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Abstract
Our purpose with this study is to do an evaluation to see both if the goal is reached and
the quality of the process and our intention is to describe and to analyse how an activity
for criminals with psychical disturbances works. We are also interested to look into
which factors promote respectively restrain reaching the goal in the activity. The
activity has as goal and mission to give criminals with psychical disturbances help and
support to tie a stabile alliance with the home municipality psychiatric outpatient unit.

The main method that we used was case study which has focus on the process and
context. To gather information we used observations, interviews and different
documents. The data was processed and sorted from the main terms that are: social
relation, street-level-bureaucrat, recovery and voluntaries.

The result shows that the goal was not achieved because only 23% of the investigated
unit had an established contact with a psychiatric outpatient unit. In the evaluation of
the process we could find other effects though. The staff had good relations to the
patients and their starting point was each individual special needs. That is why a lot of
patients who have been registered in the activity have achieved a well-working life
situation despite not having contact with any psychiatric outpatient unit. If the
evaluation is from the goal reaching point of view the patient has failed but from the
quality of the process point of view the patient has succeeded.

The result of this study shows that recovery is enhanced by the social interaction
between the professional and the patient in a mutual, trusting relation. What restrains
recovery is when cooperation between different partners in the patient network does not
work.

Key words: criminals with psychical disturbances, voluntaries, alliance, relations,
criminality.
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Sammanfattning
Studiens syfte är att göra en utvärdering av både måluppfyllelse- och processkaraktär,
där avsikten är att beskriva och analysera hur en verksamhet för psykiskt störda
lagöverträdare fungerar. Vi är också intresserade av att undersöka vilka faktorer som
främjar respektive hindrar måluppfyllelsen i verksamheten. Verksamhetens mål och
uppdrag är att ge psykiskt störda lagöverträdare hjälp och stöd för att knyta en stabil
allians med hemkommunens psykiatriska öppenvårdsmottagning.

Som övergripande metod har vi valt att använda fallstudie vilken fokuserar på process
och kontext. De datainsamlingsmetoder vi använt i studien är observationer, intervjuer
och olika dokument. Materialet har bearbetats och tematiserats utifrån studiens centrala
begrepp som är social relation, gräsrotsbyråkraten, återhämtningen och frivillighet.

Resultatet visar på en svag måluppfyllelse där endast 23 % av undersökningsenheten
har etablerat kontakt med öppenvårdspsykiatrisk mottagning. I processutvärderingen
har vi däremot spårat andra effekter av verksamheten för psykiskt störda
lagöverträdare. Personalen har ett relationsskapande förhållningssätt och möjlighet att
utgå ifrån individens särskilda behov. Detta gör att flera av patienterna som varit
inskrivna i verksamheten har uppnått en fungerande livssituation trots att de inte har en
kontakt med öppenvårdspsykiatrin. Utifrån verksamhetens måluppfyllelse är patienten
misslyckad men med utgångspunkt i processutvärderingen kan samma patient vara
lyckad.

Det som studien funnit främjar återhämtningen är att i den sociala interaktionen möts
professionell och patient i en ömsesidig och förtroendefull relation. Faktorer som
upplevs hindra återhämtning är när samverkan inte kommer till stånd med andra aktörer
i patientens nätverk.

Sökord: Psykiskt störda lagöverträdare, frivillighet, allians, relationer, kriminalitet.
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Förord
Att skriva C-uppsats har på många sätt varit det roligaste men samtidigt också det mest
krävande under vår utbildningstid. Vi vill tacka Bibbi för det stöd hon har gett oss i
vårt uppsatsskrivande, hon har lotsat och väglett oss genom uppsatsarbetets alla
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studien.

Till sist vill vi också tacka våra närmaste för den förståelse och stöd som de har visat
oss under uppsatsskrivandet.

Vänersborg våren 2005
Carina, Ingrid och Marina
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1. Inledning
Varje tid har sina avvikare och syndabockar, en grupp blir symboler för det otillåtna.
Genom att dessa stötts ut från samhället visar de på att normer finns för det som anses
vara normalt och friskt. Hur samhället sett på dårarna och galenskapen har förändrats
över tid. Anna Meeuwisse (1997) kallar dessa svängningar för ”missnöjets
pendelrörelse”; från de stora anstalternas tid till att på 1980-talet stänga
mentalsjukhusen. De psykiskt sjuka skulle inte längre vårdas isolerade från samhället i
övrigt, utan i öppnare former. Hur pendeln svänger hänger samman med samhällelig
ideologi och kunskapssyn, detta påverkar i sin tur hur vi betraktar och bemöter
människor med psykiska funktionshinder.

I den offentliga debatten, inte minst från media har psykiatrin debatterats intensivt
under de senaste åren. Tongångarna har böljat fram och tillbaka och vi har kunnat följa
diskussioner om huruvida labila och potentiellt farliga personer ska få röra sig fritt ute i
samhället. Tidningsrubriker om dåd av psykiskt sjuka har trappat upp debatten
ytterligare. För att nämna några händelser: ”Fotgängare mejades ner av psykiskt sjuk”
och ”32-årig man som oprovocerat angrep människor med järnspett”. I samband med
morden på utrikesminister Anna Lindh och en femårig flicka i Arvika 2003, kom frågan
återigen att ställas i blixtbelysning. Inte minst har det diskuterats vem som bär ansvaret
och psykiatrins verksamhet och synsätt har stått i massmedias fokus.

För att förbättra situationen för psykiskt funktionshindrade människor som begår brott
påbörjades 1998 ett utvecklingsarbete i Västra Götalandsregionen. Avsikten var att
skapa en ny verksamhet till stöd för gruppen. Som ett led i denna utveckling startades
2001 fyra specialistteam för psykiskt störda lagöverträdare (PSL) i Västra
Götalandsregionen. PSL-konceptet har som mål att skapa förutsättningar för att
patienten frivilligt fortsätter vården efter avslutad slutenvård eller fängelse och minska
risken för återfall i brott. Tanken med studien är att utvärdera det specialistteam som
utgår från sjukhuset NÄL i Trollhättan. Syftet med utvärderingen är att belysa hur
verksamheten fungerar i förhållande till dess uppdrag och mål. Genom att använda en
måluppfyllelse- och processmodell avser vi att följa upp patienter som har avslutat sin
kontakt med teamet och undersöka vilken roll teamet haft för dessa patienters
återhämtning.
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2. Bakgrund
Den verksamhet som uppsatsen utgår från har som mål att skapa förutsättningar för
psykiskt störda lagöverträdare till ett väl fungerande liv. Vår tanke med detta kapitel är
att ge en beskrivning av målgruppens specifika problematik. Kapitlet börjar med en
kort redogörelse av de omfattande reformer som påverkat människor med psykisk
störning. Sedan behandlas risk- respektive skyddsfaktorer som kan föranleda
kriminalitet. Avslutningsvis belyses de svårigheter som finns i samband med
utskrivning från tvångsvård/fängelse. Eftersom problematiken kring målgruppen är
komplex är det nödvändigt med denna bakgrund för att en förståelse av gruppens
situation skall vara möjlig.

2.1 Mot öppnare vårdformer
Psykiatriutredningen som föregick psykiatrireformen (1995) påvisade skrämmande
dåliga livsvillkor för gruppen psykiskt funktionshindrade. Utredningen ger en mycket
omfattande beskrivning av och belyser de psykiskt stördas situation. Slutsatserna visade
att denna grupp hade sämre livsvillkor än andra grupper i det svenska samhället på alla
mätbara variabler. I direktiven betonades att psykiatriutredningen skulle överväga och
föreslå åtgärder angående ansvarsfördelning mellan huvudmän och organisering av stöd
och vård till psykiskt störda samt former för samverkan med patient och
anhörigorganisationer. Detta skulle ske i syfte att förbättra de psykiskt stördas
livssituation och öka deras möjligheter till gemenskap och delaktighet i samhällslivet
(SOU 1992:73). I psykiatriutredningen har man emellertid främst fokus på de psykiskt
stördas situation utanför den traditionella psykiatrin. I utredningen framkommer flera
faktorer som negativt påverkar patienternas möjligheter till vård och behandling. Några
av de faktorer som framkom var att samverkan mellan psykiatrin och andra
myndigheter var dåligt utbyggd, rehabiliteringsinsatserna var dåligt samordnade och det
ansågs att verksamheten var grundad på en föråldrad ideologi. Utredningen kom också
fram till att många av de psykiskt störda saknade bostad och meningsfull sysselsättning
(Danermark, 1999).

Psykiatriutredningen föreslog följande mål och utgångspunkter för verksamheten:
•

Psykiskt störda skall ha samma rättigheter och skyldigheter som andra grupper.
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•

De psykiskt störda skall ha rätt till sådan service, stöd och råd som är anpassad
till deras individuella förutsättningar.

•

De psykiskt stördas egna val skall vara grunden för de insatser som görs för
dem.

•

Servicen, stödet och vården till psykiskt störda skall ges under så
normaliserande former som det är möjligt.

•

Insatserna till psykiskt störda skall främja de enskilda individernas välfärd.
(Danermark, 1999, sid 27 )

Kommunen tar över ansvaret
Genom psykiatrireformen överfördes ansvaret för sysselsättning och boende till
kommunerna genom en skatteväxling. Effekterna av psykiatrins nedskärningar har lett
till ökad öppenvård samt kommunala stödinsatser. För många individer har dessa
förändringar varit positiva, men för en liten grupp svårt sjuka med psykisk störning,
ofta i kombination med ett komplicerat missbruk, har resultatet istället blivit negativt.
Varför det blivit så finns det olika förklaringar till. En del menar att kommunerna haft
svårt för att ta sitt ansvar, en annan förklaring är att kommunerna inte var redo för
uppgiften och missbedömt svårigheterna. Ett annat problem är att psykiatrin idag har
minskade slutenvårdsplatser, vilket ger sämre möjlighet att säkerställa behandling för
de patienter som behöver den formen av hjälp/behov. Det som ytterligare försvårar för
gruppen är att allmänhetens tolerans till avvikande beteende har förändrats, det yttrar
sig i bland annat grannreaktioner vid planering av gruppboende för gruppen psykiskt
funktionshindrade (Rapport V:a Götalandsregionen, 2000).

2.2 Psykiskt störda lagöverträdare
Varje år frihetsberövas cirka 15 000 lagöverträdare i Sverige och en liten andel av
dessa, ca 3 % blir föremål för rättspsykiatriska undersökningar. Av dem är det ca
hälften (225 personer/år) som anses ha lidit av allvarlig psykisk störning då brottet
begicks och därför dömts till rättspsykiatrisk vård. Allvarlig psykisk störning omfattar
främst

psykotiska

störningar,

men

också

i

begränsad

utsträckning

personlighetsstörningar med starka inslag av tvång eller gravt störd impulskontroll. Den
stora gruppen lagöverträdare med allvarlig psykisk störning döms numera vanligen till
fängelse efter en lagändring 1992 (30 kap 6 § Brottsbalken). Studier har visat att mellan
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30-50 % av lagöverträdarna som döms till fängelse, är psykiskt störda i sådan
utsträckning att de uppfyller kriterierna för en eller flera psykiatriska diagnoser. Detta
kan vara en bidragande orsak till det ökade antalet psykiskt störda inom kriminalvården
den senaste tioårsperioden. När människor döms till fängelse eller rättspsykiatrisk vård
medför detta ett lidande främst för dem själva. Ett av kriminalvårdens mål och
uppgifter är att den som döms för brott ska få en sådan behandling och påverkan att
deras möjligheter ökar att leva ett liv utan att begå nya brott (Rapport V:a
Götalandsregionen, 2000).

Modigh (Rapport V:a Götalandsregionen, 2000) resonerar kring frågan om varför
individer blir kriminella. Han menar att flertalet av de psykiska störningarna inte skarpt
kan avgränsas från det vi kallar normalt. ”Drivkrafterna” mot kriminalitet är därför i
stor utsträckning detsamma för människor med och utan någon psykisk störning.
Riskfaktorer som kan leda till kriminalitet är individens upplevelse av utanförskap och
att uppleva sig att inte vara accepterad. Att sakna möjligheter att påverka sin situation,
likväl som svag ekonomi är en riskfaktor och en stor del av kriminalvårdens klienter
tillhör de socialt mycket underprivilegierade i samhället. En annan faktor är att
människor med psykisk störning har svårare att hävda sig i ett samhälle som i allt högre
grad bygger på krav på till exempel utbildning. Människor som lever med psykotiska
störningar lever ofta under torftiga omständigheter och många känner utanförskap på
grund av sin sjukdom. Individens upplevelse av kränkning kan vara en riskfaktor då det
kan bidra till våldshandlingar. Att ha en psykotisk vanföreställning innebär många
gånger en känsla av att vara hotad och dessa föreställda hot kan utlösa våldshandlingar
(a.a.).

En kritisk period
Trots goda intentioner från samhället så innebär den närmaste tiden efter frigivning från
kriminalvårdsanstalt eller från en rättspsykiatrisk klinik en kritisk period för den
enskilde individen. Svårigheter i samband med frigivning är att klienten kan uppleva
den vanliga världen som skrämmande och till synes enkla vardagsproblem kan verka
oöverstigliga. Det mest avgörande för att en frigiven person ska känna sig som en del
av samhället, är enligt Helgesson (2001) att han har goda sociala relationer, en ”sund
attityd” samt motivation att ändra sitt sätt att leva. Trots denna kunskap är samhällets
stöd vid frigivningen bristfälligt. De frigivna möter ofta en svår situation där få har ett
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arbete att återvända till och många saknar bostad. Ett stort antal klienter har problem
med alkohol och narkotika och många upplever en stark känsla av ensamhet och
utanförskap. De upplevs som avvikare av omgivningen och andras attityder kan
uppfattas som kritiska. Klienten känner sig utpekad och kränkt. Återfall i psykisk
sjukdom är en riskfaktor för att begå nya brott. Ett problem för kriminalvårdens klienter
är att de har allmänt svårt att få sina psykiatriska vårdbehov tillgodosedda i den
psykiatriska öppenvården (Rapport V:a Götalandsregionen, 2000).

Vad innebär allvarlig psykisk störning?
I begreppet allvarlig psykisk störning ingår ett antal olika psykiska sjukdomar. Det är
dock viktigt att komma ihåg att i detta sammanhang avses en juridisk term. Allvarlig
psykisk störning definieras enligt 3 § första stycket 1 lagen (1991:1128) om psykiatrisk
tvångsvård och 4§ första stycket 1 lagen (1991:1129) om rättpsykiatrisk vård. Det
väsentliga är att den misstänkte har en psykisk störning där symtomen medför en gravt
nedsatt förmåga till verklighetsbedömning alternativt beteendekontroll. Några exempel
på psykotiska tillstånd kan vara svårare personlighetsstörningar med impulsgenombrott
av psykotisk karaktär, missbruk i kombination med psykos, narkotikapsykoser, vid
extrem psykisk belastning – reaktiva psykoser eller depressioner med överhängande
risk för självmord. Om en psykisk störning är allvarlig eller inte bedöms utifrån
störningens art och grad. Med art menas sjukdomstypen och grad syftar på den
psykosociala funktionsnivån och hur svåra symtomen är (SOSFS 2000:12).

2.3 En ny verksamhet skapas - PSL- teamen i Västra Götalandsregionen
Ett gemensamt utvecklingsarbete startade 1998 i Västra Götalandsregionen med olika
myndigheter och organisationer som möter psykiskt störda lagöverträdare i sin
yrkesutövning. Avsikten var att öka kunskapen om varandras verksamhet och uppnå en
samsyn rörande bemötande och omhändertagande av de psykiskt störda lagöverträdarna
i samhället. Erfarenheter har visat att det ofta är svårt att åstadkomma samverkan kring
enskilda klienter som frigivits. Många gånger har arbetet isolerats på varje myndighet
eller organisation utifrån var och ens förutsättningar och målsättningar. När samarbetet
brister anges skäl som skilda traditioner och arbetssätt, sekretessregler och ekonomiska
förhållanden. Bilden kompliceras inte sällan av den oro eller rädsla som dessa individer
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kan skapa hos dem som möter dem i samhället såväl som hos yrkesföreträdare för olika
välfärdsorganisationer (Rapport V:a Götalandsregionen, 2000).

Beskrivning av de nya teamen
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen beslutade 2001 att anvisa
medel för 16 tjänster till specialistteam i psykiatrisk öppenvård. Deras uppdrag syftar
till att förmå patienten att frivilligt fortsätta vården efter avslutad rättspsykiatrisk vård
eller verkställt fängelsestraff, för att på så sätt främja förutsättningarna för att patienten
inte ska återfalla i brott. PSL-teamen är placerade inom sjukvårdsområdena och består
av fyra team med fyra tjänster per team:
•

Rättspsykiatriska vårdkedjan, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, SU,

•

Norra Älvsborgs och Norra Bohusläns sjukhus, NU-sjukvården,

•

Skaraborgs sjukhus, SkaS,

•

Södra Älvsborgs sjukhus, SÄS.

Detta innebär att hela Västra Götalandsregionen fått tillgång till PSL-team. Teamen är
placerade i Göteborg, Trollhättan, Borås och Falköping. Flera landsting är på gång att
inrätta liknande eller motsvarande PSL-verksamheter.

I verksamhetsplanen formuleras PSL-teamens mål på följande sätt:
•

Patienten skall acceptera och frivilligt delta i psykiatrisk behandling med
syfte att kunna kontrollera sin sjukdom.

•

Patienten och hemteam skall på sikt kunna knyta en stabil allians.

•

Kompetens om målgruppens specifika behov skall öka hos samverkande
vårdgivare och myndigheter.

Erfarenheter av ett års verksamhet
Efter ett års verksamhet gjordes en uppföljning. Av den framkom att en av de viktigaste
orsakerna till att patienterna inte får sina vårdbehov tillgodosedda var att psykiatrins
öppenvård och övriga berörda myndigheter inte hade tillräcklig kompetens eller vana
att arbeta med målgruppen. Det ansågs att öppenvårdsmottagningens regler och rutiner
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många gånger försvårade patientens möjlighet att få kontakt med dem. Uppföljningen
visade också att det saknas tillfredsställande rutiner och nätverk för gemensam
vårdplanering. Målgruppen är lågt prioriterad inom öppenvården, vilket också
begränsar möjligheten för domstolar och övervakningsnämnd att döma till skyddstillsyn
med föreskrifter om psykiatrisk kontakt (Rapport V:a Götalandsregionen, 2003).

Kort beskrivning av PSL-teamet, NU-sjukvården
Personalen består av två socionomer och två sjuksköterskor. De arbetar i två subteam
där socionomerna befinner sig i den ena gruppen och sjuksköterskorna i den andra.
Samtliga personal har varit med från starten augusti 2001 och fram till våren 2005 har
ingen personalomsättning skett. Teamet vänder sig till klienter inom kriminalvården
samt patienter inom rättspsykiatrin, med sådan problematik att specialistinsatser
bedöms vara nödvändiga efter frigivning/utskrivning. I uppdraget ingår att effektivisera
åtgärder som rör öppenvårdsinsatser. Teamet ska ha kännedom om remisser avseende
psykiskt störda lagöverträdare som skickas till öppenvården från andra myndigheter.
Ingen myndighetsutövning ingår i uppdraget och de har inte någon behandlande
uppgift. PSL-teamets arbete syftar till att skapa ett stabilt och väl fungerande nätverk
omkring patienten, vilket sker genom samverkan mellan berörda myndigheter och
vårdgivare. Upptagningsområdet innefattar 16 kommuner i Norra Älvsborg och
Bohuslän.
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3. Problemområde
Problematiken är stor för psykiskt störda i samhället och har de dessutom en bakgrund
som kriminell blir situationen än mer komplex. Det har visat sig att det finns en rädsla
för gruppen i myndighetssammanhang och från allmänheten. Dessa personer har blivit
ett samhällets ”Svarte-Pettrar” som ingen kan, vill eller orkar ta hand om och där alla
involverade parter hoppas att någon annan ska ta ansvaret. PSL-teamen kom till för att
motverka vad man benämner som ”Svarte-Petter-effekten” och deras främsta uppdrag
är att skapa förutsättningar för att patienten/klienten frivilligt ska ta emot hjälp och stöd
och knyta en stabil allians med hemkommunens psykiatriska öppenvårdsmottagning.

