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Abstract  

Collaboration in the area of mental health involves organizations and professional roles with 

their basis in differing laws and guidelines, organizational structures and theoretical and  

professional foundations. The aim of this study is to examine the structures and processes 

involved in collaboration between the social service and providers of psychiatric care.  

 

Drawing on organizational theory concerning the nature of collaboration and factors which 

can hinder or assist successful collaboration, a case study has been constructed examining 

collaboration between a local psychiatric clinic in the region of Stockholm and the social  

service in a local community. The organizations concerned belong to different administrative 

and political sectors and involve professionals with various specialties such as psychiatrists, 

social welfare secretaries, nurses, psychotherapists, counsellors, occupational therapists and 

others. A study of formal agreements and routines for collaboration, evaluations and other 

forms of documentation, in combination with an interview study of persons with different 

professional roles in each respective organization, reveals the importance of a commitment to 

support collaboration from the management of each organization and the systematic creation 

and upholding of meeting places for the various professions in order to support and facilitate  

cooperation concerning individual clients and patients.  

 

 

Key words: Inter-organizational integration, inter-sectorial collaboration, inter-organizational 

collaboration, psychiatry, social psychiatry, rehabilitation, vocational rehabilitation,  

case study 
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Förord 

Psykiatri och socialpsykiatri kan betraktas utifrån många perspektiv: som medicinsk disciplin, 

som område för social- och arbetslivsrelaterad rehabilitering, ur brukarens/patientens perspek-

tiv m.m. Följaktligen kan forskning bedrivas kring olika aspekter av detta område, bl.a.  

behandlingseffekter, sociala insatser, empowerment, återhämtning, upplevelseperspektiv för 

enskilda personer m.m. 

 

Mitt intresse för ett organisationsperspektiv med fokus på samverkan väcktes när jag började 

lyfta blicken från mitt tidigare arbete som handläggare och senare arbetsledare till frågor om 

verksamhetsutveckling inom socialtjänsten. I detta skede började jag studera i magister-  

(sedermera master-) kurser på socialhögskolan i Stockholm och ungefär samtidigt fick möj-

lighet att delta i en forskarkurs om samverkan genom Nordiska högskolan för folkhälsoveten-

skap. Trots att jag aldrig arbetat med socialpsykiatri, varken som handläggare eller utförare av 

sociala insatser, blev jag snabbt intresserad av detta som ett spännande område för verksam-

hetsutveckling och där samverkan framstod vara av oerhörd betydelse. 

 

Denna uppsats skulle aldrig ha kunnat bli verklighet utan medarbetarna, arbetsledarna och 

cheferna både på Vallentuna psykiatriska mottagning (sedermera Prima Vuxenpsykiatri) och 

på socialförvaltningen i Vallentuna kommun. Det är givetvis dessa personer som gör själva 

arbetet med de enskilda personerna som behöver hjälp och stöd och som konfronteras med de 

olika problem som samverkan innebär och de fördelar och lösningar som samverkan kan ge. 

Jag vill särskilt tacka samtliga som ställt upp för att intervjuas i denna studie! 

 

En särskild tack också till min handledare Professor Runo Axelsson, som för några år sedan 

öppnade mina ögon för samverkan som forskningsområde och som gett mig många goda råd 

under arbetet med denna uppsats.  

 

Sist vill jag tacka min hustru, Christina Fleetwood, för sin ständiga uppmuntran och för att 

hon ställt upp som lyssnare och bollplank under den långa arbetsprocessen. Och inte minst för 

de oändliga korrekturläsningarna, som gör att man nästan börjar tappa tron på att uppsatsen 

någonsin kommer att bli färdig innan man slutligen får skriva dessa ord.  
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Kapitel 1: Inledning  
 
I slutet av 1960-talet började i Sverige en process då vården och omsorgen om personer med 

psykiska funktionshinder övergick från att helt domineras av sluten institutionsvård till att 

alltmer ske genom öppen psykiatrisk vård i kombination med sociala insatser. Utvecklingen 

ledde så småningom till psykiatrireformen 1995, som förtydligade kommunernas ansvar för 

boende och sysselsättning och landstingens ansvar för medicinsk psykiatrisk vård (Brusén 

2005). Detta har gett upphov till ett nytt verksamhetsområde inom kommunernas socialtjänst 

som i princip förutsätter samverkan/samarbete med landstingens psykiatriverksamhet.  

 

Behovet av samverkan har ökat generellt, såväl i Sverige som i otaliga andra länder, vilket har 

gett upphov till ett växande forskningsfält. Teorier utvecklas kring vad samverkan egentligen 

är och hur samverkan kan utvecklas. De teorier som diskuteras i denna uppsats har sin grund i 

organisationsforskning och omfattar såväl strukturella som processfrågor, framgångsfaktorer 

och hindrande faktorer. Men den forskning som finns om samverkan mellan psykiatrin och 

socialtjänsten har oftast rört avgränsade områden eller frågor som t.ex. arbetslivsrelaterad 

rehabilitering eller den särskilda verksamhetsformen personligt ombud. Det saknas i stort sett 

forskning som riktar in sig på hur kommunernas socialtjänst och landstingens psykiatri kan 

samverka kring den enskildes samlade behov av vård, stöd och omsorg. Detta trots att det 

finns ganska uppenbara skillnader i t.ex. organisationsformer, lagstiftning och regelverk samt 

professionell grundsyn och modeller som kan orsaka problem i samverkan och trots att den 

forskning som finns i övrigt visar att välfungerande och effektiv samverkan ofta är svår att 

uppnå. 

 

Författaren är sedan januari 2006 anställd som utredare på socialförvaltningen i Vallentuna 

kommun. Där har samverkan med den lokala psykiatriska mottagningen funnits i olika former 

i stort sett sedan psykiatrireformen. Men det fanns 2006 även en vilja att förbättra samverkan 

och nya projekt hade startats med detta syfte eller där samverkan ingick i konceptet. I rollen 

som utredare har författaren följt denna samverkan och har sett en möjlighet till en intressant 

fallstudie. Denna uppsats redovisar och diskuterar den studie som växte ur dessa erfarenheter 

och funderingar. 



 10 

Problemformulering 

Samverkan mellan landstingens psykiatri och den kommunala socialtjänsten rör aktörer som 

har olika utgångspunkter när det gäller lagstiftning, regelverk och organisation samt teoretiska 

och professionella grundvalar. Vilka strukturer och vilka processer påverkar samverkan  

mellan dessa aktörer?  

Syfte 

Studien syftar till att ge en bild av hur en kommunal socialnämnd och en lokal psykiatrisk 

verksamhet kan arbeta med en långsiktig strategi för samverkan. 

Frågeställningar 

Vilka organisatoriska och ekonomiska förutsättningar finns för samverkan mellan socialtjäns-

ten och psykiatrin? 

I vilka områden sker samverkan och kring vilka frågor? 

Vilka fördelar kan samverkan ge för de berörda parterna? 

Vad är psykiatrins utgångspunkt för samverkan med socialtjänsten och vad vill psykiatrin att 

samverkan ska resultera i? 

Vad är socialtjänstens utgångspunkt för samverkan med psykiatrin och vad vill socialtjänsten 

att samverkan ska resultera i? 

Vilka svårigheter och hinder finns för samverkan? 

På vilka sätt har samverkan varit framgångsrik? 

Hur fungerar samverkan som process i detta fall? 

Hur påverkas de respektive professionellas arbete av samverkan? 

Hur upplever patienterna/klienterna samverkan, såsom detta uppfattas av de professionella? 

 

Uppsatsens disposition 

Efter detta inledande kapitel fortsätter uppsatsen i kapitel två med en beskrivning av bakgrun-

den till att behovet av samverkan mellan psykiatrin och socialtjänsten i Sverige har uppstått 

och hur samverkan har utvecklats i detta område, inklusive psykiatrireformen och olika ini-

tiativ som har tagits i form av bl.a. statliga utredningar, ändringar i lagstiftning och statliga 

stimulanser till samverkansprojekt. 

 

I kapitel tre presenteras de teoretiska utgångspunkterna för uppsatsen, inklusive organisations-

teorier om samverkan och teorier om samverkans innehåll när det gäller psykiatrin och social-

tjänsten. Kapitel fyra fortsätter med en genomgång av forskning som kan vara relevant för 



 11 

detta område inklusive studier av närliggande område som t.ex. arbetslivsrelaterad rehabilite-

ring och case management.  

 

I kapitel fem presenteras studiens metod och design, inklusive datainsamling, metodologiska 

övervägningar, avgränsning och etiska övervägningar. 

 

Kapitel sex, sju, åtta och nio utgör uppsatsens resultatdel. Kapitel sex ger en presentation av 

de olika verksamheterna hos landstingets psykiatri respektive kommunens socialtjänst som 

berörs av samverkan. I kapitel sju presenteras en studie av de dokument hos Vallentuna kom-

mun och Stockholms läns landsting som rör samverkan med respektive part inklusive sam-

verkansöverenskommelser, riktlinjer och rutiner samt dokumentation och utvärderingar från 

olika projekt. Kapitel åtta och nio redovisar resultaten från de intervjuer som har gjorts med 

chefer och personal hos landstingets psykiatriverksamhet och kommunens socialtjänst.  

 

Studiens resultat analyseras i kapitel tio, med utgångspunkt i de teorier och den forskning som 

presenterats i kapitlen tre och fyra. I kapitel 11 diskuteras betydelsen av studiens resultat för 

den fortsatta samverkan och behovet av vidare forskning.  
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Kapitel 2: Samverkan mellan psykiatrin och socialtjänsten   
 

Psykiatrireformen och samverkan – lagstiftning och stöd  

Psykiatrireformen 1995 var slutet på en lång period då den psykiatriska vården i Sverige hade 

kännetecknats av stora institutioner. Under första halvan av 1900-talet hade stora mentalsjuk-

hus byggts som inrymde alla de resurser som ansågs behövas för patienternas hela liv. Föru-

tom den medicinska och psykiatriska vården inskränktes patienternas samtliga behov av bo-

ende, sociala kontakter och sysselsättningar till institutionen (Brusén 2005).  

 

Under 1960-talet fanns c:a 36 000 slutenvårdsplatser inom psykiatrin. Men i slutet av 1960-

talet började det växa fram olika former av öppenvård, dagverksamheter och eget boende med 

personligt stöd. 1995 fanns endast c:a 10 000 slutenvårdsplatser kvar och några år senare end-

ast c:a 5 000 (ibid). Tanken var att personer med svåra psykiska problem skulle få stöd och 

behandling i sin vanliga hemmiljö utan att avskiljas från övriga samhället. Lagstiftningen – 

bl.a. socialtjänstlagen (SoL, SFS 1980:620), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763), 

samt lagarna om tvångsvård, dvs. lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT, SFS 1991:1128), 

lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV, SFS 1991:1129) och lagen om vård av missbrukare 

(LVM, 1988:870) -  tillkom och/eller reviderades för att bekräfta denna utveckling.  

 

Psykiatriutredningen (SOU 1992:73) förberedde psykiatrireformen. Denna reform var inte en 

reformering av den specialiserade psykiatrin utan ett försök att förbättra livsvillkoren för de 

psykiskt funktionshindrade ute i samhället (Socialstyrelsen 1999). Bakgrunden var de oklara 

ansvarsförhållanden som ansågs råda mellan den kommunala socialtjänsten och landstingens 

psykiatri och primärvård. De patienter som flyttats från institutionerna till eget boende fick 

inte det stöd de behövde. Det ansågs även att det behövdes bättre samordning med försäk-

ringskassan och med bostads- och arbetsförmedlingen (Brusén 2005). Till viss del bekräftade 

psykiatrireformen egentligen ett ansvar som socialtjänsten redan hade – att ordna boende, 

personligt stöd och sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder. Men detta an-

svar förtydligades av den nya 21a § SoL (SFS 1994:1098) som fastslog att socialtjänsten skall 

göra sig förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen för människor med såväl fysiska 

som psykiska funktionshinder samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om sin verksamhet 

på dessa områden. Lagen om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård 

(SFS 1990:1404) gav kommunerna ett obligatoriskt betalningsansvar för de patienter som 
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efter tre månaders sammanhängande vårdtid av specialistläkare bedöms inte längre behöva 

vård inom den slutna psykiatriska vården, vilket innebar ett förtydligande av kommunernas 

ansvar för bland annat boende. Sammantaget ledde psykiatrireformen till den uppdelning mel-

lan medicinsk vård och behandling hos landstingets psykiatri (och primärvård) och det sociala 

stödet hos kommunernas socialtjänst som gäller idag. Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS, SFS 1993:387), som tillkom som ett komplement till bl.a. social-

tjänstlagen, var också tänkt att ge ökat stöd åt personer med psykiska funktionshinder, men 

har tillämpats i mindre utsträckning på denna målgrupp än för personer med andra typer av 

funktionshinder (Socialstyrelsen 2009b).  

 

Målet med psykiatrireformen sades vara att förbättra livssituationen för personer med psy-

kiska funktionshinder och öka deras möjligheter till gemenskap och delaktighet i samhället. 

För detta skulle krävas anpassade bostäder, stöd i boendet samt rehabilite-

rings/sysselsättnings-verksamheter som är anpassade till målgruppens skiftande behov (Soci-

alstyrelsen 1999). Just begreppet ”rehabilitering” hade även börjat få en ändrad innebörd. 

Från att ha setts som en renodlad sjukvårdsuppgift med fokus på patientens färdigheter och 

funktioner, började rehabilitering ges en bredare innebörd som handlade om personens för-

måga att delta i samhället. Rehabilitering sågs som ett sammansatt begrepp som omfattar så-

väl ett medicinskt, ett psykologiskt och ett socialt perspektiv (Socialstyrelsen 2008). Syftet 

med rehabilitering blev att motverka social exklusion och främja normalisering för personer 

med olika former av funktionshinder (Lindqvist & Hetzler 2004). 

 

I detta sammanhang blev frågan om samverkan mellan inte minst landstingets psykiatri och 

kommunernas socialtjänst och även andra myndigheter som Försäkringskassan och Arbets-

förmedlingen aktuell. Det framhölls t.ex. av Socialstyrelsen, med hänvisning till proposition-

en som låg till grunden för psykiatrireformen (Reg. Prop. 1993/94:218), att ”rehabilitering är 

ett samlingsbegrepp för alla åtgärder av medicinsk, psykologisk, social och arbetslivsinriktad 

art som ska hjälpa sjuka och skadade människor att återvinna bästa möjliga funktionsförmåga 

för ett normalt liv. Samhällets åtgärder inom rehabiliteringsområdet är dock organiserade i 

olika sektorer. Det ställer krav på samverkan mellan berörda huvudmän och ett samarbete 

mellan professionella från olika organisationer” (Socialstyrelsen 2001a, s. 11). 

  

Regeringen avsatte under åren 1996-98 1,2 mdkr att fördelas av Socialstyrelsen för att bygga 

upp nya verksamheter, utbilda personal och stimulera samverkan. Många projekt som tilldela-
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des stimulansmedel var just samverkansprojekt och Socialstyrelsens utvärdering 1999 visade 

att samverkan hade startats på många håll i olika former, framför allt i medelstora städer. Ut-

värderingen påtalade dock att samverkan sällan ledde till en samlad individuell vårdplanering 

för den enskilde patienten/klienten och att det fanns stora brister inte minst i överföringen från 

slutenvård till öppenvård (Socialstyrelsen 1999). 

 

Socialstyrelsen (2001a) gjorde en uppföljning av denna utvärdering med fokus på 110 projekt 

och verksamheter som sysslade med rehabilitering, såväl samverkansprojekt som andra pro-

jekt. Den fann att 94 av projekten/verksamheterna fanns kvar, medan 16 hade lagts ned, oftast 

av ekonomiska orsaker. Inriktningarna på verksamheterna kategoriserades som medicinsk, 

social resp. arbetslivsinriktad rehabilitering. C:a tre fjärdedelar av projekten sysslade med 

arbetslivsinriktad rehabilitering. Kommunen stod som huvudman för de allra flesta projekten, 

dock i många fall med delad finansiering med landstinget, Försäkringskassan och/eller  

Arbetsförmedlingen. Studien beskrev samverkan i positiva ordalag: ”Berörda myndigheter 

medverkade i verksamheterna som huvudmän och/eller finansiärer, tog ett gemensamt ansvar 

och försökte lösa problem som följer av olika myndighetsuppdrag, motstridiga regelverk etc. i 

en gränsöverskridande anda. Detta gav möjligheter till nya arbetssätt och det fanns en optim-

ism när det gällde målgruppens möjligheter till ett aktivt liv och någon form av arbete”  

(Socialstyrelsen 2001a, s.7). 

 

Parallellt med satsningen på projekt med stimulansmedel gjordes försök att skapa finansiella 

förutsättningar för samverkan i området arbetslivsrehabilitering genom ett samlat kostnads-

ansvar mellan parterna, såväl landstingen och kommunernas socialtjänst som Försäkringskas-

san och Arbetsmarknadsverket. Försöken kallades för ”Finansiell samordning mellan social-

försäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst” (SOCSAM) respektive ”Frivillig samverkan 

inom rehabiliteringsområdet” (FRISAM). SOCSAM och FRISAM utvärderades av Socialsty-

relsen 2001, som kom fram till att samverkan och samarbete ger bra resultat för den enskilde 

men är svårt att få till stånd. Finansiell samordning ansågs vara av avgörande betydelse  

(Socialstyrelsen 2001b). Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (FIN-

SAM, SFS 2003:1210) stiftades i avsikt att underlätta för samverkan genom tillåta etableran-

det av ”samordningsförbund” mellan dessa parter. 

 

Socialstyrelsen har fortsatt att bevaka frågan om samverkan, bland annat i samband med en 

nationell tillsyn av kommunernas insatser för personer med psykiska funktionshinder (Social-
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styrelsen 2005a). Tillsynsrapporten konstaterade att det hade skett en på många sätt positiv 

utveckling, men påtalade samtidigt brister i boende, sysselsättning och brukardelaktighet. 

Brister noterades också kring planering och styrning i området rehabilitering. Det fanns även 

stora brister när det gällde individuell planering. 

 

Under 2000-talet har det från statligt håll tagits ytterligare initiativ för att förbättra arbetet 

inom såväl landstingens psykiatri som kommunerna, ofta med samverkan som inslag. 2003 

tillsattes en nationell samordning för psykiatri ledd av Anders Milton som i samarbete med 

Socialstyrelsen under åren 2005-2006 fördelade totalt c:a 500 milj kr för satsningar på vård, 

sysselsättning och boende för varje län. Nästan alla projekt som beviljades medel var samver-

kansprojekt med landsting och kommun som parter. Socialstyrelsens uppföljning av denna 

satsning konstaterade att kunskapen i kommunerna om målgruppens behov hade förbättrats 

och att samverkan hade förstärkts. De flesta projekt hade fokuserat på personer med stora och 

komplexa behov. Vissa projekt hade lyckats integrera vård, boende och sysselsättningsinsat-

ser. Samtidigt konstaterades att inga projekt riktats mot att utveckla landstingens slutenvård, 

att de boende- och sysselsättningsinsatser som hade utvecklats endast berörde ett fåtal perso-

ner samt att kunskapsutvecklingen fortfarande var otillräcklig. Uppföljningen efterlyste mer 

långsiktiga åtgärder från statens sida (Socialstyrelsen 2007). 

 

2006 publicerades den nationella samordningens utredning ”Ambition och ansvar – nationell 

strategi för utveckling av samhällets insatser för personer med psykiska sjukdomar och funkt-

ionshinder”. Utredningen framhöll att ”psykiatrireformen från 1995 har inneburit att utbudet 

av t.ex. boende och sysselsättning har ökat väsentligt i kommunerna och att målgruppens be-

hov har uppmärksammats på ett bättre sätt än tidigare. Reformen genomfördes dock i en tid 

då många kommuner och landsting stod inför stora sparbeting vilket bl.a. innebar att en del av 

de verksamheter som byggdes upp med stöd av särskilda stimulansmedel kom att läggas ned 

efter några år” (SOU 2006:100, s. 20). Utredningen påtalade även att lagstödet för reformen 

var svag och att genomförandet led av bristande lokal förankring fortfarande 10 år efter att 

den hade beslutats. Personer med psykiska funktionshinder hade generellt sett sämre levnads-

förhållanden än befolkningen i övrigt, belastningen hade ökat för den öppna psykiatrin, det 

fanns brister i landstingens slutna psykiatrivård, kompetensen hos kommunerna var fortfa-

rande bristfällig, brukarinflytande behövde stärkas och rehabilitering fungerade inte tillfred-

ställande.  

 



 17 

När det gäller samverkan konstaterade utredningen under rubriken ”Samverkan mellan hu-

vudmännen fungerar inte” att ”en rad rapporter och utvärderingar tyder på stora svårigheter 

för huvudmännen att finna gemensamma lösningar kring de personer som behöver det. Nat-

ionella psykiatrisamordningens kontakt med brukare, landsting och kommuner bekräftar den 

bilden. Några områden kan pekas ut där problemet förefaller särskilt stort. Det handlar om 

personer som har en psykisk sjukdom och samtidigt missbrukar, barn och ungdomar med en 

omfattande psykosocial problematik samt personer som vårdas enligt någon av de psykia-

triska tvångslagarna och har permission. Men problemet med bristande helhetslösningar är 

också mera övergripande och riskerar att underminera möjligheterna för samhället att gene-

rellt leva upp till målsättningen att människor med psykiskt funktionshinder ska vara delakt-

iga och så långt det är möjligt leva som andra” (SOU 2006:100, s. 24). 

 

Den nationella samordningens utredning åtföljdes av flera nya initiativ. LPT- och LRV-

lagarna ändrades 2008 för att tillåta tvångsvård i öppenvård (SFS 2008:415; 2008:416), vilket 

skapade ytterligare ett krav på samverkan mellan landstinget och socialtjänsten. I samband 

med dessa ändringar fördelade Socialstyrelsen under åren 2007-2010 totalt 520 milj kr inom 

ramarna för ”NU!”-projektet (Nationellt utvecklingsstöd till verksamheter för människor med 

psykiska sjukdomar och funktionshinder) till samtliga landets kommuner i syfte att förbättra 

insatserna för målgruppen psykiskt funktionshindrade (se bilaga 1 - Socialstyrelsens informat-

ion till kommunerna, Statsbidrag till kommunerna för att förbereda en ny vårdform/förstärka 

sociala insater, 2007, 2008, 2009, 2010). 2008-2009 inledde Socialstyrelsen en femårig sats-

ning på projekt för kompetensutveckling (Socialstyrelsen 2007), med krav på att projekten 

skulle ske i samverkan mellan respektive kommun eller kommuner och landsting. 103 milj kr 

fördelades 2008, 69 milj kr 2009 och ytterligare 150 milj kr 2010 (Socialstyrelsens informat-

ion till kommunerna 2008, 2009 och 2010).  

 

2005 publicerade Socialstyrelsen föreskrifter om samverkan vid in- och utskrivning av patien-

ter i slutenvård (SOSFS 2005:127). Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om sam-

ordning av insatser för habilitering och rehabilitering, vilket innefattar bl.a. personer med 

psykiska funktionshinder, publicerades 2007 (SOSFS 2007:10, ändrad SOSFS 2008:20).  

Dessa följdes upp 2008 med en ”vägledning” kring samverkan i rehabilitering (Socialstyrel-

sen 2008). Vägledningen utgår ifrån forskning i området, bl.a. Danermark (2000) och Axels-

son och Axelsson (2007), som berörs i kapitel tre och fyra i denna uppsats. 
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2009 gjordes ytterligare lagändringar som preciserar kraven på landstingen och kommunerna  

i området samverkan. I hälso- och sjukvårdslagen skrevs in dels krav på att landstinget ska 

”ingå en överenskommelse med kommunen om ett samarbete i fråga om personer med psy-

kisk funktionsnedsättning” (8a § HSL, SFS 2009:979), dels på att, när den enskilde behöver 

insatser från såväl hälso- och sjukvård som socialtjänsten, landstinget tillsammans med kom-

munen upprättar en individuell plan (3f § HSL, SFS 2009:979). Motsvarande bestämmelser 

infördes i socialtjänstlagen (2 kap 7 § och 5 kap 8a § SoL; SFS 2009:981). 

 

Våren 2010 utkom Socialstyrelsen med preliminära riktlinjer för psykosociala insatser vid 

”schizofreni och schizofreniliknande tillstånd” (Socialstyrelsen 2010a). Riktlinjerna rekom-

menderar olika typer av insatser för vilka det anses finnas vetenskapligt stöd, evidens, för att 

de har effekt och inte är skadliga (Socialstyrelsen 2010b). Varken ”schizofreni” eller uttrycket 

”schizofreniliknande tillstånd” definieras i riktlinjerna, även om ”schizofreni” givetvis är en 

vedertagen diagnos. Det är till dagens datum något oklart huruvida riktlinjerna ska anses gälla 

även för personer som har andra psykiska nedsättningar, t.ex. personer med bipolära sjukdo-

mar, personlighetsstörningar, depressioner eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
1
 

Vissa av de insatser som rekommenderas faller inom ansvarsområdet för landstingspsykiatrin, 

medan andra faller under socialtjänstens ansvar. I riktlinjerna konstateras att en del metoder, 

t.ex. ACT-team och supported employment (se nedan), innebär samordnade insatser. 

Lokala och regionala utvärderingar 

Socialstyrelsens uppföljning (Socialstyrelsen 2001a) beskriver att de flesta av de 110 pro-

jekten hade utvärderats, oftast genom någon form av mer eller mindre omfattande intern ut-

värdering, ibland bara en verksamhetsberättelse. Externa utvärderingar gjordes av forskare 

eller studenter vid universitet och högskolor, andra av utredningsföretag men många också av 

landstings- eller kommunpersonal som inte var direkt knutna till den aktuella verksamheten. 

En extern utvärdering, Wernes om samverkan i Borås som publicerades genom Institutionen 

för socialt arbete på Göteborgs universitet (Werne 2000), kommer att refereras i uppsatsens 

avsnitt om tidigare forskning (kapitel 4). Ett annat exempel är Carlsson (2000) som av psykia-

trin i Mölndal och berörda kommuner fick i uppdrag att utvärdera samverkan.   

 

                                                 
1
 Denna oklarhet har lett till en debatt i Socialvetenskaplig Tidskrift, där Topor (2010) kritiserat bl.a. hur mål-

gruppen har definierats. Öjehagen et al. (2010) har svarat att definitionen beror på avgränsningarna i de studier 

som utgör det vetenskapliga underlaget. 



 19 

I Stockholm antogs 1995 en gemensam policy mellan Kommunförbundet i Stockholms län 

(KSL) och Stockholms läns landsting (SLL) ”Kommunerna, Landstinget och de psykiskt 

störda i Stockholms län” (KSL 1995). Mer nyligen gjorde KSL en ”probleminventering” av 

området samverkan (Strömberg Dominkovic´ 2009). Rapporten bygger på intervjuer med 

chefer och personal från sex kommuner/stadsdelar samt ett seminarium med representanter 

från 15 kommuner. Där beskrivs att samverkan kring denna målgrupp fungerar väl ”i de flesta 

fall”. I ett område – daglig sysselsättning – beskrivs kort och gott att samverkan fungerar väl. 

Men samtidigt radas upp kommentarer om olika problem kring bl.a. boende, komplexa vård-

behov, målgrupperna unga vuxna och äldre samt vårdplanering. Det kommenteras också bris-

tande kunskap hos sjukvården om socialtjänsten, bristande respekt för socialtjänstens genera-

listkompetens och att sjukvården, trots ansvarsfördelningen mellan parterna, har förväntningar 

på att socialtjänsten ska ta ett större ansvar för behandling inklusive medicinering. I delar av 

länet hade landstinget upphandlat öppen psykiatrisk vård från privata leverantörer, vilket för-

anledde kommunerna att klaga på att samverkansavtal som träffats med landstinget inte togs 

över av de privata vårdgivarna. 

 

I Stockholms län gjorde 2009 landstingets revisorer en revision om samverkan mellan lands-

tinget och kommunerna inom vård och omsorg – revisionen omfattade området psykiatri. 

Revisionsrapporten är mycket kritisk. I sammanfattningen listas följande punkter: 

 För att den enskilde ska få erforderlig vård och omsorg bör HSN se över samverkan 

med kommunerna utifrån ändrade förutsättningar med bl.a. vårdval och mångfald av 

utförare. 

 Många kommuner vet inte vart de ska vända sig när de vill samverka med landstinget 

inom vård och omsorg. Det är ett tillgänglighetsproblem. 

 Det är otydligt vem i landstinget som har ansvaret för samverkan med kommunerna 

och vilket mandat de som samverkar har. 

 HSN:s inriktning mot att utforma vården på samma sätt över hela länet medför att det i 

samverkan med kommunerna blir svårare att anpassa vården efter lokala behov. 

 Det finns en risk att samverkan prioriteras ner, jämfört med andra åtaganden, när den 

vare sig följs upp eller ges särskilda incitament. 

 Problem vid samverkan inom olika vårdgrenar skiljer sig åt över länet. Vid en sam-

manvägning framträder dock problemen inom äldreområdet och inom vuxenpsykiatrin 

(Stockholms läns landsting 2009). 

 

Personligt ombud och case management 

Av föregående avsnitt framgår att samverkan mellan socialtjänsten och landstingets psykiatri 

spänner över ett brett spektrum av olika områden, från boendefrågor till sysselsättning och 

olika former av rehabilitering. Två särskilda former utgör ofta inslag i de mer eller mindre 
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uttalade strategierna för samverkan i olika landsting och kommuner – personligt ombud och 

case management. 

 

Såväl verksamhet för personligt ombud som case management är inspirerade av den nordame-

rikanska modellen case management, vilket leder till en viss förvirring i litteraturen eftersom 

begreppen ibland används eller översätts med samma innebörd. I propositionen Psykiskt stör-

das villkor som ligger till grund för psykiatrireformen, föreslogs t.ex. ”försöksverksamhet 

med personligt ombud (case managers)” (1993/94:218, s. 29).  

 

Nilsson och Malm (2002, s. 21) beskriver case managern som ”en av de ansvariga organisat-

ionerna utsedd och bemyndigad person som ansvarar, planerar, organiserar, samordnar och 

utvärderar vården av en patient under en hel vårdepisod. Inom psykiatrin används funktionen 

framför allt som bas inom en samhällsbaserad psykiatri”.  

 

Personligt ombud (PO) har inom psykiatrin i Sverige blivit benämningen på verksamheter där 

ett särskilt ombud arbetar för klientens/patientens sak och för att hjälpa till att hålla ihop de 

olika kontakterna med olika myndigheter - förutom psykiatrin och socialtjänst även t.ex. För-

säkringskassan, Arbetsförmedlingen, bostadsförmedlingen och/eller hyresvärdar, utbildnings-

instanser m.fl. Det personliga ombudet anställs oftast av kommunen men arbetar på klientens/ 

patientens uppdrag (Socialstyrelsen 2004 och 2009a). Sedan 2001 fördelar länsstyrelserna 

statliga bidrag till de kommuner som har verksamhet för personligt ombud (Socialstyrelsen 

2004). I Stockholms län fann länsstyrelsen 2008 att samtliga Stockholms stads 14 stadsdelar 

och 21 av länets övriga 25 kommuner hade verksamhet för personligt ombud (Länsstyrelsen i 

Stockholms län 2008). Socialstyrelsen uppmuntrar även denna typ av verksamhet bl.a. genom 

skriften ”Personligt ombud – ett nytt yrke tar form” (Socialstyrelsen 2009a). Enligt denna 

skrift ska PO arbeta ungefär som en case manager gör i funktionen att samordna och för-

handla med myndigheterna kring vården, men har sitt uppdrag direkt från sin klient. Han ska 

ta klientens parti och arbeta utifrån en empowerment modell där han hjälper klienter att hitta 

sin egen kraft och makt (Socialstyrelsen 2009a). 

 

Begreppet case manager kan syfta på en tjänsteman som är anställd hos antingen landstinget 

eller kommunens socialtjänst och arbetar till skillnad från PO på arbetsgivarens uppdrag. Case 

managern kan ha en egen yrkesbakgrund inom något av de områden som berörs av uppdraget, 

t.ex. sjuksköterska, arbetsterapeut, socionom eller mentalskötare (Malm 2002). Enligt Social-
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styrelsen kan ett antal olika modeller för case management verksamhet urskiljas, från mäklar-

modellen, som inriktar sig mest på en samordnarroll för case managern, till mer intensiva och 

rehabiliteringsinriktade modeller (Socialstyrelsen 2004).  

 

Case management kan också kopplas till ett tvärdisciplinärt team med läkare, sjuksköterskor, 

socialarbetare m.fl. En modell för detta är ”ACT-team” (Assertive Community Treatment). 

Denna modell finns i olika modifierade versioner, men i den standardiserade modellen (som 

utvecklades i USA på 1970-talet) hade ACT-teamet ett litet antal patienter/klienter per case 

manager. Rehabiliteringsinsatser genomfördes i patientens/klientens egen miljö, t.ex. i hem-

met eller på arbetsplatsen, inte på mottagningen och teamets medlemmar själva stod för den 

största delen av insatserna och var tillgängliga dygnet runt (Malm 2002).  

 

Komplexa vårdbehov 

Ett område där case management har kommit att användas som ett arbetssätt rör målgruppen 

personer med komplexa vårdbehov på grund av psykisk störning och missbruk (Piuva &  

Lobos 2006). Stockholms läns landsting publicerade 2004 en fokusrapport om detta (Palm-

stierna 2004). Rapporten visar att många personer med omfattande behov har en kombination 

av psykiska problem och olika former av missbruk – det kan röra alkohol, cannabis, amfeta-

min eller andra typer av narkotika. Traditionellt hänvisas personer med beroendeproblem till 

beroendevården oavsett omfattningen av de psykiatriska problemen, medan beroendevården å 

sin sida inte har ansett sig ha ett ansvar för de psykiatriska problemen. Fokusrapporten före-

språkar med hänvisning till aktuell forskning (se kapitel 4) en integrerad behandling som rik-

tar in sig på missbruks- och beroendeproblemen och de psykiatriska problemen samtidigt. 

Fokusrapporten framhåller även socialtjänstens roll i denna typ av samverkan. ACT-

modellen, med professionella från både psykiatrin och beroendevården, framhålls i fokusrap-

porten som ett arbetssätt för att bättre nå denna grupp (ibid). Sedan 2008 avsätter beroende-

vården inom Stockholms läns landsting särskilda medel för case manager verksamhet (se bi-

laga 1, Vallentuna kommun, Stockholms läns landsting 2005).  

Supported employment 

En form av arbetslivsinriktad rehabilitering som bör nämnas i samband med denna uppsats är 

”supported employment”. Supported employment är en modell som syftar till att stödja perso-

ner som behöver komma vidare från kommunala verksamheter för daglig sysselsättning till 

praktik och, där det är möjligt, till anställning (Bond et al. 2001). Supported employment re-
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kommenderas som nämnts tidigare av de riktlinjer som getts ut under 2010 av Socialstyrelsen, 

särskilt enligt en standardiserad modell som benämns ”Individual Placement Support” (IPS) 

(Socialstyrelsen 2010a och 2010b). Men metoden har hittills använts i Sverige i endast be-

gränsad utsträckning, bl.a. i Umeå (Nygren, Markström & Sandlund 2009) och i Botkyrka 

(Fredriksson 2007). Supported employment kan bedrivas i samverkan, vilket Botkyrka kom-

mun har gjort i form av ett FINSAM-projekt (Fredriksson 2007), men kan även bedrivas med 

kommunens socialtjänst som ensam huvudman. I modellen förbereds praktik genom att an-

vända arbetsterapeutiska instrument för att kartlägga personens förmåga och intressen. Ar-

betsterapeuten ger sedan fortsatt stöd under praktiktiden.  
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Kapitel 3: Teoretiska utgångspunkter 

Samverkan och interorganisatorisk integration – framväxt och former  

En grundläggande genomgång av bakgrunden och den teoretiska utvecklingen kring samver-

kan kan hittas i Sullivan och Skelchers ”Working Across Boundaries – Collaboration in  

Public Services” (2002). Boken utgår ifrån brittiska förhållanden och bygger huvudsakligen 

på brittisk forskning, men har i många avseenden relevans också för svenska förhållanden. 

