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ABSTRACT

Psychiatric community-based care is today replacing the mental hospital in Sweden.
The aim of this study was to describe a group of community psychiatric nurses´
experiences of their professional role. A qualitative descriptive method was used based
on interviews with fourteen psychiatric nurses in fourteen different municipalities.
A main finding was that the nurses worked in very different looking organisations,
which could causes problems in communication and co-operation. The nurse function
was described as co-operation, education, and a responsibility for caring and nursing.
When describing their personal strengths as community psychiatric nurses they
pointed out: target-oriented, social competence, patience, self-knowledge,
engagement, flexibility, effectively, knowledge and experience. Personal qualities to
progress were the role of being a leader, to become more structural and plain, and
knowledge in a variety of domain. The most difficulty in the profession was the
surroundings unawareness of community psychiatric care, and the loneliness in the
engagement. When discussing experiences of the opportunities they faced as
community psychiatric nurses the respondents mentioned: stimulation and
development within the profession, a high level of positive responsibility and decision-
making. The great opportunity for development of the community psychiatric care,
and visions of the future are discussed in study. Stating that one important question in
the future seems to be nurses´ active work with involving local politicians in the
process of building strong networks of important participators in the community
psychiatric care.
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INLEDNING

Denna undersökning har föranletts av nyfikenhet på rollen och funktionen som
psykiatrisjuksköterskor har som kommunalt anställda. Det är en relativt ny
anställningsform i Sverige, som aktualliserades i samband med Psykiatrireformen år
1995, då huvudmannaskapet för de psykiskt långtidssjuka flyttades från
landsting/region till kommunernas socialtjänst. Kommunen ansvarar nu för boende,
arbete, daglig sysselsättning, sociala kontakter och fritid samt sjukvård upp till och med
sjuksköterskenivå (Ottosson, 2000). Socialstyrelsen (1999a) påpekar att nya
arbetsformer och ansvarsområden har skapats, vilket förutsätter nya och kompletterande
kunskaper. Ett viktigt område är hur vård, stöd och bemötande ska utformas i
verksamheter för de psykiskt långtidssjuka.

När man möter personer med psykiska störningar i deras eget hem ställs det helt nya
krav på personalen och nya professionella roller skapas. Man får fråga mer, lyssna
bättre och ta mer hänsyn till svaren. Förhandlingsprocessen blir i praktiken mycket
längre än på en vårdavdelning. Personalen måste ha en förhandlingskänslighet, och en
förmåga att skapa förutsättningar för ett gott mänskligt samspel med ömsesidig respekt.
Målen med psykiatrireformen, normalisering, integrering i samhället, ökad integritet
och bättre livskvalitet, står och faller med denna specifika kompetens hos personalen
(Tidemalm, 1998).

BAKGRUND

Psykiatrireformen

Historiskt ser man att ett byte av huvudmannaskap inte är ett nytt fenomen. Såväl i
riksdagen som i statliga utredningar förekom under 1900-talets första decennier
målande skildringar av förment vanvård av sinnessjuka vilka vistades i enskilda hem
eller på kommunala inrättningar. De socialpolitiska ambitionerna var då, att alla som
behövde vård och hjälp skulle få det (Framme, 1998).  Utbyggnad av mentalsjukhus
och psykiatriska kliniker fortsatte i Sverige ända in på 1960-talet. De stora hierarkiska
institutionerna blev senare utsatta för intensiv kritik. Nya honnörsord som helhetssyn,
normalisering, närhet, kontinuitet, tidiga insatser, tillgänglighet och medansvar kom,
vilka var totalt oförenliga med de principer som tidigare rättfärdigade avskiljandet
(Sjöström, 1998). Samtidigt började psykoterapi få genomslag som behandlingsmetod,
individen skulle erbjudas kvalificerad psykiatrisk hjälp på öppenvårdsmottagningar.
En stor orsak till förändring var ekonomiska motiv, en satsning på öppenvården skulle
sänka de alltför höga sjukvårdskostnaderna. Psykiatrin började organiseras i sektorer -
avgränsade geografiska områden (Gustafsson & Häggberg, 1994).

Politiskt förändrades den tidigare regelstyrningen under 1980-talet till att mer och mer
vara en målstyrning. Ramlagar som t.ex. Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen
och Skollagen tillkom. Kommunerna fick 1992, genom Kommunallagen,
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förutsättningar för en ökad decentralisering och frihet att utveckla sin egen
organisation. Socialtjänstlagen förändrades i början av 1990-talet genom att
kommunerna ålades en skyldighet att bedriva uppsökande verksamhet bland äldre och
fysiskt och psykiskt funktionshindrade. Kommunerna blev också skyldiga att planera
sina insatser för personer med funktionshinder i samverkan med landsting samt andra
samhällsorgan och organisationer. Genom rättighetslagar kan staten till viss del styra
och kontrollera kommunernas verksamhet. Omsorgslagen från 1985, som ersattes
1994 av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), är en
rättighetslag. Den innebär att den funktionshindrade själv ska begära särskilda insatser,
om deras behov inte tillgodoses på annat sätt. Kommunaliseringen lagstiftades för
äldrevården, genom Ädelreformen 1991, för den särskilda omsorgen om
utvecklingsstörda, genom Handikappreformen 1993, och för de psykiskt långtidssjuka,
genom Psykiatrireformen 1995 (Brusén & Hydén, 2000).

Orsaker till Psykiatrireformens tillkomst beskrivs dels bero på att sektorpsykiatrin inte
blev så lättillgänglig. Det fanns brist på kontinuitet, och det förekom vårdideologiska,
etiska och/eller praktiska skiljelinjer mellan en sektors olika enheter som skapade
problem. Vidare hade de psykiskt långtidssjukas och de psykiskt störda missbrukarnas
behov inte tillräckligt tillgodosetts. Många patienter och anhöriga hade inte fått den
hjälp och avlastning som de behöver. Behovet av arbete och sysselsättning hade inte
nog uppmärksammats, många patienter var mer understimulerade än de var på de
forna mentalsjukhusen. Dagverksamheter och behandlingshem hade inte byggts ut i
den takt som behövts och resurserna var ojämnt fördelade ute i landet. Eget boende
med olika grad av stöd hade inte heller utvecklats tillräckligt. Problemen ledde till att
socialdepartementet tillsatte en psykiatriutredning som var klar år 1992. Den föreslog
en lagstiftning, Psykiatrireformen, som skulle ge kommunerna huvudansvaret för att
initiera, planera och samordna de sociala insatserna för de psykiskt långtidssjuka och
de psykiskt störda missbrukarna (Gustafsson & Häggberg, 1994).

Psykiatrireformen trädde i kraft den 1 januari 1995, och över en natt fick kommunen,
enligt betalningsansvarslagen, överta ca 4000 färdigbehandlade patienter. De fick
också ansvar för de 45 000 psykiskt långtidssjuka som redan fanns i kommunerna
(Ottosson, 2000). Reformen innefattar: Ändring i Socialtjänstlagen 21a §, som innebär
att socialnämnden ska göra sig förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen för
människor med såväl fysiska som psykiska funktionshinder, samt i sin uppsökande
verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet på dessa områden. Kommunen ska
planera sina insatser för människor med fysiska och psykiska funktionshinder.
Kommunerna fick ett betalningsansvar för de patienter som efter tre månaders
sammanhängande vårdtid bedöms vara medicinskt färdigbehandlade inom kvalificerad
dygnetruntvård och gentemot de psykiskt störda som har rätt till insatser enligt LSS.
Kommunerna fick ekonomiska medel genom skatteväxling mellan landsting och
kommun. Ett treårigt stimulansbidrag på 1,2 miljarder kronor för att stimulera till ökad
samverkan mellan kommun och landsting tillkom också (Stefansson, 1996). Topor
(1998) menar att kommunernas ansvar hade stått utomordentligt klart redan innan
reformen, men nu förenades det med en betalningsskyldighet parad med straffavgifter
för de kommuner som inte levde upp till sitt ansvar. Kommunerna fick nu ekonomisk
ersättning att genomföra ett arbete som de haft skyldighet att genomföra under det
senaste decenniet. Denna ekonomiska ersättning var inte öronmärkt, av hänsyn till
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kommunernas självbestämmande. Begreppet ”medicinskt färdigbehandlad” infördes
också för denna grupp vårdtagare, vilket bedöms och beslutas av läkare, och ej kan
överklagas. Även begreppet ”psykiskt funktionshindrad” infördes, vilket förmodades
innebära att rättigheter som andra funktionshindrade har också ska gälla de psykiskt
långtidssjuka.

Socialstyrelsen (1999b) konstaterar att mycket har blivit bra, men att det fortfarande
finns en hel del kvar att göra. Patient- och anhörigorganisationer är positiva men inte
nöjda. Bland de positiva erfarenheterna är främst de personliga ombuden som lyckats
få igång den samverkan som ofta saknas. Samverkan mellan socialtänst och psykiatri
har kunnat etablerats. Det har fungerat bäst i medelstora kommuner. Behov finns av att
ytterligare se över LSS, eftersom de psykiskt funktionshindrade inte omfattas av stöd
till daglig verksamhet i lagen. Vikten av att länspsykiatrin inte tappar bort sitt
medicinska ansvar för vårdtagarna som finns under kommunens huvudmannaskap
poängteras.

Socialstyrelsens (1999a) utvärdering av psykiatrireformen visar att den enskildes
möjligheter till delaktighet och inflytande fortfarande är eftersatta. Anhöriga saknade
ett erkännande för de insatser de gör. Det poängteras att anhörigas omsorger inte ska
vara ett alternativ till en nedskuren psykiatri eller socialtjänst utan måste ses som ett
värdefullt komplement. Reformen förutsåg att många skulle kunna få sina behov
tillgodosedda genom LSS, men det är fortfarande ett fåtal från denna målgrupp som
har sådana insatser. Utvärderingen visar på samverkansbrister, främst mellan
socialtjänst och psykiatrisk öppen- och slutenvård. In- och utskrivningar i den
psykiatriska slutenvården föregicks inte alltid av den planering och samverkan, som
förutsätts enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om
informationsöverföring och samordnad vårdplanering (SOSFS 1996:32).
Kommunernas ansvar uppfattades som oklart, för till exempel personer som
tvångsvårdas och är på permission. Samverkansbrister anses ofta bero på avsaknad av
ett gemensamt förhållningssätt och en gemensam kunskapsbas.
Verksamhetsutvecklingen visade behov av en dialog mellan Socialstyrelsen och
länsstyrelserna för att få en samlad, aktiv och tydlig tillsyn. Problem hade ofta sin
grund i de särskilda förutsättningar som råder i glesbygd. För gruppen psykiskt störda
missbrukare konstateras att ett traditionellt vårdkedjetänkande är direkt olämpligt,
eftersom de har ett behov av ett samlat och samtidigt stöd från både socialtjänst och
psykiatri. Det råder en somatisk översjuklighet, inklusive tandhälsoproblem, hos
målgruppen och samordningen mellan kommun och primärvård måste förbättras så att
gruppens somatiska åkommor blir behandlade. Reformen antogs vara bra både för
enskilda och samhällsekonomin, vilket också utvärderingen visar. Kostnaderna är
dock fortfarande höga. Utvärderingen visar att kamratstödjande verksamheter gav en
bättre livssituation och var en viktig länk i rehabilitering för den enskilde.
Myndigheter som till exempel försäkringskassa och arbetsförmedling bör erbjuda
sådana verksamheter stöd för en fortsatt utveckling. Socialtjänstens nya arbetsformer
och ansvarsområde förutsatte nya och kompletterande kunskaper.  Psykiatrisk
omvårdnadspersonal anställdes i kommunerna, personalutbildningen utgick från
psykiatrins arbetsförutsättningar, begreppsvärld och förhållningssätt, vilket var
värdefullt och uppskattat, men ändå otillräckligt. Det framkom ett behov av lokala
utvecklingsarbeten, med tvärvetenskapligt innehåll, som knyter an till de sociala
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verksamheterna. Utvärderingen visar att det finns vägar för lokal samverkan som både
ökar livskvaliteten för den enskilde och minskar kostnaderna. Att detta inte alltid
lyckas, beror på att varje enskild aktör inte ser till helheten, strävar efter att uppfylla
sina egna verksamhetsmål och agerar kortsiktigt, eftersom de ekonomiska målen är
kortsiktiga. Få aktörer ser rehabilitering som en investering (Socialstyrelsen, 1999a).

Socialstyrelsen (2001) konstaterar att det fortfarande finns många kvar på institution,
men platserna betalas av kommunen istället för av landstinget. Det har också skett en
förskjutning från psykiatrisk heldygnsvård till andra vård-boendeformer – inte till egen
bostad med socialt anpassat stöd som psykiatrireformen avsåg. En del boenden har ett
föråldrat vårdtänkande och syn på den enskilde som strider både mot målen för hälso-
och sjukvårdslagen och för socialtjänstlagen. Orsakerna är flera: Kommunerna
prioriterar inte ekonomiska resurser på lokala boendealternativ. Kostnaderna för bra
och anpassade bostäder i framförallt storstäderna uppfattas som för höga. Det kan
också vara svårt för psykiskt funktionshindrade att bo i egen bostad, eftersom möten
med grannar och omgivning kan vara påfrestande för alla. Den psykiatriska
öppenvårdens insatser och stöd brister på många håll. Psykiatrins resurser är
otillräckliga. Det dubbla huvudmannaskapet ställer dessutom mycket stora krav på att
samarbetet mellan socialtjänst och psykiatrin fungerar – vilket det inte alltid gör. Det
är en svag patientgrupp som har svårt att själv föra sin talan. Till detta kommer i vissa
fall helt ovidkommande faktorer som att institutionerna kan utgöra betydande lokala
arbetsplatser.

Reformen planerades under en stark ekonomisk högkonjunktur med stor
arbetskraftsefterfrågan, och kom sedan att genomföras under en allmän ekonomisk
tillbakagång, med hög arbetslöshet, då efterfrågan på lågpresterande arbetskraft
försvann. Det innebar att samhället inte gjorde några ekonomiska vinster. Neddragning
av resurserna i landsting och kommuner, följdes dessutom ofta av försök till
kostnadsövervältringar mellan huvudmännen. Det har också visat sig svårt att tillämpa
den tydliga gräns som psykiatriutredningen hoppats mellan behandling i slutenvården
och stöd och service i kommunens regi (Topor, 1998).