3.1 Syfte och frågeställningar
Det huvudsakliga syftet med studien är att beskriva och analysera hur verksamheten
fungerar och vilka faktorer som främjar respektive hindrar måluppfyllelse. Utifrån
dessa utgångspunkter ställer vi oss följande frågor, som vi vill få belysta både från
klient/patient perspektiv samt från personalperspektiv:
•

Hur fungerar processen i PSL-teamets verksamhet, från inskrivning till
utslussning av patienterna?

•

Hur ser processen ut för patienterna från inskrivning till avslutad kontakt
med PSL-teamet?

•

Vad främjar respektive försvårar patientens återhämtning till en fungerande
livssituation och vad är PSL-teamets roll i detta?

Avsikten med uppsatsen är att göra en utvärdering där vi ställer frågor av både
måluppfyllelse- och processkaraktär. Det innebär att vi avser att studera hur teamets
verksamhet har fungerat i förhållande till två av dess övergripande mål1 ;

Patienten skall acceptera och frivilligt delta i psykiatrisk behandling med syfte att
kunna kontrollera sin sjukdom.
Patienten och hemteamet skall på sikt kunna knyta en stabil allians.

1

Det tredje målet för verksamheten; Kompetens om målgruppens specifika behov skall öka hos

samverkande vårdgivare och myndigheter, kommer vi inte att beröra i den här utvärderingen.
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3.2 Perspektivval
Det är viktigt att inifrån lära känna den verklighet som ska studeras utifrån ett
klientperspektiv. För att försöka förstå hur situationen upplevs ur inblandade parters
position har vi också studerat hur det ter sig ur ett personalperspektiv. Båda
förhållningssätten är av betydelse för att kunna få både ett inifrån- och
utifrånperspektiv. Närheten är viktig för att göra ett försök till inlevelse likväl som
distansen är avgörande för att göra en trovärdig analys.

Eliasson (1995) beskriver klientperspektivet som ett snävt begrepp. Om identiteten som
klient varar två timmar i veckan när personen besöker den psykiatriska mottagningen
finns ca 166 tim kvar i veckan då han/hon har en annan identitet. Risken är, menar
Eliasson, att vi endast ser människors upplevelser i klientrollen. Denna roll är oftast för
snäv för att vi ska kunna se hela människan. Begreppet är ändå rimligt eftersom klienter
ofta är parter som har liten chans att göra sig hörda. Inlevelseperspektivet där vi lyssnar
och försöker förstå enskilda människors upplevelser och erfarenheter är en viktig
ambition. Det räcker inte att bara se makten nerifrån. Vilka samhälleliga processer är
det som skapar den enskildes maktlöshet? Därför finns det en anledning att också
studera situationer ”från sidan”, ett personalperspektiv. Vi har valt att använda oss av
patientbegreppet istället för klientbegreppet då PSL-teamet använder detta begrepp.
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4. Metoder och tillvägagångssätt
Som övergripande metod har vi valt fallstudie. Vi har gjort detta för att den passar bra
på den avgränsade verksamhet som ska utvärderas och för att den innehåller
datainsamlingsmetoder som är användbara för att kunna följa en process. I kapitlet
kommer metoder att beskrivas, hur undersökningen har gått till väga och vilka problem
och hinder som har dykt upp under studiens gång.

4.1 Avgränsning av undersökningsenheten
Urvalet av informanter diskuterades med PSL-teamet. Då framkom att patienter från
den rättspsykiatriska vården inte var så många i teamets verksamhet. När det gäller
dessa patienter är också tillvägagångssättet mer strukturerat eftersom de redan har en
kontakt med psykiatrin. Därför gjordes en avgränsning i urvalet genom att vi uteslöt de
patienter som kom från rättspsykiatriska vården.

4.2 Fallstudie
Fallstudie ”case study” som metod fokuserar på process och kontext. Metoden handlar
mer om att upptäcka och få insikt än att bevisa något. Enligt Merriam (1994) går det bra
att använda både kvalitativa och kvantitativa insamlingsmetoder för att göra analys av
information i en fallstudie. Tyngdpunkten i studien ligger på en mer kvalitativ ansats än
på en kvantitativ och hypotesprövande metod. Fallstudie passar därför bra när forskaren
ska undersöka aktuella eller nutida företeelser. De tekniker som används för att samla
in empiriskt material är framförallt direkta observationer, intervjuer och olika
dokument.

En avgörande faktor när forskaren väljer fallstudie som metod är att hitta ett avgränsat
system eller enhet för sin undersökning. Det kan vara allt från en enskild person och
händelse till en hel institution eller en social grupp. Förhållningssättet är induktivt
vilket innebär att upptäckter av nya begrepp och nya situationer ideligen dyker upp för
forskaren. Detta har forskaren kanske inte räknat med ifrån början, men poängen är att
det hela tiden skapas en ny förståelse för företeelsen och man kommer allt djupare med
ny kunskap (a.a.).
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Redovisning av en fallstudie är deskriptiv. Detta innebär att den företeelse som
studerats har en ”tät beskrivning”. Beskrivning av den händelse eller enhet som har
studerats ska vara så fullständig och utförlig som möjligt. Tanken är att den som läser
slutprodukten ska kunna få en förbättrad förståelse av det som har studerats.
Redovisning av en fallstudie visar ofta på det komplexa i en situation och att det inte
bara är en faktor som spelar roll utan många (Merriam, 1994).

Observationer
Enligt Merriam (1994) finns det många skäl till att forskaren väljer att samla in
information genom observationer. Som observatör kan jag lägga märke till det som
blivit rutin för deltagarna själva, vilket kan leda till en större förståelse av hela
sammanhanget. Observationer gör det möjligt att registrera beteenden här och nu.
Observation är den bästa tekniken när en aktivitet, händelse eller situation kan iakttas
direkt, när forskaren vill ha ett nytt perspektiv eller när deltagarna inte kan eller vill
diskutera det område han/hon är intresserad av. Den begreppsliga referensramen,
frågeställningen och de intresseväckande frågorna avgör vad som ska observeras.

Vi påbörjade vårt undersökningsarbete med observationer där PSL-teamet träffade
patienter. Faserna som vi valt att lägga fokus på är inledningen där PSL-teamet möter
patienten första gången, genomförandet där nätverksmöte med patienten ingår och
avslutningsfasen där ett avslutande möte sker med patienten. Vid vårt första möte med
PSL-teamet bokade vi in de planerade tider som teamet hade med patienter runt de tre
faserna inledning, genomförande och avslutande. Urvalet av observationer styrdes av
vår datainsamlingsperiod och antalet aktuella möten som PSL-teamet hade inbokade
under denna tid. Vi bokade in nio observationstillfällen bestående av fem inledande
besök och fyra nätverksträffar. Vi beslutade oss för att gå ensamma som observatörer
för att störa och påverka verksamheten så lite som möjligt. Under tidens gång skedde
förändringar i PSL-teamets planering av träffarna. Något möte blev inställt då
professionella i nätverket anmälde förhinder och en annan gång var det patienten som
inte infann sig. Några av nätverksmötena förändrades till avslutande möte under
pågående möte då teamet kom fram till att patienten fått ett fungerande nätverk. Vi var
närvarande vid fem av besöken bestående av två inledande besök och tre nätverksmöten
varav två slutade som avslutande möte. I vår studie använde vi oss av observationer för
att få ett helhetsperspektiv på den verksamhet som vi skulle undersöka. Eftersom
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verksamheten är ett nytt fält, fyllde observationerna en viktig roll för oss.
Observationerna gav oss också underlag till frågeställningar för den intervjumatris som
vi konstruerade för våra patientintervjuer.

Genom observation ska undersökaren försöka fånga den totala livssituationen för dem
som observeras. Vid observation ska forskaren genom att titta, lyssna och fråga skapa
sig en bild av vad som verkligen sker. På detta vis ska han/hon få fram det nätverk av
handlingar och reaktioner mellan gruppmedlemmarna som kännetecknar det sociala
system man undersöker (Alver & Öyen, 1998). Under observationen försökte vi att se
till helheten och lade vår tyngdpunkt vid hur platsen var utformad, hur personerna som
deltog var placerade i miljön och kommunikationen som skedde mellan dem. Vi
antecknade ”stickord” under observationerna och skrev sedan ut fältanteckningarna så
snart som möjligt.

Holme & Solvang (1997) beskriver att under observationen är det nödvändigt att säkra
det som forskaren har lagt märke till under sin observation. Han/hon måste hitta en
form som säkerställer det som observerats. Genom att göra anteckningar under
observationen kan forskaren sedan använda materialet för att gör en meningsfull analys.
Det är praktiskt att göra anteckningar under observationssituationen i form av
”stickord”. Stickordsanteckningar ger sedan en grund för fältanteckningarna som ska
vara fullständiga och skrivas ut i sin helhet. Det får inte gå för lång tid mellan
observation och nedskrivning av fältanteckningarna.

Repstad (1999) beskriver att i en öppen observation berättas vad som görs, även om det
inte med nödvändighet behöver berättas i detalj om vad forskaren tittar efter eller vilka
frågeställningar han/hon har. En öppen observation bygger på att forskaren är
accepterad av den grupp som ska observeras. För att lyckas med detta måste forskaren
ha tillåtelse och dessutom få tillit från gruppens sida. Före observationerna har de
personerna som deltagit i mötet blivit informerade om varför vi var med. Detta har
accepterats och vi har försökt att vara så osynliga som möjligt för att inte störa
verksamheten. Vid observationerna hade en del av patienterna blivit tillfrågade och
informerade av PSL-teamet innan observationen. I andra fall bedömde PSL-teamet att
det skulle väcka mer oro för patienten om det togs upp i förväg. Patienten informerades
istället i samband med observationen och de kunde självklart tacka nej till att vi
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medverkade. Vid några tillfällen var det första gången som de träffades och PSL-teamet
hade då svårt att förbereda patienten på att vi var med.

Intervjuer
Intervjuer kan enligt Repstad (1999) vara ett bra komplement till andra undersökningsmetoder. Det kan till exempel vara svårt att enbart göra observationer utan att intervjua
människor. Genom intervjun kan forskaren tränga in i personernas tankesystem och
förstå den innebörd de lägger i sina handlingar.

Vi bestämde oss för att intervjua patienter som avslutat sin kontakt med PSL-teamet.
Urvalet innebar att vi ville få kontakt med två patienter som uppfyllde kriteriet att ha en
psykiatrisk öppenvårdskontakt, två patienter skulle ha en psykiatrisk öppenvårdskontakt
som varat mer än sex månader och två patienter som inte hade öppenvårdspsykiatrisk
kontakt efter utskrivning från PSL-teamet. För att finna de patienter som uppfyllde
kriteriet lästes journaler. Därefter bestämdes vilka patienter som vi ville få kontakt med.
Det visade sig sedan bli svårt att nå patienterna på grund av att det finns en
överenskommelse med patienterna om att de själva får söka upp teamet efter
utskrivning och att teamet därför inte har uppgifter om deras aktuella adress. Med PSLteamets hjälp fick vi dock kontakt med fyra patienter som var villiga att ställa upp på
intervju. Tre av dessa har vi intervjuat och den fjärde kunde inte medverka på grund av
återfall i missbruk.

Huvudkriteriet för att komma med i urvalet är enligt Repstad (1999) alltid att forskaren
räknar med att personerna har viktig och relevant information att ge när det gäller
studiens frågeställningar. Det är frågeställningen eller problemformuleringen som avgör
vem som kan bli aktuell att intervjua. Forskaren använder sig ofta av en urvalsprincip
där intervjupersonerna bör vara så olika varandra som möjligt för att få en så bred och
generell bild utifrån intervjuerna. Av de patienter som vi har intervjuat kommer två
patienter från gruppen som inte har psykiatrisk öppenvårdskontakt och en patient som
har psykiatrisk öppenvårdskontakt efter avslut med PSL-teamet. Repstad menar att
genom denna metod kan forskaren aldrig få någon statistisk representativitet. Ibland
behöver forskaren få hjälp med urvalet av personer som har överblick över det aktuella
forskningsområdet. Detta kan utgöra ett metodiskt problem då forskaren medvetet eller
omedvetet styrs i sitt urval av intervjupersoner.
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Vid intervjuerna var vi två som intervjuade vid varje tillfälle. Vi arbetade i olika
konstellationer då vi är tre i gruppen. Varje intervju tog mellan en till en och en halv
timme att genomföra. Vi anpassade oss till de vi intervjuade och hur mycket de hade att
säga. En av intervjuerna gjordes på ett kafé som personen själv valde ut. Vid den andra
intervjun valde personen att bli intervjuad på ett resecentrum i utomhusmiljö och den
tredje intervjun genomfördes inom psykiatrins lokaler tillsammans med en
kontaktperson enligt personens önskemål.

I den kvalitativa intervjun har forskaren enligt Repstad (1999) möjlighet att följa upp
svaren från informanten så att han kan uppmuntras att fördjupa och tänka över sina
svar. Forskaren har ofta en mall för sina frågor, men behöver inte följa den slaviskt.
Frågeschemat eller intervjuhandledningen ska fungera som en minneslista så att
forskaren får med de ämnesområden som ska täckas. Det är ofta en fördel om
intervjuhandledningen är stickordsmässig och utan några uttömmande frågor, eftersom
forskaren då tvingas formulera de konkreta frågorna muntligt i situationen.

Repstad (1999) beskriver att retrospektiva intervjuer speglar vad en person tänker och
känner vid en bestämd tidpunkt. Därför finns det metodiska problem i anknytning till
retrospektiva intervjuer. Människor kommer ihåg konkreta händelser bättre än tankar
och känslor. Därför är det metodiskt bättre att koppla intervjun till konkreta händelser
och upplevelser än att be om allmänna redogörelser.

Till vår hjälp har vi haft en intervjumatris (se bilaga 1) byggd på en kronologisk
ordning där vi följt patientens berättelse. Vid samtliga intervjuer använde vi oss av
bandspelare. Informanterna fick givetvis själva välja om de ville bli inspelade eller inte.
Vi ville använda oss av bandspelare därför att intervjun skulle få karaktären av ett
samtal, där vi slapp att sitta och anteckna under tiden.

Repstad (1999) beskriver att de flesta forskare rekommenderar att forskaren använder
sig av bandspelare vid förberedda, kvalitativa intervjuer. Fördelarna är många då
forskaren kan vara helt och hållet engagerad i intervjun för att fånga lösa trådar i svaren
eller komma med uppföljningsfrågor. Med hjälp av bandspelaren fångar han/hon upp
det som sägs och hur det sägs. Gester och ansiktsutryck kommer inte med och är lättare
20

att uppfatta om forskaren slipper att anteckna. Efter varje intervjutillfälle skrevs allt ned
ordagrant i sin helhet. Därefter har materialet sammanställts och tematiserats utifrån de
tre faser som kommer att beskrivas i resultatdelen.

Holme & Solvang (1997) beskriver att i en gruppintervju eller gruppdiskussion får
forskaren ett resonemang mellan människor som i ett socialt samspel med likasinnade,
ger uttryck åt och utvecklar uppfattningar och åsikter. Gruppintervjuer kan ge fylligare
information då samtalen får en egen dynamik, där det som den ene säger följs upp av en
annan och nyanseras av en tredje. Utifrån målsättningen att få en så nyanserad kunskap
som möjligt är det en bra regel att ta med så olika undersökningsenheter som möjligt i
ett kvalitativt urval.

Vi valde att göra en gruppintervju med PSL-teamet för att få personalens perspektiv.
Intervjun gjordes på PSL-teamets kontor under en bestämd tid då telefoner var avslagna
för att vi skulle få prata ostört. Vi ställde frågor och de fick med egna ord beskriva hur
de arbetar och hur de ser på verksamheten. Vid denna intervju medverkade tre från
personalen. När vi studerat verksamheten under några veckor kom vi fram till att
många av PSL-teamets patienterna remitterades från kriminalvårdens frivård. För att få
ytterligare ett perspektiv på hur PSL-teamet arbetar valde vi också att göra en
gruppintervju med personalen på frivården. Under denna gruppintervju medverkade två
frivårdsinspektörer och vi gjorde intervjun på frivårdens kontor i Vänersborg
(se bilaga 2).

Dokumentanalys
Forskare använder sig enligt Repstad (1999) ofta av tryckt bakgrundsmaterial som
inverkar på både utformningen av forskarens frågeställningar och den analys av data
som utförs. Beskrivningar av tillgänglig statistik och annan dokumentation kan ge
nödvändig bakgrund och sammanhang för forskaren. Detta kan man kalla dokument
eller källanalys i en vid mening men i en snävare bemärkelse är dokumentanalys en
metod där man ger vissa texter status som källor eller data för själva undersökningen.

Enligt Holme & Solvang (1997) kan källa definieras som ett skriftligt nedtecknat
material som blir källmaterial först när det används. Källmaterial kan vara av mycket
olika kvalitet och karaktär. Är forskaren medveten om vilka begränsningar som finns
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och ställer de rätta frågorna till materialet kan han få en hel del information. Källan
förmedlar ett budskap till sina läsare eller uttolkare.

Vi har använt oss av material hämtat från patienternas journaler. Dessa uppgifter har vi
använt för att undersöka vad som har hänt med patienterna efter avslut med PSLteamet. Vi har även fått statistiskt underlag kopplat till försättsbladet på patienternas
journal. Försättsbladet kallas ärendeuppgifter PSL och innehåller uppgifter om
patienten. Enhetschefen på psykiatriska kliniken NÄL har hjälpt oss att sammanställa
uppgifter på de frågor som vi ställt till materialet. Detta material har vi använt oss av i
den statistiska resultatsdelen. Vi har också tagit del av korta skriftliga berättelser där
PSL-teamets personal individuellt fått beskriva en eller två situationer utifrån följande
frågeställningar:

När känner du att du lyckas i ditt arbete?
När känner du att du har svårigheter eller möter motstånd i ditt arbete?

Sammanfattning av material
Sammantaget består det empiriska datamaterialet för studien av:
•

Fem observationstillfällen vid inledningsmöte, nätverksmöten och avslutande
möten med patienter.

•

Tre intervjuer med före detta patienter.

•

En gruppintervju med PSL-teamets personal.

•

En gruppintervju med Frivårdsmyndighetens personal.

•

Dokument, journaler och ärendeuppgifter.

Etiska aspekter
Etiken är den abstrakta läran om vad som är rätt eller fel, medan moralen består av de
levnadsregler

som

vi

tillägnar

oss

genom

uppväxt

och

socialisering.