Den beskriver hur samverkan exploderat på 1990- och 2000-talen och hur denna utveckling 

har sin grund i åren som följde på expansionen av den offentliga sektorn under 1960- och 70-

talen. En uppfattning att staten hade blivit överbelastad med uppgifter och att det hade byggts 

upp ett för stort ”imperium” av statliga myndigheter och verksamheter fick bred acceptans. På 

1980- och tidigt 1990-tal skedde i stället vad Sullivan och Skelcher kallar för en ”hollowing 

out” (ung. ”rationalisering”) av staten, då statens roll skulle minskas genom policies av de-

centralisering och spridande av marknadsmodeller - det som kom att kallas för New Public 

Management. Bland annat fick privata företag och ideella verksamheter en ökad roll, medan 

den enskilde fick rollen som konsument och köpare av olika former av service.  

 

Under 1990-talet började politiskt fokus hamna på svåra samhälleliga problem såsom social 

exklusion, ”community safety” (ung. ”medborgarsäkerhet”) och miljöproblem. Försök att 

möta dessa typer av problem ledde till ett ökat behov av olika former av samverkan i den of-

fentliga sektorn. Det övergripande mönstret kallar Sullivan och Skelcher för ”the congested 

state” (ung. ”den överfyllda-” eller ”överbelastade staten”), där en hög grad av fragmentering 

på organisationsnivån i kombination med olika former av styrning leder till ett ökat behov av 

att samordna och samverka kring genomförandet av offentliga program – ett behov som även 

kräver tillsättandet av olika former av resurser.  

 

Samverkan sker i Storbritannien till stor del i olika former av partnerskap. Dessa har gemen-

samt att de bygger på någon form av formell överenskommelse som innebär utbyte av in-

formation eller gemensamma aktiviteter, samtidigt som de olika parterna behåller sin auto-

nomi. Partnerskap skiljer sig från andra samarbetsformer såsom ”nätverk”, som är lösare och 

bygger på ad hoc relationer, ”federation” där de olika parterna ger upp en del av den egna 

autonomi till den större federationen, och ”integration” där parterna sammansmälter med 

varandra (ibid). 
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En svensk teoretiker som har analyserat behovet av samverkan är Benny Hjern (2007). Han 

grundar sin analys i framväxten av industrisamhällets organisationsformer. Här hänvisar han 

till Webers teorier om framväxten av hierarkiska, byråkratiska och formella strukturer som 

främjade effektivitet i industrisamhällets expansionsfas. Men i övergången till tjänstesam-

hället ledde dessa strukturer till det som Weber kallade för ”järnburen” som i stället har blivit 

ett hinder för effektiv organisering av tjänster. Hjern förklarar att många människors behov av 

hjälp är sammansatta och passar inte in i förvaltningarnas stuprör, utan kräver att specialister 

inom olika organisationer får möjlighet att tillsammans hitta effektiva sätt att organisera det 

gemensamma arbetet. Boklund (1995) diskuterar samma typ av fenomen ur ett socialtjänst-

perspektiv och framhåller behovet av en helhetssyn i arbetet med den enskilde. 

 

I Sverige har olika försök gjorts att definiera och klassificera former av samverkan och part-

nerskap. Westrin (1986) har definierat flera begrepp i en skala av lägre till högre former av 

integration: Konsultation, där en yrkesgrupp från en organisation gör tillfälliga insatser inom 

en annan organisation; koordination eller samordning där insatser från olika myndigheter 

adderas till varandra; kollaboration eller samverkan, där samarbete sker i vissa former och 

kring specifika frågor som är klart avgränsbara; samt integration eller sammansmältning, där 

två eller flera verksamheter slås samman och alla eller de flesta uppgifter blir gemensamma. 

Boklund (1995) gör en snarlik uppdelning, men utan konsultation och med tillägg av separat-

ion, som egentligen handlar om icke-samarbete där insatser görs parallellt av olika enheter 

inom samma organisation. 

 

Runo Axelsson och Susanna Bihari Axelsson (2007b) diskuterar flera av dessa begrepp uti-

från en klassisk institutionell ekonomisk teori om ”situationsanpassning” (eng. contingency 

theory) som lanserats av Lawrence och Lorsch (1967; se även Scott 2003). Grundbegreppet är 

interorganisatorisk integration, vilket kan uppnås antingen genom styrning genom en led-

ningshierarki eller genom kontraktstyrning. En tredje möjlighet är integration genom nätverk 

utifrån mer eller mindre frivilligt samarbete eller samverkan mellan organisationer som inte 

ingår i en gemensam hierarki eller marknad. Detta kallas för horisontell integrering i motsats 

till den vertikala integrering som sker i en hierarki. Med hjälp av dessa begrepp presenteras 

en typologi över olika integrationsformer (Figur 1). 
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          Horisontell integrering 
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Vertikal integrering  
                                         

                   

              _ 

         

 

                     

Figur 1. Integrationsformer (Axelsson & Axelsson 2007b)  
 

Samordning utgör en form med hög vertikal integrering men låg horisontell integrering, vilket 

innebär att integrationen huvudsakligen handlar om en gemensam organisationshierarki. Sam-

arbete innebär en hög grad av horisontell integrering men låg vertikal integrering och baseras 

på frivilliga överenskommelser. Samverkan innebär en hög grad av båda formerna av integre-

ring, där hierarkisk ledning kombineras med frivilliga överenskommelser och beslut på led-

ningsnivå ger utrymme för informella kontakter och kommunikation mellan organisationer på 

lokalnivå (Axelsson & Axelsson 2007b). 

Samverkan som process  

Flera forskare beskriver omfattande svårigheter som hör till samverkan, oavsett modell eller 

form. Huxham och Vangen (2005) skriver att samverkan är så svår att organisationer bör und-

vika den så länge man inte är absolut tvungen. Men när man väl ska samverka bör mycket 

resurser tilldelas för att kunna dra nytta av de fördelar som kan finnas. Huxham och Vangens 

”theory of collaborative advantage” (ung. ”samverkansfördelar”) riktar in sig på samverkan i 

praktiken och syftar till att identifiera och ge assistans i olika områden som kan orsaka pro-

blem. Några av dessa är: Att hitta gemensamma mål, att förhandla fram gemensamma syften, 

att utforma strukturer kring medlemskap i samverkan, att skapa tillit, att använda makt samt 

att uppmärksamma frågor om identitet och ledarskap. Deras slutsats är att samverkan ound-

vikligen innebär tension (”spänning”), t.ex. på grund av att de olika parterna nästan alltid har 

olika mål även om det finns en förment enighet kring ett gemensamt syfte, och att framgångs-

rik samverkan är beroende av förmågan att identifiera och hantera dessa spänningar. 

 

I svensk forskning kring samverkan har Berth Danermark tillsammans med olika kollegor 

gjort flera betydande bidrag. Tillsammans med Christian Kullberg (Danermark & Kullberg 

1999) konstaterar han att samverkan har blivit en nödvändighet, men att samverkan innebär 

 

   Samordning                 Samverkan 

 

 

  Kontraktstyrning           Samarbete 
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en rad problem på grund av grundläggande skillnader inom regelverk, kunskaps- och förkla-

ringsmodeller samt organisation. De konstaterar vidare att merparten av dessa skillnader inte 

kan påverkas på lokal nivå, utan måste identifieras och kunskap utvecklas om hur de kan han-

teras. I sin kortfattade bok ”Samverkan – himmel eller helvete?” (Danermark 2005) inriktar 

sig Danermark på samverkan som process. Här beskriver han den utbredda föreställningen att 

samverkan skulle bygga på ”personkemi” som en myt. Han menar i stället att samverkan sker 

inom strukturer men mellan individer och innebär att hantera olika synsätt, organisatoriska 

förhållanden och regelverk.   

 

Josefsson (2004) har sammanställt ett antal grundläggande förutsättningar för framgångsrik 

samverkan utifrån forskning på området. Enligt denna lista är det viktigt att ha ett klart uttalat 

mål för samverkan och att det finns ett upplevt behov av samverkan hos dem som ska sam-

verka. Det är också viktigt med tydlighet kring målgruppen för samverkan och vilka problem 

man vill angripa. Det krävs rimliga resurser för att nå målet och att de som ska samverka har 

kunskap om varandras verksamheter och regelverk. Dessutom är det viktigt att ha tydliga 

roller och förväntningar på varandra, samt tydliga gränser mellan kompetensområdena. Andra 

förutsättningar är att det finns en legitimitet för samverkan, dvs. en förankring hos ledningen, 

samt tydliga samverkansrutiner. 

 

Josefsson listar även en rad hindrande faktorer vid samverkan. Osäkerhet kring yrkesrollen är 

en sådan faktor. Andra faktorer är relaterade till oklarheter och skillnader mellan de samver-

kande parterna, t.ex. oklara mål och mandat, oklar arbetsfördelning, olika professionella och 

organisatoriska prioriteringar, olika kompetenser, ansvarsområden, makt och resurser, olika 

regelverk och olika organisationsideologi. Det kan också vara ett hinder om samverkan inte 

upplevs som ömsesidigt fördelaktig. Omorganisationer och personalomsättning kan vara all-

varliga hinder, liksom personmotsättningar som grundar sig på upplevda makt- och status-

skillnader.  

 

För att möta olika hindrande faktorer har Fleetwood och Matscheck (2007) föreslagit begrep-

pet samverkanskompetens. Med detta menas just förmågan att hantera de många och varierade 

problem och hinder som uppstår i samverkan.  
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Nyinstitutionalism  
 

Den organisationsteoretiska skolan som kallas för ”nyinstitutionalism” handlar om förhållan-

det mellan enskilda organisationer och deras omgivning och hur dessa organisationer anpassar 

sig till de olika förhållanden som uppstår inom större grupperingar av organisationer som 

kallas för fält (Johansson 2002, Johansson 2006). Grape (2006) diskuterar samverkan utifrån 

nyinstitutionalismens begrepp verksamhetsdomän. Det finns olika definitioner av detta be-

grepp, men Grape väljer en som omfattar dels organisationens anspråk på att leverera varor 

och tjänster till vissa populationer (Scott 2003) och ett ”inmutningsanspråk” som en organi-

sation (eller profession) reser visavi omgivningen när det gäller vilka mänskliga behov man 

täcker (Mallander 1996). Grape (2006) använder exemplet ”arbetslivsrehabilitering” (fältet) 

och ”bedömning av arbetsförmåga” (verksamhetsdomänen), där flera parter – arbetsgivare, 

försäkringskassa, socialtjänst, hälso- och sjukvård samt arbetsförmedling – alla gör anspråk på 

verksamhetsdomänen. Om dessa parter kan komma överens skapas domänkonsensus, om inte 

uppstår domänkonflikter. Grape framhåller att de begrepp som hör till nyinstitutionalismen 

har begränsningar när det gäller att beskriva samverkansprocessers dynamik.  

 

Som nyinstitutionalismens bidrag till forskning kring samverkan framhåller Sullivan och 

Skelcher (2002) vikten av institutionella faktorer i att skapa en normativ miljö för samverkan. 

Det vill säga att organisationer hindras från att utveckla sin kapacitet för samverkan av vad 

som anses passande för organisationer som verkar inom det aktuella organisationsfältet. Detta 

kallas för ”logics of appropriateness” (ung. “lämplighetens logik”). Vad som anses passande 

kan finnas tydligt uttryckt i t.ex. skriftliga riktlinjer och rutiner, men kan också vara outtalat. 

Samverkan innebär ofta en anpassning till andra organisationers rutiner och normer och för-

ändrade sätt att arbeta. Sådana ”nya sätt” att göra saker på kan möta motstånd som kräver tid 

att övervinna och de nya sätten måste ofta under en period samexistera med de gamla, mer 

accepterade tillvägagångssätten.  

Gränsöverskridande team 

Ett sätt att organisera samverkan är gränsöverskridande multidisciplinära team. Axelsson och 

Axelsson (2007b, s. 18) definierar med hänvisning till Övretveit (1993) ett sådant team som 

”en liten grupp av personer, vanligtvis från olika professioner, som arbetar tillsammans tvärs 

över formella organisatoriska gränser för att ge service till en speciell grupp av patienter”. 

Team kan vara tillfälliga eller mer permanenta. 
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Axelsson och Axelsson (2007b) framhåller att det ofta krävs en mödosam process att utveckla 

ett fungerande team. De hänvisar till en klassisk modell av den amerikanske psykologen 

Bruce Tuckman (1965) som beskriver denna process i fyra utvecklingsfaser: Forming, då 

teamets medlemmar börjar orientera sig och testa varandra; storming, då det uppstår oenighet 

och konflikter beroende på medlemmarnas olika professionella och organisatoriska kulturer; 

norming, när medlemmarna börjar känna förtroende för varandra, formulera gemensamma 

mål och utveckla en gemensam teamkultur; och sist performing, när medlemmarna har ut-

vecklat sina funktionella roller och koncentrerar sig på att prestera och uppnå sina mål. 

Processen behöver inte vara linjär, utan går fram och tillbaka mellan faserna allteftersom olika 

situationer och problem uppstår (Axelsson & Axelsson 2007b). 

Samverkan inom psykiatri – socialpsykiatri 

De teorier som hittills har diskuterats rör huvudsakligen de strukturella faktorerna och proces-

serna som påverkar samverkan. Men även det specifika innehållet för det aktuella området för 

samverkan bör analyseras. Inom psykiatri-socialpsykiatri arbetar de berörda aktörerna utifrån 

skilda grundläggande modeller och begrepp. En del av dessa utgår på en generell nivå från 

forskningsfältet funktionsnedsättningar-funktionshinder, med mer specifik innebörd för om-

rådet psykiska funktionsnedsättningar. 

 

Enligt Barnes och Mercer (2000) kan synen på funktionshinder uppdelas i en grundläggande 

individuell modell respektive en social modell (se Figur 2). Den individuella modellen bygger 

på en medicinsk definition på funktionshinder och handikapp som var dominerande i industri-

ella samhällen sedan mitten av 1800-talet. Den medicinska kunskapen drar upp en gräns mel-

lan de ”friska” och alla andra, vilket resulterar i en diagnos inriktad på biofysiologiska ”defek-

ter” som förutsätter en individuell medicinsk lösning. Med detta perspektiv ses psykiska pro-

blem antingen som en form av sjukdom som ska kunna botas genom någon form av medi-

cinsk behandling eller också som ett kroniskt tillstånd. Lindqvist (2004) visar att den indivi-

duella modellen innebär att personer med funktionsnedsättningar blir föremål för olika typer 

av insatser som alla har till syfte att få personen att bli så ”normal” som möjligt, dvs. så lika 

icke-funktionshindrade som möjligt, vilket kallas för normalisering.  

 

Den sociala modellen bygger i stället på ett miljörelativt synsätt där en funktionsnedsättning 

ses som individens faktisk nedsatta funktionsnivå, medan ett funktionshinder uppstår först när 
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en individ med en funktionsnedsättning inte klarar olika moment i sin miljö. Ett handikapp 

uppstår när samhället formas på ett sätt som gör att en funktionsnedsättning systematiskt re-

sulterar i funktionshinder, genom t.ex. fysiska hinder som trappor eller attityder och diskrimi-

nering. 

 

INDIVIDUELL MODELL  SOCIAL MODELL 

Handikapp som personlig tragedi 

Personligt problem 

Individuell behandling 

Medicinskt perspektiv 

Professionell dominans 

Professionell sakkunskap 

Anpassning 

Individuell identitet 

Fördom 

Vård 

Kontroll 

Individuell anpassning 

Handikapp som socialt förtryck 

Socialt problem 

Social handling 

Självhjälp 

Individuellt och kollektivt ansvar 

Personlig erfarenhet 

Bekräftelse 

Kollektiv identitet 

Diskriminering 

Rättigheter 

Valmöjligheter 

Social förändring 

 

Figur 2. Modeller för syn på funktionsnedsättningar (Oliver 1996 med ändring, ur Barnes & Mercer 

2000, s. 87, översättning M. Tideman)  

 

Socialkonstruktivism är ett övergripande vetenskapsteoretiskt perspektiv som i samband med 

funktionshinder lätt kan förväxlas med den sociala modellen. Enligt Lindqvist (2004) visar det 

socialkonstruktivistiska perspektivet hur dominerande kulturella föreställningar, ”sociala kon-

struktioner”, styr hur människor kategoriseras, vilka som får vara med i olika sammanhang 

(integreras) och vilka som stöts ut (exkluderas). Lindqvist skiljer mellan sociala konstruktion-

er och de typer av sociala barriärer som den sociala modellen beskriver.  

 

När dessa modeller och perspektiv tillämpas på psykiatrins och socialtjänstens områden torde 

det stå klart att psykiatrin utgår ifrån eller i varje fall har utvecklats utifrån den individuella/  

medicinska modellen. Socialtjänstens grundmodell är däremot inte tydlig. Brusén (2005) 

framhåller avsaknaden av en egen teoretisk bas om social integration och rehabilitering av 

personer med psykiska funktionshinder. Socialstyrelsen (2006c) har sammanställt en kun-

skapsöversikt över psykosociala insatser som i sin tur har kritiserats av Topor (2010), som 

hävdar att socialtjänstens insatser riskerar att ”medikaliseras”. Enligt Topor innebär denna 

medikaliseringsprocess att ”människors handlingar isoleras från sitt sociala sammanhang och 

omvandlas till symptom som den medicinska professionen kan observera och grupper som 

sägs motsvara faktiskt existerande sjukdomar, även om inga biologiska förändringar kan note-

ras hos individen” (Topor 2010, s. 69). Topor pekar även på forskning som visar att andra 

faktorer, inte minst individens privata ekonomiska situation, kan påverka psykisk hälsa      
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(Topor 2004, Mattson et al. 2008). Givetvis finns ny forskning även ur ett socialt perspektiv, 

t.ex. Gunnel Anderssons (2009) avhandling om boendestöd och David Rosenbergs (2009) 

avhandling ”Psychiatric Disability in the Community” (ung. ”psykiska funktionshinder i det 

lokala samhället”). Rosenberg inkluderar en teoretisk diskussion där han bland annat diskute-

rar medicinska, sociala respektive konstruktivistiska modeller och kommenterar att socialar-

betare och andra som arbetar med personer med psykiska funktionsnedsättningar känner intui-

tivt begränsningar i samtliga dessa modeller. 

 

En annan teoretisk diskussion gäller hur olika professionella sätt att arbeta ska betraktas. Tre 

grundläggande begrepp är behandling, rehabilitering och återhämtning. Topor (2005) upprät-

tar följande sammanställning (Figur 3): 

 

 Fokus Mål Aktör 

 

Behandling  Symptom Bot Läkare, terapeut 

Rehabilitering Funktion Motverka handikapp Arbetsterapeuter 

Återhämtning Symptom 

Funktion, 

Makt 

Finna sig själv,  

makt över det egna livet 

Brukaren, med hjälp av 

professionella och socialt 

nätverk 

 

Figur 3. Förhållandet mellan behandling, rehabilitering och återhämtning (Topor 2005, s. 176)

   

 

Begreppet ”behandling” används självfallet inom det medicinska perspektivet och uttrycks 

som t.ex. ”medicinsk behandling” eller ”terapeutisk behandling”. Behandlingsbegreppet an-

vänds även inom socialt arbete, där det betecknar olika samtals- och miljöterapeutiska meto-

der med såväl individuella som sociala inslag och kan exemplifieras av Lennéer-Axelson och 

Thylefors’ klassiska lärobok ”Psykosocialt behandlingsarbete” (1991). Behandlingsbegreppet 

tillämpas inom de delar av socialtjänstens arbete som kallas för ”individ- och familjeomsorg” 

(framför allt barn och familj samt missbruk), men i princip inte inom socialpsykiatri. Till ex-

empel ska socialnämnden enligt socialtjänstlagen ”sörja för att den enskilda missbrukaren får 

den hjälp och vård han eller hon behöver för att komma ifrån missbruk” (SFS 2001:453, 5 kap 

8 §). För detta används olika behandlingsmetoder. För människor med funktionshinder ska 

socialnämnden i stället ”medverka till att den enskilde får en meningsfull sysselsättning och 

får bo på ett sätt som är anpassat efter hans eller hennes behov av särskilt stöd” (SFS 

2001:453, 5 kap 7 §). Denna skillnad kan bero på att begreppet ”psykosocialt behandlings-

arbete” kom till innan psykiatrireformen. Men även sedan ansvaret för socialpsykiatrin tydligt 
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övergått till socialtjänsten ligger vad som definieras som behandlingsansvaret kvar hos psyki-

atrin.   

 

Begreppet rehabilitering definieras av Mallander och Tideman (2004) som ”att återställa den 

ursprungliga förmågan/situationen”.
2
 Förutom rehabilitering använder socialtjänsten begrep-

pet omsorg. Tronto (1993) ger en bred definition av ”omsorg” (eng. ”care”) och inkluderar 

”allting som vi bevarar, utvecklar och reparerar i vår värld så att vi kan leva så bra som möj-

ligt i den”, vilket refereras av Möller och Nyman (2003, s. 69). Inom socialtjänsten talas om 

”omsorg om äldre och funktionshindrade”.  

 

Ett ytterligare begrepp, som dock kan tydligt kopplas till ett brukarperspektiv snarare än ett 

socialtjänstperspektiv, är återhämtning. Topor (2001, 2004, 2005) och Schön (2009) utforskar 

detta begrepp (eng. recovery) som skiljer sig från medicinska begrepp som ”bot” eller från 

”rehabilitering” genom att fokusera på individens roll i processen att komma tillbaka till sam-

hället efter svåra psykiska problem. Det handlar om sökande efter sig själv, på sina egna vill-

kor, i samverkan med andra i ett socialt sammanhang och att medverka i de professionella 

bedömningar som görs.  

 

Det ska noteras att de olika modellerna och perspektiven inte behöver utesluta varandra utan 

berör och kanske även förutsätter varandra. Topor inkluderar t.ex. medicinsk behandling som 

en del av återhämtning (Topor 2005). Det kan också hävdas att rehabilitering förutsätter före-

gående behandling.  

                                                 
2
 Se även kapitel två s. 14 angående begreppet rehabilitering. 
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Kapitel 4: Tidigare forskning om samverkan 
 
Samverkan är ett mycket stort forskningsfält, då samverkan kan ske mellan olika sorters orga-

nisationer eller professioner. Enligt Axelsson och Axelsson (2007) kallas samverkan mellan 

olika samhällsaktörer i olika sektorer för intersektoriell samverkan och man kan också tala om 

interorganisatorisk samverkan om aktörerna tillhör samma sektor. Såväl internationellt som i 

Sverige och övriga Norden finns studier av intersektoriell och interorganisatorisk samverkan i 

olika former och med olika inriktningar. Däremot finns ganska lite forskning om samverkan 

mellan psykiatrin och socialtjänsten och en del av det som finns handlar om översiktliga ut-

värderingar gjorda av Socialstyrelsen. Det verkar inte finnas några studier alls som motsvarar 

studien som redovisas i denna uppsats, även om en del lokala utvärderingar gjordes under de 

första åren efter psykiatrireformen. 

 

I detta kapitel görs en sammanfattande genomgång av forskning om samverkan som på olika 

sätt kan utgöra en bakgrund till denna uppsats, såväl på en mer övergripande plan som på 

något sätt mer specifikt rörande socialtjänst och hälso- och sjukvård, framför allt psykiatri.  

Övergripande och internationell forskning 

Huxham och Vangen (2005) refererar kort 12 olika fallstudier av samverkan som har gjorts av 

författarna. Dessa täcker ett brett spann av områden där samverkan sker mellan såväl offent-

liga organisationer som privata företag. De studier som gäller offentliga organisationer rör 

social inklusion, barnomsorg för underprivilegierade grupper, primärhälsovård och folkhälsa. 

Fallstudierna ligger enligt författarna till grund för teorin om ”collaborative advantage”  

(teorin om samverkansfördelar) som refererats i kapitel tre. 

 

Andersson, Axelsson, Axelsson, Eriksson och Åhgren (2010) har för det Nationella rådet för 

finansiell samordning
3
 gjort en översikt över internationell forskning om samverkan inom 

arbetslivsinriktad rehabilitering. Sammanställningen omfattar forskning från Storbritannien, 

Kanada, USA, Australien och Nederländerna förutom de nordiska länderna. Studierna gäller 

olika målgrupper, förutom personer med psykisk ohälsa även sjukskrivna arbetare med ar-

betsskador, handikappade personer och personer med olika former av komplex problematik. 

                                                 
3
 I det Nationella rådet för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet ingår Arbetsförmedlingen, Försäk-

ringskassan, Socialstyrelsen samt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Rådet utgör ett forum för gemen-

samma ställningstaganden i strategiska frågor vad gäller finansiell samordning (Andersson et al. 2010). 
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Enligt Anderson och kollegor kan man skilja mellan strukturella modeller och processin-

riktade modeller för samverkan. Dessa modeller är sällan renodlade i verkligheten, utan en 

viss verksamhet eller projekt kan innehålla delar av olika modeller. Fyra strukturella modeller 

framhålls: Case management, vilket enligt författarna inte så mycket är en form av samverkan 

mellan organisationer som en samordning av insatser gentemot en enskild person; partner-

skap, som bygger på en formell överenskommelse om utbyte av information eller gemen-

samma aktiviteter (se kapitel tre); samlokalisering, som syftar till att skapa goda förutsätt-

ningar för samverkan genom att placera personal i samma lokaler eller byggnader, samt finan-

siell samordning. Den sistnämnda är en svensk modell och det har i Sverige bildats ett stort 

antal samordningsförbund (SKL 2007). Denna samverkansform innebär att berörda organisat-

ioner slår samman finansiella resurser i en gemensam budget för gemensamma insatser. Pro-

cessinriktade modeller för samverkan är: Kontakter och informationsutbyte, vilket är den 

enklaste formen; flerpartsmöten, där flera parter träffas mer eller mindre regelbundet för att 

gemensamt utreda, planera och genomföra olika insatser; samt multidisciplinära team. Det 

sistnämnda är den mest intensiva form av samverkan och innebär att representanter för olika 

professioner och organisationer kontinuerligt arbetar tillsammans i team (Andersson et al. 

2010). 

 

Andersson och kollegors översikt innehåller även en genomgång av hinder och framgångsfak-

torer i samverkan som liknar Danermark och Kullbergs (1999) och Josefssons (2004) översik-

ter som refererats i kapitel tre. Listan över framgångsfaktorer förtydligas dock här och ges en 

indelning mellan stödjande strukturer respektive faktorer som främjar arbetsprocessen. Stöd-

jande strukturer är: Tydlig målgrupp, relevanta aktörer, stark förändring av verksamheten 

samt tydliga incitament. Faktorer som främjar arbetsprocessen är: Standardisering, systemati-

sering och formalisering av kontakter och informationsutbyte, ett gemensamt arbetssatt, ge-

mensamma utbildningsinsatser samt ledarskap (Andersson et al. 2010).  

 

Andersson och kollegor gör även en genomgång av utvärderingar av rehabiliteringssamverkan 

där olika effektstudier har gjorts. Ingen av dessa studier har kunnat påvisa positiva effekter för 

den enskilde människan, men inte heller negativa effekter. Enligt författarna finns en rad me-

todologiska problem med denna typ av studie, bland annat när det gäller att isolera de olika 

faktorerna som påverkar samverkan och orsakar eventuella effekter, och användning av kon-

trollgrupper som kan vara problematiskt inte minst ur etisk synvinkel.   
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Sverige och Norden 

Antologien ”Samverkan i folkhälsa” (Axelsson & Axelsson 2007a) innehåller redovisningar 

av ett antal forskningsprojekt kring samverkan i folkhälsa området i olika nordiska länder. 

Eriksson, Lindencrona, Olsson och Puskeppeleit (2007) jämför fallstudier av tre olika utveckl-

ingsprojekt och fokuserar på processen att hitta gemensamma mål. Sandström (2007) har stu-

derat två samverkansprojekt kring rehabilitering, medan Fleetwood och Matscheck (2007) har 

granskat en övergripande samverkansöverenskommelse i Stockholms län kring barn med sär-

skilda behov. Andra författare har studerat samverkansprojekt i områden såsom hälsofräm-

jande för äldre, rehabilitering och närsjukvård. Flera fallstudier redovisas även i antalogien 

”Tverrprofesjonelt samarbeid” (Willumsen red. 2009a). En av dessa är Willumsen (2009b), 

som har studerat samverkan kring den sociala barnavården i Norge och funnit att samverkans-

processen är sammanvävd med ledarskapsprocessen. En annan är Åhgren (2009), som har 

studerat vårdkedjor och närsjukvården i Sverige och funnit att olika vårdenheter har behov av 

olika grader av integration med andra vårdenheter.  

 

Danermark, Gudmundsson, Englund och Lööf (2009) har på uppdrag av Skolverket (Myndig-

heten för skolutveckling) utvärderat projekt i 99 kommuner som erhållit statliga bidrag för 

samverkan kring ungdomar som riskerar att fara illa. Samverkanspartnerna var i första hand 

skolan, polisen, socialtjänsten samt barn- och ungdomspsykiatrin. Utvärderingen fokuserade 

på vad som kännetecknar en fungerande samverkansmodell med utgångspunkt i styrning, 

struktur och samsyn, samhällsnyttan av samverkan, överlevnadsmöjligheter för projekten 

samt konsekvensbeskrivning. Rapporten fann att många av projekten fått förhållandevis god 

förankring inom respektive organisation och ökat tydligheten i samarbetet, men att många 

medarbetare hade negativa bilder av sina samverkanspartners.  

 

Lindencrona (2008) har i en doktorsavhandling studerat insatser för mental hälsa i samband 

med introduktionsprogram för flyktingar som beviljats permanent uppehållstillstånd i Sverige. 

Avhandlingen bygger på kvalitativa intervjuer och enkätstudier med flyktingar och personal. 

En teoretisk grund är att mental hälsa påverkas främst av faktorer utanför det medicinska – 

därför utgår Lindencrona ifrån en socioekologisk modell. En enkätstudie visar genom regress-

ionsanalys att flyktingars mental hälsa påverkas mest av stress i samband med bosättningen i 

det nya landet och den enskilda personens kapacitet att hantera stress, vilken kan vara negativt 

påverkad av tidigare trauman. Samarbete/samverkan mellan olika samhällsaktörer i kombinat-
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ion med flyktingarnas egen medverkan krävs för att introduktionsprogrammen ska kunna 

lyckas. Lindencrona har även analyserat de olika nätverken som arbetar med denna fråga run-

tom i landet och funnit stora skillnader i hur väl dessa nätverk fungerar beroende på ledning, 

struktur och former för interaktion.  

Samverkan mellan psykiatrin och socialtjänsten 

De studier som rör samverkan mellan psykiatri och socialtjänst är som tidigare nämnts ganska 

få. De flesta artiklar som hittas i internationella tidskrifter gäller specifika metoder, som de 

studier av case management och supported employment som refereras i det vetenskapliga 

underlaget till de nationella riktlinjerna som publicerats i preliminär version 2010 (Socialsty-

relsen 2010b). Ytterligare några få gäller länder med system som skiljer sig på många sätt från 

den svenska samhällsmodellen, t.ex. USA (Donaldsson 2005). Eftersom denna uppsats har en 

inriktning mot samverkan under svenska förhållanden med en bred ansats refereras inte några 

av dessa studier här.  

  

En del svenska studier som på olika sätt berör området finns dock. Danermark och Kullberg  

(1999) refererar två rapporter från Spri gjorda kort innan psykiatrireformen som redovisar de 

önskemål som psykiatrins samarbetspartners (kallade ”vårdgrannar”) hade om insatser från 

psykiatrisk expertis. Rapporternas resultat bygger på en enkätstudie bland personal som ge-

nomförts på Gotland, i Timrå kommun och Högalids församling i Stockholms kommun. De 

samarbetspartners som studerades var dels från socialtjänstens område den sociala omsorgen, 

LVM-hemmen, individ och familjeomsorgen och hemtjänsten, dels samarbetspartners med 

andra huvudmän som allmänläkarna och kriminalvården. Rapporterna fann flera brister, bl.a. 

oklarheter och skilda uppfattningar om ansvarsgränser mellan organisationerna, oklarhet kring 

psykiatrins roll och att psykiatrin uppfattades som svårtillgänglig när övriga vårdgivare be-

hövde stöd. Socialsekreterarna från socialtjänsten uppfattade att en mycket stor del av de kli-

enter de mötte hade psykiska problem och uppskattade att c:a en tredjedel av dessa remittera-

des till psykiatrisk expertis. Över 70 procent av socialsekreterarna upplevde att de hade behov 

av ökade kunskaper från det psykiatriska fältet (Spri rapport 1991:321, 1991:322). 

 

Socialstyrelsens utvärdering av psykiatrireformen (1999), uppföljning av samverkansprojekt 

(Socialstyrelsen 2001a) samt av de finansiella samordningsprojekten FRISAM och SOCSAM 

(Socialstyrelsen 2001b) har refererats i kapitel två av denna uppsats. Av de lokala utvärde-

ringarna som gjordes under åren efter psykiatrireformen bör främst Anna Wernes av samar-

bete och samverkan i Borås nämnas (Werne 2000). Wernes uppdrag var att under åren 1996-
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98 utvärdera psykiatrireformens implementering i tre kommundelar i Borås i syfte att ta reda 

på om de olika parterna förstod varandra och hade utvecklat samverkansformer på olika plan. 

Detta gjorde hon genom att dels studera olika dokument hos kommunen och landstinget, dels 

genom kvalitativa intervjuer med chefer och personal inom landstingets psykiatriska öppen-

vårdsteam och kommunens sociala omsorg. Utvärderingen gjordes under en tid då såväl 

landstingets psykiatri som kommunens socialtjänst höll på att söka och utveckla nya arbets-

former med anledning av psykiatrireformen. Socialtjänsten hade ännu inte utvecklat någon 

boendestödsverksamhet för gruppen psykiskt funktionshindrade - något som ses som själv-

klart i den kommun som studeras i denna uppsats drygt 10 år senare (se kapitel 6). I stället 

erbjöd hemtjänsten hjälp i hemmet, men hade ännu inte utvecklat någon specialisering mot 

denna målgrupp, vilket efterfrågades. Särskilda boendeformer – grupphem, serviceboende och 

särskilt boende – höll fortfarande på att byggas upp. Två särskilda ”psykiatrisamordnare” 

fanns, en hos psykiatrin och en hos kommunens socialtjänst, och flera utbildningssatsningar 

hade genomförts. Werne konstaterade att det fanns utvecklingstendenser till samverkan, men 

att denna utveckling gick relativt långsamt. Försök gjordes till gemensam individuell vårdpla-

nering och samarbetsmöten hölls kring enskilda klienter/patienter, vilket i de fallstudier hon 

redovisade gav positiva effekter. Ett personligt ombud fanns för en projektperiod, men det 

hade ännu inte beslutats om funktionen skulle göras permanent. Personer med komplexa be-

hov på grund av missbruk/beroende och psykiska problem nämndes särskilt, då de flesta 

hamnade inom beroendevården medan psykiatrin och socialtjänsten föreföll vara ”handfallna” 

inför denna grupp. Werne konstaterade att det skulle krävas långa sociala processer för att 

utveckla samverkan, men ansåg att det fanns goda förutsättningar att utveckla samverkan på 

sikt.  

 

De teoriska punkterna som i kapitel tre refererats ur Danermark och Kullbergs ”Samverkan – 

Välfärdsstatens nya arbetsform” (1999) bygger på en studie av Samverkansmottagningen för 

utredning och behandling av patienter med beroendeproblem (SUBB) i Örebro. SUBB var ett 

samverkansprojekt kring personer med komplexa vårdbehov där parterna var landstingets 

beroendevård, landstingets psykiatriska öppenvård, socialtjänsten och Försäkringskassan. 

Danermark och Kullberg konstaterar att projektet fått extraordinära resurser genom Socialsty-

relsen, som under den perioden lämnade bidrag till projekt för att utveckla nya verksamhets-

områden som kunde behövas med anledning av psykiatrireformen. Danermark och Kullberg 

delade in de olika hindren i olika sorters ”problemgenererande mekanismer”. En del av dessa 

mekanismer är av övergripande karaktär för respektive profession, t.ex. olika förklaringsmo-
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deller där socialtjänsten tenderade att lägga större vikt vid sociala förklaringar till klienternas 

problem medan läkarna utgick ifrån medicinska diagnoser. En del hade att göra med lagstift-

ning och andra faktorer som påverkar de olika parterna på ett övergripande plan, som t.ex. 

byråkratiska styrmodeller. Andra hade att göra med hur de lokala organisationerna var utfor-

made vid den tiden, t.ex. att kommunens enhet för behandling av missbruk hade lagts ned 

vilket hade lett till en brist på adekvat kompetens inom socialtjänsten kring missbruk. De 

olika problemgenererande mekanismerna analyserades utifrån hur de hade yttrat sig i pro-

jektet, t.ex. genom kritik från socialtjänsten mot psykiatrin och i olika problem med gräns-

dragning.  