Hydén (1998) beskriver de förändringar som nu sker och kallas ”den nya psykiatrin”.
Andra yrkesgrupper än de rent medicinska får ett ansvar för omhändertagande av
denna grupp människor. Det sker en avmedikalisering av ett område som av tradition
uppfattas som en medicinsk angelägenhet, samtidigt som det sker en remedikalisering
inom socialtjänsten genom att föra in medicinsk kunskap, begrepp och förhållningssätt
i det sociala arbetet med psykiskt funktionshindrade människor. Det rör sig om en
konflikt om på vilket sätt som personer med psykiska funktionshinder skall definieras,
omhändertas, vilken kunskap som är väsentlig och vilka yrkesgrupper som skall utföra
arbetet. Kroniskt sjuka människor behöver inte primärt omfattande medicinska insatser
utan snarare hjälp att leva ett självständigt liv. Begreppet handikapp används enligt
tradition för att täcka in och beskriva de sociala konsekvenserna av sjukdom. Det
tidigare sjukdomsbegreppet och sjukrollen har inneburit befrielse från krav och
förväntningar när det exempelvis gäller socialt ansvar och försörjning. Likaså att
anhöriga har befriats från ansvar. Att vara funktionshindrad och tillhöra socialtjänsten
innebär att vara klient, att ansöka om insatser och få sin hemställan prövad.
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Brusén & Hydén (2000) menar att psykiatrireformens intentioner för de
funktionshindrade kan förverkligas genom tillgänglighet, förändring och samverkan.
Tillgänglighet ska inte bara vara i fysisk bemärkelse, utan insatser och information
måste göras tillgängliga genom ett bra bemötande, så att inte enskilda personers eller
myndigheters förhållningssätt försvårar för den enskilde att få bra stöd och vård.
Omsorgslagarna och LSS-lagen har drivit på förändringar, vilket är ovanligt.
Lagstiftning brukar annars bekräfta en förändring som redan har skett. Förändring ska
också förknippas med personalkompetens och arbetsledning. Samverkan ska ske
genom partnerskap och gränsöverskridande bryggor för ett gemensamt ansvar runt den
enskilde.

De psykiskt långtidssjuka

Det är en mindre del av psykiatrins patientpopulation som omfattas av
psykiatrireformen och som psykiatrisjuksköterskor i kommunen i huvudsak möter. Det
är främst de långtidsjuka med psykotiska symtom, men också psykiskt störda
missbrukare (Socialstyrelsen, 1999a). Schizofreni och bipolärt syndrom är de vanligaste
psykossjukdomarna (Rydin, 1997). Sjukdomsförloppen påverkas av balansen mellan
individens sårbarhet, yttre stressfaktorer, och individens förmåga att hantera
konsekvenserna av sjukdomen. Faktorer som kan vara hjälpande/skyddande är arbete
eller sysselsättning, upplevelse av meningssammanhang samt det stöd individen har i
sitt nätverk (Hummelvoll, 2000).

Tidemalm (1998) beskriver den grundläggande motsättning som finns mellan
integritet och hjälpbehov hos  psykiskt störda personer. De lider periodvis eller
ständigt av t.ex. extrem misstänksamhet, osammanhängande tankar, självdestruktiva
impulser, svår handlingsförlamning, skräckinjagande hallucinationer, rädsla för sociala
relationer eller har ytterligt stor ångest. Detta kan ha en stark negativ inverkan på
förmågan att fatta beslut som gagnar en själv. Det är långt ifrån säkert att en psykiskt
störd person som behöver och har rätt till hjälp, släpper in personalen och tar emot den
vård eller det stöd som erbjuds. Att antingen lämna personen vind för våg eller
påtvinga personen hjälp eller vård är lika oacceptabelt, om inte personens problem
antingen är mycket små, eller så stora att de är akut livshotande. Mellan de två
ytterligheterna finns ett mellanområde, där acceptabla lösningar måste upptäckas eller
uppfinnas. En stor del av arbetet med psykiskt störda människor utanför slutenvården
sker i detta mellanområde.

Psykiatrisjuksköterskans arbete

En humanistisk människosyn och ett antagande om människors lika värde genomsyrar
Hälso- och Sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och Socialstyrelsens allmänna råd om
omvårdnad inom hälso- och sjukvården (SOSFS 1993:17) anger att målet är optimal
hälsa, ett gott liv trots sjukdom eller handikapp och en fridfull död. I omvårdnad är det
inte sjukdomen som står i fokus, utan vårdtagarens reaktioner på och tolkning av
sjukdomen. Omvårdnadsarbetet utgår från den enskilde vårdtagarens behov och
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resurser och omfattar analys och bedömning, planering, genomförande och
utvärdering. Insatserna kan innebära att ta över, stödja och undervisa. Vidare ingår att
samordna, planera och verkställa läkares ordinationer.

Utöver den generella omvårdnaden som gäller alla patienter, är psykiatrins specifika
omvårdnad en planerad, omsorgsgivande psykoterapeutisk verksamhet. Den syftar till
att stärka patientens egenvård och därigenom lösa/reducera hans hälsoproblem. Om
patienten inte kan uttrycka egna behov och önskemål, måste sjuksköterskan vara både
vårdare och talesman för patienten. Sjuksköterskans huvuduppgift är:

• Att återupprätta patientens tillit till språket och till andra människor.
• Att hjälpa patienten att återvinna fotfästet i vår gemensamma verklighet.
• Att stärka patientens jagfunktioner så han når den funktionsnivå som gör

honom i stånd att möta de krav och utmaningar som vardagen ställer.
Det är sjuksköterskans medansvar att bygga broar mellan patienten och hans
omgivning, så att patienten får ett liv i tillfredsställande gemenskap. På samhällsnivå
är det sjuksköterskans plikt att påtala och påverka förhållanden som medför
hälsoproblem (Hummelvoll, 2000). Detta är i enlighet med Socialstyrelsens allmänna
råd om Specifik psykiatrisk omvårdnad (SOSFS 1995:5). Utöver det förebyggande
arbetet, omvårdnadsansvaret och medverkan i undersökning och behandling ska
psykiatrisjuksköterskan också: Informera och undervisa patienter och deras
närstående, samt handleda och undervisa medarbetare och studenter. Följa, utnyttja
och medverka i forsknings- och utvecklingsarbeten. Leda, planera och utveckla arbetet
inom sitt arbetslag samt samarbeta med andra yrkesföreträdare (SOSFS 1995:5).

Brusén & Hydén (2000) anser att yrkesrollen bör förändras, så att personalen i större
utsträckning företräder funktionshindrades rättigheter och välfärd. Om initiativet och
makten inte finns hos den funktionshindrade personen, utan personalen tar över och
sköter och upprätthåller personens egen livsvärld, riskerar man att upprätthålla de brister
man är satt att försöka avhjälpa. Ett fortsatt beroende byggs upp istället för ett starkare
oberoende. En alternativ social identitet som betonar andra aspekter än själva
sjukdomen behöver etableras hos den funktionshindrade.

Organisation av hälso- och sjukvården och omvårdnadsarbetet

Stora delar av den offentliga organisationen utgörs av platta organisationer. Sjukhusen
kan ses som en professionell byråkrati, ett klassamhälle, där skiktningen bygger på
yrkesutbildningen. Ekonomer har etablerat sig som ytterliggare en professionell
expertgrupp inom sjukhusen. De har fått stort inflytande över hur sjukvården ska
organiseras (Ahrne, Roman & Franzén, 2000).

De flesta landsting utgår från verksamhetsområden i sin organisationsmodell. Varje
verksamhetsområde är organisatoriskt avgränsad, har en chef och ett eget budget- och
personalansvar. Verksamhetschefen är direkt underställd sjukhusdirektören. Från att
tidigare ha varit en central organisation har hälso- och sjukvården under de senaste
decennierna utvecklats mot en ökad demokrati och medbestämmande, begränsning av
antalet beslutsnivåer och decentralisering (Nilsson, Norén-Winsell & Djärv, 1999).
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Tanken med detta har varit att effektivisera vården och att ge ansvariga politiker en
ökad kontroll över verksamheten. Man har försökt bryta ner läkarnas professionella
inflytande för att skapa en ökad lojalitet och medarbetarkultur. Förändringarna har
framför allt inneburit att sjuksköterskorna fått en starkare ställning, med ökat ansvar att
kontrollera verksamheten. Många sjukvårdsbiträden och undersköterskor har också
försvunnit ur organisationen, och besparingar har genomförts (Ahrne, Roman &
Franzén, 2000).

De krympande ekonomiska ramarna har ytterligare ökat kraven på produktivitet och
effektivitet, hos både landsting och kommun. Kommunerna har försökt förbättra
ekonomin genom bland annat decentraliserat budgetansvar och inslag av privatisering,
målstyrning och konkurrensutsättning av sociala verksamheter. Tanken är att vård och
omsorg ska bli bättre anpassade till de enskilda medborgarnas behov, samtidigt finns
ofta tankarna om att det ska bli effektivare och billigare. Privatisering eller målstyrning,
innebär ofta att den statliga förvaltningen ska bli mer lik ett företag i sitt arbetssätt. Men
det har visat sig svårt att sköta statens verksamhet på samma sätt som ett företag
(Ahrne, Roman & Franzén, 2000).

Krav och förväntningar på enskilda att ta ett eget ansvar för sin välfärd, liksom på att
anhöriga och frivilligorganisationer skall återta vård- och omsorgsuppgifter från
samhället uttalas allt tydligare.  Det beskrivs som att klienter/patienter själva vill ha
makten över sina egna liv, och föräldrar/anhöriga vill ha möjlighet att utforma stöd och
hjälp på sina egna villkor. Politiskt uttrycks det i tanken att staten ger förutsättningarna,
men inte har något ytterligare ansvar för medborgarnas liv. Många familjer känner en
påtaglig oro inför framtiden, och saknar ofta tilltro till att samhället ska kunna ge ett
stöd i framtiden. Inte minst finns starka farhågor att personalens särskilda kompetens
ska tunnas ut i de allt mer decentraliserade verksamheterna (Brusén & Hydén, 2000).

Personal i den offentliga sektorn upplever en spänning, mellan de institutionella kraven,
som kommer genom politiska beslut, och direktkontakten med medborgarna som ofta
har andra förväntningar. Det finns ett starkt samband mellan den offentliga sektorn och
yrken som är psykiskt krävande. De allra bästa yrkena är de aktiva med både stora krav
och stort beslutsutrymme, medan arbete med stora krav och lågt beslutsutrymme
framstår som de hälsofarligaste. Från 1980-talet har det blivit vanligare med
högstressarbete, höga krav och lågt beslutsutrymme, hos framförallt kvinnor inom
utbildning, vård och omsorg (Ahrne, Roman & Franzén, 2000).

Omvårdnadsarbetet har genomförts med olika personalorganisatoriska modeller. I den
somatiska vården började man på 1960-talet att använda vårdlag med en gruppledare.
Personalen kan också organiseras i parvård, en sjuksköterska och en undersköterska tar
ett gemensamt ansvar för ett antal patienter, medan det övergripande ansvaret vilar på
sjuksköterskan. Vid jämförelse med vårdlag visar sig parvård resultera i nöjdare och
mer välinformerade patienter och större arbetstillfredsställelse och minskad
sjukfrånvaro hos personalen. I en ytterliggare utveckling av arbetsorganisationen
hämtades inspiration från USA, av modellen ”primary nursing”. På svenska kallas det
ofta omvårdnadsansvarig sjuksköterska (OAS). I den modellen är sjuksköterskan
personligt ansvarig för att omvårdnaden blir god. Hon är ansvarig för tre till sex
patienter. Hon definierar vårdbehov, planerar, genomför själv eller tillsammans med
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andra, följer upp och dokumenterar vården. Relationen patient-sjuksköterska sätts i
fokus, och omvårdnaden förutsätter så långt möjligt patientens delaktighet.
Omvårdnaden utifrån denna modell visar sig ge högre vårdkvalitet, kortare vårdtider
och vara mera kostnadseffektiv. Ambitionen att hålla vården kostnadseffektiv har, inom
öppenvården, också bidragit till införandet av  Personligt ombud (Nilsson, Norén-
Winsell & Djärv, 1999).

Hallberg (1997) skriver att kontaktmannafunktionen dominerar som arbetssätt i
psykiatrisk omvårdnad inom landstingen och också förs över till den kommunala
vården. Då det saknas en definition av vilket ansvar som rollen innebär, lämnar det
mycket till var och en att bedöma. Det ger ingen garanti för vård på lika villkor.

Evidensbaserade psykiatriska omvårdnadskunskaper

Forskning ger stöd för att insatser i öppna vårdformer ger betydligt bättre resultat än
insatser bundna till en institution. Majoriteten av psykiatrisk omvårdnadspersonal är
dock bunden till sjukhus och slutenvården. Här finns ett glapp. Forskningen visar att
utbildnings- och/eller stödprogram till familjen är överväldigande positiva, samtidigt
som ett familjeorienterat arbetssätt eller undervisande inslag utgör en mindre del av
omvårdnadspersonalens arbete. Forskning visar att kognitiva strategier är
framgångsrika. Vårdtagarna vill ha aktiv hjälp att formulera sina problem, hitta
strategier för att komma till rätta med dem och de vill framför allt ”lära sig” om sig själv
och ta kontrollen över sitt liv (Hallberg, 1997).

Case management är en stödform som utvecklats i USA och Storbritannien för att
hantera de nya förutsättningarna som de öppna vårdformerna inom psykiatrin inneburit.
Funktionen case management kan beskrivas på tre olika nivåer. Mäklarmodellen, där
inga aktiva insatser görs utöver själva kontaktförmedlandet. Resurs- och
rehabiliteringsmodellen, som aktivt stöder den enskilde, bedriver uppsökande
verksamhet och behandling. ACT-modellen, Assertive community treatment, med ett
team, vanligen läkare, sjuksköterska, psykolog och socionom, tillgängligt dygnet runt
(Hellzén, Johansson & Pejlert, 1999).

Internationell forskning har visat att vårdtagare är nöjdare med case management, än
med traditionell vård. Det minskar inläggningen i slutenvård och ökar stabiliteten i
boendet ute i samhället (Björkman, 2000). Psykiatriutredningen bedömnde, att det även
i Sverige behövdes en samordnarfunktion av insatserna till de psykiskt sjuka, och
benämnde den ”Personligt ombud”. För att få mer underlag, för hur insatsen kan
organiseras och utformas, beslutade regeringen om en försöksverksamhet under 1995-
1998 (Socialstyrelsen, 2000). Björkman (2000) utvärderade försöksverksamheten och
jämförde psykiskt funktionshindrade som hade personligt ombud med en kontrollgrupp
som hade traditionell psykiatrisk vård. Utvärderingen visade stora positiva effekter.
Unyttjandet av psykiatrisk sjukhusvård och dagsjukvård minskade  kraftigt.
Socialstyrelsen (2000) noterade  att ombuden framgångsrikt hjälpt den enskilde att få
hjälp enligt LSS. Socialstyrelsen belutade att insatsen ska vara enligt mäklarmodellen.
Ingen specifik utbildning, utan lämplighet, kompetens och intresse ska styra rekrytering
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av personliga ombud. För att bygga upp verksamheterna avsattes 30 miljoner kr  för år
2000 samt ytterligare medel för efterföljande år.