I

samhällsvetenskaplig forskning har etiken främst två uppgifter; att sätta forskningens
värdepremisser i fokus och att kritiskt granska och ge riktlinjer för själva
forskningsprocessen (Holme & Solvang, 1997).
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I studien har vi utgått från de etiska regler som Vetenskapsrådet (1990)
rekommenderar. Deras grundläggande krav avseende forskningsetiska principer är
följande; information, samtycke-, konfidentialitet samt nyttjandekravet. Dessa krav
reglerar förhållandet mellan forskare och deltagare/uppgiftslämnare. Normer behövs för
att en god avvägning kan göras mellan individskyddskravet och forskningskravet vid
konflikt. Under arbetets gång har en diskussion förts kring dessa etiska aspekter.
Resonemanget har varit med avseende att ingen deltagare får komma till skada i
undersökningen.

I undersökningen kom vi i kontakt med både myndighetspersoner och patienter. Det har
alltid informerats om vilka vi är och varför deras medverkan är önskvärd oavsett vilken
kategori

personen

befunnit

sig

i.

Från

samtliga

uppgiftslämnare

och

undersökningsdeltagare har vi fått ett positivt bemötande och ingen av dessa personer
har avböjt eller avbrutit deltagandet. De myndighetspersoner som på olika sätt varit
delaktiga har vi utgått från att de bidragit med information i sin roll som
myndighetsperson. Här har alltså ingen särskild försiktighet gällt vad det gäller
individskyddskravet. I samtliga fall där patienten deltar har vi varit noga med att
upplysa om deltagandet är frivilligt och om att vederbörande när som helst kan avbryta
sin medverkan. Eftersom patienten befinner sig i en svår livssituation, har vi haft största
respekt för dennes integritet. Trots deras utsatthet har de varit mycket generösa med att
vilja delge oss information.

Då PSL-teamet kände patienten sedan tidigare, ansåg vi att det var mest naturligt om de
frågade om patienten ville medverka. Om vederbörande accepterat att delta i studien så
har teamet förmedlat patientens telefonnummer till oss. Via telefon fick patienten en
förhandsinformation om undersökningen och vi berättade också om syftet med
intervjun. Sedan har patienten fått bestämma var och när vi skulle träffas. Vi har frågat
om

bandspelare

fått

användas

och

det

har

inte

varit

några

problem.

Konfidentialitetskravet har vi uppfyllt genom att uppgifter som framkommit har
avrapporterats på ett sådant sätt att personerna inte går att identifiera. Det insamlade
materialet har förvarats så att det inte varit tillgängligt för utomstående. Vi har också
undertecknat en förbindelse om tystnadsplikt för att få ta del av sekretessbelagda
uppgifter.
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5. Teoretiska utgångspunkter
För att göra en utvärdering var det nödvändigt att fundera över vilken modell som
kunde tillämpas på PSL-teamets verksamhet. Valet föll på två former av modeller,
måluppfyllelse- och processmodellen. Utgångspunkten i utvärderingen är de mål som är
uppsatta för verksamheten. Där finns också de begrepp som blir centrala i
undersökningen, frivillighet och allians. I denna undersökning beskrivs och utvärderas
en verksamhet inom human service området. Human serviceorganisationer (HSO) är ett
samlingsbegrepp på organisationer som på olika sätt arbetar i nära relationer med
människor.

5.1 Vad menas med utvärdering?
Varje människa värderar både i smått och stort i sin vardag. Det värderas i vad som har
hänt, vad som gjorts eller hur väl man lyckats med det som ska uppnås. Ibland kan vi i
förväg värdera olika saker mot varandra för att vi ska kunna skaffa oss ett bättre
handlingsalternativ. I National Encyklopedin (1996) definieras ordet värdering som att
sätta ett värde på något eller resultatet av att utföra en handling. Det fälls då ett
omdöme, en åsikt eller en uppfattning om resultatet eller om något. En uppfattning är
personligt präglad och på subjektiv väg tillskriver vi objektet eller resultatet ett värde.
Dess motsats kan då sägas vara en objektiv värdering, men det är en motsättning som är
problematisk och rymmer grundläggande frågeställningar i bland annat kunskapsteori.
Enligt Vedung (1998) har ordet utvärdering en snävare betydelse än ordet värdering.
Han beskriver att begreppet utvärdering har betydelsen ”värdering fullt ut” eller
”noggrann bedömning”. För en noggrann bedömning krävs systematiskt tillämpade
värdekriterier. Det sker genom att planmässigt samla in data och göra en redovisning av
resultat med ordentligt dokumenterade källhänvisningar. I Vedungs definition är
utvärdering en tillbakablick där det bedöms vad som är, eller har varit, för att kunna ge
en vägledning framåt och tillföra ny kunskap. Det handlar alltså inte om att göra en
prognos om hur det kommer att gå med planerade insatser. Däremot finns det de som
anser att det också handlar om en förhandsgranskning, men då menar Vedung, är det
fråga om en konsekvensutredning. För att sammanfatta Vedungs definition av
begreppet utvärdering kan det beskrivas som att den är bakåtriktad för att följa upp,
systematisera och betygssätta pågående eller avslutad verksamhet. Men den är också
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framåtriktad i den mening att utvärderingen skall tas i bruk för att rätta till misstag och
förstärka framgång och därmed åstadkomma en bättre verksamhet.

Jerkedals (2001) definition av utvärdering är att beskriva och värdera ett program. I
definitionen bör ingå kvalitetskriterier för att utvärderingen ska vara så systematisk och
objektiv som möjligt. Den ska också kunna ge trovärdig och användbar information.
Inom olika områden för utvärdering kan det finnas behov av olika definitioner. Om
man till exempel vill att beslutsfattande ska ingå i begreppet kan det beskrivas som att
definiera, införskaffa och använda information för beslutsfattande.

Vi ansluter oss till den mer allmängiltiga definitionen som också Jerkedal föredrar att
beskriva och värdera ett program. Vår ambition är att beskriva en relativt nystartad
verksamhet utifrån ett klient- och personalperspektiv.

5.2 Måluppfyllelse- och processmodell
Den springande punkten i måluppfyllelsemodellen är om verksamhetens uppsatta mål
har blivit uppfyllda och om det faktiskt är själva verksamheten som bidragit till detta. I
analysen av måluppfyllelsen finns det två grundfrågor. Stämmer utfallen och
slutprestationerna överens med de mål som verksamhetsansvariga har satt? Den andra
frågan är om det verkligen beror på de insatser som genomförts. För att denna modell
skall vara tydlig krävs att det finns klart uttalade mål med verksamheten. Modellens
styrka ligger främst i demokratiaspekten. Målen är oftast fastlagda utifrån demokratiska
processer där folkets representanter beslutar. Till skillnad mot olika särintressen måste
politiker se till helheten och ekonomisk situation. Ur ett medborgarperspektiv är det
därför viktigt att kunna få reda på att uppsatta mål efterlevs eller att det har skett en
förskjutning av mål. Den kritik som riktas mot måluppfyllelsemodellen är framför allt
att den inte tar hänsyn till kostnader för verksamheter. Men skulle den göra det blir det
genast en ekonomisk modell och den skulle därmed ändra karaktär (Vedung, 1998). Att
ha en ekonomisk aspekt har inte varit aktuellt i detta sammanhang, men väl att försöka
utröna hur väl verksamheten har lyckats att uppnå uppsatta mål.

För att en utvärdering ska ge något svar på varför det blev som det blev, så har vi
behövt komplettera ovanstående modell med processmodellen. Om måluppfyllelse
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utvärdering ställer frågan om insatserna har bidragit till utfall och resultat tar
processutvärdering vid när nästa fråga ställs. Varför har insatserna bidragit eller inte
bidragit till resultaten? För att få ett relevant informationsunderlag räcker det inte med
att veta om resultatet uppnås eller inte. Utan det gäller också att ta reda på hur eller vad
som sker för att uppnå mål eller tvärtom, varför inte mål uppnås. Processutvärderingens
avsikt är att spåra alla sorters konsekvenser av offentliga insatser, förutsedda eller
oförutsedda. Man får ställa frågan vilka faktorer, inklusive insatsen, som förklarar
resultaten. Processutvärdering är den modell som mer helhetsinriktat tar ett grepp om
orsaksfältet. Andra kännetecken för en processanalys är att belysa offentliga insatser i
sitt naturliga sammanhang. Därmed kräver det ett nära samarbete med människor som
använder sig av offentliga tjänster och de som utför tjänsterna (Vedung, 1998). Dessa
metoder kommer vi att använda oss av i utvärderingen för att få svar på
frågeformuleringen. I undersökningen använder vi oss av information och erfarenhet
som patienterna och personalen delger oss. Insamlingen sker genom kvalitativa
datainsamlingsmetoder så som intervjuer och observationer. Kvantitativ analys av
statistik förekommer också.

5.3 Analytiska begrepp
Nu skall vi lite närmare gå in på vad sociala relationer, gräsrotsbyråkraten, frivillighet
och återhämtning i allmän form innebär. Detta för att få en minsta gemensamma
nämnare, för att sedan ha en analytisk stomme som vi sedan ska luta analysen av
patientrelationen på. Personalens uppdrag i teamet innebär att skapa en bärande relation
tillsammans med patienten, därför har vi valt att fokusera på vad det är som påverkar
samspelet mellan aktörerna.

Social relation - klientrelation
Inom socialpsykologisk forskning finns det många olika modeller och synsätt på vad
sociala relationer är. Jönsson (2004) refererar från Schutz teorier om sociala relationer.
Schutz utgår från en modell där två aktörer medverkar, jag och den andre, där fokus är
relationen mellan dessa. Grundläggande är att jag uppfattar den andre som en
upplevande och medveten individ. Om det är så att den ena parten försöker framkalla
en viss reaktion hos den andre ses detta som en särskild relation som benämns social
interaktion. Den sociala interaktionen ses som ett växelspel mellan olika intressen, där

26

ett handlande är riktat framåt i tiden med syftet att påverka den andre. En
grundläggande aspekt är att i den sociala interaktionen möjliggörs att förutsäga och
värdera partnerns beteende. I denna ömsesidiga närvaro befinner sig parterna i en
ansikte-mot-ansikte relation, men relationen kan uppfattas olika, beroende på graden av
spontanitet, intimitet och intensitet. Kontakten mellan socialarbetare och klient kan vara
mer eller mindre i direkta former, t ex via telefon, eller via ett möte i en ansikte mot
ansikte relation För att en relation överhuvudtaget ska existera krävs det att den sociala
världen är social, det vill säga att den av individen upplevs som intersubjektiv, delad av
medmänniskor.

Med det sociala arbetet som utgångspunkt ställs vi inför frågan -vad kännetecknar då
”den goda relationen”? Studiens uppgift är att utvärdera insatser som görs för utsatta
människor. Som en tankemodell använder vi oss av Moréns (1996) bärande principer:
Närhet, Respektfullhet, Ömsesidighet och Icke-moraliserande.

Närhetens princip innebär att social arbetarens insatser bärs upp av en nära, genuin och
personlig relation till klienten och är ett viktigt medel för motmakt när det gäller att
företräda den utsatta människans intressen. En så kallad professionell närhet.
Respektfullhet menar (a.a.) fordrar vaksamhet inför för det självklara, att också den
mest utsatta och marginaliserade människan förtjänar respekt för sitt människovärde
och tolkning av sin livssituation. Den tredje bärande principen innebär ömsesidighet
och handlar om att mötas människa till människa. Principen innebär också att inte bara
se människan i samhället utan också samhället i människan. Med detta menas att
dagliga möten med människor i utsatta livssituationer ger kunskap om samhälleliga
processer som styr människors liv. Icke- moraliserade innebär att man inte slår fast vad
som är den önskvärda lösningen, det vill säga hur man anser att klienten skall leva sitt
liv. De fyra principerna förutsätter och går delvis in i varandra. De kan vara ett mått på
bärande relationer och kan då fungera som en form av kvalitetskriterier i utvärderingen.

Gräsrotsbyråkraten
Human serviceorganisationer är ett samlingsbegrepp på organisationer som på olika sätt
arbetar i nära relationer med människor. Hasenfeld (1983) som myntade begreppet
definierar det som:
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…a set of organizations whose principal function is to protect, maintain, or enhance
the personal well-beeing of individuals by defending shaping, or altering their
personal attributes…( Hasenfeld,1983, sid 1).

Det är människorna som vänder sig till verksamheten som är dess ”råmaterial” och dess
avsikt är att förändra eller påverka någonting hos individen. I detta arbete kan patienten
också påverka genom att hon deltar mer eller mindre aktivt. Detta skapar svårighet i
arbetet, eftersom tjänstemannen inte vet hur den andre partens agerande kommer att bli,
arbetet med till exempel missbrukare bygger i stor utsträckning på improvisationer
eftersom personalen inte riktigt vet vad som kommer härnäst. Det handlar alltså om en
ömsesidig dynamisk process mellan en yrkesutövare och klient eller patient.

Lipsky (1980) använder begreppet ”street- level bureaucracy”, när han beskriver denna
typ av organisationer. De som arbetar i direkt kontakt med klienterna kallar han streetlevel beureaucrats, för att använda ett svenskt begrepp, gräsrotsbyråkrater. Johansson
(1992) har delat in gräsrotsbyråkraterna i de klientrelaterade organisationerna i två olika
former utifrån hur arbetsuppgifterna hanteras. Det som utmärker den första formen är
att problem hanteras som krav, vilket menas att dess utflöde redan från början är
föreskrivet. Här vet yrkesutövarna hur dess slutprodukt kommer att se ut redan från
början. Inom den andra formen ses inte problemen som krav, utan de ses som
situationer vilkas verkliga behov måste undersökas, värderas och bedömas. Hur arbetet
med slutprodukten kommer att gestaltas vet vi inte. Här kan tjänstemannen ifrågasätta
och han kan bedöma det ”verkliga problemet” åtskilt från patientens egna bedömningar.
I praktiken är det inte alltid så lätt att dra knivskarpa gränser mellan de olika formerna.
Positionen i organisationshierarkin är som regel i de nedre skikten och han utsätts
därmed för många krav uppifrån. Det finns en konflikt inbyggd mellan det
organisationsstyrda beteendet och det personliga. Med detta menar han att
gräsrotsbyråkraten och de andra som representerar organisationens krav har ett
förhållande byggt på inneboende motsättningar. Här har emellertid gräsrotsbyråkraten
resurser att sätta in och försvara sig gentemot organisationens krav och byråkrati.
Resurserna i detta sammanhang har att göra med arbetsuppgifternas karaktär, vilka
kännetecknas av att i arbetet kunna göra individuella tillämpningar av generella regler
och direktiv (a.a.).
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Relationen är både en kontakt mellan två människor, men också en relation mellan en
representant för en verksamhet och en klient. Personalen som arbetar i human service
organisationer representerar organisationen och de värderingar som råder samtidigt är
gräsrotsbyråkraten en egen individ med egna värderingar och erfarenheter. I detta
sammanhang kan begrepp som professionalitet aktualiseras, det vill säga hur den
yrkesmässiga kompetensen övas. Att vara professionell kan definieras som att ha en
strävan i sitt yrkesutövande att främst styras av det som gagnar klienten och inte låta sig
styras av de egna känslorna och behoven (Jönsson, 2004).

Professionella som bidragit till återhämtningen
Alain Topor (2001) har gjort en studie om vad det är som bidragit till att patienter med
svåra psykiska störningar har blivit ”återhämtade”. Den utgår från människorna själva
och deras upplevelser av återhämtningsprocessen. En central roll för återhämtningen är
relationen till andra. Studien visar på att det finns en föreställning om att psykiskt
störda knappt har någon relation till omgivningen samt att den svårt störde inte själv
kan etablera några relationer. Denna föreställning leder till att endast ett fåtal
legitimerade grupper kan hävda att de har kunskap och metoder som kan nå och inverka
på honom. Topor nämner de två accepterade vägarna som är via kemin och via starkt
ritualiserade möten, där regler styr för att tjäna till att komma i kontakt med den
eventuellt kvardröjande patienten. Relationernas betydelse för återhämtningen har
sällan varit belyst, men Topor visar att begrepp som ”att bli sedd” och ”att känna sig
hörd” oftast omfattar situationer där professionella medverkat. De professionella som
omnämns i studien är bland annat läkare, sjuksköterskor, socionomer, boendestödjare,
mentalvårdare. Det som beskrivs som bidragande faktorer för återhämtningen är främst
att de i kontakten med patienterna uppvisat egenskaper som vanliga människor
brukar/borde inneha.

Att se den professionelle som vän framhölls av flera intervjuade, här framträder hans
brister, behov och intressen; den professionelle blir ett realistiskt identifieringsobjekt.
Den professionelle vännen ses som en bro mellan de absoluta motsatserna som präglar
psykiatrins språk: sjukt - friskt, personal- patient med flera. Denna vän- relation uppstår
i samband med att någon sorts överträdelse till patientens fördel begås, där patienten
sätts före institutionen. Dessa handlingar är oftast vardagliga handlingar men
överträdelsen utgör ett konkret ifrågasättande av institutionens regler som upprätthåller
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gränsen mellan professionella och patienter. Detta är ett risktagande med en emotionell
laddning då handlingen enbart gäller den enskilde patienten, denna erfarenhet beskrivs
som unik. Ömsesidighet är något som återkommer i berättelserna och handlar för
patienten om att ha någonting att ge och att inte enbart vara mottagare av något (a.a.).

I relationen mellan patient och personal framkommer tre olika typförhållanden som
varit till hjälp för återhämtningen:
•

Att byta professionella i takt med att deras behov förändras.

•

Att ha andra flera professionella samtidigt, men för olika behov.

•

Att ha en långvarig kontakt med samma professionella under så lång tid att de
har tagit en dominerande plats i deras liv.

Relationen till andra som starkt har bidragit till återhämtningen nämns anhöriga,
professionella, vanliga människor och djur. Anhöriga, djur och regelbrytande
professionella beskrivs som att de genom att finnas till, utgjort ett ”ställföreträdande
hopp”. Genom att tro på att en förbättring av situationen varit möjlig, har denne andre
fungerat som ”ställföreträdande hopp”.

Frivillighet
Frivillighet verkar ligga i tiden. Men hur används den och vad innebär egentligen
frivillighet? Kan begreppet frivillighet definieras utan att använda dess motsats –
tvång? En enkel definition av fullständig frihet är frihet från tvång, men fullständig
frihet är ett ovanligt tillstånd. I samhället finns sociala normer och formella regler som
är styrande för den enskilda individen. Dessa förpliktelser inskränker individen till ett
slags inre tvång och kan på så sätt inkräkta på frivilligheten även om yttre tvång är
frånvarande. Det här kan man se en slags förfinad inskränkning av friheten.

Generella samhällsprocesser kan ha betydelse för att frivillighet ligger i tiden.
Ideologiska strömningar betonar individens förmåga och rättighet att välja och att
handla självständigt. Individualisering är en förklaring som Boström et al. (2004)
nämner. Författarna beskriver en intressant paradox om individualisering. Å ena sidan
blir människan alltmer frikopplad från traditioner, klasspositioner och könskategorier.
Livets innehåll styrs inte på samma sätt längre av dessa kategorier utan måste väljas av
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individen själv. Genom reflektion, självdesign och egenval förväntas individen ta
ställning till sin politiska åskådning, yrke, identitet, boendesituation och sina relationer.
Å andra sidan, menar författarna, kan individen inte välja bort detta utan hon tvingas till
att i högre utsträckning tänka och välja själv. Det blir en slags påtvingad frivillighet
som gör att människor blir mer hänvisade till sig själva.
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6. Beskrivning av verksamheten
I detta kapitel redovisas verksamhetens inre förutsättningar. I resultatet visar vi på
uppdragets art och vilken kompetens arbetsgruppen förfogar över i förhållande till
arbetsuppgiftens karaktär. Informationen bygger på empiriskt material som samlats in
genom gruppintervjuer, skriftliga dokument och registerdata.

