
Projektet integrerad psykiatri i Värmland. Delrapport 1. Februari 2010. 

Per Folkesson FoU Välfärd Värmland 
per.folkesson@kau.se 

1 

Kompetensutveckling för baspersonal 

Under åtta dagar i januari och februari 2010 inleddes Kompetensutveckling för 

baspersonal inom ramen för projektet Integrerad psykiatri i Värmland. Det är en 

satsning som görs av de 16 värmlandskommunerna tillsammans med lands-

tinget i Värmland.  

 

Syftet är att förstärka kompetensen bland personal som i sitt arbete kommer i 

kontakt med personer med psykisk funktionsnedsättning/psykisk sjukdom. 

Målet är att skapa en gemensam kunskapsbas, samsyn och samverkan. Ett för-

väntat resultat är att det bildas ett antal samverkansteam i länet. 

 

Tabell 1: Antal deltagare vid första kurstillfället av Kompetensutveckling för basperso-
nal inom projektet Integrerad psykiatri i Värmland, fördelat på kursort. 
 

Kursort Från kommunerna Från landstinget Totalt 

Kristinehamn 1 14 4 18 

Kristinehamn 2 18 0 18 

Molkom 1 18 7 25 

Molkom 2 19 4 23 

Arvika 1 17 4 21 

Arvika 2 26 3 29 

Norra Råda 23 4 27 

Kristinehamn 3 34 5 39 

SUMMA 169 31 200 

 

200 personer samlades vid åtta olika tillfällen på olika orter i länet för att delta 

i utbildningen som pågår fram till december 2010.  
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De 200 personer som deltog fördelar sig på de 16 värmlandskommunerna på 

följande sätt. 

 

Tabell 2: Antal kommunanställda deltagare fördelat på kommun. 
 

Kommun Antal 
Arvika 10 
Eda 9 
Filipstad 10 
Forshaga 13 
Grums 0 
Hagfors 6 
Hammarö 4 
Karlstad 19 
Kil 11 
Kristinehamn 45 
Munkfors 4 
Storfors 2 
Sunne 6 
Säffle 9 
Torsby 7 
Årjäng 14 
SUMMA 169 

 

 

Utvärdering 

FoU Välfärd Värmland (www.kau.se/fou-valfard-varmland) fick uppdraget att 

utvärdera projektet. Jag, det vill säga undertecknad, Per Folkesson, är den per-

son vid enheten som kommer att följa och avrapportera projektet inom ramen 

för utvärderingsuppdraget. Jag fick även uppdraget av kursledningen att i sam-

band med kursstarten ”sätta fokus”. Det gjorde jag dels genom att kort redogö-

ra för projektets fokus dels, och framförallt, genom att sätta kursdeltagarna i 

arbete med att diskutera två frågor. Föreliggande text, kallad delrapport 1, re-

dovisar en sammanställning av dessa diskussioner i samband med kursstarten. 
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Att sätta fokus 

Att sätta något i fokus betyder att få något att framträda tydligt och skarpt. I 

det här fallet projektets bärande tanke och syfte, som kan härledas ur projektets 

benämning; Integrerad psykiatri i Värmland:  

 

Vi befinner oss i Värmland och det handlar om psykiatrin i Värmland. In-

tegration betyder att få olika delar att förbinda sig med varandra och 

hänga samman på ett meningsfullt sätt. I detta fall de enheter som arbetar 

med personer i Värmland som vänder sig till psykiatrin för att få hjälp. Det 

handlar om samsyn, samverkan, samarbete och sammanhang, och att få 

detta att bli till i praktiken genom handlingar och händelser som skapar 

sammanhang.  

