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Abstract 
 
This study focuses on a cooperation (collaboration) project between municipalities social services and the 
regions psychiatric care. They will capture a client / patient group that often risks falling between the chairs, 
persons with a psychic disorder and a problem of substance abuse. The purpose of the study was to study the 
projects cooperation on its organizational level. The central questions of issue were: What is cooperation in the 
project? What view do the professionals have of the projects cooperation, and partly have on members of the 
client group persons with a psychic disorder and a problem of substance abuse? The study was implemented 
through participating observations on three meetings with the govern group, the project group and the POS-team 
and interviews with two representatives from each principal. A total of 17 informants took part in the study, of 
which six of them were interviewed. The results point out a cooperation in different forms, which takes place on 
many levels; through three constellations (govern group, project group and POS-team) which through 
discussions of the target group on the meetings have in different ways tried to find forms for cooperation. That 
has included education efforts, study visits and common meetings. The professionals view of cooperation is 
predominantly positive. They see the profit to be the knowledge and the understanding for partly the complex 
problems around the target group, partly their own professionals possibilities and limitations in cooperation 
concerning view of knowledge, laws and legal framework and the organizational structure. The professionals 
view of cooperation and of the target group is of multifaceted character.  
 
Keyword; cooperation, organizational circumstances, persons with double diagnosis, psychiatric care, social 
services 
 

Sammanfattning 
 
Den här studien riktar intresset mot ett samverkansprojekt mellan kommunens socialtjänst och regionens 
psykiatriska vård. De professionella i projektet ska fånga upp en klient/patientgrupp som ofta riskerar att falla 
mellan stolarna, personer med psykisk störning och missbruksproblem. Projektet består av en styrgrupp, 
projektgrupp och ett POS-team (psykiatri och socialtjänst) med personal från både kommun och region. I POS-
teamet arbetar personal parvis från de båda huvudmännen för att på det sättet erbjuda målgruppen boende, 
sysselsättning och vård/behandling. Studiens syfte var att studera projektets samverkan på dess organisatoriska 
plan. Fokus riktades mot projektets samverkan och de olika professionernas syn på samverkan och målgruppen 
personer med psykisk störning och missbruksproblem. De centrala frågeställningarna var; Vad är samverkan i 
projektet? Vilken syn har de professionella dels på projektets samverkan och dels på projektets målgrupp, 
personer med psykisk störning och missbruksproblem? Studien är kvalitativ och viktiga begrepp är tiden, 
läkarkontakt och ekonomi. Resultatet påvisar en samverkan i olika former och som sker på många plan; genom 
tre konstellationer (styrgrupp, projektgrupp och POS-team) som genom diskussioner om målgruppen på möten 
har på olika sätt försökt hitta former för samverkan. I det har ingått olika utbildningsinsatser, studiebesök och 
gemensamma möten. De professionellas syn på samverkan är till övervägande del positiv. De ser vinsten vara 
den kunskap och förståelse för dels problematiken kring målgruppen, dels deras egna professioners möjligheter 
och begränsningar i samverkan vad gäller kunskapssyn, lagar och regelverk samt den organisatoriska strukturen. 
De professionellas syn på samverkan och på målgruppen är av mångfacetterad karaktär. Projektsamordnaren och 
POS-teamet har genom sin uppsökande verksamhet i klient/patientkontakt varit särskilt uppskattade för sitt 
engagemang och intresse att driva projektet framåt. Det finns i projektet en strävan att få kontakt med 
målgruppen i syfte att de ska få ett boende och sysselsättning samt förbättrad vård/behandling för att förbättra 
livssituationen. Den ambitionen hindras dock av komplexiteten kring målgruppen i sig och som inte vill etablera 
en kontakt med psykiatrin. De ekonomiska förutsättningarna i sin tur medför för de professionella i samverkan 
en brist på tid och resurser för att etablera för målgruppen en läkarkontakt. Dessutom har huvudmännen olika 
syn på målgruppen och dess behov; socialtjänsten ser målgruppen främst vara sjuk och i behov av läkarkontakt 
medan psykiatrin ser målgruppen främst vara missbrukare i behov av boende och sysselsättning. Studien pekar 
även på vikten av att det i början av ett projekt sker en försäkran om att det finns en gemensam syn på 
målsättningen samt att det klargörs vad den målsättningen kräver organisatoriskt av huvudmännen. 
 