I relation till dessa yttringar analyserades ”motverkande projektmekanismer” där man inom 

projektet hade hittat åtgärder för en del av dessa problem. Åtgärderna handlade bl.a. om ökad 

insikt och förståelse för varandras domäner och anpassning till olika arbetssätt. 

 

Löfström (2010) har studerat interorganisatorisk samverkan när det har skett i form av pro-

jekt. I fallstudier över tre projekt av den typen som refererats i kapitel två (se sidan 15), där 

landstingspsykiatrin och socialtjänsten samverkat med Försäkringskassan och Arbetsför-

medlingen kring rehabilitering, har han funnit att samverkan och integrering visserligen ökar 

inom ramarna för projektet, men tenderar att snabbt försvinna igen när projektet upphör. Han 

hänvisar till Axelsson & Axelssons (2007b, se sidan 25) diskussion och finner att de berörda 

organisationerna har svårt att integrera på det vertikala ledet, som handlar om strukturer för 

beslut och regler. 

 

Två C-uppsatser har studerat samverkan mellan psykiatrin och socialtjänsten. Lundström och 

Magnusson (2006) har gjort en fallstudie över samverkan i Kristianstad och intervjuat en per-

son från socialförvaltningen, omsorgsförvaltningen
4
, psykiatrin, primärvården, arbetsför-

medlingen respektive försäkringskassan. Deras slutsats är att det för god samverkan krävs 

kunskaper om varandras verksamheter och uppdrag, enkla vägar för kommunikation samt god 

organisation. Sjöberg (2006) har intervjuat personer på olika nivåer inom psykiatrin respek-

tive socialtjänsten om samverkan kring personer med psykiatriska funktionsnedsättningar. 

Han fann att samverkan mellan ett stödboende inom socialtjänsten och en sjuksköterska inom 

psykiatrin fungerade väl, men att samverkan mellan socialtjänsten och den psykiatriska slu-

                                                 
4
 Socialtjänsten är organiserad på olika sätt i olika kommuner, liksom psykiatrin har olika organisationer i olika 

landsting. I Kristianstad förefaller socialtjänsten vara uppdelad i två delar, en socialförvaltning och en omsorgs-

förvaltning, som ansvarar för olika delar av den sociala hjälpen och stödet.  
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tenvården fungerade sämre på grund av oenighet om vilka insatser som socialtjänsten skulle 

bekosta för enskilda patienter/klienter. Han fann också en tendens till att använda begreppen 

”samverkan” respektive ”samarbete” som synonymer. Sjöberg har gjort sin analys utifrån den 

nyinstitutionalistiska teoribildningen som refererades i kapitel tre i denna uppsats (Grape 

2006) och funnit olika grader av domänkonsensus respektive domänkonflikt på olika nivåer i 

de berörda organisationerna.  

Case management och personligt ombud 

I kapitel två framhölls en viss förvirring kring begreppen case management och personligt 

ombud, beroende på att både dessa former såsom de tillämpas i Sverige är inspirerade av 

samma nordamerikanska modell. Flera svenska studier finns av dessa två modeller. 

 

Socialstyrelsen (2004) gjorde en utvärdering av 10 försöksverksamheter med personligt om-

bud. I samband med utvärderingen gjordes en genomgång av forskningsöversikter om case 

management. Här kunde sju olika modeller för case management verksamhet urskiljas - från 

mäklarmodellen, som inriktar sig mest på en samordnarroll för case managern, till mer inten-

siva och rehabiliteringsinriktade modeller. Case management omfattar ofta även ett empower-

ment perspektiv. Flera av studierna visade att case management fungerade bäst som en lång-

siktig insats, då patienternas situation ofta försämrades igen när insatserna avslutats. I synner-

het ökade inläggning i psykiatrisk slutenvård. Rapporten uppmärksammar även modellen 

ACT-team som refererats i kapitel två. 

 

Järkestig Berggren (2006), som kallar personligt ombud (PO) för ”den svenska varianten” av 

funktionen case management, intervjuade 25 PO i tre län i södra Sverige samt 41 medlemmar 

ur deras ledningsgrupper och 23 av deras klienter. Syftet med studien var att karakterisera 

företeelsen PO i svensk handikappolitik.
5
 Hon fann att PO har dels funktioner i relation till sin 

klient, dels en samhällsfunktion i att arbeta gränsöverskridande och säkra kvalitet i myndig-

heternas arbete. Järkestig Berggren karakteriserar PO-yrket som i grunden ett socialt arbete. 

PO är ett nytt yrke och föregås inte av någon egen utbildning, vilket innebär att PO har olika 

professionella bakgrund, men många PO kommer ifrån medicinska professioner. Enligt Jär-

kestig Berggren innebär detta att många PO använder en medicinsk diskurs som inte är helt 

förenlig med yrkesrollens sociala karaktär. Dessutom saknar PO en egen kunskapsbas vilket 

                                                 
5
 En redovisning av denna studie har även publicerats av Socialstyrelsen under titeln ”Personligt ombud – på 

klientens uppdrag. Förmedlare och gränsöverskridare” (Socialstyrelsen 2005b). 
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gör att PO riskerar att få låg status i förhållande till de professionella PO möter. En icke för-

väntad effekt av det nya yrket har i en del kommuner blivit att socialtjänsten gett avslag på 

ansökningar om insatser med motiveringen att klienten redan hade stöd av PO, vilket Jär-

kestig Berggren framhåller inte har varit intentionen med att PO-funktionen skapats. Samti-

digt fann hon att PO har börjat spela en viktig roll i att främja brukarinflytande. Hon diskute-

rar även huruvida PO-rollen bör avgränsas gentemot klienter/patienter med neuropsykiatriska 

problem eller dubbeldiagnoser (komplexa vårdbehov). 

 

Socialstyrelsen (2006b) har gjort en samhällsekonomisk utvärdering av PO-verksamheten i 

Lund och Malmö under en femårsperiod fram till och med andra kvartalet 2003. Resultaten 

visar att samhället satsade i genomsnitt c:a 350 000 kr per år och klient på målgruppen perso-

ner med psykiska funktionshinder med en ökning från 280 000 kr i början av perioden till 400 

000 kr det sista året. PO-verksamheten befanns leda till betydliga kostnadsminskningar, på 

kort sikt c:a 100 000 kr per klient och år och över fem år  c:a 170 000 kr per klient och år. PO 

kostade i sin tur c:a 40 000 kr per klient. Samtidigt visades den genomsnittliga besparingen 

tillfalla främst landstinget som sparade c:a 100 000 kr per klient och år, medan kostnaderna 

för kommunerna ökade med c:a 20 000 kr per klient och år. Kostnadseffekten var särskilt stor 

för klienter som inte tidigare haft samordnade insatser eller som tidigare haft omfattande in-

satser. Det noterades också en förskjutning av insatserna från mer passiviserande som t.ex. 

slutenvård eller behandlingshem till aktiverande och rehabiliterande insatser som terapi, 

sysselsättning, ledsagning m.m.  

 

Case management som arbetsmetod med målgruppen personer med komplexa vårdbehov på 

grund av samtidigt missbruk/beroende och psykisk ohälsa har utvärderats av Piuva och Lobos 

(2007) och Åberg och Piuva (2009). Piuva och Lobos (2007) har utvärderat ett projekt i tre 

stadsdelar i centrala Stockholm där case managers skulle utgöra en samordnande länk för 

enskilda patienter/klienter mellan ett antal huvudmän: Beroendevården, Försäkringskassan, 

socialtjänsten, god man, psykiatrin, kriminalvården och brukarorganisationerna. Utvärdering-

en gjordes med en kombination av kvantitativa och kvalitativa metoder. 44 klienter ingick i ett 

urval med en första enkät samt en uppföljning. Uppföljningen inkluderade självskattningar av 

egen hälsa, missbruk och livskvalitet enligt flera olika skattningsinstrument.  Klienterna var 

mycket nöjda med sina case managers och flera av skattningarna visade signifikanta förbätt-

ringar, men bortfallet i uppföljningen var c:a 50%. En enkätstudie till de olika personerna 

involverade i projektet visade att landstingets personal satte större värde på insatsen än de 
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övriga. Intervjuer och en fokusgrupp visade på en engagerad personalgrupp, men gav också 

en bild av att arbetet med att samordna mellan de olika organisationerna är lika krävande som 

arbetet med de enskilda klienterna. 

 

Åberg och Piuva (2009) utvärderade ett case management projekt i två kommuner i nord-

västra Stockholm. I detta projekt var case management kopplat till ett ACT-team. Utvärde-

ringen gjordes genom en fokusgrupp med medlemmar ur teamet, en uppföljningsenkät med 

43 klienter på ett mycket liknande sätt som Piuva och Lobos (2007) samt en ekonomisk ana-

lys för 14 av klienterna. De flesta klienter som hade börjat i projektet var kvar i verksamheten 

i slutet av utvärderingen, vilket betecknades som ett bra resultat då internationell forskning 

visar att den genomsnittliga behandlingsperioden för ACT-team är sex år. Uppföljningsenkä-

ten visade förbättringar för klienterna, även om bortfallet var stort. En förskjutning hade skett 

i gruppen från psykiatrisk slutenvård till placeringar i HVB-hem genom socialtjänsten, där 

antalet vårddagar i sluten psykiatrisk vård hade halverats, medan antalet placering i HVB-hem 

hade ökat. 

Forskning i socialpsykiatri 

I kapitel tre framhölls att det på olika håll i Sverige pågår forskning för att fylla behovet av en 

egen teoretisk bas för socialtjänstens arbete med målgruppen personer med psykiska funkt-

ionsnedsättningar. Där nämndes Andersson (2009) och Rosenberg (2009). Då huvudämnet för 

denna uppsats är samverkan, kommer inget försök att göras att sammanfatta den forskning 

som finns i området socialpsykiatri. Det förtjänar dock att nämnas att Rosenbergs (2009) av-

handling ger en fördjupad bakgrund åt de statliga utredningar och lagstiftning som refererats i 

kapitel två. Han har sammanfattat resultaten från tre studier av totalt 2385 personer som iden-

tifierats ha allvarliga psykiska funktionshinder och funnit att de önskar hjälp med hälsovård, 

boende och ekonomi samt möjligheter att utvecklas genom studier i arbetslivet. Samtidigt 

uppfattade dessa personer hindren i samhället i form av attityder, mekanismer för social ex-

klusion samt organisatoriska system och regler. 

Behov av forskning om samverkan mellan psykiatrin och socialtjänsten 

Denna forskningsöversikt visar att den forskning som finns om samverkan mellan psykiatrin 

och socialtjänsten inriktar sig huvudsakligen på samverkansprojekt, ofta kring arbetslivsrela-

terad rehabilitering där även andra aktörer är involverade, och utvärderingar av verksamheter 

för personligt ombud eller case management modellen. Landstingens och kommunernas an-
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svar omfattar inte endast dessa områden, utan hela den enskildes behov av sjukvård, medi-

cinsk omsorg, socialt stöd och socialomsorg. De studier av samverkan kring landstingens och 

kommunens totala ansvar för personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder är be-

gränsade till Werne (2000) och andra utvärderingar som gjordes under åren kort efter psykia-

trireformen. Ny forskning om samverkan mellan landstingens psykiatri och kommunernas 

socialtjänst kan därför anses som angelägen.  
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Kapitel 5: Metod 
 

Detta är en fallstudie med single-study design över samverkan mellan en psykiatriverksamhet 

och socialtjänsten i en enskild kommun. Ansatsen är explorativ med fokus på att belysa feno-

menet samverkan, huvudsakligen med utgångspunkt i organisationsteoretiska analyser. Pro-

cesserna som ska analyseras är komplexa och ofta svåra att kategorisera. Därför är metoderna 

som använts huvudsakligen kvalitativa, men har kompletterats i vissa områden med kvantita-

tiva uppgifter. 

Val av metod och design 

Studiens design bygger på datainsamling i två huvudsakliga led: en dokumentstudie samt en 

intervjustudie. Uppgifter från dessa studier kombineras i en samlad analys som återknyter till 

de teoretiska utgångspunkterna och den tidigare forskningen som refererats i kapitlen tre och 

fyra. Designen är ägnad att svara på fallstudiens frågeställningar genom att belysa samverkan 

ur olika perspektiv.  

Datainsamling 

Dokumentstudien 

Författaren har tagit del av flera olika former av dokumentation:  

 Styrdokument för landstingets psykiatrienhet och, fr.o.m. mars 2010, uppdrag till den 

privata entreprenören som levererar psykiatrisk vård till landstinget 

 Styrdokument för socialpsykiatri från socialnämnden i kommunen 

 Den övergripande samverkansöverenskommelsen mellan psykiatrin och kommunen ge-

nom socialnämnden 

 Den särskilda samverkansöverenskommelsen för komplexa vårdbehov mellan landstingets 

psykiatrienhet, landstingets beroendevård och socialnämnden  

 Rutiner och riktlinjer som hör till respektive samverkansöverenskommelse och verksam-

hetsområde 

 Minnesanteckningar från styrgrupper och samverkansgrupper 

 Övrig dokumentation från socialnämnden, huvudsakligen i form av projektdokument samt 

utvärderingar och uppföljningar av verksamhet som rapporterats till socialnämnden. 
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Intervjustudien 

13 intervjuer gjordes under perioden maj – juli 2010. En intervju som gjorts tidigare i sam-

band med en utredning för socialnämnden i december 2009 inkluderas också i underlaget – 

totalt 14 intervjuer.  

Beskrivning av valda metoder 

Dokumentstudien har i första hand rört kartläggning av samverkan i Vallentuna. De olika 

dokumenten har granskats för information om samverkan mellan verksamheter och funktion-

er, att visa kring vilka frågor och på vilka nivåer som samverkan sker. Styrdokumenten ger 

information om de officiella ambitionerna och mandat hos respektive part. Samverkansöver-

enskommelserna ger information om övergripande styrning av samverkan, medan de skriftliga 

rutinerna ger mer konkreta besked om hur samverkan är tänkt att fungera. Övriga dokument, 

t.ex. projektdokument och utvärderingar, ger fördjupningar av denna information samt parter-

nas egna bedömningar av hur samverkan fungerar i olika områden. Kvantitativa innehållsana-

lyser har gjorts av minnesanteckningar för att belysa vilka typer av frågor som behandlas av 

respektive grupp och därmed fördjupa analysen av gruppernas olika funktioner (Boréus & 

Bergström 2005). 

 

Intervjuerna ger ytterligare information till kartläggningen samt grund för analys och proble-

matisering genom att belysa respektive intervjupersons erfarenhet av och syn på samverkan. 

Enligt Kvale (1997) är en explorativ intervju öppen och föga strukturerad, då intervjuaren 

introducerar en fråga, ett område som ska kartläggas eller ett sammansatt problem som ska 

blottläggas. Intervjuerna kan också beskrivas som ”guided conversations” (ung. ”riktade sam-

tal”) där intervjuaren med Yins ord har ”pursued a consistent line of inquiry” (ung. ”följt en 

konsekvent linje i undersökningen”, Yin 2009).  

 

Intervjuerna har gjorts utifrån en frågeguide (Bilaga 2). Frågeguiden har fungerat snarast som 

en checklista under intervjuerna för att leda in på de för studien intressanta och relevanta frå-

gorna. Frågeguiden har tagit utgångspunkt i studiens frågeställningar och i de olika teorier och 

forskning som redovisats i kapitel tre och fyra, men har samtidigt inriktats mot att få fram så 

specifika berättelser som möjligt om hur samverkan faktiskt fungerar (eller inte fungerar) i 

praktiska situationer i arbetet med den berörda målgruppen.  
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Intervjuerna har i huvudsak spelats in och transkriberats. Detta är i och för sig inte nödvändigt 

i denna typ av studie, utan det kan vara tillräckligt att göra anteckningar och använda minnet 

(Kvale 1997; Merriam 1994), men författaren har ändå valt att spela in som ett stöd i bearbet-

ningen av materialet. I en intervju och en del av en annan intervju fungerade inte inspelnings-

tekniken och anteckningar fick användas i stället. I båda dessa fall skrevs intervjuerna ut se-

nare samma dag, för att i största möjliga mån även få stöd av minnet. I transkriberingen har 

det inte bedömts som nödvändigt att uppnå exakt detaljtrogenhet och få citat har använts i 

resultatredovisningen. I stället har vikt lagts på det substantiva innehållet i vad intervjuperso-

nerna har berättat. 

 

I resultatkapitlen redovisas de kategorier som framkommit i intervjumaterialet (Merriam 

1994) i förhållande till de samverkansområden som framkommit i kartläggningen. Resultaten 

relateras till de teoretiska utgångspunkterna och den tidigare forskningen som refererats i ka-

pitel tre och fyra. 

Urval 

Dokumenten som studerats är huvudsakligen från åren 2006-2010. Enstaka dokument här-

stammar från några år tidigare, som tidigast år 2000, men samtliga dokument är eller har tills 

nyligen varit aktuella. Ambitionen har varit att studera samtliga tillgängliga dokument hos 

kommunen och landstinget som kan belysa frågan om samverkan mellan socialtjänsten och 

psykiatrin, och samtliga dokument som författaren har hittat som svarar mot den beskrivning-

en har också använts i studien. 

 

I valet av intervjupersoner i en fallstudie används olika former av strategiskt urval (Esaiason 

et al. 2007) vilka kan karakteriseras som ”ändamålsinriktat” eller ”kriterierelaterat urval” 

(Merriam 1994).  I denna studie har strävan varit att fånga så många perspektiv som möjligt 

hos respektive part. Såväl enhetschefer som samordnare (arbetsledare) och medarbetare i 

olika funktioner har intervjuats. Fem av intervjupersonerna har arbetat i den psykiatriska öp-

penvårdsenheten när den låg inom Stockholms läns landsting och numera sedan den 1 mars 

2010 då den drivs i privatregi. Åtta intervjupersoner tillhör socialtjänsten genom Vallentuna 

kommuns socialförvaltning, medan en person – det personliga ombudet – är anställd av soci-

alförvaltningen men har en fristående funktion. Intervjupersonerna har olika funktioner, dvs. 

att med ett undantag har inga samma funktion som någon annan intervjuperson. Undantaget är 

funktionen case manager där två personer har intervjuats, men eftersom dessa två personer 
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arbetar i en samverkansverksamhet har de olika professionella bakgrund och är anställda av 

olika huvudmän. Anledningen till att fler personer har intervjuats från socialtjänsten än från 

psykiatrin är att socialförvaltningen totalt sett har fler verksamheter och det totala ansvaret 

som tillfaller socialtjänsten är bredare än psykiatrins – därför finns det fler funktioner som bör 

representeras i denna typ av studie.  

 

Frågor om missbruk och beroende omfattas i samverkan kring komplexa vårdbehov (se ne-

dan). Landstingets beroendecentrum i Vallentuna har en tjänst för case manager, men case 

managern hade vid tiden när intervjustudien gjordes nyligen avslutat sin tjänst och ersatts av 

en tillfällig vikarie, så ingen intervju gjordes. 

 

Vilka personer som intervjuades och motiveringen till det specifika urvalet redovisas i kapitel 

åtta. 

Avgränsningar 

Studien omfattar samverkans/samarbetsformer, men inte enskilda patienter/klienter. Därför 

har inga undersökningar skett av enskilda akter och inga beskrivningar eller analyser gjorts av 

enskilda fall. Samverkan på politisk nivå omfattas inte av studien, därför har varken dokument 

som uttrycker politiska inriktningar och deklarationer eller dokumentation av möten mellan 

kommunala och landstingspolitiker studerats och inga personer har intervjuats utifrån att de 

har ett politiskt förtroendeuppdrag.  

 

Studien inriktar sig mot samverkan kring vuxna personer 18-65 år, vilket avgränsar mot sam-

verkan mellan socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin samt mellan socialtjänstens 

äldreomsorg och psykiatrin. Samverkan kring barn till personer med psykiska funktionsned-

sättningar omfattas inte heller av studien, även om ämnet har berörts i vissa intervjuer. Social-

tjänstens verksamhet enligt LSS omfattas inte av studien, eftersom det i Vallentuna liksom i 

många andra kommuner är få personer som beviljats insatser enligt LSS på grund av psykiska 

funktionshinder. 

 

Brukarmedverkan omfattas inte av studien, då författaren uppfattar att frågeställningarna om 

samverkan med brukarorganisationerna respektive brukarens medverkan i sin egen vård till 

stor del har ett annat fokus än processerna professionella emellan. Dessa områden berörs i 

vissa av de dokument som studerats, men endast i mycket begränsad omfattning i intervju-



 47 

materialet. Verksamheten för personligt ombud (PO) omfattas av studien. PO’s uppdrag ligger 

nära brukarmedverkan, eftersom ombudet ska arbeta på klientens uppdrag.  Men PO är an-

ställd av kommunen och själva arbetet liknar på många sätt case management, vilket talar för 

att betrakta funktionen som en del i hur psykiatrin och socialtjänsten samverkar.  

 

Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) och Stockholms läns landsting har tagit initiativ 

till en gemensam policy kring missbruk och beroende där samverkan ingår i form av lokala 

samråd. Socialtjänsten och psykiatrin är berörda, förutom då beroendevården. Då utgångs-

punkten för denna samverkan är just missbruk/beroende och inte psykiatri och då de lokala 

samråden startats först under år 2010 omfattar inte denna studie denna samverkansform.  

 

Ett viktigt område är den allt oftare förekomsten av neuropsykiatriska diagnoser, t.ex. ADHD 

och Aspergers syndrom. Denna fråga är omfattande och komplex. Socialnämnden i Vallen-

tuna startade 2005 ett träningsboende för unga vuxna personer med neuropsykiatriska funkt-

ionsnedsättningar. 2008 utökades verksamheten med boendestöd till personer med eget bo-

ende. Frågan kommer att beröras i vissa avsnitt med anledning av utsagor i intervjumaterialet, 

men inget försök görs till någon djupare analys och ingen person som arbetar inom tränings-

boendet/boendestödet har intervjuats. Vissa resonemang kring relevansen för samverkan förs i 

den sammanfattande diskussionen. 

 

Studien omfattar inte frågan om effekterna av samverkan för den enskilde (”client outcomes”) 

annat än genom vissa uppfattningar som uttryckts av intervjupersonerna. Detta är ett område 

som studerats mycket lite och vore därför mycket intressant men samtidigt mycket komplice-

rat att undersöka. En fråga har dock inkluderats i intervjuerna om hur intervjupersonerna upp-

fattar att klienterna upplever samverkan. En analys av de ekonomiska effekterna av samver-

kan vore också mycket intressant, men skulle innebära komplexa uträkningar och det saknas 

möjlighet till ”före och efter” jämförelser. 

 

Ett område som berörs av denna studie men som inte utgör huvudinriktningen är arbetslivsre-

laterad rehabilitering. Fram till 2009 ingick socialförvaltningen i Vallentuna tillsammans med 

psykiatrimottagningen och Arbetsförmedlingen i ett nätverk där sammankallande var Försäk-

ringskassan. Samverkan omfattade ett begränsat antal ärenden och rörde inte alltid personer 

med psykiska funktionsnedsättningar. Detta rehabiliteringsnätverk omfattas inte av studien.  
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2008 startade socialnämnden en egen verksamhet baserad på en ”supported employment” 

modell, SIKTA-verksamheten. Målgruppen är personer som är mogna för att gå vidare från 

verksamheten för daglig sysselsättning till någon form av praktik (se kapitel 6). Några perso-

ner har så småningom gått vidare till Arbetsförmedlingen och i samband med detta har ett 

samarbete mellan SIKTA och Arbetsförmedlingen uppstått. Men eftersom SIKTA ägs helt av 

socialnämnden och det inte finns någon aktuell samverkansöverenskommelse har inga inter-

vjuer gjorts med representanter för Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan. Däremot 

berörs samarbetet i dokumentstudien och intervjumaterialet och frågan diskuteras i den sam-

manfattande diskussionen. 

Metodologiska överväganden 

Trygged (2005) skriver att en fallstudie fokuserar på t.ex. en individ, en organisation eller ett 

samhälle. Han specificerar några gemensamma nämnare för fallstudier, bl.a. 

 fallstudier bedrivs som regel med få fall, ofta bara ett 

 fallstudien är en djuplodande studie 

 frågeställningen avgör valet av datainsamling. Fallstudien kan därför bygga på kvalitativa 

eller kvantitativa data eller på en kombination av dessa.  

Trygged ser fallstudien snarare som en strategi eller ett angreppssätt än som en metod. 

 

Yin (2009) framhåller att fallstudien ska användas snarare än t.ex. experimentell eller survey 

design när studien gäller frågor om ”hur?” eller ”varför”, när forskaren inte har kontroll över 

”behavioral events” (”beteende händelser”) och när studien fokuserar på aktuella situationer. 

Även Merriam ställer fallstudien i kontrast mot experimentella studier. Valet av design påver-

kas inte minst av graden av kontroll. Ju större kontroll forskaren har över en viss situation, 

desto större finns möjligheterna till ett bra experimentellt upplägg. Därför är fallstudien lämp-

lig när denna typ av kontroll saknas. Merriam berör särskilt kvalitativt inriktade fallstudier. 

Dessa är enligt Merriam partikularistiska, deskriptiva, heuristiska och induktiva. Till den 

heuristiska aspekten av fallstudien hör att den kan utvärdera och sammanfatta (Merriam 

1994).  

 

Fallstudier kan antingen ha en ”single-case” design, där ett enda fall studeras, eller en ”mul-

tiple-case” design, där två eller flera fall studeras som därefter kan jämföras med varandra. Ett 

sätt att motivera en single-case design är att undersöka ett ”typiskt fall” (Yin 2009). Ansatsen 

kan vara explorativ, vilket Kvale (1997) beskriver som att kartlägga ett visst område eller 
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blottlägga ett sammansatt problem, eller förklarande. Enligt Yin (2009) kräver en förklarande 

ansats att analysen kan visa en kausalitet t.ex. genom att bygga upp en ”chain of evidence” 

(”beviskedja”). Förklaring kräver även att studiens resultat kan upprepas. 

 

I denna studie har forskaren inte haft någon kontroll över händelserna i meningen att t.ex. 

välja någon form av kontroll- eller jämförelsegrupp eller att välja på vilket sätt samverkan 

skulle ske. Samtidigt är forskningsfrågan mångfacetterad, vilket talar för en fallstudiedesign.  

Vallentuna kommun valdes som studieobjekt beroende på författarens förförståelse (se nedan) 

att samverkan där fungerade förhållandevis väl och skulle kunna vara intressant att studera 

genom att belysa de förutsättningar som en kommun som Vallentuna har och vilka strategier 

för samverkan som har valts. Författaren har valt att göra en djuplodande single-case studie 

över samverkan i en kommun i stället för en multiple-case design som skulle ha omfattat yt-

terligare någon eller flera kommuner. Utifrån att designen bygger på ett enskilt fall får ansat-

sen betecknas som explorativ, även om vissa förklaringar till hur samverkan utvecklats i 

kommunen föreslås utifrån insamlade data. Jämförelser med samverkan i andra kommuner 

skulle kunna vara ett intressant ämne för senare studier. 

 

Datainsamling har gjort i enlighet med Yins (2009) princip att forskaren i en fallstudie bör 

söka använda så många källor för data som möjligt. För en typ av dokumentation, minnesan-

teckningar från tre olika grupper, har som nämnts tidigare studiens i övrigt kvalitativa ana-

lyser kunnat kompletteras genom en enkel kvantitativ innehållsanalys som visar vilka typer av 

frågor som behandlas i respektive grupp (Boréus & Bergström 2005).  

 

En princip i kvalitativ forskning är att fortsätta inhämta materials till man har uppnått mätt-

nad, enkelt uttryck av Kvale (1997) som att ”intervjua så många personer som behövs för att 

ta reda på det du vill veta”. I kapitel åtta och kapitel tio diskuteras att fler intervjuer kunde ha 

gjorts, men att de intervjuerna som redovisas i studien är omfattande och anses ge tillräckligt 

material för att svara på studiens frågeställningar. 

Förförståelse och etiska överväganden 

Författaren är sedan januari 2006 anställd som utredare på socialförvaltningen i Vallentuna 

kommun. Nar jag kom till Vallentuna hade jag nyligen både studerat och skrivit om samver-

kan och var därför speciellt intresserad av denna typ av fråga. På den socialnämnd och för-

valtning som jag kom till hade samverkan med psykiatrin skett i stort sett sedan psykiatrire-
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formen. Men det fanns en vilja och även ett nämndbeslut från året innan (Tjänsteskrivelse 

”Projekt om socialpsykiatri”, socialnämnden 2005) att förbättra samverkan. Ett nytt projekt, 

”Komplexa vårdbehov”, hade beslutats och var på väg att startas. I min roll som utredare har 

jag följt denna samverkan och även deltagit i framför allt styrgruppsmöten och den s.k. sam-

verkansgruppen. Jag har även gjort de utvärderingar som refereras i kapitel sex i denna upp-

sats. 

 

Under dessa år har jag som nämnts tidigare utvecklat uppfattningen eller förförståelsen att 

samverkan mellan psykiatrin och socialtjänsten fungerar förhållandevis väl i Vallentuna och 

därför skulle kunna vara intressant som fallstudie. Givetvis innebär detta förhållande en risk 

för bias i min roll som forskare. Kvale (1997) framhåller att band till antingen finansiärer till 

ett projekt eller deltagare i ett projekt kan få forskaren att bortse från vissa upptäckter och 

betona andra till skada för en så fullständig och opartisk undersökning som möjligt. Intervjua-

ren kan komma att identifiera sig så starkt med sina undersökningspersoner att hon/han inte 

längre kan upprätthålla en professionell distans utan tolkar och rapporterar allting ur deras 

perspektiv.  

 

Guba & Lincoln (1981, s. 148) skriver att ”det bästa medlet mot skevhet är att vara medveten 

om hur den påverkar det vi hör” och enligt Yin (2009) är ett test för bias i vilken grad forska-

ren är öppen för resultat som motsäger sin förförståelse. Jag har tvingats beakta särskilt beho-

vet av att behålla distans som forskare i varje del av denna studie. Det som talar för att jag i 

huvudsak har lyckats med detta är att jag fick ändra intervjuplanen då resultat från de första 

intervjuerna visade behovet av att undersöka ett ytterligare område för samverkan (ekonomi 

och försörjningsstöd) samt att jag i flera områden har fått fördjupad förståelse, trots mina tidi-

gare kunskaper och intryck.  

 

Som tidigare nämnts omfattar inte studien enskilda patienter/klienter. Därför har inga patien-

ter/klienter intervjuats och inga akter har studerats. De dokument som har studerats är offent-

liga och omfattas inte av sekretess. Samtliga intervjupersoner är anställda hos någon av de 

organisationer som studerats och har intervjuats i egenskap av tjänsteman eller professionell 

person. I början av varje intervju informerades om att deltagandet i studien var frivilligt, att 

intervjun skulle spelas in samt att inga namn skulle uppges i uppsatsen. Däremot skulle upp-

ges vilken kommun som studerats, så intervjupersonerna kunde i praktiken inte anses som 

anonyma. Samtliga personer som intervjuats har godkänt dessa förutsättningar. Det personliga 
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ombudet, som intervjuades inom ramarna för en tidigare utvärdering för socialnämnden, har 

godkänt att intervjun används i uppsatsen. 

Validitet och reliabilitet 

Yin (2009) skiljer mellan construct validity (”begreppsvaliditet”), intern validitet och extern 

validitet (se även Merriam 1994, Kvale 1997). Begreppsvaliditet innebär att den datain-

samling och de analysmetoder som används är adekvata för de begrepp som studeras. Ett sätt 

att säkra begreppsvaliditet är att som i denna studie samla in olika sorters data. Intern validitet 

gäller enligt Yin endast förklarande och inte explorativa studier. Extern validitet syftar på 

huruvida studiens resultat kan generaliseras för andra fall än det aktuella. Detta kan enligt Yin 

göras genom replikation, dvs. att liknande studier görs på andra men likartade fall (Yin 2009). 

Denna studie gör som nämnts tidigare inte anspråk på att vara förklarande och generaliserbar 

utifrån det enskilda fallet som studerats. Däremot kan studiens resultat ses som ytterligare ett 

bidrag till den samlade kunskapen, tillsammans med de teorier och den forskning om samver-

kan som redovisats i kapitel tre och fyra i denna uppsats. 

 

Begreppet reliabilitet syftar inom kvantitativ forskning på att en annan forskare som undersö-

ker samma fall med samma metoder bör komma fram till samma resultat. Enligt Yin (2009) 

kan reliabilitet i fallstudier säkras främst genom noga dokumentation. Merriam (1994) fram-

håller att begreppet snarare hänför till att studiens resultat ska vara konsistenta och beroende. 

Detta kan enligt Göetz & LeCompte (1984) säkras genom att klargöra forskarens position, att 

använda flera olika metoder för insamling samt att i detalj beskriva hur data samlats in, hur 

kategorier utvecklats och vilka beslut man fattade under undersökningen. I denna studie har 

forskarens position förklarats i avsnittet ovan, de teoretiska utgångspunkterna har redovisats i 

kapitel tre och data insamlats som redovisats ovan enligt flera metoder. I kapitel sex till tio 

beskrivs på olika sätt hur författaren har genomfört undersökningen.  

 

Kvale (1997) diskuterar frågan om utskrifters reliabilitet och validitet, vilket kan skifta bl.a. 

beroende på hur olika personer hör och tolkar en bandad inspelning. I denna studie har samt-

liga intervjuer gjorts av författaren själv, som även gjort all transkribering. Största vikt har 

som tidigare nämnts lagts på det substantiva innehållet i intervjun. Även samtliga intervju- 

och dokumentanalyser har gjorts av författaren.  
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Definitioner 

I kapitel tre och fyra har diskuterats olika hinder som kan uppstå för samverkan. Till dessa hör 

att olika organisationer och professioner använder olika begrepp och definierar begrepp på 

olika sätt. Begreppen ”samverkan”, ”samarbete”, ”samordning” med flera har diskuterats i 

kapitel tre, liksom begreppen ”vård”, ”behandling”, ”omsorg” och ”rehabilitering”. 

 

Ett återkommande problem i att redovisa denna studie är benämningen på den enskilde perso-

nen som berörs. Psykiatrin, som tillhör hälso- och sjukvården, använder begreppet patient. 

Inom socialtjänsten används flera olika benämningar, beroende på vilken del av socialtjäns-

tens verksamhet det gäller. Dessa benämningar kan vara klient, brukare eller kund. På verk-

samheten för daglig sysselsättning, Svedjans arbetscenter, kallas dessa personer för arbetsta-

gare. Ibland används den juridiska benämningen den enskilde eller bara individen. I en sam-

verkans- eller samarbetssituation står alla dessa olika ord för samma person. I denna uppsats 

används den benämning som används av den verksamhet som hänvisas till. Då det i samver-

kan oftast gäller två eller flera verksamheter används här oftast två benämningar som de sam-

verkande parterna använder, t.ex. ”patienten/klienten” eller ”patienten/arbetstagaren”.  
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Kapitel 6: Psykiatri och socialpsykiatri i Vallentuna 
 

Vallentuna kommun ligger i Stockholms län mellan kommunerna Upplands-Väsby, Sigtuna, 

Täby, Österåker och Norrtälje. Närheten till Arlanda flygplats märks knappast, då förbindel-

serna dit går över grannkommunen Upplands Väsby. Kommunen är lantlig, men ansågs redan 

vid tiden för psykiatrireformen vara en förort till Stockholms stad. Befolkningen ökade från 

13 433 personer år 1971 till 22 186 år 1991. Ökningen fortsatte och den 31 december 2008 

var befolkningen 28 954 personer (www.scb.se/kommunfakta). Vallentuna har således drag 

av såväl landsbyggd som förort, vilket innebär att socialtjänstens och landstingets brukare kan 

bo antingen i stugor ute på landet, i småhus eller i lägenheter. 

 

I Vallentuna liksom i andra kommuner gjordes i samband med psykiatrireformen en invente-

ring av vilka personer 18-65 år som skulle behöva stöd från socialtjänsten (se bilaga 1 - Törn-

ström 1997). En del fick redan hjälp genom socialtjänstens hemtjänst, som på den tiden arbe-

tade med i stort sett samtliga grupper som fick stöd eller hjälp i hemmet, förutom äldre och 

funktionshindrade även t.ex. barnfamiljer. En verksamhet för boendestöd byggdes upp med 

personal överflyttade från hemtjänsten och i stort sett parallellt med detta en verksamhet för 

daglig sysselsättning. HVB-hem (hem för vård eller boende) hittades för några personer och 

tre-fyra av dessa personer bor fortfarande där de placerades då.
6
 Inventeringen hittade bara 

enstaka personer som inte redan hade stöd av kommunens socialtjänst, men omfattningen av 

verksamheterna växte snabbt. 2007 gjorde socialnämnden en kartläggning som visade att 63 

personer 18-65 år hade någon form av insatserna boendestöd, daglig sysselsättning eller 

HVB-hem (se bilaga 1 – Socialnämnden 2007). 