Det finns också forskning där funktionen Personligt ombud inte visat positiva resultat. I
Hellzéns, Johanssons & Pejlerts (1999) sammanfattande kunskapssammanställning har
två studier och en Cochrane-rewiew, baserad på ett stort antal studier om case
management, visat negativa resultat. Det kan förklaras av att vårdtagarna inte är en
enhetlig grupp, utan kräver olika insatser av de personliga ombuden. För vårdkrävande
personer passar  ACT-modellen bättre, då den har visat positiva effekter på
sjukhusinläggningar och på att hålla kvar vårdtagarna i behandlingsprogrammen
(Hellzén, Johansson & Pejlert, 1999).

Ward, Armstrong Lelliott & Davies (1999) har granskat case managementfunktionen
och de ser ett stort problem i svårigheterna att tolka vad som egentligen ingår i
uppgifterna. En del ser det mer som en psykoterapeutisk funktion, medan andra menar
att det är mer av en samordnarfunktion. Det är heller inte fastställt vilken grupp av de
psykiskt funktionshindrade som tillgodogör sig detta arbetssätt bäst.

Nyströms studie (1999) visar att omvårdnad och omsorgskompetens inte bör bygga på
terapeutiska ambitioner. Istället bör en vårdare så långt det är möjligt ersätta de privata
relationer som vårdtagarna inte längre har tillgång till. Nyström beskriver också
vårdtagarens existentiella ensamhet och omedvetna rädsla för förändring och att
kontaktmannaskapet måste bygga på att vårdaren accepterar och lär känna vårdtagaren
som han är. För att vårdaren ska vara professionell krävs att han har en intellektuell,
emotionell, social och existentiell kompetens. Det handlar om att kunna möta en unik
individ, att vilja och att kunna förstå, att ha tillgång till en systematisk teoribakgrund, att
stå för konstans och kontinuitet, att acceptera det avvikande, att klara av att härbärgera
projektioner. Förutsättningen för en meningsfull relation är att det finns tillräckligt med
tid. Tankarna från social omsorg om att stödja och bevara, inte behandla och förändra,
har mycket att lära vårdare inom psykiatrin.

Omkring 90 procent av de psykiskt långtidssjuka får insatser från psykiatrin, och ca 70
procent får också insatser från socialtjänsten. Det finns behov av ytterligare insatser
(Ottosson, 2000). Det ställer krav på ett samarbete mellan kommun och landsting, både
på politisk nivå och bland den personal som vårdtagaren/klienten möter, så att
helhetssyn och kontinuitet förverkligas. Samarbetsavtal bör upprättas, så att den
enskilde medborgaren kan ses i sin helhet, och inte ”bollas” mellan olika verksamheter
(Nilsson, Norén-Winsell & Djärv, 1999).

Fridolf (2001) studerade, i en kombinerad kvalitativ och kvantitativ studie, samverkan
ur samhällsekonomiska, organisatoriska och individuella perspektiv. På individnivå är
slutsatsen att samarbete i sig inte skapar ett värde för individen. Det måste kombineras
med ett innehåll som består av respekt, lyssnande och förståelse samt där brukaren är
huvudperson och har eget ansvar. Riskerna handlar framförallt om rättsäkerheten. Det är
viktigt att den enskilde har ett starkt rättsskydd. På organisationsnivå kan de samlade
resurserna utnyttjas effektivare, det möjliggör tidigare insatser, och ökad politisk
styrning. Professionella kan lära av varandra. Det största hindret för samverkan är att
det inte belönas. Chefer beskriver en konflikt med den egna organisationens mål och
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uppdrag samt målet att uppnå en helhetssyn på individers behov. Flera beskriver behov
av en gemensam budget. På samhällsnivå kan samverkan ge ekonomiska vinster, då
resurserna utnyttjas effektivare, risker kan upptäckas och förebyggas tidigare. Samhället
demokratiseras, genom ett ökat inflytande för de utsatta.

Studier med fokus på kommunala psykiatrisjuksköterskor

I England har psykiatrisjuksköterskor varit anställda i kommunen sedan 1950-talet, i
USA har de funnits där sedan 1960-talet och i Norge etablerades de under 1980-talet.
Från dessa länder finns det flera studier som belyser den kommunala psykiatrin och
psykiatrisjuksköterskans roll och funktion (Hummelvoll, 2000).

  I Norge genomförde Hummelvoll och Barbados da Silva (1996) en kvalitativ
intervjustudie av samtliga psykiatrisjuksköterskor, sexton stycken, från två kommuner.
Man ville beskriva psykiatrisjuksköterskans funktion och deras kompetens.  De fann
att majoriteten var mycket självständiga i sin funktion, de kunde konstruktivt använda
den frihet och självständighet som arbetsfunktionen innebär, de benämns i studien som
genuina liberos. De hade stor lokalkännedom, många samarbetspartners och personlig,
funktionell yrkeskunskap. Den andra kategorin benämns pseudolibero, vilka pga
bristande erfarenhet och otillräcklig professionell självtillit, var osäkra på hur friheten
skulle utnyttjas.

Hummelvoll och Barbados da Silva (1996) visar  också att psykiatrisjuksköterskans
grundsyn påverkade på vilket sätt det praktiska arbetet utfördes. Grundsynen var
antingen existentiell/humanistisk eller vetenskaplig objektcentrerad. Den existentiella
grundsynen är idealisk då den ger en helhetssyn. Psykiatrisjuksköterskorna uppgav att
teoretisk kunskap på fördjupningsnivå i psykiatri/psykiatrisk omvårdnad kombinerat
med yrkeserfarenhet från samma område var en nödvändig förutsättning för arbetet som
kommunalt anställd psykiatrisjuksköterska.

I en annan norsk kvalitativ studie av Almvik (1996), där enkäter och intervjuer
kombinerats, söktes svar på hur psykiatrisjuksköterskan i den kommunala vården
definierar sin roll och funktion. Undersökningen visar att det direkta patientarbetet
prioriteras,  men handledning, undervisning och nätverksarbete är också en integrerad
del av funktionen. Förebyggande hälsovård förekommer bara i undantagsfall. Studien
visar också att många upplever ensamheten som mycket slitsam. I studiens konklusion
beskrivs att detta i viss mån kan avhjälpas med regelbunden handledning och
arbetsbeskrivningar, men först och främst genom att bygga upp arbetsmiljöer som kan
fungera som en vardagsventil för psykiatrisjuksköterskan.

Lökensgard (1997) skriver att norska psykiatrisjuksköterskor i hemsjukvården arbetar
tämligen självständig. De svarar för den direkta patientvården, med samtal, träning och
hjälp med läkemedelsbehandling, stödåtgärder till patienter och familjer i kriser,
utredning av nya patienter, åtgärder i samband med in- och utskrivningar från
institutioner, samarbete med övriga sjukvårdsinsatser, socialkontor, stödkontakter samt
information till distriktssjukvården.
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Svenska studier som har fokus på psykiatrisjuksköterskor anställda i kommunen har inte
påträffats. Denna undersökning söker få en djupare förståelse för
psykiatrisjuksköterskans yrkesfunktion i hennes nya verksamhetsområde i kommunens
socialtjänst specifikt för ett definierat geografiskt område i Västsverige.

SYFTE

Syftet med studien var att beskriva en grupp kommunalt anställda
psykiatrisjuksköterskors upplevelser av sin yrkesfunktion. Följande problemställningar
var centrala i studien.

• Hur ser den kommunala psykiatrins organisation ut?
• Hur beskriver psykiatrisjuksköterskan sin yrkesfunktion?
• Vilka egenskaper hos sig själv anser hon vara värdefulla i yrket?
• Vilka egenskaper hos sig själv anser hon behöver utvecklas i yrket?
• Vilka hinder/svårigheter upplever hon i sin yrkesfunktion?
• Vilka möjligheter upplever hon i sin yrkesfunktion?

METOD

Kvalitativ metod

  En deskriptiv kvalitativ metod har använts. Val av metod har styrts av syftet, att
beskriva psykiatrisjuksköterskans upplevelser av sin yrkesfunktion, i den nya
organisationen. För att få möjlighet till djupare förståelse och reflektion har kvalitativa
intervjuer riktade till ett fåtal individer använts vid datainsamlingen. En kvalitativ
intervju strävar efter att få tillgång till verkligheten så som den upplevs av dem som
lever i den, för att kunna identifiera ”nya” fenomen, nya egenskaper och nya företeelser
(Svensson & Starrin, 2000). Sammanställningen av resultatet är deskriptivt, det
beskriver likheter, skillnader och särdrag i de intervjuades utsagor. Kvalitativa studier är
ofta undersökningar av avgränsade och specifika miljöer, där målet är att ge en
helhetsbeskrivning av processer och särdrag i dessa miljöer (Repstad, 1993).

Undersökningsgrupp

  Sjuksköterskor med vidareutbildning i psykiatrisk vård, som var verksamma inom
psykiatrisk vård och anställda i kommunens socialtjänst under år 2002 rekryterades till
studien. Urvalet har skett utifrån NU-sjukvårdens upptagningsområde, som innefattar
sexton kommuner i Västra Götalandsregionen. En rundringning gav vid handen att
samtliga kommuner har en psykiatrisjuksköterska/samordnare anställd. Det visade sig
att i en kommun uppfylldes inte kriterierna eftersom psykiatrisamordnaren inte var
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psykiatrisjuksköterska, hon föll därmed bort. I en kommun var psykiatrisjuksköterskan
inte i tjänst, och uteblev därför. I fyra av kommunerna fanns fler än en
psykiatrisjuksköterska. Där det fanns fler än en, valdes den som författaren först fick
kontakt med, så att en person från varje kommun tillfrågades. Samtliga ställde sig
positiva till att delta i undersökningen. Fjorton psykiatrisjuksköterskor, från fjorton
olika kommuner, fördelat på fyra män och nio kvinnor har således medverkat i
undersökningen.  Deras anställningstid i kommunen var från lägst sex månader till högst
sju år, med ett genomsnitt på 2,3 år. Av de fjorton kommunerna var till invånarantalet
tre medelstora, med cirka 36 000 - 54 000 invånare, och elva var små, med 15 000  eller
färre invånare.

  Genomförandet började med sökning efter psykiatrisjuksköterskor i kommunerna via
telefonkatalogen. Eftersom flera av tjänsterna var relativt nytillsatta fanns alla ännu inte
med i telefonkatalogen. De befann sig också under olika organisationer i kommunen,
vilket föranledde första frågan i frågeguiden, se Bilaga 1; Kan Du beskriva den
organisation som Du befinner Dig i?

Vid rundringningen presenterades kort vem författaren var, att en undersökning skulle
göras och vad det övergripande syftet var. Namn och adress inhämtades för att skriftlig
information skulle kunna skickas, se Bilaga 2. Inom två veckor efter utskicket togs en
ny kontakt för att avtala tid och plats för intervjun. Frågorna i frågeguiden
presenterades inte i förväg. Ambitionen var att respondenterna skulle vara öppna och
svara så spontant som möjligt på frågorna. Repstad (1993) menar att spontana
yttringar vanligtvis säger mer, när man ska ta ställning till om ett antagande är
trovärdigt eller inte.

För att få en uppfattning om tidsåtgång och om frågorna i frågeguiden uppfattades
relevanta gjordes två provintervjuer. Hansagi & Allebeck (1994) menar att en
provintervju alltid är en god investering, för att kunna förbättra instrument och
tillvägagångssätt. Den första respondenten var verksam inom ett helt annat yrkesfält,
och den andra respondenten var sjuksköterska verksam på en medicinsk avdelning i
landstinget. Provintervjuerna visade att tidsåtgång och frågor var relevanta, och inga
förändringar i frågeguiden gjordes.

Datainsamling

Datainsamling har alltså skett med hjälp av intervjuer, som spelades in på band och
sedan transkriberades till text i datorns ordbehandlingsprogram. Intervjuerna har utgått
från frågeguiden, se bilaga 1, där sex öppna frågor har sammanställts. Första frågan
utgör en inledning för att tydliggöra den kontext som den intervjuade befinner sig i.
Andra frågan belyser den intervjuades funktion. I de övriga fyra frågorna har
inspiration hämtats från en modell benämnd SWOT-analys (strengths, weaknesses,
opportunities and threats), tekniken har egentligen tagits fram för strategisk planering
(Dealtry, 1992). För ett förtydligande eller en fördjupning har frågeguiden också
kompletterats med följdfrågor under intervjuernas gång. Svensson & Starrin (2000)
menar att den kvalitativa intervjun kräver att intervjuaren utvecklar, anpassar och
följer upp vad som kan vara ändamålenligt för situationen och för det centrala syftet
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med undersökningen. Frågor - svar utvecklas delvis som en följd av tidigare frågor och
svar. Intervjuerna genomfördes på arbetsplatsen hos respektive psykiatrisjuksköterska
och varade i 30–90 minuter. Undersökningen gjordes i februari–mars år 2002.

Författarens förförståelse

Intervjuaren, tillika författaren av detta arbete, har 28 års erfarenhet från vården som
skötare och sjuksköterska, varav fem år som allmänsjuksköterska anställd i
kommunen, mellan år 1990 – 1995 i samband med Ädelreformens genomförande. Är
nu verksam sjuksköterska inom psykiatrin i landstinget/regionen. Thelander (2000)
menar att den undersökande behöver en viss förförståelse av det som ska studeras,
både för att kunna konstruera frågor och för att kunna analysera svaren.

Analys

Redan efter att ett antal intervjuer genomförts började återkommande mönster skönjas,
men också olikheter. Efterhand som intervjuerna fortskred blev mönstrena tydligare
och variationerna blev inte så många fler. Under den långdragna process då författaren
transkriberade intervjuerna, dvs. lyssnade på de inspelade intervjuerna och samtidigt
skrev ner det sagda, blev materialet mer och mer bekant. Hummelvoll & da Silva
(1996) menar att det beskrivande perspektivet i analysen av kvalitativa intervjuer
innebär att först så förutsättningslöst som möjligt utläsa en neutral och heltäckande
bild av materialet och därefter finna mönster och kategorier som beskriver fenomenet.