Sökord: organisatoriska förhållanden, personer med dubbeldiagnos, psykiatri, samverkan, socialtjänst                 
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KAPITEL 1 
 

INLEDNING 
 

SAMVERKAN – ETT NÖDVÄNDIGT ONT IDAG 
 
Ingen har väl undgått den senaste tidens samhälleliga hårda kritik mot den psykiatriska 
vården. Allmänhetens förtroende till den svenska psykiatriska vårdens tillförlitlighet tycks ha 
sjunkit de senaste åren, troligtvis påverkade av alla mediala rapporteringar om de psykiskt 
sjukas utförande av våldsdåd. Rapporterna tenderar att i samhället skapa medborgare med en 
ifrågasättande inställning till psykiatrin och socialtjänstens tillförlitlighet i dess 
behandlingsmetoder samt ageranden för personer med psykisk sjukdom och för 
samhällsmedborgarnas egen säkerhet. Debatter om välfärdsstatens misslyckade vårdinsatser 
och bristande uppföljningar för de psykiskt sjuka/störda skapar samhälleliga uttryck för behov 
och krav på handling, som idag tenderar att uttryckas i form av en förbättrad samverkan 
mellan olika aktörer i välfärdsstaten.  
 
En grupp människor som tycks fara särskilt illa i vårt välfärdssamhälle är personer som har en 
psykisk störning och missbruksproblem, vilket uppmärksammas i regeringens proposition 
”Psykiskt stördas villkor” (1993/94:218). I den synliggörs de svårt psykiskt störda 
missbrukarnas utsatthet och behov av kvalificerad vård och behandling. Enligt rapporten är de 
psykiskt störda missbrukarna en patientgrupp med sammansatta problem och behov. Det 
saknas idag både tillräckliga resurser och erforderlig kompetens inom området. För att ett 
framgångsrikt behandlingsresultat ska kunna uppnås, måste flera personalkategorier med  
olika kompetens samverka kring den enskilde individen samt tillföra mer resursförstärkningar.  
Med utgångspunkt från Psykiatrireformen 1995 som betonade vikten av samordning mellan 
olika huvudmän, tilldelade den nationella psykiatrisamordnaren Anders Milton medel till 
många samverkansprojekt som ska förbättra livsvillkoren för de psykiskt funktionshindrade i 
samhället. Psykiatrireformen viktigaste styrmedel var lagstiftning och statliga 
stimulansbidrag.  
Slutrapporten från utvärderingen av 1995 års psykiatrireform (Välfärd och valfrihet, 1999) 
påvisar några positiva effekter av dessa styrmedel bl.a. att; 
 

• Samverkan mellan främst socialtjänst och psykiatri har kunnat etableras på många håll 
och har fungerat bäst i medelstora kommuner. Inom vissa kommuner har samverkan 
gett upphov till gemensamma policyprogram.  

• Verksamheter med personliga ombud och verksamheter för psykiskt störda 
missbrukare har varit lyckade och att de personer som ingått i verksamheterna har fått 
en bättre livssituation.  

• Det har utvecklats en mängd exempel på goda lösningar för sysselsättning, 
rehabilitering, boendestöd, utbildningsinsatser osv.  

• Verksamhetsansvaret har blivit tydligare bl.a. genom att boendeformer, dagliga 
sysselsättnings – och fritidsverksamheter i stor utsträckning har gått över till 
kommunerna. 