 

 

Hinder och möjligheter när det gäller samverkan 

När det gäller att skapa processer som leder till integration, samverkan och 

sammanhang kan man ta fasta på hinder å ena sidan och möjligheter å den 

andra. Det kan vara viktigt att se de hinder som finns för att finna möjligheter 

att övervinna dem. Man kan säga att hinder och möjligheter är olika sidor av 

samma sak, något som i detta fall finns i mellanrummet mellan de parter som 

försöker samverka med varandra. De diskussioner som genomfördes i samband 

med kursstarten visade att möjligheter egentligen är omvända hinder. Man kan 

tänka och säga; ”om man vänder ut och in på ett hinder så finner man möjlig-

heter”. Det är också något man kan göra, vända ut och in på ett hinder för att 

ta vara på de möjligheter som finns. 
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Kursdeltagarna fick i samband med kursstarten diskutera följande båda frågor: 

 

1. Vilka hinder ser vi när det gäller samverkan kommun – landsting i arbe-

tet med personer med psykiska funktionsnedsättningar/psykisk sjukdom. 

2. Vilka möjligheter ser vi när det gäller samverkan kommun – landsting i 

arbetet med personer med psykiska funktionsnedsättningar/psykisk sjuk-

dom. 

 

För varje fråga delades kursdeltagarna in i smågrupper. Fråga 1 diskuterades i 

homogena grupper och fråga 2 i blandade, vad avser huvudmannaskap. Man 

fick med sig ett blädderblocksblad för att sammanfatta sina diskussioner i små-

grupperna. Därefter följde samling i storgrupp då varje grupp fick fästa upp sitt 

blädderblocksblad på ”vita tavlan”. Jag gick därefter igenom med varje grupp 

hur man tänkt och talat under varje punkt man skrivit. Jag antecknade grup-

pens svar på mina frågor på blädderblocket i anslutning till det tema som av-

handlades.  

 

Tabell 3: Antal gruppdiskussioner vid första kurstillfället. 
 

 Fråga 1 Fråga 2 Totalt 
Kristinehamn 1 5 5 10 
Kristinehamn 2 4 4 8 
Molkom 1 5 5 10 
Molkom 2 5 4 9 
Arvika 1 5 4 9 
Arvika 2 6 4 10 
Norra Råda 5 4 9 
Kristinehamn 3 7 5 12 
SUMMA 42 35 77 

 

 

Dessa 77 blädderblocksblad, gruppernas sammanfattande noteringar under sina 

smågruppsdiskussioner och mina anteckningar från storgruppsredovisningarna, 
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utgör det empiriska underlaget för denna delrapport 1. Jag har gjort en så kal-

lad tematisk analys av detta material. 

 

 

Resultatet av den tematiska analysen 

Nedan följer en redovisning av resultatet av den tematiska analysen av ”bläd-

derblocksmaterialet” från gruppdiskussionerna vid kursstarten av Kompetens-

utveckling för baspersonal i januari och februari 2010. Det redovisas under tre 

huvudrubriker: 

1. Två huvudmän. 

2. Mellanrummet mellan huvudmännen. 

3. Samverkan. 

 

 

Två huvudmän 

När det gäller de hinder man såg för samverkan så relaterades dessa i mycket 

hög utsträckning till det faktum att psykiatrin står under inflytande av två olika 

huvudmän. Diskussionerna i grupperna om hinder kretsade på olika sätt runt 

detta. Det delade huvudmannaskapet framställdes som en avgörande förklaring 

till de hinder man såg för samverkan. 1 

 
”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.” 

 

                                         
1 Den text som är skriven med mindre typsnitt och indrag i marginalerna är citat från 
blädderblocken. 
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Huvudmännen förknippas med olika traditioner, kulturer och synsätt. Erfa-

renheter 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 be-

greppsapparater och språkbruk, även om det ibland kan vara så att ”man kan-

ske talar om samma saker men på olika sätt”.  

 
”Landstinget har en kultur och kommunen har…. ingen. Har inte hunnit 
dit än.” 
”Landstinget har sin medicinska kultur sedan lång tid tillbaka och kom-
munen har sitt nyare helhetstänk.” 
”Inom hälso- och sjukvården ser man det sjuka. I kommunen ser man 
sammanhang på ett annat sätt.” 
”Landstinget anpassar patienten efter miljön medan kommunen anpassar 
miljön efter brukaren.” 
”Det finns två språk. Ett sjukvårdsspråk och ett socialt språk.” 

