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SAMMANFATTNING 
 
Att utforma gemensamma vårdplaner mellan psykiatri och socialtjänst är ett 
sätt att arbeta med samverkan i enskilda klientärenden. I ett särskilt projekt 
mellan Södermalms stadsdelsförvaltning och Psykiatrin Södra i Stockholms 
läns landsting har syftet varit att få till stånd samordnade vårdplaner i alla 
gemensamma klientärenden. I utvärderingen av projektet undersöks hur per-
sonalen ser på denna arbetsuppgift vid inledning och avslutning av projektet 
samt hur cheferna värderar och planerar arbetet. Förändringsarbetet i projek-
tet granskas utifrån ett implementeringsperspektiv och utfallet mäts i en 
handläggarenkät av samtliga aktuella klientärenden vid Södermalms stads-
delsförvaltnings socialpsykiatriska enhet vid inledningen och avslutningen 
av projektet. Några brukares erfarenhet av att delta i vårdplaneringsmöten 
används för att ge perspektiv på kvalitéer i hur mötena genomförs. 
 
Resultaten visar, att implementeringen av den samordnade vårdplanen ännu 
inte är fullt ut genomförd och förankrad under utvärderingsperioden. Andel 
brukare som har en samordnad vårdplan har ökat från 35 till 63 procent 
under projekttiden. Det har även skett en ökning av ärenden där handläggar-
na uppgett att det bedrivs ett samarbete i gemensamma ärenden från 69 till 
79 procent. Arbetet med samordnade vårdplaner och en förbättrad samver-
kan kan ha påverkat socialsekreterares uppfattning om hur samarbetet funge-
rar med psykiatrin i enskilda ärenden. I stort sett är de nöjda med samarbetet 
vid både inledning och avslutning av projektet. I de fall där samordnad vård-
plan inte finns upplever handläggare en högre grad av dåligt samarbete än i 
de fall där samordnad vårdplan finns. Vid slutet av projektet kvarstår ande-
len som tycker att samarbetet är dåligt i olika grader. Vidare visar utvärde-
ringen att behovet i det här projektet är mångtydigt och identifierat och för-
ankrat främst hos och av ledningen. Enligt chefsintervjuerna finns ett behov 
av en samordnad vårdplanering av flera skäl men gruppintervjuer vid projek-
tets slut visar, att personalen upplever syftet med vårdplaner som oklart.  
Personalen är även osäker på vilket innehåll en samordnad vårdplan ska ha. 
Brukare som intervjuades berättade bland annat att den samordnade vårdpla-
nen var till hjälp för minnet och att själva mötet var bra för dem genom att 
alla inblandade kan träffa varandra och höra vad man kommer överens om. 
 
Slutsatser av utvärderingen är att, även om projektet är avslutat, förändrings-
arbetet inte kan vara avslutat om målsättningarna skall uppnås och bli varak-
tiga. De utvecklingsmöjligheter som utvärderingen pekar mot är att, för att 
fördjupa förståelsen för vad som konstituerar samarbetssvårigheter, granska 
de gemensamma fall där socialarbetarna har angivit dåligt samarbete med 
landstinget. För att uppnå en långsiktigt hållbar implementering behöver de 
förenklingar och klargöranden kring samordnade vårdplaner genomföras, 
som cheferna diskuterade. 
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FÖRORD 
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INTRODUKTION 
 
Följande avsnitt syftar till att beskriva bakgrunden till det projekt och de 
undersökningar som behandlas i denna rapport. För att placera detta arbete i 
ett sammanhang tas även några vändpunkter för det psykiatriska och social-
psykiatriska fältet i Sverige upp. Några erfarenheter av liknande utveck-
lingsarbete presenteras. 

Psykiatri på strukturell nivå 
När psykiatrireformen genomfördes 1995 och kommunerna fick ett förtydli-
gat ansvar för psykiskt funktionshindrade, inriktades arbetet i kommunerna 
på att ta hand om personer med en långvarig bakgrund i psykiatrisk vård. 
Det kommunala ansvaret riktades framförallt mot psykiskt funktionshindra-
des boende och sysselsättning medan ansvaret för vård och behandling låg 
kvar hos landstingen (Markström, 2003). En tydligare ansvarsfördelning 
mellan landsting och kommun tillsammans med en effektiviserad och för-
bättrad vård och omsorg skulle göra det möjligt för den enskilde att leva ett 
så normalt liv som möjligt i gemenskap med andra. Den primära vården och 
omsorgen skulle erbjudas individen i den egna närmiljön. Samverkan över 
huvudmannagränserna var en central förutsättning. Redskap för att uppnå 
samverkan var riktlinjer, vårdprogram och samverkansöverenskommelser 
(Kompetensfonden, 2006).  
 
Mycket utvecklingsarbete har genomförts sedan reformen tillkom men fort-
farande finns mycket kvar att göra för att leva upp till dess intentioner. Såväl 
kommunernas som landstingens insatser har kritiserats. Regeringen besluta-
de i oktober 2003 att tillsätta en nationell psykiatrisamordnare med uppgift 
att se över frågor som rör arbetsformer, samverkan, samordning, resurser, 
personal och kompetens inom vård, social omsorg och rehabilitering av psy-
kiskt sjuka och psykiskt funktionshindrade. Psykiatrisamordnaren Anders 
Milton gavs bland annat i uppdrag att tillsammans med kommuner, landsting 
och berörda statliga myndigheter formulera strategier för kvalitetsutveckling 
för att samordna och stärka utvecklingsarbetet. Utredningen antog namnet 
Nationell psykiatrisamordning (SOU 2003:9).  
 
Socialstyrelsen och Länsstyrelserna genomförde en gemensam tillsyn över 
kommunernas insatser för personer med psykiska funktionshinder. Denna 
tillsyn utmynnade i en rapport som syftade till att ge regering, riksdag och 
lokala beslutsfattare en bild av hur psykiatrireformen genomförts och att visa 
på de problem som fanns. Några slutsatser som framkommer i rapporten är 
att psykiatrireformen inte är tillräckligt förankrad i kommunernas ledning. 
Lokala politiker och chefstjänstemän saknar i många kommuner kunskap om 
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målgruppens behov. Det finns ett varierat utbud av anpassade boendelös-
ningar och sysselsättning för målgruppen men trots detta så får många indi-
vider inte det stöd de behöver och har rätt till. Man konstaterar vidare att 
många personer saknar individuell planering utifrån en helhetssyn av hans 
eller hennes behov. Man menar att det fortsatta reformarbetet bör koncentre-
ras på att förbättra planeringen och styrningen av verksamheten men också 
att planera för varje individ och att samordna insatserna i ett rehabiliterande 
syfte (Socialstyrelsen & Länsstyrelsen 2005).  
 
Sedan hösten 2005 har en rad utvecklingsprojekt inom ett flertal områden 
genomförts inom ramen för Nationell psykiatrisamordning. Kommuner, 
landsting och statliga myndigheter har kunnat söka medel för projekt med 
syfte att utveckla samverkan, boende, rehabilitering, sysselsättning, kvalitet, 
arbetssätt och metodutveckling. För att få medlen skulle intresserade kom-
muner och landsting tillsammans lämna in en ansökan (Regeringsbeslut 
2005). I detta fall ville staten påverka utvecklingen och förbättra samarbetet 
genom att enbart ge medel till samverkansprojekt.  
 
I uppföljningen av denna satsning på psykiatri och socialtjänst för personer 
med psykiska sjukdomar var Socialstyrelsens sammanfattande slutsatser bl. a 
att den har mobiliserat de berörda aktörerna och inneburit en kraftsamling 
inom området som inte har gjorts sedan psykiatrireformen genomfördes. 
Satsningen har haft en positiv inverkan när det gäller att öka ambitionen, 
ansvarstagandet och engagemanget för personer med psykiska sjukdomar 
och funktionshinder på nationell, regional och lokal nivå. Samverkan mellan 
kommun och landsting har förbättrats och kunskapen om målgruppens sam-
mansättning och behov har ökat. En viktig orsak till att satsningen bidragit 
till att förbättra samverkan mellan landsting och kommuner var just kravet 
på gemensamma projektansökningar. Socialstyrelsen har i sin uppföljning bl. 
a genomfört gruppintervjuer där det framkom att gemensamma projektan-
sökningar tvingade fram gemensamma behovsanalyser och ett intresse för att 
bygga fortsatta strukturer för samverkan - något som i början upplevdes som 
onödigt krångligt och tidsödande (Socialstyrelsen 2007).  
 
Socialstyrelsen kom även fram till att punktinsatser med statliga projektme-
del endast i mycket liten grad bidrar till att långsiktigt lösa de resurs-, kom-
petens- och strukturproblem som fortfarande finns inom psykiatrin och soci-
altjänsten. Detta eftersom satsningen inte bidrog till att lösa problemet att ett 
stort antal individer inte har en meningsfull sysselsättning och saknar en 
samordnad rehabilitering. Socialstyrelsen menar att sådana förändringar ofta 
går trögt till en början och därför behöver bedrivas systematiskt under flera 
år. Det behövs åtgärder bl. a för att stärka kompetensen hos olika personal-
grupper och för att öka kunskapen om insatsernas resultat för brukare. Soci-
alstyrelsen beskriver vidare i sin uppföljning att det är avgörande att kom-
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muner och landsting ser till att det finns tillräckliga resurser för en fortsatt 
utveckling inom området (a a).  

På lokal nivå - Södermalm i Stockholm 
I juli 2007 slogs två stadsdelar i Stockholm samman till en stadsdel.  Maria – 
Gamla stan och Katarina-Sofia stadsdelsförvaltning blev Södermalm Stads-
delsförvaltning. De båda kommunala enheterna inom socialpsykiatri har 
emellertid sedan 2005 tillsammans medverkat i olika samverkansprojekt 
tillsammans med psykiatrin på Södermalm, fortsättningsvis kallad Katari-
nahuset i denna rapport. Dessa projekt var RUSS-projektet (Rehabilitering, 
Utredning och Stöd i Samverkan), Mellanvårdsprojektet samt RUSS 2 som 
startade i september 2007.  
 
För att ge ett utvecklingssammanhang till detta arbete presenteras i detta 
avsnitt en kort information om de tre projekt som drivits med hjälp av s.k. 
Miltonpengar, dvs. för projekt med stöd från Nationell psykiatrisamordning, 
på Södermalm i Stockholm. I avsnittet Samverkan och Samordnad Vårdplan 
beskrivs sedan RUSS 2 projektet mer utförligt då det är inom ramen för det 
projektet denna utvärdering ingår.  
 

RUSS-projektet 
Ett nytt, för landsting och kommun, gemensamt team startades vars mål var 
att underlätta kunskapsöverföring och samverkan genom att medlemmarna 
av teamet dagligen arbetade tillsammans. Gruppen skulle bestå av tre boen-
destödjare, tre mentalskötare och en arbetsterapeut. Uppgiften var att fler 
psykiskt funktionshindrade, som enbart hade kontakt med psykiatrin, skulle 
få kontakt med socialtjänsten för att rätt stödform/rehabilitering för den en-
skilde skulle kunna hittas. Detta förväntades leda till ett minskat antal åter-
kommande inläggningar inom psykiatrisk slutenvård. En annan förhoppning 
var att dessa insatser även kunde fungera som ett förebyggande arbete för att 
motverka vräkningar. I projektet uppstod svårigheter i samarbetet mellan de 
involverade från landstinget och kommunen. Därför försköts arbetet till att 
inventera och kartlägga de resurser som finns för psykiskt funktionshindrade 
på Södermalm i syfte att  förbättra informationen om vilka verksamheter 
som finns. Därutöver fick RUSS-teamet i uppdrag att kartlägga vilka 
svårigheter och problem som fanns i kommunikationen mellan de anställda 
inom landstinget respektive kommunen på Södermalm. Totalt 94 personer 
inom olika arbetsgrupper intervjuades. Det var  socialsekreterare, 
boendestödjare, personal inom hemtjänst, personligt ombud, sysselsättning 
och arbetsträningsverksamhet och personal inom psykiatrin. En av RUSS 
slutsatser var att en övervägande del av de intervjuade ansåg att mötena 
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kring klienter/patienter inte fungerar som de borde. Man tyckte att de var 
ostrukturerade och saknade tydligt syfte. Det fanns även förvirring kring 
olika mötens funktion och utförande. Många av de intervjuade beskrev 
samma mötesformer men kallar dem vid olika namn (även personal inom 
samma yrkesgrupp benämnde mötena olika). Att mötena inte upplevdes fun-
gera bra tolkade RUSS som ett symptom på att samarbetet i stort inte funge-
rade. När RUSS diskuterade med de intervjuade om vad som borde förbätt-
ras har nyckelord som ökad respekt, gemensamt synsätt, delaktighet och 
tydligare ansvarfördelning nämnts.  
 
Projektet har inte utvärderats och verksamheten finns inte kvar idag. Där-
emot torde resultaten ha varit en inspirationskälla till det projekt som utvär-
deras här. 
 

Projektet Mellanvårdboendet 
Mellanvårdsboendet var ett boende för unga personer med psykiska funk-
tionshinder. Syftet med projektet var att undvika inläggning vid psykiatrisk 
heldygnsvård samt att få tid att utreda vilken form av fortsatt stöd och boen-
de som är lämpligt för personen. Ett mål för verksamheten var att under ti-
den personerna vistades i mellanvårdsboendet kunna planera för ett så ade-
kvat och självständigt fortsatt boende som möjligt för de som saknar eget 
boende. Kommun och landsting skulle gemensamt bestämma vilka som 
skulle skrivas in i mellanvårdsboendet. Bemanningen planerades till tre 
stycken mentalskötare som delade på att jobba kväll, natt (sovande jour) och 
morgon samt en boendestödjare som arbetade i boendet dagtid. Planeringen 
var att man inom mellanvårdsboendet skulle samarbeta med RUSS-projektet 
för att göra utredningar/bedömningar avseende fortsatt boende och behov av 
stöd. Projektet har inte utvärderats. Verksamheten finns kvar i projektform.   
 

RUSS 2-projektet 
RUSS 2 projektets övergripande uppdrag var att arbeta för att det ska finnas 
gemensamma vårdplaner i alla gemensamma ärenden mellan Katarinahuset 
och den kommunala socialpsykiatrin. Projektet skulle även genomföra en 
kartläggning av gruppen psykiskt funktionshindrade. Syftet med kartlägg-
ningen var att ta reda på vilka brukare som har kontakt med landstinget re-
spektive stadsdelsförvaltningen och om dessa har en aktuell vårdplan.  Man 
skulle även kartlägga hur många som har kontakt med landstinget men har 
behov av insatser från kommunen samt redovisa de behov som behandlings-
ansvarig personal anser att dessa personer har.  
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Om projektet lyckas skulle det enligt projektansökan bidra till att: 
 
1.Vårdplaner skrivs gemensamt mellan landstinget, kommunen och den 
psykiskt funktionshindrade så att rätt insatser ges till den enskilde. 
 
2. Beskriva behoven för de psykiskt funktionshindrade så att beslut om rätt 
insatser kan tas för respektive individ. 
 
3. Samverkan och samarbete förbättras mellan medarbetare från landstinget 
och kommunen så att det gagnar de psykiskt funktionshindrade. 

Liknande utvecklingsarbete 
Det är endast ett fåtal kommuner som uppger att de har ett gott och väl fun-
gerande samarbete mellan kommun och landsting – företrädesvis mindre 
kommuner (Lindgren 2007). Att samarbete är nödvändigt sammanhänger 
med att samhällets välfärdssystem inte är organiserat för personer som behö-
ver stöd från flera olika myndigheter. Personer med sammansatta behov 
riskerar att hamna i en rundgång eller gråzon mellan myndigheter och många 
upplever en stor frustration över det stora antalet handläggare och specialis-
ter de möter (Fridolf 2004). Samtidigt har förutsättningarna för samarbete 
försämrats genom att personalresurserna i många verksamheter har minskat 
samtidigt som antalet ärenden ökat. Personalen tvingas fokusera mer på att 
klara det löpande arbetet och har minskade möjligheter att mötas över myn-
dighetsgränser. Förutsättningarna att göra gemensamma prioriteringar saknas 
och ”… bristande ledarskap, attityder och värderingar samt hierarkier inom 
organisationerna och mellan olika professioner gör att det också är svårt att 
samarbeta.” (a a s 9) Här presenteras ett par exempel på utvecklingsarbete 
där samarbete och någon form av vårdplanering ingår. 
 
I det s.k. Gästprojektet i Gästrikland utarbetades ett samverkansavtal mellan 
landstinget och kommunerna. Man förband sig att samverka kring bland 
annat en gemensam återhämtningsplan för den enskilde med psykiska funk-
tionshinder som behöver stöd i ordinärt boende samt gemensam verksam-
hets- och kompetensutveckling. I en utvärdering av implementeringen av 
projektet (Finn 2008) framhölls vikten av att avtalet fanns samt att det var 
formulerat att man skall – inte bör - samverka. Tidigare samverkan uppfatta-
des som personbundet, vissa samarbetade på ett utmärkt sätt, medan andra 
inte samarbetade alls. Nu önskade man skapa sådana strukturer som på ett 
organiserat och reglerat sätt skulle ge de boende det stöd de behövde från 
båda huvudmännen. Boendestödjarna från kommunen och kontaktmännen 
från psykiatrin hade tidigare vetat om varandra, men det hade funnits oklar-
heter kring ansvarsfördelningen dem emellan. Det hade inte förekommit 
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gemensam insats-/vårdplanering kring den enskilda personen. Något som var 
betydelsefullt i utformningen av mallen för vårdplan var, att den skulle av-
spegla ett återhämtningsperspektiv. Den kallades ”Min återhämtningsplan” 
för att särskilja den från traditionella vårdplaner. Den enskildes önskemål 
och behov skulle styra denna plans innehåll, inte ha sin utgångspunkt i pati-
entens/brukarens problem och svårigheter. Att man tagit sig tid för att ge 
möjlighet för olika viljor och åsikter att komma fram betraktas i efterhand 
som både lärorikt och nödvändigt med tanke på de olikheter som fanns mel-
lan de olika samarbetsparterna. Att inriktningen av vårdplanen prioriterades 
att handla om den boendes önskemål och behov innebar att utmana att de 
professionella, såväl från landsting som från kommun, många gånger trott 
sig veta bäst vad som mest gagnar den enskilde. Kommunens boendestödjare 
utsågs som sammankallande som en medveten strategi från chefernas sida 
för att höja statusen på deras jobb. Om ”Min återhämtningsplan” kan ersätta 
eller snarare kompletterar andra former av individuell vårdplanering hade 
informanterna (brukare, personal och chefer) olika synpunkter på och fort-
satta erfarenheter ansågs kunna klargöra om planen fungerar som ett reellt 
planeringsverktyg. Ett problem som framhölls av personalen var svå-
righeterna att planera tillsammans när personen mår alltför dåligt och man 
hade dessutom farhågor om de skulle få den tid som krävdes för att kunna 
stödja personer att förverkliga sina mål enligt planen. 
 
I ett utvecklingsarbete i Sollentuna kommun stod snarast problem i överfö-
ring mellan parterna i en kommunal beställare- och utförarorganisation i 
centrum. Cheferna önskade få till stånd systematiska och kontinuerliga upp-
följningar och stärka brukarnas insyn och inflytande.  Det nya arbetssättet 
innebar att man införde boendestödsplaner och trepartssamtal. I utvärdering-
en (Ingemarson, Bergmark & Lundström 2006) visade det sig, att de uppfat-
tade förbättringarna framför allt låg i den struktur för trepartssamtal som 
boendestödsplanen gav. Däremot upplevdes vissa delar av planen som svår 
att använda. Svårigheterna handlade om osäkerhet kring hur klienternas svå-
righeter skulle uttryckas och att kunna formulera tydliga och uppföljnings-
bara mål. En brist på samförstånd kring hur detaljerade eller övergripande 
målen skulle vara visade en oklarhet i hur detaljstyrt boendestödjarnas arbete 
skulle vara. Planerna fick en mer begränsad betydelse vid uppföljning bl. a 
därför att uppföljningsbara mål ofta saknades. Det obehag som flera profes-
sionella trodde att klienterna upplever kring de formaliserade träffarna be-
kräftades inte i de klientintervjuer som ingick i utvärderingen. Eftersom de 
intervjuade klienter rekryterats via personalen, kan det dock ha varit framför 
allt positiva klienter som kommit till tals. Några av klienterna uppgav, att de 
inte ville ha möten för ofta. Merparten av klienterna verkade vara på det 
klara med beställarens och utförarens olika roller och de tyckte sig både veta 
och kunna ta de kontakter som behövdes för att framföra sina önskemål eller 
eventuellt missnöje. När det gäller själva boendestödsplanen visste de flesta 
intervjuade klienter inte vad den konkret innehöll. Däremot upplevdes det 
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som positivt och tryggt att ha papper på vilken hjälp de hade rätt till. I ett par 
fall såg däremot klienter snarast boendestödsplanen som en kontrollåtgärd 
som på sikt skulle kunna ligga till grund för nedskärningar eller att de egna 
insatserna avslutades. Sammanfattningsvis verkade boendestödsplanen på ett 
direkt sätt ha fått betydelse för handläggarna som struktur vid trepartssamta-
len, men mer indirekt för boendestödjarna och klienterna själva. 

