‐ en begriplig och rättvisande presentation av metoden `integrerad psykiatri´, 

-‐ en fullständig redovisning av det vetenskapliga underlaget för påståendet att 

metoden är evidensbaserad och 

-‐ en slutsats avseende metodens överförbarhet70 med bibehållen evidens till det 

sammanhang där den implementeras. 

 

 

4.5 Slutsats 

Min viktigaste slutsats blir att den eftersträvade integrationsprocessen kommer att 

sakna avgörande momentum så länge ett väsentligt splittringsfenomen, `brukare som 

hamnar mellan stolarna´, med tydliga kopplingar till ansvar, intressen, makt och or-

ganisation enbart formuleras som ett kunskapsproblem. Det är en alltför enkel stra-

tegi för att integrera psykiatrin i Värmland. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
70 Motsvarande begrepp i engelskspråkig vetenskaplig litteratur är `transportability´ (Andrée Löfholm, 
2011; Sundell et al., 2008). 
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Alltså: Handlingsutrymme är avgörande för att integrera psykiatrin i Värmland. Det 

vill säga utrymme att ta initiativ och kontakt över gränser. Det kräver mandat som 

ger rätt att prioritera denna typ av initiativtagande handlingar och möten i sitt var-

dagsarbete. Det kräver ett ömsesidigt intresse på lika villkor på alla nivåer i organisa-

tionerna. 
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Bilaga 1: Dagboksformulär 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

 

 
Namn: …………………………………… Huvudman: ……………….. Befattning: ………………………………. Kan du tänka dig att ställa upp på en intervju? ! Ja ! Nej 

Om Ja:  Telefon: ……………………..  E-post: ………………………… 

Hinder mot samverkan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Möjligheter till samverkan 
 
 
 
 
 
 
 

Reflektioner och kommentarer 
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Bilaga 2: Enkät 

 

 

 
 

Enkät till dig som deltagit i  
Kompetensutveckling för baspersonal under 2010 

 
Landstinget i Värmland tillsammans med samtliga 16 kommuner i länet 
ansökte i oktober 2008 gemensamt om medel från Socialstyrelsen för att 
förstärka kompetensen bland personal som i sitt arbete kommer i kontakt med 
personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning, till 
Projektet integrerad psykiatri i Värmland. Socialstyrelsen beviljade medel och 
projektet bedriver sin verksamhet mellan oktober 2009 och december 2010 
framförallt genom utbildningssatsningen Kompetensutveckling för 
baspersonal.  

FoU Välfärd Värmland vid Karlstads universitet har uppdraget att 
utvärdera projektet och vi vänder oss nu till dig som deltagit i 
Kompetensutveckling för baspersonal och ber dig fylla i bifogad enkät.  

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning (www.vr.se) reglerar arbetet med utvärderingen. 
Det innebär att alla uppgiftslämnare garanteras konfidentialitet. 
Redovisningen av resultaten görs så att ingen enskild person kan urskiljas. 

Din medverkan är mycket värdefull för att vi ska kunna få ett fullgott 
vetenskapligt underlag för vår utvärdering. Enkäten tar cirka 20 minuter att 
fylla i och vi är mycket tacksamma om vi kan få dina svar i retur i bifogat 
svarskuvert inom en vecka. 

Har du frågor om utvärderingen är du välkommen att kontakta:  
 

Per Folkesson  
Karlstads Universitet 
651 88  Karlstad 
per.folkesson@kau.se 
0703-746359 
 
 
 
Tack på förhand för din medverkan! 
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 2 

 

1. Jag är 
  

 ! Kvinna 

! Man 

 

 

2. I vilken organisation har du din anställning? 
 

 ! Kommun 

  

I vilken kommun: ……………………………………………………………….. 

 

I vilken typ av verksamhet: ……………………………………………………. 

 

 ! Landstinget 

  

I vilken typ av verksamhet: ……………………………………………………… 

 
 
3. 

 
Vilken befattning har du i din organisation? 
 