 
En viktig del i reformen var enligt rapporten att psykiatrins och primärvårdens insatser skulle 
samordnas med sociala insatser t.ex. vid utskrivning från psykiatrisk slutenvård. Samverkan 
och vårdplanering vid dessa situationer kan dock fungera dåligt (a.a.).  
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Det förekommer brister i planeringen och samverkan mellan framförallt socialtjänst och 
psykiatri när individers vårdsituation förändras. Slutrapporten ser att bättre samverkan behövs 
inte bara mellan socialtjänst och psykiatrisk slutenvård utan även mellan socialtjänsten och 
psykiatriskt öppenvård.  
Samverkansbrister beror enligt utvärderingen på att det saknas ett gemensamt förhållningssätt 
och en gemensam kunskapsbas. Utvärderingen framhåller också att trots att 
ansvarsfördelningen för behandling och sociala insatser framgår av gällande lagstiftning är 
insatserna ofta otillräckliga och dåligt koordinerade. Samlade insatser har i de utvärderade 
försöksverksamheterna, visat sig förbättra klienternas livssituation och minska 
slutenvårdsutnyttjandet. Ett traditionellt vårdkedjetänkande, när åtgärderna avlöser varandra 
är för denna grupp direkt olämplig. Samverkan där socialtjänst och psykiatri tar ett 
gemensamt, formaliserat och samtidigt ansvar saknas ofta för denna målgrupp och mer 
heltäckande kombination av omsorgs – och vårdarbete försvåras. Det saknas ofta särskilda 
överenskommelser där bl.a. det ekonomiska ansvaret för respektive huvudmän klargörs. 
Utvärderingen visar även att utredning och diagnostik sällan sker i samverkan mellan 
socialtjänst och psykiatri. Socialstyrelsen konstaterar att en inriktning mot den enskildes 
behov har blottlagt problemen med att olika huvudmän har olika ansvarsområden med olika 
ekonomier, kompetens och organisatorisk hemvist. 
 
Öjehagen (1998) menar att personer med samtidigt missbruk och psykisk störning, dvs. 
personer med dubbla diagnoser, har förutom missbruks – och sjukdomsrelaterade problem 
ofta även sociala svårigheter; gällande sin ekonomi, att behålla eller att få ett arbete, att finna 
lämplig bostad och återkommande problem i mänskliga relationer. Därtill får dessa personer 
sällan hjälp med sin hela problematik. Han betonar att det är en mycket heterogen grupp där 
det rör sig om olika typer av missbruk (alkohol, narkotika och/eller tabletter) samt olika 
psykiska sjukdomar och/eller personlighetsstörningar. 
 
Socialstyrelsen har för första gången tagit fram riktlinjer i Nationella riktlinjer för beroende -
och missbruksvård. Vägledning för socialtjänstens och hälso –och sjukvårdens verksamhet 
för personer med missbruks – och beroendeproblem 2007. Syftet är enligt socialstyrelsen att 
göra vården tydligare och mer enhetlig samt att ge huvudmännen ett underlag för att rationellt 
använda missbruks – och beroendevårdens resurser.  
Anders Bergmark, som satt i socialstyrelsens expertgrupp för de nationella riktlinjerna är 
kritisk till vår tids strävan att evidensbasera vården som en del av det moderna projektet. Han 
menar att idag ersätter vetenskapen traditionella system, moral och värderingar. 
Konsekvensen blir enligt honom mer rationalitet, vetenskaplig styrning och expertvälde och 
mindre av traditionella värden (Narkotika och Alkohol, 2006, nr 3). 
 
Samverkan är idag en nödvändig arbetsform menar Danermark och Kullberg (1999). De syftar 
på de tendenser de ser i välfärdsstaten, dels de nya formerna och dels innehållet i olika 
verksamheter. I takt med att detaljreglering och centralisering byts mot reglering genom 
ramlagsstiftning samt en decentralisering av både beslutsbefogenheter som verksamhet 
uppstår många, nya verksamhetsformer. Innehållet i verksamheterna förändras också, som att 
en del av välfärdsstatens huvudaktörer avgränsar sin verksamhet alltmer.  
En del av hälso – och sjukvårdens uppgifter har förts över på kommunen, vilket har lett till en 
ny typ av beroendeförhållande mellan de olika aktörerna. För att överhuvudtaget kunna klara 
verksamheten måste de olika aktörerna kunna samverka. Samverkansformen är inte längre ett 
alternativ i syfte att förbättra effektiviteten i verksamheten utan en förutsättning för att 
aktörerna överhuvudtaget möjliggörs att utföra sina åtaganden. Samverkan sker också ofta i 
projektform som ställer helt nya krav på planering och ledning av verksamheten (a.a.). 
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Det ställer även olika krav på de professionella inom exempelvis den kommunala 
socialtjänsten och regionens psykvård som kommer i kontakt med personer med psykisk 
sjukdom/störning och missbruk. Jag syftar på att de professionella har sina 
kunskapsförklaringar som definierar problemet och leder till en handling för den aktuella 
målgruppen. Dagens välfärdsstat med dess betoning på rationalitet, effektivitet och resultat 
inom olika organisationer medför en fokusering på en målinriktad, budgetanpassad praktik 
inom olika verksamheter. Det sker i samhället en ständig strävan efter utveckling, där 
kunskap, utbildning, kompetens i samverkan mellan olika huvudaktörer är ledorden.   
Samverkan i sig är inget nytt fenomen, människor har i alla tider behövt ta hjälp av varandra 
och tillsammans och gemensamt lösa olika problem i samhället. Det skiljer sig dock vad 
samverkan innebär, i vilka former den genomförs och hur dess innehåll ser ut.  
 