Utvärderingens syfte 
Syftet med denna utvärdering är att öka kunskapen om hur arbetet med sam-
ordnade vårdplaner bedrivs på Södermalm. Ett av målet med projektet RUSS 
2 var att antalet skrivna samordnade vårdplaner skulle finnas i alla gemen-
samma ärenden. Resultatuppföljningen av detta arbete är en fördjupad kart-
läggning och analys av arbetet med samordnade vårdplaner. Beställarna ville 
även få en uppfattning om hur det ser ut kring arbetet med samordnade vård-
planer och möjliga förklaringar till varför de skrivs, alternativt inte skrivits. 
Av det skälet är implementeringen och den betydelse de kan ha haft för de 
resultat som uppstått varit en av aspekterna som utvärderingen syftat till att 
belysa. Då resultaten kontinuerligt under processens gång återförts till berörd 
personal och chefer har utvärderingen även ett processtödjande syfte. Kun-
skapen från utvärderingen kan vidare användas för det fortsatta arbetet med 
samordnade vårdplaner och samverkan mellan psykiatrin och kommunen. 
Den kan också användas som underlag i framtiden för att undvika problem 
och hinder när man planerar ett projekt eller vill implementera en metod, idé 
eller arbetssätt. 
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METOD 

Uppläggning 
Detta är en undersökning som utforskar både process och resultat och upp-
lagd som en implementeringsstudie med aktionsansats. För att få en så bred 
bild som möjligt av förändringsarbetet har flera datakällor använts. Med 
aktionsansats menas en cyklisk process där resultaten kan användas till för-
ändring, således ses undersökning och handlande inte som separata moment 
utan som integrerade med varandra. Aktionsdelen har bestått av att under 
projekttiden kontinuerligt återföra resultaten av intervjuer och enkät till be-
rörd personal och chefer. Ansvar för att göra eventuella förändringar av pro-
jektets inriktning och strategier som kunde motiveras av de resultat som 
framkommit har inte legat på utvärderaren. Arbetet är internt genomfört 
vilket betyder att utvärderaren arbetar i den enhet inom kommunen som del-
tar i projektet och är kollega till de handläggare som intervjuats i gruppinter-
vjuerna och besvarat enkäterna. Det finns fördelar och nackdelar med att 
vara intern utvärderare och att bedriva arbetet i sin ordinarie arbetsgrupp. 
Till fördelarna hör ekonomiska och praktiska skäl men även effektivitets-
fördelar, t ex kunskap om vilka som ska kontaktas och kunskap om projek-
tet. Nackdelar är risken för bias, det vill säga systematiska feltolkningar av t 
ex kollegors och psykiatrins svar utifrån egna referensramar om arbetet eller 
förutfattade meningar. Denna risk kan minskas genom att ha tillgång till 
extern handledning, som i denna undersökning har bestått av en aktiv forska-
res medverkan i planering och genomförande av utvärderingen. 
 
Utvärderingen har således både en formativt/stödjande och summa-
tivt/bedömande inriktning. När syftet är att förbättra en pågående verksam-
het görs en formativ utvärdering. Vill man veta om en viss insats har givit 
det resultat som förväntades så görs en summativ utvärdering (Karlsson, 
1999). 
 
När det gäller frågan om hur mätning kan ske mer metodiskt kan man skilja 
mellan tre principer: (1) Jämförelse mot en uttryckligt definierad referens-
punkt av något slag, t ex mål, idé, teoretiskt kriterium. (2) Jämförelser mel-
lan utvärderingsobjekt av samma slag. (3) Jämförelser av förändring över tid 
eller med andra ord hur utvärderingsobjektet har utvecklats (a a). 
 
Den första punkten kan beskrivas som en fråga om att sätta betyg på något i 
jämförelse med ett kriterium, exempelvis målrelaterade betyg i grundskolan. 
Den andra principen handlar om att rangordna, där jämförelsen kan göras 
mellan verksamheter i en kommun, mellan olika kommuner i landet osv. Det 
tredje sättet att göra bedömning är att se hur det som utvärderas har utveck-
lats under en viss tidsperiod. Här kan man hålla sig till mått som är unika för 
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det aktuella jämförelseobjektet eller till mått som är gemensamma inom det 
aktuella verksamhetsområdet. Intresset är främst att jämföra med den egna 
utvecklingen över tid, snarare än att jämföra med andra (Karlsson, 1999). I 
denna studie är det följande principer som valts som utgångspunkt för jämfö-
relser och analys: 
 
– En uttryckligt definierad referenspunkt. Detta är de mål som man i projek-
tet vill uppnå, dvs. i detta fall att samordnade vårdplaner ska finnas i alla 
gemensamma ärenden mellan kommunens socialpsykiatri och psykiatrin. 
– Teoretiskt kriterium. I detta fall hur implementering bäst kan fås att funge-
ra så som det formuleras i implementeringslitteraturen jämfört med de resul-
tat som framkommer i denna studie, projektplanen och projektsammanfatt-
ningen.  
– Jämförelser av den egna utvecklingen/förändring över tid. Här jämförs 
personalens uppfattningar i början och vid slutet av projekttiden.  

Sammanfattning av materialinsamling 
Förändringsarbetet granskas utifrån ett implementeringsperspektiv och utfal-
let har mätts i en handläggarenkät av samtliga aktuella klientärenden vid 
Södermalms stadsdelsförvaltnings socialpsykiatriska enhet vid inledningen 
och avslutningen av projektet. Enkätundersökningen har kompletterats med 
gruppintervjuer av behandlingsansvarig personal inom psykiatrin och social-
sekreterare inom kommunen vid inledning och avslutning av projektet för att 
få en mer fördjupad bild av förändringsarbetet. För att ta reda på hur chefer-
na värderar och planerar arbetet har intervjuer gjorts med arbetsledarna för 
de två verksamheterna. Projektgruppens arbete har även följts under en peri-
od, dels genom direkt observation och sedan genom att koppla projekt-
gruppens slutrapport till analysen av implementeringsprocessen. För att få 
reda på några brukares erfarenheter av att delta i vårdplaneringsmöten och 
deras åsikter har intervjuer med brukare genomförts. 
 

Datainsamling 
För en överblick över datainsamling och återkoppling av delresultat av mate-
rialet se följande översikter.  
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Datainsamling 
Okt 2007        Jan 2007                Juni 2008                            Okt - Dec 2008 
 
Enkät 1      Chefsintervjuer          Enkät 2      Brukarintervjuer 
Gruppintervju 1               Gruppintervju 2  
 
 
 
Återkoppling av resultat under arbetets gång 
Okt 07          Nov 07         Dec 07          Feb 08         Aug 08         Okt 08         Dec 08 
               Jan 08 
 
Grupp 1                 Slutrapport 
till projekt &                 till chefer 
styrgrupp 
                  Frekvens-          Chefsinter-                      Presentation 
                  tabeller           vjuer till                        av enkät & 
                  enkät 1 till          projektgrupp                   gruppintervju  
                  chefer                        för personal 
                                      Grupp 1 till Grupp 2 till 
             personal , projekt, styr- 
             presentation grupp & per- 
             enkät 1 för sonal 
             personal 

Chefsintervjuer   
Chefsintervjuerna genomfördes i en halvstrukturerad form (Kvale, 1997), 
spelades in på bandspelare och överfördes från talspråk till skrift (bilaga 3). 
Cheferna introducerades inledningsvis med de begrepp som i litteraturen 
visat sig fungera i en implementeringsprocess innan själva frågorna ställdes. 
Genom att först beskriva vad forskningen säger och därefter ställa frågor 
kring detta har följaktligen ett medvetet sätt att ställa ledande frågor gjorts. I 
detta sammanhang för att låta utvärderingen bidra till stöd i själva genomfö-
randet av projektet - med tanken att ha en mobiliserande inverkan genom att 
diskutera kring vad forskningen säger.  
 
Tre ”versioner” gjordes av resultaten av intervjuerna. I den första åter-
givningen sammanställdes varje chefs enskilda svar någorlunda ordagrant. 
Svaren sorteras så att de kunde läsa vad var och en har svarat under varje 
fråga. Denna gavs direkt tillbaka till de tre cheferna för att användas på det 
sätt de själva bestämde sig för. Den andra versionen bearbetades genom att 
presentera svaren i koncentrerad och tolkad form. För att säkra tillförlitlighe-
ten i tolkningen ombads cheferna att läsa igenom version två och kommente-
ra om de ville ändra eller lägga till något innan materialet gavs vidare. Den 
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andra versionen fick projektgruppen i syfte att användas som information om 
chefernas åsikter. 
 
Den tredje versionen presenteras i denna rapport. Intervjumaterialet har be-
arbetats genom att svaren har koncentrerats (sammanfattats och förkortats) 
och kategoriserats utifrån begrepp från implementeringsprocessen och andra 
frågor som ställts till intervjutexten.  

Gruppintervjuer  
 
Oktober 2007 
På Katarinahuset genomfördes i oktober 2007 tre gruppintervjuer med tio, 
nio och fyra behandlingsansvarig personal i vardera gruppen. Inom kommu-
nens socialpsykiatri genomfördes en grupp, där nio socialsekreterare deltog. 
Två kollegor från andra enheter inom social omsorg höll i intervjun på 
kommunen för att underlätta ett öppet och fritt samtalsklimat. 
 
De frågor som ställdes var:  
 

• Vad är syftet med att skriva samordnade vårdplaner? 
• Vad hindrar att det görs? 
• Vad möjliggör att det görs? 
• Vilka idéer och förslag till förbättringar finns? 

 
Deltagarna gavs 5 minuters tid till att skriva ner svar på varje frågeställning 
på post-it lappar. De fick totalt 15 minuters tid för att besvara frågorna. Där-
efter sorterades post-it lapparna under tre rader - syfte/hinder/möjligheter - 
och synpunkterna ordnades i olika teman. Deltagarna fick exemplifiera, 
kommentera och förtydliga så att gruppledarna förstod vad som beskrivits. 
Därefter ombads deltagarna välja ut vilka teman de ville jobba vidare med. 
På detta sätt prioriterades några få teman som grupperna fördjupade sig i. 
Slutligen diskuterades idéer, förslag och lösningar för de teman som priorite-
rats. Gruppledarna sammanfattade resultaten och informerades om att do-
kumentationen därefter hanterades på följande sätt: Deltagarna skulle få läsa 
igenom resultaten och godkänna att saker och ting uppfattats korrekt. De 
informerades även om uppföljningen i juni 2008.  
 
Sammanställningen av teman gjordes så att det inte i efterhand var möjligt 
att urskilja hur många som angivit respektive svar, vilket betyder att alla 
teman har samma vikt. Slutligen har teman sammanställts kring det som 
grupperna tyckt likadant om. 
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Juni 2008 

Katarinahuset 
En gruppintervju har i juni 2008 kunnat genomföras inom psykiatrin med 
fem behandlingsansvariga från Katarinahuset av utvärderaren tillsammans 
med en kollega. Det gick vid denna uppföljande intervju inte att nå flertalet 
behandlingsansvariga från intervjuerna i oktober 2007. Två planerade inter-
vjuer fick ställas in, det första pga. ett snabbt påkommet obligatoriskt möte 
för personalen på Katarinahuset, det andra flyttades för att för få deltagare 
anmält intresse. På grund av att det var en liten grupp på Katarinahuset (en-
dast tre personer till en början) övergav utvärderaren och dennes kollega det 
strukturerade sättet att hålla intervjun som användes i oktober och för kom-
munen i juni. Det blev istället en öppen gruppintervju där samtalet styrdes 
och koncentrerades till att handla om frågeställningen. Under mötets gång 
tillkom två deltagare så det var totalt fem behandlingsansvariga som gav 
synpunkter.  
 
För att friska upp minnet från de första tillfällen fick deltagarna lyssna till en 
kort sammanfattning av vad alla grupper samstämmigt hade nämnt om syfte, 
hinder och möjligheter med samordnade vårdplaner i oktober. Därefter fick 
de försöka erinra sig om vad just de hade pratat om vid förra tillfället. De 
kom dock att tala om hur man ser på samordnade vårdplaner idag, och de 
hade svårt att minnas vad de pratat om i oktober, varför samtalet koncen-
trerades på vad de upplevt förändrats sedan sist. Ämnen som kom upp an-
tecknades av samtalsledarna. Diskussionen sammanfattades skriftligen och 
deltagarna har fått möjlighet att kommentera eller förtydliga denna.  
 
Den övergripande frågeställningen var:  
– Angående samordnade vårdplaner: har något förändrats sedan oktober 
2007 hos dig själv eller i dina arbetsförutsättningar?  
 
Uppföljande frågor som undersöktes i samtalet var om det blivit några för-
ändringar i hur personalen ser på syftet med samordnade vårdplaner och om 
de upplevde några förändringar i sina möjligheter att arbeta med vårdplaner 
(hinder som minskat eller möjligheter som ökat). Tanken var att hindren 
borde ha minskat och möjligheterna ses som fler om projektgruppen lyckats. 

Kommunen 
Två kollegor från andra enheter inom social omsorg (samma personer som 
vid den första intervjun) höll i gruppintervjun på kommunen. Gruppen be-
stod av tio handläggare från socialpsykiatriska enheten. Några handläggare 
saknades från intervjun i oktober 2007 och några hade tillkommit. För att 
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friska upp minnet från det första tillfället fick deltagarna lyssna på en kort 
sammanfattning av vad alla grupper samstämmigt hade nämnt om syfte, 
hinder och möjligheter med samordnade vårdplaner i oktober. Därefter fick 
de i smågrupper samtala om vad de diskuterade vid förra tillfället. Ämnen 
som kom upp skrevs upp på tavlan. Sedan skrev de ner på post it lappar vad 
som hade förändrats alternativt inte förändrats (och vad som hindrar i så fall) 
sedan förra tillfället. Under pausen sorterade samtalsledarna lapparna i olika 
teman. Deltagarna fick därefter kommentera och förtydliga innehållet på 
lapparna. Efter genomförandet har samtalsledarna skrivit ner det som kom 
upp på mötet, därefter har deltagarna fått möjlighet att kommentera eller 
förtydliga det nerskrivna materialet. 
 
Den övergripande frågeställningen var:  
Angående samordnade vårdplaner: Har något förändrats sedan oktober 
2007 hos dig själv eller i dina arbetsförutsättningar?  
 
Kommunpersonalen fick även en ytterligare frågeställning att besvara:  
Om du inte tycker att något ändrats – hos dig själv eller i arbetsförut-
sättningarna – beskriv hinder för detta. 
 
Skälet till att Katarinahusets grupp inte fick den senare frågan var pga. tids-
brist, eftersom fyra av fem deltagare endast avsatt en timma för mötet istället 
för de planerade två timmarna. 

Enkätundersökning 
Enkätundersökningen är en tvärsnittsundersökning där det aktuella tillståndet 
vid två tillfällen jämförs med varandra. Full kontroll över antalet vårdplaner 
som har tillkommit under undersökningsperioden finns inte – en del av dem 
som förekommer i juni 2008 kan ha varit skrivna redan vid det första under-
sökningstillfället eftersom det tidsmässigt ingår i det tidsspann som mäts vid 
det andra undersökningstillfället.  
 
Alla socialsekreterare inom enheten för socialpsykiatri på Södermalms 
stadsdel fick vid två tillfällen, oktober 2007 och juni 2008, fylla i en enkät 
för varje aktuellt ärende (bilaga 1). I oktober fyllde 11 handläggare i enkäter 
och i juni fyllde 14 handläggare i enkäter.  Kontroll för att varje brukare fått 
en ifylld enkät har gjorts genom att aktuella ärendelistor jämförts med de 
ifyllda enkäterna. Materialet skulle kunna beskrivas som en totalundersök-
ning av alla aktuella brukare på enheten vid två mättillfällen, men det kan 
vara så att några brukare fattas i oktober och några i juni pga. att en handläg-
gare inte lämnat sin ärendelista för jämförelse med ifyllda enkäter vid något-
dera tillfället. Uttrycket alla aktuella brukare används i resultatbe-
skrivningen trots den mindre osäkerhet detta innebär och med det avses de 
som registrerats.  



 24 

 
Det är fler handläggare i juni 08 än i oktober 07 vilket beror på att några 
arbetsförutsättningar ändrats under projekttiden. En förändring som skett är 
att alla brukare som har kontakt med handläggare i det sociala boendeteamet 
(som arbetar för att förhindra vräkningar) nu räknas in i materialet vilket de 
inte gjorde i oktober. En annan förändring avseende handläggare är att anta-
let handläggare helt enkelt har ökat, flera handläggare har fått andra arbets-
uppgifter och arbetar som socialsekreterare till 50 % och med annat till 50 
%. 

Brukarintervjuer  
För att finna brukare att intervjua har jag bett några kollegor och bo-
endestödjare om hjälp. De blev ombedda att tänka ut och föreslå brukare 
som de har haft meningsfulla samordnade vårdplaneringsmöten med till-
sammans med psykiatrin. Man ska alltså i just dessa fall anse att själva mötet 
har varit viktigt för brukaren. Brukaren ska också ha deltagit i minst ett 
(helst flera) uppföljande möten där samordnade vårdplaner använts. Syftet 
var att komma åt vad brukarna tycker har varit meningsfullt och vilka positi-
va erfarenheter de har jämfört med mindre positiva erfarenheter. Detta tänkte 
jag skulle kunna ge mer information än om de bara hade haft negativa erfa-
renheter.   
 
Personerna blev tillfrågade om de ville medverka vid en intervju och infor-
merade om att det kommer att handla om deras erfarenhet av att ha deltagit 
på vårdplaneringsmöte med kommunen och psykiatrin. Vidare informerades 
om att materialet kommer att avidentifieras och att det är frivilligt att ställa 
upp. Vid inledningen av intervjun berättade utvärderaren om studiens gene-
rella syfte och att deras uttalanden ska användas för att personal ska lära sig 
av deras erfarenheter för att kunna förbättra sitt arbete. Varje intervju tog 
mellan 30-45 minuter och spelades in på band. Under samtalets gång sam-
manfattades kontinuerligt samtalet för att bekräfta att de uppfattats rätt.  
 
En intervjuguide med öppna och slutna frågor användes (bilaga 2). Alla frå-
gorna ställdes inte till alla tre personer, frågorna användes istället som min-
neshjälp ifall samtalet inte skulle fortlöpa på ett naturligt sätt. Materialet 
bearbetades därefter genom att intervjuerna ordagrant skrevs ner var för sig. 
Därefter ställdes teman upp som skulle belysas. För varje tema letades inter-
vjupersonernas olika synpunkter kring detta upp och sammanfattades. För att 
hantera brukarnas anonymitet har namn, ålder och andra årtal och vissa delar 
i bakgrunden ändrats.   
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Avgränsningar 
Samordnad vårdplan ses i denna studie som en given arbetsuppgift som per-
sonalen är ålagda att göra enligt det avtal som skrivits mellan organisatio-
nerna. Denna studie behandlar inte själva tillvägagångssättet med den sam-
ordnade vårdplanen, hur man skriver den eller om det är ett bra arbetssätt 
eller inte. Effekten av interventionen att ha skrivit en samordnad vårdplan 
behandlas heller inte.  

Etiska överväganden 
Jag har försökt vara noggrann med att informera alla berörda både muntligt 
och skriftligt vad syftet med olika datainsamlingar är och om studiens gene-
rella syfte, uppläggning och genomförande i stort. Vid fokus- och chefsin-
tervjuerna har deltagarna givits möjlighet att kommentera eller förtydliga 
den skriftliga resultatsammanställningen. Vid brukarintervjuerna har de inte 
fått denna möjlighet men jag har försökt vara noggrann med att kontinuerligt 
sammanfatta det vi pratat om och att kontrollera att de uppfattats rätt. Bru-
karintervjuerna spelades in på band och de informerades inledningsvis om 
att detta var frivilligt, vidare att de kan avbryta sin medverkan när de vill. 
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SAMVERKAN OCH SAMORDNAD VÅRDPLAN 
 
I följande kapitel beskrivs hur verksamheten är tänkt att fungera så som det 
formulerats i olika dokument och avtal. 
 
För 15 år sedan angavs i proposition 1993/94:218, Psykiskt stördas villkor, 
att individen skulle få sina behov bättre tillgodosedda genom att helheten 
skulle uppmärksammas bättre och att insatser skulle göras, förutom av hälso- 
och sjukvården, av en rad andra organ i samhället, t ex kommunernas social-
tjänst, primärvården, försäkringskassan samt bostads- och ar-
betsförmedlingar. Man hade uppmärksammat att i stället för att sträva efter 
samordning kunde det i vissa fall förekomma att individen definierades bort 
från det egna ansvarsområdet med hänvisning till att den psykiska störningen 
innebär att ansvaret åvilar något annat organ. Detta innebar att den psykiskt 
störda själv behövde ta kontakter med ansvariga myndigheter för att kunna 
tillvarata sina intressen. På grund av detta var det viktigt att samordning och 
samverkan skulle förbättras mellan de som ger stöd, service och vård till 
psykiskt funktionshindrade. (prop. 1993/94:218). 
 
Den vård eller de insatser som brukaren är berättigad till styrs av lag-
stiftning, såsom till exempel Socialtjänstlagen eller Hälso- och sjuk-
vårdslagen. Det finns dock utrymme för parterna att sluta lokala sam-
verkansavtal för att tydliggöra förbestämda beteendemönster. Detta har man 
gjort på Södermalm.  
 

Lokala samverkansavtal 
Sedan 2001 finns en samverkansöverenskommelse mellan socialtjänsten på 
Södermalm, Maria Beroendecentrum AB och allmänpsykiatrin på Söder-
malm där det bl. a beslutats att varje samordnad vårdplanering kring en en-
skild brukare ska dokumenteras på en särskild blankett och förvaras i likaly-
dande kopior i respektive personakt/brukarejournal.  
 
År 2005 skrevs en överenskommelse mellan Stockholm stad och Stockholms 
läns landsting om samverkan kring personer med psykiska funktionshinder 
och/eller beroendeproblematik. Målet för samverkan mellan de båda huvud-
männen är att det för den enskilde ska sakna betydelse om det är en eller 
flera huvudmän som ansvarar för vården. Samverkan skall utvecklas så att 
den enskilde får adekvat vård och behandling utifrån sina behov. Överens-
kommelsen skulle vidare skapa en sådan tydlighet i ansvarsfördelning och 
samverkansformer att den enskildes behov tillgodoses. Vidare beskrivs i 
överenskommelsen att huvudmännen har lagstadgat ansvar för att samverka 
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så att enskilda individer möter välfungerande organisationer och att resurser-
na utnyttjas effektivt. Överenskommelse gjordes för att förtydliga och 
komplettera lagstiftning, föreskrifter och tidigare överenskommelser för en 
god samverkan och för att oklarheter skulle undanröjas (Överenskommelse 
mellan staden och landstinget, 2005). 
 
Frågan om ansvar och samverkan behandlas på olika nivåer i samhället. Det 
är dock ytterst när ambitionerna ska utföras på lokal verksamhetsnivå som 
det visar sig hur det fungerar. Flera uppföljningar har visat att den överens-
kommelse som skrevs mellan socialtjänsten, Maria Beroendecentrum AB 
och allmänpsykiatrin på Södermalm 2001 inte följts och att få samordnade 
vårdplaneringar görs.  
 