6.1 Inriktning och förutsättningar
Verksamheten vänder sig till klienter inom kriminalvården som är i behov av
specialistinsatser i samband med frigivning. Arbetet syftar till att skapa ett fungerande
nätverk kring patienten och detta sker genom samverkan mellan berörda myndigheter
och vårdgivare.

Personalen arbetar som ett mobilt öppenvårdsteam i två fasta konstellationer. Det är i
regel teamet som kommer till patienten. Därför behövs ingen mottagning i vanlig
bemärkelse då lokalerna på NÄL i huvudsak används som kontor och mötesplats för
arbetsgruppen. Arbetstiden är dagtid, från klockan åtta till sjutton på eftermiddagen.
Förutom personalmöten och extern handledning har arbetsgruppen gemensamma träffar
med övriga PSL-team. Dessa möten är fyra gånger om året och syftar till att utveckla
kompetensen bland annat vid ärendehantering och kunskapsöverföring. Tanken är att
fortsätta med träffarna under 2005.

Teamet följer oftast patienten under flera månader. Vårdtiden för flertalet patienter är
runt ett år, men det förekommer att patienter avslutat långt senare. Arbetet med att föra
statistik av patienter påbörjades 2004. Nytillkomna patienter statistikförs fortlöpande
och syftar till att underlätta vid utvärdering av arbetsinsatser.

2005-04-29 hade verksamheten 56 pågående ärenden. Erfarenhetsmässigt ligger
maxantalet på 60 ärenden, det vill säga 30 per subteam. Enligt personalen så avser de
att fortsätta på denna nivå, eftersom ärenden kontinuerligt avslutas och nya tillkommer.
Personalen menar att periodvis kan det vara hektiskt, men att de hittills alltid lyckats
balansera upp det hela. De har inget strukturerat schema utan de får själva prioritera och
disponera sin tid.
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6.2 Arbetsgruppen
Personalens tidigare yrkesfält är från olika myndigheter och verksamheter. Det
gemensamma är att samtliga har flera års erfarenhet av arbete med människor.
Personalgruppen är emellertid enig över vad som krävs för att klara av uppdraget. De
menar att tidigare erfarenheter från yrkesprofessionen samt kunskap av vad olika
myndigheter kan och inte kan göra är nödvändiga komponenter. ”Glädjestunder” i
arbetet är när man lyckas få till en förändring med patienten. När personalen upplever
frustration i arbetet så nämns brister i samverkan.

Jag känner att jag lyckats i mitt arbete när patienten får styrka att genomföra den
önskade förändringen…sådana dagar går jag hem och känner mig glad över att ha
fått vara med och gjort skillnad.
Den stora tillfredsställelsen i jobbet är när ”allt faller på plats”. När det från kaos
för patienten och stor tveksamhet för alla samverkanspartners sida ”plötsligt”
fungerar, t. ex vid en nätverksträff. När patienten sitter lugnt och stilla och berättar
om det som varit och hur nöjd han är med det stöd han får från olika håll. I detta
läge faller det sig naturligt att alla runt honom ställer sig frågan: hur kan det bli
ännu bättre, är det något mer vi kan göra…
När jag känner motstånd i arbetet handlar det om olika myndigheter…tycker att
patienten skall få ett bra bemötande, att de ska informera om vad de kan och vad
de inte kan hjälpa till med …ovilja och brister i kommunikationen.
…oerhört tungt när någon eller några samverkanspartners absolut inte vill
samverka, hur vi än försöker…

Arbetsgruppen har kompetens i förhållande till arbetsuppgifternas karaktär. Detta kan
sägas vara ett mått utifrån kvalitetssynpunkt. Arbetssituationen anses som god, att de
arbetar två och två skapar trygghet och möjlighet att få avlastning i svåra patientmöten.
Arbetsgruppen präglas av ett gott klimat där man tar stöd och hjälp av varandra.
Framförallt är det kollegorna som man tar upp det med, dels tar vi råd och stöd från
varandra och i mötet med svårigheter vet vi att vi har varandra. Det är den största
styrkan… att vi är en grupp… Det är främst kollegorna man jobbar emot, men när
man stöter på patrull så använder vi oss av alla fyra… sedan finns det ju svårigheter
som vi inte kan lösa på våran nivå och då går vi till chefen.
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Personalens förväntningar inför den nya verksamheten handlade mycket om en vilja
och lust till något nytt. De ville vara med och bidra till att skapa något bättre för
patientgruppen. Personalen uttrycker ett stort engagemang och säger att de ville arbeta
med patienterna på ett annorlunda sätt. Personalen ger uttryck för att vilja medverka till
synliggörande av nya valmöjligheter för människor i en utsatt livssituation. Detta
uttrycks så här:

När de hade avtjänat sitt straff och sen en kort tid efteråt kom tillbaka beroende på
att det inte fungerade på utsidan… de hade ingenting att komma ut till. Jag såg
många som mådde oerhört dåligt. Under tiden de satt på häktet och var drogfria,
och tiden alldeles i anslutning till brottet kunde nås… och påverkas… sen när de
satt inne på anstalt hade de tagits upp av den kultur som råder på anstalterna. Då
var de mycket svårare att nå med påverkan och behandling.
Att det inte bara är patienternas fel när det inte fungerar, det trodde jag nog inte när
jag började… men det är faktiskt något som blivit väldigt positivt, och det finns en
jättestor vilja till dem.
När jag såg en sådan här tjänst som den här, där man skulle arbeta med den här
gruppen efter frigivning, så var det väldigt spännande. Det kändes som att få
fortsätta att slutföra sådant som man tidigare bara tvingats stå och se på när det
hände och så… Det har öppnats mer möjligheter än vad jag trodde var möjligt. Nu
kan jag gå in och göra de där sakerna som jag förut inte fick göra, då hade man
tydligare ramar…man kunde inte gå utanför ramarna….

Förutsättningen är att personalen kan arbeta självständigt. De upplever att de har
möjlighet att styra arbetet och känner en frihet i det. Samtidigt så handlar det om att
finna en rimlig nivå i arbetsinsatsen gentemot patienten. Det diskuteras kring friheten
och dess eventuella baksidor. Personalen jämför arbetsbelastningen med sina tidigare
arbeten. De uttrycker det så här:
…har en mycket bättre och balanserad arbetsbelastning nu och hinner med mitt
jobb…jag tycker det är okay.
Det räcker egentligen att man har tre patienter där tillvaron rasar samtidigt… eller
då vi har fyra eller fem nya patienter som vi precis ska gå in och börja arbeta
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med… det väldigt intensivt på en gång att skapa allians och hitta nätverken och
alltihop på en gång… därför kan det se väldigt olika ut vad vi hinner med
Det här med friheten det är ju också en förbannelse i det… man vill så mycket och
bokar in mycket och så sitter man i klistret på något sätt…jag har ingen att skylla
på… Det låter ju bra att vi lägger upp vårt arbete själva men det ända vi vet är att
när vi kommer på morgonen så är att det inte blir som vi tänkt oss…kan vi
acceptera det blir det lättare…att man bara låter tiden gå och den fyller sig.

Hur arbetsbelastningen är går egentligen inte att se utifrån antalet ärenden. Vilka
faktorer som avgör om arbetssituationen upplevs hanterbar och balanserad, eller
stressad och hektisk, är faktorer som personalgruppen oftast inte själva kan styra över.
En av dessa faktorer är när planerade möten blir inställda. Det kan bero på att patienten
inte dyker upp eller att någon av nätverkets handläggare fått förhinder. En annan faktor
som påverkar arbetssituationen är i vilken fas av arbetsprocessen som man befinner sig
med patienten. Vid nyinskrivningar ska personalen bygga upp en kontakt och denna
period är därför den mest intensiva och krävande. Om en allmän slutsats av hur
arbetsbelastningen upplevs så uttrycks denna befinna sig på en rimlig nivå.

6.3 Uppdraget
”Att tänka efter före”
En stor del av PSL- teamets arbete består av att förbereda och motivera patienten inför
olika möten. Personalens förhållningssätt är att vara lyhörd inför patientens svårigheter
i olika situationer och sedan agera utifrån det. Till arbetsuppgifterna ingår också att
utbilda och informera samverkanspartners om patientgruppens särskilda behov och
svårigheter. En i personalen uttrycker att det inte bara är patientens fel när det inte
fungerar, att problemet inte bara är ett individ problem, utan det är omgivningen som
inte förmår att ge det stöd som patientgruppen behöver.

Trodde nog att man skulle arbeta mer med att förändra personens inställning till
samhället… att de skulle acklimatiseras på något sätt… men vårt arbete handlar
väldigt mycket om att acklimatisera samhället efter våra patienters svårigheter.
En del har svårigheter att ta sig för att göra saker och en del har svårt för att vänta.
En del har det outhärdligt att inte redan från början veta vad det här besöket ska
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innehålla och för andra vill helst glömma bort det helt och hållet… vår roll är att
känna till vilka problem som kan uppstå och förarbeta det.…
Det handlar väldigt mycket om att försöka tänka efter före, vilka svårigheter kan
uppstå och sedan eliminera riskerna så mycket som möjligt…

För att kunna hjälpa så måste du först förstå det som klienten förstår; här handlar det
om att personalen har inlevelse i klientens situation. Förutom stöd till den enskilde
patienten medverkar teamet som en kompetensresurs gentemot andra aktörer, med
syftet att öka kunskapen kring patientgruppens särskilda behov. Detta resonemang kan
kopplas till Moréns (1996) ömsesidighetsprincip. I den goda relationen handlar det
framför allt att man inte enbart skall mötas som roller (professionell-patient) utan även
mötas människa till människa. Det handlar också om att socialarbetaren i möten med
människor i utsatta livssituationer, får kunskap om de samhälleliga processer och
maktstrukturer som föreskriver villkor för människors liv.

Att fungera som ett kitt mellan patienten och samhällets stödorganisationer
Tanken är att teamet ska arbeta långsiktigt med patienterna och mycket av arbetet
handlar om att hjälpa patienten in i nätverket. I nätverket finns olika aktörer, det kan
vara kommunen i form av socialtjänsten eller arbetslivsenheten, frivården, psykiatriska
öppenvården för att nämna några av alla de samverkanspartners som finns runt
patienten. Teamet ska ha dessutom ha kännedom om remisser gällande psykiskt störda
lagöverträdare, som skickas till öppenvården från andra myndigheter. För att underlätta
samarbetet har PSL-teamet utarbetat en modell, som innebär att utsedda
kontaktpersoner finns på varje öppenvårdspsykiatrisk mottagning. Kontaktpersonerna
ingår i ett nätverk som tillsammans med teamet har regelbundna träffar för
kunskapsutveckling. Arbetsuppdraget innebär ett stort handlingsutrymme som de menar
gynnar patienten i samverkan med andra aktörer. De säger:
Vi går över gränser… vi är kittet… och är fria i förhållande till patienten och till
omgivningen… det möjliggör att hitta precis den rollen som behövs för just den här
patienten.
Att man utnyttjar de kontakter som finns och ibland är det ju så att det kan vara
tidigare kontakter som man skapat med en annan patient någonstans… att man vet
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en väg liksom att hitta lösningar. Det är ju det vi samlar på oss under tiden…mer
och mer kunskap hur vi ska hantera svårigheter.
Det är ju den oerhörda friheten och möjligheten vi har i vårt jobb… att kunna lägga
upp detta som vi vill, att inte ha några fasta ramar för hur detta arbete ska gå till,
men sedan handlar det om att inventera under den här transportsträckan… se vad är
det för typer av kontakter som finns och vilka fungerar och vilka fungerar dåligt.
Vilka kontakter är det som personen borde ha men inte har och då får vi skapa den
kontakten….

När ett gott samarbete med patientens nätverk har utvecklats ses dessa aktörer som en
resurs för det fortsatta arbetet med patienten. Här kan vi se att teamet har en pedagogisk
roll i det sociala arbetet. De överför kunskap om patientgruppens problematik och på så
sätt kan en förståelse uppstå. Det kan möjliggöra att nya vägar uppstår i kontakten
mellan myndigheter, med resultat att nätverket blir starkt runt patienten och bär för en
framtida kontakt. Detta är positiva upplevelser där personalen känner att de medverkar
till att skapa något gott. Det finns också en känsla av andra myndigheters bristande
förmåga att samverka mot ett gemensamt mål. Att vända denna negativa attityd till ett
gynnsamt utvecklande klimat är en stor uppgift för teamet.

Att få förtroende och utveckla en allians med patienten
När en bärande kontakt och kommunikation fungerar mellan personal och patient
uttrycks detta som en allians. Under denna process arbetar personalen för att få till
stånd en relation. Det handlar om att patient och personal ska lära känna varandra. Hur
alliansen utvecklas kan se olika ut beroende på vilken person de har framför sig. För en
del patienter handlar det om att konkret göra saker. Det kan vara att följa med till olika
myndigheter som patienten kan ha ångestkänslor inför. För andra kan det handla om att
skapa en kontakt och förtroende genom att gå ut och fika, ta en promenad och på det
sättet sakta och försiktigt lära känna varandra. Oftast är det patienterna själva som visar
hur alliansen ska skapas - ”det handlar om att visa den yttersta respekten”, menar
personalen. Så här beskriver personalen på PSL-teamet vad de lägger in i begreppet
allians:
Det är som en slags vänskap…de visar oss respekt och vi visar dem yttersta
respekt… de tränger sig inte på och de är aldrig otrevliga mot oss…de är
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hänsynsfulla och omtänksamma… och de kräver inte att vi ska stå till tjänst, alltså
de släpar inte ut oss på omöjliga uppdrag hit och dit om det inte gäller.
Innehåller allt som en vänskap ska innehålla med pålitlighet och trofasthet att man
håller vad man lovat och försöker leva upp till olika förväntningar, men en vänskap
är en vänskap och en allians begränsas av mitt yrke på något sätt. Det är inte en så
tydlig patient- vårdar relation utan det är en slags professionell vänskap.

Personalen upplever patienterna som hänsynsfulla, omtänksamma och trevliga. Dessa
egenskaper förknippas vanligtvis inte med kriminella människor med psykiska
störningar. Eftersom personalen lär känna Pelle som just den Pelle han är, blir han inget
objekt utan ett subjekt. Han blir en människa som alla vi andra med bra och dåliga
sidor. När det gäller kvaliteten i relationen till patienterna kan man tänka sig att Moréns
(1996) tidigare nämnda principer kan stå som grund och riktningsvisare för vad som är
kvalitet för den goda relationen: närhet, ömsesidighet, respektfullhet och ickemoraliserande. En av personalen påtalar dock att det inte är möjligt alla gånger att få en
allians att utvecklas. Det finns patienter som har väldigt svårt att lita på andra
människor.
Då är det professionellt av mig att förstå att det inte är möjligt att få detsamma
ömsesidiga så att säga utan jag kanske får vara mer den som ger…så att säga och
talar om och berättar…men de flesta får man en kontakt med det känner jag
inombords det är liksom…JA, där satt den!

Arbetsuppgifterna kan beskrivas som situationsrelaterade. Personalen möter människor
i svårt destruerade livssituationer. Där en kaotisk yttre verklighet som många gånger
går hand i hand med en lika kaotisk inre verklighet. Många av patienternas problem har
grundlagts under en lång tid och komplexiteten kring deras problematik är stor. Vanligt
i

dessa

sammanhang

är

att

patienterna

har

negativa

erfarenheter

utav

myndighetssammanhang. Personalen är medveten om att de arbetar med svåra uppdrag.
Det är sällan fråga om att personalen kan medverka till snabba positiva förändringar
genom några enkla insatser. Här krävs det oftast samverkan mellan de olika aktörerna i
patientens nätverk för att en förändring av livssituationen skall vara möjlig.
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Att fungera som en bro till andra allianser – nätverksskapande
I målformuleringen uttrycks det explicit att: patient och öppenvårdspsykiatrin, i
patientens hemkommun, ska på sikt skapa en stabil allians. Ett av PSL-teamets uppdrag
är att få patienten att själv vilja ha en förändring av sin sjukdom och då är psykiatrisk
behandling en av vägarna att gå. För att det ska kunna genomföras krävs det att
patienten accepterar och vill delta i psykiatrisk behandling. Blir detta genomfört så har
ett av målen uppnåtts. För att det andra målet skall uppfyllas – att patient och
hemteamet på sikt skall skapa en stabil allians – då är det öppenvårdspsykiatrin och
deras personal som skall ”ta över” alliansen som PSL-teamet och patient har. Det
förtroende som byggts upp mellan PSL-teamets personal och patienten ska fungera som
en bro för relationen mellan patient och dennes hemteam.

Avgränsning av uppdraget
Avgränsning av uppdraget är dels mot myndigheter, men även mot patienterna på det
personliga planet. Avgränsning i förhållande till myndigheter innebär bland annat att
inte ta över andras ansvarsområden. På det personliga planet kan det innebära att de
hamnar inför svåra dilemman, mellan att göra eller inte göra. Som exempel kan vara att
patienten har ett vårdbehov och inte ingripa utan avhålla sig från behandling. Hur man
ser på avgränsning av uppdraget uttrycks som:
Jag gör det inte, men ser till att andra med rätt kompetens gör det… om vi på något
sätt skulle reagera varje gång någon slår larm skulle vi nog gå sönder. Om vi skulle
rusa åt alla håll så fort någon ringer…så det är något vi jobbar med mycket själva,
att hitta en balans.
När man ser ett behov … att då inte gå in och behandla… att avhålla sig från det…
men vi låter inte patienten gå under i väntan… utan patienten hålls flytande fram
till dess … på rätt ställe…

För att en balans och tillfredsställelse skall råda nämner de att göra lagom mycket för
patienterna. Frågan är då: Vad är lagom? Det verkar vara ett svårt dilemma att finna en
balans i att ”göra lagom mycket” kontra att inte göra mer.
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6.4 Målgruppen och insatser
Målgruppen psykiskt störda lagöverträdare i studien består av samtliga patienter som
avslutat sin kontakt med PSL-teamet NÄL under tiden 040101-050331. Patientgruppen
består av totalt 53 patienter och av dessa är den övervägande delen män som har en
medelålder på 33 år. Av dessa är det endast 10 patienter som har en
öppenvårdspsykiatrisk kontakt efter avslutad kontakt med teamet. Gruppen har ofta en
komplicerad livssituation, och för att få en tydligare bild av hur det kan se ut för den
enskilde patienten presenteras följande beskrivning av målgruppen psykiskt störda
lagöverträdare. Följande avsnitt är baserat på underlag av statistiskt material och
intervjuer.

Civilstånd
Majoriteten av patienterna i studien består av ensamstående män. Det är ett fåtal av dem
som lever i en relation. Vid en jämförelse mellan de patienter som blivit överförda till
öppenvårdspsykiatrisk mottagning vid avslut med PSL-teamet och de som inte blivit
det, kan vi inte se några skillnader mellan dessa grupper.

Boendesituation
Boendesituationen är ett stort problem för psykiskt störda lagöverträdare. Av det totala
antalet patienter som är 53, saknar 21 bostad vid kontakt med PSL-teamet. Vid
observationer och intervjuer har patienterna berättat om den sårbara situation som
uppstår när de saknar boende. Boendesituationen har inte förbättrats för dessa patienter
under tiden de varit inskrivna vid PSL-teamet, då det framkommer att 23 av patienterna
saknar bostad när de avslutar sin kontakt med teamet. Missbruk, tidigare straff och
dålig ekonomi gör det många gånger svårt för dem att få en hyresvärd som accepterar
dem som hyresgäster. En patient säger:
Jag försökte, jag tror att jag ringde 30 eller 40 hyresvärdar, men så fort man säger
att man suttit inne blir det ”Jaha, okey ja” och ”man får nej tack” Det är jättesvårt,
det är det.