 

Samverkan uppfattas som ett nytt moment som bryter mot etablerade struktu-

rer och funktioner hos respektive huvudman. 

 
”Samverkan är ett nytt moment som ska in. Traditioner utgör hinder. Ti-
den likaså. 

 

Lagstiftningen (-arna) uppfattas som hindrande. 

 
”Vi har olika lagstiftningar, SoL/HSL. De går inte alltid ihop. De kan ock-
så tolkas olika.” 

 

Ett delat huvudmannaskap kan visa sig mycket vardagligt och konkret i sam-

band med medicinering. 

 
”Det kan vara ett delat medicinskt ansvar och man kan ha två delegationer 
på samma medicinpåse. Två lappar på Apodosen.” 
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De båda ”plånböckerna” kan i diskussioner om brukarnas/patienternas behov 

leda till förhandlingar eller till och med 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.” 

 

Man uppfattar också att det föreligger statusskillnader mellan hälso- och sjuk-

vården och de primärkommunala verksamheterna på så sätt att den förra har 

högre status än de senare. Man kan uppfatta en hierarkisk ordning som verkar 

som ett hinder för samverkan. 

 
”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.” 

 

 

Mellanrummet mellan huvudmännen 

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

”dom” och däremellan ett mellanrum eller en form av ”transportområde”. Det 

benämndes också som ett ”glapp” eller en ”klyfta”, en form av ”ingen mans 

land”, där brukaren/patienten utan sällskap rör sig från den ena till den andra 

huvudmannen, ofta i ett tillstånd av svår psykisk ohälsa och svåra psykiska 

funktionsnedsättningar. 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 re-
dan har ett boende så ses det som hjälp.” 
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Brukaren/patienten befinner sig ”mellan stolarna” eftersom det mellan dessa 

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

av information om vad som händer och oklarhet om vem som har ansvaret för 

det. 

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

 

Det kan vara så att personer som är ”medicinskt färdigbehandlade” och där-

med ska lämna sjukvården blir kvar ändå eftersom det saknas ändamålsenliga 

mellanformer både när det gäller kontakter och samverkan och när det gäller 

anpassade vårdformer. Då bildas en ”propp” för dem som behöver en plats 

inom sjukvården.  

 
”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.” 
”Väntan på ett formellt utskrivningsdatum blir en ”propp” i praktiken till 
exempel för träning i boende i samband med utslussning.” 

 

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

avdelning till ett eget hem kan behövas möjligheter att individanpassa mellan-

former som ”mellanboende” eller ”mellanvård”. 

 
”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.” 
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Avstånd kan även vara geografiska och utgöra hinder i samverkan både med 

brukaren/patienten och med dem som har uppgiften att bistå med stöd, hjälp 

och resurser. 

 
”När det blir aktuellt med inläggning: Ingen plats i närheten utan plats 
långt från hemorten, då vill kanske inte brukaren/patienten ta den platsen 
för att det är så långt.” 
”Det är svårt hålla kontakt med brukaren/patienten när det är långt.” 
”Man lär inte känna personalen.” 

 

I mellanrummet mellan huvudmännen förekommer föreställningar om den 

andra parten som kan vara mer eller mindre polariserade samtidigt som okun-

skapen 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.” 

 

Man menade att det saknas länkar i mellanrummet mellan kommuner och 

landsting. Det kan leda till att brukaren/patienten sällan har tillgång till någon 

som kan följa med från det ena till det andra.  

 
”Brukare/patienter kan ha enormt mycket kontakter och då behövs det att 
det finns någon som knyter ihop det, som samordnar och är spindel i nä-
tet.” 

 

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

en konsekvens av ovan redovisade förhållanden, är den individuella vårdplane-

ringen. Detta tema fördes på tal i sju av åtta grupper och framstår som ett vä-

sentligt hinder, eller möjligen ett symtom på eller en konsekvens av bristande 



Projektet integrerad psykiatri i Värmland. Delrapport 1. Februari 2010. 