Det har även påpekats att det inte räcker att skapa tydliga teoretiska system 
och organisationer. Om de som arbetar i systemet inte följer överenskom-
melserna får man ändå inga positiva resultat. Därför är det viktigt att få med-
arbetarna i organisationen att kunna se både sitt eget uppdrag, sin enhets del, 
och helheten. För att helheten ska fungera optimalt måste man arbeta på ett 
sätt som kanske inte bäst gagnar den egna verksamheten eller de personliga 
önskemålen. Den typen av helhetsoptimering måste göras kontinuerligt om 
verksamheterna ska vara anpassade efter brukarna, och inte efter organisa-
tionen eller personalen. Detta ställer stora krav på ledningen och cheferna, 
men också på ett ansvarsfullt medarbetarskap (SOU 2006:100). 
 

Samordnad vårdplan 
På Södermalm har frågan om samordnade vårdplaneringar och om de görs 
eller inte successivt kommit högre upp på dagordningen. Sedan hösten 2006 
har man försökt hantera detta genom att prioritera att samordnade vårdplaner 
ska skrivas i alla gemensamma ärenden tillsammans med landstinget. På 
chefsnivå har man sedan 2006 gemensamma träffar med landstinget där che-
ferna vid varje möte redovisade hur många vårdplaner som gjorts. Samord-
nade vårdplaner har varit ett åtagande i verksamhetsplanen 2007 för kom-
munen med målet att uppnå hundra procent samordnade vårdplaner i alla 
gemensamma ärenden. Under 2008 sänktes ambitionsnivån till 90 procent då 
man förstod att inte alla brukare vill ha en samordnad vårdplanering eller 
gemensamt möte med kommun och landsting. Även Landstingets bestäl-
larorganisation kräver numera, att samordnade vårdplaner ska skrivas i alla 
gemensamma ärenden.  
 
Utgångspunkten i denna rapport vad gäller samordnade vårdplaner är att 
dessa planer är dokument där man beskrivit en planering, dvs. vad man 
kommit överens om på ett möte med representanter från psykiatrin, kommu-
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nen och med brukaren. Planeringen skrivs därefter under av alla till nästa 
möte och används därefter vid uppföljande möte. Den samordnade vård-
planen kan ses som ett redskap för samverkan och är det dokument där orga-
nisationer även kan kontrollera om det bedrivs ett samarbete eller inte. Den 
samordnade vårdplanen kan även ses som ett arbetsverktyg (minneshjälp) för 
uppföljning av vad man kommer överens om under mötet och åtar sig att 
genomföra till nästa gång.  
 

RUSS 2 - projektet 
RUSS 2 projektets övergripande uppdrag var att arbeta för att det ska finnas 
gemensamma vårdplaner i alla gemensamma ärenden mellan Katarinahuset 
och den kommunala socialpsykiatrin. Projektet skulle även genomföra en 
kartläggning av gruppen psykiskt funktionshindrade (bilaga 4). Syftet med 
kartläggningen var att ta reda på vilka brukare som har kontakt med lands-
tinget respektive stadsdelsförvaltningen och om dessa har en aktuell vård-
plan.  Man skulle även kartlägga hur många som har kontakt med landstinget 
men har behov av insatser från kommunen samt redovisa de behov som be-
handlingsansvarig personal anser att dessa personer har.  
 
Projektet skulle även sammanställa en modell eller checklista för den sam-
ordnade vårdplansprocessen, fortlöpande samordna utbildningar och träffar 
för personalen och även ta initiativ till att den insats som den enskilde har 
behov av genomförs. 
 
Om projektet lyckas skulle det enligt projektansökan bidra till att: 
 
1.Vårdplaner skrivs gemensamt mellan landstinget, kommunen och den 
psykiskt funktionshindrade så att rätt insatser ges till den enskilde 
2. Beskriva behoven för de psykiskt funktionshindrade så att beslut om rätt 
insatser kan tas för respektive individ 
3. Samverkan och samarbete förbättras mellan medarbetare från landstinget 
och kommunen så att det gagnar de psykiskt funktionshindrade 
 
Projektet skulle genomföras under 10 månader, från 2007-09-01 till 2008-
06-30. I projektet ingick två socialsekreterare som arbetade halvtid vardera 
med detta, en mentalskötare som också arbetade halvtid, en projektledare 
som arbetade tjugo procent samt en utvärderare på halvtid - således 1,7 hel-
tidstjänster under 10 månaders tid plus utvärderare på halvtid. Utvärderingen 
har efter projekttidens slut bedrivits på tjugo procents arbetstid fram till 
2008-12-31. 
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Styrgruppen bestod av de två enhetscheferna för den kommunala socialpsy-
kiatrin, den administrativa chefen för psykiatrin (vilket inte var samma per-
son utan ändrades fr. o m oktober 2007) samt en mentalskötare från psykiat-
rin. De olika rollerna i projektet var således styrgruppsmedlemmar, projekt-
ledare, projektmedlemmar och utvärderare av projektet (bilaga 4). 
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IMPLEMENTERING  
 
Vad säger forskningen idag om vad som fungerar när det gäller att genomfö-
ra en idé, arbetssätt eller metod? 
 
Följande avsnitt baserar sig till största del på en rapport som bygger på två 
omfattande systematiska litteraturöversikter avseende implementering (Fixen 
m fl. 2005 och Greenhalgh 2005 i Guldbrandsson, 2007). Man talar ofta om 
implementering när det gäller att introducera nya metoder och produkter och 
sprida deras användning. När en metod bedöms som effektiv och lämplig så 
förväntar man sig kanske att den ska börja användas relativt omgående men 
så är sällan fallet (Guldbrandsson, 2007). Forskning har visat att en effektiv 
implementering inte är en engångsaktivitet utan utgör en process som van-
ligtvis sträcker sig över flera år. En uppskattning som gjorts är att det tar två 
till fyra år från beslutet att förändra en verksamhet tills att metoden har inte-
grerats och används generellt (Fixen m fl. 2007 i Roselius & Sundell 2008). 

Definitioner 
Det finns ännu inte någon gemensam begreppsapparat när det gäller imple-
mentering, vilket visar att forskningsområdet fortfarande är ganska outveck-
lat. Olika definitioner av implementering är: 
 

• En sammansättning av specifika aktiviteter som har till syfte att få 
en ny metod eller ett program med kända aspekter att bedrivas i or-
dinarie verksamhet (Fixen m fl., 2005 i Guldbrandsson, 2007). 

• Aktiva och planerade ansträngningar för att en ny metod ska an-
vändas som ordinarie metod i en organisation (Greenhalgh m fl., 
2005 i Guldbrandsson, 2007). 

• Att göra att något blir användbart i ett större system. Det kan till ex-
empel handla om att introducera ett nytt arbetssätt eller en ny metod 
i en verksamhet och/eller organisation. I praktiken inbegriper detta 
många gånger även en anpassning av såväl etablerade arbetssätt 
och/eller metoder, som av det arbetssätt/den metod som implemente-
ras (SOU 2008:18).  

• De procedurer som används för att införa nya metoder i en ordinarie 
verksamhet och som säkerställer att metoderna används som avsett 
och med varaktighet (Sundell & Soydan 2008, i Roselius & Sundell 
2008).  

 
Idén om en ny metod måste spridas innan implementering kan ske. Sprid-
ning brukar definieras som ”den process som sker när en ny idé, med hjälp 
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av särskilda kanaler och över tid, kommuniceras bland medlemmar i ett so-
cialt system” (Rogers 2003 i Guldbrandsson 2007).  

Nyckelbegrepp  
Implementering är en process, inte en händelse. Första steget är att någon i 
en organisation får en idé om att en ny metod kan användas för att möte ett 
behov eller lösa ett problem inom organisationen. Idén presenteras, det sker 
en bedömning av om metoden i fråga kan möta de problem organisationen 
har och ett beslut fattas. För att beslutet ska leda till faktisk förändring bör 
det vara fattat på rätt nivå i organisationen. Om det fattade beslutet innebär 
att den nya metoden ska införlivas i verksamheten inträder nästa fas i im-
plementeringsprocessen, och det som behövs för att idén ska förverkligas 
planeras och ordnas. Här, liksom i följande steg i processen, krävs resurser. 
Nästa steg handlar om faktisk förändring, som att höja kunskapsnivån, för-
bättra den organisatoriska kapaciteten eller att förändra en rådande kultur. 
För att detta ska ske behövs t ex utbildning, fortbildning och praktisk trä-
ning, samt tid att låta metoden ”mogna”. Så småningom har den nya meto-
den integrerats i verksamheten, såväl praktiskt som organisatoriskt, och 
betraktas som självklar. Metoden utvärderas och eventuella lokala anpass-
ningar genomförs, kanske i flera steg. Till sist tas metoden för given, oavsett 
omorganisationer, personalomsättningar och politiska förändringar. Man 
brukar då betrakta metoden som institutionaliserad (Buse m fl. 2005 och 
Meyer & Goes 1988 i Guldbrandsson 2007).  
 
Sammanfattningsvis är nyckelbegreppen i processen: 

 
• Behov, metod, idé 
• Beslut 
• Planering, Förändring, Integrering 
• Utvärdering, Anpassning 
• Institutionalisering 

Hur lyckas? 
Resultatet av implementeringsarbetet bestäms av interaktionen mellan de 
som vill introducera en ny metod, de tänkta användarna av metoden, den nya 
metoden i sig och de omständigheter som råder under tiden för implemente-
ringen. Ett flertal faktorer tycks spela roll för att implementering ska lyckas 
på lång sikt och att lägga kraft på samtliga implementeringsaspekter är sällan 
möjligt av resursmässiga skäl. Många gånger motsvarar nya metoder som 
man planerar att implementera inte ens de mest elementära kraven – att det 
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finns ett uttalat behov och den metod som föreslås är den rätta i samman-
hangen. Här krävs ett ändamålsenligt och metodiskt sätt att tänkta (Guld-
brandsson, 2007) .  
 
En framgångsrik implementering kräver enligt Söderberg (2008) en kombi-
nation av Veta – vilja – kunna: Veta innebär information och förankring på 
alla nivåer. Alla berörda ska förstå vad som ska införas, varför och hur. Vilja 
förutsätter en övertygelse hos aktörerna om att inriktningen/metoden är bra 
och passar in. Kunna är förmåga att genomföra förändringar, resurser och 
support (föredrag Elisabeth Söderberg 2008). 

Hur utvärdera implementering?   
För att kunna utvärdera om implementering har lyckats krävs att man kan 
skilja metoden från implementeringsprocessen. Man behöver alltså klargöra 
och särskilja interventionsprocesser och interventionsutfall och implemente-
ringsprocesser och implementeringsutfall. Det är även viktigt att definiera 
själva implementeringen av den nya metoden, dvs. att man vet vilka kom-
ponenter implementeringen består av. Vad är det exakt som ingår, t ex ut-
bildning av personal, finansiering eller anpassning av rutiner? Man bör också 
klargöra vilka effekter man räknar med att uppnå. Resultatet av implemente-
ringen mäts i utförarledet, dvs. hos de praktiker som ska använda metoden. 
Man kan t ex mäta hur många som utbildat sig och hur många som aktivt 
använder metoden efter avslutad utbildning. Ett viktigt utfall vid utvärdering 
av implementering är förändringar i kunskapsnivå och professionellt beteen-
de. Men det handlar också om förändringar i organisatoriska rutiner som har 
till syfte att stödja de förändringar i professionellt beteende som man vill 
uppnå (Fixen m fl. 2005, Greenhalgh m fl. 2005, i Guldbrandsson, 2007). 

Framgångsfaktorer för hållbar implementering 
En utvärdering av ett projekt kan visa goda resultat, men för att en imple-
mentering skall anses framgångsrik krävs att förändringen är hållbar, dvs. 
framgångsrik också på längre sikt. Det är vissa kvalitéer i implementerings-
processen som framhålls som betydelsefulla för att förändringar skall bli 
hållbara: 
 

• Behov. Lokala behov är en viktig faktor (Buse m fl. 2005 i Guld-
brandsson, 2007). När behovet av förändring är påtagligt och uttalat 
ökar möjligheterna för en lyckad implementering. När behoven är 
diffusa minskar förutsättningarna (Roselius & Sundell 2008). Jämför 
antydda behov som ”vi är inte nöjd med hur mobbningsproblemati-
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ken hanteras i kommunens skolor” och uttalade behov som ”vi be-
höver ett nytt program för att förebygga mobbing i skolorna.” 
(Rackham 1995 i Guldbrandsson, 2007). 

 
• Metodkriterier. Det finns vissa gemensamma drag hos nya metoder 

där implementering har lyckats bra. Dessa grunddrag handlar om att 
den nya metoden är relevant, har relativa och synliga fördelar, 
stämmer med mottagarens värderingar, är enkel att använda, kan tes-
tas i liten skala och kan anpassas till mottagarens behov (Greenhalgh 
m fl. 2005 och Yetton m fl. 1999 i Guldbrandsson 2007). 

 
• Implementeringskriterier. När grundvillkoren är uppfyllda, dvs. 

när ett behov är identifierat och klart uttalat och en lämplig metod är 
omsorgsfullt vald, så finns det ytterligare några faktorer som kan på-
verka implementeringsresultatet positivt: 

 
- En kombination av insatser. Forskning har visat att om flera insatser 

kombineras så leder det till bättre resultat. Det kan t ex vara att dis-
tribuera riktlinjer för nya rutiner, erbjuda utbildning, praktisk trä-
ning, coachning, återkoppling och möjlighet till konsultation (Guld-
brandsson, 2007). 

- Tidig involvering av användarna. Om de som ska sköta den faktiska 
implementeringen av en ny metod involveras redan i planeringssta-
diet för att diskutera för och nackdelar med metoden, så kan potenti-
ella problem och farhågor identifieras i ett tidigt skede och hanteras 
på ett konstruktivt sätt (Greenhalgh m fl. 2005 i a a). Att låta de som 
ansvarar för implementeringen finnas kvar i organisationen för att 
stötta och entusiasmera även efter den initiala fasen, ökar också 
chansen för lyckat resultat på lång sikt (Glaser & Backer 1980 i a a). 

- Resurser. Sannolikheten för att en ny metod ska accepteras och im-
plementeras, beror även på vilket organisatoriskt och ekonomiskt 
stöd den får (Ogden m fl. 2005 i a a).  

- Feedback. Precis information i rätt tid om hur implementerings-
processen fortskrider, genom insamling och sammanställning av re-
levant information, ökar chanserna till lyckad implementering (Fix-
en m fl. 2005 och Greenhalgh m fl., 2005 i a a). 

 

 



 34 

RESULTAT FRÅN ENKÄTUNDERSÖKNINGEN 
 
Syftet med enkätundersökningen var att kunna följa upp eventuella föränd-
ringar i omfattning och inriktning av arbetet med samordnade vårdplaner. 
Enkäten skulle kunna besvara frågor om och hur samordnade vårdplaner 
används, om skrivandet av dessa har ökat under projektet eller inte och om 
det skett några andra förändringar mellan de olika mättillfällena. Vissa sam-
band undersöktes, t ex samband mellan ålder och om samordnad vårdplan 
finns eller samband mellan handläggares upplevda samarbete med psykiatrin 
och samordnad vårdplan.  
 
Inledningsvis presenteras beskrivande statistik på alla brukare som var aktu-
ella på den kommunala enheten för socialpsykiatri på Södermalm vid 
mättillfällena. Därefter bryts redovisningen ner till att bara gälla de brukare 
som har kontakt med Katarinahuset socialpsykiatriska enhet eftersom det var 
den målgruppen som valdes för studien och projektet. 

Bakgrundsdata för alla aktuella brukare 
 
Tabell 1 Aktuella brukare på enheten för socialpsykiatri och om de har kon-
takt med psykiatrin.  
Andelar (%). Frekvens inom parentes.  
 
  Tidpunkt 
  Oktober  Juni 
Brukaren har kontakt med psykiatrin  80 (272) 76 (276) 
      
 Brukaren har inte kontakt med psykiatrin  16 (56) 21 (70) 
     
 Handläggaren vet ej om brukaren har kontakt med 
psykiatrin 

 4 (14) 3 (11) 

      
Totalt antal brukare 100 (342) 100 (357) 

 
 
Totalt antal brukare i juni är egentligen 407 stycken men 50 av dessa har en 
s.k. förenklad biståndsbedömning. Mellan oktober och juni har denna klient-
grupp tillkommit. Förenklade biståndsbedömningar betyder att personer som 
deltagit i Aktivitetshusets sysselsättning har fått ett biståndsbeslut och blivit 
aktualiserade på enheten utan gängse utredning och utan att träffa handläg-
gare. De flesta handläggare har gjort en notering i enkäten om denna nya 
klientgrupp och brukaren har då registrerats som en förenklad biståndsbe-
dömning. Några handläggare har inte gjort en notering om detta eller inte 
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fyllt i en enkät för dessa personer. Med hjälp av ärendelistor har jag tagit 
reda på vilka ärenden det rör sig om och kontaktat handläggarna för att ta 
reda på vilka som är förenklat biståndsbedömda. Enligt detta tillvägagångs-
sätt blev resultatet att 50 personer var förenklade biståndsbedömnings-
ärenden i juni. För att kunna jämföra resultaten i juni med resultaten från 
oktober har dessa 50 plockats bort från materialet. Det kan dock vara så att 
det fortfarande finns några förenklade biståndsbedömningsärenden kvar i det 
totala materialet med det påverkar inte redovisningen angående de gemen-
samma ärendena med Katarinahuset som huvuddelen av resultaten handlar 
om. 
 
 
Tabell 2 Årtal när brukaren blev aktuell på enheten för socialpsykiatri. Juni 
08. 
 

  Frekvens Procent 
Kumulativ 
procent 

Årtal  2008 54 15 15,1
   2007 77 22 36,7
   2006 43 12 48,7
   2005 40 11 59,9
   2004 29 8 68,1
  tidigare än 2004 114 32 100,0
  Total 357 100  

 
Av alla brukare har 32 procent varit aktuella 4,5 år eller längre på den kom-
munala socialpsykiatrin.  
 
Tabell 3 Ålder på totala antal brukare. Oktober 07 och juni 08.  Andelar (%) 
Frekvens inom parentes.  
 
  Oktober  Juni 

Åldersgrupp 20-30 år 13 (44)  25 (90) 

  31-40 år 
 

18 (60)  15 (55) 

  41-50 år 
 

30 (102)  16 (56) 

  51-60 år 32 (110)  33 (118) 
 

  61-65 år 
 

7    (25)  11 (38) 

 66 år och 
äldre 
 

 0   (1)   

  Total  100 (342)  100 (357) 
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Mellan mättillfällena har det skett en tydlig ökning av de yngsta klienterna. 
Det har även skett en påtaglig minskning av 41-50 åringarna. Av det totala 
antalet brukare i juni är medelåldern hos kvinnor och män 46,5 år och medi-
anåldern 48 år.  
 
 
Tabell 4 Psykiatrisk enhet som brukaren har kontakt med. Juni 08. 
 

  Frekvens Procent 
Kumulativ 
procent 

 Katarinahuset SPE 174 63 63,0 
  Katarinahuset mottag-

ningen 34 12 75,4 

  Ytterö 20 7 82,6 
  St Göran 6 2 84,8 
  Serafen 7 3 87,3 
  Huddinge rättspsyk 2 1 88,0 
  Privat psykiater 5 2 89,9 
  Vårdcentral 3 1 90,9 
  Annan 25 9 100,0 
  Total 276 100   

 

174 brukare som har kontakt med Katarinahuset SPE av totalt 357 ger att 49 
procent av alla aktuella brukare i juni har kontakt med Katarinahuset SPE. 
Av de 276 som vi vet har kontakt med psykiatrin har 63 procent kontakt med 
Katarinahuset SPE. Katarinahusets mottagningsgrupp ingick inte i denna 
studie. 

Enkätresultat för den valda målgruppen 
Återstående resultatredovisning handlar om de brukare som har sin psykiat-
riska kontakt med Katarinahuset SPE, eftersom det var den målgruppen som 
valdes ut för studien och projektet. Här beskrivs hur många samordnade 
vårdplaner som skrivits vid mättillfällena, ålder hos brukare som har kontakt 
med Katarinahuset och om det finns något samband mellan ålder och sam-
ordnade vårdplan. Vidare beskrivs andel samordnade vårdplaner per aktuali-
seringsår och hur socialsekreterarna använder sig av den samordnade vård-
planen. 
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Förekomst av vårdplaner 
 
Tabell 5 Samordnade vårdplaner i oktober 07 och juni 08. Andelar (%). Fre-
kvens inom parentes.  
 

    

Tidpunkt 

 oktober juni 
Samordnad vårdplan finns i 
ärendet 
 
Samordnad vårdplan finns 
inte i ärendet 
 

  35 (61) 63 (110) 
   

  65 (113) 37 (64) 
   

Total  100 (174) 100 (174) 
   

 
Av en slump är totala antalet brukare som har kontakt med Katarinahuset 
174 vid båda mättillfällen. Som tabellen visar så har det skett en ökning av 
andelen med vårdplaner från 35 procent till 63 procent mellan oktober 2007 
och juni 2008. Projektmålet att uppnå 100 procent samordnade vårdplaner i 
alla gemensamma ärenden med Katarinahuset har alltså inte uppnåtts. Det 
finns ingen större skillnad mellan kön, 65 procent (61 av 95) av männen och 
61 procent av kvinnorna (49 av 80) har en samordnad vårdplan i juni. 
 
Den ökning av antalet samordnade vårdplaner som visas bör tolkas med 
försiktighet. Jämförelse görs av det aktuella tillståndet vid två olika tillfällen 
men full kontroll över antalet vårdplaner som har tillkommit under under-
sökningsperioden finns inte – en del av de som förekommer i juni 2008 kan 
ha varit skrivna redan vid det första undersökningstillfället eftersom det 
tidsmässigt ingår i det tidsspann som mäts vid det andra undersökningstill-
fället. Vid mättillfället i oktober är frågan också ställd på så sätt om det finns 
en aktuell samordnad vårdplan som skrivits under 2007. Handläggaren har 
alltså haft 10 månader på sig att skriva den. I junienkäten kallas en aktuell 
samordnad vårdplan för något som har skrivits de senaste 12 månaderna. 
Detta betyder att i junienkäten har man haft två månader mer på sig att räk-
nat in den samordnade vårdplanen vilket kan göra att ökningen kan se lite 
bättre ut än den är.   
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Tabell 6 Ålder hos brukare som har kontakt med Katarinahuset Juni 2008.   
  