 

Landstingets psykiatri har under hela perioden sedan psykiatrireformen haft en mottagning i 

Vallentuna centrum, även om den har bytt lokal. Socialförvaltningens huvudkontor ligger 

också i Vallentuna centrum knappt fem minuters promenad från psykiatrimottagningen. 

Landstingets Beroendecentrum har också en mottagning i Vallentuna som sedan 2003 är sam-

lokaliserad med socialtjänstens verksamhet för missbruksbehandling (Addictusmottagningen). 

Dessa finns i Centrumpassagen, kvarteret bredvid socialkontoret. Försäkringskassan hade 

fram till sin stora omorganisation 2008 ett lokalkontor i samma hus som socialkontoret. Ar-

                                                 
6
 Dessa uppgifter är hämtade från intervjuer med enhetschefen för utförarverksamheterna för socialpsykiatrin i 

Vallentuna respektive samordnaren för boendestödsteamet, som i övrigt redovisas i kapitel åtta och nio av denna 

uppsats. 

http://www.scb.se/kommunfakta
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betsförmedlingen ligger också i Vallentuna centrum, sedan 2009 i samma hus som socialkon-

toret. Socialtjänstens verksamhet för boendestöd har sitt kontor på Fabriksvägen knappt 10 

minuters promenad från socialkontoret eller tre-fyra minuter med bil. Även verksamheten för 

daglig sysselsättning Svedjan finns i detta hus. Kommunens arbetsmarknadsverksamhet 

Teamwork ligger i nästa hus bredvid Svedjan. De olika aktörerna som personer med psykiska 

funktionsnedsättningar mest kommer i kontakt med har således varit och är – med undantag 

för Försäkringskassan – fortfarande geografiskt mycket samlade. Däremot finns den psykia-

triska slutenvården på Danderyd sjukhus, vilket ligger c:a två mil från Vallentuna centrum, 

och servar sex kommuner. Psykiatrins mobilteam utgår därifrån. 

 

Socialtjänsten är organiserad på olika sätt i olika kommuner. I Vallentuna är hela socialtjänst-

verksamheten samlad under socialnämnden och verkställs genom socialförvaltningen. Verk-

samheten är organiserad i en form av beställar-utförarmodell med utgångspunkt i socialtjänst-

lagens bestämmelser om rätt till bistånd (SFS 2001:453, 4 kap 1§).
7
  En del av verksamheten, 

det traditionella ”socialkontoret”, utreder och beslutar om bistånd till insatser. Detta är en 

form av myndighetsövning och därför betecknas denna del i Vallentuna som ”myndighetsav-

delningen”. ”Myndighetsavdelningen” är uppdelad i tre enheter – barn och familj, äldre-

omsorg och funktionshinder respektive enheten för vuxna. Enheten för vuxna är i sin tur upp-

delad i två arbetsgrupper, en för socialpsykiatri och missbruk och den andra för försörjnings-

stöd och ekonomiskt bistånd. Den andra delen av verksamheten är ”utföraravdelningen”, med 

verksamheter som erbjuder stöd, vård och omsorg för de olika målgrupperna. Varje enhet 

inom förvaltningen har en enhetschef som ansvarar för bl.a. budget och personal, medan den 

dagliga arbetsledningen sker genom en ”samordnare” (se Figur 5, s. 60).
8
  

 

I många kommuner används en uppdelning mellan individ- och familjomsorg (IFO eller IOF) 

respektive äldreomsorg och funktionshinder. De områden som oftast anses tillhöra IFO är 

barn- och familj (inkl. familjerätt), missbruk och försörjningsstöd. I vissa kommuner tillräk-

nas socialpsykiatrin IFO, medan andra kommuner organiserar socialpsykiatrin tillsammans 

med övriga funktionshinder och äldreomsorgen. Dessa begrepp har ingen tydlig organisato-

                                                 
7
 Beställar-utförarmodellen har införts inom socialtjänsten i alltfler kommuner, men många kommuner gör fort-

farande ingen organisatorisk uppdelning mellan funktioner som utreder och beslutar om insatser och funktioner 

som ger stöd, vård eller behandling och en del kommuner har någon organisatorisk mellanform (Morén, Blom, 

Lundgren & Perlinski 2010). 
8
 Uppdelningen i två separata avdelningar med egna avdelningschefer gäller sedan den 1 januari 2010, men 

beställar-utförarmodellen som sådan med en myndighetsfunktion separerat från utförarverksamheterna har gällt i 

Vallentuna sedan många år. 



 55 

risk betydelse i Vallentuna även om vissa interna arbetsgrupper och tjänster följer en sådan 

uppdelning. Handläggning av socialpyskiatri flyttades från äldreomsorgen till en gemensam 

arbetsgrupp med missbruk år 2005. En konsekvens av detta är att handläggarna för socialpsy-

kiatrin får benämningen ”socialsekreterare” i stället för, som i många kommuner, ”bistånds-

handläggare”.  

 

Vallentuna kommun har följande insatser för personer med varaktig (normalt minst sex må-

nader) psykisk funktionsnedsättning (se även Figur 5, sid 60). Sammanställningen bygger dels 

på de olika dokument som redovisas i kapitel sju, dels på intervjumaterial: 

 Boendestöd – stöd och hjälp i eget boende genom boendestödsteamet, som hade 32 

kunder år 2007 och lika många 2010. Boendestödjare besöker sina kunder i deras hem 

för att stödja i t.ex. mathållning, städning, hygien m.m., men kan också följa med per-

sonen ut t.ex. för att handla eller komma iväg till sin sysselsättning. De fem boende-

stödjarna är mentalskötare eller har gått omvårdnadsprogrammet på gymnasienivå. 

Flera har arbetat i Vallentuna sedan socialpsykiatriverksamheten startade i kommunen 

och fick i början gå en kurs i psykiatri som kommunen erbjöd genom Edsvikens vård-

gymnasium. Flera har också arbetat inom landstingets slutenvård eller mobilteam.  

 Alléns stödboende - Vallentuna har aldrig haft ett gruppboende för personer med psy-

kiska funktionsnedsättningar, men startade ett stödboende 2006. Skillnaden mellan ett 

”gruppboende” och ett ”stödboende” är att ett stödboende saknar gemensamma ut-

rymmen samt att kunderna sköter sin egen mathållning. De får i stället ”intensivt bo-

endestöd” – omfattningen av boendestödet beslutas av socialsekreterare enligt en skala 

med fyra ”nivåer” där kunderna på Alléns stödboende får den högsta nivån med störst 

antalet timmar. Stödboendet är en länga med lägenheter med en personallägenhet in-

till. Sex personer bodde 2007 på stödboendet. 2010 hade stödboendet expanderat till 

nio platser. Personalen på stödboendet är fem personer som har liknande kompetens 

och erfarenhet som boendestödspersonalen. Samordnaren för boendestödet är också 

samordnare för Alléns stödboende. 

 Daglig sysselsättning  – genom Svedjans Arbetscenter, en verksamhet som hade 29 

kunder år 2007 men hade ökat till 40 augusti 2010. De flesta kunder har boendestöd 

och daglig sysselsättning parallellt. All verksamhet sker i grupper, där det erbjuds mat-

lagning, snickeri, datakurs och motion. Arbetstagarna kan tillbringa allt från enstaka 

timmar till de flesta veckodagar på Svedjan. Samordnaren för Svedjan är arbetstera-

peut. Det finns fem personal inklusive en mentalskötare, en fritidspedagog, en sjuk-
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gymnast, en kock och en outbildad person som dock har 10 års erfarenhet av denna 

typ av verksamhet. 

 “SIKTA” (Sysselsättning och kartläggning av arbetsförmåga) - knuten till Svedjan. 

Verksamheten startades i projektform 2008 efter att anhörigorganisationen Intresse-

förbundet för schizofreni (IFS) efterfrågat hos socialchefen en verksamhet för arbets-

tagare att gå vidare till när dem hade kommit så långt i sin utveckling att de inte längre 

fick utbyte av att vara på Svedjan. SIKTA är inspirerad av modeller för supported em-

ployment (se kapitel 2). Den syftar till rehabilitering till arbetsmarknaden och drivs av 

en arbetsterapeut. Samtliga arbetstagare som deltar i SIKTA är inskrivna i Svedjan och 

de flesta har varit på Svedjan innan de börjat i SIKTA. Arbetet börjar med en inform-

ationsintervju, som följs av en kartläggning över funktionsförmåga som tar c:a tre må-

nader. Sedan söker arbetsterapeuten en praktikplats som matchar personens intresse 

och förmåga. Oftast börjar personen några timmar i veckan på praktikplatsen och ökar 

därefter långsamt omfattningen. Alla som gör praktik väntas inte gå vidare till den 

öppna arbetsmarknaden, men flera har gjort det, oftast genom Arbetsförmedlingens 

rehabiliteringsprogram FAROS. Uppföljningen september 2010 visar att under verk-

samhetens c:a två och ett halvt år hade 20 personer deltagit i SIKTA därav sex fortfa-

rande var inskrivna (se utvärderingen av SIKTA kapitel 7).  

 HVB-hem – hem för vård eller boende. För personer som har för svåra psykiska pro-

blem för att kunna bo i egna hem eller på stödboende ordnas platser i HVB-hem eller 

särskilt boende.
9
 Vallentuna kommun driver inga egna HVB-hem, utan samtliga plat-

ser köps in av andra (oftast privata) vårdgivare som även ligger i andra kommuner. 

2007 bodde 11 personer på HVB-hem, vilket var en halvering från år 2005, och ned-

gången fortsatte till sex personer år 2010. Främsta skälen till minskningen var enligt 

kartläggningen 2007 (Bilaga 1 – Vallentuna kommun - socialnämnden 2007) inrättan-

det av stödboendet samt verksamheten för komplexa vårdbehov (se nedan). 

 Sociala bostäder. Några personer har sitt boende genom denna insats, som är riktad till 

personer som saknar möjlighet att ordna bostad genom den ordinarie bostadsmark-

naden och som har en insats genom socialtjänsten. I Vallentuna får personen hyra en 

av kommunens bostadsrättslägenheter i andra hand från socialförvaltningen. Enligt 

den senaste statistikrapporten hade nio personer socialbostad på grund av olika former 

av psykiska funktionshinder (personlig kommunikation). 

                                                 
9
 ”HVB-hem” definieras enligt socialtjänstförordningen (SoF) som ”ett hem inom socialtjänsten som tar emot 

enskilda för vård eller behandling i förening med ett boende” (SFS 2001:937, 3 kap 1 §). 
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 Café Träffpunkten – riktad till målgruppen personer med psykiska funktionshinder. 

Den inryms i en källarlokal och är öppen endast vissa tider, inklusive en öppen sopp-

lunch på fredagarna. Samordnare för Svedjans arbetscenter är även samordnare för 

Café Träffpunkten och personalen kommer också från Svedjan. 

 Case managers, ACT-team. Verksamheten började i Vallentuna 2006 som ett gemen-

samt projekt mellan Vallentuna psykiatriska mottagning, Beroendecentrum Vallentuna 

och Vallentuna kommun genom socialnämnden och övergick i ordinarie verksamhet 

2008. Målgruppen är personer som har komplexa vårdbehov på grund av psykisk stör-

ning och missbruk. Projektet började med en case manager på heltid anställd av social-

tjänsten och en case manager på halvtid anställd av psykiatrin. 2008 utökades verk-

samheten ytterligare med en case manager på halvtid anställd av Beroendecentrum, 

som fått särskilda medel av landstinget för denna typ av verksamhet. Case managerns 

funktion är att ha kontakt med de enskilda patienterna/klienterna och samordna de 

olika vårdinsatserna.  

 

2008 startades ett team som inspirerats av ACT-modellen med professionella från 

samtliga tre parter.  Medlemmarna är förutom de tre case managers läkare från psykia-

trimottagningen respektive Beroendecentrum, sjuksköterska från Beroendecentrum, 

samordnare från socialförvaltningens grupp för missbruk/socialpsykiatri respektive 

försörjningsstöd och enhetschefer från psykiatrimottagningen och socialtjänsten 

(myndighet).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

                                            ACT-TEAM   

 

 

 

 

 

        Psykiatrimottagning:            Beroendecentrum: 
          Läkare                            Läkare 

          Enhetschef                   Chefssjuksköterska 

          Case Manager                             Case Manager 

 

 

 

               Socialförvaltning/myndighet: 
                  Samordnare missbruk/psykiatri 

                                        Samordnare försörjningsstöd 

                                        Enhetschef 

                   Case Manager 
Figur 4 
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ACT-teamet träffas varannan vecka (inte kontinuerligt som enligt den standardiserade 

modellen, se s. 21) för vårdplanering gällande patienter/klienter med svåra komplexa 

vårdbehov och som behöver stöd av case manager (se kapitel 2 ang. ACT-team). I de-

cember 2009 hade verksamheten totalt haft kontakt med c:a 40 personer av vilka c:a 

20 var aktuella (Bilaga 1 – styrgruppen komplexa vårdbehov minnesanteckning 2009-

12-07). Socialtjänstens case manager är socionom, psykiatrins är mentalskötare och 

Beroendecentrums är sjuksköterska. 

 Personligt ombud. Verksamheten ”personligt ombud” började i Vallentuna 2002. 

Fram till 2005 köpte kommunen in ett personligt ombud från Stiftelsen Parasol med 

huvudkontor i Upplands Väsby, men 2006 anställdes ett personligt ombud direkt av 

socialnämnden.
10

 PO’s årliga redovisningar visar att han har kontakt med c:a 20 per-

soner/år (Bilaga 1 – Vallentuna kommun - socialnämnden 2010). Personliga ombud 

har grundkompetens från många olika professioner – Vallentunas PO är jurist. 

 Kontaktperson. Mycket få personer har denna insats, som oftast ordnas genom att nå-

gon i personens nätverk får ett uppdrag av socialnämnden att för ett litet arvode och 

kostnadsersättning hjälpa personen att bryta sin sociala isolering. 

 

Boendestöd, stödboende, daglig sysselsättning inklusive praktik genom SIKTA, träningsbo-

ende, HVB-hem och kontaktperson är insatser som beviljas som bistånd efter utredning av en 

socialsekreterare för socialpsykiatri. Social bostad är också en biståndsform som kan beviljas 

efter utredning inom en arbetsgrupp för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd. Café Träff-

punkten är en öppen verksamhet som erbjuds som service. Case management – ACT-team 

betraktas av socialnämnden som en form av uppsökande och förebyggande verksamhet och 

ingår inte som en biståndsform, samtidigt som case managers och ACT-teamet sysslar med 

vårdplanering och genomförande. Stöd och hjälp genom PO sker endast genom egen, frivillig 

kontakt och är helt oberoende av eventuella utredningar eller insatser från socialtjänsten. 

 

En liknande beskrivning av psykiatrins verksamhet i Vallentuna utifrån uppsatsens material 

och intervjuer visar att Vallentuna psykiatriska mottagning ingick fram till februari 2009 i 

Stockholms läns landstings Psykiatri Nordöst. Efter en offentlig upphandling fick företaget 

Prima Vuxenpsykiatri fr.o.m. den 1 mars 2010 uppdraget som leverantör för hela Psykiatri 

Nordösts verksamhet med undantag för sluten tvångsvård, som fortsätter i landstingets regi. 

                                                 
10

 Sedan 2004 har det varit samma person, som flyttade över från Parasol till direkt anställning hos socialförvalt-

ningen. 
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Vallentunamottagningen fortsätter tills vidare - nu i Prima Vuxenpsykiatris regi - med endast 

små personaländringar och vissa justeringar i förhållande till annan av psykiatrins verksam-

het.  

 

De resurser som mottagningen tillhandahåller är: 

 Läkare – medicinskt ansvarig. Fastställer diagnoser, beställer psykologtester och me-

dicinska prover, skriver intyg, ordinerar medicin. 

 Sjuksköterska – genomför prover och föreskriver medicin på läkarens ordination. 

 Psykolog – genomför psykologtester och samtal. 

 Kurator – ger socialt stöd, förmedlar t.ex. kontakt med socialtjänsten och Försäkrings-

kassan, och stödjande samtal. 

 Mentalskötare – ger såväl socialt som medicinskt stöd i samtalsformer. 

 Case manager – som ovan. 

 Arbetsterapeut – erbjuder arbetsterapi som behandlingsform. 

 

De flesta som har insatser från socialtjänsten har kontakt med Vallentuna psykiatriska mot-

tagning och har därför en ”kontaktperson” på mottagningen.
11

 Kontaktpersonen är oftast en 

sjuksköterska, mentalskötare eller kurator. Samtidigt bör nämnas att den psykiatriska mottag-

ningens verksamhet omfattar många fler patienter. Enligt socialnämndens rapport till kom-

munstyrelsen 2007 hade psykiatrimottagningen året innan haft 574 patienter, nästan hälften 

för depressioner (Bilaga 1 – Vallentuna kommun – socialnämnden 2007). Många har inte 

tillräckligt omfattande funktionsnedsättningar eller varaktiga funktionshinder för att ha behov 

av sociala insatser. Det finns troligen även vissa som kanske skulle behöva hjälp men som 

inte vill ha kontakt.  

 

 

 

 

                                                 
11

 Uttrycket ”kontaktperson” har här en annan betydelse än uttrycket ”kontaktperson” som redovisats på föregå-

ende sida, där det syftar på en biståndsbedömd insats från socialtjänsten. 
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Kapitel 7: Kartläggning av dokument gällande samverkan 
mellan psykiatri och socialtjänst i Vallentuna  

  
Detta kapitel syftar till att beskriva och kartlägga de olika dokument som styr eller berör sam-

verkan mellan landstingets psykiatri och kommunens socialpsykiatri i Vallentuna. Styrdoku-

ment har granskats från landstinget respektive kommunen, avtal om samverkan, gemensamma 

skriftliga rutiner som utgår ifrån avtalen samt styrdokument för särskilda verksamheter som 

på något sätt berör samverkan. Socialnämnden har även gjort flera utvärderingar av olika 

verksamheter som har relevans för frågan om samverkan. För att ge en viss fördjupning åt 

bilden av de olika samverkansformerna har analyser även gjorts av minnesanteckningarna 

från olika mötesformer.  

 

Stockholms läns landsting styr sina respektive verksamheter genom avtal som beslutas av 

Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN). En uppdragsbeskrivning finns för varje år – i denna 

kartläggning har uppdragsbeskrivningen från 2008 studerats. Efter upphandling av psykiatrin i 

nordöstområdet 2009 fick den vinnande leverantören – Prima Vuxenpsykiatri - ett nytt upp-

drag i enlighet med dess anbud. Dessa styrdokument visar en allmän inriktning mot samver-

kan med socialtjänsten och andra huvudmän. Socialnämnden i Vallentuna har däremot inga 

övergripande styrdokument som ger en tydlig inriktning mot samverkan. Riktlinjerna för 

handläggning, som är daterade 2006, nämner inte samverkan. Men ett ”socialpsykiatriprojekt” 

som beslutades 2005 nämner samverkan som en viktig del av en övergripande strategi.  

 

De övriga dokumenten visar att samverkan sker i flera huvudsakliga led som här redovisas var 

för sig. En övergripande samverkansöverenskommelse styr flera av mötesformerna och är 

huvudsakligen inriktad mot samverkan mellan psykiatrimottagningen och socialnämndens 

socialpsykiatri. Ett särskilt avtal styr samverkan kring personer med komplexa vårdbehov, där 

även landstingets beroendevård är part. Personligt ombud är en egen verksamhet med egna 

riktlinjer och styrgrupp. Sysselsättningsverksamheten SIKTA omfattas i princip av det över-

gripande samverkansavtalet, men har en viss särställning och redovisas därför för sig.  

 

Referenser för samtliga studerade dokument i detta kapitel är samlade i bilaga 1. 
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Styrdokument  

(För referenser se bilaga 1) 

Styrdokument för psykiatri i Stockholm nordöst 

 

Landstingets uppdragsbeskrivning för psykiatriverksamhet (2008)  

Uppdraget är formulerat på en generell nivå för psykiatriverksamhet i nordöstra Stockholm 

och är inte specifik för Vallentuna. Ett särskilt avsnitt styr samverkan med brukare och närstå-

ende, andra huvudmän samt vuxenpsykiatrin i relation till barn- och ungdomspsykiatrin 

(BUP). Psykiatrin ska ”aktivt bidra” till samverkan med andra huvudmän för att ”säkerställa 

att vårdkedjan är sammanhängande och uppfattas som en helhet av patienter och närstående”. 

Psykiatrin ska även ”aktivt delta i och vid behov ta initiativ till vårdplanering i samverkan 

med andra vård- och omsorgsgivare” och ska dokumentera sina rutiner för samverkan. Vissa 

gruppers vårdbehov ska uppmärksammas särskilt, bl.a. patienter med psykisk sjukdom och 

samtidigt missbruk, neuropsykiatriska störningar samt unga vuxna 18-25 år.  

 

Kravspecifikation - privat leverantör 

Enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU, SFS 2007:1091) ska de leverantörer som läm-

nar bud svara på en specifikation av de krav som kommer att ställas om leverantören vinner 

upphandlingen och får ett avtal. Den kravspecifikation som Prima Vuxenpsykiatri fick svara 

på i upphandlingen 2009 innehåller ett antal bilagor som fastställer olika ”kvalitetsområden”. 

Kvalitetsområde 4 gäller samverkan. I en inledning förklaras att många patienter har andra 

kontakter inom vården eller med myndighet. Exempel ges på några vanliga situationer. Sam-

arbete med brukar- och anhörigföreningar berörs också. Huvudområden definieras som sam-

verkan på patient/individnivå, strukturell samverkan, samverkan kring tvångsvård samt utvär-

dering av samverkan.  

 

När det gäller kommunerna ska samarbetet på individnivå ”stärkas ytterligare”. Prima ska 

tillsammans med beroendemottagning och kommun starta team kring patienter med psykisk 

sjukdom och samtidig missbruk.
12

 På strukturell nivå ska Prima följa de överenskommelser 

och policys för samverkan som finns mellan Stockholms läns landsting och andra huvudmän, 

ta initiativ till att skapa nya samverkansavtal där behov finns och arbeta på att kontinuerligt 

utveckla befintliga samarbetsavtal. I varje kommun ska Prima ha ett samverkansråd med 

                                                 
12

 Här syftas förmodligen på andra kommuner i nordöstområdet som till skillnad från Vallentuna inte redan har 

denna typ av team. 
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kommunen där skriftliga samverkansavtal utformas i nya projekt, samverkansavtal följs upp 

och beslut tas i frågor som inte kan lösas på annat sätt. Medarbetarmöten mellan kommunen 

och psykiatrin ska ske regelbundet. Utvärdering av samverkan ska ske genom brukarrevision-

er, enkätundersökningar hos samarbetsparter, mätningar av antal upprättade samverkansavtal 

samt mätningar av antalet samordnade vårdplaner och revideringar av vårdplaner. Här ska 

noteras att uppdraget till Prima är när detta skrivs mycket nytt och mycket av det som avtalet 

kräver kan man knappast ha hunnit genomföra.  

Styrdokument för socialpsykiatri i Vallentuna kommun 

Socialnämndens socialpsykiatriprojekt 2006-2008  

Underlag till beslut i kommunala nämnder är oftast en tjänsteskrivelse från den förvaltning 

som hör till nämnden. Tjänsteskrivelsen om ett ”socialpsykiatriprojekt” från 2005 beskriver 

att socialnämnden detta år hade ett underskott på grund av det stora antalet personer som pla-

cerats på HVB-hem. Samtidigt ansågs det finnas brister i samarbetet med psykiatrin när det 

gällde patienter/klienter som vårdades i öppenvård. Målen med projektet var att få social-

nämndens budget i balans, att insatserna bättre skulle svara mot behoven samt att öka samver-

kan med psykiatrin. Metoden skulle vara att skapa alternativa former av stöd, så att inte HVB-

placering skulle framstå som enda alternativet när inte boendestöd räckte till. Tjänsteskrivel-

sen hänvisar dock inte till någon särskild samverkansform.  

Den övergripande samverkansöverenskommelsen och berörda 

verksamheter 

(För referenser se bilaga 1) 

Samverkansöverenskommelsen  

Den övergripande samverkansöverenskommelsen mellan landstingets psykiatri och Vallen-

tuna kommun rörande personer över 18 år härstammar ursprungligen från år 2000 med uppda-

teringar 2004 och 2008. Uppdateringarna handlar till stor del om anpassningar till ändringar i 

respektive organisation. I 2008 års överenskommelse beskrivs parterna som Vallentuna kom-

mun genom socialnämnden respektive Stockholms läns landsting genom Psykiatri Nordöst/ 

Vallentuna psykiatriska mottagning. En ny samverkansöverenskommelse träffades i augusti 

2010 mellan kommunen och Prima Vuxenpsykiatri. Den nya överenskommelsen bygger tyd-

ligt på de tidigare överenskommelserna.  
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Struktur och innehåll  

Enligt samverkansöverenskommelsen ska det sakna betydelse för den enskilde att det är två 

huvudmän eller olika verksamheter hos respektive huvudman som ansvarar för vård och om-

sorg. Samtidigt ska all samverkan ske med den enskildes samtycke och delaktighet. I version-

en från 2008 preciseras ett antal mål, som listas som punkter: 

 Samverkan ska bygga på ömsesidig respekt för alla inblandade parters ansvars- och 

kompetensområde. 

 Den enskilde ska erhålla adekvat hälso- och sjukvård och omsorg utifrån sina behov. 

 Den enskilde ska erhålla nödvändig hälso- och sjukvård och omsorg i sin närmiljö så 

länge som möjligt under förutsättning att institutionell vård av medicinska eller sociala 

skäl inte är nödvändig. 

 Vårdsamverkan ska organiseras så att lägsta effektiva omhändertagandenivå säker-

ställs. 

 Brukar- och anhörigorganisationerna samt personligt ombud ska stimuleras att delta i 

samverkan. 

 Parterna ska informera om planerade förändringar inom respektive huvudmans an-

svarsområde. 

 Parterna ska verka för att ha gemensamma utbildningar minst en gång per år i syfte att 

öka kunskapen om gemensamma grupper och om varandras verksamhetsområden. 

 

Vidare klargörs de olika parternas ansvar. Kommunens ansvar beskrivs som ”… insatser, 

utformade så att de förebygger isolering och ökar möjligheterna till ett självständigt liv, vilket 

innefattar boende, sysselsättning och fritid”. Psykiatrins ansvar beskrivs som omfattande  

”… specialiserad psykiatrisk bedömning, utredning, diagnostik och behandling”. Båda parter-

na ska medverka i vårdplanering vid utskrivning från slutenvård och gemensam vårdplanering 

ska ske ”då patientens behandling, boende och sysselsättning så kräver”. För psykiatrins del 

hänvisas till avsnittet om samverkan i uppdraget från landstinget.  

 

Överenskommelsen fastställer en struktur för samverkan genom en styrgrupp och en samver-

kansgrupp. Medlemmarna i styrgruppen är enhetschefen för Vallentuna psykiatriska mottag-

ning samt två eller tre representanter från Vallentuna kommun som ska tillsättas av socialche-

fen. En representant från psykiatrins slutenvård ska adjungeras vid behov. Samverkansgrup-

pen består av medlemmarna i styrgruppen inbjudna representanter för primärvården, brukar- 

och anhörigorganisationerna samt personligt ombud. Såväl styrgruppen som samverkansgrup-

pen ska träffas tre-fyra gånger per år. Styrgruppen kan tillsätta arbetsgrupper för särskilda 

frågor - det hänvisas även till en arbetsgrupp som vid tiden då överenskommelsen skrevs an-

svarade för rutiner för individuell vårdplanering (IVP).  
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Bilagor till samverkansöverenskommelsen från 2004 

Överenskommelsen från 2004 har två bilagor. Den ena bilagan har rubriken ”Förbättringsom-

råden i det gemensamma arbetet”, uppställda enligt tre prioriteter. Dessa gäller gemensam 

vårdplanering vid placering i särskilt boende (HVB), utökad kunskap om varandras organisat-

ioner samt lokal handlingsplan för arbetet med barn till föräldrar med långvarigt psykiskt 

funktionshinder (ingen skriftlig handlingsplan för arbetet med dessa barn verkar dock ha 

gjorts). Den andra bilagan är en handlingsplan för samverkan mellan den psykiatriska öppen-

vårdsmottagningen och socialförvaltningen under åren 2004-2005. Den tar upp bl.a. att pati-

enten/klienten ska vara i centrum för samverkan, att gemensamma utbildningar ska ordnas 

minst en gång per år och individuell vårdplanering. 

 

Bilaga 2008 - samverkansrutiner och individuell vårdplanering  

Rutiner för samverkan finns som en bilaga till samverkansöverenskommelsen från 2008 och 

är daterade september 2009. Enligt uppgifter i intervjumaterialet har det funnits flera tidigare 

versioner. Arbetet med den senaste versionen hänvisas till som nämnts ovan i samverkans-

överenskommelsen att ha utförts av en särskild tillsatt arbetsgrupp. 

 

Rutinerna är i tre delar: samverkan kring bistånd från kommunen, samverkan inför individuell 

vårdplanering (IVP) samt struktur och upplägg av IVP-mötet. Enligt rutinerna ska, när psykia-

trin träffar en patient som behöver insatser från kommunen, ansvarig läkare skicka ett intyg 

till samordnaren för kommunens socialpsykiatri (myndighet) med grundläggande information 

samt ett medgivande från patienten. En socialsekreterare ansvarar sedan för socialtjänstens 

utredning och för eventuella studiebesök till kommunens verksamheter. Inom tre månader 

efter att en eventuell insats har inletts ska socialsekreteraren kalla till ett ”IVP-möte” där pati-

enten/kunden, kontaktperson från psykiatrin, kontaktpersoner från boendestödet och/eller 

Svedjan, samt eventuella andra som patienten/kunden vill ha med - t.ex. anhöriga, god man 

eller PO. Kontaktpersonen från psykiatrin ska ha med sig ett specificerat material och arbets-

terapeut från Svedjan ska ha med sig bedömning av arbetsförmåga. IVP-mötet ska följas upp 

senast efter sex månader och ett nytt IVP-möte hållas minst en gång per år. 
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Övriga dokument hos socialnämnden som berör samverkan 

(För referenser se bilaga 1) 

 

Riktlinjer för boendestöd 

Socialnämndens riktlinjer för boendestöd är daterade 2001 och fastställer former för samver-

kan med psykiatrin. Boendestödet ska ges med ett rehabiliterande arbetssätt som har som mål 

att den enskilde ska känna sig trygg med att bo i sitt hem, ha ett självständigt och värdigt liv, 

kunna delta i sociala aktiviteter eller arbeta samt ha en aktiv fritid. Samverkan ska ske genom 

IVP-möten samt genom kontakter med den öppna psykiatrin, slutenvården och det akuta mo-

bila teamet vid behov. Möten mellan boendestödspersonal, Svedjans personal, socialsekrete-

rare, kontaktpersoner och läkare från psykiatrimottagningen ska ske var 14:e dag för att utbyta 

information. 

 

Socialpsykiatriprojektet - utvärdering av Alléns stödboende 

Ingen särskild dokumentation finns för socialpsykiatriprojektet som startades 2005-2006. 

Däremot finns en utvärdering från december 2006 av Alléns stödboende (då benämnt 

”Apeln”) som startades i slutet på 2005 som en av de viktigaste delarna i projektet. Då fanns 

det fem kunder/klienter som bodde på den nystartade verksamheten. Dessa personer hade 

antingen flyttat dit från olika HVB-hem eller så prövades stödboendet som alternativ. Perso-

nalen utgjordes av ett särskilt team ur kommunens boendestödsverksamhet. Utredaren inter-

vjuade flera av personalen och samtliga boende. Personalen konstaterade att stödarbetet var 

hårt och mer intensivt än vanligt boendestöd, men att det hade gått bra för samtliga personer. 

De boende sade sig alla vara nöjda. Utvärderingen konstaterade att samtliga boende hade tät 

kontakt med psykiatrin och att det krävdes mycket samarbete, bland annat genom IVP-möten. 

Personalen hade också delegation från psykiatrin för att dela ut medicin, vilket beskrevs som 

en förutsättning för att stödboendet skulle kunna fungera. Tätt samarbete fanns också med 

sysselsättningsverksamheten Svedjan. 

 

Utvärderingen konstaterade att antalet placeringar på HVB-hem inom socialpsykiatrin hade 

sjunkit från 22 till 11 på ett år, vilket ansågs bero dels på att stödboendet tillkommit, dels på 

att verksamhet för komplexa vårdbehov tillkommit (se nedan), och dels på förbättrat samar-

bete med psykiatrin.
13
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 Enligt intervjumaterialet har Alléns stödboende fortsatt sin verksamhet och utökat antalet boende till nio i maj 

månad 2010. 
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Samverkansprojekt för kompetensutveckling 

Vallentuna kommun genom socialnämnden och landstingets psykiatri i Vallentuna erhöll 

2009 gemensamt medel från Socialstyrelsen för kompetensutveckling att genomföras under 

2010. En gemensam utbildning på en heldag och fyra halvdagar innehöll ämnen som nät-

verksmöten, kognitivt förhållningssätt, lösningsfokuserat arbetssätt, empowerment, coachande 

arbetssätt, relationer med anhöriga m.m. Från psykiatrimottagningen deltog sjuksköterskor, 

mentalskötare och kuratorer. Från socialförvaltningen deltog socialsekreterare, boendestödjare 

och medarbetare från Svedjans Arbetscenter. 

Minnesanteckningar  

Minnesanteckningar från mötena av styrgruppen för samverkan och av samverkansgruppen 

åren 2006-2010 har granskats för att visa vilka typer av frågor som behandlas i de olika for-

merna. Minnesanteckningar skiljer sig från t.ex. beslutsprotokoll på det sättet att de inte do-

kumenterar i juridisk mening formella beslut, utan snarare är ett redskap för tjänstemän och 

eventuella berörda (t.ex. representanter för brukarna) att just minnas vad som har diskuterats 

på tidigare möten (Tryckfrihetsförordningen SFS 1949:105). Detta behöver inte innebära att 

viktiga saker inte skulle bestämmas under mötena utan tvärtom kan mötena komma fram till 

hur t.ex. en viss fråga ska hanteras och dokumentera detta som en punkt i minnesanteckning-

arna. Minnesanteckningar behöver inte heller ha någon särskild form eller mall. De flesta av 

minnesanteckningarna som har granskats i denna studie har däremot tydliga punkter som har 

kunnat kategoriseras. Däremot har minnesanteckningarna inte dokumenterat t.ex. hur mycket 

tid en viss punkt har tagit eller vem som har uttryckt vilka synpunkter. Innehållsanalysen av 

minnesanteckningarna begränsas därför till en kvantitativ analys av vilka typer av frågor som 

har diskuterats. 

 

Minnesanteckningar - styrgruppen för samverkan 

Styrgruppen för samverkan träffades två-tre gånger per år, totalt nio gånger mellan oktober 

2006 och maj 2010. Medlemmarna i styrgruppen var – i enlighet med samverkansavtalet – 

enhetschef för Vallentuna psykiatriska mottagning, enhetschef för vuxengruppen (myndighet) 

socialförvaltningen, enhetschef för utförarverksamheterna socialförvaltningen samt specialist/ 

utredare för socialförvaltningen.
14
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 Styrgruppen benämndes fram till maj 2007 som ”samrådsgruppen”, men medlemskapet var detsamma och 

funktionen förefaller inte ha ändrats. 
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I analysen av minnesanteckningarna kunde urskiljas sju kategorier:  

 Samverkan och organisation. Frågor som hade att göra med hur samverkan skulle organi-

seras, t.ex. själva samverkansavtalet, hur styrgruppen och samverkansgruppen var utfor-

made och vilka som skulle vara med, samverkansmöten där i stort sett hela personalen 

från respektive arbetsgrupp/verksamhet deltar (”frukostmöten”, där ingen formell doku-

mentation förs),  IVP-rutiner, hur samverkan skulle påverkas av upphandlingen av psykia-

trin och styrgruppen för PO.  

 Andra övergripande frågor. T.ex. ändringar i lagstiftning och ett förslag som fanns på ett 

gemensamt HVB-hem/särskilt boende för Vallentuna och dess grannkommuner. 