Intervjuerna bestod av berättelser, och ofta förekom respondenterna de tänkta frågorna
och svarade på dem innan de var ställda. Det innebar att texterna var svåra att
överblicka. En indelning i områden utgående från frågeguiden gjordes. De utsagor
som föll under respektive område sammanställdes. Därmed blev bilden av varje
område mer heltäckande och kunde tydligare överblickas. Trots (1997) skriver att en
omstrukturering av intervjuerna, så att strukturen passar den man har i intervjuguiden
underlättar analyserandet. En analys av varje frågeområde gjordes. Repstad (1997)
anser att det räcker om klassifikation och analys utgår från problemställningen. De
meningsbärande enheterna kunde så småningom urskiljas. Patel & Tebelius (1987)
menar att tolkningen av enskilda avsnitt i en text byggs upp till en meningsfull helhet
samtidigt som helhetsintrycket av texten ska vara vägledande för tolkningen av de
enskilda delarna. Med hjälp av understrykningspenna, och nya anteckningar där bara
de meningsbärande enheterna fanns med, kunde de börja kategoriseras. Under arbetets
gång ändrade kategorierna ibland namn och utsagorna vållade ibland problem,
eftersom flera meningsbärande enheter kunde vara invävda i varandra och de kunde
också placeras under olika kategorier. Patel & Tebelius (1987) menar att själva
tolkningsprocessen är ordningsskapande aktivitet, dvs. man försöker ge en struktur och
en innebörd åt det budskap som uppfattas i texten.

Frågorna i intervjuguiden befanns användbara som huvudkategorier för att beskriva
helheten i respondenternas utsagor. I varje huvudkategori framkom underkategorier
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som beskriver olika perspektiv av huvudkategorin. Kategorierna sammanställdes
slutligen under olika rubriker, och därmed blev analysen presenterbar.

Etiska överväganden

Intervjuerna har behandlats konfidentiellt, vilket respondenterna informerades om i
samband med den skriftliga förfrågan om deltagande, se Bilaga 2. Det har inneburit att
materialet varit sekretessbelagt, och att bandinspelningar och de transkriberade
texterna destruerats efter arbetets avslutande. I resultatet beskrivs
psykiatrisjuksköterskan genomgående i feminin form och förkortas PSSK. Referat
redovisas ordagrant, men så att ingen, mer än den uttalande själv, kan identifiera
utsagorna. Då egennamn eller ortsnamn förekommer, redigeras dessa med xxxx.

RESULTAT

Resutatet presenteras under sex huvudkategorier, som var och en innefattar
underkategorier så som nedanstående tabell visar. Framkomna uppgifter sammanställs
slutligen i en resultatsammanfattning.

Tabell 1. Översikt av resultatdelen med huvudrubriker och underrubriker.

    Organisation
      Organisatorisk tillhörighet
      Organisationer i förändring
      Psykiatrisk verksamhet

    Psykiatrisjuksköterskans
    yrkesfunktion
      Samverkan
      Handledning
      Omvårdnadsansvar
      Medicinskt ansvar
      Arbetsledare och/eller Chef

   Egenskaper som är en styrka i
   yrkesfunktionen
    Målinriktad och tålmodig
     Social kompetens
     Självkännedom och självtillit
     Empati och engagemang
     Flexibilitet och effektivitet
     Kunskap och erfarenhet

    Egenskaper som behöver
    utvecklas i yrkesfunktionen
     Ledaregenskaper
      Kompetens
      Förmåga till struktur och tydlighet

    Hinder/svårigheter i yrket
      Omgivningens okunskap
      Ensamhet
      Läkarbrist
      Tidsbrist
      Kommunens ekonomi och tröghet
      Lagkrockar och framtida hinder

    Möjligheter i yrket
     Utvecklingsmöjligheter för  verksamheten
     Stort beslutsutrymme
     Lärorikt och stimulerande
     Framtidsvisioner
     Påverka politiker
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Organisation

Organisatorisk tillhörighet
                                         

Olika sätt att organisera och dela upp ansvaret inom vård-och omsorgsförvaltningen i
kommunerna beskrevs. En uppdelning efter geografiska områden förekommer, men
oftare angavs en uppdelning i tre olika ansvarsområden: Individ och familjeomsorg
(IFO), Hemsjukvård och Handikappomsorg.

Organisationer med samma inriktning hade olika namn i olika kommuner.
Hemsjukvård, som var den vanligaste benämningen, kunde också heta Vård och
omsorg, Omsorg och rehab eller  Äldreorganisationen. Ibland ingick hemsjukvård och
hemtjänst i samma organisation, men oftast inte. Handikappomsorg, Omsorgen om
funktionshindrade, Psykiatrin/särskilda omsorger eller enbart LSS var synonyma
verksamheter där ingen benämning var vanligare än någon av de andra.

PSSK tillhörde organisatoriskt antingen Hemsjukvården, Handikappomsorgen eller
IFO. De flesta tillhörde Hemsjukvården, och endast ett fåtal tillhörde IFO. Det framkom
att  då PSSK hade sin hemvist inom Handikappomsorgen, hade nästan alla hennes
arbetskamrater inom verksamheten psykiatrisk kompetens. I de två övriga
organisationsformerna var det inte så. Trenden var också att PSSK  börjat  sin
anställning i kommunen inom Hemsjukvården för att senare byta till någon av de andra
organisationsformerna. Det visade sig också att även om PSSK tillhör en organisation är
det inte alltid liktydigt med var hennes faktiska verksamhetsområde fanns, vilket
nedanstående citat belyser.

   ”Jag går på något sätt emellan två organisationer. Jag hör idag till Äldrevårdens
organisation, men rent praktiskt under mitt dagliga arbete så ingår jag i
Handikappomsorgen.”

  ”Jag tillhör Hemsjukvårdens sjuksköterskor, mentalskötarna tillhör sedan årsskiftet
IFO. Här på dagverksamheten finns jag, tre kommunala skötare och en
landstingsanställd skötare.”

  ”Jag tillhör Hemsjukvården, men jag jobbar inte mot hemsjukvården. Här finns
psykiatri, demens och LSS.”

Organisationer i förändring

Organisationerna beskrevs som mycket föränderliga, både om man ser något år bakåt i
tiden, och i sex av kommunerna var en omorganisering planerad, pågående eller nyss
avslutad vid det aktuella intervjutillfället. Förändring bestod ibland av ett uppbyggande
av den kommunala psykiatrin, där en optimistisk ”nybyggaranda” förmedlades.
Förändringen kunde också stå för en omorganisation inom den  kommunala psykiatrin
som varit etablerad några år, med syfte att uppnå samverkansvinster. Det förekom också
andra förändringar, där respondenterna inte upplevt sig delaktiga i beslutet att förändra
och förhöll sig mer avvaktande eller frågande till förändringen.
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”Det finns en väldigt stor vilja till nyskapande och förändring. Det märkte jag när jag
fick uppdraget att projektera gruppboendet. En positiv anda.”

”Vi tror på mycket mer samordningsvinster. För det vi har behov av vad gäller daglig
sysselsättning, det är att diffrentiera och hitta mer mellanformer så att det passar så
många som möjligt.”

 ”Kommunstyrelsen har beslutat att det ska läggas ner 25 vårdplatser i kommunen och
det står mellan vårat xxxx-boende och xxxx-hemmet.”

Psykiatrisk verksamhet

De olika psykiatriska verksamheter som fanns i kommunen var dagverksamhet,
stödteam och gruppboende. Alla kommuner hade någon form av verksamhet, i fem
kommuner fanns alla tre verksamheterna för de psykiskt funktionshindrade. De
medelstora kommunerna hade oftare fler boende- och sysselsättningsalternativ, men
också i en del små kommuner beskrevs vårdtagarnas behov som ganska väl
tillgodosedda. Behov av utökad verksamhet beskrevs dock av de flesta respondenter. De
psykiskt funktionshindrades behov inventeras, och man försöker finna lösningar för att
tillgodose behoven. Projekt är pågående eller planeras, man äskar pengar eller personal.
I flera kommuner beskrevs det att kommunen köpte platser för vårdtagare. Orsaken
kunde vara humanitära skäl, då man ansåg att det vore synd att flytta någon som i
många år bott på en inrättning. Det kunde också bero på att vårdtagaren var så
vårdkrävande att man inte såg någon möjlighet att ta hand om vederbörande med de
resurser som fanns i kommunen. Praktiska aspekter, som till exempel ett litet antal
vårdtagare utspridda på ett stort geografiskt område, kunde göra det orealistiskt att
inrätta ett bemannat gruppboende för kanske två, tre vårdtagare, som då kanske skulle
bo flera mil från sin hemort. De långa avstånden försvårade också möjligheten att
erbjuda meningsfull sysselsättning till alla. Den personal som arbetar i verksamheterna
är förutom PSSK i huvudsak mentalskötare eller hemtjänstpersonal med en
kompletterande sexveckors utbildning i psykiatri/psykiatrisk omvårdnad. I de
medelstora kommunerna hade personalen oftare en hög formell utbildningsnivå än i de
små kommunerna.

”Vi har gjort inventeringar i omgångar här, både vad gäller boende och sysselsättning,
vi har flera som är på boende och sysselsättning som det är idag, men det är inte
tillfredsställande.”

”Vi har köpt vård på institutionsboende för två stycken av våra vårdtagare. Där är
vårdtyngden så stor, så det får fortsätta, det går inte att lösa i en liten kommun.”

Psykiatriska dagverksamheter benämns ibland som aktivitetshus och har öppet på
dagtid. Dit kan de psykiskt funktionshindrade gå för att få sysselsättning och/eller
samvaro.  Sysselsättningen kan innebära mer eller mindre avancerade arbetsuppgifter
eller utbildningar. På en del dagverksamheter kan de psykiskt funktionshindrade
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tillsammans med personal laga mat och äta till självkostnadspris. Nästan samtliga
kommuner hade dagverksamheter för psykiskt funktionshindrade.
”Vi har temagrupper, jobbar med ångest, nedstämdhet och depression och träffas var
fjortonde dag, vi har haft en datautbildning”

”De enklare, lite mer hobbygrupper, där har vi en ganska bra differentiering, sen
behöver vi, kanske på lite olika sätt, lite mer yrkesinriktat.”

Stödteam, boendestöd eller stödgrupp är olika namn på den personalgrupp, som åker
hem till vårdtagaren, i det egna boendet, för att ge stöd och omvårdnad.

”Jag möter patienten bäst i hans egna hem, där får vi bättre möjligheter att mötas på
lika villkor. Jag kan se hur det ser ut runt honom.”

”Vi följer med på läkarbesök, till försäkringskassa och andra ärenden, vi jobbar mycket
med social kompetens.”

I kommunala gruppboenden hyr vårdtagarna själva sina rum/lägenheter. Gruppboenden
kan se väldigt olika ut. Det kan vara inrymt i en villa med ett rum som varje boende hyr,
eller det kan vara av trapphusmodell med lägenheterna i samma trappuppgång som hyrs
av de boende och i en av lägenheterna finns ett gemensamhetsutrymme. Eller de boende
kan ha sina lägenheter utspridda i ett närområde knutna till en gemensamhetslokal.
Personal utgår från och finns ofta i gemensamhetsutrymmena, och det kan finnas
personal dygnet runt eller endast på dagtid. Det vanligaste antalet boende är sex till åtta
psykiskt funktionshindrade. Ofta är det några till som är knutna till gruppboendet,
boende i så kallade satellitlägenheter.

” Vi har fullt sjå med att förklara för vårdgrannar och andra att det här inte är en
institution. Vi har inte möjlighet till övervakning, vi går inte över tröskeln, vi låser inte
upp några dörrar om vi inte har den överenskommelsen.”

”Vi kan inte lämna de som är institutionsskadade därhän, utan vi måste ha någon slags
fortsättning, även om vi kan försöka bygga upp integriteten; det här med självval.
Många förväntar sig stöd och hjälp, tar det för givet.”

Psykiatrisjuksköterskans yrkesfunktion

Samverkan

Samtliga respondenter menar att samverkan är viktigt, och många beskrev sin roll som
samordnare. De vanligaste samverkanspartners som beskrevs var regionens öppenvård
och kommunens sjuksköterskor i hemsjukvården. I sammanhanget beskrev flera
respondenter en medvetenhet om vårdtagarnas rättsäkerhet. I några kommuner
upprättades skriftliga avtal med vårdtagarna, och några kommuner hade muntliga
överenskommelser med vårdtagarna, som tillät utbyte av information mellan personal
på de olika instanserna. Samverkan beskrevs av en del som mycket välfungerande, och
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av en del som bra, men att den behöver utvecklas ytterligare. Beskrivningar av
samverkan som inte fungerar tillfredsställande förekom också. PSSK fungerar som
samordnare både på individnivå och på organisationsnivå. Nätverksträffar, kontakter
med andra PSSK, för att utbyta tankar och idéer, beskrevs också som viktigt. De kunde
vara mellan fyra och sex kommuner och förekomma med mer eller mindre
regelbundenhet på olika ställen.

”I mitt jobb ingår samordning mellan kommunens insatser och öppenvård och
slutenvård. Där är det också mycket att hämta in och lära ut, åt båda hållen.”

”Jag ser mig mer som en koordinator i det här. Och också att få med de medicinska,
psykosociala bitarna in i den här organisationen, som ändå är väldigt antimedicin och
antipsykiatri.”

”Är det något som egentligen fungerar dåligt, så är det kontakter med kommunens
distriktsköterskor. Därför att vi inte vet vem som ska göra vad.”

”Det är alltid bra att prata med andra som har samma funktion, vi jobbar ju väldigt
ensamma. Även om man jobbar olika är det ju mycket samma problem man ställs
inför.”

Handledning

Handledning beskrevs av de flesta PSSK som en stor del av deras arbetsfunktion.
Handledningen kunde bestå av praktisk vardagshandledning, bemötande och
förhållningssätt, och den kunde också bestå av ren undervisning om psykiatriska
diagnoser och tillstånd. Handledningen riktades till de anställda inom den egna
organisationen, men också till andra vårdgrannar som kommer i kontakt med
vårdtagaren. Undervisning till vårdtagare nämndes av flera, medan stöd och
handledning till anhörig endast beskrevs av några få.

”Väldigt mycket praktisk vardagshandledning. Jag checkar av; Har ni koll på läget, vet
ni vad ni ska göra, hur tänker ni? Så finns det så mycket resurser ute hos personalen,
och dom är trygga bara dom vet att dom har mig bak i ryggen.”

”Jag handleder LSS, hemsjukvården och även hemtjänsten med, för att dom ska veta
våra arbetsmetoder, hur vi tänker, hur vi jobbar och för att lära känna varandra.”

”Stödfunktion till anhöriga naturligtvis, det är också en stor bit.”

Omvårdnadsansvar

De flesta PSSK beskriver att de har ett övergripande omvårdnadsansvar, och flera, men
inte alla, beskriver att de själva också utför omvårdnadsuppgifter. I flertalet kommuner
finns mentalskötare eller hemtjänstpersonal med en sex veckors utbildning i
psykiatri/psykiatrisk omvårdnad, och ofta är det då de som utför stora delar av
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omvårdnadsarbetet. I undersökningen innefattar omvårdnad stödsamtal till enskild
vårdtagare, och stöd till anhöriga. Bedömning, planering, tillmötesgående, uppföljning
och utvärdering av den psykiskt funktionshindrades behov. Aktiv hjälp till självhjälp,
genom t.ex. kognitiv terapi beskrivs också. Motivationsarbete utgör en stor del i
omvårdnaden, det handlar då mycket om att få vårdtagaren att ta emot den hjälp och det
stöd han synes behöva.