  Frekvens Procent Kumulativ Procent
 20-30 år 48 28 27,6 
  31-40 år 19 11 38,5 
  41-50 år 28 16 54,6 
  51-60 år 61 35 89,7 
  61-65 år 18 10 100,0 
  Total 174 100,0  

 

Över en fjärdedel är mellan 20-30 år, de som är mellan 31-50 är tillsammans 
mindre än både 20-30 år och 51-60 år. Den åldersmässiga sammansättningen 
överensstämmer ganska väl med klientgruppen som helhet. (Jämför med 
tabell 3). 
 
Tabell 7 Samordnad vårdplan inom åldergrupp. Andelar (%). Frekvens inom 
parentes. 
 

    

  

Samordnad 
vårdplan 
finns 

Samordnad 
vårdplan 
finns inte  Total 

Åldersgrupp  20-30 år 
 

75 (36) 25 (12) 100 (48) 

  31-40 år 
 

53 (10) 47 (9) 100 (19) 

  41-50 år 
 

61 (17) 39 (11) 100 (28) 

  51-60 år 
 

59 (36) 41 (25) 100 (61) 

  61-65 år 
 

61 (11) 39 (7) 100 (18) 

Total 63 (110) 37 (64) 100 (174) 
 

 
Högst andel samordnade vårdplaner inom åldergrupp har 20-30 åringar där 
tre fjärdedelar har en samordnad vårdplan. 
. 
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Tabell 8 Andel samordnade vårdplaner per aktualiseringsår.  Andelar (%). 
Frekvens inom parentes. 
 

   

  
Samordnad 

vårdplan finns 
Samordnad 

vårdplan finns inte
Totalt aktu-
aliserade 

Årtal när brukaren 
aktualiserades 

År 2008 
 

25 (5) 75 (15) 100 (20) 

  År 2007 
 

70 (23) 30 (10) 100 (33) 

  År 2006 
 

68 (15) 32 (7) 100 (22) 

  År 2005 
 

78 (18) 22 (5) 100 (23) 

  År 2004 
 

60 (9) 40 (6) 100 (15) 

  tidigare än 
2004 
 

66 (40) 34 (21) 100 (61) 

Total 63 (110) 37 (64) 100 (174) 
  

   

 

 
Av de 20 brukare som aktualiserats under 2008 (fram till juni) har endast 5 
brukare en samordnad vårdplan, det verkar således som om det ännu inte 
introducerats någon rutin för att samordnade vårdplaner ska skrivas i nya 
ärenden. Men av de som blev aktuella år 2007 har två tredjedelar en samord-
nad vårdplan, så med något års eftersläpning får relativt nyligen ak-
tualiserade brukare en samordnad vårdplan. 
 
Följande diagram visar i andelar hur socialsekreterarna uppgett att de använ-
der sig av den samordnade vårdplanen. Flera svarsalternativ har varit möjliga 
att fylla i och alla alternativ är representerade här. Vanligast är att man an-
vänder samordnad vårdplan för att skapa överblick över aktuella insatser. 
Minst vanlig är för att veta brukarens mål. Alternativet ”för att vi måste” 
fanns inte med som svarsalternativ i enkäten men eftersom 16 av svarsalter-
nativet ”annat” (n=22) handlade om detta slogs ”för att vi måste” ihop till en 
egen kategori. 
 
Några handläggare har fyllt i samma svar genomgående i sina enkäter om 
hur de använder sig av den samordnade vårdplanen. Man har alltså inte an-
vänt sig av de olika svarsmöjligheterna som funnits. Andra handläggare har 
använt de olika svarsmöjligheterna i frågan.   
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Diagram 1.  Hur samordnad vårdplan används av socialsekreterare. 
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Av de ärenden som har en samordnad vårdplan (n=110) så har 58 procent 
(64) ett inplanerat datum för uppföljning av vårdplanen och 42 procent (46) 
har inte ett inplanerat datum för uppföljning.  
 
 
Tabell 9 Tidsperiod för uppföljning av vårdplan.  
  

  Frekvens Procent 
Kumulativ 
Procent 

 1-3 månader 23 36 35,9 
  4-6 månader 22 34 70,3 
  7-9 månader 4 6 76,6 
  10 månader eller 

längre 15 23 100,0 

  Total 64 100  
 
Av de som har inbokat datum för uppföljning följs planeringen upp inom en 
till sex månader för två tredjedelar av brukarna. 
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Samarbetet och mötessituationen 
Här redovisas i hur många av gemensamma ärenden där handläggarna upp-
gett att det finns ett samarbete med Katarinahuset, respektive handläggarens 
uppfattning om samarbetet med Katarinahuset i ärendet (oavsett om samord-
nad vårdplan finns vid de olika mättillfällena). Därefter redovisas handlägga-
res uppfattning om samarbetet med Katarinahuset där samordnad vårdplan 
finns och inte finns. Vidare hur många och vilka som deltar i själva mötet. 
 
Tabell 10 Förekomst av samarbete i gemensamma ärenden. Andelar (%). 
Frekvens inom parentes. 
 

    

Tidpunkt 

 oktober juni 
Samarbete finns 
 
 
 
Samarbete finns 
inte 
 
 

  69 (120) 79 (138)  

  

  31 (54) 21 (36)  

  

Total  100 (174) 100 (174)  

  

 

Socialsekreterarna ombads fylla i hur man tycker samarbetet med Ka-
tarinahuset fungerade i gemensamma ärenden men i vissa fall finns inget 
samarbete. Mellan oktober och juni har det skett en ökning i antal ärenden 
där man uppgett att det förekommer ett samarbete i gemensamma ärenden. 
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Tabell 11 Handläggarens uppfattning om hur samarbetet fungerar i ärendet 
(oavsett om samordnad vårdplan finns eller ej). Andelar (%). Frekvens inom 
parentes. 
  
 

    

Tidpunkt 

  oktober juni 
 Mycket bra   35 (42) 41 (57)   

      
Ganska bra   38 (45) 36 (50)   

      
Någorlunda   16 (19) 11 (15)   

      
Ganska 
dåligt 

  8 (10) 7 (9)   
      

Mycket 
dåligt 

  3 (4) 5 (7)   
      

Total   100 (120) 100 (138)   
     

 
I de gemensamma ärenden där det finns ett samarbete med Katarinahuset 
kan sägas att socialsekreterarna i stort sett är nöjda med samarbetet. Om man 
slår ihop ”mycket bra” och ”ganska bra” visar det sig att i drygt två tredje-
delar, eller 70 procent av ärendena bedömer handläggaren att samarbetet 
fungerar bra. Slår man ihop ”ganska dåligt” och ”mycket dåligt” visar det sig 
att i ungefär var 10:e ärende upplevs samarbetet dåligt. Färre personer svarar 
”någorlunda” i juni medan andelen som tycker att samarbetet är dåligt i olika 
grader kvarstår oförändrat. Kanske kan det tolkas som att det skett en för-
skjutning åt det positiva hållet, men förändringen är liten och kan vara 
slumpmässig eller sammanhänga med förskjutningar i klientsammansätt-
ningen. Vilka ärenden som har blivit mer positiva samarbetsärenden går inte 
att får fram i den här tvärsnittsundersökningen. 
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Tabell 12 Handläggares uppfattning om samarbetet med Katarinahuset där 
samordnad vårdplan finns och inte finns. Andelar. Frekvens inom parentes. 
Juni 08. 
 

   

Hur tycker du samarbetet med psykiatrin fungerar i 
detta ärende? 

Total 
Mycket 

bra 
Ganska 

bra 
Någor-
lunda 

Ganska 
dåligt 

Mycket 
dåligt 

Samordnad vård-
plan finns  
 
 
 
Samordnad vård-
plan finns inte 

  43 (47) 40 (44) 8 (9) 4 (4) 5 (5) 100 
(109) 

   

  34 (10) 21 (6) 21 (6) 17 (5) 7 (2) 100   
(29) 

   

Antal ärenden där 
samarbete finns 

 41 (57) 36 (50) 11 (15) 7 (9) 5 (7) 100 
(138) 

   

 
När det gäller handläggarnas uppfattning om samarbetet i relation till om det 
finns samordnad vårdplan eller ej finns en intressant skillnad. Om man slår 
ihop ”ganska dåligt” och ”mycket dåligt”, så upplevs ett dåligt samarbete i 
en fjärdedel av fallen där samordnad vårdplan inte finns. I de fall där det 
finns samordnade vårdplaner är andelen ärenden med dåligt samarbete 9 
procent. Det här sambandet syns ännu tydligare om man ser på andelen som 
svarat olika grader positivt. Är det så att om man skrivit vårdplaner så på-
verkar det hur man värderar samarbetet – i detta fall i positiv riktning? Det 
tycks dock inte påverka de ca 10 procent där samarbetet upplevs som dåligt. 
Det går dock inte att uttala sig om sambandets riktning. Skriver man sam-
ordnade vårdplaner i de ärenden där man redan har ett bra samarbete eller 
bidrar samordnade vårdplaner till ett bättre samarbete?  
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Tabell 13 Antal närvarande på mötet.  
 
 

Antal personer 
på mötet  Frekvens Procent 

Kumulativ 
Procent 

 2 2 2 1,9 
  3 24 22 24,1 
  4 38 34 59,3 
  5 29 26 86,1 
  6 9 8 94,4 
  7 4 4 98,1 
  8 2 2 100,0 
  Total 108 98  
Bortfall X 2 2  
Total 110 100,0  

 

I 84 procent av mötena deltar 3-5 personer. Bortfall i denna fråga betyder att 
handläggaren inte kunnat svara på hur många som deltog. 
 
Nedanstående diagram visar i andelar vilka som närvarat på samordnade 
vårdplansmöten. Det är i antal enligt följande; brukaren (n=105), socialsek-
reterare (n=103), behandlingsansvarig psykiatrin (n=99), kontaktperson psy-
kiatrin (n=38), boendestödjare i egna hem (n=36), boendestödjare i kollektiv 
(n=23), anhöriga (n=17), läkare (n=11).   
 
De som ingår i kategorin övriga är; annan socialsekreterare på stads-
delsförvaltningen (n=4), personal från sysselsättning eller arbetsträ-
ningsverksamhet (n=2), personligt ombud (n=4), gode män (n=2), förvaltare 
(n=2), andra (n=5). 
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Diagram 2.  Vilka som närvarar på mötet. 
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När det gäller om brukaren hade synpunkter på planeringen under mötet 
(n=110) så hade 52 procent (n=57) synpunkter, 32 procent (n=35) hade inte 
synpunkter och i 16 procent av fallen (n=18) minns eller vet ej handläggaren 
om brukaren hade synpunkter.  

Slutsatser  

Har antalet samordnade vårdplaner ökat? 
Antalet samordnade vårdplaner i gemensamma ärenden med Katarinahuset 
har ökat under projekttiden men projektmålet att uppnå 100 procent samord-
nade vårdplaner har inte uppnåtts. Det verkar som om det ännu inte introdu-
cerats någon ny rutin för att samordnade vårdplaner ska skrivas i nya ären-
den eftersom endast fem av 20 nya ärenden som aktualiserades under 2008 
(fram till mättillfället i juni) har en samordnad vårdplan. Det är alltså före-
trädesvis inte de nyligen aktualiserade som får en samordnad vårdplan. Av 
de brukare som aktualiserades år 2007 har två tredjedelar en samordnad 
vårdplan så med något års eftersläpning får man som brukare en samordnad 
vårdplan. Hur ska man förstå detta? När man gör en samordnad vårdplan kan 
alltså vara värt en fundering, det kan tyckas vara naturligt att den görs i sam-
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band med remittering från Katarinahuset till kommunen men här verkar det 
alltså vara något års eftersläpning.  

Ålder och samordnad vårdplan 
När det gäller ålder så har det skett en tydlig ökning av de yngsta klienterna 
mellan mättillfällena inom den kommunala socialpsykiatrin. Det har även 
skett en påtaglig minskning av 41-50 åringarna, var har dessa brukare tagit 
vägen? Andelen vårdplaner är högst inom den yngsta åldersgruppen. Kanske 
beror det på att yngre generellt sägs vara en mer prioriterad grupp av social-
sekreterarna eller så har de fortfarande ett aktivt nätverk som vill att samord-
nad vårdplanering ska göras. En sådan tolkning har ett visst stöd i vad psyki-
atripersonalen uppgav vid fokusintervjuer: Att själva blanketten inte verkar 
vara viktig för brukaren utan ”pappret hamnar oftare hos engagerade anhö-
riga.”  

Mötessituationen 
I de flesta fall deltar 3-5 personer på mötena.  Det är oftast brukare, social-
sekreterare och behandlingsansvarig och någon till, t ex kontaktperson från 
psykiatrin, anhörig eller boendestödjare från egna hem eller kollektivlägen-
heterna. I var 10:e möte deltar läkare från psykiatrin. Personal från syssel-
sättning eller arbetsträningsverksamhet, personligt ombud, gode män och 
förvaltare är mer sällan med på samordnade vårdplaneringsmöten. Drygt 
hälften av brukarna har haft synpunkter på planeringen vid mötena. 

Användning av samordnad vårdplan 
Det vanligaste är att handläggare använder samordnad vårdplan för att skapa 
överblick över aktuella insatser. Minst vanligast är att använda samordnad 
vårdplan för att veta brukarens mål. Detta skulle kunna bero på att blanketten 
är utformad på sådant sätt att det finns utrymme för kommunens och psykiat-
rins insatser men inte för brukarens önskemål och värderingar. Angående hur 
man ska förstå att några handläggare fyllt i samma svar genomgående i en-
käterna om hur de använder samordnad vårdplan så kan detta tolkas på olika 
sätt - en möjlig tolkning är att man inte uppfattar de olika möjligheterna att 
använda samordnade vårdplaner. En annan möjlig tolkning är att man inte 
upplever det som viktigt om det är på det ena eller andra sättet. Det kan dock 
visa en viss ritualiserad/rutinmässig användning av samordnad vårdplan, 
något man även uttrycktes i gruppintervjuerna. Den används alltså inte på ett 
dynamiskt sätt av flera, utan mer rutinmässigt – man fyller i vissa uppgifter 
som man brukar, inte utifrån omständigheterna i respektive fall. Om det är 
så, fyller inte vårdplanen några tänkta syften utan ingår som ett administra-
tivt ”påhäng” för handläggarna. 



 47

Samverkan och samordnad vårdplan 
Ett syfte staten hade med Miltonprojekten var att förbättra samverkan mellan 
olika organisationer och staten ”tvingade” kommun och landsting att samar-
beta genom förutsättningen att gemensamt ansöka om medel. I detta Milton-
projekt har det skett en ökning av andel ärenden där man uppgett att det be-
drivs ett samarbete (i gemensamma ärenden) från 69 till 79 procent. Arbetet 
med samordnade vårdplaner och en förbättrad samverkan kan ha påverkat 
handläggares uppfattning om samarbetet med Katarinahuset i enskilda ären-
den med en viss positiv förskjutning åt det positiva hållet från oktober till 
juni. Det har inte påverkat att man fortsätter uppfatta dåligt samarbete i ca 
vart tionde ärende. Socialsekreterarna är i stort sett nöjda med samarbetet 
med Katarinahuset och man kan inte säga på handläggarnivå att samarbetet 
upplevs särskilt problematiskt. Detta resultat är annorlunda mot de slutsatser 
som drogs i det första RUSS projektet, då samarbetet i stort beskrevs som 
inte fungerande. I citatet ”tagit tag i de ärenden där man inte haft samarbete 
med psykiatrin” (från kommunens gruppintervju i juni 08) ligger dock en 
stor del av avsikten med den påverkan man önskat uppnå för en ökad sam-
verkan. I materialet finns dock en intressant skillnad - i de fall där samord-
nad vårdplan inte finns upplever handläggare en högre grad av dåligt samar-
bete än i de fall där samordnad vårdplan finns. Det går dock inte att uttala sig 
om sambandet beror på att man skriver samordnade vårdplaner i de ärenden 
där man redan har ett bra samarbete eller om samordnade vårdplaner bidrar 
till ett bättre samarbete. 
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GRUPPINTERVJUER 
 
Det fanns två syften med de första intervjuerna i oktober 2007. Det ena var 
att ta reda på personalens uppfattningar om ett antal frågor angående sam-
ordnade vårdplaner och att ge projektgruppen ”RUSS 2” material som un-
derlag för att driva projektet. Det andra syftet var att undersöka eventuella 
förändringar i inställningen till samordnade vårdplaner hos personalen under 
projektets gång genom att följa upp med nya intervjuer vid projekttidens 
slut. Fyra gruppintervjuer genomfördes i oktober 2007 och två gruppinter-
vjuer genomfördes vid projektets avslutning i juni 2008.  

Oktober 2007 
Här presenteras resultaten av de fyra gruppintervjuerna i oktober 2007 i 
sammanfattad form och de aspekter som man varit i stor sett samstämmiga 
om behandlas.  
 
Vad är syftet med att skriva samordnade vårdplaner? 

• Det tydliggör ansvarsfördelning mellan organisationerna 
• Det främjar samarbetet mellan organisationerna 
• Det dokumenterar planeringen och man kan ha den som underlag för 

uppföljning av planering och insatser. 
• Det kan göra brukaren mer delaktig  

 
Man uppgav även att samordnade vårdplaneringsmöten gav tillfälle till att 
diskutera olika bedömningar och behov. Andra anledningar att skriva sam-
ordnade vårdplaner var att det sparar tid och resurser.  
 
Vad hindrar att det görs? 

• Tidsbrist/tidskrävande att ordna och genomföra ett möte.  
• Brukaren vill inte.  
• Oklara rutiner, oklar information eller okunskap. 
• Personlig inställning (t.ex. man tror inte på idén, tycker inte om att 

sitta i grupp och prata, har orealistiska förväntningar på mötet eller 
glömska) eller att det är lågprioriterat av personalen. 

  
Vad möjliggör att det görs? 

• Att träffas/ökad personkännedom underlättar att samordnade vård-
planer skrivs. Att vara lättillgänglig för brukaren och nätverket.  

• Ökad kunskap om varandras organisationer och arbetssätt. 
• Förbättrade rutiner (att göra det som en rutin i arbetet, tidsplanera, 

att det ställs som krav i arbetet).   
• Brukarens behov, vilja och medverkan. 
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Vilka idéer och förslag till förbättringar finns? 

• Att vi träffas/ökad personkännedom, t ex. genom gemensamma pla-
nerings- och metoddagar. Att vara lättillgänglig för brukaren och 
nätverket. 

• Reformera blanketten, ha en egen ruta för vad brukaren ska göra 
• Gör en lathund för rutiner, en checklista.  
• Personlig inställning. Ha en inställning att det är viktigt med sam-

ordnade vårdplaneringar, prioritera möten och avdramatisera mötet, 
sprid budskapet om allas delaktighet.  Man behöver inte tycka lika. 
Det enda man behöver vara överens om är att man ska träffas och 
diskutera.  

Juni 2008 
För att undersöka eventuella förändringar i inställningen till samordnade 
vårdplaner hos personalen under projektets gång gjordes uppföljande inter-
vjuer i juni. Gruppintervjuerna genomfördes och sammanfattades på olika 
sätt för personalen inom psykiatrin respektive för personalen i kommunen 
(se metodavsnittet). Här redovisas resultaten för de båda personalgrupperna 
var för sig. 

Psykiatrin 
Nedan redovisas vad deltagarna anser har förändrats hos dem själva eller i 
deras arbetsförutsättningar sedan oktober 2007. Materialet presenteras ut-
ifrån de teman som framkom från gruppintervjuerna i oktober. 
 
Syftet med samordnade vårdplaner  
Gruppen ser inte syftet med samordnade vårdplaner på något annat sätt än i 
oktober. Någon uppfattar syftet som fortfarande oklart och en diskussion 
kring detta uppstår. Man diskuterar kring att själva dokumentet eller ”lap-
pen” i sig inte har något större mening förutom att man möts och diskuterar, 
”pappret i sig är helt värdelöst”, eller ”det känns meningslöst, man vet vad 
var och en ska göra.” Å andra sidan resonerar en deltagare såhär: ”om syftet 
med att fylla i ett till synes meningslös papper är att vi möts eller har ett 
samtal, då har ju syftet uppnåtts eftersom vi inte kan fylla i pappret om vi 
inte träffas.” Vidare pratar de kring att ”man skriver ungefär samma innehåll 
på varje lapp”, eller ”det är ett underlag, konkret och fyrkantigt”, ”det ska 
finnas för att politiker har sagt det”, eller ”det är viktigt att göra samordnade 
vårdplaner för att visa upp för politiker. Det genererar pengar.” 
 
Hinder 
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Tidsbrist - Man upplever det fortfarande svårt att få tiden att räcka till. Att 
jobba på schema och ha öppenvård två dagar/vecka gör att arbetet med att 
organisera möten kan dra ut på tiden.  
 
Brukaren vill inte - Att brukaren inte vill tycker gruppen idag låter mera som 
ett svepskäl. Om det är så att brukaren inte vill så kan frågan släppas och 
man behöver inte fundera på det här med ett gemensamt möte och samord-
nade vårdplaner angående just den brukaren. 
 
Oklara rutiner - Gruppen säger att kommunen har blivit duktiga på att 
komma ihåg detta, ”de har nästan alltid med sig en blankett” eller ”kommu-
nen tar ett större ansvar idag.”  Uppdraget upplevs även ha blivit klarare och 
tydligare. Deras nya chef har sagt att detta är en del i arbetet som ska priori-
teras och har poängterat att det åligger dem att göra dessa. ”Kan man svara ja 
på frågan om det finns en samordnad vårdplan så är allt frid och fröjd.” 
 