Projekt Bättre Frigivning (2003) beskriver att det är mycket svårt för en tidigare
straffad person att få en egen lägenhet på dagens hyresmarknad. Problemet blir ännu
större då klienten många gånger har hyresskulder hos olika bostadsbolag och har en låg
inkomst. De menar också att det inte finns någon fungerande lagstiftning som ger en
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bostadslös person rätt till bostad och ett stöd för att kunna behålla den. Som situationen
ser ut, hamnar allt fler frigivna klienter i en situation utan någonstans att bo vid
frigivningen.

Missbruk och diagnos
En större del av patienterna saknar diagnos när kontakt med PSL-teamet etableras. Efter
kontakt med teamet har flertalet en diagnos faställd av läkare. Projekt Bättre Frigivning
(2003) berättar om att 60 procent av landets fångar bedöms ha missbrukat narkotika de
senaste 12 månaderna före frihetsberövandet. Kriminalitet och missbruk hör ofta ihop
och gör att det blir en rundgång för missbrukaren, då han ofta återfaller i brott på grund
av sitt missbruk. Tabell 1 nedan beskriver patientens huvuddiagnos.
Tabell 1: Diagnos vid inskrivning i PSL-teamet
Kontakt med Öppenvårdspsykiatrisk
mottagning
Diagnos
Missbruk/beroende
Diagnos saknas
Utvecklingsstörning m.m
Personlighetsstörning
Övriga specifika störningar
Övriga psykotiska syndrom
Posttraumatisktstressyndrom
Ångestsyndrom
Oklar diagnos
Annan diagnos
Bipolära syndrom

Har kontakt med
öppenvårdspsyk vid
utskrivning från PSLteamet
6
1
2

1

Har ej kontakt med
öppenvårdspsyk vid
utskrivning från
PSL-teamet
12
13
5
3
2
1
2
2
1
1
1

Antal
patienter
totalt
18
14
7
3
2
2
2
2
1
1
1

n = 53

Patienter som har missbruk/beroende som huvuddiagnos är den största diagnosgruppen
bland studiens patienter. Av de tio som har fortsatt kontakt med öppenvårdspsykiatrin
har sex av dem missbruk som diagnos.

Brottstyp
Den vanligaste brottstypen som patienterna har gjort sig skyldiga till betecknas i
statistiken som annat. Annat innebär narkotikarelaterade brott och är bland studiens
patienter det vanligast brottet. Det vore önskvärt att det fanns fler kategoriseringar vad
det gäller brottstyp. Av de kategoriseringar som finns har två personer gjort sig
skyldiga till sexualbrott och 12 personer är dömda för våldsbrott av de 53 individerna.
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När det gäller våldsbrott finns det ingen skillnad i antalet patienter som har
öppenvårdskontakt efter avslutande kontakt med PSL-teamet och de som inte har det. I
gruppen annat kan man se att majoriteten av dessa patienter inte har kontakt med
öppenvårdspsykiatrisk mottagning efter avslutad kontakt med PSL-teamet.

Öppenvårdspsykiatrisk kontakt vid inledning och avslutande kontakt med PSL-teamet
Tabell 2 visar på hur många patienter som har psykiatrisk kontakt vid inskrivning hos
PSL-teamet och hur många som har öppenvårdspsykiatrisk vård efter avslutad kontakt
med teamet.

Tabell 2: Öppenvårdspsykiatrisk kontakt vid inskrivning och utskrivning från PSL-teamet

Har psykiatrisk kontakt vid
inledning med PSL-teamet
Har ej psykiatrisk kontakt vid
inledning med PSL-teamet

Har kontakt med
öppenvårdspsyk vid utskrivning
från PSL-teamet

Har ej kontakt med
öppenvårdspsyk vid
utskrivning från PSL-teamet

2

8

8
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n = 53

Av de 53 patienterna var det 10 som redan innan hade en psykiatrisk kontakt. Utifrån
underlaget

framkommer

att

det

inte

är

samma

10

patienter

som

har

öppenvårdspsykiatrisk vård efter avslutad kontakt med PSL-teamet. Patienter som
tidigare varit inne i psykiatrin har lättare att få kontakt igen, men i de fall det är
svårigheter att få in patienten i psykiatrin vänder man sig till teamet.

… och även öppenvårdsmottagningen kan ibland kräva att PSL-teamet är med för
annars vill dom inte träffa personen…

Ibland kan det hänga ihop med en ordination där en läkare säger att du har kontakt
med PSL-teamet så att jag ser att du inte går omkring och är drogpåverkad när jag
skriver ut dom här medicinerna till dig.

PSL-teamets insatser
Patienterna har olika behov som de behöver få hjälp med när de inleder kontakt med
teamet och de har oftast flera insatser under tiden de är inskrivna. Vad kategorin
”annat” innebär saknar vi uppgifter om.
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Tabell 3: Patientinsatser under kontakt med PSL-teamet
Kontakt med Har kontakt med
Öppenpsyk Öppenpsyk vid
Form av
utskrivning från
insatser
PSL-teamet
Stödjande aktivitet
10
Initiera samverkan
10
Initiera sjukvårdande
9
behandling
Initiera
6
utredning/diagnos
Annat
4

Har ej kontakt med
Öppenpsyk vid
utskrivning från
PSL-teamet
37
37
25

Antal insatser totalt

24

30

4

8

47
47
34

n= 53

Tio patienter som har kontakt med öppenvårdspsykiatrisk mottagning efter avslutande
kontakt med PSL-teamet har totalt 39 insatser. Antalet insatser är i medeltal 3.9 per
patient. De 43 patienterna som inte har kontakt med öppenvårdspsykiatrisk mottagning
vid avslutande kontakt med teamet har totalt 127 insatser. Antalet insatser är i medeltal
2.9 per patient. Utifrån dessa fakta kan vi konstatera att de patienter som har kontakt
med öppenvårdspsykiatrisk mottagning har tagit del av fler insatser än de som inte har
kontakt med öppenvårdspsykiatrisk mottagning vid avslutad kontakt med teamet. 47 av
patienterna har tagit del av insatserna stödjande aktivitet, samt av att initiera
samverkan. Samtliga tio patienter som är överförda till öppenvårdspsykiatrisk
mottagning har tagit del av stödjande aktivitet och initierad samverkan.

Vad karaktäriserar ”Svarte Petter”
Vad kännetecknar då de patienter som PSL-teamet kommer i kontakt med? För att få en
bild av vilka de personer är som uppsatsen berör, har vi gjort en kort idealtypisk
beskrivning av det som tydligast framträder hos dessa personer utifrån det statistiska
underlaget:

”Svarte Petter” är en 33-årig ensamstående man som kan ha egen bostad, men han kan
lika gärna vara bostadslös. När ”Svarte Petter” får sin första kontakt med PSL-teamet
har han sällan någon psykiatrisk öppenvårdskontakt och hans remiss kommer
övervägande från kriminalvårdens frivård. Det vanligaste brottet han är dömd för är
narkotikabrott, men i statistiken heter det ”annat”. ”Svarte Petters” vanligaste diagnos
är missbruk/beroende och han har många gånger ett aktuellt missbruk vid kontakten

43

med PSL-teamet. Teamet stödjer honom och initierar samverkan med andra aktörer och
de hjälper också till att initiera sjukvårdsbehandling, utredning och diagnostisering.
”Svarte Petter” har ofta någon form av psykiatrisk kontakt under tiden han är inskriven
hos PSL-teamet. Teamet och ”Svarte Petter” avslutar i regel sitt samarbete i samråd och
han avslutar oftast sin kontakt med teamet utan någon psykiatrisk öppenvårdskontakt i
fortsättningen.
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7. Helheten är större än summan av delarna
I PSL-teamets verksamhet ska finnas ett så kallat flöde, patienten ska inte fastna i
teamets omsorg utan ambitionen är hitta olika vägar till en stabil allians, med
framförallt öppenvårdspsykiatrins hemteam. Som tidigare nämnts sker samarbetet med
varje

patient

i

grovt

indelade

stadier,

förberedelse-,

genomförande-

och

avslutningsfasen. I följande kapitel beskrivs hur dessa faser med sina möjligheter och
hinder ser ut. Processen har följts genom observationer och gruppintervjuer.

7.1 Hur kontakt etableras
Frivården är den verksamhet som mest frekvent etablerar kontakt med PSL-teamet. Av
de 53 avslutade ärenden som är med i underlaget har frivården initierat 33 kontakter.
Tabell 4: Vem initierar kontakten med PSL-teamet
Kontakt med
öppenpsyk.
Remiss från
Frivården
Kriminalvårdsanstalt
Häkte
Patientens initiativ
Annan ex. anhörig
Socialtjänst
Övrig psykiatri

Har kontakt med
Öppenpsyk vid
utskrivning från
PSL-teamet

Har ej kontakt med
Öppenpsyk vid
utskrivning från
PSL-teamet

Totalt

6
2

27
5
4
3
2
1
1

33
7
4
3
3
2
1

1
1

n = 53

Eftersom frivården står för mer än 60 % av remisserna ansåg vi det relevant att ställa
frågan varför och vilka kriterier de använde för att förmedlade en kontakt med PSLteamet. Det finns inget klart uttalat hur urvalet görs utan varje enskild handläggare
bedömer själv om behovet finns för just den klient de har framför sig. Följande citat
från en frivårdsinpektör får belysa hur bedömningen kan göras:
Det är ju olika hur det ser ut. Ibland kan det finnas en föreskrift om kontakt med
psykiatrin och man inser att … det finns behov av hjälp. Ibland förstår man att det är
en person som verkligen mår dåligt men det finns inte uttalat så och det tar ju ofta
väldigt lång tid att komma in i psykiatrin och då är PSL-teamet en resurs.
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Vidare beskriver intervjupersonerna att det framförallt är de som har ett bristande
nätverk som behöver extra stöd. Men alla som har ett domstolsbeslut på psykiatrisk
vård behöver inte gå via PSL-teamet. Där kontakt förmedlas handlar det oftast om
personer med obehandlade psykossjukdomar som har en motvilja till medicinering, är
det då inte ett brådskande ärende skickas en remiss, med efterföljande telefonkontakt
till teamet. Hur bedömningen görs är individuell och det är upp till varje
frivårdsinspektör att förmedla en kontakt. Med andra ord är frivården inte bundna till
att erbjuda den vård och behandling som teamet kan förmedla. För den enskilde
klientens del är det alltså helt beroende på vilken handläggare som de tilldelas inom
frivården om de ska få stöd och hjälp via teamet.

7.2 Första kontakten – vägen in
Här påbörjas skapandet av den relation och allians som teamet önskar få med den
enskilde. Det första mötet med patienten benämns för nybesök och här deltar PSLteamet, patient samt den som har initierat kontakten. Det kan vara en frivårdsinspektör,
en kontaktman från anstalten och så vidare, beroende på var remissen kommer ifrån.
Utdrag från en observation får illustrera hur det kan gå till. Här är det Robert som för
första gången träffar PSL-teamet tillsammans med en frivårdsinspektör:

Mötet äger rum i frivårdens lokaler. Efter att alla har tagit i hand och hälsat sätter
sig deltagarna ner, teamet och frivården i var sin fåtölj och Robert sätter sig på en
vanlig stol. Han har jacka och mössa på sig under hela mötet, så småningom
knäpper han upp jackan och lättar lite på mössan. Kaffetermos och muggar finns
framdukade på soffbordet, Robert tar en mugg kaffe. En i teamet börjar med att
berätta vilka de är och om teamets uppdrag i korthet. Robert har fått erbjudandet
från frivården om att träffa teamet, vilket han alltså ville göra. Teamet frågar
Robert ”Vad behöver du hjälp med”? Han börjar då att ganska ingående berätta
om sin situation – sitt tidigare liv med familj och arbete till drogproblematiken
och hemlösheten som han har idag. Han upprepar flera gånger att han vill tillbaka
till sitt gamla liv.

Det mest akuta för Robert är att få någonstans att bo. Han har fått erbjudandet att
sova på Härbärget, men dit vill han inte gå av olika skäl. Robert har ett boende på
gång men beslutsfattaren är sjuk så han har inte kunnat få något svar därifrån än.
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Tyvärr kunde inte heller hans socialsekreterare närvara under mötet så frågan blir
”hängande i luften”.

Under samtalet berättar Robert att han har varit i kontakt med en läkare som skrivit
en remiss till öppenvårdspsykiatrisk mottagning. Var den är eller hur långt den har
kommit vet han inte, men teamet lovar att stöta på och kolla upp var remissen
finns. Robert fick god tid på sig att berätta om sin situation. Teamet lyssnar och
handläggaren från frivården går in och stöttar upp berättelsen emellanåt. För övrigt
skulle Robert fundera på om han vill ha fortsatt kontakt med teamet. De försöker
boka in en ny tid men beslutar sig för att ha telefonkontakt med Robert
nästkommande vecka när han har träffat sin socialsekreterare. Efteråt säger teamet
att det var ett ovanligt nybesök eftersom Robert hade lätt för att uttrycka sig och
beskriva sin problematik ganska utförligt.

Att beskriva den komplexa livssituation som Robert befinner sig i är inte möjligt, utan
här återges bara en ögonblicksbild. Men ändå kan man få en viss inblick i att det är
olika aktörer som påverkar hans livssituation vid tiden för detta inledande möte. Här
kommer ytterligare en aktör (PSL-teamet) in i Roberts liv till vilka han sätter ett nytt
hopp för att kunna förbättra sin situation.

Fortsatt kontakt – ett frivilligt erbjudande?
Vid första mötet behöver patienten inte bestämma sig om han/hon vill ha ett samarbete
med teamet. Frivilligheten i kontakten gör sig synlig genom att det bokas in en ny tid
med patienten som då ska ha funderat och bestämt sig för ett eventuellt fortsatt
samarbete och gärna också vad de vill ha hjälp med. PSL-teamet bedömer också vid
detta tillfälle om de kan vara till någon hjälp. Teamet beskriver det så här:
Frivillighet… alla vi möter har ju en påföljd. Det är ju ett av våra kriterier det är
ju att de är lagöverträdare och har alltid någon form av påföljd, så helt frivilligt är
det ju inte. Frivilligheten ligger i att möta oss så att säga.

Vid första träffen försöker vi lägga upp det så att personen ska tänka och fundera,
så vi går inte in direkt utan vi träffar personen en gång till och då ska de ha
funderat och bestämt sig för om de vill ha vår hjälp. Det handlar mycket om att
formulera vad de vill ha hjälp med och är det något vi kan. Och sen är det
alliansskapandet, det är ju en viktig del hela vägen men kanske speciellt i
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början… att få en allians med patienten. Det kan se väldigt olika ut, för en del
patienter är det att konkret göra saker och man kommer direkt in i det som är
problemet. För en del handlar det väldigt mycket om att åka och fika, kanske gå ut
i skogen och promenera och sakta lära känna varandra.

Med Roberts fall som utgångspunkt kan man reflektera över hur han uppfattade PSLteamets roll. Har han överhuvudtaget något val om han, som han själv uttrycker det
”vill tillbaka till sitt gamla liv”. Han vill ändra på sin livssituation men klarar inte av det
med egen kraft. Här kan man också dra slutsatsen att Robert har uppfyllt det första
målet för teamets verksamhet – att acceptera och frivilligt delta i psykiatrisk behandling
för att kunna kontrollera sin sjukdom. Robert hör till de mer ovanliga patienterna
eftersom kontakt med psykiatrin redan har inletts. Det som återstår för Roberts del är att
få en stabil allians med den öppenvårdspsykiatriska mottagningen och få ordning på sin
sociala situation. För teamets del innebär det att skapa ett nätverk och förmedla den
kunskap de har om hans situation till aktörerna i nätverket.

7.3 Fortsatt kontakt och nätverksmöten – under vägen
När den ena fasen slutar och nästa tar vid finns det naturligtvis inga knivskarpa gränser
för. Det ser olika ut och är beroende av patientens problematik och vad som händer
under tid. I detta skede handlar det, för PSL-teamets del, om att upprätthålla alliansen
och ge det stöd som patienten är i behov av. Hur behoven ser ut varierar och under den
första tidens inventering skapas det en bild av hur den enskildes målformulering ser ut.
Teamet beskriver hur denna tid gestaltar sig och vad som är deras roll i detta:
... Under resten av tiden tycker jag det handlar mycket om att tänka, vad är målet
och att ligga steget för… därför är det inte så mycket akututryckningar
egentligen… Vet vi att någon ska till mottagningen på fredag klockan tio… på
onsdag eftermiddag kan man slå en signal och säga… skulle bara höra hur det är
och påminna dig om att du ska till doktorn… hur har du tänkt dig att ta dig dit…
Ska jag ringa och väcka dig… med respekt för patienten så att säga… vi har ju
ändå lärt känna deras svårigheter under den första tiden.

Ibland handlar det om att få människor att överhuvudtaget klara av att göra saker, som
till exempel att ta sig till den öppenvårdspsykiatriska mottagningen. Det kan också
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handla om att få patienten att ha tålamod, innan besök på mottagningen kanske det
måste finnas en kontakt med försäkringskassan eller någon form av utredning. Här
befinner sig patienten i ett komplext system med flera olika aktörer. Dessa aktörer har i
sin tur olika regler, telefontider, öppettider och så vidare. Här handlar det om för
patienten att anpassa sig efter aktörerna och inte tvärt om att aktörerna anpassar sig
efter patienten och dennes behov.

Samverkan med andra vårdgivare och myndigheter är en del i denna fas. De oftast
förekommande är öppenvårdspsykiatrin och socialtjänsten. I studien har undersökts hur
många av de 53 patienterna som hade medverkan från psykiatrin under den tid de var
inskrivna hos PSL-teamet. Drygt en tredjedel har inte haft det, vad det beror på framgår
inte utan kan bara spekuleras i.

En stor del av PSL-teamets arbete består av att förbereda och motivera patienten inför
möten:
….en viktig del… vi lägger en hel del tid på att till exempel om vi ska ha en
nätverksträff…om patienten är väldigt blyg så kan det ju vara att peppa….patienter
som har en tendens att bli aggressiva när man sitter i ett större gäng och det är
alltid någon som säger något som retar honom….att om du blir arg, hur gör vi
då….vi ska inte ta några beslut….vi ska bara lyssna på vad dom har att säga….så
ska vi berätta vad vi vill….dom är rädda att det ska tas beslut som blir fel och som
provocerar dom.

Det kan också handla om att förbereda samverkanspartners inför mötet med patienten:
Ibland kan man behöva ringa doktorn och säga att: ”Nu kommer vi med honom i
morgon och vi följer gärna med in för han är jättenervös inför detta besök. Han är
så rädd att du inte ska lyssna på hur han mår eller vad han säger.” Alltså, det är
väldigt mycket att tänka efter före, se vilka svårigheter som kan uppstå och se till
att eliminera riskerna så mycket som möjligt, det är att på något sätt att hjälpa
patienten in i sitt nätverk.
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En bro byggs över till…
Nätverksträffarnas syfte är att stämma av, ha uppföljning och eventuellt rätta till det
som har blivit fel. Följande möte hade föregåtts av en träff med socialsekreteraren, som
var ny för patienten, där PSL-teamet beskrev patientens situation bakåt i tiden. Nedan
följer en kort sekvens av observationen under Kristers nätverksmöte. Förutom PSLteamet är socialsekreterare och drogsamordnare med:
Mötet äger rum på socialsekreterarens kontor, ett litet rum med fönster åt
två håll. Socialsekreteraren inleder med att fråga Krister hur han har det.
Han berättar lite om hur han försöker få bukt med sina privata skulder, han
känner sig ganska nöjd med att ha kunnat betala av en del.