 Dagordning för samverkansgruppen. Styrgruppen ansvarade för att bestämma en dagord-

ning för varje möte av samverkansgruppen.  

 Verksamhetsfrågor. T.ex. delegation för utdelning av medicin, avvikelserapportering och 

rutiner för hotsituationer. 

 Gemensam utbildning. Den gemensamma utbildningen med bidrag från Socialstyrelsen 

har nämnts ovan. Styrgruppens organiserade även en föreläsning eller seminarium varje år 

då personal från både psykiatrin och socialtjänsten bjöds in. Föreläsningarna har handlat 

om neuropsykiatriska diagnoser, Aspergers syndrom, återhämtning samt att samarbeta 

med case manager och ACT-team.  

 Information. T.ex. ändringar i verksamheterna eller i personalgrupperna. 

 Annat. 

 

De kategorier av frågor som oftast behandlades under perioden var gemensam utbildning och 

information. Frågor som hade att göra med hur samverkan organiserades och övriga övergri-

pande frågor diskuterades också i genomsnitt en gång per möte. En särskild fråga - att göra en 

dagordning för samverkansgruppen - ingick som punkt i varje möte under perioden (se Tabell 

1). 

 

Tabell 1 

Antalet punkter för respektive typ av fråga, summa för nio möten oktober 2006 – maj 2010. 

Typ av 

fråga 

Samverkan 

och organi-

sation 

Övriga 

övergripande 

frågor 

Dagordning 

samverkans-

grupp 

Verksamhets- 

frågor 

Gemensam 

utbildning       

Information Annat 

Antal       9         9         9         4        12          12         2 
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Minnesanteckningar - samverkansgruppen 

Samverkansgruppen träffades nio gånger under perioden oktober 2006 – maj 2010.  Frågorna 

som behandlades kunde fördelas i sex kategorier:  

 Information. Särskilda punkter på dagordningen handlade om t.ex. lagändringar, genom-

gripande information om verksamheter, omorganisationer eller psykiatrins övergång till 

privat regi. På varje möte fanns också en punkt som kallades för ”laget runt”, då varje 

medlem i samverkansgruppen informerade om det aktuella läget.  

 Samverkan och organisation. T.ex. samverkansavtalet eller medlemskap i samverkans-

gruppen. 

 Synpunkter från brukarorganisationer. Denna punkt gällde huvudsakligen organisationen 

Intresseförbundet för schizofreni (IFS), som representerar i första hand anhöriga men 

också har medlemmar som själva har psykiska funktionsnedsättningar. Riksförbundet för 

social och mental hälsa (RSMH), som har ett fåtal medlemmar i Vallentuna, var represen-

terad på några få möten. 

 Synpunkter från det personliga ombudet (PO). 

 Synpunkter från primärvårdens representant. 

 Annat. 

 

Mötena dominerades tydligt av informationspunkter. En del andra punkter handlade om hur 

samverkan skulle organiseras och några få om synpunkter från andra medlemmar i gruppen 

förutom psykiatrin och socialtjänsten. Kategorien ”samverkan – organisation” rör t.ex. uppda-

teringar av samverkansavtal och samverkansrutiner som redovisats ovan (se Tabell 2). 

 

Tabell 2.  

Antalet punkter för respektive typ  av fråga, summa för 9 möten oktober 2006 – maj 2010. 

Typ av fråga Information Samverkan – 

organisation 

Synpunkter 

brukarorg. 

Synpunkter 

PO 

Synpunkter 

primärvård 

Annat 

Antal          52           11           2           4          1           4 
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Komplexa vårdbehov 

(För referenser se bilaga 1) 

Projekt, samverkansöverenskommelse och organisation 

 

Verksamheten för komplexa vårdbehov har sin grund i en gemensam ansökan om statsbidrag 

(s.k. Miltonpengar) från landstingets psykiatriska öppenvård, Beroendecentrum Vallentuna 

och socialnämnden år 2005. I ansökan beskrivs en tilltänkt verksamhet och hänvisas till en 

inventering tidigare samma år som identifierat 25 personer som då hade behandling hos såväl 

den s.k. rådgivningsbyrån
15

, Beroendecentrum samt den psykiatriska mottagningen. Enligt 

ansökan ska verksamheten bygga på följande grundläggande idéer för ACT-team
16

: 

 Vården skall ske så nära patienten och patienternas närmiljö som möjligt. 

 Arbetet skall ske såväl i samverkan med patient som dennes nära informella och for-

mella nätverk i form av befintliga behandlings-, vård- och stödkontakter. 

 Det är nödvändigt att insatserna sker samtidigt och integrerat från de olika organisat-

ionerna såsom missbruksvården och psykiatrin i landsting, kommunernas socialpsy-

kiatri, frivården m fl. 

 Det är viktigt att vårdarbetet bedrivs proaktivt gentemot patient och dennes anhöriga, 

och att det hela tiden sker en aktiv samordning av insatserna. 

 Arbetet skall ske ute i den lokala närmiljön, dvs. inte vara begränsad till vårdorganisat-

ionernas egna lokaler. 

 En kontinuerlig personlig kontakt mellan behandlare och patient är väsentlig, och man 

får räkna med en lång period innan en förtroendefull kontakt etableras innan ett mera 

systematiskt rehabiliteringsarbete kan komma till stånd. 

 Behandlarna arbetar enligt en case manager tradition. En case manager har ett tiotal 

fall samtidigt. 

 

Två case managers, totalt 1,5 tjänster, skulle utbildas och få handledning under en projekttid 

på två år. Projektet skulle ledas av en ”arbetsgrupp/styrgrupp” bestående av den ena case ma-

nagern i rollen som projektledare samt ”verksamhetschefer inom landstingets och kommunens 

berörda enheter”.  

 

Socialstyrelsen beviljade drygt 1,5 milj kr till projektet som pågick åren 2006-2007. Verk-

samheten utvärderades av socialnämnden (se nedan) och år 2008 tecknades en samverkans-

överenskommelse om fortsatt verksamhet. Överenskommelsen beskrivs som gällande ”upp-

sökande (arbete), hälso- och sjukvård, behandling samt socialt stöd och hjälp för personer 

med komplexa vårdbehov i Vallentuna”. Parterna är Vallentuna kommun genom socialnämn-

                                                 
15

 Sedermera Addictusmottagningen, socialnämndens stöd- och behandlingsverksamhet för personer med miss-

bruks- och beroendeproblem.  
16

 Dessa punkter är en bearbetning av material från Landstinget i Stockholms läns fokusrapport om behandling 

av personer med komplexa vårdbehov (Palmstierna 2004) som refererats i kapitel två. 
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den, Stockholms läns landsting genom Vallentuna psykiatriska mottagning och Beroendecent-

rum Vallentuna.   

 

Samverkansöverenskommelsen beskriver en samverkan där en case manager på heltid från 

kommunen/socialtjänsten respektive en case manager på halvtid från psykiatrin anställts för 

att ”mäkla kontakter mellan klienten/patienten och vård- och stödinstanser inom resp. parters 

organisationer och även andra myndigheter som t.ex. Försäkringskassan eller kriminalvår-

den”. 2008 hade dessutom en case manager på halvtid tillkommit från Beroendecentrum. 

2007 hade ett ACT-team startats med ansvar att godkänna inskrivning i verksamheten samt 

utarbeta gemensam vårdplanering. Det övergripande syftet med verksamheten beskrivs i 

överenskommelsen dels som ”att genom en integrerad psykiatrisk- och beroendevårdsbehand-

ling stablisera symptom, förhindra återfall, söka tillgodose basala behov, minska konsumtion 

av slutenvård samt utöka alternativt behålla färdigheter vad gäller social funktionsförmåga”, 

dels som ”att genom uppsökande arbete hindra att personer med komplexa vårdbehov ’faller 

mellan stolarna’”. 

 

Överenskommelsen fastställer en organisation bestående av en styrgrupp, case managers samt 

ACT-team. I styrgruppen ingår enhetschef från respektive huvudman samt specialist/utredare 

från socialförvaltningen. I ACT-teamet ingår de tre case managers, minst en representant från 

styrgruppen, ansvarig läkare från den psykiatriska mottagningen, ansvarig läkare och sjukskö-

terskor från Beroendecentrum, behandlare från Addictusmottagningen, socialsekreterare samt 

enhetschef från den psykiatriska mottagningen resp. socialförvaltningen/myndighet (minnes-

anteckningarna visar att dessa två enhetschefer turats om med att närvara hos ACT-teamet). 

ACT-teamet träffas i regel var 14:e dag. Det finns ingen gemensam ekonomi, utan samtliga 

parter är ansvariga för såväl egna personalkostnader som övriga kostnader som t.ex. arbets-

rum.  

 

Rutiner för ACT-team 

Trots att ACT-teamet startades 2007 upprättades skriftliga rutiner först i maj 2009. Nya ruti-

ner bestämdes på en planeringsdag i maj 2010. Medlemmar är i enlighet med samverkans-

överenskommelsen (se ovan). I versionen från 2010 står att ”så långt möjligt ska samma per-

soner ges i uppdrag att representera sin funktion”. I övrigt klargör rutinerna vilka som är 

sammankallande, protokollförare osv. Protokoll ska föras över de beslut som fattas och över 

gemensam vårdplanering. Case managers bevarar dokumentationen samtidigt som gemen-
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samma vårdplaner ska dokumenteras i respektive verksamhets journalföring. 2010 hänvisas 

till en ny mall för ”rapportblad” som ska fungera som en gemensam plan för vården i enlighet 

med den nya lagstiftningen från den 1 januari 2010
17

. 

Utvärdering av projektet ”Komplexa vårdbehov” 

Utvärderingen av projektet ”Komplexa vårdbehov” gjordes i tre steg – en uppföljning 2006, 

en utvärdering 2007 och en slutrapport 2008. Inga av rapporterna gör anspråk på att vara helt 

vetenskapligt gjorda, utan syftar till att ge så bra information som möjligt till socialnämnden 

och ledningen för psykiatrin respektive beroendevården. Underlaget är individuella rapport-

blad från case managers med information om hur de bedömer respektive persons situation, 

statistik som case managers gjort om sin verksamhet samt intervjuer med såväl patien-

ter/klienter som personer i olika funktioner som samarbetat med case managers kring olika 

personer. Slutsatserna är att case managers nått fram till över 20 personer – de flesta var män - 

som alla hade sammansatta problem. De flesta bedömdes efter ett-årskontakt med case mana-

gers ha fått såväl minskade problem med missbruk som minskade psykiska problem. Slutrap-

porten konstaterar att inga av personerna som case managers hade arbetat med hade placerats 

på HVB-hem av psykiska skäl. Däremot hade fyra personer placerats under perioder på be-

handlingshem för missbruk och någon person hade varit aktuell för kriminalvården. Case ma-

nagers hade förmedlat kontakter med psykiatrin, Beroendecentrum och socialtjänstens olika 

verksamheter och de flesta personer hade insatser från flera av dessa. Samtliga intervjuade var 

mycket positiva till case managers. Inget försök gjordes att utvärdera själva ACT-teamet, utan 

det konstaterades bara att teamet hade startats och haft några möten. 

Minnesanteckningar - komplexa vårdbehov 

Minnesanteckningar finns för möten från april 2006 fram till maj 2010. De flesta av dessa 

möten betecknades som ”styrgrupp”, men ofta var också case managers med. Anteckningar 

finns också från två planeringsdagar, den andra av dessa med ACT-teamet. Här analyseras 

samtliga möten, totalt 28 under perioden. Följande kategorier kunde utläsas: 

 Planering och finansiering. T.ex. budget, det statliga bidraget, rapportering och beslut om 

permanent verksamhet. 

 Organisation, personal och ledning. T.ex. tjänster och bemanning och styrgruppens funkt-

ion. 

                                                 
17

 3 f § HSL (SFS 2009:79) och 2 kap 7 § SoL (SFS 2009:81). 
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 Case managers arbete. En vid kategori med många olika frågor som berör arbetet. T.ex. 

arbetsbelastning, samarbete med olika verksamheter, tillgång till läkare, provtagning, ut-

redning av ev. neuropsykiatriska diagnoser, förebyggande inslag i arbetet m.m. 

 Praktiska frågor. T.ex. arbetsrum och dator, fakturering, olika blanketter och hantering av 

patientavgifter. 

 ACT-team. Eftersom ACT-teamet startades först efter c:a ett och ett halvt år togs allt som 

gällde teamet upp som särskilda punkter. 

 Projektutvärdering. Projekt utvärderades i olika steg (se ovan). 

 Utbildning och handledning. De tre case managers fick alla utbildning och handledning  

under hela perioden. 

 Information utåt. T.ex. en informationsföreläsning om verksamheten för annan personal 

och en informationsfolder. 

 Annat. 

 

Största antalet frågor hade med case managers arbete, planering och finansiering av verk-

samheten eller ACT-teamet att göra. Dessa följdes av frågor om utbildning eller handling, 

praktiska frågor och mer specifika frågor om organisation m.m. En del punkter handlade om 

information till andra verksamheter (se Tabell 3). 

 

Tabell 3  

Antalet punkter för respektive kategori av fråga, summa för 28 möten april 2006 – maj 2010. 

Typ 

av 

fråga 

Planering 

och 

finans 

Organisation, 

personal, 

ledning 

Case 

managers 

arbete 

Praktiska 

frågor 

ACT-

team 

Utvärdering Utbildning 

och hand-

ledning 

Information 

utåt 

Annat 

Antal       27      13       34       13    22       5      15       10        5 

 

Verksamheten personligt ombud 

(För referenser se bilaga 1) 

Riktlinjer för personligt ombud 

Riktlinjer för PO-verksamhet i Vallentuna kommun finns från december 2005 och i viss om-

arbetning från 2009. Målgruppen beskrivs som vuxna personer som har ”en omfattande och 

långvarig funktionsnedsättning med psykiska orsaker som medför stora hinder för ett funge-

rande vardagsliv och som har komplexa behov av vård, stöd och service som innebär kontak-

ter med socialtjänst, primärvård eller psykiatri, utan krav på diagnos”. Dessa personer kan 
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även ha behov av andra kontakter t.ex. hyresvärd, Försäkringskassan eller Arbetsförmedling-

en. Enligt 2009 års riktlinjer begränsas PO-verksamheten i förhållande till vårdnadsfrågor och 

barnavårdsutredningar
18

 och i förhållande till case managers/ACT-teamet. PO ska arbeta för 

att stärka dessa personers ”egenmakt” och för att de får den hjälp de har rätt till. PO ska bistå 

klienterna i kontakterna med olika instanser och myndigheter.  

 

Kommunen genom socialnämnden står ensam som huvudman för PO-verksamheten. Enligt 

riktlinjerna från 2005 ska PO vara direkt underställd socialchefen. 2009 tillsattes en styrgrupp 

där medlemmarna är socialchefen och enhetschefen för den psykiatriska mottagningen.  Styr-

gruppen tar emot rapportering från PO, men utgör också ett forum dit PO ska rapportera even-

tuella ”systemfel” som han upptäcker i den hjälp som erbjuds hans klienter. PO är också som 

nämnts ovan inbjuden till samverkansgruppen. Riktlinjerna fastställer dock att klien-

ten/brukaren är uppdragsgivare för PO i klientarbetet.  

Utvärdering av verksamheten för personligt ombud (PO) 

Utvärderingen av PO-verksamheten är daterad mars 2010. Utredaren gjorde ett tiotal inter-

vjuer, två med klienter till PO och övriga med personer som hade olika funktioner inom 

kommunen och psykiatrin – såväl handläggare som boendestödare, läkare och mentalskötare. 

Den huvudsakliga bedömningen uttrycktes på följande sätt: 

 

”Det är påfallande att samtliga de intervjuade i grunden är positiva till PO-verksamheten. De 

professionella ser oavsett roll och funktion att kontakten med PO är positiv för kunder-

na/patienterna. De uttrycker även att hans medverkan underlättat deras arbete eftersom dessa 

personer har blivit lugnare och säkrare. De framhåller också… att (PO) försöker stärka sina 

klienter i att utveckla egenmakt och eget ansvar… Det skulle kunna framstå som förvånande 

att de professionella anser att PO underlättar deras arbete, eftersom rollen att föra den enskil-

des talan lätt skulle kunna upplevas som motstridig och försvårande. Indikationer på att detta 

också har skett i vissa situationer förekommer visserligen i intervjuerna, men de profession-

ella har alltid varit noga med att framhålla att det har gällt enstaka situationer som alltid har 

kunna redas ut” (Bilaga 1 – Vallentuna kommun – socialnämnden 2010). 

                                                 
18

 Föräldrar har enligt Rättegångsbalken (SFS 1942:740) rätt till juridiskt ombud i domstolförhandlingar. Det 

juridiska ombudet kan även företräda föräldrarna inför socialnämnden. Begränsningen innebär att PO inte ska åta 

sig denna roll.  
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Sysselsättning och kartläggning av arbetsförmåga (SIKTA) 

(För referenser se bilaga 1)  

Projektbeställning och projektplan  

Vallentuna kommun tillämpar ibland en ”projektmodell” som innebär att en nämnd eller en 

chef ”beställer” ett projekt med en viss inriktning av en utsedd ansvarig tjänsteman eller styr-

grupp. De ansvariga upprättar sedan en ”projektplan” som preciserar projektets arbetssätt. 

Socialchefens beställning av projektet ”Svedjan och sedan då?”, som så småningom övergick 

till ordinarie verksamhet under namnet ”Sysselsättning och kartläggning av arbetsförmåga 

(SIKTA)”, är daterad november 2007. Syftet formuleras som att utveckla sysselsättningsverk-

samheter för personer med psykisk funktionsnedsättning till ”en trappa där ett första steg in-

nebär introduktion till Svedjans arbetscenter och ett sista steg förberedelse för den öppna ar-

betsmarknaden”. Målen formuleras som att skapa möjligheter till praktik och arbetsträning 

genom samarbete med arbetsplatser och att utveckla arbetsmetoder för personer som är redo 

att successivt återgå till arbetslivet. Beställningen hänvisar till önskemål från anhörigföre-

ningen IFS och till PO. En arbetscoach skulle anställas för att utveckla denna verksamhet och 

projektet finansierades genom ett statligt bidrag
19

. 

 

En projektgrupp tillsattes bestående av verksamhetschefen ansvarig för Svedjans Arbetscen-

ter, samordnaren för Svedjan, den tilltänkte arbetscoachen, enhetschefen för vuxenheten med 

handläggande socialsekreterare och förvaltningens specialist/utredare. En referensgrupp 

skulle utformas, där PO och representanter för brukarorganisationerna skulle bjudas in, föru-

tom representanter för den psykiatriska mottagningen, Försäkringskassan och Arbetsför-

medlingen.  

Arbetsprocess sysselsättningsprojektet  

Arbetssättet för sysselsättningsprojektet förklaras i form av en skiss över en arbetsprocess. 

Processen inleds med en introduktionsintervju. Sedan görs en kartläggning över personens 

arbetsförmåga utifrån intervjuer med personen och observationer med hjälp av arbetsterapeu-

tiska instrument. Olika former av funktions- eller aktivitetsträning kan behövas innan praktik 

blir aktuell. Om det bestäms att gå vidare, inleds en process med att hitta en lämplig praktik-

plats och samarbete med det berörda företaget. Efter en period på praktiken görs en bedöm-

                                                 
19

 Samtliga kommuner i Sverige har erhållit bidrag åren 2007-2010 för att utveckla sin verksamhet inom soci-

alpyskiatri, se kapitel två. 
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ning av hur man ska gå vidare. Processen kan innebära olika möten och konsultation med 

bland annat psykiatrin, men inga särskilda former bestäms av processdokumentet. 

Utvärdering av ”Svedjan och sedan då?” – SIKTA 

Utvärderingen av sysselsättningsprojektet är daterad april 2009, då projektet hade funnits i 

drygt ett år, men det finns även en uppföljning från september 2010. Utvärderingen beskriver 

projektet som lyckat, att arbetsmodellen var på plats och att de första personerna hade kunnat 

börja praktik. En gruppintervju med fem arbetstagare/klienter visade att förväntningarna var 

olika, men att alla fem var nöjda med den hjälp de hade fått genom projektet. Praktikplatserna 

var också mycket nöjda. Uppföljningen 2010 visar att 20 personer då hade deltagit i verksam-

heten sedan projektets start. Totalt sju personer hade antingen fått anställning, hade gått vidare 

till eller var aktuella för rehabiliteringsprogrammet FAROS eller annan hjälp genom Arbets-

förmedlingen eller hade förts över till kommunens arbetsmarknadsverksamhet. Tre personer 

var på väg att börja praktik. Sex personer deltog åter i Svedjans ordinarie verksamhet. Fyra 

personer hade slutat på SIKTA och Svedjan av andra skäl. Rapporterna nämner vikten av 

samarbete med psykiatrin, Försäkringskassan och Arbetsförmedling, men inga särskilda sam-

verkansformer hade etablerats. 

Sluten psykiatrisk vård 

(För referenser se bilaga 1) 

 

Den slutna psykiatriska vården finns som nämndes i kapitel sex på Danderyd sjukhus och 

servar sex kommuner. Slutenvården omfattas av samverkansöverenskommelsen med Vallen-

tuna kommun, även om ingen från slutenvården under perioden för studien har deltagit i några 

av de aktiviteter eller mötesfora som ingår i samverkan.  

 

”Gemensam vårdplanering” är benämningen för mötet mellan den slutna psykiatriska vården 

och socialtjänsten inför att en patient skrivs ut. Enligt 3 f § HSL (SFS 2009:979) och 2 kap 7 

§ SoL (SFS 2009:981) – som trädde i kraft den i januari 2010 - ska gemensam vårdplanering 

ske efter beslut av läkare på slutenvården, men begreppet lär ha använts sedan Lagen om 

kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård trädde i kraft (SFS 1990:1404) 

(se kapitel 2). Skriftliga rutiner för gemensam vårdplanering som upprättats av Kommunför-

bundet Stockholms län (KSL) och Stockholms läns landsting antogs av Vallentunas social-

nämnd 2007. Enligt rutinerna kallar behandlande läkare på slutenvården till vårdplanering. 

Kuratorn administrerar kallelsen, som ska ställas till handläggare inom socialtjänsten och 
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patientansvarig läkare inom den psykiatriska öppenvården eller primärvården. Dessa bedömer 

vilka personer från respektive enhet som bör närvara vid vårdplaneringsmötet och ansvarar 

för att den kurator som kallat till mötet meddelas vilka som kommer. 

 

Vid gemensam vårdplanering upprättas en vårdplan. I vårdplanen ska framgå vilka insatser 

patienten behöver från hälso- och sjukvården respektive socialtjänsten efter utskrivning. 

Vårdplanen ska innehålla uppgifter om vilka åtgärder (medicinska, omvårdnads-, omsorgs-  

rehabiliterings- och habiliteringsåtgärder) som behövs och vilken instans som ansvarar för 

respektive åtgärd.  

Arenor för samverkan i Vallentuna 

En analys av de samlade dokumenten, såväl övergripande avtal som övriga dokument inklu-

sive minnesanteckningarna, visar att det finns en rad olika fora och former där samverkan 

sker. Enhetschefen för socialtjänstens myndighetsdel talade i intervjustudien (se kapitel 8) om 

vikten av ”arenor” där olika chefer och medarbetare från olika professioner och verksamheter 

hos respektive huvudman kan mötas, lära känna varandra och diskutera olika frågor. Här har 

använts hennes begrepp. En del av dessa arenor behandlar frågor på en övergripande nivå där 

endast enhetschefer deltar, andra är gemensamma möten för personal ifrån olika arbetsgrup-

per, medan flera former är knutna till individuella patienter/klienter. Dessutom sker många 

direkta kontakter mellan de olika professionella. Tabell 4 ger en översikt över dessa samver-

kansarenor. 
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Tabell 4 

 Samverkansarenor i Vallentuna 

 

Samverkansarena Deltagande 

Övergripande – ledning  

Styrgrupp Enhetschef psykmott, enhetschef SF-vuxen, enhetschef SF-utförare, SF 

utredare  

Samverkansgrupp Enhetschef psykmott, enhetschef SF-vuxen, enhetschef SF-utförare, PO,  

SF utredare, ordf. IFS 

Styrgrupp – kompl behov Enhetschef psykmott, enhetschef SF-vuxen, bitr. enhetschef Beroendecent-

rum, SF utredare 

Komplexa behov – case 

managers 

Enhetschef psykmott, enhetschef SF-vuxen, cm psykmott, cm SF, bitr. 

enhetschef Beroendecentrum, cm Beroendecentrum, SF utredare 

Styrgrupp PO Enhetschef psykmott, PO, Socialchef 

Övergripande - övriga  

Samverkansmöten Psykmottagning – Enhetschef, samordnare, psykologer, sjuksköterskor, 

kuratorer, mentalskötare, cm 

Socialförvaltningen - Enhetschef SF-vuxen, socialsekr SF-vuxen,  

enhetschef SF-utförare, samordnare boendestöd, boendestödjare  

samordnare Svedjan, övrig personal Svedjan, arbetscoach SIKTA 

Arbetsgrupp  – Individu-

ell vårdplanering (IVP) 

mentalskötare, sjuksköterska, socialsekr, boendestödjare,  

samordnare Svedjan 

Föreläsningar Samtliga utom kurator slutenvård 

Gemensam utbildning Samordnare psykmott, mentalskötare, socialsekr, samordnare boendestöd, 

samordnare Svedjan 

Enskilda ärenden  

Individuell vårdplanering 

(IVP) 

Socialsekr, samordnare psykmott, mentalskötare, cm psykmott, cm SF, 

samordnare boendestöd, samordnare Svedjan, arbetscoach SIKTA, PO 

Case managers Cm från resp huvudman 

ACT-team Cm från resp huvudman, läkare, enhetschef psykmott*, enhetschef SF-

vuxen*, samordnare SF-vuxen, läkare Beroendecentrum 

Gemensam vårdplanering 

vid utskrivning från  

slutenvård 

Kurator slutenvård, socialsekr, samordnare psykmott, mentalskötare, PO, 

läkare slutenvård, sjuksköterska slutenvård 

Övriga ärendemöten – 

t.ex. försörjningsstöd 

Socialsekr, sjuksköterskor, mentalskötare, kuratorer, cm, PO 

Informella kontakter Samtliga vid behov 
 

*De två enhetscheferna ”turas om” med att närvara på ACT-teamets möten. 

Förkortningar i tabell 4: 

Cm – case manager 

PO – personligt ombud 

SF – socialförvaltningen 

Svedjan – Svedjans Arbetscenter, verksamheten för daglig sysselsättning  
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Kapitel 8: Redovisning av intervjumaterial – del 1 

Vilka är berörda av samverkan, vilka intervjuades och vilka frågor 
rör samverkan? 

Vilka är berörda? 

I intervjun med enhetschefen för Vallentuna psykiatriska mottagning ställdes frågan vilka på 

mottagningen som är berörda av samverkan/samarbete med socialtjänsten? Hon svarade att 

alla är berörda på något sätt. Läkarna har en central roll i vårdplanering och skriver intyg till 

socialtjänstens handläggare i olika frågor – dessutom har de indirekt påverkan genom t.ex. att 

de skriver intyg till Försäkringskassan, vilket kan påverka framför allt försörjningsstöd. Sjuk-

sköterskorna har mycket kontakt med boendestödet och mentalskötarna samarbetar kring om-

vårdnad av patienterna. Kuratorerna arbetar med sociala frågor, vilket självfallet innebär kon-

takt med socialtjänsten. Intervjumaterialet visar samtidigt att alla som arbetar med socialpsy-

kiatri inom socialtjänsten berörs av samverkan/samarbetet med psykiatrin, vilket är en följd av 

att kunderna/klienterna alla har kontakt med psykiatrin.  

 

Men det finns också viktiga uppdelningar inom respektive organisation. Såväl den psykia-

triska mottagningen som socialtjänsten måste samarbeta med den slutna psykiatriska vården, 

som ligger geografiskt i en annan kommun och organisatoriskt i en annan vårdenhet än mot-

tagningen. Dessutom är sedan den 1 mars 2010 ansvaret för det slutna psykiatriska vården 

uppdelad mellan frivillig slutenvård, som liksom den öppna psykiatriska vården i nordöstra 

Stockholm lagts ut på entreprenad genom Prima Vuxenpsykiatri, och tvångsvård enligt LPT, 

som fortfarande sköts i landstingets egen regi. Socialtjänsten i sin tur är uppdelad mellan 

handläggarnas/socialsekreterarnas myndighetsfunktion att utreda och besluta om insatser i den 

ena delen av socialförvaltningens organisation och utförarverksamheterna i den andra delen. 

För gruppen patienter/klienter med komplexa vårdbehov finns en särskild samverkansfunkt-

ion, case manager, som sker i samverkan mellan den psykiatriska mottagning, socialtjänsten 

och dessutom beroendevården. Case managers får stöd av ACT-teamet, som består av pro-

fessionella från samtliga dessa parter. Dessutom framkom i intervjuerna att det finns mycket 

samarbete mellan psykiatrin och socialtjänstens försörjningsstöd, som liksom socialpsykiatrin 

tillhör socialförvaltningens enhet för vuxna men har en egen arbetsgrupp. Förutom alla dessa 

funktioner finns den fristående rollen personligt ombud (PO), som liksom case managers har 

kontakter med alla funktioner vid behov. Det finns också mycket samarbete med andra parter 
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- i intervjumaterialet nämns barn- och familjeenheten och äldreomsorgen inom socialtjänsten, 

överförmyndarnämnden inom kommunen, Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), Försäkrings-

kassan, Arbetsförmedlingen, primärvården, rättspsykiatrin och kriminalvården (Figur 6). 

Vilka intervjuades? 

13 personer intervjuades under maj-juli 2010. Fem av dessa personer tillhör landstingets psy-

kiatri (sedan 2010-03-01 Prima vuxenpsykiatri), därav fyra från Vallentuna psykiatriska mot-

tagning (”psykiatrimottagningen”): Enhetschefen, en läkare med särskilt ansvar för ACT-

teamet, samordnaren på mottagningen som även är psykoterapeut samt en mentalskötare som 

på halvtid även är case manager. Den femte personen är kurator på en slutenvårdsavdelning 

på Danderyds sjukhus.  

 

Från socialtjänsten intervjuades åtta personer: Enhetschefen för vuxenheten (myndighet)
20

, en 

socialsekreterare för socialpsykiatrin, enhetschefen för utförarverksamheterna för socialpsyki-

atrin, samordnaren för daglig sysselsättning (Svedjan), arbetscoachen för supported em-

ployment (SIKTA), samordnaren för boendestödsverksamheten tillika stödboendet (Alléns 

stödboende)
21

, case managern samt den tillfälligt förordnade samordnaren för försörjnings-

stöd. Dessutom inkluderas i materialet en intervju med det personliga ombudet som gjordes i 

december 2009. 

 

Intervjuerna med cheferna gjordes först efter att de andra intervjuerna hade genomförts, med 

undantag för intervjun med läkaren, som var inplanerad tidigare men fick bokas om och där-

för gjordes näst sist. Meningen med denna ordning var att utifrån de inledande intervjuerna 

försöka få insikt i perspektiv som kanske inte alltid kunde utläsas i dokumentstudien, där en-

hetschefernas perspektiv blir synliga i större grad än de övrigas. Intervjun med samordnaren 

för försörjningsstöd var inte med i den ursprungliga planeringen eftersom försörjningsstöd 

inte nämnts i något av dokumenten som rör samverkan i detta område. Men betydelsen av 

samarbete i detta område framkom tydligt i flera intervjuer, så en intervju bokades och gjor-

des sist av alla (se Tabell 5). 

 

 

 

                                                 
20

 Här intervjuades den tidigare enhetschefen, som innehaft den tjänsten under åren 2007-2009 och blev sedan tf. 

avdelningschef den 1 januari – 31 augusti 2010. 
21

 En boendestödjare deltog i en del (c:a 15 minuter) av denna intervju tillsammans med samordnaren. 
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Tabell 5 

Tabellen visar vilka personer som intervjuades i sina respektive funktioner, deras profession-

ella kompetenser, hur länge de har arbetat i Vallentuna samt vilka samverkansmöten (”sam-

verkansarenor”) de deltar i (direkta eller informella kontakter ej inräknade). 

 

Intervjuade  

personer 

Profession 

 

Arbetat i 

Vallentuna 

Samverkansarena 

Psykiatrin    

Enhetschef  

psykiatrimottagning 

leg. psykotera-

peut 

4 år Styrgrupp, styrgrupp komplexa behov,  

ACT-team, samverkansgrupp, samverkansmö-

ten, föreläsningar, styrgrupp PO 

Samordnare  

psykiatrimottagning 

mentalskötare 8 år Samverkansmöten, föreläsningar,  

gemensam utbildning 

Läkare  

psykiatrimottagning 

läkare 2 år ACT-team 

case manager/ 

mentalskötare 

mentalskötare 14 år ACT-team, föreläsningar, gemensam utbild-

ning 

Kurator - slutenvård socionom 4 år  Gemensam vårdplanering vid utskrivning 

Socialtjänsten    

Enhetschef SF  

(myndighet) 

socionom 3 år Styrgrupp, styrgrupp komplexa behov, ACT-

team, samverkansmöten, föreläsningar 

Socialsekerare  

vuxengrupp 

socionom 1 år IVP-möten, gemensam vårdplanering,  

föreläsningar, gemensam utbildning 

Samordnare  

försörjningsstöd 

socionom 3 år Föreläsningar 

Enhetschef SF  

(utförare) 

Mentalskötare, 

högskoleutbildn 

föreståndare  

c:a 20 år Styrgrupp, samverkansgrupp, frukostmöten, 

föreläsningar 

Samordnare   

boendestöd 

Boendestödjare, 

psyk utbildning 

vårdgymnasium 

c:a 20 år Samverkansmöten, IVP-möten, föreläsningar, 

gemensam utbildning 

Samordnare  

Svedjan 

arbetsterapeut 6 månader Samverkansmöten, IVP-möten, föreläsningar, 

gemensam utbildning 

Arbetscoach SIKTA arbetsterapeut 1½ år Samverkansmöten, IVP-möten, föreläsningar, 

gemensam utbildning 

Case manager socionom 7 år ACT-team, samverkansmöten, föreläsningar 

Fristående funktion    

Personligt ombud jurist 7 år Styrgrupp PO, samverkansgrupp, IVP-möten,  

gemensam vårdplanering 
 

 

Flera intervjuer skulle kunna ha gjorts, men rymdes inte inom uppsatsens omfattning. Case 

managern på Beroendecentrum kunde inte intervjuas då hon just avslutat sin anställning och 

det fanns en tillfällig ersättare i väntan på rekrytering. På den psykiatriska mottagningen 

skulle intervjuer kunna ha gjorts med sjuksköterska, kurator, psykolog eller arbetsterapeut och 

ytterligare någon läkare. På slutenvården gjordes bara en intervju och därför ingen med t.ex. 

en läkare eller sjuksköterska. Inte heller intervjuades någon kurator eller läkare på tvångsvår-

den eller någon från psykiatrins mobilteam. En annan tänkbar person att intervjua skulle ha 
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varit den tidigare överläkaren för psykiatrin i Stockholm nordöst, som sedan mars 2010 är VD 

för Prima Vuxenpsykiatri. Socialchefen är ansvarig för hela socialförvaltningens verksamhet, 

men eftersom hon deltar direkt i endast en av de olika samverkansformerna som har studerats 

(styrgruppen för personligt ombud, se nedan) valde jag att inte intervjua henne. Vad alla dessa 

tänkbara intervjuer skulle kunna ha tillfört studien diskuteras i analysen kapitel 10.  

Känner medarbetarna till samverkansöverenskommelsen? 

I samtliga intervjuer (förutom PO, då intervjun gjordes tidigare) frågades om personen känner 

till samverkansöverenskommelsen mellan landstingets psykiatri och Vallentuna kommun. De 

tre enhetscheferna hade arbetat med utformningen av avtalet och svarade givetvis ja på frå-

gan. De flesta andra svarade antingen att de hade läst och kände väl till avtalet eller att de 

kände till avtalet, men inte den exakta utformningen. Dessa personer berättade antingen 

självmant eller som svar på en följdfråga att de kände väl till de skriftliga rutinerna för deras 

del av verksamheten (IVP eller ACT-team - se dokumentstudien kap 6). För de intervjuperso-

ner som är med i ACT-teamet var det, trots följdfrågor, inte alltid klart för intervjuaren vilken 

av de två samverkansöverenskommelserna de hänvisade till – den övergripande eller den som 

rör komplexa vårdbehov? Eller om de kände till båda avtalen? 