 ! Arbetsterapeut 

! Boendestödjare 

! Undersköterska 

! Skötare 

! Vårdare 

! Sjuksköterska 

! Rehabiliterare 

! Behandlingsassistent 

! Biståndsbedömare 

! LSS-handläggare 

! Kurator 

! Fritidspedagog 

! Annan befattning 

Vilken?  ………………..……….…………………...................................................... 
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 3 

 

 

 

  

Kompetensutveckling för baspersonal har ökat 
mina kunskaper. 

 

   

 

  

Kompetensutveckling för baspersonal har 
förändrat mitt sätt att tänka. 

 

   

 

  

Kompetensutveckling för baspersonal har bidragit 
till en gemensam kunskapsbas för samverkan. 

 

  

 

 

6. Hur har du upplevt Kompetensutveckling för baspersonal generellt? 
 

Sätt ett kryss längs linjen på den plats som motsvarar din uppfattning! 

4. Hur många år har du arbetat i denna befattning i denna organisation? 
 

  

……………..  år 

 

5. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 
 

 ……….…………………........................................................................................... 

……….…………………........................................................................................... 

……….…………………........................................................................................... 

……….…………………........................................................................................... 

……….…………………........................................................................................... 

 

Stämmer inte alls Stämmer precis 

Stämmer inte alls Stämmer precis 

Stämmer inte alls Stämmer precis 
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 4 

 

  

Kompetensutveckling för baspersonal har gett mig 
nya kunskaper om evidensbaserade arbetssätt. 

 

   

 

  

Kompetensutveckling för baspersonal har ökat 
mina möjligheter att samarbeta med andra. 

 

   

 

  
Kompetensutveckling för baspersonal har bidragit 
till en ökad samverkan inom min organisation. 

 

   

 

  
Kompetensutveckling för baspersonal har bidragit 
till en ökad samverkan mellan olika huvudmän. 

 

   

 

  

Kompetensutveckling för baspersonal har lett till 
att jag ingår i ett nätverk inom mitt arbetsområde. 

 

   

 

  
Kompetensutveckling för baspersonal har bidragit 
till att placera brukaren i centrum. 

 

   

 

  
Kompetensutveckling för baspersonal har ökat 
inflytandet för brukar- och anhörigorganisationer. 

 

  

 

 

Stämmer inte alls Stämmer precis 

Stämmer inte alls Stämmer precis 

Stämmer inte alls Stämmer precis 

Stämmer inte alls Stämmer precis 

Stämmer inte alls Stämmer precis 

Stämmer inte alls Stämmer precis 

Stämmer inte alls Stämmer precis 
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 5 

 

  

Kompetensutveckling för baspersonal har ökat min 
kompetens inom mitt arbetsområde. 

 

   

 

  

Kompetensutveckling för baspersonal har varit en 
bra utbildning. 

 

   

 

 

 

 

7. Kompetensutveckling för baspersonal har förändrat mitt sätt att tänka. 
  

 ! Ja 

! Nej 

 

 Om ja på föregående fråga: Hur då? 

……….…………………........................................................................................... 

……….…………………........................................................................................... 

……….…………………........................................................................................... 

……….…………………........................................................................................... 

8. Kompetensutveckling för baspersonal har förändrat mitt sätt att arbeta. 
  

 ! Ja 

! Nej 

 

 Om ja på föregående fråga: Hur då? 

……….…………………........................................................................................... 

……….…………………........................................................................................... 

……….…………………........................................................................................... 

……….…………………........................................................................................... 

Stämmer inte alls Stämmer precis 

Stämmer inte alls Stämmer precis 
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 6 

 

 

 

9. Jag ingår i ett samverkansteam bestående av representanter för båda 
huvudmännen. 
  

 ! Ja 

! Nej 

 

 Om ja på föregående fråga: Vilka funktioner (inte personer) ingår ytterligare i 

samverkansteamet? 

……….…………………........................................................................................... 

……….…………………........................................................................................... 