Man går över till att prata om den kommande rättegången…Krister säger
sig inte vara särskilt orolig inför detta, det är en miljö han känner till sen
tidigare, och som han uttrycker det ”Det känns ju bra när man har
myndighetspersoner som står bakom en”. En från PSL-teamet ska också
vara med under rättegången (de får göra ett utlåtande angående Kristers
situation inför rätten).

Krister är mest orolig för sin ekonomi. Det blir en diskussion om vad
socialtjänsten har lovat att betala ….Diskussionen fortsätter…. Till slut blir
Krister så upprörd så han lämnar rummet. Alla andra sitter lugnt kvar….
Efter en stund reser sig en ur teamet för att gå ut och titta efter Krister.
Båda kommer strax tillbaka och Krister ber om ursäkt för att han lämnade
rummet så hastigt och sätter sig ner igen… Diskussionen angående
obetalda räkningar fortsätter men nu betydligt lugnare.

Krister beskriver också hur han försöker komma tillrätta med sitt missbruk
som är någon form av självmedicinering – han är på god väg och följer den
handlingsplan som han har gjort tillsammans med socialtjänsten. Under
mötet bestäms att socialsekreteraren inte behöver vara involverad i så stor
utsträckning längre. Hon kommer bara att vara med på nätverksmötena i
fortsättningen för att följa upp och se hur det går för Krister. Man kommer
överens om en ny mötes tid om ca fyra månader.
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Här kommer också det till uttryck som utgör en stor del av PSL-teamets arbete –
förmedlande av information till olika samverkanspartners i nätverket. Det är teamet
som står för kontinuiteten i nätverket på grund av att det ofta byts handläggare, som i
det här fallet är socialsekreteraren. Teamet beskriver det så här:
Vi bär över viktig information mellan samverkansparter i nätverket. Det blir
väldigt mycket av förmedlande av information mellan till exempel
socialtjänsten och frivården, där det byts handläggare rätt som det är, det är
inte ovanligt att det är vi som är kontinuiteten

Kontinuiteten och informationsbärandet möjliggörs genom att patienten får skriva på en
sekretesslättnad under tiden de har kontakt med PSL-teamet. När kontakten avslutas
eller avbryts upphör också sekretesslättnaden, patienten kan dra tillbaka samtycket när
de själva önskar. Här ligger säkert den relation till grund som teamet har skapat
tillsammans med patienten för att få förtroendet att bära rätt information vidare.

7.4 Avslutande kontakt – vägen ut
Meningen är att teamet skall träda tillbaka när nätverket blivit stabilt kring patienten.
Personalen menar att arbetet med att avsluta kontakten vid rätt tillfälle är ett område
som de hela tiden jobbar på. Det gäller att vara lyhörd när det är dags att släppa taget.
Följande observation får beskriva hur ett planerat nätverksmöte för Johan övergår i ett
avslutande:
Mötet äger rum i arbetsmarknadens lokaler. Under mötet sitter alla placerade runt
bordet, någon har tänt levande ljus. Johan är en kille på runt tjugo år, han har en
svart keps på huvudet som han behåller på under hela mötet. Han har pigg och
vaken blick och har lätt för att prata, han verkar vara på gått humör. Johan inleder
mötet med att säga ”Nu när jag har samlat så här många runt mig, då är det väl dags
för mig att dra mig ur” … Det görs en tillbakablick på hur situationen har varit för
Johan – han kände oro och ångest i samband med avtjänat straff, återfall i missbruk
och efter en ny tid i häkte fick han kontakt med beroendeenheten och i samband
med detta fick han också kontakt med PSL-teamet. Han tar kontakten med teamet
för han är orolig för att återfalla i brott och vill ha hjälp med att få kontakt med
psykiatrin.
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Johan har en fått en kontaktman inom beroendeenheten/psykiatrin som han träffar tre
dagar i veckan. Kontaktmannen pratar om Johan i positiva ordalag – han har gjort
framsteg. Johan och kontaktmannen tittar ofta på varandra när de pratar och de
skrattar. Det är dessa två personer som dominerar under mötet. Kontaktpersonen
uttrycker det som att han är en ställföreträdande fader. De har också gjort en
nätverkskarta för Johan där frånvaron av anhöriga var stor.
En ur PSL-teamet tar ordet och beskriver hur kontakterna med Johan har blivit allt
glesare sedan kontaktmannan kom in i hans liv… Johan skrattar och säger att
egentligen vill han inte ha så mycket kontakt med myndigheter, men säger samtidigt
att han är nöjd med PSL-teamet och den hjälp han har fått. Det samtalas en stund
runt detta och man menar att det är ”ett sunt tänkande att vilja stå på egna ben och
klara sig själv”.
PSL-teamet konstaterar att nätverket är tillräckligt starkt kring Johan med
läkarkontakt/psykiatrin, frivården, socialtjänsten och kontaktmannen/psykiatrin.
PSL-teamet har fyllt sin funktion och det tydliggörs nu att de drar sig tillbaka.

I Johans fall kan vi dra slutsatsen att det finns en stabil allians med kontaktmannen som
arbetar inom psykiatrin. I nätverket är det frivården som tar på sig ansvaret att
sammankalla till nätverksmöten för att stämma av och följa upp hur det går för Johan. I
detta fall kan vi se att avslutande kontakten sker i samråd mellan Johan och PSLteamet. Det är Johan som tar första steget genom sin inledande kommentar på mötet.
Det speglar också den frivillighet som ligger till grund för teamets verksamhet.

En av personalen säger att det är svårast för dem att göra avslut. Teamet är emellertid
överens om att personalen inte skall vidmakthålla status quo. När denna diskussion har
varit och de finner det lämpligt att träda tillbaka kommer nästa steg. Då skall de
övertyga patienten om att nätverket bär utan PSL-teamets insatser. Tankar som
uppkommer i dessa situationer uttrycks så här:
… Eftersom man har en dröm om att det skulle kunna bli bättre”. …” Vi övertygar
oss själva om att det är så bra som det kan bli… ibland går vi tillbaks och ser hur
det var när vi träffades och jämför med hur det ser ut nu…bara han kommer
igenom detta så…skulle han fungera jättebra… men… han återfaller ständigt i
missbruk.
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Av cirkeldiagram 1 kan avläsas att 36 patienter har avslutat kontakten med teamet i
samråd. Mot inrådan har 10 patienter avslutat kontakten och 7 patienter har avslutat
samarbetet på grund av de har bytt bostadsort, som ligger utanför NU-sjukvårdens
område.

samråd
mot inrådan
avflyttad

n = 53
Diagram 1: Hur kontakten med PSL-teamet avslutades

Informationen ger en viss uppfattning om att avsluten oftast sker i ett läge där både
team och patient är överens när de skiljs åt.

7.5 Analys av måluppfyllelsen
Resultatet innefattar samtliga patienter som varit inskrivna under perioden 2004-01-01
till 2005-03-31. Vår tanke är att se vilka patienter som har etablerat en kontakt med
öppenvårdsmottagningen, kontra inte har gjort det. För att läsa av resultatet har en
uppdelning av patientgruppen gjorts. Vår utgångspunkt är att se hur verksamhetsmålet
har uppfyllts. Resultatet visar att tio patienter av 53 har överförts till
öppenvårdspsykiatrin.

53

10

JA
NEJ
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n = 53
Diagram 2: Patienter som är överförda till öppenvårdspsykiatrisk mottagning

Utifrån verksamhetsmålet är siffran anmärkningsvärt låg. Varför hade kontakt med
PSL-teamet avslutats om inte en kontakt med öppenvårdspsykiatrisk mottagning var
etablerad? Kunde avsluten bero på andra ”lyckade faktorer”? Vi ställdes inför frågan:
Vad var i så fall dessa andra faktorer som motiverade ett avslut? Information kring
patientens situation i samband med utskrivning fick vi fram genom att läsa ärendeakter.
Utifrån materialet framkom att fler än de tio patienter som uppfyller verksamhetens
målsättning ändå kan anses som ”lyckade”.
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Patientens situation vid utskrivning
För att få en uppfattning om vad som skett efter utskrivning från PSL-teamet har
material sammanställts från patienternas ärendeakter.

Tabell 5: Patientens situation vid utskrivning och hur länge de varit inskrivna vid PSL-teamet
Inskriven antal
månader
Situation vid
utskrivning
Överförda till
öppenvårdspsykiatri
Kontakt avbruten
eller ej etablerad
Återfall i missbruk

0-6

7 - 12

7

1

5

1

3

2

Kontraktsvård och
behandlingshem
Flyttat till annan ort

3

3

Fungerande nätverk
med andra aktörer
Anstalt och häkte

2

Patienter vi saknar
information om
n = 53

13 - 24

25 <

Totalt antal
patienter

2

10

1

1

8

1

1

7
6

1
1

4
3

1

4

6

2

1

6

1

1

6

1

4

Av ärendeakterna framgår att sex patienter har ett fungerande nätverk med andra
aktörer. Dessa kan till exempel vara socialtjänst och privata vårdgivare. Bland patienter
som flyttat till annan ort finns det flera som kan anses ha en fungerande livssituation.
Avflyttning har i vissa fall skett på grund av studier eller för att komma närmare sin
familj. Det är intressant i sammanhanget att ha med tidsaspekten, då detta är ett mått på
effektiviteten både mänskligt och ekonomiskt. Vi har tittat på den tid som förflutet; från
det att den första kontakten upprättats mellan patient och team till utskrivning. Det
framgår att sju av tio patienter har blivit överförda till öppenvårdspsykiatrisk
mottagning inom ett halvår, vilket i sammanhanget kan anses som en relativt kort tid.
En anledning vi kan spåra är att en del av de patienter som är överförda till
öppenvårdspsykiatrin, på kort tid, är motiverade från början och ser en chans att
snabbare få en kontakt med psykiatrin. Det har framkommit att det har varit svårigheter
att följa upp före detta patienter. Rutiner saknas för att följa upp och stämma av hur
situationen ser ut för patienten efter att en viss tid har förflutit.

55

8. Livsberättelser
Följande berättelser beskriver hur tre patienter har upplevt sin kontakt med PSL-teamet.
Patienterna är representativa utifrån underlaget, där vi träffat en patient som uppfyller
målsättningen och har kontakt med öppenvårdspsykiatrisk mottagning efter avslutad
kontakt med PSL-teamet. De två andra patienterna har inte uppfyllt målen, men hör till
den grupp som har haft psykiatrisk kontakt under tiden de varit inskrivna. Det saknas en
patient som uppfyller kriteriet för avbruten kontakt. Denna patient har vi inte lyckats nå
för intervju och det överensstämmer väl med verkligheten, då en del av patienterna
avbryter kontakten med PSL-teamet och är på grund av detta svåra att nå.

8.1 Fredrik är en kille som varit nere på botten och vänt
Fredrik är en kille som är i tjugofemårsåldern. Han har levt ett hårt liv de senaste tio
åren med mycket droger. Han har haft ett destruktivt socialt kontaktnät och han har lidit
av svår ångest. Fredrik hade en väldigt besvärlig situation för några år sedan då han
avtjänade ett fängelsestraff på fyra månader och mådde psykiskt mycket dåligt.
Jag satt i fängelse för första gången och allting var väldigt illa. Jag hade faktiskt
inget större hopp om att bli bra kändes det. Jag hade ingen att prata med och hade
inte haft det innan heller. Jag hade inga mediciner, jag visste inget om det, jag
levde mitt eget lilla liv liksom. Det var en väldigt jobbig period.

Fredrik berättar att han levde sitt eget lilla liv och att det var en väldigt jobbig period
där han inte kände något större hopp om att bli bra. Det var på fängelset som hans
kontaktman såg att han mådde dåligt och föreslog att han kunde få träffa några som
kom och pratade med honom.
Jag hade egentligen inte några större förväntningar men gav det en chans.
Kontaktmannen på anstalten tog kontakt med PSL-teamet. Fredrik berättar att han inte
kände till någonting om teamet och inte visste vad han skulle förvänta sig, men han gav
det en chans. Han trodde att det var någon som skulle komma och prata lite, ungefär
som Röda Korset som kommer och tar en fika och pratar lite. Han berättar att han alltid
varit väldigt skeptisk till att prata med andra människor och har därför inte velat prata
med någon psykolog eller något sådant. När teamet kom var han ganska återhållsam
med att prata om sig själv. Han kände sig väldigt nervös och nedstämd när han träffade

56

dem första gången. Han säger att ”de var otroligt kärleksfulla människor som överöste
mig med glädje under samtalet” Fredrik bestämde sig för att han ville att de skulle
komma tillbaka efter det första samtalet. Han berättar att han har haft svårt att lita på
människor och visste därför inte om de skulle komma tillbaka som de lovat.
Det kändes väldigt bra att ha pratat med dom, det tror jag att efter första samtalet
ville jag att dom skulle komma tillbaks… Ja vill du att vi ska komma tillbaks
kommer vi nästa tisdag eller torsdag eller vilken dag det nu var… och det gjorde
dom ju då, så det kändes bra att kunna lita på någon då, så jag tänkte att dom säger
nog bara att dom kommer och så kommer dom inte tänkte jag då, men det gjorde
dom ju alltid.

Fredrik och teamet hade fortsatt kontakt en gång i veckan eller oftare fram till
frigivning. I samband med att de träffades fick han hjälp att träffa en läkare på anstalten
och fick då antidepressiva läkemedel utskrivna vilket han tyckte fungerade mycket bra.
Tidigare hade Fredrik kraftig ångest på dagarna och panikångestattacker på nätterna då
han kände att han inte kunde andas.
De ställde alltid upp för mig
Efter frigivning fortsatte Fredrik och teamet att hålla kontakten och han utrycker att det
byggde på frivillighet.
Det kändes väldigt bra att man inte tvingades på någonting för det har jag väldigt
svårt för. Jag kände att det var jag som tog steget mot dom och det kändes ju
mycket bättre, och så känner väl alla människor givetvis.

I anslutning till frigivningen hjälpte PSL-teamet till att knyta en kontakt mellan Fredrik,
öppenvårdspsykiatriska mottagningen, socialtjänsten och frivården. Han upplevde att
han genom detta hade ett starkt nätverk runt sig, som han verkligen behövde i den
situation han befann sig i. Fredrik hade en kontakt med den öppenvårdspsykiatriska
mottagningen där han hade kontakt med läkare och psykolog.
Jag tänkte att de försökte pracka på mig en massa grejer och det hjälper inte- det är
helt otroligt vad det hjälpte… jag hade en enorm ångest och jag låg instängd på
rummet i flera dagar och mådde jättedåligt- det släppte direkt ju direkt. Det tog ju
bara några veckor så var jag som en solskensstråle.
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Tiden efter frigivning hade Fredrik lägenhet, arbete och det mesta fungerade. Under
denna tid höll Fredrik och PSL-teamet kontakt varje vecka. Efter några månader åkte
Fredrik på semester och började använda narkotika igen. När han kom hem blev han
som han säger ”psykosaktig” och slog sönder sin lägenhet och blev utkastad från
lägenheten av bostadsbolaget. När detta hände så hjälpte teamet honom att prata med
bostadsbolaget så han fick en ny chans att få en lägenhet. Han säger:
Det hade aldrig gått annars, inte en chans. Bostadsbolaget hade bara sagt att du kan
gå och lägga dig på härbärget. Jag hade ingen kontakt med mina föräldrar eller
någonting. Allt hade ju bara försvunnit i livet.

Han berättar att PSL-teamet lovade bostadsbolaget att de skulle ta urinprov på honom
under tiden som garanti för att han inte drogade. Teamet kom hem till honom och tog
urinprov, ringde och kollade så allt var bra. Fredrik berättar att under denna tid blev
kontakten ännu tätare. Han hade också en öppenvårdpsykiatrisk kontakt med läkare och
psykolog.
Under denna tid hade vi ofta nätverksmöten där PSL-teamet, öppenvårdspsykiatrin,
socialtjänsten, frivården, min övervakare och jag var med. Helst skulle mina
föräldrar ha varit med också, men de var inte så intresserade.

Han berättar att han gjorde ett misstag när han slutade att äta sina mediciner. När han
kände sig bra, så slutade han, trots att PSL-teamet försökte få honom att fortsätta. Han
ville inte äta mediciner när han kände sig bra och fick då tillbaka ångesten. Han tror att
detta medverkade till att han gjorde nya brott och blev dömd till ett straff på 18
månader.
Det blir ofta så, när jag har så jättekraftig ångest. Jag orkar inte tänka längre, jag
måste bara bort härifrån och så gör man något dumt.

Fredrik avtjänade sedan detta fängelsestraff och satt först häktad under en längre tid.
Under häktningstiden träffades han och teamet varje vecka. Under några månader av
straffet vistades Fredrik på en anstalt utanför Regionens område och då höll de en mer
sporadisk kontakt med brev och telefonkontakt. När han återvände till en anstalt inom
Regionens område återupptogs kontakten igen. Han berättar att han funderade på att
hoppa av samarbetet med teamet när han mådde som sämst. Han tror att det berodde på
isoleringen då han kände att han höll på att bli knäpp. Isoleringen berodde på att
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Fredrik vittnat mot tidigare kompisar och befarade att han skulle råka illa ut om han var
bland de andra på anstalten. Han mådde så dåligt och avskydde allt och alla och kände
att han inte ville ha kontakt med någon människa. Teamet åkte till honom och de
förstod att han mådde väldigt dåligt. De sa att de inte tyckte att han skulle bryta
kontakten. Han säger:
Jag brydde mig inte längre och kände att jag verkligen ville dö helt enkelt. Det var
PSL-teamet som fick mig att vända på steken, så efter det blev aldrig livet som det
var tidigare. Jag kände att ska jag ta självmord eller ska jag leva? Då bestämde jag
mig för att jag ska leva och då ska jag leva ett riktigt liv.

Han medicinerade med antidepressiv medicin under tiden och hade inte tillgång till
droger då han var isolerad. Han säger:
Jag har rannsakat mig själv och man kan nog säga att jag mognat väldigt mycket
under tiden.

I samband med frigivningen slutade han att äta de antidepressiva medicinerna och
känner idag ett halvår efter att han mår bra.
Jag har lagt det gamla livet åt sidan helt enkelt och jag känner att det har hänt något
med mig psykiskt. Det är mycket sällan jag har ångest idag och är det så att jag har
det, så tar jag reda på direkt vad det är. Jag sitter och tänker på vad det är som ger
mig ångest, för det var oftast så att jag inte visste vad det var, man vet inte varför
man mår så dåligt, det liksom hänger här bakom en. Det var PSL-teamet som
berättade hur jag kunde göra. De sa: Nästa gång du får ångest så gör du allt för att
ta reda på vad det är. Jag märker ju att så fort jag får reda på vad det är så hjälper
det ju. Jag kan göra någonting åt det nu, så det har varit jättebra.