 

Två personer kände inte alls eller knappt till avtalet. Samordnaren för försörjningsstöd hade 

bara nyligen fått information om avtalet. Hon hade uppfattningen att avtalet inte gällde för-

sörjningsstöd. Kuratorn på den psykiatriska slutenvården kände inte alls till överenskommel-

sen. Hon hade ansvar för kontakten med sex kommuner och visste inte vilka avtal som kunde 

finnas med respektive kommun.   

Vilka områden rör samverkan? 

I intervjuerna framkom tydligt att samverkan eller samarbete antingen sker eller skulle behöva 

ske kring de flesta frågor som kan tänkas röra en klient/patients liv – förutom vård och om-

sorg, boendestöd och sysselsättning även övriga boendefrågor såsom behov av bostad, andra 

ekonomiska frågor och fritidsaktiviteter. Många klienter/patienter har också missbrukspro-

blem och många har somatiska problem, där samverkan eller samarbete behövs med andra 

vårdenheter.  

 

Samverkan handlar om att kombinera medicinsk vård och omvårdnad med socialt stöd och 

omsorg. Socialtjänsten behöver information från psykiatrin om den enskilde personens svå-
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righeter och funktionsnivå. När t.ex. socialsekreteraren ska utreda en enskild persons ansökan 

om insatser behövs information som komplement till personens egna utsagor. Om personen 

sedan får beviljat boendestöd eller daglig sysselsättning är det viktigt för utförare att veta vad 

personen har för medicinsk bakgrund. Socialtjänstens insatser är å sin sida ofta en förutsätt-

ning för lyckade behandlingsinsatser från psykiatrin. 

 

I varje intervju frågades var samverkan/samarbete sker och kring vilka frågor och insatser. 

Nedan sammanfattas svaren inklusive olika exempel som intervjupersonerna berättade. 

 

Vård och omsorg 

Enhetschefen för psykiatrimottagningen framhöll psykiatrins medicinska ansvar för vård och 

omsorg. De patienter som behöver insatser från socialtjänsten är också ofta de patienter som 

har de största medicinska behoven. Läkaren förklarade att de flesta av dessa patienter är ordi-

nerade medicinering snarare än t.ex. psykoterapi, eftersom de oftast har svårigheter att t.ex. 

passa regelbundna samtalstider eller göra olika uppgifter som man får av terapeuten. Patien-

terna måste själva hämta ut sina mediciner från apoteket och kan behöva stöd i detta, vilket de 

kan få antingen från en mentalskötare eller ibland från en boendestödjare – här överlappar 

arbetsuppgifterna mellan huvudmännen. Idag har patienterna själva ansvar för sina mediciner 

och förvarar medicinerna hemma. Detta kan innebära t.ex. att boendestödjarna behöver på-

minna dem om att ta medicinen och därför behöver känna till vilka mediciner kun-

den/patienter tar
22

. Samarbetet kan också handla om att hjälpa kunderna/patienterna att 

komma iväg till läkartider eller andra samtal på den psykiatriska mottagningen.  

 

Samordnaren för boendestödet framhöll att samarbete behövs som mest när en kund mår 

mycket dåligt (vilket man kallar för att ”svikta”). Då släpper kanske personen inte in boende-

stödet i sin bostad och går inte till den dagliga sysselsättningen. En bedömning kan behöva 

göras om eventuell inläggning i slutenvård eller kanske en ändring av medicineringen. Alléns 

stödboende har samma behov av samarbete med psykiatrin som boendestödet. 

 

Sysselsättning 

För de arbetstagare/patienter som har bistånd till daglig sysselsättning gör arbetsterapeuterna 

på Svedjans Arbetscenter en bedömning av hur man ska hjälpa personen - vilka grupper ar-

                                                 
22

 Samordnaren berättade att vid starten av boendestödsverksamheten och under ganska många år därefter förva-

rade boendestödet medicinen åt patienterna/kunderna i kontorslokalen.  
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betstagaren ska delta i eller om hon ska delta i SIKTA’s supported employment verksamhet. 

Information om det medicinska tillståndet är en viktig del av underlaget, tillsammans med den 

arbetsterapeutiska bedömningen av funktionsnivån och personens egna önskemål och intres-

sen. Svedjan berörs liksom boendestödet av akuta situationer då arbetstagaren/kunden ”svik-

tar”. 

 

Boendefrågor 

Boendestöd är en insats som är riktat till personer som klarar eget boende under förutsättning 

att de får stöd i detta. Verksamheten på Alléns stödboende är anpassat till personer som behö-

ver samma sorts hjälp, men i större omfattning. Det finns också personer som bedöms kunna 

bo i eget boende, men som har problem att hitta eller behålla en egen bostad. Många har svårt 

att betala hyra på grund av dålig ekonomi. Andra har inte haft eget boende på länge eller 

kanske någonsin. Många har låga inkomster och inga eller få tillgångar. Vissa kan få en bo-

stad på socialkontrakt genom socialtjänsten
23

, men för andra är andra-handsboende det enda 

alternativet. En del unga vuxna personer bor kvar hos sina föräldrar och behöver hjälp att 

komma vidare till eget boende. Hos socialtjänsten är försörjningsstödsgruppen ansvarig och 

inom psykiatrin är det kuratorerna eller mentalskötarna som hjälper patienterna med dessa 

frågor, vilket innebär ett behov av samarbete mellan dessa funktioner. 

 

HVB-hem eller särskilt boende 

HVB-hem nämns här som ett eget område eftersom formen omfattar samtliga de tre ovan-

nämnda områden – medicinsk vård, omsorg, boende och sysselsättning. Samtliga HVB-hem 

som socialnämnden använder ligger som nämnts i kapitel sex i andra kommuner, ofta utanför 

Stockholms län. I dessa fall sker samarbetet direkt mellan HVB-hemmet och den närmast 

liggande psykiatrimottagningen, eller också samarbetar psykiatrin i Vallentuna genom att 

bekosta den delen av placeringen som anses hänföra till medicinsk psykiatrisk vård.
24

 Ärende 

där klienten placeras på HVB-hem handläggs av socialsekreterare i vuxengruppen och liksom 

i andra ärenden behövs underlag från psykiatrin.  

 

Andra ekonomiska frågor 

Den ekonomiska försörjningen är ett svårt område för många personer med långvariga psy-

kiska problem. Många har sjukpenning och får så småningom aktivitetsersättning genom För-

                                                 
23

 I en del kommuner kallas denna typ av socialbostad för ”försökslägenhet”. 
24

 Denna typ av samarbete berörs inte av Vallentunas samverkansöverenskommelse. 
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säkringskassan. Men - som mentalskötaren/case managern framhöll i sin intervju - hela vård- 

och försäkringssystemet bygger på att den enskilde ansöker om hjälp i enlighet med gällande 

regler. Detta kräver förmågan att ta den typen av initiativ och även att hålla ordning på pap-

per. Många behöver hjälp med att t.ex. göra en ansökan hos Försäkringskassan. En del perso-

ner, t.ex. sådana som drabbats av depression eller utbrändhet, har helt enkelt slutat gå till sitt 

arbete och har aldrig ansökt om sjukpenning. En ansökan till Försäkringskassan måste också 

styrkas av intyg, oftast när det gäller denna grupp från psykiatrins läkare. Ansökan kan avslås 

eller handläggningen dra ut på tiden så att behov av försörjningsstöd uppstår i avvaktan på 

besked. Många har aldrig arbetat och har inte rätt till sjukpenning eller så är sjukersättningen 

så låg att den måste kompletteras genom försörjningsstöd när det uppstår särskilda kostnader. 

Många personer har t.ex. behov av omfattande tandvård. För vissa personer kan det vara pro-

blem att betala de mediciner som läkaren förordnat, innan de nått upp till den nivå där de får 

frikort. En annan vanlig situation är att el-bolaget varnar för att man kommer att stänga av 

elektriciteten i bostaden på grund av obetalda räkningar. 

 

Eftersom ekonomiska problem självklart har stor betydelse för patienternas/klienternas liv, 

kommer dessa frågor ofta upp i alla deras olika kontakter - även om det huvudsakliga ansvaret 

tillhör kuratorerna, mentalskötarna och försörjningsstödets socialsekreterare. 

 

Komplexa vårdbehov 

Flera intervjupersoner ansåg att personer med komplexa vårdbehov på grund av samtidiga 

psykiatriska och missbruks- och beroendeproblem ofta är de personer som sammantaget har 

de största problemen och störst behov av hjälp, samtidigt som de är de svåraste patienterna 

/klienterna att hjälpa. De psykiatriska problemen är svåra att behandla så länge som miss-

bruket eller beroendet fortsätter, medan missbruket/beroendet är svårt att behandla på grund 

av de bakomliggande psykiatriska problemen. Ansvaret för den psykiatriska respektive bero-

endebehandlingen ligger på olika verksamheter inom landstinget, vilket föranleder behov av 

samverkan/samarbete mellan dessa verksamheter. Vård och behandling för denna grupp blir 

ännu mer komplex, eftersom medicinsk behandling för missbruket/beroendet vanligen kom-

pletteras med psykosocial behandling i form av individ- eller gruppsamtal. Socialtjänsten 

ansvarar för sådan behandling, i Vallentuna genom Addictusmottagningen.  

 

Som följd av dessa komplexa eller kombinerade problem har dessa personer också problem 

med boende, ekonomi och sysselsättning. De kan även ha juridiska problem genom tidigare 
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domar eller misstankar om brott. De har ofta extremt svårt att hålla reda på papper och hålla 

tider och kan sakna motivation för att ens försöka. Case managers, enhetscheferna för den 

psykiatriska mottagningen, läkaren, enhetschefen för vuxna (myndighet), socialsekreteraren 

och samordnaren för försörjningsstöd framhöll alla behovet av tätt samarbete mellan psykia-

tri, beroendevård och socialtjänst för att kunna åstadkomma någon form av framgångsrik vård 

och rehabilitering för denna grupp.   

 

Sluten psykiatrisk vård 

När det gäller sluten psykiatrisk vård så sker samarbete tydligast vid utskrivning, då den 

öppna psykiatriska mottagningen övertar ansvaret för den medicinska vården samtidigt som 

det många gånger finns behov av insatser från socialtjänsten. De sociala behoven kan handla 

om såväl socialpsykiatriska insatser som ekonomiska frågor och boendefrågor. Personer som 

skrivs in i slutenvård kan antingen vara återkommande patienter som skrivs in under perioder, 

då såväl slutenvården som övriga verksamheterna ofta känner till personens förutsättningar 

och problem, eller vara helt nya för den psykiatriska vården, i vilket fall alla inblandade behö-

ver sättas in i personens ärende. 

 

Var sker samverkan - hur används de arenorna för samverkan? 

I samtliga intervjuer frågades på vilka sätt och i vilka fora som samverkan eller samarbete 

sker i Vallentuna. Svaren visar hur intervjupersonerna upplever det som sker i de olika are-

norna som redovisades i dokumentstudien (se Tabell 4, kapitel 6, s. 78). 

Övergripande ledningsarenor 

Samverkansstyrgrupp 

Chefen för socialförvaltningen (utförare) beskrev styrgruppen som ett forum för att diskutera 

övergripande frågor och göra gemensam planering, t.ex. omkring utbildningsfrågor. Chefen 

för psykiatrimottagningen gjorde en liknande beskrivning. Chefen för socialförvaltningen 

(myndighet) beskrev styrgruppen som ett tillfälle dels för att diskutera övergripande plane-

ring, dels för att cheferna ska lära känna varandra för att lättare kunna ta kontakt med 

varandra då problem uppkommer där de behöver stödja sin personal.  
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Samverkansgruppen 

På grund av avgränsningarna i studien intervjuades inte representanterna från primärvården 

eller Intresseföreningen för schizofreni (IFS). Utredaren från socialförvaltningen, som är upp-

satsens författare, intervjuades givetvis inte heller. Men samtliga andra medlemmar i samver-

kansgruppen – dvs. medlemmarna i samverkansstyrgruppen samt PO - inkluderades i studien. 

Alla såg samverkansgruppen främst som ett forum för utbyte av information om övergripande 

frågor. 

  

Styrgruppen för komplexa vårdbehov – case managers möten 

De båda case managers och två av de berörda enhetscheferna (för psykiatrimottagningen och 

socialförvaltningens myndighetsdel) intervjuades. Alla föreföll uppfatta styrgruppen som ett 

forum för beslut om övergripande frågor t.ex. budget. Mötena där case managers deltar an-

vänds för löpande rapportering till styrgruppen och till att diskutera frågor och problem där 

case managers behöver stöd av sin styrgrupp. 

 

Styrgruppen för personligt ombud (PO) 

PO berättade att han hade tidigare endast varit knuten till samverkansgruppen, men upplevt att 

denna grupp inte fungerade för styrning av hans verksamhet. I stället hade han under en pe-

riod samtal med socialchefen, men efterfrågade ändå en styrgrupp där han kunde utbyta in-

formation och synpunkter om t.ex. den psykiatriska vården och Försäkringskassan. Den lilla 

styrgruppen som startades hösten 2009, med enhetschefen för psykiatrimottagningen och so-

cialchefen som medlemmar, upplevde han som en förbättring. Enhetschefen för psykiatrimot-

tagningen beskrev sin roll som att bidra till PO-verksamheten genom sina kunskaper om psy-

kiatri. Socialchefen intervjuades inte i studien.  

Andra gemensamma övergripande arenor 

Samverkansmöten (frukostmöten) 

Flera personer – alla tre enhetscheferna, samordnaren för psykiatrimottagningen, samordnarna 

för boendestödet och Svedjan och socialsekreteraren för vuxengruppen – berättade om de 

regelbundna samverkansmötena (frukostmötena). Frukostmötena har hållits c:a en gång i må-

naden i många år. Värdskapet för mötena ”rullar runt” till de olika enheterna. Alla som är i 

tjänst i de berörda verksamheterna närvarar inklusive enhetscheferna (se Tabell 4, kapitel 6,  

s. 78). Läkarna deltar däremot inte. Psykiatrins slutenvård, som alltså ligger i en annan kom-

mun, har inte blivit inbjuden. 
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Frukostmötena används för att diskutera varje typ av fråga utom enskilda klienter/ 

patienter. Såväl information om större förändringar i verksamheten som mindre frågor som 

t.ex. bemanning under semestern sprids i detta forum och olika problem som uppkommer i 

samarbetet diskuteras och ventileras. Ibland finns en ganska diger dagordning, medan andra 

gånger finns ganska lite att diskutera och mötet blir mer som ett kontakttillfälle. Många passar 

på att boka möten kring enskilda patienter vid dessa tillfällen. Enhetschefen för utförarverk-

samheterna berättade att det under en period hade varit ett avbrott i frukostmötena, men att de 

på grund av en gemensam önskan togs upp igen eftersom ”vi kom ifrån varandra”. 

 

Arbetsgruppen för samverkansrutiner och individuell vårdplanering 

Arbetsgruppen för samverkansrutiner är ett exempel på en samverkansgrupp som tillsatts för 

att arbeta med en särskild fråga. Inga av de personer som intervjuades hade själva deltagit i 

denna arbetsgrupp, men flera kände till och hänvisade till den. Enhetschefen för utförarverk-

samheterna och samordnaren för boendestödet berättade att rutiner för individuell vårdplane-

ring har funnits länge. Efter diskussioner i frukostmöten skapades 2008 en grupp för att utar-

beta ett förslag till uppdatering. Medlemmarna i gruppen var från den psykiatriska mottag-

ningen en mentalskötare och en sjuksköterska och från socialtjänsten en socialsekreterare, en 

boendestödjare och den tidigare samordnaren för Svedjans Arbetscenter. Gruppens förslag 

presenterades på ett frukostmöte och godkändes sedan av styrgruppen.  

 

Gemensamma utbildningar 

De flesta som intervjuades berättade att de hade deltagit i gemensamma utbildningar. Dessa 

har hållits dels i form av gemensamma föreläsningar eller seminarier kring särskilda ämnen, 

dels en längre utbildning våren 2010. Läkaren hade närvarat vid en föreläsning, men hade 

med hänvisning till bristande tid inte deltagit i den längre utbildningen. Samordnaren för för-

sörjningsstöd hade inbjudits till flera föreläsningar och liksom övriga socialsekreterare för 

försörjningsstöd varit på några av dem, men ingen från försörjningsstöd hade inbjudits till den 

längre utbildningen våren 2010. Den längre utbildningen beskrevs av flera personer som att 

ha innehållit främst diskussioner kring olika typer av gemensamma frågor.  

 

Sex personer – samtliga tre chefer, samordnaren för psykiatriatrimottagningen, mentalsköta-

ren/case managern och socialsekreteraren för vuxna – nämnde de gemensamma föreläsning-

arna och den gemensamma utbildningen våren 2010 som viktiga arenor. Socialsekreteraren 
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ansåg att diskussionerna som förekom under utbildningen gav nya perspektiv och flera perso-

ner ansåg att det var ett viktigt sätt att uppnå större förståelse för varandras yrken och roller. 

Socialsekreteraren för försörjningsstöd hade önskat vara med på den gemensamma utbild-

ningen och ansåg att de gemensamma föreläsningarna hon hade varit på var mycket givande. 

Arenor knutna till individärenden (enskilda klienter/patienter) 

Individuell vårdplanering (IVP) 

Flera intervjupersoner beskrev IVP-möten och de deltagande personerna på ett sätt som 

stämmer väl med de skriftliga rutinerna (se dokumentstudien kap. 7, s. 58). Socialsekreteraren 

beskrev IVP som en precisering av redan beslutade insatser. Från psykiatrin deltar oftast men-

talskötare eller sjuksköterska. Ibland kan en psykolog delta i mötet. Läkare närvarar sällan, 

utan information och svar på eventuella frågor om t.ex medicinering eller diagnos meddelas 

genom mentalskötaren eller sjuksköterskan. Om personen har case manager eller PO deltar 

denne samt kontaktpersoner från utförarverksamheterna. Socialsekreteraren förklarade att IVP 

endast styr socialpsykiatrins insatser, även om information om psykiatrins stöd och medicinsk 

behandling också ingår i underlaget och psykiatrin självfallet torde ha nytta av information 

som framkommer från socialtjänsten.  

 

Gemensam vårdplanering (sluten psykiatrisk vård) 

Kuratorn (som hade arbetat på den slutna vården i fyra år) kände inte till att det skulle finnas 

skriftliga samverkansrutiner som styr den gemensamma vårdplaneringen. När intervjuaren 

beskrev rutinerna (se kapitel 7, s. 76) ansåg hon att de stämde väl med hur den gemensamma 

vårdplaneringen sköts, vilket enligt henne egentligen är självklarheter utifrån gällande lag-

stiftning. Såväl kuratorn som intervjupersoner hos såväl psykiatrimottagningen som social-

tjänsten beskrev en rad svårigheter kring den gemensamma vårdplaneringen, vilka redovisas 

nedan i avsnittet om samverkan med slutenvården. 

 

Komplexa vårdbehov - ACT-team 

Samtliga intervjupersoner som berörs av ACT-teamet – enhetscheferna för psykiatrimottag-

ningen respektive socialtjänsten (myndighet), case managers, läkaren och socialsekreterarna 

för både vuxna och försörjningsstöd – framhöll teamet som en oerhört viktig arena. Båda case 

managers berättade att, innan ACT-teamet startades, fick de ständigt springa runt mellan de 

olika ansvariga – läkaren, socialsekreterarna m.fl. – för att försöka hålla ihop planeringen och 

insatserna. Inte minst var det svårt att få tag på den ansvariga läkaren och dessutom var psyki-
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atrin och beroendevården ofta inte överens om vilken läkare som skulle ha ansvaret för pati-

enten i fråga. Men utvecklandet av ACT-teamet har inneburit en lång process med en rad svå-

righeter, vilket redovisas i kapitel nio under avsnittet om komplexa vårdbehov.  

Informella/direkta kontakter 

10 intervjupersoner nämnde på något sätt vikten av oplanerade direkta kontakter, oftast per 

telefon men även genom att snabbt ordna möten när ett problem uppstår. Samordnaren för  

psykiatrimottagningen beskrev t.ex. att hon brukar ringa till en socialsekreterare för försörj-

ningsstöd när en patient har ekonomiska bekymmer. Samordnaren för boendestöd beskrev att 

”samarbete sker när det behövs”, ofta just genom snabba kontakter när en situation uppstår. 

Arbetscoachen för SIKTA beskrev att hon, givetvis med arbetstagarens medgivande, brukar 

ringa till dennes kontaktperson på psykiatrimottagningen och samråda kring vad som är bäst 

för denna person. Läkaren beskrev att det viktigaste i samarbetet är att hon är tillgänglig för 

att konsulteras eller ge svar på frågor, vilket resulterar i mycket kommunikation per telefon 

eller e-post (givetvis med hänsyn till sekretess). Case managers beskrev att deras arbete till 

stor del består just av kontakt med olika personer i olika roller, ofta per telefon. Samordnarna 

för boendestödet och Svedjan vill bli uppringda av någon från psykiatrin när t.ex. en 

kund/patient blir akutinlagd eller utskriven från slutenvården. Boendestödet kontaktar å sin 

sida en mentalskötare eller sjuksköterska när de märker att en kund/patient håller på ”svikta”, 

vilket ibland resulterar i ett gemensamt hembesök. 

 

Även enhetscheferna beskrev vikten av denna typ av kontakt. Enhetschefen (myndighet) 

framhöll vikten av att snabbt ta kontakt med sin kollega på psykiatrimottagningen när ett pro-

blem uppstår, innan det hinner växa och bli ”en surdeg som ligger och maler”. Det kan handla 

om individärenden, om information kring t.ex. ändringar i verksamheter eller andra problem 

som har uppstått i verksamheterna. Enhetschefen för psykiatrimottagningen berättade att 

”man kan gå över direkt till varandra för att mötas och diskutera, om det är så”.  
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Kapitel 9: Redovisning av intervjumaterial – del 2 

Mål, syften, framgångar och svårigheter 

 

I samtliga intervjuer frågades vad som intervjupersonen uppfattar är målet med hennes/hans 

arbete samt vad hon/han uppfattar vara sina samarbetspartners mål. I de flesta intervjuer reso-

nerades vidare omkring huruvida målen är samstämmiga.  

 

Enligt intervjuguiden skulle varje intervju även innehålla en serie med följande frågor:  

1) Syftet med samverkan/samarbetet, 2) vad man vill ha ut av samverkan/samarbetet, 3) vad 

man vill att den andra parten ska bidra med i samarbetet samt 4) vad man tror att den andra 

parten vill ha av intervjupersonen. Det fanns en tendens att uppfatta dessa frågor som sam-

manhängande och inte minst de två första frågorna blev svåra att skilja emellan. Intervjuaren 

formulerade då oftast om frågorna för att hjälpa intervjupersonen hitta sitt eget sätt att svara, 

vilket gjorde att hela frågeserien oftast inte ställdes på ett uttalat sätt. Svaren gick också ofta 

in i varandra. Men i samtliga intervjuer (förutom det personliga ombudet, som inte fick dessa 

frågor i denna form) blev frågorna besvarade.  

 

Varje intervju innehöll också frågor om vad som kännetecknar framgångsrikt samverkan/ 

samarbete respektive vilka svårigheter som uppstår. De flesta intervjupersoner började tala 

om dessa frågor redan tidigt i intervjun, innan frågorna egentligen hade ställts. Intervjuperso-

nerna tenderade även att komma tillbaka till dessa frågor längre fram i intervjun. Därför har 

det inte varit möjligt att redovisa svaren i enlighet med hur frågorna står i intervjuguiden, utan 

jag har i stället sorterat enligt de breda teman ”mål”, ”vad man vill ha ut av samverkan”, 

”framgångsrik samverkan” samt ”svårigheter med samverkan”.   

 

Svaren redovisas enligt områdena ”ledarskap och organisation”, ”vård, omsorg och syssel-

sättning”, ”boende och ekonomi”, ”komplexa vårdbehov”, ”sluten psykiatrisk vård” samt 

”personligt ombud”. Dessa kategorier har konstruerats utifrån själva intervjustudien, samti-

digt som de följer vissa organisatoriska områden (se kapitel 7 och kapitel 8). Det har dock inte 

varit möjligt att enkelt föra över rubriker från något organisationsschema. Samverkansområ-

det ”ledarskap och organisation” har inkluderats därför att såväl dokumenten som studerats 

som intervjumaterialet visar att faktorer som har att göra med psykiatrins och socialtjänstens 

respektive organisationer och ledning har stor betydelse. Det samverkansområde som jag har 
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kallat för ”vård, omsorg och sysselsättning” har formats utifrån rutinerna för individuell vård-

planering (IVP) med sina krav på ett nära samarbete kring dessa frågor och uppgifter i inter-

vjuerna som beskriver samarbetet mellan socialsekreterarna, boendestödet, den dagliga 

sysselsättningen och de olika yrkesprofessionella på den psykiatriska mottagningen. ”Boende 

och ekonomi” följer socialförvaltningens organisation, där arbetsgruppen för försörjningsstöd 

har ansvar för dessa frågor och oftast samarbetar med samordnare eller kuratorerna på psykia-

trimottagningen. ”Komplexa vårdbehov” är benämningen som används för en särskild sam-

verkansverksamhet. ”Sluten psykiatrisk vård” och ”personligt ombud” är benämningarna på 

verksamheter som inte berörs direkt av samverkansöverenskommelserna men som berörs 

tydligt av verksamheten i övrigt. 

Ledarskap och organisation 

De flesta intervjusvar som inkluderas under detta samverkansområde kommer från intervjuer-

na med enhetscheferna, men även svar från andra intervjupersoner inkluderas. 

 

Målen för verksamheterna 

Enhetschefen för psykiatrimottagningen beskriver psykiatrins mål som att tillgodose den psy-

kiatriska hälsan i Vallentuna, både preventivt och med aktuella problem. Detta sker utifrån en 

medicinsk specialitet – sjuk- och hälsovård med psykiatrisk inriktning och med instrument 

som utredning, diagnostisering och behandling. Socialtjänstens mål uppfattar hon som eko-

nomisk trygghet för sina klienter samt omvårdnad enligt lagarna SoL och LSS. Målen anser 

hon kompletterar varandra.  

 

Enhetschef för socialtjänsten (myndighet) uttryckte socialtjänstens mål som att ge individen 

ett värdigt liv utifrån sina förutsättningar och kompensera tillkortakommanden. Psykiatrins 

mål uppfattar hon som att lindra lidande och om möjligt bota sjukdom. Hon uppfattar målen 

som samstämmiga, men att ”vägarna dit är lite olika”. Enhetschefen (utförare) uttryckte soci-

altjänstens mål som att erbjuda personer med psykiska funktionshinder en så bra tillvaro som 

möjligt med hjälp av personalens kompetens - att de får en bra vardag, att de kan utvecklas 

utifrån sina förutsättningar. Psykiatrins mål uppfattar hon bygger i stället på ett medicinskt 

behandlingsuppdrag. Målen ser hon som ”innerst inne” samstämmiga. 
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Vad man vill ha ut av samverkan  

Enhetschef för psykiatrimottagningen vill att samverkan ska leda till flexibla lösningar, icke-

krångliga beslutsvägar och snabbare processer och tror att socialtjänsten vill ha detsamma. 

Enhetschefen för socialtjänsten (myndighet) uttryckte syftet som att den enskilde inte ska 

komma i kläm. Av psykiatrin vill hon ha ömsesidig respekt och förtroende och att man delar 

ansvaret för personens väl och ve. Hon framhöll särskilt att detta ska ske med utgångspunkt i 

vad som är och inte är möjligt utifrån tillgängliga resursernas ramar, lagstiftning osv. Hon 

”hoppas” att psykiatrin vill ha samma sak. Enhetschefen (utförare) ansåg syftet med samver-

kan vara att uppnå en helhet för kunden. Syftet är även att uppnå dialog, lära av varandra och 

skapa samsyn. Hon anser samverkan behövs utifrån tre olika perspektiv: kundperspektivet – 

vad som är bäst för kunden/patient, personalperspektivet – som stöd till personalen, och myn-

dighetsperspektivet – vad som är bra för verksamheten. 

 

Framgångsrik samverkan  

Enhetschefen (myndighet) berättade att när hon började i Vallentuna 2007 fick hon ett tydligt 

uppdrag från ledningen att utveckla samverkan. Hon fick också en tydlig positiv respons från 

psykiatrin i detta, inte minst från enhetschefen för mottagningen. Samtidigt framhöll hon att 

utan personligt vilja och engagemang kan samverkan inte lyckas.  

 

Enhetschefen (myndighet) och enhetschefen (utförare) talade om ömsesidig förståelse och 

respekt som en nödvändig grund för samverkan. Kunskap om varandra och respekt för 

varandras roller nämndes som viktiga delar i detta. Många intervjupersoner talade om de re-

spektive mötesarenorna som viktiga för framgångsrik samverkan.  

 

Enhetschefen för psykiatrimottagningen, samordnaren för psykiatrimottagningen, enhetsche-

fen (utförare) för socialtjänsten och kommunens case manager talade alla om respektive verk-

samhets och kontorens närhet till varandra rent geografiskt som en viktig faktor. Enhetschefen 

för psykiatrimottagningen sade t.ex. att ”man kan gå över till varandra”. Dessutom ansågs 

kommunens storlek vara en viktig faktor. ”Vi är inte anonyma för varandra” förklarade hon, 

utan det finns personlig kännedom.  

 

Enhetschefen (myndighet) talade även mycket om chefernas roll i att stödja handläggare. Hon 

beskrev den som att stå utanför eventuella konflikter och snabbt ta tag i problem. 
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Flera personer nämnde ekonomiska faktorer som betydelsefulla för samverkan. Samordnaren 

för psykiatrimottagningen berättade att landstinget finansierar psykiatrin genom ett ersätt-

ningssystem där psykiatrin får ett visst antal poäng för varje patientbesök. Sedan 2009 ges 

poäng för samverkans/samarbetsmöten som är knutna till enskilda patienter, vilket har under-

lättat samarbetet. Inga poäng ges dock för övergripande eller generella samverkansmöten. 

Läkaren berättade att hon dokumenterar vilka patienter som har diskuterats under varje möte 

med ACT-teamet för att få ersättningspoäng. 

 

Svårigheter med samverkan 

Enhetschefen för psykiatrimottagningen och samordnaren för psykiatrimottagningen beskrev 

socialtjänstens långa beslutsprocesser som en betydande svårighet. Det kan även uppstå be-

svärliga väntetider innan en patient får en besökstid hos socialtjänsten. Enhetschefen trodde 

samtidigt att socialtjänsten å sin sida tycker att psykiatrins processer tar för lång tid, t.ex. neu-

ropsykiatriska utredningar. 

 

Samtliga tre chefer och även samordnaren för psykiatrimottagningen nämnde olika lagstift-

ning och olika arbetssätt och/eller bristande kunskap om den lagstiftning som styr varandras 

arbete som problem. Enhetschefen för socialtjänsten (myndighet) ansåg att bristande förstå-

else för varandras förutsättningar leder till orealistiska förväntningar, vilket skapar problem i 

handläggningen kring enskilda klienter/patienter. Samordnaren (Svedjan) hade erfarenheter 

av att man inte förstår varandras jobb och nedvärderar varandras arbete. 

 

Enhetschefen ( myndighet) nämnde olika roller och ”revirpinkade” som en faktor som hela 

tiden måste hanteras. Enhetschefen (utförare) uttryckte det i stället som att ”man är styrd och 

har svårt att se utanför sitt eget uppdrag”.  

 

Enhetschefen (myndighet) diskuterade problemet att handläggare kan bli överengagerade i 

enskilda ärenden och ibland ta parti för enskilda patienter gentemot samarbetspartnern utan att 

alltid ha tillräcklig information. Detta problem samspelar med tidigare nämnda tendenser att 

ha för lite kunskap och orealistiska förväntningar på varandra.  
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HVB-hem 

En särskild svårighet gäller placering på HVB-hem eller särskilt boende. Detta område disku-

terades av enhetschefen för psykiatrimottagningen och av enhetschefen för socialtjänsten 

(myndighet). Både framhöll att det görs få placeringar på HVB-hem numera i Vallentuna, men 

de gjorde skilda tolkningar av hur kostnadsansvaret bör fördelas när det ändå sker.  

 

I denna typ av placering sker både de medicinska insatserna och de sociala insatserna på 

HVB-hemmet. Hemmet har antingen ett samarbete med en närliggande mottagning eller en 

psykiater knuten till hemmet. I det fall läkare och ev. även en psykoterapeut är knutna till 

HVB-hemmet debiteras landstinget i det län där den placerande kommunen ligger för dessa 

kostnader, som dock utgör endast en liten del av den totala placeringskostnaden.  I det fall 

placeringskostnaderna delas fakturerar socialförvaltningen psykiatrin. 

 

Enhetschefen för psykiatrimottagningen hänvisade till en skatteväxling som skedde i samband 

med psykiatrireformen där kommunerna fick ökade resurser för omvårdnaden av personer 

med svårare psykiska problem. Hon ansåg att psykiatrins ekonomiska ansvar därför endast 

omfattar medicinsk vård i form av läkar- eller terapeutiska behandlingssamtal.   

 

Enhetschefen för socialtjänsten (myndighet) ansåg däremot att det är svårt att avgöra vad som 

är ”behandling” på ett HVB-hem, eftersom det ska finnas en terapeutisk del även i de vardag-

liga kontakterna och aktiviteterna som erbjuds på hemmet. Hon framhöll att om inte psykia-

trin accepterar att betala en viss procent av kostnaden kan det resultera i att mycket sjuka per-

soner inte placeras på HVB-hem utan i stället får såväl socialt stöd som medicinsk/psykiatrisk 

vård i öppenvårdsformer. Enligt henne har psykiatrin inte alltid varit beredd att ställa upp med 

så mycket vård som behövs för denna typ av patient, vilket har lett till att vården inte har bli-

vit adekvat. 

 

Kuratorn för slutenvården påtalade också oenigheten kring kostnadsansvaret för placering på 

HVB-hem som ett problem som uppstår i hennes arbete med patienter som ska skrivas ut. 

Ingen av de kommuner hon har kontakt med inklusive Vallentuna har egna särskilda boenden 

eller HVB-hem, utan eventuella placeringar måste ske på HVB-hem i andra kommuner, ofta 

på stort avstånd. Kommunerna undviker också att placera på dessa typer av hem på grund av 

den höga kostnaden och psykiatrin betalar nästan aldrig någon del av placeringskostnaden. I 
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Vallentunas fall blir det enda alternativet Alléns stödboende, som därför får ett tryck på sig att 

ta emot personer som kan ha för svåra problem för boendeformen. 

Vård, omsorg och sysselsättning 

Detta område berörde främst samordnaren för psykiatrimottagningen, mentalskötaren (som 

även är case manager), socialsekreteraren för vuxna, samordnarna för boendestöd resp. daglig 

sysselsättning (Svedjan) samt arbetscoachen för supported employment (SIKTA). Även vissa 

kommentarer från enhetschefer inkluderas i redovisningen. 

 

Målen för verksamheterna 

Samordnaren för psykiatrimottagningen uttryckte psykiatrins mål som vidare än bara medi-

cinsk behandling och omfattar även andra frågor som påverkar patientens liv. Socialtjänstens 

mål uppfattar hon som olika i olika verksamheter. Målet för boendestödet och den dagliga 

sysselsättningen uppfattar hon som väldigt likt psykiatrins, inriktat på patientens långsiktiga 

välbefinnande. Mentalskötaren ser sitt mål som att patienten ska få arbete, ett eget hem, barn 

och familj, som vilken person som helst. 

 

Socialsekreteraren uttryckte målet för sitt arbete som att ”personen ska fungera så bra som 

möjligt i livet”. Psykiatrins mål uppfattar hon som att patienten ska bli symptomfri. Hon anser 

att målen passar ihop, men att inget av målen kan uppnås enbart genom medicin utan det be-

hövs även ett adekvat boende, sysselsättning och socialt liv.  

 

Samordnaren för boendestöd uttryckte målet med verksamheten som att öka självständigheten 

i eget boende samt att få ut personen i aktiviteter. Hon uppfattar att psykiatrin har ett medi-

cinskt uppdrag och att de personer som arbetar på psykiatrimottagningen ser boendestödet 

som mycket värdefullt för dem i sitt arbete. Samordnaren för Svedjan beskrev målet för verk-

samheten som att personen genom sysselsättning ska öka sin aktivitetsnivå och må bättre. Han 

anser att målen för socialtjänsten och psykiatrin ”egentligen” är samma, men att psykiatrin 

även kan ha målet att undvika inläggningar. Han framhöll särskilt betydelsen av olika indivi-

duella mål beroende på den enskildes förutsättningar. Arbetscoachen för SIKTA uttryckte sitt 

mål som att hjälpa personer vidare från Svedjan och ut i arbete. Hon uppfattar psykiatrins mål 

som likadant i detta avseende, att psykiatrin vill öka patientens självständighet.   
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Vad man vill ha ut av samverkan 

Samordnaren för psykiatrimottagningen såg syftet med samverkan som att hitta lösningar på 

patientens problem. Hon ansåg att socialtjänsten ansvarar för en större del av den totala bilden 

för patienten än den medicinska vården.  