”Mycket handlar om ett motivationsarbete. Allting får ju bygga på en relation. Först är
det ju att få till en relation för att få den förtroligheten,  så man kan gå in och stötta det
funktionshindret som är.”

”Jag har själv inga stödsamtal med enskilda patienter, och det är inte så det ska vara,
utan jag jobbar genom personalgrupperna.”

Medicinskt ansvar

Medicinskt ansvar benämns som HSL-ansvar av respondenterna. Alla intervjuade PSSK
hade inte ett medicinskt ansvar, det låg istället hos någon annan PSSK i kommunen eller
hos hemsjukvårdens sjuksköterskor. I de kommuner där PSSK hade det övergripande
medicinska ansvaret var ofta medicinhanteringen delegerad till mentalskötarna. Ungefär
hälften av respondenterna handhar själva mediciner, men ofta beskrivs det som en
mindre framträdande uppgift.

”Jag har inte det medicinska ansvaret, jag går inte in och ger vid behovsmedicin. Det
ska finnas en ordination antingen via hemsjukvården om de är patienter där, eller också
får akutpsykiatrin ta hand om det hela.”

”Personalen har delegation på att dela ut till deltagarna. Ska det ges behovsmedicin är
jag med och gör den bedömningen och om det händer något akut och så.”

”Ge injektioner och dela tabletter, dom uppgifterna försöker jag att inte ha. Det gör
distriktsköterskorna, en del har jag ju tagit, det är ju vissa patienter som bara jag har.”

Arbetsledare och/eller chefsansvar

Hälften av PSSK beskrev ett arbetsledaransvar och/eller ett chefsansvar. Som
chefsuppgifter beskrevs budgetansvar, verksamhetsansvar, arbetsmiljöansvar och
fortbildning/utbildningsansvar för personalen. Vikten av att som arbetsledare/chef själv
ha kunskap och förståelse för de psykiskt funktionshindrades handikapp och vad det
innebär, för att på ett bra sätt kunna utveckla verksamheterna beskrevs.

”Det är bra att man som arbetsledare har jobbat med det, så att man förstår vilka
problem personalen kan möta och hur man ska kunna lägga upp de resurser vi har, så
att det gynnar så mycket som möjligt.”
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”Det här med pengar och fördelning av resurser handlar ju alltid om en begränsning
på något sätt, och att få till det då, så att det verkligen gagnar dom som vi håller på och
jobbar mot. Det är ju det det handlar om, att få till det bra.”
Egenskaper som är en styrka i yrkesfunktionen

Målinriktad och tålmodig

Nästan samtliga PSSK betonade starkt vikten av att ha tålamod, att vara uthållig och
envis. Att inte ge upp, att vara optimist nämndes också. Dessa egenskaper beskrevs som
en nödvändighet i det direkta patientarbetet och också som en styrka för att driva
utvecklingen av verksamheten.

”Det är väl en av dom viktigaste sakerna att ha med sig, att aldrig ge upp hoppet hur
galet det än ser ut. Envis kanske jag är, går det inte på ena sättet får det gå på andra.”

”Envishet och tålamod om man ska komma någon vart.”

”Jag ser mer möjligheter än problem, jag är väldigt optimistisk, jag tror ingenting är
hopplöst.”

”Gentemot vårdtagaren måste man vara envis för att komma intill och bygga upp en
kontakt, och gentemot politiker och tjänstemän.”

Social kompetens

Samtliga respondenter beskrev någon form av social kompetens som en upplevd styrka.
Egenskaper som innefattas i social kompetens menas här beskrivningar som att vara
öppen, ödmjuk och tillåtande, att ha lätt för att få kontakt med vårdtagarna och att ha en
lyhördhet, vara en god lyssnare, vara tillgänglig, att kunna bemöta och bekräfta
människor. Vidare innebär det att man har lätt för att samarbeta med och entusiasmera
den övriga personalen, att man har humor, att man är prestigelös och att man har ett litet
kontrollbehov så tillvida att man litar på den övriga personalen.

”Lyhördhet. Det gäller ju att bygga upp en kontakt så de känner att de verkligen kan
lita på en, och att man är tillgänglig.”

”Humor det tycker jag är avgörande, att man kan ha lite distans.”

”En god lyssnare, bra på att bekräfta människor, öppen, lätt för att prata själv, även om
man inte behöver säga så mycket.”

Självkännedom och självtillit

Yrket beskrevs som mycket självständigt, vilket också medförde att PSSK upplevde en
styrka i att veta sin egen begränsning, att ha självkännedom och att lita på sig själv. Det
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beskrevs av nästan samtliga, på olika sätt, som att man är självständig och kan fatta
egna beslut. Det innebär också att man är rak, tydlig och rättvis och har förmåga att sätta
gränser, kan säga nej och att man vågar säga ifrån samt att man inte rädd för
utmaningar, för jobb eller för konflikter.

”Man får själv ta ställning till saker och ting, man måste kunna jobba självständigt.”

”Ibland kan man ju hoppa i galen tunna, men jag dör inte av att be om ursäkt.”

”En annan viktig egenskap är förmågan att säga nej.”

”Det finns deltagare som är bättre på att ta för sig än andra, t.o.m. sätta sig på andra,
att då kunna vara ganska tydlig och rättvis.”

”Inte rädd för konflikter och att ta i obehagliga saker”

Empati och engagemang

Flera PSSK beskrev att det upplevdes som en styrka att ha ett intresse, engagemang, en
känsla och förståelse för handikappet, att känna empati för vårdtagarna. Engagemanget
upplevdes som en drivkraft.

”Jag tycker det finns så mycket kvar att göra för den här gruppen. Det handlar om
någon form av empati, att försöka förstå.”

”De flesta vi har kontakt med har ju inte några anhöriga som är aktiva på något sätt,
det är nästan vi som står som närmsta anhörig.”

”För min del tror jag det är bra att vara i kommunen, för jag är inte intresserad av
diagnoser, jag tycker människan försvinner bakom”

Flexibel och effektiv

Flera PSSK beskrev en upplevd styrka i egenskaper som att vara flexibel, strukturerad
och effektiv, att man har en organisationsförmåga och är stresstålig, att man tycker om
att ta ansvar och lösa problem.

” Sen är jag stresstålig, förmåga att hålla huvudet kallt, man drunknar lätt i och med
att det är så gränslöst och otydligt i det mesta som man ger sig in i.”

”Jag tycker om att ta ansvaret ibland, att lösa, jag tror att jag har ganska lätt för att stå
tillbaka och se att nu gör vi så här, för det blir bäst för den personen.”

”Flexibiliteten kan yttra sig från att ena dagen dra på sig plasthandskarna och torka
kattskit och nästa dag sitta och vara professionell och handleda hemtjänstpersonal.”
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Kunskap och erfarenhet

Kunskap och erfarenhet beskrevs av flera respondenter som en upplevd styrka.
Kunskapen beskrevs som viktig. Då kraven på PSSK beskrivs som större i kommunen
än regionen, ansågs det värdefullt med lång erfarenhet och personkännedom, så man vet
vilka kanaler som kan användas.

”Det är där vi i psykiatrin har kunskaperna, tror jag, och tålamodet kanske, att förstå
att det bygger på förtroende, för dessa människor är ju ofta så ensamma, och har inte
litat på en  människa i hela sitt liv.”

”Det som jag ser som värdefullt idag, det är att jag har en lång erfarenhet och har både
personkännedom och vet vilka kanaler jag kan använda.”

”Viktigt med en bred erfarenhet. Här i kommunen är det helt andra förutsättningar än
inom landstinget, det är mycket större krav att man kan olika lagar, lagrum.”

Egenskaper som behöver utvecklas i yrkesfunktionen

Ledaregenskaper

Här beskrev samtliga PSSK som hade en arbetsledande funktion, med slående likhet, en
upplevelse av frustration eller irritation när de själva låg tankemässigt före, eller hade en
annan utgångspunkt, än den övriga arbetsgruppen. För att undvika sådana situationer
beskrev de att en egenskap att utveckla ytterligare var förmågan att få personalen med
sig genom att lära sig att stämma av med och möta personalen där de är.

”Jag är ganska målinriktad, det märks genom att jag ibland ligger lite före den andra
personalen, då märker jag att jag måste stanna upp, stämma av med dom, göra halt, det
har jag lärt mig, håller på att lära mig.”

”Jag vet att ibland får jag tygla mig själv, jag har lärt mig lite grann med åren, att man
får så ett frö och sen så tar det ett tag innan man kommer igång att göra något åt det.
Det är lite frustration i det att få med sig alla.”

”Då är jag tre steg före och då kan jag bli irriterad, tills jag liksom inser att dom är ju
där dom är, och det är ju jag som får anpassa mig till det.”

Kunskapsförmedlare och talesman

Flera PSSK beskrev ett behov av att öka sina kunskaper inom varierande områden som
psykiatri, organisationsspråk eller datahantering. De beskrev att egenskaper som
förmåga att förmedla kunskap, förmåga att föra vårdtagarnas talan eller förmåga att
utnyttja datatekniken behövde utvecklas.
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”Man skulle vilja komma ihåg mer, det är svårt att förmedla sina kunskaper, svårt att
teorianknyta som man lär sig i skolan.”

”Jag känner att, jag kan inte språket, jag kan inte det här organisationsspråket, med
chefer och ledning alltså, utifrån deras tänk.”

”Vad vi som människor behöver och svarar på förutom medicin. Söka, fördjupa mig och
få mer kunskap.”

”Vi har ett ganska krångligt dokumentationssystem, det är inte krångligt att
dokumentera, men det är svårt att överblicka och man får fragmentera. Det känner jag,
att det behöver jag också jobba med för att det ska bli ett hjälpmedel.”

Förmåga till struktur och tydlighet

Egenskaper som behövde utvecklas ytterligare beskrevs av en del respondenter vara att
ha ett lite mer strukturerat och metodiskt arbetssätt och att vara konstruktiv och tydlig.
Att kunna begränsa sig och bli bättre på att prioritera var också sådana egenskaper.

”Det jag skulle vilja träna på, det är att vara mer strukturerad, ha mer struktur, vara
tydligare.”

”Det är nog för mig att vara organisatorisk och konstruktiv. Den här lite torrare sidan,
att jobba mer med kvalitetssäkring och dom bitarna.”

”Att ge konstruktiv kritik istället för att trampa ner på folk.”

”Jag måste lära mig att begränsa mig. Är det verkligen mitt bord? Lära mig att
prioritera.”

Hinder/svårigheter i yrket

Omgivningens okunskap

De flesta respondenter beskrev att samarbetet med andra inte alltid fungerar som
önskvärt, och att det ofta beror på okunskap om den kommunala vårdens förutsättningar
eller oförståelse för denna grupp vårdtagare. Det beskrevs gentemot regionens psykiatri,
gentemot politiker och tjänstemän i kommunen, gentemot distriktsläkare,
distriktssjuksköterskor, hemtjänstpersonal eller andra vårdgrannar i kommunen.

”En annan del är väl just det att man inte har sett kommundelen som lika kompetent
som regionpsykiatrin. De har i regionsjukvården svårt att se att kommunpsykiatrin
utvecklas så snabbt, de hinner inte med helt enkelt.”
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”Ett hinder är att man har olika syn på vad som är möjligt och vad patienten behöver.
Vi ser att det fungerar ganska bra, medan andra tycker att det kan väl inte gå.”

”Gentemot politiker är det svårt för man känner ju att, de vet inte vad man pratar om,
och än idag kan man råka ut för politiker som undrar om man behöver en
dagverksamhet, när det redan finns en dagverksamhet. Och då pratar dom om
omsorgen.”

”Det är lite svårt för många i hemtjänsten att förstå att man inte kan komma snabbt in
och på tio minuter göra det man ska. Sådana ärenden har ju inte vi.”

Ensamhet

Många respondenter upplever att ensamheten är en svårighet. Det känns svårt att vara
ensam i engagemanget, att inte ha några kollegor att dela erfarenheterna med, att mötas
av oförståelse och okunskap för denna grupp vårdtagare och deras behov. Några PSSK
med kortare anställningstid beskrev också en svårighet i den diffusa roll de hade.
Arbetsbeskrivningar beskrev en del att de hade, andra beskrev att de inte hade det, och
några, men inte alla, upplevde det som en svårighet.

”Så småningom blir man tömd, man måste få påfyllning, en sån här tjänst kan man nog
bara ha 4-5 år, man jobbar ju väldigt ensam, man får väldigt lite påfyllning.”

”Som kommunalanställd känner mig ensam i psykiatri, att prata psykiatri, att hitta
andra med samma erfarenheter och samma bakgrund, det handlar ganska mycket om
att försöka få folk att förstå, det här känns tungt, det är aldrig självklart.”

”Den diffusa roll jag än så länge haft. Vad behövs av mig och vad behövs av
omgivningen för att jag ska göra ett bra arbete. Att få delta och finnas i ett
sammanhang känns viktigt.”

Läkarbrist

Flera individer beskrev att en svårighet var bristen på läkare med psykiatrisk kompetens
eller brist på läkarkontinuitet.

”När våra deltagare kommer och får en ny doktor nästan var och varannan gång, så är
det ju inte bra.”

”Svårigheter att få kontakt med öppenvården, just nu får man ringa regionens läkare
om man behöver hjälp i något patientärende.”

”Det är brist på doktorer här, ungefär en gång i halvåret har vi psykiatrisk läkare här,
och sen är det telefonkontakter.”
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Tidsbrist

Tidsbrist beskrevs av några respondenter som en svårighet. Det beskrevs som att man
inte räckte till eller hann med det man skulle vilja. Det kunde vara tid för omvårdnad
om vårdtagarna eller tid för reflektion och planering.

”Jag ska räcka till så mycket, jag skulle vilja att jag kunde få ägna mig mer strukturerat
åt psykiatribiten.”

”Ibland är tiden ett hinder, att man riskerar att hamna i situationer där man bara gör
brandkårsutryckningar, bara direkt gör lösningar, det finns ingen tid kvar för
reflektion, planering, verksamhetsutveckling utan vi jobbar här och nu.”

”Tiden. Man känner att man vill göra mer hembesök hos yngre patienter som inte vågar
gå till dagverksamheten och inte har någon annan.”

Kommunens ekonomi och tröghet

Flera PSSK beskrev att man kan se den begränsade ekonomin som ett hinder. Det
uttryckte också att det känns viktigt att se till så att alla resurser som står till buds
används, och att resurserna verkligen kommer till nytta. Trögheten att få igenom beslut
beskrevs också av en del, kanske inte direkt som en svårighet, man hade förståelse för
det, men det konstaterades ändå.