Per Folkesson FoU Välfärd Värmland 
per.folkesson@kau.se 

10 

samverkan i detta övergångsområde mellan huvudmännen, deras verksamheter 

och personal. 

 
”Det fungerar inte enligt lagen.”  
”Man skickas hem utan IVP.”  
”Gemensamma planeringar blir inte till och vi vet inte varför! Då vet vi 
inte riktigt. Hur mår personen? Vilka insatser behövs?” 

 

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

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

varandra. Om inte, går det inte att samverka. Samverkan med bruka-

ren/patienten är således en nödvändig förutsättning för samverkan mellan psy-

kiatrins huvudmän och andra parter. 

 
”Vad får jag säga? Vad får landstinget säga? Vad får goda män och förval-
tare 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.” 

 

 

Samverkan 

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

att börja tala med varandra om hur man kan bygga relationer och rutiner för 

kontakt, möten och samtal om och med brukaren/patienten. När man diskute-

rade möjligheter till samverkan såg man många sådana. De mest framträdande 

av de möjligheter man kunde se redovisas under följande rubriker. 
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Forum för samverkan 

Man ser möjligheter i möten med alla berörda personer. Det vill säga gemen-

samma träffar med brukare/patienter och dem som ingår i närmsta samman-

hanget eller nätverket runt en brukare/patient. Man betonar värdet av person-

kännedom både för brukarna/patienterna och för dem som har uppgiften att 

svara upp mot deras behov. 

 
”Det ska finnas tid och plats för alla runt en brukare att träffas.” 
”Man måste få till möten med berörda personer.” 
”Viktigt i akuta skeden att man känner personen. Att man vet själv vem 
man pratar med.” 

 

 

Team 

Man ser möjligheter i `mobila team´ eller `stödteam´ som vid behov ger bruka-

ren tillgång till resurser inte endast på kontorstid utan dygnet runt oavsett var 

man bor i länet. Man ser möjligheter i att dessa team består av personal från 

båda huvudmännen som arbetar tillsammans. 

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

 

 

Samordnare 

Man ser möjligheter i en samordnare som kan överbrygga de avstånd och mot-

stånd som finns i mellanrummet mellan huvudmännen. 

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

Man ser möjligheter i formuleringen av gemensamma mål för det vardagliga 

arbetet med brukarna/patienterna. 

 
”Gemensamma mål genom samverkan  
- ger ökad kompetens 
- ger ökad trygghet för alla parter 
- ger ökad tydlighet för alla parter.” 

 

 

Portfolio 

Man ser möjligheter i en folder eller ett dokument med gällande status inom 

båda verksamhetsområdena. En folder som kan följa brukaren/patienten och 

ge ansvariga personer och andra berörda information av betydelse. 

 

”’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.” 

 

 

Ömsesidigt kunskapsutbyte 

Man ser möjligheter i ett ömsesidigt kunskapsutbyte. Hospitering och gemen-

samma kurser och utbildningar kan vara former för detta. 

 
”Den här utbildningen. Den kommer som en stor möjlighet. Även andra 
utbildningar med deltagare från båda sidor. Psykosutbildning till exem-
pel.” 

 

 



Projektet integrerad psykiatri i Värmland. Delrapport 1. Februari 2010. 

Per Folkesson FoU Välfärd Värmland 
per.folkesson@kau.se 

13 

Medix 

Man ställer frågan om systemet Medix kan utvecklas till en gemensam ”platt-

form” för utbyte 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.” 

 

 

Slutsatser 

De 200 personer som medverkade och diskuterade vid kursstarten såg således 

både hinder och möjligheter. Ibland uppstod laddningar under diskussionerna 

och man kan ana vissa motsättningar men framförallt fanns ett stort engage-

mang och mycket energi. 

 

Det finns nu ungefär 12 månader och exakt 10 kursdagar att ta vara på för alla 

som deltar i, är berörda av och ansvariga för projektet. För att gå från ord till 

handling när det gäller att skapa samsyn, sammanhang och samverkansteam, 

för att integrera psykiatrin i Värmland. 

 

 

LYCKA TILL! 

 