 

Socialsekreteraren ansåg att syftet med samverkan är detsamma som arbetet i övrigt – att den 

enskilde personen ska ha ett så bra liv som möjligt. Hon vill att psykiatrin bidrar till samver-

kan genom att ge information inte bara om personens diagnos, utan om personens svårigheter 

och den väntande varaktigheten av dessa. Hon tror att psykiatrin vill ha detsamma av social-

tjänsten, fast tvärtom – dvs. att socialtjänsten ordnar den sociala omvårdnaden och ger in-

formation om detta. 

 

Samordnaren för boendestöd vill ha samsyn, att alla arbetar åt samma håll. Hon vill att de 

gemensamma resurserna används när en kund sviktar och kanske behöver läggas in på sluten-

vård, för det är då samverkan behövs. Samordnaren för Svedjan ser syftet som att minska 

kommunikationsmissar. Alla ska säga samma saker till patienten/arbetstagaren och inte 

komma med olika budskap. Av psykiatrin vill han ha klarhet, att alla blir insatta i vad som har 

hänt och vad som har gjorts. Han tror att psykiatrin vill ha motsvarande av socialtjänsten. 

Arbetscoachen för SIKTA vill att alla drar åt samma håll, att man kompletterar varandra med 

olika former av stöd men med samma huvudriktning. Av psykiatrin vill hon att man ska 

kunna diskutera med varandra och hon tror att psykiatrin vill ha detsamma av henne. 

 

Framgångsrik samverkan och svårigheter 

Samtliga berörda intervjupersoner ansåg att samverkan och individuell vårdplanering (IVP) i 

huvudsak fungerar väl kring patienter som har boendestöd och/eller daglig sysselsättning. 

Samordnaren för Svedjan sade t.ex. att ”det finns inget motstånd från psykiatrin, utan de 

kommer gärna!” Samordnaren för boendestödet ansåg att samarbetet underlättats av att hon 

själv, mentalskötarna och flera av boendestödjarna arbetat länge på sina platser – en faktor 

som också samordnaren för psykiatrimottagningen framhöll. Arbetscoachen för SIKTA be-

skrev att hon ofta har telefonkontakt med arbetstagarnas/patienternas kontaktpersoner på psy-

kiatrimottagningen.   

 

Läkarnas roll nämndes särskilt av flera personer. Enhetschefen (myndighet) tog som exempel 

upp frågan ”får en socialsekreterare ifrågasätta en läkares bedömning?” Enhetschefen  
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(utförare) ansåg att läkarna står lite utanför samverkan, eftersom de inte deltar i vare sig sam-

verkansmöten, gemensamma utbildningar eller IVP-möten. Hon ansåg att det därför ibland 

uppstår ett glapp emellan läkarna och de övriga kring t.ex. frågor om medicinering, vilket kan 

skapa problem för socialtjänsten i sina verksamheter när enskilda personer mår och fungerar 

dåligt. Även case managern-kommunen framhöll att läkarens bedömning kan skilja sig från 

övriga psykiatrins, men att det ändå är läkaren som får det sista ordet. Samordnaren för Sved-

jan uttryckte det som att läkaren har ”vetorätt” och ibland låter ett eget 15-minuterssamtal 

med en patient väga tyngre än t.ex. en tre-månaders arbetsterapeutisk utredning. Därför gäller 

det att uttrycka sig på rätt sätt när man försöker förmedla information.  Läkaren framhöll å sin 

sida att man som läkare inte alltid får den information man behöver för att kunna göra en bra 

bedömning. 

 

Samordnaren för Svedjan påpekade att eftersom det endast finns några få personer i varje 

funktion kan samverkan bli sårbar. Om någon personal byts ut och den som ersätter inte sätter 

sig in ordentligt i olika ärenden kan samarbetet försvåras. Socialsekreteraren kommenterade 

att individuell vårdplanering ibland blir svårt om klienten går ”upp och ner”, dvs. mår bättre 

eller sämre med snabba omsvängningar och återkommande inläggningar. 

Boende och ekonomi 

De intervjupersoner som främst berörs av detta område är samordnaren för psykiatrimottag-

ningen och samordnaren för försörjningsstöd. Samordnaren för psykiatrimottagningens över-

gripande svar om mål och samverkan har redovisats i avsnittet om vård, omsorg och syssel-

sättning – därför redovisas här endast svar som specifikt rör detta område. Även vissa kom-

mentarer av case managern (psykiatrin) och kuratorn för slutenvården redovisas här. 

 

Målen med verksamheterna 

Enligt samordnaren för försörjningsstöd är målet att klienten ska klara sin egen försörjning. 

Hon uppfattar att detta mål avviker inte bara från psykiatrins, utan även från socialpsykiatrins 

mål inom socialtjänsten som hon uppfattar har som mål att personen ska ”må bra”. Dessa mål 

är samstämmiga långsiktigt, men kommer ofta i konflikt med varandra i aktuella situationer. 

T.ex. kan ett krav på att leta arbete eller pröva praktik i stället för att vara sjukskriven göra att 

en klient/patient får svår ångest och inte mår bra för stunden, även om det kan leda till att hon 

eller han mår bättre och får ett bättre liv i längden.  
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Vad man vill ha ut av samverkan 

Samordnaren för försörjningsstöd vill att psykiatrin ger information om vilka krav som kan 

ställas på den enskilde i syfte att denne ska klara egen försörjning. Kan hon/han t.ex. söka 

jobb på den öppna marknaden, klarar hon/han en praktikplats eller är närvaro på daglig 

sysselsättning det enda realistiska kravet inom den närmaste framtiden? Hon tror att psykia-

trin ofta egentligen vill att försörjningsstödets handläggare ska lugna dem med löften om att 

patienten snabbt kommer att få hjälp med sin ekonomi t.ex. genom att snabbt få pengar till att 

betala aktuella räkningar. 

  

Framgångsrik samverkan och svårigheter 

Samordnaren för psykiatrimottagningen svarade direkt på en intervjufråga att ”jag tror inte att 

vi förstår varandra”, ett svar som så småningom visade sig syfta mest på socialsekreterarna 

inom försörjningsstöd. Hon syftade också mycket på denna grupp när hon framhöll personal-

omsättningen och oerfarenheten hos nya socialsekreterare som ett problem. Case manager-

psykiatrin påtalade också bristande kunskaper i denna socialsekreterargrupp om komplexa 

vårdbehov, att det tar för lång tid att ta beslut när det gäller en klient/patient med lågt förtro-

ende för myndigheter och stora psykiska problem. Det kom fram tydligt i intervjun med  

samordnaren för försörjningsstöd att försörjningsstödsgruppen och psykiatrin har i stort sett 

inga gemensamma möten, varken på individ- eller övergripandenivå. Hon ville också att 

gruppen skulle kunna vara med på flera gemensamma utbildningar i detta område. 

 

Som en framgångsfaktor i detta område nämnde samordnaren att försörjningsstöd nu har en 

representant i ACT-teamet (se nedan), vilket gör att de får mer information i dessa ärenden 

och kan bidra till att lösa de ekonomiska problemen för dessa klienter. Från psykiatrins sida 

förklarade samordnaren för psykiatrimottagningen att kuratorerna på mottagningen har lärt 

sig mer om vilka regler som gäller för försörjningsstöd och kan hjälpa patienter ansöka. 

Komplexa vårdbehov 

Här redovisas läkarens (med specialitet på komplexa vårdbehov) och de två case managers 

syn på mål och samverkan. I övrigt inkluderas olika intervjupersoners kommentarer om denna 

form av samverkan och arbetet med denna målgrupp. Ingen från Beroendecentrum har inter-

vjuats i denna studie. 
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Målen med verksamheterna 

Läkaren uttryckte målet som att lindra lidande, men även att främja patientens förutsättningar 

för att klara av livet i övrigt – att öka patientens förmåga att bilda familj, försörja sig själv 

m.m. Läkaren uppfattar socialtjänstens mål som väldigt likt psykiatrins mål i de sociala delar-

na, men menar att de olika professionerna har olika vägar att arbeta mot målen. 

 

Case managern (psykiatrin) ser sitt mål som att patienten ska bli drogfri och få ett normalt liv 

med arbete, eget hem, barn och familj. Hon har svårt att uppfatta socialtjänstens mål tydligt 

och ville inte spekulera i huruvida dessa mål är samstämmiga med psykiatrins. 

 

Case managern (kommunen) uttryckte sitt mål som ”ett drägligt liv med mindre lidande” för 

klienten. Psykiatrins mål (i första hand läkarnas) uppfattar han som att bota och lindra och att 

patienten ska vara nykter och drogfri. Dessa mål ser han som i stort sett samstämmiga. 

Samtidigt lyfte han fram övergripande ekonomiska mål. Socialnämnden har målet att spara 

pengar genom minskade placeringar. Även landstinget har målet att spara pengar genom 

minskade inläggningar i slutenvård. Prima Vuxenpsykiatri anser han däremot har målet att 

skapa vinster för företaget.  

 

Vad man vill ha ut av samverkan 

Läkaren svarade att samverkan syftar till att hitta lösningar till patientens problem. Av social-

tjänsten vill hon ha förståelse för patienternas komplexa problem och vill kunna kringgå re-

gelverk när det behövs, t.ex. när det behövs snabba beslut. Hon tror att socialtjänsten vill att 

hon levererar ett bra läkarjobb och att hon är tillgänglig för konsultationer och dialog. 

 

Case managern ( psykiatrin) såg syftet med samverkan som att det som behövs för den en-

skilde ska ordnas - antingen det handlar om pengar, boende eller vård. Patienten ska inte 

hamna mellan stolarna. Case managern ( kommunen) svarade att samverkan syftar till att 

hjälpa personer som har behov av hjälp från flera verksamheter, att alla ”drar åt samma håll”. 

Den syftar också till besparingar i enlighet med huvudmännens ekonomiska mål.  

 

Framgångsrik samverkan och svårigheter 

Samverkan i detta område framhölls av enhetschefen för psykiatrimottagningen respektive 

enhetschefen för socialtjänstens (myndighet) som bland de mest betydelsefulla delarna av den 

totala samverkan, eftersom det visar på en förmåga att samarbeta kring patienterna/klienterna 
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med de svåraste problemen. Enhetschefen (myndighet) beskrev det som att samverkan kring 

denna grupp hade gett ”ringar på vattnet” för den övriga samverkan. 

 

Case managerns roll är att träffa den enskilde patienten/klienten enskilt och att samordna vår-

den, vilket innebär att hålla kontakt med de olika läkare, socialsekreterare och behandlare 

kring personen. Oftast följer case managern med till de olika mötena. Båda case managers 

berättade att det har haft stor betydelse att de sitter bredvid varandra under samma tak. Case 

managern (kommunen) ansåg att han med tiden har blivit accepterad av psykiatrin på ett helt 

annat sätt än om han hade haft sitt arbetsrum kvar hos socialtjänsten. Andra personer – social-

sekreteraren för vuxna och samordnarna för försörjningsstöd respektive Svedjan – berättade 

att möten med enskilda klienter blir mycket bra när case managers är med, eftersom de har 

klientens förtroende, har den relevanta informationen och är välkända av alla.  

 

De två case managers hade i stort sett liknande kommentarer om vad som fungerar väl i arbe-

tet. Deras arbetssätt skiljer sig då case manager (psykiatrin) mestadels har bokade besök me-

dan case managern (kommunen) arbetar mer utåtriktat med möten och träffar på olika platser. 

Case managern (kommunen) arbetar heltid som case manager, vilket han ansåg vara en fördel, 

medan case managern (psykiatrin) arbetar 50% som mentalskötare men berättade att hon 

numera arbetar på ungefär samma sätt i både funktioner. Båda har gått en utbildning om case 

managerns roll på Karolinska institutet som de tyckte var bra, även om de inte fick gå hela 

utbildningen som omfattade tre terminer. 

 

En svårighet i case manager funktionen är att man inte har beslutsmandat, utan alla beslut tas 

av andra. Case managern (kommunen) underströk vikten av att ständigt visa respekt för alla 

andras roller – läkaren som bestämmer över medicin och behandling, socialsekreteraren som 

utreder sociala insatser m.fl. Både case managers såg det som en viss svårighet att case ma-

nagern för Beroendecentrum (som inte har intervjuats) sitter kvar hos Beroendecentrum, att 

hon aldrig helt blivit en del av arbetsgruppen. Själva arbetet är extremt svårt, eftersom patien-

ternas/klienternas komplexa problematik gör att man måste arbeta mycket långsiktigt och vara 

flexibel då planeringen ständigt behöver revideras.   

 

Flera personer berättade att samverkan har lett till en grundläggande ändring i den psykia-

triska mottagningens verksamhet. Tidigare hänvisade psykiatrimottagningen och Beroende-

centrum patienter ständigt till varandra. Personer med komplexa behov har ofta dåligt förtro-
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ende för vården, har svårt att ansöka om hjälp och klarar ofta inte av att bli hänvisade vidare 

på det sättet, utan försvinner i stället ur systemet. Idag behålls dessa patienter hos psykiatri-

mottagningen, där man t.ex. tar urinprover och förordnar t.ex. antabus för alkoholmissbruk. 

Enligt läkaren vill man fortfarande på sikt kunna skriva över dessa patienter till Beroende-

centrum. Flera personer framhöll också betydelsen av att en läkare från psykiatrimottagning 

(den som intervjuades) åtagit sig att representera mottagningen i ACT-teamet och ansvara för 

samtliga teamets patienter, vilket har gjort att man på socialtjänstens olika enheter alltid vet 

vilken läkare de ska kontakta i denna typ av ärende. 

 

ACT-teamet startades först efter att case managers funktionen hade funnits i över ett och ett 

halvt år. Syftet med teamet är att ge ett forum där samtliga personer som planerar vården för 

de enskilda patienterna/klienterna i denna grupp kan träffas och diskutera tillsammans. Det 

anses vara viktigt inte minst att läkarna och representanter för socialsekreterarna är med på 

teamet. ACT-teamet har enligt intervjupersonerna haft många svårigheter, särskilt i början. 

Ingen hade erfarenhet av att arbeta på detta sätt och ingen visste hur man egentligen skulle 

göra. Ett problem var att hitta roller inom teamet. Case managern (kommunen) beskrev teamet 

som ”en livlig grupp” där många har prestige att försvara och framhöll att det är svårt att 

uppnå en riktig team-känsla när möten bara hålls varannan vecka. Ett praktiskt problem är att 

varje aktör har sitt eget system för att dokumentera planeringen, vilket försvårar arbetet med 

att göra gemensamma vårdplaner. 

 

Intervjupersonerna berättade dock att det över tid har skett en klart positiv utveckling i ACT-

teamet, även om samarbetet fortfarande är svårt. Enhetschefen (myndighet) beskrev teamet 

som ”början till en framgångsrik samverkan, eftersom ingen kan undandra sig ansvar”. En 

åtgärd som flera ansåg har hjälpt till i processen har varit att de två enhetscheferna deltar i 

mötena för att kunna ”mjuka upp” låsningar och hjälpa till att föra diskussionerna framåt. Vid 

en planeringsdag i maj 2010 beslutades om nya rutiner och nya mallar för vårdplanering. Lä-

karen framhöll vikten av att planerna skrivs så att specifika personer får ansvar för olika åt-

gärder och insatser, vilket inte hade gjorts tydligt förut. Dessutom kom man överens om att 

låta ordförandeskapet och sekreterarskapet för mötena gå runt inom gruppen, så att de tre case 

managers inte skulle behöva ”dra” ärenden samtidigt som de skulle leda mötet.  
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Sluten psykiatrisk vård 

Kuratorns svar på frågorna om målet med verksamheten och om samarbete med socialtjänsten 

redovisas samt andra intervjupersoners kommentarer om framför allt svårigheterna med sam-

arbetet. 

 

Målet för verksamheten 

Kuratorn besvarade frågan utifrån sin egen funktion. Målet är enligt henne att patienten ska få 

bästa möjliga hjälp, att det fungerar så bra som möjligt när patienten skrivs ut. Hon talade om 

tendensen att psykiatrin ser ”det sjuka” hos patienten, medan socialtjänsten ser ”det friska”. 

Hon har tidigare arbetat inom socialtjänsten och menade att denna diskussion påverkar såväl 

arbetet inom respektive verksamhet som samarbetet professionerna emellan. 

 

Vad man vill ha ut av samarbete 

Kuratorn beskrev målet med samarbete som samma som målet med sitt eget arbete, dvs. att 

det fungerar så bra som möjligt för patienten när han/hon skrivs ut. Socialtjänsten tror hon vill 

ha information om såväl den medicinska som den sociala situationen som underlag för deras 

beslut om insatser. 

 

Framgångsrikt samarbete och svårigheter 

Flera personer från socialtjänsten, såväl socialsekreteraren för vuxna som samordnarna för 

boendestöd och Svedjan påtalade svårigheter i kommunikation och samarbete med den slutna 

psykiatriska vården. Kallelser till vårdplanering sägs komma med kort varsel och boendestö-

det och Svedjan får inte information om när en person med insatser blir utskriven.  Även sam-

ordnaren för psykiatrimottagningen förklarade att kallelser till vårdplanering kommer med 

kort varsel, ofta ett par eller några dagar, när de skulle i stället behöva ett par veckor. Mottag-

ningen har dock ett gemensamt journalsystem med slutenvården, vilket gör det möjligt att 

hålla sig informerad utan att delta i mötena. PO påtalade att vårdplaneringsmöten inte alltid 

hålls som de ska. Flera personer nämnde att slutenvården ligger förhållandevis långt ifrån 

Vallentuna geografiskt sett, vilket gör att det tar lång tid att åka dit och ett möte kan i prakti-

ken ta en halv dag i arbetstid. 

 

Kuratorn påtalade å sin sida flera svårigheter i samarbetet med kommunerna inklusive Val-

lentuna. Hon jämför socialpsykiatrin med äldreomsorgen, där lagstiftningen har en femda-
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garsgräns i stället för en 30-dagarsgräns för vårdplanering. Men i äldreomsorgen blir den 

korta tiden sällan ett problem eftersom handläggarna är inställda på detta och har beredskap, 

medan socialsekreterarna inom socialpsykiatrin inte har avsatt denna tid och kräver längre 

framförhållning. En annan svårighet är att det oftast är bara socialsekreteraren från socialpsy-

kiatrin som kommer till vårdplaneringen, trots att patienten kan behöva hjälp även från för-

sörjningsstöd. När de olika handläggarna väl kommer till mötet vill de ofta inte uttala sig, utan 

vill först reda ut ansvarsförhållanden inom socialtjänsten.  

 

Som ytterligare problem påtalade kuratorn begränsningar i kommunernas resurser som påver-

kar möjligheten att hitta boenden för patienter som skrivs ut och som inte har ett eget boende 

att gå tillbaka till. En del behöver inte eller får inte HVB-hem eller stödboende, men har för 

dålig ekonomi för att bli godkända som hyresgäster eller köpa eget boende. Ibland kan man få 

ett andrahandsboende och vissa får en lägenhet från socialtjänsten (socialkontrakt, i vissa 

kommuner kallat för ”försökslägenhet”), men en del beviljas i stället försörjningsstöd till 

vandrarhem eller hotell - vilket kan vara mycket påfrestande för vem som helst, låt vara per-

soner med psykiska problem. En del är inte heller berättigade till försörjningsstöd trots att de 

har mycket svårt att hitta någon boendeform där de kan bli godkända. 

 

Till det framgångsrika i samverkan kan nämnas att läkaren på slutenvården enligt kuratorn 

brukar vara med på vårdplaneringsmötena och kan svara på medicinska frågor. Kuratorn hade 

inga regelbundna möten med socialtjänsten i någon kommun vid tiden för intervju, men hade 

under en period haft gemensamma möten med en annan kommun. Hon sade sig vara öppen 

för denna typ av möte, inte varje månad (eftersom hon har sex kommuner att hålla kontakt 

med) men kanske två gånger om året. 

Personligt ombud (PO) 

Här redovisas endast det personliga ombudets egna svar. De övriga intervjuerna innehöll inga 

frågor om PO eftersom socialförvaltningen våren 2010 hade gjort en utvärdering av PO-

verksamheten som byggde bl.a. på intervjuer med personer i många av samma funktioner 

(utvärderingen har refererats i dokumentstudien kapitel 7). 

 

Målet för verksamheten 

Intervjun med PO innehöll inga direkta frågor om mål för de olika verksamheterna, men PO’s 

mål med sitt arbete belystes på olika sätt. Han underströk betydelsen av att ”stärka” klienten, 
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att hjälpa honom/henne att inse sin egen roll i sin tillfrisknande. Han talade om att sin roll i att 

se ”det friska” hos sin klient, medan psykiatrin arbetar med att behandla ”det sjuka”. Han 

uttryckte även målet att klienten ska få den hjälp hon eller han behöver från olika huvudmän, 

såväl psykiatrin och socialtjänsten som t.ex. Försäkringskassan eller andra huvudmän.  

 

Vad man vill ha ut av samverkan 

Frågan om samverkan ställdes inte på samma sätt som till de andra intervjupersonerna, men 

PO’s kommentarer kring sitt uppdrag att belysa ”systemfel” kan ses som relevanta. Han vill 

ha arenor där man kan diskutera denna typ av fråga på ett öppet sätt. Är problemet mer speci-

fikt vill han få stöd av sin styrgrupp att gå direkt till personen som problemet berör. 

 

Framgångsrik samverkan och svårigheter 

PO beskrev att en viktig faktor för framgång har varit att han under en period arbetade på 

deltid med andra arbetsuppgifter på socialförvaltningen, vilket har gjort att han fick uppleva 

förvaltningen inifrån och även lärt känna enskilda personer. Han framhöll bemötandet av kli-

enter /patienter som ett generellt problem för både socialtjänsten och psykiatrin. Han uppfattar 

en tendens att se grupper i stället för individer och att inte se ”hela människan” med sina olika 

resurser och problem. 

Tror ni att den enskilde märker att ni samarbetar/samverkar? 

Denna studie omfattar inte intervjuer med enskilda patienter/klienter, men intervjuerna inne-

höll en fråga om huruvida de professionella uppfattar eller tror att patienterna/klienterna mär-

ker att de samarbetar och samverkar. Samordnaren för Svedjan uttryckte vad som i sak blev 

det vanligaste svaret när han sade att ”om man skulle fråga dem om vi samarbetar skulle de 

flesta säga ’nej, det gör de inte’. Men om du skulle följa upp och fråga ’IVP då?’ skulle de 

säga ’ja, det förstås’.” Flera personer ansåg att IVP-möten och vårdplanering märks, men inte 

de direkta kontakterna professionella emellan och inte heller de övergripande mötena. Sam-

ordnaren för boendestödet ansåg att det som märks är när samarbetet inte fungerar. Några 

sade däremot att ja, klienterna/patienterna vet att vi samarbetar för jag talar om t.ex. när jag 

ska ringa någon i deras ärende. Case managern (kommunen) svarade att klienterna inte mär-

ker själva samverkan, men att de märker när de får den hjälp de behöver. Många klienter sä-

ger till honom att ”nu händer äntligen någonting”.  
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Enhetschefen (myndighet) framhöll att den enskilde inte ska behöva märka när myndigheterna 

inte är överens, utan problemet ska lösas utanför kontakterna med honom/henne. Enhetsche-

fen (utförare) ansåg att den enskilde inte ska märka av att det är två olika huvudmän och olika 

enheter.  

Annat som påverkar samverkan 

Flera teman framkom i intervjuerna som inte ingick i frågeguiden men som på olika sätt på-

verkar samarbete/samverkan. De viktigaste av dessa var diagnostisering, ändringar i mål-

gruppen, förändringar i verksamheterna och organisationerna samt samarbete mellan SIKTA 

och Arbetsförmedlingen.  

 

Diagnostisering 

Enhetschefen för psykiatrimottagningen, samordnaren för psykiatrimottagningen och läkaren 

framhöll alla betydelsen av diagnostisering i den medicinska behandlingen. Läkaren beskrev 

diagnostisering som det instrument som används för att kunna påbörja en behandling, både för 

att kunna förordna rätt medicin och för att bestämma om eventuell terapeutisk behandling. 

Samtliga intervjupersoner från socialtjänsten framhöll däremot att själva diagnosen inte är 

styrande. Vad som är viktigt är i stället vilka konsekvenser de psykiatriska problemen får för 

personen i att leva sitt liv och hur dessa påverkar behovet av hjälp.  

 

Ändringar i målgruppen 

Samordnaren för boendestödet – som var den första personen som intervjuades (förutom PO, 

som intervjuades tidigare) - beskrev en långsiktig förändring i målgruppen. När boendestöds-

verksamheten startades i mitten på 1990-talet fanns det många ”kroniker”, personer som haft 

psykiska svårigheter länge. En del hade under många år varit intagna på mentalsjukhus. Idag 

anser hon att kunderna är ”friskare”, vilket innebär att de behöver andra sorters hjälp - många 

behöver t.ex. fritidsaktiviteter. Fler har idag neuropsykiatriska diagnoser, i stället för diagno-

ser som t.ex. schizofreni, och behöver därför annan hjälp. 

 

Flera intervjupersoner höll med om beskrivningen. Enhetschefen (utförare) föreslog som för-

klaring att behoven uppmärksammas tidigare idag och många får hjälp i ett tidigare skede. 

Enhetschefen (myndighet) ifrågasatte om det egentligen finns eller ska finnas ”kroniker”, utan 

menar i stället att det handlar just om att få hjälp i tid. Samordnaren för psykiatrimottagning-

en nämnde också den stora ökningen av neuropsykiatriska utredningar och diagnoser. 
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Gruppen ”komplexa vårdbehov” svarar inte mot beskrivningen av att ha blivit ”friskare”. 

Däremot framhöll case manager (psykiatrin) att många av patienterna i denna grupp har 

ADHD och har ”självmedicinerat” genom att ta illegala droger. Drogerna har lugnat och gjort 

det möjligt att koncentrera sig bättre, men på sikt lett till beroendeproblem. 

 

Ändringar i verksamheterna och organisationerna 

Förändringen av målgruppen har lett till förändringar i socialförvaltningens verksamhet. En-

hetschefen (utförare) hänvisade till de verksamheter som startats de senaste åren med trä-

ningsboende och boendestöd för gruppen med neuropsykiatriska problem. Det har dock inte 

varit möjligt att helt skilja ut denna målgrupp ifrån det vanliga boendestödet. Dessutom har 

Svedjan ansvar för båda grupperna när det gäller sysselsättning, vilket tvingar Svedjan att 

anpassa sin verksamhet efter de olika gruppernas behov. Behoven kan också skilja sig emel-

lan individer.  

 

Enhetschefen för psykiatrimottagningen berättade även om vikten av att anpassa den medi-

cinska vården efter det förändrade behovet, inte minst när det gäller att känna igen och på ett 

korrekt sätt utreda och behandla neuropsykiatriska problem. 

 

Samarbete mellan SIKTA och Arbetsförmedlingen 

En uppgift om samarbete med andra parter som framkommit i intervju förtjänar särskilt att 

nämnas. Samordnaren för Svedjan och arbetscoachen (SIKTA) berättade att, trots att ingen 

formell samverkan finns med Arbetsförmedlingen, sker ett hitintills smärtfritt samarbete kring 

personer som är färdiga att gå vidare från SIKTAs praktikplatser till Arbetsförmedlingens 

rehabilitering. När arbetstagaren och arbetscoachen är överens om att det är dags, bokar ar-

betscoachen ett möte med handläggaren tillsammans med arbetstagaren. Arbetsförmedlingens 

handläggare är enligt arbetscoachen mycket nöjda med samarbetet, inte minst därför att hon 

överlämnar dokumentation på kartläggningen och genomförd praktik vilket ger handläggaren 

ett bra underlag att gå vidare med. 

 

SIKTAs verksamhet har enligt dessa intervjupersoner och även enligt enhetschefen (utförare) 

haft en stor betydelse för hela Svedjan som säger att ”den har förvandlat Svedjans verksam-

het”. De berättar att de övriga arbetstagarna som inte deltar i SIKTA påverkas, eftersom de ser 

praktikplatser genom SIKTA som ett mål att sträva efter. 
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Kapitel 10: Analys 

Definitioner kring samverkan 

Data som har insamlats i denna studie visar att samverkan kring hjälp till personer med psy-

kiska funktionshinder är ett mångfacetterat område som berör många olika professionella 

yrken och perspektiv inom olika delar av respektive huvudmans verksamhet. Om kontakten 

mellan psykiatrin och socialtjänsten i Vallentuna ska karakteriseras enligt Westrins (1986) 

eller Boklunds (1995) begrepp står det klart att det sker mycket mer än konsultation eller 

samordning. Samverkan är en mycket mer adekvat benämning, eftersom kontakten är intensiv 

och sker systematiskt i ett antal olika områden. Båda huvudmännen behåller däremot sina 

egna organisationer och ansvarsområden – någon sammansmältning har inte skett. 

 

En analys enligt Axelsson och Axelssons (2007b) system av grader av integration blir något 

mer komplex. En viss form av samordning sker på det vertikala ledet genom att respektive 

huvudman är organiserad efter ansvarsområden som i stort sett är avgränsade från varandra 

och kan ses som kompletterande till varandra – psykiatrin ansvarar för den medicinska vården 

medan socialtjänsten ansvarar för olika sociala frågor. Kontakter mellan yrkesprofessionella 

sker på det horisontella ledet i en rad olika områden kring enskilda patienter/klienter – det 

sker således mycket samarbete. Samtidigt är samarbetet systematiserat framför allt kring vård, 

omsorg och sysselsättning och kring komplexa vårdbehov. Minnesanteckningarna visar att 

samverkansstyrgruppen aktivt jobbar med att stödja samarbetet i alla dessa områden – därför 

kan kontakten karakteriseras som samverkan.  

 

I en analys enligt de olika strukturella och processinriktade modeller som Andersson och kol-

legor (2010) använder kan samverkan i Vallentuna karakteriseras som en form av partner-

skap, vilket även tidigare beskrivits av Sullivan och Skelcher (2002). Det finns formaliserade 

avtal som specificerar ett antal former för samverkan och som inom två områden inkluderar 

konkreta arbetsrutiner. När det gäller övriga strukturella modeller kan sägas att det inte sker 

någon egentlig samlokalisering, förutom att två av de tre case managers sitter bredvid 

varandra på psykiatrimottagningen. Detta till skillnad från den samlokalisering som finns 

kring missbruk och beroende i Vallentuna, där det finns en gemensam mottagning. Däremot 

är de olika mottagningarna, kontoren och verksamheterna mycket samlade i eller i närheten av 

Vallentuna centrum, vilket resulterar nästan i en de facto samlokalisering. Ingen finansiell 
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samordning sker och det finns även ett område – kostnader för placering på HVB-hem – där 

det finns en viss oenighet kring kostnadsansvar.  

 

Det finns även processinriktade inslag. Möten för att diskutera individuella vårdplaner kan ses 

som en form av flerpartsmöte, där såväl psykiatrin som olika enheter inom socialtjänsten är 

representerade. Den gemensamma vårdplaneringen med den slutna psykiatriska vården är en 

liknande form, även om många intervjupersoner ansåg att den ofta inte fungerade väl. Case 

management – som Andersson och kollegor (2010) klassificerar som en enkel form av struk-

turell samverkan – används i Vallentuna kopplat till ett team som inspirerats av Assertive 

Community Treatment (ACT) modellen. ACT-teamet kan ses antingen som en form av multi-

disciplinärt team eller som ett flerpartsmöte, vilket kommer att diskuteras nedan.  

Styrning och struktur  

Danermark och kollegor (2008) framhåller behovet av tydlig styrning i samverkan. Lands-

tinget i Stockholm nordöst har skrivit in uttryckliga krav på samverkan i de övergripande 

styrdokumenten och kraven har snarast förtydligats i uppdraget till den nya privata entrepre-

nören. Styrningen på denna nivå kan förefalla inte lika tydlig hos socialnämnden. Bland de 

övergripande dokumenten ger endast de två samverkansöverenskommelserna uppdrag till 

socialförvaltningen att samverka med psykiatrin. Men det finns hänvisningar till betydelsen 

av samverkan i en tjänsteskrivning från 2005 och enhetschefen (myndighet) har uppfattat att 

hon fått ett tydligt uppdrag att utveckla samverkan. Både enhetschefen (utförare) och enhets-

chefen för psykiatrimottagningen förefaller också ha mandat att arbeta med samverkan. En-

hetschefen (myndighet) framhöll också betydelsen av personligt engagemang hos cheferna 

för effektiv styrning och enhetschefen (utförare) berättade att hon har upplevt att samverkan 

blivit olika framgångsrik beroende på vilka personer som funnits i ledningsfunktionen hos 

respektive huvudman och graden av deras engagemang i samverkan.   

 

Danermark och kollegor (2008) framhåller också behovet av struktur i samverkan. Det fram-

står tydligt att det i Vallentuna har lagts ner olika mycket kraft på olika områden. Den kate-

gori som jag har rubricerat ”vård, omsorg och sysselsättning” uppmärksammades mycket 

tidigt. Redan när psykiatrimottagningen var ny och socialförvaltningens boendestöds- och 

sysselsättningsverksamheter kort efter psykiatrireformen höll på att byggas upp gjordes an-

strängningar att etablera en fungerande samverkan. Det första övergripande samverkansavta-

let är daterat till år 2000 och avtalet har reviderats två gånger sedan dess. En styrgrupp finns 
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och minnesanteckningarna visar att det hålls regelbundna möten. Det har under många år även 

hållits regelbundna samverkansmöten där alla i de berörda personalgrupperna (förutom läkar-

na) deltar, arbetsgrupper har utarbetat gemensamma rutiner och det har hållits gemensamma 

utbildningar. Sedan år 2005 har även mycket arbete lagts ner på målgruppen personer med 

komplexa vårdbehov på grund av samtidig psykisk störning och missbruk. I detta område – 

där också beroendevården är inblandad som samverkanspart – har en gemensam verksamhet 

startats med case managers och ACT-team.  

 

Inom området ”boende och ekonomi” saknas däremot för det mesta sådana strukturer. För-

sörjningsstödsgruppen har en representant i ACT-teamet och har bjudits in till gemensamma 

föreläsningar, men i övrigt finns inga strukturer riktade mot de funktioner som berörs - sam-

ordnaren för försörjningsstöd hade inte ens uppfattat att försörjningsstöd omfattades av sam-

verkansöverenskommelsen. Samtidigt beskrev såväl samordnaren för psykiatrimottagningen 

som samordnaren för försörjningsstöd betydande svårigheter i samarbetet.  

 

”Sluten psykiatrisk vård” omfattas inte av det aktuella samverkansavtalet, även om det finns 

beslutade rutiner för gemensam vårdplanering. Såväl dokumentstudien som intervjumaterialet 

visar att det saknas strukturellt stöd i detta område för att möta de krav på samarbete som 

ställs av lagstiftningen. Såväl kuratorn som intervjupersoner hos både psykiatrimottagningen 

och socialtjänsten beskrev svårigheter i att få ett bra samarbete till stånd.  

Mål och samsyn 

Enligt samverkansöverenskommelsen i Vallentuna är målet för samverkan att det ska ”sakna 

betydelse för den enskilde att det är två huvudmän eller olika verksamheter hos respektive 

huvudman”.  Avtalet specificerar också vissa punkter. Men det kan ändå finnas olika sätt att 

tolka detta övergripande syfte och även olika egna utgångspunkter och mål för respektive 

part. Det är detta som Danermark och kollegor (2008) kallar för samsyn och Huxham och 

Vangen (2005) talar om som ”managing aims” (ung. ”ledning kring syften och mål”). 