Personlig inställning - Deltagarna beskriver att de är mer aktiva själva nu. 
”Det börjar bli kvar i huvudet, i tänket, att detta ska göras”. ”Det är viktigt 
att vi gör detta för att det ska visas upp för politiker vilket genererar pengar 
så att verksamheten kan vara kvar”. ”Vi har mer börjat tänka som ett före-
tag”.  
 
Möjligheter 
I oktober uppgav alla fyra grupper nedanstående möjligheter som underlättar 
att samordnade vårdplaner skrivs: 
 

• Att vi träffas/ökad personkännedom. 
• Ökad kunskap om varandras organisationer och arbetssätt. 
• Förbättrade rutiner. Att göra det som en rutin i arbetet, tidsplanera, 

att det ställs som krav i arbetet.   
 
Kommentarer på ovanstående teman från oktober 2007 togs inte upp av vare 
sig deltagare eller gruppledare förutom att det idag upplevs ställas som ett 
tydligare krav i arbetet. 
 
Brukare/brukarens behov, vilja och medverkan - Gruppen resonerade kring 
att själva blanketten inte verkar vara viktig för brukaren, ”det är knappt att 
de vill ha en kopia” eller ”pappret hamnar oftare hos engagerade anhöriga”. 
Gruppen diskuterar att det inte är någon större skillnad på vad brukaren får 
för insats och att man ofta skriver samma saker i varje samordnad vårdplan. 
Men det kan tydliggöra vem som ska göra vad för brukaren och vara en ram 
för brukaren. För vissa brukare där man inte är så klar över vad man gör är 
det mer angeläget att göra samordnade vårdplaner resonerar man.  
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Gruppen säger sammanfattningsvis att de egentligen inte upplever att några 
hinder minskat eller möjligheter ökat, det är mer så att de uppfattar att det är 
en högre prioritet angående detta arbete idag och det är därför man gör dem.  

Kommunen 
Nedan redovisas vad materialet utifrån rubrikerna förändring – ej för-
ändring/hinder.  
 
Förändring 
Deltagarna gav exempel på förändringar hos dem själva och i deras arbets-
förutsättningar sedan första gruppintervjun i oktober 2007 vilket har sorterats 
in under fyra olika teman: Tvång/Uppdrag, Brukaren, Mer aktiv själv, Psyki-
atrin.  
 
Tvång/Uppdrag 
Flera kommentarer handlade om att man skriver fler samordnade vårdplaner 
idag för att det är ett tvång att skriva samordnade vårdplaner, några beskriver 
det också som ett uppdrag:  
  

• Mer inriktad hos mig själv att vårdplaner ska skrivas då det känns 
som ett påbud. 

• Tvång – 100 procent ska uppnås!  
• Gör vårdplaner för att de skall göras. Dessförinnan har många s.k. 

vårdplaner gjorts muntligt/nedskrivet i journalanteckningar. 
• Vi måste skriva vårdplaner. 
• Det har blivit gjorda fler för att det finns som uppdrag. 
• ”Tvånget” har fungerat. 
• Påminnelse från Åsa (projektmedlem). 
• Högre prioriterat hos mig eftersom jag vet att det ska göras till 100 

procent. 
 
Brukaren 
En deltagare beskriver att ett gemensamt möte med psykiatrin verkar upp-
skattas av brukaren.  
 
Mer aktiv själv 
Deltagare beskriver att de själva blivit mer aktiva i arbetet med att skriva 
samordnade vårdplaner:  
 

• Jag har till viss del ändrat mina rutiner. 
• Jag själv tar fler initiativ. 
• Det tar inte så lång tid att skriva som jag trodde. 
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• Började i november. Har nu större kännedom om vad en samordnad 
vårdplan är vilket gör det lättare att genomföra den. 

• Försöker ta samordnad vårdplan här på Göta Ark (lättare att skriva 
direkt i Word – blir gjort). 

• Ökad rutin. 
• Tagit tag i de ärenden där man inte haft samarbete med psykiatrin. 

 
Psykiatrin  
Att psykiatrin också har samma uppdrag har enligt några deltagare gett ef-
fekt. Exempelvis: ”Psykiatrins personal är mer inriktat på skriftliga vårdpla-
ner”, ”psykiatrin är mer medvetna om vad en samordnad vårdplan är.” 
 
Ej förändring – hinder  
Om man ansåg att inget ändrats – hos sig själv eller i arbetsförutsättningarna 
– uppmanades deltagarna att beskriva vad som hindrar dem nu att skriva 
samordnade vårdplaner. De hinder som uppgavs har sorterats in under fyra 
olika teman: Samordnade vårdplaner ifrågasätts, Psykiatrin, Brukaren, Öv-
rigt. 
 
Samordnade vårdplaner ifrågasätts.  
Flera lappar angående hinder handlade om att samordnade vårdplaner ifråga-
sätts: 
 

• Jag kan inte se syftet med vårdplanerna. För vem skriver man dem? 
• Fyller de någon funktion?  
• Vårdplanerna känns ibland meningslösa då brukarens mål eller öns-

kemål ej finns med.  
• Syftet oklart.  
• Tomma ord?  
• Varför skriva under när det inte är bindande?  
• Fortfarande något oklart syfte och innehåll 
• Fortfarande finns samma skepticism på att skriva vårdplaner i alla 

ärenden där en person är aktuell både hos oss och hos Katarinahuset. 
• Ibland integritetskränkande. Brukaren kanske inte vill föra ihop oss 

och Katarinahuset. 
 
Psykiatrin 
Tre lappar handlade om psykiatrin: ”fortfarande få initiativ från psykiatrin”, 
”inget samarbete med psykiatrin” och ”intresset från Katarinahuset är som 
innan, de som var medvetna då är det än mer nu, men de ointresserade är 
fortfarande desamma.” 
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Brukaren 
En person skrev att en brukare mått dåligt av att ha gjort samordnad vård-
plan. En annan ställer frågan ”om brukaren inte vill?” 
 
Övrigt 
Här uppgavs tidsbrist vara ett hinder för en person, en annan att denne skrev 
många samordnade vårdplaner även innan. 
 
Reflektioner från deltagarna 
I slutet av intervjun fick deltagarna frågan om de hade några ytterligare tan-
kar eller funderingar kring det som framkommit. Deltagarna samtalade om 
olika funderingar i en öppen diskussion. Reflektioner var bland annat:    
 

• Det finns många blåa lappar trots att det skett en förändring (blå lapp 
= ej förändring/vad hindrar). 

• Mer frågetecken om samordnade vårdplaner än tidigare. Blir det när 
man fördjupar sig. 

• Att det inte är mer implementerat! Kommer nog inte att hålla så 
länge. 

• Hur många skulle skriva om det inte var tvång?! 
• Konstigt att det ska vara i alla ärenden. 
• Varför bara samordnade vårdplaner med Katarinahuset? Vi sa-

marbetar med fler. 
• Samordnade vårdplaner bottnar i underliggande ekonomiska in-

tressen. 
• Kan inte förklara för brukaren varför vi skriver en samordnad vård-

plan. 
• Vi har inte haft någon diskussion om samordnade vårdplaner sen 

förra gruppintervjuen i oktober. 
• Märkligt att vi inte haft någon process om samordnade vårdplaner! 

Inte tagit upp det på någon planeringsdag eller andra möten. 
• Tvånget som gör att det ökat. Tidigare tog man det i vissa fall och då 

föll det sig naturligt. 
 

Slutsatser  

Syftet med samordnade vårdplaner 
Vid jämförelse av svaren mellan oktober 2007 och juni 2008 så ses syftet 
med samordnade vårdplaner inte som annorlunda eller förändrat för delta-
garna i psykiatrigruppen, för någon i psykiatrigruppen är syftet fortfarande 
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oklart. För deltagarna i kommungruppen verkar syftet vara mer oklart 2008 
än 2007. Någon skrev att det var mer frågetecken om samordnade vårdplaner 
nu än tidigare och att det kan bli så när man fördjupar sig. En möjlig förklar-
ing kan vara att förvirringen är på ”en högre nivå” och att frågetecknen speg-
lar en process mot fördjupning i frågan. Det är ju ofta så att när man påbörjar 
någonting så kan det verka enkelt och självklart i början. När man sedan 
fördjupar sig, eller i detta fall börjar skriva fler samordnade vårdplaner än 
tidigare och tänka till i frågan så ökar förvirringen. Att syftet är oklart bety-
der dock inte att man inte skriver samordnade vårdplaner. Däremot kan det 
ha betydelse för hållfastheten i den här förändringen.  

Förändringar i arbetsförutsättningar 
De intervjuade i psykiatrigruppen upplevde inte att några hinder minskat 
eller möjligheter ökat i arbetet med samordnade vårdplaner. De uppfattar att 
det är en högre prioritet angående detta arbete idag och det är därför man gör 
fler samordnade vårdplaner. Båda grupperna ger exempel på detta. De ger 
även exempel på att arbetet underlättas av att den andra organisationen nu 
bättre kommer ihåg detta. Några deltagare nämner förändring vad gäller 
rutiner eller i den personliga inställningen, t ex att man själv ändrat sina ruti-
ner eller blivit mer aktiv i detta arbete. 

Brukarperspektiv 
Materialet visade ett förvånansvärt litet brukarperspektiv 2008 vilket man 
bör reflektera kring. I de första gruppintervjuerna 2007 uppgav alla grupper-
na att samordnade vårdplaner kan göra brukaren mer delaktig men 2008 
diskuteras inte kring att det kan vara något som är brukaren till gagn. Det 
finns få lappar i kommungruppen som tar upp detta och i psykiatrigruppen 
diskuterades inte brukaren i någon större omfattning. En tolkning av det lilla 
brukartänkandet som framkom 2008 är att fokus kanske har ändrats. 2007 
var denna arbetsuppgift något som gjordes ibland ”när det kändes naturligt” 
och under året har man förstått att detta ska göras i alla ärenden men flera 
förstår inte varför det ska göras i alla ärenden. Därför blir det oklara syftet 
man väljer att prata om 2008. Har man alltså glömt - eller tappat fokus på - 
för vem detta är till för så kan det vara så att man inte ser samordnade vård-
planer som något som brukaren kan ha nytta av, därför pratar man inte heller 
om brukaren i någon större omfattning.  

Innehållet i en samordnad vårdplan 
Det råder oklarheter hos deltagare i kommungruppen såväl som i psy-
kiatrigruppen kring vilken information en samordnad vårdplan ska innehålla. 
Samordnade vårdplaner verkar inte heller ses som ett arbetsredskap i någon 
större omfattning, det ser snarare ut som om detta är något som görs på ett 
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rutinmässigt sätt. Deltagare i psykiatrigruppen beskriver t ex att man ofta 
skriver samma saker i varje samordnad vårdplan och upplever att det inte är 
någon större skillnad på vad brukaren får för insats och flera lappar i kom-
mungruppen handlar om oförståelse och frågetecken inför uppgiften. Om 
man arbetade mer aktivt och medvetet med samordnad vårdplan skulle det 
kunna leda till en ökad uppmärksamhet på brukarnas individuella behov och 
förutsättningar. Detta skulle även bidra till en ökad kvalificering av vården. 
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INTERVJUER MED CHEFER 
 
Det fanns två syften med chefsintervjuerna. Det ena var att använda inter-
vjuerna som information till projektgruppen och till cheferna själva. Det 
andra var att i rapporten jämföra deras svar med begrepp från implemente-
ringslitteraturen och på så sätt få en bild av implementeringsprocessen. För-
utom frågor kring begreppen inom litteraturen ställdes även andra frågor till 
materialet, såsom vad cheferna ser som problem och om de väljer några stra-
tegier för att jobba vidare med detta?  
 
De tre chefer som intervjuats är enhetscheferna inom enheten för soci-
alpsykiatri på Södermalms stadsdelsförvaltning samt chefen för Södermalm-
Gamla stan socialpsykiatriska enhet (även kallad Katarinahuset i denna rap-
port) inom Psykiatrin Södra i Stockholms läns landsting. 
 
Stadsdelarna Katarina-Sofia och Maria Gamla stan slogs ihop till en organi-
sation under 2007 och kallas därefter för Södermalm Stadsdelsförvaltning. 
Denna organisationsförändring innebar bl. a att två arbetsgrupper flyttade 
samman från och med juli 2007.  Enhetscheferna för den kommunala social-
psykiatrin på Södermalms fick därefter ett delat ledarskap. Chefen för Kata-
rinahuset påbörjade sin tjänst i oktober 2007. Intervjuerna genomfördes i 
januari 2008.  
 
Redovisningen av intervjuerna följer teman från litteraturen om im-
plementeringsprocessen.  

Behov/metod/idé 
Implementering är en process, inte en händelse. Första steget är att någon i 
en organisation får en idé om att en ny metod kan användas för att möta ett 
behov eller lösa ett problem inom organisationen (Buse 2005, Meyer 1988 i 
Guldbrandsson 2007).  
 
De kommunala cheferna berättar att idén och uppdraget kom från so-
cialchefen och verksamhetschefen för Psykiatrin Södra, som ville veta hur 
många samordnade vårdplaner det fanns mellan organisationerna. Uppdraget 
har funnits i flera år, det fanns redan i samverkansavtalet som skrevs för 
många år sedan men under hösten 2006 kom frågan högre upp på dagord-
ningen då uppdraget fördes in i verksamhetsplanen och verksamhetsberättel-
sen. De hade träffar med landstinget och redovisade vid varje tillfälle hur 
många vårdplaner som gjorts. Chefen på psykiatrin visst inte vid intervjutill-
fället varför man valt att satsa på ett projekt för att förbättra detta, projektet 
hade redan startat när han påbörjade sin tjänst. 
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Behovet eller problemet som en av cheferna tänker sig att samordnade vård-
planer förväntas lösa är tre: 1) Att brukaren får bättre service 2) Att man 
förbättrar samverkan genom att ”tvinga” två organisationer att prata med 
varandra 3) Att motverka förvirring kring vem som ska göra vad och istället 
klargör ansvarsfrågan.  
 
Det som arbetet med detta förväntas resultera i är att verksamheten blir mer 
effektiv och kostnadsbesparande om resurser samordnas. Det blir även tydli-
gare vad det finns för resurser när de olika organisationerna sätter sig ner 
med brukaren och diskuterar. Framför allt tror de att den som har mest nytta 
av detta är brukaren som inte ska behöva springa mellan de olika or-
ganisationerna själv för att få ihop det.   
 
”Egentligen är det så självklart. Därför att här har vi en människa, och vi är 
två organisationer, och vi ska ju samverka för att hjälpa denhär personen 
(…) Det är jätteviktigt att vi mycket mera ser att detta är ett möte för bruka-
rens skull och att det är brukaren som ska skriva på framför allt.” 

Beslut 
Idén presenteras, det sker en bedömning av om metoden i fråga kan möta de 
problem organisationen har och ett beslut fattas. För att beslutet ska leda till 
faktisk förändring bör det vara fattat på rätt nivå i organisationen (Buse 
2005, Meyer 1988 i Guldbrandsson 2007).   
 
Beslutet att satsa på detta är taget på nivån över enhetscheferna. Chefen för 
psykiatrin ställer sig dock frågande till om han hade ansett att det varit nöd-
vändigt att ha ett projekt för detta om han varit på plats när beslutet togs. 
Sedan han tillträdde sin tjänst i oktober och när han tittat på den situation 
som finns på Södermalm så tycker han dock att det är en fråga som måste 
prioriteras. 
 
En av de kommunala cheferna säger att man kanske kunde ha satsa på annat 
också och beskriver hur pappersarbete inte alltid är så populärt hos persona-
len. Men när hon tänker ur brukarens synpunkt och hur man kan jobba med 
brukaren så ser hon positiva saker med denna satsning.   
 
”Verksamhetschefernas vision är ju att vi ska jobba bra ihop, kommun och 
landsting och detta är en del i den processen. Vi ska bli världsbäst på att 
samarbeta säger de. Detta är ett led i det arbetet.”  
 
Det är också ett krav som följs upp. Det är ett väldigt högt prioriterat arbete 
och upplevs som nästan bland det viktigaste idag. Det viktigaste är naturligt-
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vis att göra utredningar och fatta rätt beslut berättar en cheferna, men sam-
ordnade vårdplaneringar är väldigt högt prioriterat.  

Planering/förändring/integrering 
Om det fattade beslutet innebär att den nya metoden ska införlivas i verk-
samheten inträder nästa fas i implementeringsprocessen, och det som behövs 
för att idén ska förverkligas planeras och ordnas. Här, liksom i följande steg 
i processen, krävs resurser. Nästa steg handlar om faktisk förändring, som att 
höja kunskapsnivån, förbättra den organisatoriska kapaciteten eller att för-
ändra en rådande kultur. För att detta ska ske behövs t ex utbildning, fort-
bildning och praktisk träning, samt tid att låta metoden ”mogna” (Buse 2005, 
Meyer 1988 i Guldbrandsson 2007). 

Planering och ordning 
Inga frågor ställdes till cheferna angående planering och ordning eftersom 
projektgruppens uppdrag och de resurser som tillsatts får ses som den givna 
planeringen. Innan själva projektet startade har man tidigare planerat för och 
ordnat flera åtgärder och arbetet med detta hade successivt höjts på dagord-
ningen. T ex var arbetet med att skriva samordnade vårdplaner ett åtagande 
och en kvalitetsgaranti i kommunen under åren 2007 och 2008. Numera är 
det även ett krav från landstingets beställarorganisation att samordnade 
vårdplaner ska skrivas i alla gemensamma ärenden. Resurser satsades slutli-
gen i form av projektet RUSS 2.   

Faktisk förändring 
När det gäller faktisk förändring var det intressant att veta vad cheferna ser 
som problem/hinder för förändring och vad de tror kommer att behövas för 
att undanröja dessa hinder. Jag ville även undersöka om det gick att se spår 
av att de mobiliserar sig själva och om de väljer några strategier för att jobba 
vidare med detta, vidare hur de vill att personalen ska arbeta med samordna-
de vårdplaner. 
 
En av cheferna tänker sig att det som kan hindra personalen från att använda 
vårdplaner är att man inte tycker att det är någon mening. Att man inte är 
övertygad om att det är viktigt och ser samordnade vårdplaner som ett pap-
per. Det kan även vara så att det är mer förankrat på ledningsnivå. För att 
undanröja dessa hinder kan man tydliggöra att det inte finns något val efter-
som det ingår i arbetsuppgifterna. Man kan även framkalla en dynamisk 
process genom att förändra tankarna och medvetenhet med diskussioner och 
på så sätt öka medvetenheten. Personalen behöver förstå att det är mycket 
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mindre krävande och komplicerat än vad de tror. Att det också finns fördelar 
och inte bara är ett pappersarbete som stannar där.  
 
”Vi behöver också hjälpa och stödja projektgruppen, de som arbetar i pro-
jektet. Det är sådant som krävs.”  
 
En annan av cheferna funderade kring att det som kan hindra personalen från 
att använda vårdplaner är att man inte prioriterar att skriva papper när man 
träffas. Det kan vara ett problem om det inte är tillräckligt förankrat hos so-
cialsekreterare och behandlingsansvariga och att man inte ser fördelarna. 
Man kanske inte ser någon vits med detta och ser man ingen vits med något 
man måste göra så kan det bli motstånd. Man kan även glömma och glömska 
kan stå för en massa olika saker. För att kunna komma förbi de hindren mås-
te personalen både inom kommunen och inom landstinget kunna se fördelar-
na. Ett sätt är att diskutera det med alla, så att alla får säga sin åsikt.  
 
Den tredje chefen tänker att det kan finnas ett motstånd mot ytterligare skriv-
jobb. Man kanske inte prioriterar det administrativa i sitt arbete. För att 
komma förbi detta tänker hon sig att frågan behöver diskuteras på ett sek-
tionsmöte eller en planeringsdag. Det ska även vara smidigt och lätt rent 
administrativt att få ihop och ner texten och att alla skriver under. Kanske 
ska man när man sitter där i stunden på mötet ta sig tid att formulera och 
skriva ner. Hon beskriver att det är vanligt att man går till kontoret och skri-
ver och är välformulerad vilket är jättefint när det är i datorn, men så blir det 
inte underskrivet. Hon funderar på hur man kan systematisera arbetet så att 
det verkligen blir gjort för det ska vara ett kontinuerligt arbete och ett levan-
de dokument. Det är därför viktigt att det inte blir för stelt och högtravande 
för det ska vara enkelt att ändra. 
 
”Formen får inte bli ett hinder och det är min kollegas och mitt uppdrag att 
säga var gränserna går och vad man kan tillåta sig. Kanske att vi igen skulle 
behöva prata om det så att man får beskriva själv vad problemen är. Och så 
får vi säga hur pass icke-administrativt man kan hantera det. Ibland kanske 
det är så att man måste finna enklare sätt”.  
 

Hur vill cheferna att personalen ska arbeta med detta?  
En av cheferna säger att arbetet med att skriva samordnade vårdplaner inte 
behöver vara mer komplicerat än att man träffas varje halvår för att skriva 
dessa tillsammans och så följer man upp detta och ofta blir det att man följer 
upp saker som fungera bra.  
 
”Jag måste säga att det finns en massa diskussioner om ingenting också. I 
flera år har jag hört att det är en mycket komplicerad blankett men jag har 
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fyllt i den blanketten några gånger och jag förstår inte vad man menar med 
att det är komplicerat.” 
 
En annan säger att man bör ha med sig den samordnade vårdplanen när man 
går till psykiatrin och har ett möte tillsammans. När man sitter och diskuterar 
vad var och en ska göra så fyller man i formuläret samtidigt eller när man är 
klar med diskussionen.  
 
”I vissa ärenden går det lätt, i andra fall kan det vara struligt tills man 
kommer fram till något. Det kan ju se olika ut.”   
 
Angående hur mötet går till så tycker den tredje chefen att man kan ordna 
möten på stadsdelen också. Det är också viktigt att vara uppmärksam på att 
fråga brukaren vilka de vill ska vara med på mötet.  
 
”Ja, alltså den som handläggaren ska tänka på i detta är ju brukaren. Vad 
är bäst för den här personen? Ska vi träffas och göra en samordnad vård-
plan? Ibland blir vi ju så uppfyllda av oss själva och myndigheten lever sitt 
eget liv. Så att gå tillbaka och fundera lite mer på varför och för vem vi gör 
detta tror jag är nyttigt faktiskt.”  