……….…………………........................................................................................... 

……….…………………........................................................................................... 

……….…………………........................................................................................... 

……….…………………........................................................................................... 

……….…………………........................................................................................... 

 

 Hur ofta träffas ni i samverkansteamet? 

……….…………………........................................................................................... 

 

 Vilka uppgifter arbetar ni med i samverkansteamet? 

……….…………………........................................................................................... 

……….…………………........................................................................................... 

……….…………………........................................................................................... 

……….…………………........................................................................................... 

……….…………………........................................................................................... 

……….…………………........................................................................................... 

……….…………………........................................................................................... 
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 7 

 

 

 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 

10. Övriga synpunkter. 

 

……….…………………........................................................................................... 

……….…………………........................................................................................... 

……….…………………........................................................................................... 

……….…………………........................................................................................... 

……….…………………........................................................................................... 

……….…………………........................................................................................... 

……….…………………........................................................................................... 

……….…………………........................................................................................... 

……….…………………........................................................................................... 

……….…………………........................................................................................... 

……….…………………........................................................................................... 

……….…………………........................................................................................... 

……….…………………........................................................................................... 

……….…………………........................................................................................... 

……….…………………........................................................................................... 

……….…………………........................................................................................... 

……….…………………........................................................................................... 

……….…………………........................................................................................... 

……….…………………........................................................................................... 
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Bilaga 3. Intervjufrågor 

Presentation av bakgrunden till intervjun, hur den kommer att användas och redovi-
sas.  

Användning av ljudupptagare om det är OK. 

 

Några frågor. 

 

Roll 

Hur vill du/ni beskriva den roll och funktion som du/den här gruppen haft? 

 

Programutvärdering 

Hur vill du/ni beskriva den tanke som ligger bakom Projektet integrerad psyki-

atri i Värmland? 

 

Processutvärdering 

Vilka viktiga händelser tycker du/ni har inträffat under projekttiden? 

 

Måluppfyllelseanalys 

Projektets syfte och mål har varit att; 

- förstärka kompetensen bland personal som i sitt arbete kommer i kontakt med 

personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning,  

- utveckla en gemensam kunskapsbas för;  
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- landstingets slutna- och öppna psykiatri, rättspsykiatri och primärvårdens all-

mänmedicin, 

- kommunens socialpsykiatri, brukar-, patient- och anhörigföreningar 

- samt andra aktörer som utbildningsinstitutioner, kriminalvårdens frivård med 

flera, 

- etablera samverkansteam i varje kommun. 

 

Hur ser du/ni på måluppfyllelsen när det gäller dessa mål? 

 

Hur ser du/ni på målgruppen? 

 

Övriga synpunkter!? 

 

TACK SÅ MYCKET FÖR DITT/ERT DELTAGANDE! 
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Projektet integrerad psykiatri i Värmland

FoU-rapport 2012:3 redovisar resultatet av uppdraget att genomföra en 
extern utvärdering av Projektet integrerad psykiatri i Värmland som pågick 
mellan 2009  och 2012. Fokus för detta projekt har varit personer med 
psykiska  funktionsnedsättningar som samtidigt är brukare av kommunala 
socialpsykiatriska tjänster i sina hemkommuner och patienter inom hälso- och 
sjukvårdens psykiatri. Syftet har varit att integrera den vård och det stöd som 
ges för dessa personer genom att förstärka kompetensen bland personal som 
arbetar med sådana uppgifter i kommuner och landsting. Kompetensutveckling 
för baspersonal har varit den viktigaste satsningen inom projektet. 

Utvärderingsarbetet utmynnar i följande slutsats: Handlingsutrymme är 
avgörande för att integrera psykiatrin i Värmland. Det vill säga utrymme att ta 
initiativ och kontakt över gränser. Det kräver mandat som ger rätt att prioritera 
denna typ av initiativtagande handlingar och möten i sitt vardagsarbete. Det 
kräver ett ömsesidigt intresse på lika villkor på alla nivåer i organisationerna.
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