Ett helt vanligt tråkigt liv är otroligt skönt
Fredrik hade stöd av PSL-teamet när tiden närmade sig för frigivning. Han hade en
problematisk situation eftersom han inte hade någon bostad och inget arbete när han
skulle bli frigiven. Han berättar att socialtjänsten sa till honom att de inte kunde hjälpa
honom med lägenhet utan han fick ta hand om det själv. Innan frigivningen kontaktade
han väldigt många hyresvärdar, men så fort de fick reda på att han suttit inne så blev det
nej. Teamet kom och hade med sig en katalog på olika skolor med tillhörande internat.
De tyckte att han skulle prova och se om han kunde få en plats på någon av dem.
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Fredrik ringde runt till många skolor, men de hade bara intagning i augusti och januari.
Den sista skolan han ringde till svarade att han var välkommen nästa dag. Detta var
dagen innan frigivningen och teamet hämtade honom på anstalten följande morgon och
körde honom till skolan. Teamet fanns med som ett stöd under dagen vid inskrivningen
på skolan. Vid denna tid hade Fredrik återupptagit kontakten med sina föräldrar och de
var med när han flyttade in på skolan. Ett halvår har gått sedan han frigavs och började
på skolan.

Han har nu kontakt med ett annat PSL-team på den ort han befinner sig på. De har
hjälpt Fredrik med en kontakt på vårdcentralen, så han kan ringa ett nummer och få
medicin direkt utan krångel om han börjar må dåligt igen. Fredrik och det nya PSLteamet har inte samma kontakt som han hade med de andra. Han har inte samma behov
längre och har inte den relationen som han hade med det andra teamet. Han har
fortfarande lite kontakt med det gamla PSL-teamet och uttrycker:
Jag har kontakt med PSL-teamet givetvis för att jag älskar ju dem mer än någon
annan människa på jorden, för utan dem hade jag knappast suttit här, det vet jag ju,
så mycket som de gjort för mig.

Fredrik berättar att han har förändrats mycket, förut var han väldigt inåtvänd och hade
svårt att lita på andra människor. Han känner ibland av detta och menar att det beror
nog på att han levt i den undre världen så länge och där kan man inte lita på någon. Han
har tagit avstånd från sitt tidigare liv och säger:
Jag tycker att det är så härligt att leva ett så här helt vanligt tråkigt liv. För mig är
det helt otroligt skönt att göra det och ha den här rutinen. Jag pluggar på dagen och
direkt efter skolan åker jag och en kompis ner till gymmet. Vi tränar i två timmar
och så åker vi hem till honom och kanske tittar på en film. Sedan åker jag upp till
mig och lagar mat och är tillsammans med tjejen. Nu behöver jag inga mediciner
längre och jag sover så gott på nätterna.

Reflektioner
Med utgångspunkt i målsättningen ska begreppen frivillighet och allians undersökas.
Fredrik utrycker att PSL-teamet inte tvingade på honom någonting och att han tog det
första steget när han lärt känna dem en aning. Han upplevde att teamet presenterade
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idéer som han inte kände till tidigare och som kunde underlätta för honom när han
mådde dåligt. Utifrån målen fick Fredrik tillgång till läkarkontakt och medicin. Med
utgångspunkt i frivillighetsbegreppet kan vi se Fredriks upplevelse utav att inte bli
påtvingad något som han inte ville. Han tycker att hans möjlighet att välja om han ville
eller inte var en av orsakerna till att han kände förtroende för teamet. Fredrik har levt
med en ständig känsla av att inte kunna lita på andra människor och vid inledningen av
kontakten med teamet, upptäckte Fredrik att han faktiskt kunde lita på att de alltid kom
eller hörde av sig som de lovat. Jönsson (2004) beskriver att det är två aktörer som
medverkar, jag och den andre, där fokus är relationen mellan dessa.

Tiden mellan de båda straffen hade Fredrik en period då det fungerade ganska bra med
arbete och bostad till en period där han började missbruka igen och blev utkastad från
sin lägenhet. Under denna tid var Fredrik med på ett flertal nätverksmöten där bland
annat öppenvårdspsykiatrin medverkade.

PSL-teamet tog ju en väldigt bra kontakt med sociala myndigheter och knöt den
kontakten mellan mig och dom och sedan också frivården, så det blev ju ett väldigt,
väldigt starkt nät, som ett nätverk runt mig. Det var ju kanon alltså, för det
behövdes verkligen.

Fredrik hade en läkare och psykologkontakt på öppenvårdspsykiatriska mottagningen
under

denna

tid.

Enligt

målsättningen
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stabila
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öppenvårdspsykiatriska mottagningen ett av målen för PSL-teamets verksamhet.
Fredrik har tidigare varit mycket misstänksam mot den psykiatriska vården men han
hade kontakt med dem under tiden teamet medverkade. När han blev frigiven och
flyttade till en annan ort valde han att etablera en kontakt med en vårdcentral istället för
öppenvårdspsykiatrisk mottagning. Detta kan tala för att han fortfarande är skeptisk till
den psykiatriska vården och valt ett annat sätt att få sina behov tillgodosedda.

8.2 Magnus väg mot en normal tillvaro
Magnus är en kille på något över tjugo år, han har en svart keps på huvudet, beige
munkjacka och stora hängiga byxor. Hans kropp är mycket mager och han ser rätt så
blek ut. I båda öronen har han flera örhängen. Under flera år har han missbrukat
narkotika. Han har problem med humörsvängningar, som gör att han mår dåligt. Han
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blir lätt arg och irriterad. Magnus familjeförhållanden har under uppväxten präglats av
svårigheter och problem. Detta har bidragit till att han idag har en dålig relation med
sina föräldrar. Han har emellertid en bra relation med sin lillebror och de delar
lägenhet. Han har klarat av grundskolan, men berättar att han påbörjat och avslutat
gymnasiet flera gånger.

PSL-teamet gör entré
Sist han avbröt sin utbildning berodde det på att han blev häktad. Det var på senvåren,
och han hade bara några få kurser kvar för att avsluta sitt gymnasiebetyg. Det var i
häktet som han kom i kontakt med PSL- teamet. Det var personalen som upplyste om
att PSL- teamet fanns och kunde hjälpa honom. Livet under tiden som häktad beskriver
han så här:
Det är tråkigt som fan… jag mådde inte alls bra, det är allmänt otrevligt. Det fanns
ju ingen stimulans över huvudtaget, jag fick inte träffa psykologer, jag var inte
prioriterad att göra någonting egentligen…Jag fick behålla bostaden för kontraktet
står inte på mig…min fostermorsa gick in där och betalade en hyra eller någonting
och så tog socialen resten.

Det var PSL-teamet som först ringde upp honom. Efter en överenskommelse kom de på
besök och då satt han på häktet. Hans förväntningar var att de skulle hjälpa honom till
psykiatrin, för dit ville han komma för sina psykiska problem.
Dom förklarade vad de kunde hjälpa mig med… som med praktiska saker… som
att ja, hitta kontakterna här på sjukhuset och sådana grejer… kontakter med
läkare… jag visste inte hur jag kunde göra så ja det var inte så mycket att fundera
på. Det var ju inte jobbigt att ha kontakt med dom så att säga.

Det vanligaste var att de träffades en gång i veckan. Magnus tycker att PSLteamet var bra när de ringde och påminde honom om tider som han inte fick
missa. Det var alltid teamet som kom till honom. Han upplever dock att de är lite
för långt bort och tror att det har betydelse för relationen. Han tycker att träffarna
med teamet varit okey, men skulle vilja ha haft tätare kontakt. Han säger så här
om sina upplevelser:
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PSL- teamet påminde mig om var jag skulle vara någonstans… de ringde och hade
koll… och vad jag skulle göra… och det var bra, ja det var det faktiskt. I bland åkte
vi och handlade och andra praktiska saker, så som telefonsamtal eftersom jag
saknar hemtelefon. I bland kom de hem och lagade mat eftersom jag inte äter så
mycket. Skulle vilja ha haft tätare kontakt med dom. Det är för lite tid som man får
träffa PSL-teamet… det är för lite att bara träffas en gång i veckan … det skulle ha
varit lite mer. Det är ju svårt liksom när de inte är med så mycket… dom finns ju
inte här i stan och det försvårar ju lite…

Dags för avsked
Magnus berättar att han har haft kontakt med PSL-teamet under cirka ett halvår.
Psykiatrin har ordnat en kontaktperson och de träffas tre gånger i veckan och idag har
han också kontakt med läkare och psykolog. Och han har ganska så nyligen påbörjat en
medicinsk behandling. Magnus är nöjd för den hjälp han har fått, säger så här:
De har hjälpt mig på den vägen genom att de slussade mig snabbare vidare direkt
till psykiatrin. Det var ju mitt största problem… nu har jag ju struktur på dagen och
det är ju det jag ska ha. Jag har några grejer den här veckan och i stort sett varje
dag. Så det är mer strukturerat än innan jag träffade teamet.

Det som var planerat att vara ett nätverksmöte blev istället ett avslutande möte med
PSL-teamet. När Magnus berättar om denna situation så gör han det i pluralis. ”Vi” uttrycker Magnus och då har han inte själv stått för beslutet, utan kontaktpersonen har
varit med och påverkat hur utfallet har blivit. Så här berättar Magnus när kontakten med
PSL- teamet avslutades:
Ja, dom var ju så långt bort, så vi har gallrat. Vi kom fram till att det var dags för
avslutet gemensamt…de behövdes inte längre och vi skulle gallra bort alla onödiga
myndigheter, Nu har jag ju kontakt med min kontaktperson och med de andra här
på sjukhuset…så jag behöver inte ha PSL-teamets hjälp.

Idag kämpar Magnus för att få ordning på sitt liv. Han har en önskan om att leva ett
lugnare liv utan droger. Han ska ta kontakt med en kommunal arbetsmarknadsenhet, för
som han säger få mer struktur på vardagen.
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Har börjat på fordonsprogrammet, byggprogram och IV program och sist Komvux…men
jag har inte avslutat någonting…utan allting blev bara…Ja, ja vill ju börja skolan igen…
men jag är inte drogfri och så…en mer normal tillvaro skulle jag vilja ha.

Reflektioner
Magnus är en ung man med trasslig uppväxt. PSL- teamet kommer in i hans liv när han
sitter på häktet och allt känns hopplöst och svårt. Han har ett haschmissbruk och han
mår dåligt. Hans enda familjekontakt är en lillebror som han umgås med. Han saknar
kontakt med föräldrar och släkt och allt vad det innebär att ha ett socialt nätverk När
han får möjlighet att kompensera detta med PSL- teamet, förstår han snabbt vad han
kan använda dem till. Han mår psykiskt dåligt och skulle vilja ha mera träffar med
teamet. I häktet träffas de två gånger. Han ser teamet som en möjlighet att få den hjälp
och stöd som han tycker sig behöva. Detta visar på att det finns en frivillighet i hans
kontakt. Han uttrycker det också som att det ”inte var något jobbigt för honom att ha
kontakt med dom”. Ska man se hur frivilligheten har yttrat sig så verkar Magnus
uppfatta PSL-teamets medverkan mer som ett erbjudande, ett alternativ som verkade
attraktivt som han sedan accepterade.

Under tiden som PSL- teamet och Magnus träffas kommer de till honom ungefär en
gång i veckan. Då hjälper de honom med de vardagliga sysslorna. De lagar mat, hjälper
till med myndighetskontakter och andra praktiska saker så som föräldrar brukar göra,
som ett led i uppfostran. De har gett Magnus en struktur på vardagen som han saknat.
Han påtalar att han skulle vilja ha ännu mer kontakt med dem. Detta kan ses som ett
mått på att han trivs med deras sällskap. Att han inte fått mer tid kan bero på att han
inte uttalat detta för teamet eller att de gjort en avgränsning utifrån hans uppskattade
behov. Om orsaken vet vi inte. Själv menar han att avståndet gjort att de inte kommit så
ofta, att de inte befinner sig i samma stad utan flera mil bort. Samtidigt så kan man
också se det som att PSL- teamet faktiskt möter upp Magnus där han är: han vill ha
kontakt med psykiatrin och därför kommer arbetsinsatsen främst att riktas emot detta
mål. Man kan tänka sig att PSL-teamet inte behöver lägga ner så mycket resurser för att
få till stånd en allians med Magnus. Detta eftersom han redan är motiverad och vill ha
en förändring av sitt liv. En tanke är att det var en anledning till att han så snabbt fick
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öppenvårdsmottagningen gjort att Magnus fått den hjälp han behöver. Han har fått en
stabil allians genom kontaktpersonen och genom läkarkontakt. Magnus har ett
narkotikamissbruk som han idag strävar efter att avbryta, men är inte riktigt där än.
Efter det att han fått den hjälp som han tidigare saknat har samarbetet avslutats med
teamet. Han upplever att han idag är nöjdare med sin livssituation mot vad han var
tidigare. Idag tycker han att han har struktur i vardagen.

Att ha en relation har en stor betydelse för återhämtningen enligt Topors (2001) studie
om återhämtningen. Magnus upplevde en krissituation när han hamnade på häktet. Då
kommer PSL –teamet som möter upp, lyssnar och tar sig tid. Att "bli sedd” och att ”bli
hörd” var några betydelsefulla inslag för att återhämtningen skall lyckas. Ett
ställföreträdande ”hopp” att någon tror på honom är andra viktiga inslag i
förändringsprocessen. Magnus tid som patient har varit ungefär ett halvår, om man
räknar från den första kontakten till avsked. En relativt kort period kan tyckas utifrån
den problematik som Magnus har. Samtidigt så har PSL –teamet varit lyhörd inför
Magnus önskan om att avbryta kontakten. Detta visar ytterligare att det är frivilligt att
ha kontakt med teamet. Framtiden för Magnus ser ljus ut med tanke på den vilja och
analysförmåga av sin situation han uppvisar. Det han behöver är ett stabilt kontaktnät
med vänner och släktingar. Om han inte får detta finns en risk att han återfaller i sitt
forna levnadsmönster. Han kommer att stöta på andra problem som kan vara svårt att
bemästra för den som inte fått den normala socialiseringen med sig under uppväxten.
Kontaktpersonen kan förhoppningsvis fortsätta den inslagna vägen som PSL teamet har
visat för honom.

8.3 Saras berättelse
Sara är en ung kvinna. Hon har använt droger under tio år av sitt unga liv. Livet ställdes
på sin spets när hon blev gravid. Hon hade ingen bra kontakt med sina föräldrar då hon
levde ett kaotiskt liv som missbrukare. När barnet föddes satt hon på häktet och hennes
liv var ett enda kaos.

Sara berättar att det var sjuksköterskan på häktet som tipsade om PSL-teamet.
Sjuksköterskan trodde att det kunde vara bra i den svåra situation som Sara befann sig.
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Hon hade en rättegång och en vårdnadstvist framför sig och visste inte hur hon skulle
reda upp sin trassliga situation. Inför beslutet att kontakta PSL-teamet säger Sara:
Man ville ju inte ha något med psyk att göra. Det kunde ju fläcka ner mitt rykte så
att jag inte kunde få vårdnaden om barnet. För själva namnet PSL låter ju lite
skrämmande.

Sara bestämde sig ändå för att träffa PSL-teamet då hon trodde att de kunde hjälpa
henne i den kaotiska situation hon befann sig i. PSL-teamet kom till häktet och
presenterade sig och de bestämde tid för en ny träff. Senare flyttade Sara och babyn in
på ett utredningshem och hon och PSL-teamet träffades där under de månader hon
bodde där.

I domstolsbeslutet dömdes hon till att underkasta sig psykiatrisk vård och PSL-teamet
ordnade så hon fick kontakt med en psykolog på den öppenvårdspsykiatriska
mottagningen. Hon berättar att PSL-teamet hade en tät kontakt med henne under denna
tid. De hjälpte henne med alla kontakter som hon hade med andra myndigheter under
den första tiden och de hjälpte henne att göra i ordning den nya lägenheten.
PSL-teamet har alltid trott på mig, det betyder mycket och de har aldrig förstorat
upp mina problem. Vem tror att man ska fixa en lägenhet och sköta ett litet barn
när man aldrig har gjort det förut? Det är inte många som tror att man klarar det
eller vågar tro att man gör det. Det var gott att ha dem då.

Sara berättar att kontakten med PSL-teamet har minskat i takt med att livet börjat ordna
sig för henne. Hon är utskriven från PSL-teamet, men de har fortfarande lite kontakt
med varandra. Sara har flyttat till en annan ort och har nu också en mycket bättre
kontakt med sina föräldrar eftersom hon har slutat att missbruka. Sara lever nu sitt liv
som ensamstående mamma och hon går en utbildning sedan ett år tillbaka. Målet är att
få ett arbete och tjäna egna pengar. Hon säger:
Jag hade inte klarat av detta utan PSL-teamets hjälp. Det är faktiskt så, om alla
hade haft sådan hjälp så, fast det kommer inte alla att få… Det är en andra chans
man får.
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Reflektion
Hon tyckte att det kändes lite skrämmande med PSL-team på grund av anknytningen
till som hon säger - psyk. En uppfattning som Sara säkert delar med många andra. Hon
visste inte vad de kunde hjälpa till med, men hade fått reda på att en kille i liknande
situation hade fått hjälp med att skaffa lägenhet och därför beslöt hon sig för att träffa
teamet. Bostadssituationen var akut för Sara efter häktestiden. Fördelarna fick på något
sätt vägas mot nackdelen – att PSL-teamet kommer från psykiatrin. På tal om
frivilligheten säger Sara: ”Ja, jag har nu efteråt känt mig privilegierad, det har aldrig
känts som tvång.” Saras upplevelse är att hon inte har blivit tvingad till kontakt med
teamet även om hon i domstolsbeslutet var tvingad till att underkasta sig vård genom
teamets försorg. Hon har inte heller någon gång tänkt på att bryta kontakten med
teamet, även om hon någon gång har känt misstänksamhet. Men den känslan har bara
varit sporadisk och hon litar på dem fullt ut: ”De ställde upp i rättegången och på något
sätt så tog de ett ställningstagande som gjorde att jag kunde lita på dem och att de inte
stod på någon annans sida.”

De positiva minnen Sara har från tiden med PSL-teamet är framförallt när de kom med
bullar och tog en fika: ”Man slappnar av liksom, man pratar och sådär… trevligt… de
är naturliga liksom, inget märkvärdigt.” Sara berättar också teamets förmåga att
tillgodose behoven. De har inga raka lösningar utan anpassar det individuellt och är bra
på att känna av människor. Eftersom Sara har erfarenhet av andra myndighetspersoner
gör hon jämförelsen med teamet att de har en frihet i sitt arbete. Sara beskriver själv att
de är positiva och utstrålar energi vilket som i sin tur har förmedlat kraft till Sara att
”fixa en lägenhet och sköta ett litet barn”.
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9. Avslutande reflektioner
Att överge en kriminell livsstil och sluta med droger eller återhämta sig från psykisk
sjukdom innebär inte att återgå till sitt tidigare liv, nej det handlar om förändring och
omorientering och att under denna process ha stöd på vägen. När livet består av inre
och yttre kaos såsom att höra röster, ha drogmissbruk och vara kriminell, krävs det att
det också finns något att säga ja till. Ett alternativ till den tidigare livssituationen, något
annat som lockar och motiverar till förändring. För att en förändring skall vara möjlig
krävs det att patienten själv vill förändras. I vår studie nämner informanterna att PSL –
teamet sågs som ett frivilligt erbjudande vilka skapade ordning i kaoset.