Utvärdering/anpassning/institutionalisering 
Slutligen följer sista temat i implementeringsprocessen, men inga frågor 
ställdes kring detta då processen inte kommit dithän ännu utan endast kan 
ses som påbörjad.  
 
”Så småningom har den nya metoden integrerats i verksamheten, såväl prak-
tiskt som organisatoriskt, och betraktas som självklar. Metoden i sig utvär-
deras och eventuella lokala anpassningar genomförs, kanske i flera steg. Till 
sist tas metoden för given, oavsett omorganisationer, personalomsättning och 
politiska förändringar. Man brukar då betrakta metoden som in-
stitutionaliserad” (Buse 2005, Meyer 1988 i Guldbrandsson 2007). 

Slutsatser 
Cheferna uttrycker flera förslag, funderingar och tankar i intervjumaterialet 
kring hur de tänker sig komma vidare, vilka har sammanfattats enligt nedan.  
 

• Att prata och diskutera för att förankra idén 
• Att prata och diskutera för att öka medvetenheten om fördelar  
• Att informera om och upplysa om ambitionsnivån. 
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• Att informera om att det inte finns någon valmöjlighet utan det ingår 
i arbetsuppgifterna 

• Att stödja projektgruppen  
• Att påminna oss själva om för vem vi har mötet och fråga brukaren 

vilka som ska vara med. 
 
De är samstämmiga om att ifyllandet av den samordnade vårdplanen inte ska 
ses som en komplicerad historia. Man bör ta med den samordnade vårdpla-
nen till mötet och fylla i formuläret samtidigt eller när man är klar med dis-
kussionen. De vill att det ska vara ett kontinuerligt arbete och ett levande 
dokument som ska vara enkelt att ändra i, inte bara ett pappersarbete som 
stannar där. Det viktigaste enligt cheferna är att blanketten blir underskriven 
och att alla får en kopia.  
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INTERVJUER MED BRUKARE 
 
Med övrigt material i rapporten undersöks frågorna om samordnade vårdpla-
ner gjorts, när de gjorts, vad personalen tycker om dem etc. Det centrala är 
dock när man kommer till brukarperspektivet. Vilka frågor är angelägna för 
dem?  
 
För att få en bild av några personers erfarenheter av samordnade vård-
planeringsmöten har intervjuer av brukare gjorts. Förhoppningen är att an-
vända deras uttalanden för att personalen ska lära av deras erfarenheter och 
kunna förbättra arbetet med att utforma arbetet med vårdplaner på ett sätt 
som involverar brukarna bättre. 
  

Presentation av intervjupersoner 
Nedan följer en kort presentation av de intervjuade personerna, därefter re-
sultaten av intervjuerna i tematisk form. 
 
 

Lena 57 år 
Lena lever tillsammans med en sambo och har sjukersättning. Hon har haft kontakt med 
psykiatrin sedan 1980 i samband med ångestproblem då hon blev uppmanad att söka 
psykiatrisk vård. Lena går till arbetsträning på Arbetscentrum tre gånger i veckan och 
läser spanska på Aktivitetshuset. Genom åren har hon haft kontakt med flera psykiatris-
ka enheter. Lena missbrukade även amfetamin några år. Hon har varit tvångsinlagd ett 
flertal gånger men inte sedan 2002. Sedan 1997 har hon kontakt med Katarinahuset och 
genom dem fick hon 1998 kontakt med den kommunala socialpsykiatrin när hon ansök-
te om arbetsträning på Arbetscentrum. Lena tycker att hennes psykiska mående har 
blivit lite bättre och att det är skönt. Hon får i dag Haldol genom sprutor. Hon säger att 
medicinen ”håller mig på mattan, fastän de inte är så starka”. 
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Lång erfarenhet av vårdplaneringsmöten 
Personerna som intervjuades har alla flera års erfarenhet av kontakt med 
psykiatrin och av att delta i samordnade vårdplaneringsmöten. Lena har haft 
möten en gång per år sedan år 2000 med sin behandlingsansvarige, sin soci-
alsekreterare och ibland har även handledaren från Arbetscentrum varit med. 
Mats har varit med på olika möten sedan 1998 och ofta är det många perso-
ner inblandade. För det mesta har Mats varit med på mötena men det har 
hänt att han bara deltagit så länge han har orkat och därefter lämnat mötena. 

Mats 48 år 
Mats är ensamstående och har sjukersättning. Han har haft kontakt med psykiatrin 
 sedan han insjuknade i psykossjukdom i 25 årsåldern. Han studerade då på univer- 
sitetet. Han har även missbrukat alkohol och hasch. Mats blev vräkt från sitt boen- 
de 1998 och har sedan dess haft kontakt med den kommunala socialpsykiatrin.  
Insatserna har varit behandlingshem och ett flertal olika boenden. Nu bor han i  
egen lägenhet och har boendestöd en gång i veckan, han träffar även en social  
kontaktperson en gång i veckan. Mats brukar numera bli sjuk 1-2 gånger per år  
och han behöver då sjukhusvård. Han tycker att psykiatrin i Stockholm fungerar  
bra men han har inte alltid haft den åsikten. 
 

Malin 37 år 
Malin är ensamstående och har sjukersättning. Sedan tidiga tonåren har hon haft  
kontakt med den psykiatriska vården. Först med PBU som det då hette och senare  
vuxenpsykiatrin. Hon har haft kontakt med flera psykiatriska enheter inom  
Stockholms läns landsting och har fått diagnosen bipolär sjukdom. Hon har även  
haft ätstörningar och självskadebeteende och säger att hon har haft alkohol och  
injektionsmissbruk. Hon har dock slutat med alla former av droger och beroende- 
framkallande medel sedan flera år tillbaka. Malin berättade att det varit mycket  
illa ställt med henne. Hon har levt ett turbulent liv och varit inlagd fram och tillbaka  
under flera år, ibland halvårsvis. Malin har varit på behandling för både ätstör- 
ningar och sitt missbruk. Sedan två år tillbaka har hon kontakt med Katarinahuset  
och den kommunala socialpsykiatrin på Södermalm. Hon berättar att nu inte varit  
inlagd sedan mars 2008. Hon är mycket nöjd med sin vårdkrets och det stöd hon  
får idag. Två gånger i veckan träffar hon boendestödjare, hon har samtalsterapi två  
gånger i veckan och går i gruppsamtal för sina ätstörningar. Malin träffar även  
sina kontaktpersoner från psykiatrin kontinuerligt.   
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För Mats har möten hållits 3-4 gånger per år. Förutom de professionella har 
modern eller fadern deltagit, ibland har även hans syster varit med. Malin 
har haft samordnade vårdplaneringar sedan 2006 när hon flyttade till Söder-
malm och fick kontakt med Katarinahuset. De brukar träffas två gånger per 
år. På mötena är det Malin, behandlingsansvarig och kontaktpersoner från 
psykiatrin, socialsekreterare och två boendestödjare som brukar vara med. 
Läkare har även varit med någon gång. Förr var även anhöriga och en nära 
vän med på möten men idag anser hon att det finns en så stabil struktur kring 
henne och att hon också kan föra sin egen talan bättre. Därför har hon inte 
lägre behov av att de är med. Hon säger att det nog är skönt för hennes 
mamma att inte behöva känna ansvar för Malins vårdbehov längre.  

Positiva värden som knyts till mötet 
Lena har bara positiva erfarenheter av dessa möten, när hon funderar på frå-
gan kan hon inte dra sig till minnes att hon haft några mindre bra erfarenhe-
ter. Kanske har mötena inte varit så givande när hon varit psykotisk. Lena 
tycker att det är bra att stämma av och att slippa säga samma saker på två 
ställen, hon tycker också att det underlättar för henne att behandlingsan-
svarige och socialsekreteraren känner till varandra.  
 
Mats tycker att mötena fungerar ganska bra idag, det är ingen som går på, 
klagar eller frågar ut honom för mycket längre. Det är ett bra sätt att få det 
att fungera, för att få den hjälp han behöver berättar han. Han har även fått 
bra kontakt med personalen genom dessa möten.  
 
Jag har ju fått mera hjälp. Förut tog jag en spruta då och då, och fick tablett 
och sådär. Men hade de då kommit hem till mig, som boendestöd gör idag, 
och pushat på mig att städa och så. Då hade jag smutsig på golvet och så, 
helt ofräscht, och jag blev ju utkastad tillslut. Ja. bara det att de kommer hit 
gör ju att jag gör ordning litegrann. Så istället kan jag och boendestöd ta en 
promenad och prata. Mats 

 
Mats tycker också att de närmaste omkring honom har fått bättre insikt i hur 
han har det.  
 
Människorna omkring mig, de som är på mötena, har fått mera insikt och de 
kan prata med varandra. Det har blivit mera naturligt… mina föräldrar har 
tyckt att det har varit så konstigt... att jag är sjuk menar jag, det är mer na-
turligt nu. På något sätt så känns det bättre. Mats 

 
Malin är positivt inställd till mötena och säger att det bästa har varit att alla 
ser varandra. Hon berättar att hon ju har koll på vad var och en gör, men 
genom mötena kan personalen komma överens om vem som ska göra vad. 
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Det blir tydligare, inte bara för mig utan för alla människorna som faktiskt 
gör det här jobbet. Det kan låta såhär: Ja men vi gör ju den biten så det 
behöver ni inte ta hand om, jaha säger någon annan – men det här då? Nej, 
men det ingår ju i vår uppgift (…) Var och en är viktig, det är därför de är 
där. Malin 
 
Malin berättar vidare att det känns som en ynnest att vara föremål för en god 
gärning av så många människor som vill väl. Det sitter en massa kvinnor i ett 
rum och bara väntar på henne, hon rörs över att så många personer är enga-
gerad i hennes liv och bryr sig om henne. Hon känner sig omhuldad. Hon 
tycker sig dock ha märk att det blir lättare för alla när de har ansikten på 
varandra. 
 
De säger att de känner sig delaktiga i själva mötet och i sin planering men 
när Mats skulle till behandlingshem kände han sig lite överkörd. Men nu 
såhär efteråt säger han att han kan se att det var bra och det hjälpte honom att 
sluta med hasch.  

Tveksamheter som knyts till mötet 
Både Mats och Lena berättar att det inte varit så givande att ha möten när de 
varit i psykos. Mats inställning till mötena har varierat över tid. En period 
tyckte han att de var oerhört jobbiga och deltog bara en kort stund för att 
sedan lämna mötet. Han upplever att det fortfarande är påfrestade att ha mö-
ten när han är akut sjuk. 
 
Det är ju så att när jag blir sjuk så får jag andra ögon för det. Jag upplever 
det helt annorlunda. Det är ett förhör. Men när jag inte är dålig känns det 
bra. Mats 
 
Förut blev det ofta personliga frågor berättar Mats, men det är bättre nu se-
dan han satt stopp för det. Mats vill helst inte ha möten när han är sjuk men 
har är tveksam till om det varit möjligt att ställa in. 
 
Man skulle kanske ha flyttat dem lite längre fram. Men det kan ju vara svårt 
å andra sidan, på sjukhuset kan jag må bra flera dagar och så den dagen 
som det är möte blir jag dålig just då. Det är svårt kanske att flytta mötena 
flera månader. Jag brukar vara med så länge jag orkar sen går jag ut. Mats. 
 
Mats tycker även att mötena hålls för ofta, för hans del skulle det gott räcka 
med en gång på hösten och en gång på våren. Men han upplever sig inte ha 
makt att ändra eller bestämma något annorlunda eftersom alla andra tycker 
att det är bra att de hålls 3-4 gånger per år. Malin berättar att när hon mår 
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dåligt tycker hon att det kan kännas jobbigt, som att hon måste prestera och 
att det kan kännas svårt att stå i fokus för uppmärksamheten. Hon vill ändå 
att mötena ska hållas och tycker inte att personalen gör något fel, felet ligger 
i hennes inre beskriver hon. Hon kan uppleva det som att folk inte förstår 
vad hon säger och hon inte riktigt har kontroll på situationen.  Hon har dock 
lättare att ta till sig det som sägs när hon mår bra och då är det också lättare 
att hävda sin egen åsikt. Malin har egentligen bara en dålig erfarenhet som 
skedde för länge sedan då det var en läkare som tappade koncepten och sa att 
hon var den värsta patient han någonsin haft.  
 
Jag kanske har varit jobbig men så himla jobbig är jag inte (…) jag tänkte 
att ok, då har du inte haft många patienter. Malin 
 
Malin lägger ansvaret för den situationen på läkaren. Hon tänker att det 
handlade om att han kände sig pressad av henne och hennes anhöriga och att 
han själv inte mådde bra.  

Vad behöver vi som personal tänka på 
Lena funderar och säger att hon inte riktigt vet, hon tror inte att hon vill änd-
ra på något. Det viktigaste är att man är snäll och vänlig tycker hon. Mats 
tycker att det skulle underlätta om man går igenom en fråga i taget under 
mötet. Han gillar inte heller att prata om personliga frågor eller att bli utfrå-
gad för mycket.  
 
Jag tycker också att det är lite jobbigt att berätta om hur man känner sig när 
man är sjuk. Frågan kan ju komma upp ibland, det händer. Jag kan ge ett 
kort svar men be inte om ett långt svar. Mats 
 
Malin tycker att det är viktigt med struktur, att ha punkter som man går ige-
nom på mötet. Alla som har en fråga brukar säga frågan i början och så går 
de igenom dessa under mötet. En lista behöver dock inte vara statisk, man 
kan dra till och lägga ifrån säger Malin. När det gäller vad vi som personal 
behöver tänka på så är det viktigt att hon tas med i beräkningen, att hon blir 
lyssnad på och respekterad. Det är också viktigt att hitta en nivå där det 
känns omhändertagande på mötet – lugnt, vänligt och varmt - för då känner 
sig Malin tryggare, hon beskriver att när hon känner sig rädd så hör hon ing-
enting. Malin vill även ta tillfället i akt att säga att hon önskar att modellen 
som bedrivs på Södermalm får vara kvar i den form som finns idag. Hon har 
hört talas om att det är omorganiseringar på gång och säger att den modell 
som hon uppfattar arbetet idag med ”treenigheten kommun, psykiatri och 
patient” – måste få finnas kvar, enligt hennes erfarenhet har det varit till stor 
hjälp och att arbetssättet är värt att strida för. 
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Betydelsen av ett skrivet dokument 
Både Lena och Mats tycker att själva pappret är till nytta. De använder pla-
nen på olika sätt, Lena har tittat på den ibland efter mötet men är osäker på 
om de brukar följa upp det som skrivits vid nästa tillfälle. Mats använder 
planen ofta, som minneshjälp.  
 
Det är socialsekreteraren som brukar skriver denna, den är bra att ha att gå 
tillbaka till och titta på, vad man kommit överens om. Jag vet inte om vi bru-
kar titta på den och följa upp den vid nästa möte (…) Jag och behand-
lingsanvarige ska göra ett vårdprogram, vet inte riktigt vad det går ut på. 
Lena 
 
Ja den är till nytta om det skulle uppstå några frågor. Jag brukar titta på 
den med sjuksystern. Inte varje vecka, men ofta i alla fall. Är det någon frå-
ga så tar hon fram den och så kollar vi vad som är bestämt. Det händer flera 
gånger om året. Mats 
 
Malin har aldrig fått någon kopia av det dokument som skrivits. Hon har en 
arbetsplan tillsammans med boendestöd som de använder men den samord-
nade vårdplaneringen har hon inte. Malin säger att hon nog gärna vill ha en 
sådan och ska be om att få en kopia. Hon har inte tänkt på det tidigare.  

Slutsatser 
Finns det någon kunskap att hämta från intervjuerna som kan förbättra arbe-
tet - i sättet att arbeta med vårdplanerna och mötena?  

Självbestämmande – delaktighet  
De intervjuade beskriver att de känner sig delaktiga i själv mötet och i den 
planering som gjorts. Det finns dock minnen av att ha känt sig överkörd och 
en person är osäker på vad visst innehåll i planeringen betyder. En annan av 
brukarna tycker inte att han kan bestämma hur ofta möten ska hållas. Det 
finns dock i beskrivningen av detta en spännvidd i upplevelsen av att tycka 
att det är för många möten kontra att det trots allt är bra med möten. Av egen 
erfarenhet vet jag dock att det händer att man glömmer bort att fråga brukar-
na hur ofta de vill att möten ska hållas och vilka de tycker ska vara med. De 
professionella och anhöriga sitter med sina kalendrar och bläddrar och 
kommer överens och kanske någon slutligen kommer på att man ska fråga 
brukaren. I denne persons fall hålls möten 3-4 gånger per år, är han kanske 
utsatt för överbehandling? Möjligen kan det finnas goda skäl för detta enga-
gemang som inte framkommer i intervjumaterialet, men om han själv känner 
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sig underkastad omgivningens tryck och inte kan bestämma själv i frågan så 
motverkar detta ett ökat självbestämmande.  

Akut sjukdomsperiod – hur göra? 
I intervjuerna framgår det att möten inte upplevts som särskilt givande under 
akut sjukdomsperiod. En person uppfattar då mötet till och med som ett obe-
hagligt förhör. Kanske tycker man som brukare olika i denna fråga beroende 
på behov, var i sjukdoms- eller återhämtningsprocessen man befinner sig och 
beroende på vad mötet syftar till.  Här behövs en diskussion och mer kun-
skap om hur man kan göra med möten under akuta sjukdomsperioder. Skulle 
det vara möjligt att tänka i banor av att i den samordnade vårdplanen göra 
avtal mellan brukaren och psykiatrin och kommunen om vad som skall hän-
da i de lägen när brukaren blir akut sjuk? Det vill säga att man under lugnare 
perioder gör upp hur vården ska förfara. Ska man t ex ha möten utan bruka-
ren eller med någon som får uppdrag att representera honom/henne? Detta 
för att lyfta fram brukaren som subjekt men med hänsyn taget till att det 
finns lägen då han/hon behöver en struktur som bär över akuta sjukdomspe-
rioder. Med ett sådant underlag kan man senare gå tillbaka och prata om vad 
det var som fungerade och inte fungerade.  

Respekt för den personliga integriteten 
Två av de intervjuade berättade om erfarenheter av brister i bemötande och 
att de upplevt kritik mot deras person. Med respekt för brukarens personliga 
integritet får man som professionell komma ihåg att hålla sig till agendan för 
mötet. Om syftet med mötet är samordnad vårdplanering är det ett flertal 
människor inblandade. Mötet handlar om brukarens liv och han är därför i en 
utsatt position.  

Kommunikation - tydlighet 
Av intervjuerna framgår att det är viktigt att stämma av med brukaren att han 
eller hon uppfattat den planering som gjorts och vad den betyder. Arbetet 
med psykiskt funktionshindrade ställer höga krav på tydlighet i kommunika-
tionen – förslag som framkommit är t ex att göra en agenda för mötet och 
avhandla en fråga i taget. Andra viktiga faktorer vad gäller kommunikation 
är att bli lyssnad på och att åsikterna respekteras.   

Positiva värden som knyts till mötet 
Ett flertal positiva värden framkommer i intervjuerna. Ett tema som fram-
kommer är att omgivningen har fått bättre insikt. Att slippa upprepa sig på 
flera ställen och att alla kan höra vad de kommit överens om är andra saker 
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som upplevts viktiga. Struktur är även en viktig faktor, det framgår som be-
tydelsefullt med ett skrivet dokument för dem som fått ett sådant, det an-
vänds på olika sätt men framför allt som minneshjälp. Ett annat tema i inter-
vjuerna är att stämningen på mötet är viktigt, att det känns lugnt, vänligt och 
varmt. Man talar om att det är viktigt att personalen är snäll. Kontinuitet är 
ett annat tema och en av de intervjuades önskade att den modell som finns 
idag, ”treenigheten” som hon kallar den, ska få finnas kvar.   
 
Slutligen, om man som personal kan förmedla de positiva värden som de 
intervjuade förknippat med mötet och den samordnade vårdplanen, kan det 
troligen påverka om andra brukare kommer att uppfatta det som något som 
kan vara till nytta för honom eller henne.  
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SAMMANFATTNING 
 
Utvärderingen har syftat till att öka kunskapen om hur arbetet med samord-
nade vårdplaner bedrivs på Södermalm. Ett av målet med RUSS 2 projektet 
var att det skulle finnas nerskrivna samordnade vårdplaner i alla gemen-
samma ärenden med psykiatrin. Denna målsättning reviderades senare till att 
vara 90 procent av de gemensamma ärendena, då man förstod att inte alla 
brukare vill ha en samordnad vårdplanering eller gemensamt möte med 
kommun och landsting. Resultatuppföljningen av detta arbete var en fördju-
pad kartläggning av arbetet med samordnade vårdplaner. Detta har redo-
gjorts under resultatavsnittet. 
 
Syftet med utvärderingen är även att medvetandegöra vilken betydelse själva 
implementeringen kan ha haft för de resultat som uppstått. I det följande görs 
en analys av implementeringsprocessen utifrån hur utvärdera implemente-
ring och framgångsfaktorer för hållbar implementering som det formulerats 
i litteraturavsnittet (s.19-20). Detta har jämförts med de resultat som fram-
kommit i denna studie samt med den information som finns i projektuppdra-
get och i projektsammanfattning.  

Implementeringens komponenter 
Vilka komponenter består implementeringen av? Vad är det exakt som ingår 
och vad har utförts? De komponenter som kan urskiljas ur projektuppdraget 
och projektsammanfattningen är att man skulle anpassa rutiner och/eller 
införa nya rutiner för arbetet med samordnade vårdplaner genom att sam-
manställa en modell eller checklista för detta. Projektet skulle dessutom fort-
löpande samordna utbildningar och träffar för personalen. 
 
De insatser som utförts är enligt projektsammanfattningen:  
 

• Antalet samordnade vårdplaner har kartlagts genom intervjuer och 
enkäter till behandlingsansvariga på Katarinahuset och vid tre tillfäl-
len under projektets gång har antalet samordnade vårdplaner räknats 
på kommunen (förutom enkäten i detta arbete).  