”Det här med pengar och fördelning av resurser handlar ju alltid om en begränsning
på något sätt, och att få till det då, så det verkligen gagnar dom som vi håller på och
jobbar emot. Det är ju det, det handlar om, att få till det bra.”

”Pengar, det sitter långt inne, det har tagit oss år att få loss dom, vi ser ju grejer som vi
skulle göra, det finns mycket som skulle kunna bli bättre.”

”Det kan jag känna i den kommunala organisationen, är att det finns en tröghet, som
jag i grund och botten tycker är väldigt bra.”

Lagkrockar och framtida hinder

Några respondenter beskrev problem som uppstår då två lagar krockar med varandra.
Socialtjänstlagen som vårdtagare står under då de befinner sig i kommunen, bygger helt
på frivillighet. Hur ska psykiatrisjuksköterskan till exempel förhålla sig när vårdtagaren
behöver vård på grund av medicinska orsaker, men motsätter sig det?
Psykiatrisjuksköterskan har ju också ett ansvar enligt HSL. Svårigheter beskrevs också
när utåtagerande, aggressiva vårdtagare bedöms ha ett psykiatriskt stabilt tillstånd,
samtidigt som de är för svåra att ta hand om med socialtjänstlagens möjligheter. Det
beskrevs också en svårighet att skilja på vad som är behandling och vad som är stöd.
Någon PSSK beskrev också framtida hinder, som att rekrytera personal.
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”Vi stod väldigt ofta med funderingar om lagstiftningen, vad är det som gäller
egentligen. När det gäller HSL-delen, så får man ha is i magen och lita till sitt eget
förnuft.”

”Här är det två lagstiftningar som kolliderar med varandra. Socialtjänstlagen som du
befinner dig inom när du är i kommunen och frivilligheten i den, socialtjänstlagen har
inte ett enda utrymme för någon form av tvång. Och sen har du då HSL och LPT.”

”Det är krångligt, vi har många patienter gemensamt, vad är regionens ansvar och vad
är mitt.”

”Det är en svår definitionsgrej. Det är svårt att definiera vad som är behandlande
samtal och vad som är stödsamtal.”

Möjligheter i yrket

Utvecklingsmöjligheter för verksamheten

Många PSSK beskrev att de upplever stora utvecklingsmöjligheter för verksamheten.
En stor vilja att vidareutveckla den kommunala psykiatriska verksamheten beskrevs av
flera. Några beskrev att det upplevs som positivt att verksamheten är så ny, att den
ständigt förändras, och att det inte finns så mycket hjulspår att fastna i.

”Målet är en värdig och dräglig tillvaro också för personer med ett psykiskt handikapp.
Det är inte en omöjlighet, och det tycker jag är en drivkraft.”

”Jag upplever att jag har väldigt mycket stöd och möjligheter att utveckla det, sen att
det inte går lika fort som jag kan tycka.”

”Vår verksamhet är så ny och den förändras ständigt, det finns inte så mycket hjulspår
att fastna i, det tror jag är nyttigt.”

Stort beslutsutrymme

Nästan samtliga respondenter beskrev att de upplevde stora möjligheter att påverka
utvecklingen. De upplevde att deras kompetens uppskattades, att de blev tagna på allvar,
att de var en person värd att fråga om råd. Det beskrevs också som positivt att eftersom
det var en så pass liten enhet så kunde man snabbt göra korrigeringar, förändringar.

”Jobbar man som psykiatrisjuksköterska här, känns det att den kompetensen
uppskattas, på något sätt känns det som det är viktigt att ta tillvara de resurserna som
finns.”
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”Det är det som ligger i det här att jag har väldigt stor möjlighet att påverka, och det
kan gå ganska snabbt från tanke till beslut.

”Här har jag verkställigheten, jag hämtar information och har förstås kontakt med
läkare, men det är jag som har det yttersta ansvaret, ihop med personalen. Det är
väldigt roligt och det känns som vi sjuksköterskor verkligen kommer till vår rätt här, i
koordinationsrollen.”

”Inom verksamheten med dom resurserna vi har tycker jag vi har stora möjligheter att
påverka, sen är det ju politikerbeslut som leder till vad vi har att röra oss med.”

Lärorikt och stimulerande

Flera respondenter beskrev att de upplevde arbetet stimulerande. Det kunde vara
upplevelsen när vårdtagaren fick förtroende för PSSK och hon därmed kunde vara ett
stöd för vårdtagaren. Det kunde också vara upplevelsen av att i en arbetsgrupp
gemensamt ha en stor förmåga att göra mycket för vårdtagarna. Några beskrev att
arbetet gav möjlighet till personlig utveckling. Handledning beskrevs också som
värdefullt.

”Sen tycker jag det är himla roligt att vara i grupperna och undervisa, jag lär mig själv
jättemycket varje dag. Och känslan av att nu gör vi såhär, och så gör dom så, också blir
det bra. Det är en ny känsla, som jag tycker är jätteroligt.”

”När patienterna efter flera års bekantskap fått förtroende och ringer mig istället för att
häva i sig tabletter eller lägga in sig på sjukhus. Patienterna känner en trygghet att det
är en och samma person som kommer, och så är det bra med det. Det är stimulerande,
det känns gott.”

”Jag trivs väldigt bra att jobba ihop med arbetsgrupperna ute på ställena. Och det har
gett mig mycket och känns viktigt, varje enskild individ kan inte göra så mycket, men
tillsammans kan vi göra väldigt mycket.”

Framtidsvisioner

Flera respondenter beskrev visioner av framtiden. Det kunde innebära sätt att lösa de
särskilda svårigheter som finns i förutsättningarna för små glesbygdskommuner. Det
kunde vara uppbyggnad av verksamheten, och gemensamma utbildningsinsatser för
personal inom kommun och region. Det beskrevs också en utveckling mot öppnare
vårdformer. Ett förändrat synsätt och en annan terminologi, där tonvikten inte läggs på
diagnoser och symtom, utan att man jobbar mer med relationer och tänker mer på ett
socialpedagogiskt sätt, beskrevs också.

”Där finns en tanke att man kanske skulle prata med kringliggande kommuner, om det
kanske gick att ordna något gemensamt för dessa. Detta måste upp på socialchefsnivå.”
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”Att vi verkligen skulle komma igång med gemensamma utbildningsinsatser, det skulle
vara möjligt om vi gick ihop, fem kommuner och öppenvården.”

”Det jag kan se i framtiden det är ju en utveckling mot öppnare vårdformer hela tiden,
vi kommer dock att ha kvar lite grann av gruppboende, men inte i samma utsträckning,
även om den minskningen kommer att ske väldigt sakta.”

”Att kunna få ett annat perspektiv, att få en annan terminologi ofta, för vi jobbar redan
idag mycket med relationer, men vi behöver också få ett språk, behöver också tänka på
ett socialpedagogiskt sätt.”

”Vidareutveckla det här med ungdomarna, det har jag velat göra.”

Påverka politiker

Flera PSSK beskrev nödvändigheten av att kunna påverka politiker för att utveckla
verksamheterna. De funktionshindrade för oftast inte själva sin egen talan och deras
anhöriga är också oftast en tyst grupp. Några respondenter beskrev att de hade bra
kontakt med politiker. Andra beskrev ett behov av att utveckla kontakterna, vilket
ibland sågs som svårt, men ändå inte som en omöjlighet.

”Jag är mer som spindeln i nätet, som sköterska i det här, och försöker driva på så det
utvecklas. Jag har väldigt mycket kontakt med politiker och, ja alla, så att säga.”

”Det handlar också om ett politiskt arbete, om att motivera till att vi behöver resurser.”

”Kan man jobba lite grann mer upp mot politisk nivå, och få igenom tankar och idéer
som behövs i kommunen.”

”Jag har många gånger försökt få med omsorgschefer och politiker på utbildningar. Vi
var en grupp som höll på med samverkan i psykiatri, då var det representanter från
försäkringskassan, psykmottagningen, dagsjukvården och jag. Men ingen annan följde
med. Men nu får man väl ta ett tag igen.”

Resultatsammanfattning

Utmärkande var den omorganisation som förekom i kommunerna.
Psykiatrisjuksköterskan tillhörde i nämnd ordning, hemsjukvården, handikappomsorgen
eller IFO. Ett flertal olika namn användes på synonyma vårdorganisationer. Utbudet av
dagverksamheter, stödteam och gruppboende, liksom den formella psykiatriska
kompetensen hos övrig personal, varierade. Många respondenter beskrev ett behov av
utveckling av verksamheterna, planer och projekt var pågående. Det kunde vara alltifrån
en nyuppbyggnad av verksamheterna, till en ”finslipning av detaljer”. De medelstora
kommunerna hade oftare fler boende- och sysselsättningsalternativ, och en högre
formell utbildningsnivå hos personalen, än de små kommunerna.
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Psykiatrisjuksköterskans yrkesfunktion var främst samverkan, handledning och ett
övergripande omvårdnadsansvar samt i något mindre omfattning ett övergripande
medicinskt ansvar. De flesta utförde själva omvårdnadsuppgifter, och ungefär hälften
hanterade själva mediciner. Hälften hade ett arbetsledar och/eller chefsansvar.

Som en styrka i yrkesfunktionen beskrevs framförallt att vara målinriktad och
tålamodig, att ha social kompetens, självkännedom och självtillit, men också empati och
engagemang, flexibilitet och effektivitet, kunskap och erfarenhet.

För att utvecklas i yrkesfunktionen beskrevs ett behov av mer kunskaper, inom
varierande områden. Det beskrevs att förmågan att, vara kunskapsförmedlare eller
talesman, kunna utnyttja datatekniken eller ha mer struktur och tydlighet kunde
utvecklas. Alla arbetsledare beskrev att ledarfunktionen kunde utvecklas.

Den största svårigheten i yrket beskrevs vara omgivningens okunskap om den
kommunala vårdens förutsättningar eller oförståelse för denna grupp vårdtagare och
ensamheten i engagemanget, men också läkarbrist och tidsbrist. Ekonomin och
trögheten i den kommunala organisationen beskrevs mer som något man fick göra det
bästa av, än en direkt svårighet. Svårigheter då olika lagar kombineras och framtida
hinder, som att rekrytera personal beskrevs också.

Stora utvecklingsmöjligheter för verksamheten, och många framtidsvisioner för den
kommunala psykiatrin beskrevs, och att det också handlade om att påverka politiker.
Yrket beskrevs som lärorikt och stimulerande, samt med ett stort beslutsutrymme för
psykiatrisjuksköterskan.

DISKUSSION

Metoddiskussion

Att använda intervjuer med öppna frågor som metod upplevdes mycket givande. Viljan
och motivationen hos respondenterna, att berätta om verksamheten, sin situation och
sina upplevelser var stor, ibland mycket stor.

Vilken undersökningsgrupp som skulle medverka var ju givet, däremot var det svårare
att göra ett urval. Från början var tanken att intervjua psykiatrisjuksköterskor i två-tre
kommuner. Frågan var då vilka kommuner som skulle väljas ut. Istället togs beslutet att
utgå från samtliga kommuner som fanns med i den lokala telefonkatalogen. Beslutet
grundade sig dels på nyfikenhet, och dels på att få en representation från både
medelstora och små kommuner, och en tillräcklig mängd material. Samtliga av de
tillfrågade ställde sig mycket positiva till att delta i undersökningen. Det blev fjorton
respondenter att intervjua. I efterhand kan det konstateras att några färre troligen hade
varit tillräckligt. Resultatet hade förmodligen inte varit så mycket annorlunda, förutsatt
att både medelstora och små kommuner varit representerade. Däremot hade skillnader,
variationer och likheter sannolikt inte framstått lika tydligt med endast två-tre
respondenter.
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Det var en del svårigheter att få kontakt med psykiatrisjuksköterskorna i flera av
kommunerna, eftersom de inte alltid fanns med i telefonkatalogen och också befann sig
under olika organisationer. Detta var lite förvirrande. Av nyfikenhet och för att få en
möjlighet till klargörande, tillkom därför den första frågan i frågeguiden, Bilaga 1.
Antagandet var också att svaren på de två första frågorna skulle ge en djupare förståelse
av svaren på de följande frågorna. Det upplevdes bra att de första frågorna var med,
eftersom de också utgjorde en naturlig öppning, en inledning, för att sedan lättare kunna
prata om hur man upplever sig själv. Repstad (1997) skriver att man ska börja med
något man vet att respondenten kan prata obesvärat om. Trots (1997) menar att börjar
man intervjun på ett otympligt eller störande sätt kan det vara svårt att bygga upp det
förtroende som man måste få till stånd.

För att få så spontana svar som möjligt, presenterades inte intervjufrågorna i förväg.
Svaren upplevdes som spontana och var ofta långa och utförliga beskrivningar.
Sinsemellan var de varierande men innehöll samtidigt ofta många gemensamma
nämnare. Vid några tillfällen bad respondenterna att frågan skulle preciseras. Det gällde
frågorna; Vilka hinder/svårigheter respektive, vilka möjligheter ser Du i Ditt arbete?
Författarens kommentar var då att det kunde gälla både den egna yrkesfunktionen, eller
den psykiatriska verksamheten, ja vad helst, de kom att tänka på. I intervjusammanhang
är öppna frågor lätta att ställa, svåra att svara på, och ännu svårare att analysera
(Hansagi & Allebeck, 1994).

De provintervjuer som genomfördes, också med bandspelare, visade att tidsåtgången var
lagom och frågorna relevanta. Fråga två och tre kommenterades som svåra att besvara,
men besvarades ändå efter lite eftertanke. Provintervjuerna gav samtidigt författaren en
känsla av ökad trygghet inför de ”riktiga” intervjuerna. Trots (1997) menar att en väl
inarbetad frågeguide underlättar att ställa enkla och raka frågor.

Att göra en bra intervju är svårt. Det fanns en medvetenhet om att inte ställa ledande
frågor eller att inte inleda någon diskussion. För att klargöra var det ibland nödvändigt
att komplettera med följdfrågor under intervjuernas gång. Svensson & Starrin (2000)
menar att den kvalitativa intervjun kräver att intervjuaren utvecklar, anpassar och följer
upp vad som kan vara ändamålsenligt för situationen och för det centrala syftet med
undersökningen. Vid genomgång av de inspelade intervjuerna, noterades att författaren
höll sig striktare till frågeguiden vid de första intervjuerna, för att senare i
intervjuprocessen allt oftare ställa fler följdfrågor. Sannolikt berodde det på att i takt
med att de nyvunna insikterna ökade, växte också nya frågor och funderingar fram. En
stor fördel upplevdes av att intervjuerna genomfördes på arbetsplatserna hos respektive
psykiatrisjuksköterska. Arbetsmiljön i sig är talande, till exempel hur den ser ut, var den
är belägen i förhållande till övriga personalgrupper och till vårdtagarna. Kunskaper om
arbetsmiljön bidrog sannolikt till en djupare förståelse för psykiatrisjuksköterskans
upplevelser. Dessutom gav det tillfälle till långa, avstressande bilresor, i vackra
landskap. Det var förstås tidsödande, vilket kan ses som en nackdel.