Eftersom vi gör en måluppfyllelseanalys ställer vi oss frågan: Har verksamhetens
formulerade mål blivit uppfyllda? Om vi skulle vara nöjda med svaret får vi emellertid
inte svar på själva genomförandets betydelse för att uppnå målen, vilket då utgör ett
dåligt underlag för en möjlig lärprocess. För att koppla till Vedungs (1998)
utvärderingsteori; så menar han att först görs en tillbakablick där det bedöms vad som
är, eller har varit för att sedan fungera som en vägledning framåt. På detta sätt tillförs
ny kunskap till området som utvärderas. I studien gör vi ett försök att finna faktorer
som främjar respektive försvårar patientens återhämtning till en fungerande
livssituation. Vår avsikt är att se vad PSL-teamet har tillfört och hur och om deras
medverkan påverkat en förändring av patienternas livssituation. Förutom att analysen
kan ge underlag för kvalitet i arbetsprocessen, tänker vi oss också att eventuella
samband mellan insatser-genomförande–resultat skall synliggöras. Hur ser utfallet ut,
stämmer slutprestationerna överens med de mål som verksamhetsansvariga har
formulerat?

9.1 Målanalysen gav följande resultat
Den formella målformuleringen utgår från organisationens sätt att se hur problematiken
kring målgruppens specifika svårigheter och behov skall angripas. Intentionen är att en
vårdkedja skall uppstå kring patienten. I början på kedjan finns PSL-teamet som startar
och knyter an den första kontakten. När denna alliansskapande process är genomförd är
det meningen att patienten skall lotsas vidare till rätt instans.

68

•

Patienten skall acceptera och frivilligt delta i psykiatrisk behandling med syfte att
kunna kontrollera sin sjukdom

•

Patienten och öppenvårdspsykiatriska mottagningen på patientens hemort, skall
knyta en stabil allians

Vår ambition var att se om patienterna etablerat kontakt med öppenvårdspsykiatrin på
hemorten, så som det är tänkt i enlighet med målen. Studien visar att det är 33 av de 53
patienterna som under tiden de var inskrivna hos PSL–teamet hade en kontakt med
psykiatriska öppenvården. Men vid avslutad kontakt med teamet så ser det dock
annorlunda ut: då är det endast tio av de 53 i patientgruppen som har fortsatt kontakt
med psykiatriska öppenvården. Tabell 8 visar hur materialet är kategoriserats utifrån tre
grupper beroende på hur situationen ter sig vid utskrivning.

Tabell 6: Patientens situation vid utskrivning från PSL-teamet
Situation vid
utskrivning från
PSL-teamet

”Lyckade”

Övriga

”Misslyckade”

Antal patienter

10

22

21

n = 53

I gruppen ”övriga” finns till exempel de patienter som har flyttat till annan ort på grund
av studier eller för att komma närmare släktingar. Några av patienterna har fungerande
nätverk med andra aktörer som till exempel vårdcentral eller vårdgivare i privat regi.
Andra finner vi som fått kontraktsvård och behandlingshem. (Jämför tabell 5 sid 51)
Gruppen ”övriga” visar på att det finns andra alternativ som fungerar för patienten.

Andra

förklaringar

till

varför

patienterna

inte

etablerar

kontakt

med

öppenvårdspsykiatrin på hemorten kan vara svårigheter att etablera en vårdkedja. Det
kan alltså vara så att patienterna avstår från behandling via hemteamet, därför att det är
PSL-teamets personal som patienten byggt upp en kontakt med och känner förtroende
för och det finns svårigheter förbundna med att lotsa den relationen vidare. En fråga
som aktualiseras i detta sammanhang: är detta verksamhetsmål ett realistiskt mål. Att
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skapa en relation åt någon annan - går det? Vi har kommit fram till att detta är förenat
med betydande svårigheter.

En annan förklaring kan vara att patienten faktiskt inte är i behov av behandling via
psykiatriska öppenvårdsteamen efter avslutat kontakt med PSL-teamet. Dels kan
patienten ha fått det stöd han/hon behöver via PSL-teamet och vid tiden för avslutande
av kontakten faktiskt inte är i behov av professionell behandling, dels kan det vara så
att patienten behöver annat stöd än det som öppenvårdspsykiatrin kan erbjuda. En
annan förklaring kan vara att det inledningsvis gjorts en felaktig bedömning av
patientgruppens behov. När målen för PSL-teamets verksamhet formulerades så fanns i
organisationen en föreställning om att den här patientgruppen har en allvarlig psykisk
sjukdom och är i behov av långvarig psykiatrisk behandling. Det kan vara möjligt att
den bedömningen inte stämmer överens med de faktiska behoven.

För att det andra målet skall uppfyllas fordras att patienten och den psykiatriska
öppenvårdsmottagningen på sikt skall skapa en stabil allians- vilket då utgår från
tanken om att en långvarig psykiatrisk behandling är en förutsättning för patientens
återhämtning och för att undvika återfall i brott.

9.2 Processanalysen visade på andra resultat
Eftersom vi utvärderar en verksamhet i människobehandlande organisationer är vi
medvetna om svårigheterna i att utvärdera uppdraget: om PSL-teamet fyller sitt syfte
och når sina mål. Detta går inte att avgöra utifrån en förenklad linjär orsak - verkan
perspektiv, där varje insats ses isolerad leda till en viss effekt. Oavsett orsaker till att
inte fler patienter har en fungerande stabil allians med öppenvårdsmottagningarna, är
det är dock klart att PSL-teamet ”lyckats” med fler än dessa tio patienter i den mening
att de har uppnått en fungerande livssituation. Vad det var det då för åtgärder som hade
vidtagits när samma ärende ansågs som ett misslyckande i måluppfyllelseanalysen. För
att kunna få något svar måste patienten följas över tid, där behov och problematik
relateras till åtgärder. Det är i denna processanalys som vi ser och konstaterar följande
positiva slutsatser.
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Resultatet visar att det inte bara är kaos på insidan för patienten, det är kaos på utsidan
också när PSL-teamet inleder kontakten med patienten. Människors behov är komplexa
och mångdimensionella. De innefattar allt från det grundligaste biologiska behov så
som mat och värme till materiella behov som bostad och meningsfull sysselsättning.
Bakom olika problem och symtom som människor kan ha i livet, till exempel missbruk
och psykiska sjukdomar, så finns det så gott som alltid behov av ett djupare slag. Det
kan vara behov av exempelvis trygghet och gemenskap som inte har blivit
tillgodosedda.

Att försöka förstå människors verkliga behov menar Sandell och Berglund (1990)
ligger närmare ”problemets kärna” än att noggrant definiera och diagnostisera själva
problemet i sig. I det västerländska samhället är det intellektuella och linjära tänkandet
prioriterat. I det linjära tänkandet finns föreställningen om att allt har ett enkelt
samband i orsak och verkan. Men i arbetet med socialt utsatta människor är det inte
möjligt att skilja ut en orsak till den enskilda personens situation. Istället rör det sig
oftast om ett sammanhang av skeenden. För att som hjälpare förstå individens situation
krävs då att reflektera kring händelser och vilka konsekvenser det får för den som är
socialt utsatt. Det komplexa i situationen gör att det istället relateras till ett
orsakssammanhang – ett cirkulärt tänkande. I det cirkulära tänkandet inriktas inte
arbetet på en åtgärd, utan istället skapas en process som leder insatserna i en viss
riktning. Processen kan då på sikt få till stånd en mer djupgående förändring utan att en
bestämd effekt kan garanteras.
En investering i nuet bör vara utan krav på omedelbar utdelning. Om den kommer
på sikt vet man inte och inte heller hur den ser ut eftersom man inte är ensam om
att bidra. Ett gott bidrag kan stödjas och stärkas av andra men också raseras.
Tillfredsställelsen bör ligga i att ha del i utdelningen.

( Danielsson & Liljeroth, 1996, sid 55 )

Detta är kanske ett av PSL-teamets största förtjänst när de möter patienten som befinner
sig mitt i ett enda kaos. I mötet utgår personalen från patienternas egna beskrivningar
av verkligheten, sina egna upplevelser av sina problem. Här kan vi tänka oss att
patientens mål, vad han eller hon anser sig behöva, inte behöver sammanfalla med
verksamhetens målformulering. Vad motiverar då att kontakten med patienten har
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avbrutits trots att inte kontakt med öppenvårdspsykiatrin var etablerad? Vi kan se att de
flesta avslutande kontakterna också sker i samråd mellan PSL-teamet och patient. Med
andra ord har inte kontakten avbrutits på grund av patientens frånvaro. Vi ansåg det
intressant att följa de här ärendena. Det som visade sig var att flera ”trots allt” var
ganska lyckade. Det fanns patienter som fått en relation med andra aktörer i nätverket.
Exempelvis hade någon av patienterna etablerat en kontakt med Primärvården, likaså
finns det patienter som flyttat till annan ort och startat upp sitt liv på nytt. Skall vi då se
de här patienterna som misslyckade? Svaret är självklart nej. Målen är utformade för att
vara mätbara, men vad är det som mäts? Problemet är att det inte går att detaljstyra
människors utveckling. Verksamhetens mål är emellertid utformade som om det vore
möjligt. Det framstår tydligt i studien att vägen till målet kan ta sig många olika former.
Vad är det då som PSL –teamet bidrar med för att återhämtningen skall bli möjlig?

Struktur i vardagen
Patienterna upplever att de blivit bemötta i en ömsesidig förtroendefull relation, där de
fått stöd och hjälp på vägen. Att de blivit bemötta av positiva människor som utstrålar
energi var det gemensamma omdömet om patienternas kommentar om personalen. De
professionella sågs som ett ”ställföreträdande hopp”, att det fanns någon som trodde på
att en förändring faktiskt var möjlig, var andra inslag som informanterna nämnde.
Patienterna menade att PSL-teamet har gett vardagen struktur, något som tidigare
saknats. De nämner vardagliga händelser, som att de har påmint om tider och hämtat
dem för olika nätverksbesök. Annat som informanterna nämner som positivt för den
sociala relationen, är att PSL-teamet har kommit till dem. De har fikat och gjort olika
aktiviteter tillsammans, personalen har sökt upp dem när de råkat illa ut eller återfallit i
missbruk, vilket har gjort att patienterna känt sig betydelsefulla. PSL–teamets
engagemang har av patienterna beskrivits vara över det förväntade, de har varit
personliga och pratat om annat än problem och sjukdom. Topors (2001) studie av
intervjupersoner som återhämtat sig från psykisk sjukdom, visade ett liknande resultat.
Begrepp som ”att bli hörd på” och ”att bli sedd ” nämndes som viktiga inslag för
återhämtningen.
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Situationsrelaterat arbete
En förutsättning för att uppdraget skall anses lyckat är att det utvecklas en
förtroendefull relation med teamets personal. I arbetet med patienten ses denne som en
aktiv aktör: individen måste själv fatta ett eget inre beslut om deltagandet. Med andra
ord, en hög grad av frivillighet, men som ibland kan vara frivillighet under tvång. Detta
upplevdes också av informanterna. PSL-teamet checkar av vilka kontakter som
eventuell finns och vilka som kan behöva skapas. De söker upp myndigheter och
vårdorganisationer. I detta sammanhang fungerar de som ett kitt mellan myndigheterna.
Insatserna anpassar de efter behov och gör individuella lösningar av situationen. Här
finns ingen dos av någon universalmedicin som passar alla. Detta stämmer väl överens
med Lipskys (1980) definition av gräsrotsbyråkraten som gör egna individuella
tillämpningar av generella regler. I arbete med människor så går det inte att förutsäga
vad som kommer härnäst. Detta oförutsedda gäller i allra högsta grad arbetet med
missbrukare. Improvisation och flexibilitet är egenskaper som krävs av personalen för
att resultatet skall lyckas. Personalen har kompetens i fråga om yrkeskunnande och
erfarenheter. Som ett mått på den ”goda relationen” i det sociala arbetet nämner Morén
(1996) de fyra bärande principerna: närhet, respektfullhet, ömsesidighet och ickemoraliserande.

Av

det

som vi

har kunnat

se

genom observationer

och

personalintervjuer, samt genom patientintervjuer så har en hög grad av den ”goda
relationen” varit närvarande i teamets arbete.

9.3 Främjande och hindrande faktorer för återhämtningen
Det som studien funnit främjar återhämtningen är att i den sociala interaktionen mellan
professionell och patient utvecklas en ömsesidig och förtroendefull relation. För att en
återhämtning skall vara möjlig krävs det också att det finns materiella förutsättningar.
Egen bostad och pengar är exempel på basala behov som en stor andel av patienterna
saknar och som behövs för att ett socialt liv skall kunna bli möjligt. För den här
målgruppen är det nödvändigt med sociala och pedagogiska insatser i form av
vardagsnära stöd. Det handlar många gånger om att lära sig hur man lever ett vanligt
vardagsliv så som att sköta sitt boende, betala räkningar, handla och laga mat. Patienten
behöver ett stöd i sin resocialisation och återhämtning. Problematiken för den psykiskt
störda lagöverträdaren är stor och det behövs insatser på flera nivåer för att en
fungerande livssituation skall bli verklighet, det räcker inte med bara sjukvårdsinsatser.
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Visst kan det spela roll för en del personer att få medicin i rätt dos, men resultatet visar
snarare på patienternas brister och behov av sociala relationer där de upplever att någon
bryr sig.

Myndighetsutövningen ingår inte i PSL-teamets uppdrag, vilket har bidragit till
patienternas upplevelse av frivillighet. Patienterna upplever att de kan välja att ha
kontakt eller inte. Vi tror att det är först då, som ett äkta deltagande kan äga rum och ett
möjligt förändringsarbete kan komma till stånd. Samtidigt visar studien att det inte
alltid går att etablera någon kontakt med patienten eftersom det är och ska vara en
frivilligt deltagande. Vår slutsats är att som professionell lyckas man bäst när man
upphör att vara formellt professionell och istället lyckas bygga upp en personligt
professionell roll till patienterna. Att man verkligen bryr sig, visar engagemang. En
äkthet och övertygelse som avspeglar sig i handling. Resultatet visar på att det är i det
mänskliga mötet och i den djupare relationen som vändpunkter kan skönjas och
mänsklig förändring kan stödjas för de psykiskt störda lagöverträdarna - inte genom
sanktioner och tvång.

Komplexiteten kräver samverkan mellan flera berörda myndigheter. Det som framkom
som det största hindret för patienternas möjlighet till återhämtning var bristande
samarbete mellan teamet och andra myndigheter. En förutsättning för att patienten skall
få hjälp via PSL-teamet är att andra myndigheter har kännedom om verksamheten och
på så sätt kan förmedla kontakten. PSL-teamet utrycker att det finns en viss osäkerhet,
rädsla och motstånd hos andra aktörer i patientens nätverk. PSL-teamet har här en
viktig funktion då de fungerar som patientens språkrör.

9.4 Sammanfattning av slutsatser
•

En svag måluppfyllelse när det gäller att få patienten att acceptera och knyta en
stabil allians med öppenvårdspsykiatrisk mottagning.

•

Processutvärderingen visar att hälften av patienterna på olika sätt kan anses som
lyckade då någon form av återhämtning eller förändring av livssituationen har
skett i form av till exempel studier, kontakt med andra vårdgivare, bättre
kontakt med anhöriga.
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•

PSL-teamet fungerar som ett kitt mellan myndigheter och står ofta för
kontinuiteten för patienten. Insatserna anpassas efter individens behov och
utifrån generella regler skapas individuella lösningar.

•

PSL-teamet lyckas i hög grad skapa en social relation med patienten där denne
känner sig hörd och sedd. Den sociala relationen har stor betydelse för
återhämtningen till en fungerande livssituation.

•

De patienter som finns med i studien upplever en frivillighet i kontakten med
PSL-teamet. Patienten måste själv bestämma om han/hon vill ha kontakt med
teamet. Men utifrån den situation som patienten ändå befinner sig i får det
tolkas som frivillighet under tvång – vilka andra valmöjligheter står till buds?
Det viktiga torde dock vara patientens upplevelse av frivilligheten.
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Intervjumatris vid klient/ patientintervju ( IP= intervjuperson)

Bilaga 1

kronologi

Attityder till PSL

Livskvalitet

upplevelser, erfarenheter

upplevelser,
"välbefinnande"

Hade IP
några förväntningar
inför det första mötet?
Vilka i sådana fall?

Hur mådde IP?
Hur såg IP
sociala nätverk ut?

Vilka motiv och mål
för deltagandet?
Hur var bemötandet?
Något som kunde
gjorts annorlunda?
Påverkades IP kontakter

Efter de första
kontakterna med PSL?
Påverkades humöret
och självkänslan?

1 Före
Vägen till PSL

"Fakta", händelser

Vad gjorde IP
innan kontakt togs med
PSL-teamet?
Vilka aktörer hade IP
kontakt med?

2.Ingång
Inskrivning, mål
och "handlingsplan"

Hur fick IP första
kontakt med PSL?
Hur upplyst blev
IP om dess frivillighet?

med de andra aktörerna?
3. Under
Tidsperioden då
IP deltar

Hur ofta hade IP
kontakt med PSL?
Hur såg kontakten ut?
Vilka andra
aktörer hade IP
under denna tid?
Förändrades uppdraget något?
Om, hur kom det sig?

Funderade IP på
att "hoppa" av någon
gång? Om ja
vad fick IP att
fortsätta kontakten?
Eller vad fick IP att
"hoppa av?”
Påverkades kontakterna med
de andra aktörerna
under denna tid?
Hur då i sådana fall?
Vilka förväntningar
hade IP på PSL teamet?
Infriades dessa?

Hur mådde IP under
denna period?
Några förändringar i IP
sociala nätverk?

4. Avlut från PSL

Vilka andra aktörer hade
IP kontakt med vid
tiden för avslut?

Hade IP och PSL kommit
fram till vad IP
skulle göra efter avslut
med PSL?
Vem initierade avslut?
Var IP nöjd med PSL:s insats?

Hur mådde IP?
Förändringar i humör
och självkänslan?

5.Efter
Tiden efter avslut fram tills idag

Behöver IP kontakt med andra
aktörer efter
avslut från PSL?
Vilka då? För vad då?

Något särskilt positivt minne
från kontakten med PSL?
Något som var särskilt bra/
dåligt? Något som
borde fungerat annorlunda?
Hur uppfattar IP vad PSL
bidrog till?
( vad gjorde de, var detta viktigt
för IP?)

Vad hände efter PSL?
Vilka förväntningar
hade IP på hur
tiden efter avslut
skulle se ut,
sysselsättning, bostad
stöd från andra,
välmående?
Infriades dessa?
Hur har IP mått
efter avslut från PSL?
Några väsentliga
förändringar i
IP livssituation?
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På vilket vis?
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Bilaga 2
Frågor inför gruppintervju med PSL-teamet 050404
•

Beskriv vad det var som gjorde att ni sökte tjänsten? Vad lockade, infriades
förväntningarna?

•

Beskriv yrkesrollen som professionell – inte myndighetsutövning eller
behandling?

•

Känner ni att det finns tid och utrymme för varje patient?

•

Vilka erfarenheter har ni av andra aktörer, har det förändrats under tid – har det
förändrats från start framtill nu?

•

Arbetsprocessen? Beskriv nybesök-nätverk-avslut. Vad händer mellan faserna?
Hur mycket information har ni innan ni träffar patienten?

•

Vad lägger ni in i begreppen: Allians, frivillighet och stabil allians?

•

Vilka visioner har ni inför framtiden?

Frågor inför gruppintervju med frivården 050419
•

Kan ni beskriva vad det är som avgör att ni erbjuder kontakt med PSL-teamet.

•

Har ert arbete/verksamhet förändrats på något sätt sedan PSL-teamet startade?
- Hur och på vilket sätt i så fall?
- Vilka behov täcker de upp för patienten?

o Hur upplever ni samarbetet med PSL-teamet?
- Fanns det förväntningar?
- Har det förändrats under tid?
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