 
• Gemensamma möten. Ett månatligt möte mellan handläggare och 

behandlingsansvariga har startats av projektgruppen där man disku-
terat vårdplaneringar och samverkansfrågor. Man har även startat 
upp ”Söderträffen” som är ett möte för personal från kommunen och 
psykiatrin där syftet är att informera varandra om vad som är på 
gång i de olika verksamheterna. Dessa träffar ska ske en gång i må-
naden. RUSS har även anordnat ett glögg-mingel och deltagit till-
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sammans med personal utanför projektet på några konferensevene-
mang.  

 
• Utbildningar. En uppdragsutbildning i Psykosocial rehabilitering i 

samverkan, 7,5 högskolepoäng, påbörjades höstterminen 2008 där 
personal från både kommunen och psykiatrin deltar (19 personer 
från kommunen och 7 personer från psykiatrin). Eventuellt kommer 
fler personer att gå denna utbildning under våren 2009. En inspira-
tionsdag har även ordnats för all personal i oktober 2008 med temat 
samordnad vårdplaner och rehabilitering i samverkan. Utbild-
ningssatsningarna startades efter att projektet avslutats. 

 
Flera uppdrag har inte genomförts inom tidsramen för projektet (ge-
mensamma utbildningar och checklista), däremot har utbildningar startats 
efter projekttiden. Detta visar att arbetet inte är avslutat i och med att projek-
tet är slut utan kan ses som påbörjat och pågående.  

Uppnådda effekter  
Vilka effekter räknade man med att uppnå?  
 
Enligt projektansökan skulle 100 % samordnade vårdplaner mellan psykiat-
rin och kommunen bidra till att rätt insatser ges till den enskilde och att 
samverkan och samarbete förbättras mellan medarbetare från landstinget och 
kommunen så att det gagnar de psykiskt funktionshindrade.  
 
Frågan om rätt insatser getts till den enskilde ryms inte inom ramen för 
denna studie. Däremot vet vi nu att andel samordnade vårdplaner i alla ge-
mensamma ärenden med Katarinahuset har ökat från 35 till 63 procent och 
andel ärenden där handläggare uppgett att det finns ett samarbete i gemen-
samma ärenden har ökat från 69 till 79 procent. Projektmålet att uppnå 100 
procent samordnade vårdplaner (senare 90 %) har dock inte uppnåtts.  
 
I de gemensamma ärenden där det finns ett samarbete med Katarinahuset är 
socialsekreterarna i stort sett nöjda med samarbetet. Detta resultat skiljer sig 
från en slutsats i det första RUSS projektet, där samarbetet i stort beskrevs 
som inte fungerande. I drygt 70 procent av ärendena bedömer handläggaren 
att samarbetet fungerar bra och i ungefär var 10:e ärende upplevs samarbetet 
dåligt. Färre personer har dock svarat ”någorlunda” i juni 08 medan andelen 
som tycker att samarbetet är dåligt i olika grader kvarstår oförändrat. Detta 
kan tolkas som att det skett en viss förskjutning åt det positiva hållet, men 
förändringen är liten och andra tolkningar är möjliga, t ex att den är slump-
mässig eller resultat av förskjutningar i klientsammansättningen.  
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När det gäller handläggarnas uppfattning om samarbetet i relation till om det 
finns samordnad vårdplan eller ej finns även en intressant skillnad. Man 
upplever ett dåligt samarbete i en fjärdedel av fallen där samordnad vårdplan 
inte finns men i de fall där det finns samordnade vårdplaner är andelen ären-
den med dåligt samarbete endast 9 procent. Det här sambandet syns ännu 
tydligare om man ser på andelen som svarat olika grader positivt. Det finns 
en högre andel positiva upplevelser av samarbetet där det finns en vårdplan. 
Är det så att om man skrivit vårdplaner så påverkar det hur man värderar 
samarbetet – i detta fall i positiv riktning? Det tycks dock inte påverka de ca 
10 procent där samarbetet vid båda mättillfällena upplevs som dåligt. Det går 
dock inte att uttala sig om sambandets riktning, dvs. om man skriver samord-
nade vårdplaner i de ärenden där man redan har ett bra samarbete eller om 
samordnade vårdplaner bidrar till ett bättre samarbete. 

Förändring i kunskapsnivå och professionellt beteende 
Har det skett några förändringar i kunskapsnivå och professionellt beteende? 
På vilket sätt har arbetet ändrats?  
 
Vi vet, som tidigare nämnts, att en ökning av antalet samordnade vårdplaner 
har skett och att andel ärenden som det bedrivs ett samarbete i har ökat. Det 
går dock inte att uttalas sig om förändringar i kunskapsnivå eller 
professionellt beteende i utförarledet, dvs. hos personalen som ska använda 
samordnade vårdplaner utifrån det material som finns. Detta eftersom 
undersökningen inte har mätt dessa specifika faktorer. Däremot tyder det 
material som presenterats av projektgruppen på att följsamheten hos de olika 
medarbetarna varit väldigt olika. Vissa har ökat sin andel brukare med 
samordnad vårdplan avsevärt medan andra inte tycks ha förändrat sitt 
arbetssätt.  
 
Det ensidiga sätt som flera socialsekreterare beskrivit användningen av den 
samordnade vårdplanen i enkäten och en del kommentarer från gruppinter-
vjuerna i juni tyder på att det finns ett rutinmässigt snarare än ett professio-
nellt förhållningssätt till den samordnade vårdplanen. Man fyller i vissa upp-
gifter som man brukar, inte utifrån omständigheterna i respektive fall. Om 
det är så, fyller inte vårdplanen några tänkta syften utan ingår som ett admi-
nistrativt ”påhäng” för handläggarna.  
 
Resultaten från gruppintervjuerna tyder också på att det finns arbete kvar att 
göra avseende att tydliggöra syftet med arbetsuppgiften och vilket innehåll 
en samordnade vårdplan ska ha. Angående hur man använder samordnad 
vårdplan så visar resultat från enkäten att det var minst vanligt att socialsek-
reterare använde samordnad vårdplan för att få reda på brukarens mål. Att 
det saknas utrymme i den samordnade vårdplanen idag för brukarens syn-
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punkter är troligen även något som motverkar en tydlighet i syfte. Däremot 
verkar chefernas tydlighet kring det politiska uppdraget, särskilt för lands-
tingspersonalen, ha påverkat motivationen att arbeta med samordnad vård-
planering. 

Förändringar i organisatoriska rutiner 
Vilka förändringar i organisatoriska rutiner har gjorts som syftat till att stöd-
ja de förändringar i professionellt beteende som man vill uppnå?  
 
Det material som presenterats av projektgruppen tyder på att det inte gjorts 
någon särskild insats för förändringar i organisatoriska rutiner. Uppdraget 
med att sammanställa en modell eller checklista för den samordnade vård-
plansprocessen är inte utförd, man talar i projektsammanfattningen bl. a om 
att detta är en lång process som alla bör vara delaktiga i. Det nämns vidare 
att de månatliga möten som syftar till att diskutera vårdplaneringar och sam-
verkansfrågor också behöver tid på sig att växa sig stark för att få in rutiner 
och struktur. Vidare beskriver projektgruppen att det är viktigt att cheferna 
är med vid dessa möten för att ge mötena legitimitet och att det är de som 
har möjligheten att bestämma om eventuella rutinändringar.  
 
Det verkar som om det under utvärderingsperioden ännu inte introducerats 
någon ny rutin för att samordnade vårdplaner ska skrivas i nya ärenden efter-
som endast fem av 20 nya ärenden som aktualiserades under 2008 (fram till 
mättillfället i juni) har en samordnad vårdplan. Det är alltså företrädesvis 
inte de nyligen aktualiserade som får en samordnad vårdplan. Av de brukare 
som aktualiserades år 2007 har två tredjedelar en samordnad vårdplan så 
med något års eftersläpning får man som brukare en samordnad vårdplan. 
Hur ska man förstå detta? När man gör en samordnad vårdplan kan alltså 
vara värt en fundering, det kan tyckas vara naturligt att den görs i samband 
med remittering från Katarinahuset till kommunen men här verkar det alltså 
vara något års eftersläpning.  

Framgångsfaktorer för hållbar implementering 
Vissa kvalitéer i implementeringsprocessen har framhållits som bety-
delsefulla för att förändringar skall bli hållbara. Hur går det att identifiera de 
kvalitéerna i den här förändringsprocessen? 
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Behov 
Grundvillkoren handlar om att ett behov identifierats och klart uttalats och 
att en lämplig metod omsorgsfullt valts. Behovet i det här projektet är mång-
tydigt och enligt en bedömning som grundas i den samlade dokumentationen 
identifierat och förankrat främst hos och av ledningen. Enligt chefsintervju-
erna finns ett behov av en samordnad vårdplanering av flera skäl men grupp-
intervjuerna i juni - vid projektets slut - visar att det råder förvirring kring 
detta.  Ett problem med ett icke klart uttalat behov är att personalen riskerar 
att slösa energi på att fundera på syftet med olika inslag i förändringen.  Utan 
att personalen ser, att samordnad vårdplan svarar mot ett angeläget behov, 
torde möjligheterna att uppnå projektmålet vara begränsat. 

Metodkriterier 
Det finns vissa gemensamma drag hos nya metoder där implementering har 
lyckats bra. Dessa grunddrag handlar om att den nya metoden är relevant, 
har relativa och synliga fördelar, stämmer med mottagarens värderingar, är 
enkel att använda, kan testas i liten skala och kan anpassas till mottagarens 
behov (Greenhalgh m fl. 2005 och Yetton m fl. 1999 i Guldbrandsson 2007).  
 
Den samordnade vårdplanen är egentligen inte någon ny metod utan snarare 
en given arbetsuppgift som ingår socialsekreterare och be-
handlingsansvarigas arbete (dvs. att skriva ner vad som överenskommits i 
samverkan med andra). Resultaten från gruppintervjuerna och de tvek-
samheterna som framkom kring användbarheten kanske visar att det behövs 
mer diskussioner kring syfte och fördelar med att lägga ner arbete på vård-
planer. Metoden – den samordnade vårdplanen som ska skrivas i alla gemen-
samma ärenden – är dock ännu inte fullt genomförd och förankrad under 
utvärderingsperioden.  
 
Metoden, eller snarare arbetssättet, kan dock ses som relevant för att uppvisa 
att samverkan sker mellan organisationer och kan ge snabba synliga resultat 
vad gäller frågan om samverkan ökat eller inte – om utgångspunkten är att 
den ökar genom att fler samordnade vårdplaner skrivs.  

Implementeringskriterier 

Tidig involvering av användarna 
Om de som ska sköta den faktiska implementeringen av en ny metod invol-
veras redan i planeringsstadiet för att diskutera för och nackdelar med meto-
den, så kan potentiella problem och farhågor identifieras i ett tidigt skede 
och hanteras på ett konstruktivt sätt (Greenhalgh m fl. 2005 i Guldbrandsson, 
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2007). Att låta de som ansvarar för implementeringen finnas kvar i organisa-
tionen för att stötta och entusiasmera även efter den initiala fasen, ökar också 
chansen för lyckat resultat på lång sikt (Glaser 1980 i a a).  
 
Idén har, som visats i chefs- och gruppintervjuerna, sin främsta tyngt hos 
ledningen. Personalen har kanske ännu inte haft tillräckliga tillfällen att vän-
da och vrida på det här. Om någon/några fortsätter driva frågan kan proces-
sen fortsätta och chansen för lyckat resultat på lång sikt kan öka.  

Resurser  
Sannolikheten för att ett nytt arbetssätt ska accepteras och implementeras, 
beror delvis på vilket organisatoriskt och ekonomiskt stöd den får. (Ogden m 
fl. 2005 i Guldbransson, 2007) Projektet har haft resurser i form av ekono-
miskt stöd och uppdraget har varit förankrat på högsta ort. Men resurser kan 
också ses som vilken tid och vilka möjligheter till engagemang som funnits i 
frågan. Under tiden för implementeringen rådde flera omständigheter som 
troligen påverkat möjligheten till engagemang, i förhållande till allt annat 
som skall klaras av. Inom kommunen hade två stadsdelar precis slagits ihop 
till en stadsdel vilket innebar att två arbetsgrupper med olika kulturer och 
arbetssätt helt nyligen börjat arbeta tillsammans. Det var därför många frågor 
på agendan på möten och planeringsdagar kring rutiner och det dagliga arbe-
tet. Kommunpersonalen hade även påbörjat ett nytt arbetssätt med de sociala 
utredningarna. Flera nyheter introducerades således samtidigt. Inom psykiat-
rin var en omständighet som troligen påverkat utfallet att den nya chefen, 
som inte hade deltagit i planeringsstadiet och beslutet om detta projekt, bör-
jade ungefär en månad efter projektstarten. Med facit i hand var det kanske 
för många förändringar i omlopp för att fullt ut kunna engagera sig i denna 
fråga. Att välja rätt tidpunkt är kanske inte alltid möjligt (projektpengar 
kommer när de kommer) men implementering gynnas förstås av att det inte 
är för många nyheter i arbetssätt och organisationsförändringar som sker 
samtidigt. 

Feedback 
Precis information i rätt tid om hur implementeringsprocessen fortskrider, 
genom insamling och sammanställning av relevant information, ökar chan-
serna till lyckad implementering (Fixen m fl. 2005 och Greenhalgh m fl. 
2005 i Guldbrandsson, 2007).  
 
Feedback som en viktig komponent i implementeringsprocessen kan ges från 
flera kanaler, t ex projektledare, utvärderare eller projektgrupp. Den avsikten 
har varit viktig i utformningen av denna utvärdering och den kontinuerliga 
feedback som lämnats från utvärderingen. I vilken utsträckning denna åter-
koppling tagits till vara är svårt att bedöma. 
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SLUTDISKUSSION 
 
Utvärderingen har visat att det skett förändringar åt det positiva hållet och att 
det även finns arbete kvar att göra om man vill nå ett varaktigt resultat. Vad 
skulle kunna göras idag om man vill gå vidare med arbetet och vilka möjlig-
heter till fördjupad kunskap finns som eventuellt kan föra arbetet vidare? 
 

Det fortsatta arbetet med samordnade vårdplaner 

Behovet  
Vid varje förändring i arbetssätt behövs tid för information om syftet och 
utrymme till diskussion och frågor. Förvirringen som framkommer i resulta-
ten av gruppintervjuerna i juni skulle kunna klargöras genom att cheferna 
står fast vid och upprepar sitt budskap om varför samordnade vårdplaner ska 
göras och varför det är prioriterat. För att budskapet ska nå fram är det vik-
tigt att budskapet är tydligt uttryckt och det krävs troligen ett envist uppre-
pande av detta. Att informationen går fram gynnas sannolikt även av att man 
använder flera kanaler för detta. När beslut väl är taget och diskussioner kan 
synas ändlösa kan man, för att nå en punkt, systematiskt gå igenom och se 
vilka motiven kan vara på olika nivåer och för olika intressenter, där man 
lyfter fram att samordnad vårdplan möter olika behov på olika nivåer. Det 
kan förhoppningsvis göra att alla kan känna sig hörda och behoven av lång-
dragna diskussioner - som väl närmast brukar vara dragkamper kring vems 
perspektiv som ska gälla - kan upphöra. Till exempel: 
 
Brukaren:   Vi behöver ett verktyg för minneshjälp och för 
att veta   vem som gör vad 

 
Professionella:  Vi behöver ett verktyg för minneshjälp och för 
att    klargöra ansvar 
 
Ledning:  Vi behöver ett verktyg för att ha som avtal och 

för att öka samverkan 
 
Politiker:   Vi behöver ett verktyg för att se att samverkan 

ökar mellan organisationer     
 
Ovanstående är förslag på hur ett klart uttalat behov kan se ut och bidra med 
motivering på olika nivåer. En förankring av motivationen på de olika nivå-
erna kräver tillfällen då man gemensamt diskuterar syftena med arbetsupp-
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giften. Något som framgått av utvärderingen är att brukarens perspektiv inte 
är så närvarande, men skulle kunna bli det om behovet av en samordnad 
vårdplan också sågs från brukarens perspektiv.  

Arbetsredskap 
För att få samordnade vårdplaner till det levande dokument och ar-
betsredskap som man önskar är det viktigt att fortsätta vidareutveckla arbetet 
genom att genomföra de förenklingar och klargöranden som man talade om i 
chefsintervjuerna.  

Brukarfokus 
För att öka tydlighet i syfte och om man önskar en mer brukarfokuserad 
samordnad vårdplan kan man, som föreslagits i gruppintervjuerna i oktober, 
utforma en blankett med eget utrymme för brukarens synpunkter. Att öka 
uppmärksamheten på brukarnas individuella behov och förutsättningar ge-
nom ett aktivt och medvetet arbete med samordnad vårdplan skulle även 
kunna bidra till ökad kvalificering av vården.  

Dialog  
Cheferna i kommunen skulle även kunna titta närmare på och föra en dialog 
med de handläggare som inte tycks ha följt med i den här utvecklingen. Vad 
har varit hinder för dem att arbeta med vårdplaner? 

Framtida möjliga studier  

Samordnad vårdplan 
Den samordnade vårdplanen ses ju i denna studie som en given arbetsuppgift 
som personalen ska göra enligt det avtal som skrivits mellan organisationer-
na. Denna studie har inte ägnat någon uppmärksamhet åt själva tillväga-
gångssättet med den samordnade vårdplanen, hur man skriver den eller om 
det är ett bra arbetssätt eller inte. Effekten av interventionen att ha skrivit en 
samordnad vårdplan har heller inte behandlats. De avgränsningar som gjorts 
är dock centrala frågor som skulle förtjäna vidare uppmärksamhet i det fort-
satta arbetet. Uppföljningstiden för denna studie är också kort, för att se för-
ändring över tid i ett längre perspektiv skulle man kunna följa upp flera 
gånger.  
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Samverkan 
Ett syfte staten hade med Miltonprojekten var att förbättra samverkan mellan 
olika organisationer och staten ”tvingade” kommun och landsting att samar-
beta genom förutsättningen att gemensamt ansöka om medel. I det första 
projektet på Södermalm, ”RUSS” fungerade inte samarbetet mellan projekt-
deltagarna vilket gjorde att de fick ägna sig åt andra uppgifter än de man 
ansökt om projektpengar för. En av slutsatserna som RUSS drog utifrån de 
intervjuer som gjordes var att samarbetet i stort inte var fungerande. Resulta-
tet från enkäten i denna utvärdering visar en annan verklighet, att socialsek-
reterarna i stort sett är nöjda med samarbetet med Katarinahuset.  Frågan 
som kommer upp utifrån dessa olika resultat är hur det egentligen är ställt 
med samarbetet? Fungerar det eller inte, och utifrån vems perspektiv?  Det är 
sannolikt lättare att komma bort från en icke-önskvärd situation med ”dåligt 
samarbete” och komma fram till det önskvärda ”gott samarbete” om man är 
överens om målets betydelse, medlen att nå målet och om målet är mätbart. 
Ett sätt att mäta samverkan är i alla fall att räkna de samordnade vårdplaner-
na. Andra utvecklingsmöjligheter att gripa tag i framöver för att nå mer klar-
het i frågan är: 
 
1) Att genomföra en granskning av de gemensamma fall där socialarbetarna 
angett dåligt samarbete med landstinget. Kanske kan vi, genom att studera 
det dåliga samarbetet, lära oss mer om hur samverkan kan förbättras och vad 
som konstituerar samarbetssvårigheter?  
 
2) I samverkan mellan kommun och landsting beskriva och formulera den 
modell av ”treenighet” som en av brukarna uttryckte det sätt hon upplever 
personalens arbete inom kommunen och landstinget. På så sätt kan arbetssät-
tet inom den egna organisationen och mellan organisationerna tydliggöras. 
Vidare beskriva vilka resultat man vill uppnå med denna modell för att sedan 
kunna mäta och följa effekten av det arbete som görs. Genom att göra detta 
kan professionen slipa tydligare argument för att påverka att den verksamhet 
som man tycker ska finnas, får finnas kvar.  
 
Själva verksamheten är ju det viktiga och den måste kunna formuleras i be-
gripliga ord, mätas, ses och synas för att motivera användningen av skatte-
medel.   
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BILAGA 1 Enkät 
 
Enkät 1. Oktober 2007.   
De ändringar som gjorts till enkät 2, juni 08 redovisas i denna text. 
 
  Kod   

    
 
 
Handläggarens initialer: __________  
 
Enkät Samordnad vårdplanering  
Enheten för socialpsykiatri. Södermalm Sdf. 
 
 
1. De sex första siffrorna i klientens person-nr 
 

      
 Å       Å     M     M     D     D 
 
 
2. Klientens kön 

 
• Man  
• Kvinna 

 
 
3. När aktualiserades klienten på enheten för socialpsykiatri? 
Fyll endast i när klienten senast aktualiserades om han/hon varit aktuell 
tidigare.  
 

• År 2008 
• År 2007  
• År 2006 
• År 2005 
• År 2004 
• Tidigare 

 
 
4. Har klienten en psykiatrisk kontakt? 

 
• Ja 
• Nej         enkäten avslutas 
• Vet ej     enkäten avslutas 
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5. Vilken psykiatri har klienten kontakt med?  
 

• Katarinahuset, SPE 
 
• Katarinahuset, mottagningen  
• Ytterö  
• St Göran  
• Serafen 
• Huddinge rättspsykiatri              enkäten avslutas 
• Privatpraktiserande psykiater  
• Vårdcentral (1:a linjens psykiatri) 
• Annan, vilken …………………………………………… 

 
6. Finns det en aktuell samordnad vårdplan i detta ärende?  
      Med aktuell menas att den upprättats under 2007 
 

• Ja               gå till fråga 8 
• Nej   

 
OBS! I enkät nr 2 i juni  beskrivs en aktuell samordnad vårdplan som 
”upprättad under de senaste 12 månaderna” vilket resulterat i att man  i 
junienkäten har man haft två månader mer på sig att räknat in den samord-
nade vårdplanen.  
     
7.  Varför finns det inte någon skriven vårdplan i detta ärende?  

 
Beskriv kortfattat var-
för……………………………………………………………………………
……………… 
 
Om du besvarade fråga 7, hoppa över frågorna 8-14 och fortsätt med fråga 
15! 
 