Förförståelse kan innebära både fördelar och nackdelar. Vid intervjuerna kan man anta
att respondenterna hade gett tydligare och kanske fler utsagor, om de inte känt till att
författaren arbetar med samma grupp vårdtagare. Sånt som kan anses som självklarheter
”kolleger emellan”, blir aldrig uttalat. Å andra sidan kanske andra utsagor aldrig hade
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blivit sagda. Det kan vara lättare att inte säga något alls, än att försöka förklara något för
en person som inte alls är insatt i ämnet. Förförståelse är en förutsättning för att kunna
ställa de ”rätta” frågorna, analysera och tolka svaren. Men naturligtvis blir då inte
undersökningen fullständigt objektiv, eftersom det är undersökaren med sin specifika
förförståelse som analyserar, tolkar och till slut väljer ut vad som ska vara med i arbetet.
Att sanningen finns i betraktarens ögon, är väl något vi får leva med, och vara särskilt
medvetna om vid granskning av undersökningsresultat.

Analys och kategorisering av materialet var en långdragen process. Sex frågor ställda
till fjorton respondenter blev 84 svar att analysera, vilket medförde en stor textmassa,
som var tidsödande att analysera. Tanken om vilken lycka ett datorprogram för
kvalitativ forskning hade varit, och vad det skulle ha underlättat fanns. Men som Bruhn
& Lindberg (1996) påpekar bör datorn ses som en mycket effektiv assistent, men för
forskaren är det emellertid omöjligt att kvalitativt analysera allför stora urval och
textmassor. En mer realistisk önskan hade varit en medarbetare. Författarens
uppfattning är att också resultatet av undersökningen antingen hade stärkts i sin
nuvarande form, eller kanske blivit något annorlunda, men med större validitet, om det
varit två intervjuare, eller två författare, eller både och. Svensson (1996) påpekar att
resultatets validitet kan ökas genom att använda flera metoder för att undersöka samma
fenomen. Antingen fler datakällor, fler undersökare, fler perspektiv, fler metoder,
kombinera kvalitativ och kvantitativ metod. Analysen kunde ändå så småningom
färdigställas, med hjälp av stöd och konkreta råd från litteratur om kvalitativa metoder.
Trots (1997) föreslår att man omstrukturerar intervjun, så att strukturen passar den man
har i intervjuguiden. Repstad (1997), menar att det räcker med att klassifikation och
analys sker utifrån problemställningen.

Denna undersökning avsåg att få en djupare förståelse för psykiatrisjuksköterskans
yrkesfunktion i hennes nya verksamhetsområde, specifikt för det aktuella geografiska
området. Resultatet av undersökningen avser inte att vara generaliserbart. Svensson
(1996) påpekar att kvalitativ forskning, metod och analys oftast är upplagd så att
generaliseringar till en vidare population ej kan ske. Ändå skulle det vara intressant att i
en kvantitativ landsomfattande undersökning se hur andra psykiatrisjuksköterskor skulle
svara på liknande frågeställningar. Om där fanns mycket likheter eller mycket olikheter.

I brevet till psykiatrisjuksköterskorna, se Bilaga 2, framkom endast att studiens avsikt
var att beskriva den kommunala psykiatrin. Under arbetets gång flyttades fokus mer
och mer till att beskriva den kommunala psykiatrisjuksköterskans yrkesfunktion. Att
inte den fullständiga avsikten framkom redan i brevet, medförde senare etiska
betänklighet. Beslut togs ändå att presentera undersökningens resultat, då det inte kan
anses innebära några olägenheter för respondenterna.

Sammantaget kan konstateras att metoden med kvalitativa intervjuer gjorda ”ute i
verkligheten” varit mycket givande, med all information och alla intryck, som erfarits.
Med hjälp av de intervjuades berättelser, har också en helhetsbild av
psykiatrisjuksköterskan yrkesfunktion i den nya organisationen kunnat beskrivas,
vilket var undersökningens syfte och mål.
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Resultatdiskussion

Organisation

Psykiatrisjuksköterskorna befann sig organisatorisk på olika ställen, och synonyma
organisationer hade också varierande namn, i de olika kommunerna. Det kan lätt orsaka
begreppsförvirring. Detta kan ge personal inom regionen ökade svårigheter, att förstå
och sätta sig in i de olika kommunernas olika förutsättningar. Denna flora av olika namn
kan vara en faktor, som bidrar till att försvåra samverkan mellan kommun och landsting.
Det är också lätt att anta, att mer landsomfattande begrepp och sätt att organisera
psykiatrisjuksköterskorna som yrkesgrupp i kommunerna, troligen skulle ha en
stärkande effekt på psykiatrisjuksköterskans roll och varande i kommunerna.
Samverkansbrister och behovet av en gemensam kunskapsbas och ett gemensamt
förhållningssätt beskrivs redan i Socialstyrelsens utvärdering (1999a) av
psykiatrireformen och fortfarande av Socialstyrelsen (2001). Brusén & Hydén (2000)
menar att lösningen är gränsöverskridande broar och partnerskap. Entydiga
benämningar på synonyma verksamheter, borde underlätta brobyggandet.

Den stora omorganiseringen och förändring av organisationerna som pågick, var
slående. Förändringarna beskrevs i de allra flesta fall som något positivt som man kände
sig delaktig i. Psykiatrireformens direktiv (Socialstyrelsen, 1999a) är ju förändring, och
den pådrivande effekt som lagstiftning och statliga stimulansbidrag har åstadkommit,
visas tydligt i detta undersökta område. Om det här är en, vid undersökningstillfället
specifikt situation, eller om det är vanligt med omorganisation och förändring i den
omfattningen som resultatet visar, framkommer inte. Brusén och Hydén (2000), påpekar
att lagstiftning annars brukar bekräfta en redan genomförd förändring. Med den
pådrivande effekt som lagstiftning nu har haft, kan det ändå förmodas att
förändringstakten är intensivare än tidigare.

Utbudet av, och innehållet i, de psykiatriska verksamheterna varierade stort i
kommunerna. Inte särskilt förvånande har de medelstora kommunerna, oftare än de små
kommunerna, ett större utbud och variation innehållsmässigt i de olika verksamheterna.
Skillnader för övrigt beror dels på att kommunerna i denna undersökning hade kommit
olika långt i sitt förändringsarbete. Att utbudet varierar och att kommunerna har kommit
olika långt beskrevs också i Socialstyrelsens (1999a) landsomfattande utvärdering av
psykiatrireformen. Att det ser olika ut beror dels också på att kommunerna har så totalt
olika förutsättningar. Praktiska aspekter som till exempel långa avstånd, ett litet antal
vårdtagare utspridda på ett stort geografiskt område, innebär särskilda svårigheter att
finna bra lösningar. Kommunerna försöker på olika sätt finna egna lösningar, på hur de
bäst tillmötesgår de psykiskt funktionshindrades behov. Kommunallagen ger enligt
Brusén & Hydén (2000) kommunerna frihet att utveckla sin egen organisation.  Men
oavsett var i landet de psykiskt långtidssjuka bor, ska de övriga vård- och
omsorgslagarna ändå tillförsäkra dem, en kvalitetsmässig likvärdig vård och omsorg.

Frågan är vad man lägger i begreppet ”lika rätt till vård och omsorg”. Författaren menar
att den svårighet som detta innebär, måste bejakas. Kommunal vård för de psykiskt
funktionshindrade innebär framförallt en bra bostad, möjlighet till meningsfull
sysselsättning och gemenskap. Förutsättningarna till det, är ju mycket olika beroende på
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var man bor, vilket inte är specifikt för de psykiskt långtidssjuka, utan gäller för alla
medborgare. Det är svårt att se hur lagstiftning ska kunna överbrygga sådana faktiska
förhållanden.

Den formella utbildningsnivån hos personalen var oftare högre, i medelstora än i små
kommuner. Med hög formell utbildningsnivå menas här mentalskötarutbildning. Övriga
var hemtjänstpersonal, oftast med en sex veckors kompletterande utbildning i
psykiatri/psykiatrisk vård. Formell kompetens kan mätas, men man får inte bortse från
värdet av den informella kompetens som finns ute i verksamheterna, och som är svårare
att mäta. Om man beaktar Nyströms studie (1999) kan man också fundera på vilken
kunskap som är mest värdefull. Studien visar att omvårdnad och omsorgskompetens
inte bör bygga på terapeutiska ambitioner, utan så långt det är möjligt istället ersätta de
privata relationer som vårdtagarna saknar. Nyström menar att tankarna från social
omsorg, om att stödja och bevara, inte behandla och förändra har mycket att lära vårdare
inom psykiatrin. Samtidigt pekar Brusén & Hydén (2000) på anhörigas oro för att den
specifika kompetensen ska tunnas ut i de decentraliserade verksamheterna.
Socialstyrelsen (1999a) skriver att personalutbildningen som utgått från
psykiatri/psykiatrisk vård varit bra, men otillräcklig, och påpekar att det behövs nya och
kompletterande kunskaper, utan att närmare precisera vad det kan innebära.

Med utgångspunkt från detta framstår det som väsentligt, att Socialstyrelsens
målsättning om kompetenshöjning hos personalen, först och främst förutsätter att man
definierar vilken kunskap som förväntas och eventuellt saknas hos personalen.
Kompetenshöjning för personalen bör då vara förhållandevis enkelt att genomföra.

Vid jämförelse med regionsjukvårdens organisation har psykiatrisjuksköterskan i
kommunens organisation en annan placering. I regionsjukvården har utvecklingen de
senaste decennierna inneburit ökad kontroll till politiker, mindre makt till läkare, ökat
ansvar och ökad arbetsbörda till sjuksköterskorna (Ahrne, Roman & Franzén, 2000). I
kommunen har politikerna kontrollen, det finns inga läkare, och sjuksköterskorna har ett
stort ansvar.

Psykiatrisjuksköterskans yrkesfunktion

Resultatet visar att samtliga såg samverkan som viktig, och funktionen som samordnare
förekom på både individnivå och organisationsnivå. Det är i enlighet med
Psykiatrireformen utvärdering (1999a) och socialstyrelsens intentioner, som starkt
betonar vikten av samordning. I detta sammanhang beskrevs också en medvetenhet om
att beakta den enskildes rättsäkerhet, en del psykiatrisjuksköterskor beskrev att avtal
upprättades med den enskilde, som tillät personal från olika instanser att utbyta
information. Studien om samverkan (Fridolf, 2001), visar att riskerna för den enskilde
vid samverkan är rättsäkerheten, och att det är viktigt med ett starkt rättskydd.

Handledning beskrevs av de flesta och kunde bestå av praktisk vardagshandledning eller
ren undervisning, riktad till anställda både i och utanför den egna organisationen.
Undervisning till vårdtagarna nämndes av en del. Undervisning till anhöriga nämndes
inte, men stöd till anhöriga beskrevs av några. Hallberg (1997) skriver också att ett
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familjeorienterat arbetssätt utgör en mindre del av omvårdnadspersonalens arbete, trots
att forskning visar att utbildnings- och/eller stödprogram till familjen är överväldigande
positivt. Att det förhåller sig så kan man spekulera i. Kanske kan bero på att det inte
varit klart fastställt vem som ska utföra det. Vems tid och vems budget ska användas till
detta? Slutenvårdens, öppenvårdens eller kommunens? Det ligger nu på öppenvården,
men det kanske kan ifrågasättas om öppenvården är den lämpligaste instansen. Det är
svårt för de psykiskt funktionshandikappade att passa tider och åka hemifrån. Anhöriga
kanske också har skäl som försvårar resor till öppenvårdsmottagningen. För att få veta
vad det beror på, kan man ju göra en undersökning.

De flesta psykiatrisjuksköterskor beskrev ett övergripande omvårdnadsansvar och några
färre beskrev ett övergripande medicinskt ansvar. Många, utförde också själva
omvårdnadsuppgifter, och ungefär hälften hanterade själva mediciner. Det kunde vara
delegerat till mentalskötarna, eller också var det hemsjukvårdens ansvar. I den
kommunala psykiatrins nuvarande form, är det en praktisk omöjlighet att
psykiatrisjuksköterskan personligen skulle kunna delta i medicinhanteringen och
omvårdnaden hos alla vårdtagare. Socialstyrelsen (1999b) betonar vikten av att
länspsykiatrin inte tappar bort sitt medicinska ansvar för de psykiskt långtidssjuka som
finns i kommunen. Det faktum att det inte finns läkare i kommunen och endast en, eller
ett fåtal psykiatrisjuksköterskor, kan innebära problem. Förutsättningen för att det ska
fungera är att det finns en fungerande dialog mellan personal som på olika nivåer har
ansvar för den enskilde. Det framkom också i denna studie att det är viktigt att det, vid
behov, finns tillgång till läkare både för vårdtagaren direkt eller för konsultation från
psykiatrisjuksköterskan.

Vid jämförelse med Almviks (1996) norska studie, kan man se en skillnad. Denna
undersökning visar att samverkan och handledning är en större uppgift än den direkta
patientvården. Almviks studie visar att det direkta patientarbetet prioriteras.
Förklaringen kanske delvis kan vara att i Norge tycks det vara många fler
psykiatrisjuksköterskor i varje kommun. Hummelvoll och da Silva (1996) intervjuade
sexton psykiatrisjuksköterskor, samtliga anställda i två kommuner. Ingen sköterska i
Almviks studie uppgav ett arbetsledaransvar som en arbetsfunktion, medan det beskrevs
av hälften av respondenterna i denna undersökning.

Egenskaper som är en styrka i yrkesfunktionen

De egna egenskaper som psykiatrisjuksköterskorna främst beskrev som en upplevd
styrka i sitt arbete var att vara målinriktad och tålmodig, att ha social kompetens,
självkännedom och självtillit. Flera beskrev också empati, engagemang, flexibilitet och
effektivitet, kunskaper och erfarenheter som en styrka. Dessa egenskaper motsvarar bra
det Nyström (1999) avser. Hon menar att en social, emotionell, existensiell och
intellektuell kompetens är nödvändig för att vårdaren ska vara proffesionell. Nyström
beskriver däremot inte de egenskaper som de allra flesta i denna undersökning starkt
poängterade som en styrka och förutsättning i arbetet,  att vara målinriktad och
tålmodig.
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Det kan beskrivas som att utöver sin sociala, emotionella, existensiella och intellektuella
kompetens, karaktäriseras psykiatrisjuksköterskan i kommunen främst av att vara
målinriktad och  tålmodig.