 

Dessa teman har undersökts i intervjustudien genom två olika typer av frågor eller serier av 

frågor. Det ena gäller målet med samverkan och rör således frågan om samsyn kring samver-

kan. Det andra gäller målen med respektive professionens eget arbete eller verksamhet och 

syftar snarare till att belysa huruvida de olika perspektiven som har betecknats som de indivi-

duella/medicinska respektive de sociala modellerna har betydelse för samverkan.  
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Svaren på de olika frågorna tenderade att överlappa varandra. De flesta intervjupersonerna 

ansåg att samverkan syftar till att få alla att ”dra åt samma håll”, ”ge samma budskap till kli-

enterna”, ”tillsammans se till att klienten/patienten får den hjälp han/hon behöver” eller lik-

nande, dvs. att samlas omkring den individuella klienten/patienten. Vissa personer framhöll 

att det också finns ett ekonomiskt syfte att använda resurserna på ett kostnadseffektivt sätt och 

undvika kostnadskrävande insatser som inläggning eller HVB-placering. Det framkom tydligt 

att de flesta inte ser målen för de olika yrkesområden eller verksamheter som ett problem. I 

stället föreföll samtliga intervjupersoner mer eller mindre uppfatta inriktningarna som kom-

plementära. Enhetschefen för psykiatrimottagningen uttryckte tydligt att målen i grunden är 

desamma, men att uppdragen är olika. Enhetschefen för utförarverksamheterna trodde på ett 

liknande sätt att psykiatrin ”innerst inne” har samma mål som socialtjänsten, men begränsas 

av sitt uppdrag. Såväl läkaren som mentalskötaren/case managern uttalade sina mål som bre-

dare än att bara gälla det medicinska – att patienten ska helst på sikt kunna leva ett vanligt liv 

med arbete och familj. Intervjupersonerna fick också svara på frågan vad de vill ha ut av 

varandra i samverkan. Även här framkom att de ser varandra som komplementära verksam-

heter. De vill att den andra parten ska ge information, vara öppen för dialog och gå in och 

göra det de ska i de områden som är deras ansvar. 

 

Vissa skillnader i mål och synsätt kunde däremot noteras. En intervjuperson uttryckte ett av-

vikande mål från de övriga och framhöll detta som ett problem. Det var samordnaren för för-

sörjningsstöd, som ansåg att försörjningsstödets mål, att klienten ska klara egen försörjning, 

skiljer sig inte bara från psykiatrins utan även från andra arbetsgruppers och verksamheters 

mål inom socialtjänsten. Hon uppfattade detta som en fråga om kortsiktiga snarare än grund-

läggande mål – att försörjningsstödets krav kan vara ångestskapande för klienten i den aktu-

ella situationen. Psykiatrin och andra inom socialtjänsten kan uppfatta denna ångest som ett 

problem, även om också försörjningsstöd långsiktigt vill att personen ska må bra och ha ett 

bra liv. 

 

I kapitel tre diskuterades olika teoretiska perspektiv baserade på en medicinsk respektive en 

social modell eller ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. I intervjuerna kunde dessa olika 

perspektiv noteras främst på två sätt. Det ena var betydelsen av medicinska diagnoser. För 

läkaren var diagnostisering ett oumbärligt instrument, helt nödvändigt som ett första steg i att 

hitta en adekvat behandling. Samtliga inom socialtjänsten ansåg däremot att en eventuell dia-
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gnos var av underordnad betydelse och i sig knappt gav någon användbar information som var 

av betydelse för deras bedömningar och verksamhet. I samverkan ville de i stället få veta vad 

personen har för arbetsförmåga, olika svårigheter i den dagliga livsföringen m.m. Någon 

skillnad förefaller dock inte finnas kring synen på medicinering. Alla verkar ha som utgångs-

punkt att medicinering oftast behövs för denna målgrupp och att läkaren beslutar om detta. De 

svårigheter som nämndes kring medicinering hade snarare att göra med kommunikation och 

professionella roller (se nedan). 

 

Den andra skillnaden i perspektiv uttrycktes av kuratorn för den slutna psykiatriska vården 

som tendensen inom psykiatrin att se ”det sjuka” hos patienten/klienten medan socialtjänsten 

ser ”det friska”. Denna skillnad menade hon påverkar de individuella bedömningarna, där 

psykiatrin kan bedöma att personen är i sämre skick än socialtjänsten bedömer medan san-

ningen kanske ligger någonstans däremellan. Även det personliga ombudet ansåg att hans mål 

att stärka ”det friska” skiljer sig mot psykiatrins roll i att behandla ”det sjuka”.  

Hinder/svårigheter och framgångsfaktorer i samverkan 

Svårigheter och framgångsfaktorer i samverkan som har diskuterats av Danermark och Kull-

berg (1999), Josefsson (2004), Andersson och kollegor (2010) och andra framkommer på 

olika sätt i framför allt intervjumaterialet. Som hinder framhölls oftast bristande kunskap om 

varandras regler och lagstiftning och arbetssätt. Enhetschefen (myndighet) uttryckte det som 

att man får orimliga förväntningar på varandra och t.ex. följer med i en klients kritik av den 

andra parten, utan att ha tillräcklig information och förståelse för den andras förutsättningar. 

Att hitta de rätta rollerna och, som en person kallade det ”revirpinkande”, ansågs också som 

svårigheter. Samordnaren för den dagliga sysselsättningen (som har en bakgrund inom den 

psykiatriska vården) berättade om tendensen att värdera ens eget arbete högst och nedvärdera 

den andra partens. Flera personer menade att läkarens prestige kan vara ett problem och ett 

exempel nämndes där ett läkarsamtal fått större betydelse för den medicinska bedömningen än 

ett omfattande underlag från socialtjänsten. Personliga faktorer framhölls också av olika in-

tervjupersoner. Läkaren ansåg t.ex. att den personliga förmågan att samarbeta är viktigare än 

organisations- och strukturella faktorer och socialsekreteraren för vuxna ansåg att hon fick 

bättre eller sämre information från psykiatrin beroende på vem hon hade kontakt med. Bris-

tande kontinuitet har framstått som ett problem i samverkan mellan den psykiatriska mottag-

ningen och socialförvaltningens myndighetsdel (såväl vuxengruppen som försörjningsstöd).  
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Stabilitet i personalgrupperna har framhållits som en framgångsfaktor för samverkan mellan 

boendestödet och psykiatrimottagningen och också inom verksamheten för komplexa vårdbe-

hov. Men andra framgångsfaktorer som haft stor betydelse i Vallentuna framstår som dels det 

som enhetschefen hos socialförvaltningen (myndighet) kallade för arenor, dels chefernas roll 

i att stödja medarbetarna och hjälpa till att lösa problem och blivande konflikter. ”Arenor” 

handlar dels om övergripande former som styrgruppen, regelbundna gemensamma samver-

kansmöten för personalen och gemensamma utbildningar, dels om individuell vårdplanering 

(IVP) – dvs. olika tillfällen att mötas. Mötesanteckningarna visar att styrgruppen arbetar med 

olika typer av frågor, men att en viktig del handlar om att planera strukturer och mötesformer. 

Samverkansmötena används för att sprida information och diskutera gemensamma frågor. 

Konkreta samverkansrutiner har för IVP och för ACT-teamet utarbetats gemensamt av perso-

ner som arbetar med de frågor som rutinerna gäller. Gemensamma utbildningar används för 

att skapa en gemensam kunskapsbas.  

 

I intervjumaterialet framkom att alla dessa olika typer av arenor eller mötesfora har som ett 

mer eller mindre uttalat syfte att dels stimulera till diskussion för att fördjupa förståelse och 

kunskap om varandras professioner och roller, dels underlätta för kontakter inte minst kring 

enskilda klienter/patienter. Nästan alla intervjupersoner talade just om betydelsen av dessa 

informella eller icke-styrda kontakter, där man helt enkelt ringer till varandra när ett problem 

uppstår eller när man har information eller frågor. Även cheferna talade om behovet av att 

känna varandra väl för att lätt kunna ta kontakt med varandra när en i personalen får problem i 

samarbetet som de behöver hjälp med att lösa. Den individuella vårdplaneringen blir en struk-

turell garanti för att samarbete kommer till stånd kring varje individ, men de icke-planerade 

kontakterna mellan mötena förefaller ha en lika viktig funktion.  

 

Men inte alla som berörs av samverkan omfattas av dessa olika arenor. Försörjningsstöd om-

fattas som tidigare nämndes inte. Flera personer påtalade att läkarna sällan deltar i några av 

dessa fora. Läkaren som intervjuades förklarade detta med att det saknas tid, men landstingets 

ersättningssystem kan också vara ett hinder, vilket diskuteras nedan. Den slutna psykiatriska 

vården omfattas inte av några av de övergripande mötesfora, men där deltar däremot läkarna i 

de gemensamma vårdplaneringsmötena. 



 117 

Två case management verksamheter 

I bakgrundsdiskussionen (se kapitel 2) diskuterades två typer av verksamhet som utgår ifrån 

case management modellen. I Vallentuna finns bägge dessa typer av verksamhet, som både 

två förefaller har haft stor betydelse för den samlade strategin för samverkan i kommunen. 

Samtidigt finns såväl likheter som skillnader i sättet att arbeta med olika patienter/klienter.  

 

Komplexa vårdbehov – att samverka kring den svåraste målgruppen 

Dokumentstudien visar att samverkansparterna i Vallentuna har satsat stora resurser på den 

målgrupp som de har bedömt vara den svåraste att uppnå positiva resultat med, vilket är per-

soner med komplexa vårdbehov på grund av samtidig missbruk/beroende och psykisk funkt-

ionsnedsättning. Enhetschefen (myndighet) beskrev att satsningen har fått ”ringar på vattnet”, 

dvs. att den lyckade satsningen på den svåraste gruppen har uppmuntrat samverkan kring 

andra patienter/klienter. Enhetschefen för psykiatrimottagningen framhöll också betydelsen av 

denna verksamhet. 

 

I utvecklingen av denna verksamhet har man använt sig av en fokusrapport från Stockholms 

läns landsting som beskriver svårigheterna med att arbeta med just denna målgrupp och före-

slår nya arbetssätt. Man har utvärderat det ursprungliga projektet och anser sig ha uppnått bra 

resultat - verksamheten har levt vidare och fortsatt att utvecklas även efter att projektbidraget 

från Socialstyrelsen upphört. En aktiv styrgrupp har träffats regelbundet och har i samband 

med varje möte träffat de berörda case managers för att behandla olika typer av problem, 

utom frågor kring enskilda patienter/klienter som i stället diskuterats inom ACT-teamet.  

 

De två case managers som intervjuades framhöll olika framgångsfaktorer och svårigheter av 

samma typ som redan beskrivits i denna analys, t.ex. personlig kontinuitet, samlokalisering, 

kunskap om olika funktioner och regler samt respekt för olika roller. En särskild svårighet för 

case managern är avsaknaden av möjligheten att ta eller ens formellt föreslå beslut, utan allt 

man gör sker i samråd eller måste verkställas av andra. Samtidigt får case managers uteslu-

tande positiva kommentarer i såväl intervjustudien som socialförvaltningens utvärdering från 

2007. 

 

ACT-teamet verkar ha varit svårstartat och det har varit besvärligt att ordna personlig kontinu-

itet och ordnade rutiner. Case managern för kommunen beskriver en ”livlig grupp där det 
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finns mycket prestige att försvara”. Detta ACT-team arbetar inte enligt den ursprungliga mo-

dellen för Assertive Community Treatment (ACT) där teamet arbetar tillsammans kontinuer-

ligt och utför de flesta vårdinsatserna själva. I stället träffas ACT-teamet i Vallentuna varan-

nan vecka för att diskutera vårdplanering och olika frågor och problem som kommit upp kring 

enskilda patienter/klienter, medan respektive huvudman fortfarande ansvarar för själva insat-

serna. Enligt Andersson och kollegor (2010) kan ett sådant upplägg snarare ses som en form 

av flerpartsmöte än som ett egentligt multidisciplinärt team. Ändå förefaller teorien om pro-

cesser inom teamverksamhet relevant här (Axelsson & Axelsson 2007, Tuckman 1965). ACT-

teamet kan sägas ha börjat med en ”forming” fas, sedan har det troligen skett en del ”stor-

ming” innan rutiner så småningom kunde fastställas i en ”norming” fas. Men processen har 

inte varit rättlinjig, vilket också stämmer med teorien. Våren 2010 har en ny ”forming” fas 

skett då rutinerna gjorts om. Att detta teamarbete är svårt framgår tydligt inte minst genom att 

närvaron av en chef har ansetts nödvändig vid varje möte under hela perioden sedan teamet 

startades. Samtidigt framstår case managers funktionen som en nödvändig grund för ACT-

teamets arbete, då den utgör den nödvändiga länken mellan klienterna/patienterna och de 

olika verksamheterna. 

 

Personligt Ombud – på klientens uppdrag 

I Vallentuna gäller distinktionen som förklarades i kapitel två att case managern arbetar på 

arbetsgivarens (socialförvaltningen, psykiatrin eller Beroendecentrum) uppdrag, medan det 

personliga ombudet (PO) arbetar på klientens uppdrag, trots att PO är anställd av socialför-

valtningen. Rollen är fristående enligt socialnämndens riktlinjer för PO-verksamhet och be-

gränsas i förhållande till case managers/ACT-teamet, troligen för att undvika dubbelarbete 

och osäkerhet kring roller och ansvar, dvs. case managers och PO ska inte arbeta med samma 

patienter/klienter. 

 

PO har till skillnad från case managers inget team att samarbeta med och saknade fram till 

december 2009 även en styrgrupp. Han arbetar ensam och har inte samma möjligheter som 

case managers att samordna en vårdplanering kring sin klient. Ändå tyder socialförvaltning-

ens utvärdering och intervjun med PO på att PO åtminstone i vissa delar fyller samma typ av 

funktion som case managers, fast med personer som inte har den typen av komplexa behov. 

Flera inslag i arbetet är mycket snarlika, t.ex. att ha enskilda samtal för att hjälpa klienten  

formulera sina mål och att stödja i kontakten med olika instanser genom att t.ex. följa med på 

besök. PO talar tydligare än case managers om sin roll i empowerment, att ”stärka klienten”. 
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PO har också, då han arbetar på klientens uppdrag, till skillnad från case managers ett tydligt 

uppdrag att tala i klientens sak. Samtidigt kan det mål som PO uttalat i intervjun, att stödja 

klienten i sitt tillfrisknande, anses vara i sak mycket likt det mål som case managers (och fler 

andra intervjupersoner) uttalat – att stödja klienten/patienten i att upprätta ett normalt liv med 

arbete, boende, familj m.m. 

Yttre förutsättningar 

Vissa framgångsfaktorer och svårigheter beror på förutsättningar som inte kan påverkas av 

själva samverkansmodellen eller samverkansprocesser. En sådan är Vallentuna kommuns 

storlek, såväl geografiskt som befolkningsmässigt. Myndigheterna och verksamheterna ligger 

nära varandra i ett kompakt centrumområde och verksamheterna är inte allt för stora. Minst 

lika viktigt är att det faktiskt finns en lokal psykiatrisk mottagning i kommunen – många 

kommuner saknar en sådan. Intervjupersonernas uppfattning var att kommunen är lagom stor 

och all samverkan gynnas av närheten till varandra – enhetschefen för utförarverksamheten 

skulle egentligen vilja ha verksamheterna ännu närmare socialkontoret och psykiatrimottag-

ningen, helst en riktig samlokalisering. 

 

Också de olika resurserna som verksamheterna har till förfogande hör till det som inte kan 

påverkas av samverkan mellan tjänstemännen och professionella, eftersom sådana beslut sker 

på en politisk nivå. Enhetschefen (myndighet) framhöll vikten av att samverkan sker med 

hänsyn till de tillgängliga resurserna – ”vad som är möjligt” som hon uttryckte det. I materi-

alet är de svårigheter som orsakas av begränsningarna i resurser mest tydliga i intervjun med 

kuratorn för den slutna vården. Hon framhöll inte minst problemen med att hitta lämpliga 

boenden för personer som ska skrivas ut och inte har något eget boende att gå tillbaka till. 

 

En ekonomisk förutsättning för samverkan är det ersättningssystem som Stockholms läns 

landsting har relativt till sina vårdleverantörer. Detta system kallas här för en ”yttre” förut-

sättning, eftersom det beslutas på en central politisknivå inom landstinget och inte av en lokal 

verksamhet. Trots att det ingår i vårdleverantörens uppdrag att samverka, utgör systemet ett 

hinder eftersom inga poäng ges för deltagande i de övergripande arenor eller mötesföra. Sam-

tidigt underlättar det för samverkan att poäng ges för möten kring enskilda patienter/klienter. 
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Samverkan och den enskilde  

På frågan om den enskilde patienten/kunden är medveten om att de olika parterna samverkar 

var intervjupersonerna klara över att dessa inte märker direkt av att det sker övergripande 

möten. Men när det gäller samarbetet kring hennes/hans ärende var det flera huvudsakliga 

svar som delvis överlappar varandra. Ett svar kom från enhetschefen (utförare), som framhöll 

att det helt enkelt inte bör spela någon roll för kunden/patienten vilken organisation den pro-

fessionella personen hon/han möter tillhör. Hon anser däremot inte att det fungerar riktigt så 

idag och därför vill hon ha en riktig samlokalisering. Det mest typiska svaret var att den en-

skilde givetvis ser på exempelvis IVP-möten att de olika parterna samarbetar, men att hon/han 

däremellan inte tänker på det. Flera personer sade att den enskilde märker främst när samar-

betet inte fungerar, eftersom det får negativa effekter för henne/honom. En person, case ma-

nagern från kommunen, hade hört från flera av sina klienter att samarbetet inte hade fungerat 

tidigare, men att nu när de hade fått en case manager ”händer någonting”. Samtidigt sade bl.a. 

arbetscoachen och samordnaren på psykiatrimottagningen att ”ja, det vet de om (att vi samar-

betar), för jag talar om det för dem”.  

 

Dessa olika svar kan anses visa olika sidor av samma perspektiv och speglar troligen olika 

situationer. Det förefaller helt rimligt att enskilda klienter/patienter inte ska behöva märka att 

de olika professionella samarbetar så länge samarbetet fungerar väl, utan tänker på detta först 

när det uppstår ett glapp. Å andra sidan när det händer något särskilt - som t.ex. en vårdplane-

ring, en ansökan om försörjningsstöd eller en bedömning av arbetsförmåga - får de informat-

ion om samarbetet och, om det behövs, får lämna ett medgivande till att det sker en kontakt. 

Då är samarbetet mer uppenbart ur patientens/kundens perspektiv. Case managerns svar före-

faller också rimligt, eftersom case manager funktionen kom till just för att förbättra samar-

betet kring personer med komplexa behov. 

Vad kunde fler intervjuer ha tillfört studien?  

I början av kapitel åtta framhölls att, trots att de 14 intervjuerna i studien representerar många 

funktioner som berörs av samverkan, kunde ytterligare sju eller åtta intervjuer ha gjorts. Mest 

saknades case managern från Beroendecentrum, som skulle kunna ha berättat om beroende-

vårdens syn på samverkan kring komplexa vårdbehov. En annan läkare från psykiatrimottag-

ningen skulle eventuellt ha haft andra synpunkter på samverkan. Psykologernas roll i samver-

kan skulle kunna ha belysts bättre genom en egen intervju, även om enhetschefen för psykia-

trimottagning är psykoterapeut och kan förmodas ha god kunskap om detta. Kuratorn från 
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slutenvården hade egen erfarenhet från socialtjänsten och kunde därför jämföra de olika per-

spektiven, men en intervju med en läkare eller sjuksköterska därifrån skulle kanske ha kunnat 

förtydliga psykiatrins perspektiv.  

 

Ett resultat av studien är kunskap om att samverkan fungerar olika mellan psykiatrimottag-

ningen i Vallentuna och socialtjänsten än den gör mellan slutenvården och socialtjänsten. En 

intervju med överläkaren som är ansvarig för båda dessa verksamheter skulle eventuellt ha 

gett mer kunskap om orsakerna till denna skillnad. Från socialtjänsten förefaller alla de vik-

tigaste perspektiven däremot ha belysts.  
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Kapitel 11: Sammanfattande diskussion 
 

I denna uppsats har redovisats en fallstudie över samverkan mellan en kommunal social-

nämnd och en lokal psykiatrisk verksamhet. Bakgrunden till studien är den historiska utveckl-

ingen av insatser för personer med psykiska funktionsnedsättningar/funktionshinder i Sverige 

vilket har lett till nuvarande ansvarsfördelning mellan landsting och kommun.  

 

Denna ansvarsfördelning utgår ifrån en uppdelning av individens behov i medicinska respek-

tive sociala områden. Men resultaten i denna studie indikerar snarare på en bakomliggande 

helhetsbild där man ser individens behov som sammansatta. De olika verksamhetsområdena 

ses som komplementära och beroende av varandra. Detta gör att förmågan att samarbeta 

framstår som viktigare än de skillnader som finns i t.ex. lagstiftning, arbetssätt eller bakom-

liggande teoretiska modeller. Samverkan kan sägas handla om att organisera och stödja detta 

samarbete, i stället för att överlämna ansvaret till individuella läkare, handläggare, boende-

stödjare, arbetsterapeuter m.fl.  

 

En insikt om behovet av organiserad samverkan har funnits från statligt håll sedan psykiatrire-

formen 1995 och i kapitel två redogörs för olika försök att stimulera till mer och bättre sam-

verkan genom stimulansmedel och allmänna bidrag samt krav i lagstiftning. Det finns inte 

mycket forskning i detta område, men de studier och utvärderingar som redovisats i kapitel 

två indikerar att det finns stora brister. Detta är inte förvånande, eftersom forskning visar att 

samverkan i allmänhet är svår och omfattar såväl strukturella som processinriktade aspekter.  

 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur en kommunal socialnämnd och en lokal 

psykiatriverksamhet kan arbeta med en långsiktig strategi för samverkan. Studien visar att 

samverkan kring denna målgrupp omfattar ett stort antal verksamheter, arbetsgrupper och 

professionella roller. I kommunen som har studerats, Vallentuna, gjordes mer eller mindre 

framgångsrika försök till samverkan redan kort efter psykiatrireformen, vilket har lett till att 

en tradition av samverkan fått fäste i vissa arbetsgrupper. De senaste åren har samverkan utö-

kats och fördjupats, inte minst genom satsningen på case management och ett ACT-inspirerat 

team för den grupp som ansetts svårast att arbeta med – personer med komplexa vårdbehov på 

grund av samtidig missbruk/beroende och psykisk funktionsnedsättning.  
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Samverkan i Vallentuna förefaller också på många sätt ha varit framgångsrik, även om olika 

hinder och problem finns och den spänning Huxham och Vangen (2005) talar om förefaller 

ofta vara närvarande. Studiens analys visar att framgången beror på kombinationen av olika 

faktorer. En viktig del har varit en klar struktur för samverkan som utgår ifrån mandat från 

uppdragsgivare och specificerar former för styrning. Strukturen stödjer också mer processin-

riktade aspekter av samverkan, inte minst insikten om behovet av gemensamma ”arenor”. De 

olika ”arenorna” har skilda former och inriktningar, men har en gemensam funktion att hjälpa 

de olika professionella lära känna varandra och förstå varandras förutsättningar och arbetssätt. 

Arenorna underlättar också de direkta kontakterna som behöver tas i arbetet med individuella 

patienter/klienter. Man skulle kunna uttrycka detta som att arenorna syftar till att öka den all-

männa samverkanskompetensen. En tredje avgörande faktor har varit en aktiv ledarroll som 

bygger på ett uppdrag från landstingspsykiatrins respektive socialförvaltningens ledning till 

respektive chef att samverka och ett personligt engagemang i samverkan från respektive chefs 

sida. Samtidigt visar studien att samverkan i kommunen behöver breddas för att mer tydligt 

omfatta den enskildes ekonomi och eventuella behov av t.ex. försörjningsstöd.  

 

Analysen i denna studie har utgått ifrån de teorier som diskuterats i kapitel tre, bland annat 

olika definitioner av samverkan, Axelsson och Axelssons (2007b) teori om interorganisatorisk 

integration och Danermark och kollegors (2008) fokus på ledning, styrning och struktur. 

Materialet skulle i stället ha kunnat analyseras utifrån teorier och begrepp från den nya in-

stitutionalismen. Ur detta teoretiska perspektiv ses effektiv samverkan som beroende av möj-

ligheterna att uppnå domänkonsensus (Grape 2006). Dessutom kräver samverkan anpassning 

till de olika ”logics of appropriateness” som finns i arbetskulturerna hos respektive part (Sul-

livan & Skelcher 2002). Dessa teoretiska utgångspunkter förefaller inte motsäga den analys 

som har gjorts här, men författarens bedömning är att de teorier som använts har större skärpa 

än den nya institutionalismen när det gäller att analysera det aktuella materialet. Denna be-

dömning stämmer också med Grapes (2006) påpekande av den nya institutionalismens be-

gränsningar när det gäller att beskriva dynamiken i samverkansprocesser.  

  

Detta är en explorativ studie och som nämnts i kapitel fem gör den inte anspråk på att vara 

förklarande eller generaliserbar. Valet av explorativ ansats har till stor del berott på studiens 

single-case design, som inte ger möjlighet till jämförande analyser med andra fall. Studien 

skulle dock kunna utvecklas till en multiple-case design, med möjligheter till analys som t.ex. 

”pattern matching” (ung. ”att jämföra eller matcha mönster hos respektive fall”) eller ”cross-
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case synthesis” (ung. ”korsanalys”) och argumentation genom beviskedjor och eventuell re-

plikation (Yin 2009). En sådan design skulle innebära ett strategiskt urval av andra kommu-

ner, t.ex. kommuner som skiljer sig på olika sätt från den kommun som har studerats här. 

 

Men resultaten från denna studie och dess eventuella bidrag till den samlade kunskapen om 

samverkan kring personer med psykiska funktionsnedsättningar kan ändå diskuteras. Den 

kommun som har studerats, Vallentuna, har vissa förutsättningar som förefaller viktiga och 

kanske haft avgörande betydelse. En av de viktigaste verkar vara kommunens storlek, där ett 

sammanhållet centrumområde underlättar genom den geografiska närheten mellan de olika 

verksamheterna som ger fördelar som påminner om samlokalisering. Samverkan med den 

slutna psykiatriska vården, som ligger på ett betydligt större geografiskt avstånd, fungerar 

sämre.  

 

Detta förhållande skulle kunna föranleda en hypotes om att samverkan fungerar bäst i kom-

muner som är lagom stora och geografiskt rätt utformade. En sådan hypotes kan i och för sig 

vara riktig, men verkar ha begränsad nytta om syftet med forskningen är att stödja en positiv 

utveckling. Den enskilde patientens/klientens behov måste självfallet tillgodoses i såväl stora 

som små kommuner, i stora städer likväl som i glesbygden. En mer intressant hypotes skulle 

kunna vara att kommuner och landsting med andra geografiska och befolkningsmässiga förut-

sättningar än Vallentunas kan främja samverkan genom att etablera lagom stora lokala enheter 

som får i uppdrag att samverka med varandra. 

 

Det kan också göras vissa jämförelser med tidigare studier. Många av de projekt som utvärde-

rats av Socialstyrelsen i början på 2000-talet (Socialstyrelsen 2001a) liksom den forskning 

som Andersson och kollegor (2010) inkluderat i sin kunskapsöversikt är inriktade på rehabili-

tering till arbetslivet. I Vallentuna har socialnämnden övertagit initiativet till arbetslivsinriktad 

rehabilitering för personer med psykiska funktionsnedsättningar genom att komplettera och 

vidareutveckla sin verksamhet för daglig sysselsättning med en ny verksamhet baserad på en 

supported-employment modell. Detta är ingen formell samverkansverksamhet, men ett infor-

mellt samarbete har så småningom uppstått kring enskilda patienter/arbetstagare. Ett slags 

urval görs genom att de arbetstagare på daglig sysselsättning som vill prova praktik får en 

noggrann kartläggning av sin arbetsförmåga och, om det bedöms att de är mogna för att vara 

på en arbetsplats, matchas med en lämplig praktikplats där de får kontinuerligt stöd. Först 

efter en praktikperiod på ett år eller längre diskuteras överföring till Arbetsförmedlingen. Här 
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skulle det vara intressant att kunna göra en djupare analys av likheterna och skillnader mellan 

denna modell och andra rehabiliteringsprojekt inklusive eventuella skillnader i effekter för 

individerna. 

 

Materialet i studien aktualiserar även andra frågor kring hur samverkan kommer att utvecklas 

framöver och även kring målgruppen och verksamheternas utformning. En del av dessa frågor 

berördes redan i diskussionen av studiens avgränsningar i kapitel fem. En fråga rör den över-

lappning som finns mellan psykiatrisk vård och missbrukar/beroendevård. I denna studie re-

dovisas en samverkansverksamhet med case managers och ACT-inspirerat team kring perso-

ner med komplexa och omfattande behov. En del i denna samverkan är att psykiatrimottag-

ningen börjat tillhandahålla medicinsk beroendevård för vissa patienter för att undvika att 

patienterna försvinner i överföringen till beroendemottagningen. Frågan kan ställas hur pass 

omfattande beroendevård psykiatrin bör ge och till vilka patienter samt hur denna utveckling 

påverkar respektive verksamhet på sikt. Övertar psykiatrimottagningen en för stor del av be-

roendevårdens uppgifter? Samverkan kommer troligen också att påverkas av det lokala sam-

rådet kring missbruk och beroende som startats 2010, där även psykiatrimottagningen är re-

presenterad. Hur dessa olika former av samverkan påverkar varandra kommer att kunna stude-

ras först när det lokala samrådet har fungerat en längre tid. 

 

En annan fråga har att göra med den förändring i målgruppen som några av intervjupersoner-

na tycker sig se, att kunderna/klienterna blivit ”friskare”. En del av förändringen är troligen 

relaterad till den ökade förekomsten av neuropsykiatriska diagnoser, vilket har resulterat i nya 

och ändrade metoder för stöd och behandling. I Vallentuna har socialnämnden startat två nya 

verksamheter för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, ett träningsboende 

och ett boendestödsteam, som inte har omfattats av denna studie. Men personer med neu-

ropsykiatriska funktionsnedsättningar ingår i den dagliga sysselsättningsverksamheten Sved-

jan, psykiatrimottagningen utreder och i vissa fall förordnar medicin för denna grupp och 

många personer med denna typ av funktionsnedsättning finns i gruppen med komplexa vård-

behov. Kommer de behov av stöd som dessa personer har att leda till förändringar i samver-

kansstrukturer och/eller i samverkans innehåll?  

 

Även en annan, kanske mer grundläggande fråga kan ställas: Stämmer intervjupersonernas 

iakttagelser? Har personer med psykiska funktionsnedsättningar faktiskt blivit friskare? Och 

om de har det, varför? Är det ett lyckat resultat av psykiatrireformen? Gäller i så fall den 
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eventuella förändringen endast vissa kommuner eller är den mer generell? Vilken roll har 

samverkan då i denna utveckling? 

 

De teorier som använts i denna studie visar att samverkan påverkas starkt av organisatoriska 

förhållanden. I Vallentuna har samverkan kring personer med psykiska funktionsnedsättning-

ar utvecklats huvudsakligen mellan två parter, landstingets psykiatri och en socialnämnd, och 

utvidgats så småningom till att röra andra parter som t.ex. beroendevården. Under det senaste 

året har den ena parten, Stockholms läns landsting, överlåtit sin psykiatriverksamhet med 

undantag för den psykiatriska tvångsvården till en privat entreprenör. Övergången har skett 

genom att den nya leverantören i stort sett behållit grundstrukturerna i verksamheten och 

större delen av personalen. Uppdraget från landstinget till den nya leverantören inkluderar 

krav på samverkan och ingenting i studien visar att samverkan i Vallentuna skulle ha påver-

kats av denna övergång. Tvärtom har entreprenören ingått en ny samverkansöverenskom-

melse som liknar landstingets och samverkansstrukturerna har än så länge inte ändrats. Frågor 

kan dock ställas dels huruvida detta förhållande kommer att påverka samverkan på sikt, dels 

hur samverkan hade utvecklats om entreprenören hade agerat annorlunda? Entreprenören 

skulle t.ex. ha kunnat göra en omfattande omstrukturering av verksamheten eller, trots lands-

tingets uppdrag, inte velat samverka. Landstinget kunde från sin sida ha skapat ett annat er-

sättningssystem, vilket skulle antingen ha skapat hinder för samverkan eller underlättat i jäm-

förelse med det system som tillämpas nu. 

 

En annan och vidare utveckling av privatisering är modeller för kundval. Denna typ av modell 

kan komma att införas såväl inom landstingets psykiatri som inom socialtjänsten, där den 

underlättas av den nya Lagen om valfrihetssystem (LOV, SFS 2008:962). Denna studie visar 

den komplexitet som samverkan innebär redan när endast två huvudsakliga parter berörs, ef-

tersom båda parter styr över ett antal olika verksamheter och professionella roller. Frågan kan 

ställas hur samverkan skulle påverkas av att flera parter konkurrerar om enskilda kunder, t.ex. 

om det skulle finnas flera konkurrerande psykiatrimottagningar i kommunen eller flera verk-

samheter för daglig sysselsättning? En sådan utveckling torde utifrån ett enkelt matematiskt 

resonemang innebära en flerdubbling av komplexiteten i samverkan. Finns det möjligheter att 

bedriva en effektiv samverkan under denna typ av förhållanden? Eller skulle ett införande av 

kundval innebära att personer med sammansatta behov på grund av psykiska funktionsned-

sättningar aldrig skulle kunna få effektiv och samordnad hjälp, trots lagstiftningens krav på 

samverkan? Behovet av forskning i denna fråga förefaller synnerligen angeläget. 
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Bilaga 1: Dokument rörande bl.a. dokumentstudien  
(Kapitel 7) samt övriga dokument från Vallentuna 
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ner med psykisk funktionsnedsättning. 2010-03-17. Dnr SN 2010.027. 
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kiskt funktionshindrade. 2009-04-03. Dnr SN 2009.069 749. 

SIKTA – uppföljning av verksamhet för utveckling av sysselsättning för psykiskt funktions-

hindrade. 2010-09-17. Dnr SN 2010.081. 

 

Övriga rapporter 

Kartläggning – psykiskt funktionshindrade i Vallentuna. 2007-09-10. Dnr SN 2007.126. 
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SoS 00/6233/2007. 

Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård - Statsbidrag till kommunerna 

för att förbereda sociala insatser inför den nya vårdformen. Socialstyrelsen 2008-05-29.  

Dnr SoS 5401/2008. 

Statsbidrag till kommunerna för att förstärka sociala insatser i samband med den nya vård-
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2009-04-06. Dnr SoS 6233/2007. 

Statsbidrag till kommunerna för att förstärka sociala insatser i samband med den nya vård-
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2010-05-11. Dnr SoS 17176/2010. 
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Bilaga 2: Intervjuguide 
 

Ut berättar om förutsättningar, att deltagande är frivillig, bandinspelning osv. 

 

Ge en kort beskrivning av ditt arbete/funktion/uppdrag och dina arbetsmetoder. 

 

Känner du till samverkansöverenskommelsen mellan psykiatrin och socialtjänsten? Kan du 

beskriva vad som står i den? 

 

I vilka sammanhang samarbetar du med socialtjänsten/psykiatrin? 

Berätta gärna om några exempel. 

 

Vad ser du som målet/syftet med ditt arbete? 

 

Vad är syftet med samverkan/samarbetet? 

Vad vill du få ut av samarbetet – dvs. vad är det för situationer du möter?  

Vad är din egen roll i dessa situationer?  

Vad vill du att socialtjänsten/psykiatrin ska bidra med? 

Vad tror du att din samarbetspartner vill ha av dig i samarbetet? 

 

På vilka sätt påverkar samarbetet/samverkan ditt arbete? 

Vad kännetecknar ett framgångsrikt samarbete? 

Vilka svårigheter möter du i samarbetet? 

 

Vad är ditt mål i arbetet med den enskilde patienten/klienten?  

Är samarbete/samverkan betydelsefull för detta? På vilket sätt, i så fall? 

 

Vad uppfattar du är din samverkanspartners mål i arbetet med den enskilde patien-

ten/klienten? Skilj sig deras mål från ditt mål eller har ni likartade mål? 

 

Märker den enskilde patienten/klienten av att det sker samarbete/samverkan? På vilket sätt?  

Vad tror du blir resultatet av samarbetet för den enskilde patienten/klienten? 

 

Vad har du fått för användning av de rutiner som upprättats för samarbete kring enskilda i 

vårdplanering? Hur anser du att den gemensamma vårdplaneringen fungerar?  

 

Vilka samverkansaktiviteter har du deltagit i? Berätta om dessa och hur du har upplevt dem. 

 

Om du har arbete länge i din profession (eller i Vallentuna), vad har du sett förändringar i 

målgruppen? I organisationerna? 

 

 

 