8. Vem tog initiativ till att den samordnade vårdplanen skrevs i detta fall? 

Endast ett alternativ  
 
• Klienten  
• Representant inom psykiatrin 
• Representant inom kommunen 
• Minns inte 
• Vet inte, jag deltog inte i planeringen 
• Annan, 

vem……………………………………………………… 
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9. Vilka närvarande på mötet då den samordnade vårdplanen skrevs?  
 
• Klienten 
• Anhöriga 
• Du, dvs. socialsekreterare  
• Boendestödjare från kollektiv 
• Boendestödjare i egna hem 
• Annan socialsekreterare eller biståndsbedömare från 

stadsdelen 
• Kontaktperson inom psykiatrin 
• Behandlingsansvarig inom psykiatrin 
• Läkare inom psykiatrin 
• Personal från sysselsättning/arbetsträning 
• Personligt ombud 
• Andra, vilka 

……………………………………………………………
…………………………………………………………… 

• Minns inte 
• Vet inte, jag deltog inte i planeringen 
 

10. Hur många personer närvarade på mötet totalt? 
 
 Antal:__________ 
 
11. Hade klienten synpunkter på planeringen?  
Även om klienten inte var med på mötet kan denne ha haft synpunkter på den 
samordnade vårdplaneringen.  
 

• Ja  
• Nej 
• Minns inte 
• Vet inte, jag deltog inte i planeringen 

 
12. Finns det ett inplanerat datum för uppföljning av vårdplanen?  
 

• Ja  
• Nej          gå till fråga 14 
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13. Inom vilket tidsperiod ska uppföljning ske? 
Räkna från det datum vårdplanen skrevs. 
 

• 1-3 månader 
• 4-6 månader 
• 7-9 månader  
• 10 månader eller längre 
 

14. Hur använder du vårdplanen i just detta ärende? Flera alternativ är möj-
liga.  
 

• För att skapa överblick över aktuella insatser 
• För att ha som underlag för framtida insatser 
• För att ha som avtal mellan socialtjänst och psykiatri 
• För att veta vad som åligger just mig 
• För att veta vad som åligger psykiatrin 
• För att veta vad som är klientens mål 
• För att följa upp planerade insatser 
• annat, 

vad?…………………………………………………………
……………………………………………………  

 
15. Hur tycker du samarbetet med psykiatrin fungerar i detta ärende?  
 

• Mycket bra  
• Ganska bra  
• Någorlunda 
• Ganska dåligt 
• Mycket dåligt 

 
• Jag har inte haft något samarbete med psykiatrin i detta 

ärende 
 
Om du har ringat in ovanstående svar - dvs att du inte har haft något sam-
arbete med psykiatrin i detta ärende – ska du hoppa över fråga 17 och 18. 
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16. Vilka övriga instanser och personer har klienten haft kontakt med de 
senaste 6 månaderna? Ringa in de du med säkerhet vet om, flera alternativ 
är möjliga.  

• socialsekretare inom enheten för socialpsykiatri 
• psykiatrin 
• boendestödjare 
• social kontaktperson 
• god man 
• förvaltare 
• hemtjänst 
• anhöriga 
• personligt ombud 
• sysselsättning/arbetsträning 
• söderjobb 
• vuxen/missbruksenhet 
• enheten för ekonomiskt bistånd 
• HVB-hem 
• annat, 

vad………………………………………………………… 
 

17. Har kommun och psykiatri samma åsikt om vad klienten behöver för 
insatser från kommunen?  

• Ja  
• Nej 

 
18. Har kommun och psykiatri samma åsikt om vad klienten behöver för 
insatser från psykiatrin? 

• Ja  
• Nej 

 
19. Hur ofta har du vanligtvis kontakt med denna klient på ett ungefär?  

• 1g/v  
• 1g/varannan vecka 
• 1g/mån 
• 1g/varannan månad 
• 1g/halvåret 
• 1g/år 
• Annat, 

vad…………………………………………………………
……….... 
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BILAGA 2 Intervjuguide brukare 
  
Personerna ska informeras om att: 

• Intervjun kommer att handla om hans/hennes erfarenhet av att ha 
deltagit på vårdplaneringsmöten med kommunen och psykiatrin 

• Materialet kommer att avidentifieras 
• Självklart frivilligt att ställa upp.  
• Studiens generella syfte  
• Deras uttalanden ska användas för att vi som personal ska lära oss av 

deras erfarenheter för att kunna förbättra vårt arbete.  
 
  

- Hur länge kontakt med psykiatrin och kommunen? 
- Berätta om dina erfarenheter av vårdplaneringsmöten 
- Vad har varit bra med mötet? 
- Vad har varit mindre bra? 
- Finns det något som varit svårt med mötet? 
- Vad tycker du är viktigast för personalen att tänka på under dessa 

möten? 
- Känner du dig delaktig i planeringen? 
- Har det skrivits en samordad vårdplan under eller efter mötet? 
- Har denna samordade vårdplan följts upp nästa gång ni setts?  
- Har själva vårdplanen/pappret varit till nytta? På vilket sätt i så fall? 
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BILAGA 3 Intervjuguide chefer 
 
Intro: 
 
Enligt forskning så finns det vissa faktorer som underlättar implementering 
av arbetssätt, idéer och metoder. Det är utifrån de punkterna som jag vill 
prata idag.  
 
Jag tänker mig att era svar kan användas på två sätt i utvärderingen 
1) dels som ”info till utförare”  
2) att jag i rapporten kommer analysera svaren utifrån de teman som visat sig 
framgångsrika vid implementering.  
 
Frågor? 
 
Behov/metod idé – Implementering är en process, inte en händelse. För-
sta steget är att någon i en organisation får en idé om att en ny metod 
kan användas för att möta ett behov eller lösa ett problem inom organi-
sationen.  
1. Varifrån kom själva idén om att vi måste bli bättre på att skriva samord-
nade vårdplaner? (vem, varifrån, vilken nivå?) 
2. Vilket behov möter ett ökat skrivande av svp eller m a o vilka problem 
löser ett ökat skrivande av svp? 
 
 
Beslut – Idén presenteras, det sker en bedömning av om metoden i fråga 
kan möta de problem organisationen har och ett beslut fattas. För att 
beslutet ska leda till faktisk förändring bör det var fattat på rätt nivå i 
organisationen. 
3. Tycker du att arbetet med att vi ska bli bättre på detta är förankrat från 
högsta ort?  
4. Känner du dig uppbackad uppifrån, följs det upp från ”högsta ort” på nå-
got sätt?   
5. Tycker du att beslutet att satsa på just svp var en riktig prioritering i för-
hållande till allt annat som ska klaras av? 
 
Planering/förändring/integrering Om det fattade beslutet innebär att 
den nya metoden ska införlivas i verksamheten inträder nästa fas i im-
plementeringsprocessen, och det som behövs för att idén ska förverkli-
gas planeras och ordnas. Här, liksom i följande steg i processen, krävs 
resurser. Nästa steg handlar om faktisk förändring, som att höja kun-
skapsnivån, förbättra den organisatoriska kapaciteten eller att förändra 
en rådande kultur. För att detta ska ske behövs t ex utbildning, fort-
bildning och praktisk träning, samt tid att låta metoden ”mogna”. 
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  (Planering och ordning har varit att man har gjort arbetet med att skriva svp 
till (1) ett åtagande under 2007 samt (2) satsat ett projekt för att öka använd-
ningen av svp. Dessa resurser har man satsat på att idén ska förverkligas).  
6. Vad tror du det är som hindrar personalen från att använda vårdplaner? 
7. Hur tror du att man skall kunna komma förbi de hindren? 
8. Vad behöver förändras för att idén ska bli verklighet? (strategier?) 
9. Hur skulle du vilja att personalen jobbade med detta? 
10. Hur möjligt tycker du att detta är? 
11. Finns det några fall, som du ser det, där det inte finns anledning att göra 
en svp? 
 
Så småningom har den nya metoden integrerats i verksamheten, såväl 
praktiskt som organisatoriskt, och betraktas som självklar. Metoden 
utvärderas och eventuella lokala anpassningar genomförs, kanske i flera 
steg. Till sist tas metoden för given, oavsett omorganisationer, personal-
omsättning ar och politiska förändringar. Man brukar då betrakta me-
toden som institutionaliserad 
Inga frågor under dessa begrepp då arbetet inte kommit dithän ännu. 
Slut på intervjun. Har du några frågor? 
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BILAGA 4 Projektplan 
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1.  Inledning 
Ett förslag till fortsatt användande av tilldelade projektmedel har arbe-
tats fram i samverkan mellan enhetschefer inom SLL Psykiatrin Södra 
och Södermalms stadsdelsförvaltning. 
 
Arbetsgruppen har bestått av Nils-Anders Forsgren, Fredrik Larsson, 
Margaretha Larsson och Ann-Charlotte Modigh, som med utgångs-
punkt från direktiv av Filipe Costa, Eva Hagberg Dyberg och Denise 
Melin formulerat följande förslag till nytt projekt för kvarvarande me-
del ur RUSS – projektet. 
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2. Projektets bakgrund och projektprocessen  

Bakgrund 
Sedan 2001 finns en samverkansöverenskommelse mellan kommu-
nens socialpsykiatri och landstingets psykiatri samt beroendevård att 
det ska skrivas gemensamma vårdplaner. Överenskommelsen innebär 
att då en person ska skrivas ut från slutenvård ska en gemensam vård-
planering med landstinget och kommunen göras, i de fall patientan-
svarig läkare bedömer att personen kommer att behöva insatser från 
kommunen och personen i fråga själv vill det. Det skrivs i dagsläget få 
gemensamma vårdplaner. 
 
Ett problem var och är svårigheten att nå psykiskt funktionshindrade 
som har rätt till och behov av insatser från kommunens sida. 
Enligt 5 kap 8 § SoL, ska socialnämnden göra sig väl förtrogen med 
levnadsförhållanden i kommunen för människor med fysiska och psy-
kiska funktionshinder samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om 
socialtjänstens verksamhet inom dessa områden. I planeringen ska 
kommunen samverka med landstinget samt andra samhällsorgan och 
organisationer. 
I dagsläget har landstingets psykiatri kontakt med cirka tre gånger fler 
personer med psykiska funktionshinder, än personer som har kontakt 
med kommunen. Det kan betyda att de som endast har kontakt med 
landstinget inte får den service, det stöd och den hjälp de behöver och 
har rätt att få från kommunen. Den enskildes svårigheter kan leda till 
ensamhet och isolering, vilket gör det svårt för dem att få sina behov 
tillgodosedda.  
 
I propositionen (1992/93:159) till LSS betonas vikten av att kommu-
nerna bedriver uppsökande verksamhet och skaffar sig kunskap om 
livsvillkoren för personer med funktionshinder. Enligt 15§ LSS ska 
kommunen fortlöpande följa upp vilka som omfattas av lagen och 
vilka deras behov av stöd och service är. Ett led i arbetet är att kart-
lägga vilka personer som är i behov av stöd samt att beskriva behoven 
så att beslut om rätt insatser kan tas för respektive individ. I kartlägg-
ningen ska samverkan ske med bland annat landstingets psykiatri och 
intresseorganisationer. 
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Resultatet av RUSS – projektet visade dessutom att ett stort problem i 
arbetet med psykiskt funktionshindrade var att det fanns bristande 
kunskap hos medarbetarna i de olika organisationerna om uppdragen 
och de ekonomiska förutsättningarna för landstinget respektive kom-
munen. 
 
Parallellt med projektet kommer det också ske en separat utvärdering: 
 
Syftet med utvärderingen 
En kartläggning av vilka klienter/patienter det finns vårdplaner för 
inom enheten för socialpsykiatri. 
Få reda på om skrivandet av vårdplaner har ökat/förbättrats under pro-
jektet eller inte. 
Få en bild av klienters erfarenheter av vårdplaneringsmöten. 
Få en uppfattning om hur det ser ut kring arbetet med vårdplaner och 
möjliga förklaringar till varför vårdplaner skrivs, alternativt inte 
skrivs. 
 
Metod 
Utvärderings tillvägagångssätt omfattar både kvantitativ och kvalitativ 
metod. I det följande beskrivs metod för varje syfte.  
 
1. En kartläggning av vilka klienter/patienter det finns vårdplaner för 
och varför. 
För att ta reda på detta föreslås en ”före och efter” mätning i form av 
en enkät. Det skulle gå till på så sätt att samtliga socialsekreterare 
inom enheten för socialpsykiatri fyller i en enkät om varje klient. 
Mättillfälle 1 blir i samband med projektstart och mättillfälle 2 vid 
slutet av projektet. Det kommer att bli ca 330 stycken enkäter från 
Södermalm Sdf som ska bearbetas och analyseras vid 2 tillfällen. Ge-
nom detta sätt får vi reda på hur det ser ut på klientnivå, bl. a hur läget 
ser i början och i slutet av projektet och varför, när det gäller tillämp-
ningen av vårdplaner.  
 
2. Få reda på om skrivandet av vårdplaner har ökat/förbättrats under 
projektet eller inte, och i så fall varför. För att ta reda på detta är me-
toden dels en fokusgrupp före och efter projektet dels resultaten av 
enkäten. I samband med starten av projektet hålls fokusgrupper med 
utbildade fokusgruppledare. En för kommunens personal och en/flera 
fokusgrupper för psykiatrins personal. Syftet med detta är dels att lyfta 
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hinder och tveksamheter kring ”det här med vårdplaner” samt att få 
igång en start för personalen kring projektet.  
 
3. Intervjuer med klienter/patienter. För att ta reda på vad klien-
ter/patienter kan ha för erfarenheter av hur det är att sitta på vårdpla-
neringsmöten föreslås djupintervjuer av några personer. En del av 
problemet med vårdplaner kan vara att klienterna inte förstår mening-
en och/eller kan känna obehag inför själva mötessituationen. Därför 
behöver vi veta mer ur klientsynpunkt för att kunna utforma arbetet 
med vårdplaner på ett sätt som involverar klienterna bättre. 
 
 

Administrativa uppgifter 
 
Projektets namn är RUSS DEL 2 
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3. Mål 

3.1 Effektmål  
• 100 % gemensamma vårdplaner ska uppnås senast 30 juni 2008. 
• Kartläggning av målgruppen psykiskt funktionshindrade ska göras fram 

till 30 juni 2008. 
Uppdraget innebär att ta reda på  

• vilka patienter/klienter som har kontakter med landstinget 
respektive stadsdelsförvaltningen och om dessa har en ak-
tuell vårdplan samt   

• Hur många av dessa har enbart kontakt med landstinget 
MEN har behov av insatser från kommunen samt 

• Redovisa de behov som behandlingsansvarig personal an-
ser att dessa personer har. 

 
 

3.2 Projektmål  
 

 Sammanställa en modell eller checklista för den samordnade 
vårdplansprocessen. 

 Fortlöpande samordna utbildningar och träffar för personal inom 
Psykiatrin södra och stadsdelsförvaltningen med utgångspunkten 
att befrämja samverkan för att nå gemensamma mål.  

 Initiera till att den insats som den enskilde har behov av genom-
förs. 
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 4.  Projektbeskrivning och avgränsningar 

4.1 Beskrivning och omfattning på projektet 
Projektet kan delas in i 3 olika delar.  
• Insamling av data 
Förbereda formulär för datainsamling. 
Intervju av personal uppe på Katarinahuset. 
Ta del av information utifrån och insamlad data från utvärderaren av projek-
tet. 
Eventuella studiebesök. 
• Bearbetning av data 
Sammanställa data. 
Utforma modell eller checklista för den samordnade vårdplansprocessen.  
• Studiedagar 

Fortlöpande planera och utföra träffar, utbildningar och studie-
dagar för all personal inom 
Psykiatrin södra och stadsdelsförvaltningen. Planera och utför 
studiedagar kring den samordnade vårdplansprocessen. 
 
 De fortlöpande sammankomsterna för personal i kommun och 
landsting kommer att belysa och följa upp den information och 
de åsikter som framkom i intervjuer i det tidigare RUSS projek-
tet och den information som kommer ur fokusgrupper i RUSS 
DEL 2. Tanken är att dessa sammankomster ska leva vidare efter 
projektets slut. 
 

 
Projektet startar med en gemensam planeringsdag, ytterligare en 
planeringsdag är tänkt i mitten av projektet - under bearbetning av 
data fasen. Projektet avslutas med en sammanfattning av projektet. 

4.2 Målgrupp för projektresultatet 
Projektresultatet riktar sig till alla aktuella brukare och till all berörd 
personal inom Södermalms stadsdelsförvaltning socialpsykiatriska 
enheten och all berörd personal i Stockholmslänslandsting psykiatrin 
södra, enheten för socialpsykiatri. 
 
Om projektet lyckas bidrar det till att 
• Vårdplaner skrivs gemensamt mellan landstinget, kommunen och den 

psykiskt funktionshindrade så att rätt insatser ges till den enskilde. 
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• Genom kartläggning beskrivs behoven för de psykiskt funktionshindrade 
så att beslut om rätt insatser kan tas för respektive individ. 

• Samverkan och samarbete förbättras mellan medarbetare från landstinget 
och kommunen så att det gagnar de psykiskt funktionshindrade. 

 
 
En önskan är att projektets resultat, som bland annat är en modell eller 
checklista för den samordnade vårdplansprocessen ska tillämpas av 
berörd personal vid planerande och genomförande av samordnad 
vårdplan. För att dessa ska använda resultatet som tänkt är det viktigt 
att projektet är väl förankrat hos berörda chefer i kommun och lands-
ting. 

Överlämning och förvaltning av projektresultatet 
 
Resultatet av projektet rapporteras till enhetscheferna inom stadsdelen 
som omsätter resultaten i verksamhetsplanerna med enhetens åtagan-
den. 
Arbetet med samordnade vårdplaner ingår som en del i enhetens fort-
löpande arbete. Tillsammans med ansvariga inom psykiatrin följer 
enhetscheferna upp att samordnade vårdplaner skrivs inom ramen för 
samverkansöverenskommelsen mellan kommunen, landstingets psyki-
atri och beroendevården. 
 

4.4  Avgränsningar 
 
Projektet kommer inte att beröra personal på: 
• Ytterö.  
• Öppenvårdsmottagningen på Katarinahuset. 
• Klienter som är aktuella på Södermalms stadsdelsförvaltning men som 

har kontakt med psykiatrin på annat håll än Katarinahuset. 
 
Ytterö och Öppenvårdsmottagningen kommer att informeras om projektet 
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5. Aktivitetsplan och milstolpar 
 
 
Följande milstolpar är inplanerade under projektet: 

• Milstolpe 1– Första planeringsdag och förbereda datainsam-
ling. 

o Upprätta formulär för intervjuer med personal på Kata-
rinahuset. 

o Upprätta metod för kartläggning av behov. 
o Informationsmöten. Information om möjliga insatser 

från kommunen för klienter till personal på Katarina-
huset.  

o Initiera till att den insats som den enskilde har behov av 
genomförs. 

o Planera och genomföra träffar/möten för berörd perso-
nal i stadsdelarna och från Psykiatrin södra. 

• Milstolpe 2 – Datainsamling  
o Intervjua berörd personal på Katarinahuset. 
o Eventuella studiebesök. 
o Ta del av utvärderarens data. 
o Ta del av andras erfarenheter. 
o Fortsätta att initiera att den insats som den enskilde har 

behov av genomförs. 
o Planera och genomföra träffar/möten för berörd perso-

nal i stadsdelarna och från Psykiatrin södra. 
 

• Milstolpe 3 – Bearbeta insamlad data och en andra plane-
ringsdag. 

o Utforma modell eller checklista för den samordnade 
vårdplansprocessen. 

o Sammanställa kartläggning av behov hos patienter. 
o Sammanställning av kartläggning. 
o Planera och genomföra träffar/möten för berörd perso-

nal i stadsdelarna och från Psykiatrin södra. 
o Fortsätta att initiera att den insats som den enskilde har 

behov av genomförs. 
 

• Milstolpe 4 – Planera och utföra studiedagar kring den sam-
ordnade vårdplansprocessen 

o Presentera modell eller checklista för all berörd perso-
nal. 
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o Fortsätta att initiera att den insats som den enskilde har 
behov av genomförs. 

 
 

• Milstolpe 5– Presentera en sammanställning av projektet. 
 

 
 

5.1 Tidsplan 
Projektet pågår 2007-09-01- 2008-06-30. 
 
  

5.2 Förutsättningar för att projektet ska lyckas 
 
• Projektet är förankrat uppifrån 
• Att all berörd personal är delaktig 
• Projektmedlemmarna kan avsätta den tid som angivits i projektplanen 

för detta projekt. 
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6. Projektbudget 

6.1 Projektets externa kostnader 

6.2 Projektets interna kostnader och tidsåtgång 
 
 
 



 103

7. Projektorganisation 
I projektet ingår 
 
• 1 socialsekreterare 50 % 
• 1 socialsekreterare 50 % 
• 1 Mentalskötare 50 % 
• 1 arbetsterapeut/projektledare 20 % 
• 1 Utvärderare av projektet 50 % 
 

7.1  Roller 
Detta projekt består av följande roller. 
• Beställare 
• Styrgruppsmedlemmar 
• Projektledare 
• Projektmedlemmar 
• Utvärderare av projektet 
 

7.2 Bemanning 
Roll Namn Förvaltning/Avdelning 

Beställare Södermalms sdf och 

SLL Psykiatrin södra 

 

 

Styrgruppsmedlemmar Ann-Charlotte Modigh 

Margaretha Larsson 

Nils- Anders Forsgren 
(t.o.m. oktober 2007) 

Fabio Pittucco(fr.o.m. okto-
ber 2007) 

Fredrik Larsson 
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Projektledare Jessica Ulfsdotter 

   

   

Projektmedlemmar Bo Andersson 

Andreas Jansson 

Åsa Tjerngren 

  

  

Utvärderare av projektet Anna Gärdegård 
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8. Löpande uppföljning, styrning och planering 
 

8.1 Möten och rapportering 
 

Möten och dokument Frekvens När Ansvar 

Projektgruppsmöten 1 gång/vecka måndagar 
9-12 

Projektledare 

Styrgruppsmöten 2 gånger/termin  Styrgruppen 

Statusrapport till projektledare 1 ggr/vecka Måndagar Projektmedlem-
mar 

Lägesrapport till styrgrupp Inför styr-
gruppsmöten och 
vid behov 

 Projektledare 
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