För att kunna ge de funktionshindrade en annan social identitet än sjukrollen, anser
Brusén & Hydén (2000) att yrkesrollen bör förändras, så att personalen i större
utsträckning företräder funktionshindrades rättigheter och välfärd. De anser också att
personalen riskerar att bygga upp ett ökat beroende istället för ett starkare oberoende
hos vårdtagaren om de tar över och upprätthåller vårdtagarens egen livsvärld. Den nya
yrkesgruppen, personliga ombud, kommer att särskilt arbeta för att företräda de psykiskt
funktionshindrades rättigheter och välfärd (Socialstyrelsen, 2000). Det innebär
naturligtvis ändå att psykiatrisjuksköterskan bör hjälpa vårdtagaren att få sin hemställan
prövad. Samtidigt som hon ibland också måste ta över och upprätthålla personens
livsvärld. En mer heltäckande bild av yrkesfunktionen, i denna frågan , ger HSL (SFS
1982:763), jämte Socialstyrelsens allmäna råd om omvårdnad (SOSFS 1993:17), som
anger att insatserna kan innebära att ta över, stödja och undervisa. Och Socialstyrelsens
allmäna råd om specifik psykiatrisk omvårdnad (SOSFS 1995:5), som  anger att om
patienten inte kan uttrycka egna behov och önskemål, måste sjuksköterskan vara både
vårdare och talesman för patienten. Denna motsägelsefulla  uppgift beskrevs också av
psykiatrisjuksköterskorna i undersökningen. Uppgiften kan jämföras med den som
föräldrar har, att skydda sina barn och samtidigt utveckla deras förmåga att klara sig på
egen hand. Med andra ord, man kan inte bara göra det ena, eller det andra. Och att veta,
när man ska göra vad, gentemot de psykiskt funktionshindrade, det är just det, som är
psykiatrisk omvårdnadskompetens. Det innebär att ha en förmåga att kunna läsa av och
förstå en individs specifika problem och att ha en förmåga att finna  individuella,
flexibla lösningar.

Detta leder istället till frågan; Vilka resurser finns det i samhället, för att kunna ge de
psykiskt funktionshindrade en annan social identitet, än sjukrollen?

Hummelvoll och da Silva (1996) fann i sin studie  att majoriteten av
psykiatrisjuksköterskorna var mycket självständiga i sin yrkesfunktion.
Problemställningarna i denna undersökning har inte riktigt motsvarande fokusering.
Därför är det svårt att jämföra resultaten. I denna undersökning har det framkommit  att
yrkesfunktionen i sig är mycket självständig. De egenskaper som
psykiatrisjuksköterskorna beskrivit som en upplevd styrka i sin yrkesfuntion, kan också
förmodas vara bra förutsättningar för att arbeta självständigt.

Egenskaper som behöver utvecklas ytterligare

Alla arbetsledare beskrev att arbetsledarfunktionen kunde utvecklas ytterligare. De
beskrev att de hade lärt sig eller höll på att lära sig, det vill säga, de var självlärda.  Det
är politiska beslut som satt sjuksköterskor i arbetsledarrollen. Ahrne, Roman & Franzén
(2000) skriver att tanken med att effektivisera vården och ge politiker ett ökat inflytande
har också inneburit att sjuksköterskor fått en starkare ställning, med ökat ansvar att
kontrollera verksamheten. Segesten & Segesten (1995) visar att den internationella
utvecklingen går mot alltmer öppna vårdformer. Under de senaste decenniet har Sverige
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följt med i den utvecklingen. Öppna vårdformer, innebär vård i kommunen, vilket i sin
tur innebär sjukvård upp till och med sjuksköterskenivå (Ottosson, 2000). Denna
utveckling innebär, att sjuksköterskan ofta är i en arbetsledande position. Mycket
kunskap kan man  erhålla genom praktisk refarenhet, men detta visar ändå ett behov av
att anpassa  sjuksköterskeutbildningen till de förutsättningar som idag råder, och med en
tanke på morgondagen. Arbetsledning ingår numera i all sjuksköterskeutbildning, men
man kan ju diskutera omfattning och innehåll i den.

Flera respondenter beskrev ett behov av mer kunskaper inom flera olika områden..
Idealet vore om kompletterande kunskap, kunde läggas upp efter individuella behov, så
att var och en får den kunskap som de upplever sig behöva.

Flera beskrev också ett behov av att utveckla förmågan att vara strukturerade och
tydliga. Almvik (1996) menar att regelbunden handledning, tydliga arbetsbeskrivningar
och arbetsmiljöer som kan fungera som en vardagsventil, är viktigt ur
ensamhetssynpunkt. Detta kan vara viktigt, också med tanke på
psykiatrisjuksköterskans förmåga att själv vara strukturerad och tydlig. Värdet av
handledning och avsaknad av arbetsbeskrivning beskrevs också i denna undersökning.

Hinder/svårigheter i yrket

De flesta respondenterna beskrev omgivningens okunskap om den kommunala vårdens
förutsättningar eller oförståelse för denna grupp vårdtagare som en svårighet. Detta
beskrivs också av Socialstyrelsen (1999a) som avsaknad av ett gemensamt
förhållningssätt och en gemensam kunskapsbas. Topor (1998) påpekar svårigheterna
med att dra en tydlig gräns mellan behandling i slutenvården, och stöd och service i
kommunens regi. Han menar också, att de minskade resurserna i landsting och
kommun, ofta resulterade i försök till kostnadsövervältringar mellan huvudmännen.
Socialstyrelsen (2001) skriver också att en av orsakerna till att alla funktionshindrade
ännu inte har egen bostad, kan bero på att möten med grannar och omgivning kan vara
påfrestande för alla.

Många respondenter beskrev också ensamheten i engagemanget för de psykiskt
funktionshindrade som en svårighet, vilket också beskrivs av psykiatrisjuksköterskorna
i Almviks studie (1996). Psykiatrisjuksköterskornas upplevelse av ensamhet kan delvis
bero på omgivningens okunskap och oförståelse. Men denna undersökning visade också
på den faktiska ensamheten i yrkesfunktionen ute i kommunerna. För att råda bot på
ensamheten, som orsakas av det sistnämnda, fyller sannolikt ett fungerande nätverk
mellan psykiatrisjuksköterskorna i de olika kommunerna en stor funktion. Det kan
också ena yrkesgruppen, och därmed stärka varje enskild individ. Regelbundna träffar
med personal ifrån den psykiatriska öppenvården och/eller slutenvården är säkerligen
också värdefullt.

Läkarbrist, tidsbrist, begränsad ekonomi, kommunens tröghet, situationer som kan
uppstå då lagar kombineras och framtida hinder beskrevs också som svårigheter. Att
psykiatrins resurser är otillräckliga konstaterades av Socialstyrelsen (2001).
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Möjligheter i yrket

Många upplevde att det fanns stora utvecklingsmöjligheter för den psykiatriska
verksamheten. De hade planer och visioner på hur man med olika lösningar skulle
kunna förbättra vården för de psykiskt funktionshindrade. Socialstyrelsen (1999b)
konstaterar också att det finns ett behov av lokala utvecklingsarbeten, med
tvärvetenskapligt innehåll, som knyter an till de sociala verksamheterna.

Många beskrev att det var lärorikt och stimulerande. I studien om samverkan (Fridolf,
2001) framkom också, att samverkan bland annat hade till följd att professionella lär av
varandra.

Många beskrev också att de hade ett stort beslutsutrymme. Ahrne, Roman & Franzén
(2000) konstaterar att det blivit vanligt med högstressarbete, höga krav och lågt
beslutsutrymme, inom den offentliga sektorn. De allra bästa yrkena, ur hälsosynpunkt,
är de aktiva med både stora krav och stort beslutsutrymme. Denna undersökning visar
att psykiatrisjuksköterskan i kommunen har både stora krav och stort beslutsutrymme.
Jämfört med psykiatrisjuksköterskans arbete i slutenvården, tycks
psykiatrisjuksköterskans arbete i kommunen, ur den synpunkten vara ett bättre yrke.

Flera beskrev nödvändigheten av att kunna påverka politiker för att utveckla
verksamheterna. Psykiatrisjuksköterskan har ju också genom Socialstyrelsens allmänna
råd om specifik psykiatrisk kompetens (SOSFS 1995:5) en plikt att identifiera problem,
följa upp och utveckla åtgärder på gruppnivå, för att förebygga psykisk ohälsa.
Förebyggande vård kan ses på två sätt. Det kan vara åtgärder, för att inte psykiska
problem senare ska uppstå hos invånare. Man kan också se hela den psykiatriska
kommunala vården som förebyggande verksamhet. Hummelvoll (2000) skriver att
arbete eller sysselsättning, upplevelse av meningssammanhang och ett stöd i ett nätverk
kan vara hjälpande/skyddande faktorer i sjukdomsförloppet.

För den kommunala psykiatrisjuksköterskan, tycks en utav de viktigaste uppgifterna i
framtiden bli, att arbeta upp mot politisk nivå, för att få förståelse och gehör för
vårdtagarnas intressen. Det är psykiatrisjuksköterskans plikt att påtala förhållanden som
kan orsaka psykisk ohälsa. Det förutsätter hon ha en bra kontakt med tjänstemän och
politiker. Också detta tycks viktigt att ha med sig i utbildningen. Frågan är hur
psykiatrisjuksköterskan bäst kan förbereda sig för en sådan uppgift? Kanske retorik och
kännedom om organisationsuppbyggnad och politikers arbete är viktigt? Dessa frågor
skulle kunna utgöra grund för en ny undersökning.

KONKLUSION

Synonyma verksamheter hade olika namn i de olika kommunerna, entydiga
benämningar borde underlätta en dialog mellan landsting och kommuner.
Psykiatrisjuksköterskorna var organiserade på olika sätt, och större enhetlighet är
troligen stärkande för yrkesgruppen. Utbudet av psykiatriska verksamheter varierade
stort i kommunerna. Psykiatrireformens direktiv är framförallt en bra bostad, möjlighet
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till meningsfull sysselsättning och gemenskap. Det är svårt att se hur lagstiftning ska
kunna överbrygga de svårigheter som kommuner med ett litet antal vårdtagare utspridda
på ett stort geografiskt område har. Den formella utbildningsnivån hos personalen
varierade. Socialstyrelsens målsättning om kompetenshöjning, förutsätter först och
främst att man definierar vilken kunskap som förväntas och eventuellt saknas hos
personalen. Psykiatrisjuksköterskans yrkesfunktion bestod av samverkan, handledning,
ett övergripande omvårdnadsansvar och ett övergripande medicinskt ansvar. Det finns
inga läkare och endast en, eller ett fåtal, psykiatrisjuksköterskor i kommunen.
Förutsättningar för att det ska fungera är att det finns en dialog mellan personal som på
olika nivåer har ansvar för den enskilde, och att det finns tillgång till psykiatrisk läkare,
både för vårdtagaren direkt och för konsultation från psykiatrisjuksköterskan. Utöver sin
sociala, emotionella, existentiella och intellektuella kompetens, karaktäriseras
psykiatrisjuksköterskan i kommunen främst av att vara målinriktad och tålmodig.
Hennes motsägelsefulla uppgift är att ta hand om och vara talesman för vårdtagarna, och
samtidigt stötta deras förmåga att klara sig på egen hand. Jämfört med i slutenvården,
har psykiatrisjuksköterskan i kommunen oftare större ansvar och större beslutsutrymme.
Hon ser stora utvecklingsmöjligheter för den kommunala psykiatrin, och en av hennes
viktigaste uppgifter i framtiden, för att få gehör för vårdtagarnas behov, tycks vara att
arbeta mot den politiska nivån. Utveckling mot öppnare vårdformer innebär att
sjuksköterskan allt oftare är i en arbetsledande position. Behov av att utveckla
arbetsledarfunktionen och att kunna prata med politiker beskrevs, vilket visar ett behov
av anpassad utbildning. Okunskap om den kommunala vårdens förutsättningar eller
oförståelse för denna grupp vårdtagare och ensamheten i engagemanget beskrevs som
den största svårigheten. För att råda bot på ensamheten fyller sannolikt ett fungerande
nätverk mellan psykiatrisjuksköterskorna i de olika kommunerna en stor funktion.

Författarens slutord

Min nyfikenhet på psykiatrisjuksköterskans yrkesfunktion i kommunen föranledde
denna undersökning. Mitt antagande var att hon hade ett bra yrke som var fritt och
självständigt och som gav henne stort eget ansvar och beslutsutrymme. Delvis har jag
fått detta bekräftat. Men för att vara ett bra yrke, måste det också finnas förutsättningar
för att utföra ett bra arbete, vilket det ofta gör, men inte alltid. Bristande resurser eller
oförståelse för vårdtagarnas behov kan ge känslor av vanmakt. Priset för den
självständighet och frihet som finns i yrket, kunde också innebära en uttalad ensamhet.

Det har varit en mödosam, men samtidigt mycket stimulerande och lärorik uppgift att
genomföra detta arbete. Slutligen vill jag tacka alla Er som deltagit i undersökningen.
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Bilaga 1

FRÅGEGUIDE

Kan Du beskriva den organisation Du befinner Dig i?

Kan Du beskriva Din arbetsfunktion?

Vilka egenskaper hos dig själv ser Du som en styrka i ditt arbete?

Vilka egenskaper hos dig själv anser Du behöver utvecklas ytterligare?

Vilka hinder/svårigheter ser Du i ditt arbete?

Vilka möjligheter ser Du i ditt arbete?



Bilaga 2

Rotenäs 2002-01-27

Till Dig som är psykiatrisjuksköterska och anställd i kommunen.

Hej

I min pågående vidareutbildning, specialistutbildningen i psykiatri, ingår
ett 10 poängs uppsatsarbete. Jag har valt att i min uppsats beskriva
kommunal psykiatri, som ju är ett relativt nytt och ganska okänt
verksamhetsområde. Mitt intresse för området, förutom att en verksamhet
med långa vårdtider tilltalar mig, hänger ihop med min tidigare
anställning som allmänsjuksköterska i kommunen. Numera är jag anställd
i psykiatrin inom regionen.

Min förhoppning är att Du kan och vill medverka i en intervju. Intervjun
består av sex frågor och beräknas ta ca en timme. Som en hjälp för minnet
kommer jag att använda bandspelare. Intervjuerna kommer givetvis att
behandlas konfidentiellt. Syftet är att få en bild av hur Du som
psykiatrisjuksköterska anställd i kommunen upplever ditt arbete.

Sexton psykiatrisjuksköterskor, en från varje kommun, i vårt lokala
telefonområde, har fått en sådan här förfrågan.

Inom de närmsta dagarna kommer Du att höra från mig på telefon för att
kunna avtala om lämplig tid och plats för intervjun.

Det vore värdefullt och jätteroligt om Du medverkar, men självklart är det
frivilligt.

                                                                   Hälsningar   Ami Stålheim
                                                                                           Rotenäs 297

460 60 Frändefors
Tel. 0521-25 60 34

rotenas.ranch@telia.com
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