Den här studien handlar om ett Milton (den före detta nationella psykiatrisamordnaren) 
finansierat samverkansprojekt mellan socialtjänst och psykiatri. Projektet utgörs av en 
styrgrupp, projektgrupp och ett team, där personal parvis från socialtjänsten och psykiatrin 
ska fånga upp en patientgrupp som ofta riskerar att falla mellan stolarna, personer med 
psykisk störning och missbruksproblem. De olika aktörerna ska i samverkan tillhandahålla 
boende, sysselsättning och vård/behandling för dessa personer.   
Min inledning visar på en komplexitet i samverkan mellan olika huvudmän. Dels de 
professionellas syn på hur och vad den samverkan kan innebära, dels på de professionellas 
syn på själva målgruppen. Som det framgår sker samverkan i olika former och utifrån olika 
organisationer. De professionella i organisationerna ska i samsyn försöka hitta en gemensam 
kunskapsbas för en evidensbaserad, budgetanpassad vård/behandlingsplan för den enskilde 
personen med psykisk störning och missbruksproblem. Här har definitionen stor betydelse, 
eftersom den styr handlingen för den enskilde personen med psykisk störning och 
missbruksproblem och därmed påverkar personens livsvillkor. Många av dessa personer 
saknar eget hem och självmordsfrekvensen är hög bland dessa personer. Det är högst 
angeläget i dagens välfärdsstat att på allvar uppmärksamma och handla utifrån dessa 
personers livsvillkor. Hos dessa s.k. dubbeldiagnostiserade personer är det av betydelse att se 
hela problematiken i deras livssituation. Hur ser det ut i praktiken när det gäller 
socialtjänstens och psykiatrins syn på definitionsmakten? De olika vårdideologierna inom 
socialtjänst och psykiatri skapar sannolikt svårigheter vid bedömning av den enskilde 
individens behov av vård/behandling, boende och sysselsättning. Det är intressant hur frågan 
om vem som får tolkningsföreträde ska avgöras eller hanteras samt om frågan överhuvudtaget 
synliggörs i samverkan? Organisatoriska förhållanden är av stor betydelse, exempelvis det 
faktum att psykiatrin befinner sig inom det evidensbaserade, vetenskapliga området och 
socialtjänsten enligt Danermark och Kullberg (1999) i det mer administrativa området med 
direkt anknytning till de politiska besluten. Enligt dem beror det också på de olika aktörers 
kunskapsförklaringar, regelverk och organisatoriska förhållanden. 
Hur kan samverkansprojektet i min studie förstås utifrån dessa faktorer när det gäller 
samverkan och de professionellas syn på den samverkan och på personer med psykisk 
störning med missbruksproblem? 
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KAPITEL 2 
 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

Jag ska studera ett samverkansprojekt mellan psykiatri och socialtjänst som ska fånga upp en 
patientgrupp som ofta riskerar att falla mellan stolarna, personer med psykisk störning och 
missbruksproblem. Projektet utgörs av en styrgrupp, projektgrupp och ett POS – team  
(psykiatri och socialtjänst) med personal både från den kommunala socialtjänsten och  
regionens psykiatriska vård. I POS – teamet arbetar personal parvis både från socialtjänsten 
och från psykiatrin för att på det sättet erbjuda målgruppen boende, sysselsättning och 
vård/behandling.  
 
Mitt syfte är att studera projektets samverkan på dess organisatoriska plan. Fokus riktas mot 
projektets samverkan och de olika professionernas syn på samverkan och målgruppen 
personer med psykisk störning och missbruksproblem. 
 
De centrala frågeställningarna är; 
 

• Vad är samverkan i projektet? 
 
• Vilken syn har de professionella dels på projektets samverkan och dels på projektets 

målgrupp, personer med psykisk störning och missbruksproblem? 
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KAPITEL 3 
 

BEGREPPET SAMVERKAN – TIDIGARE FORSKNING 
 
Under perioden 1945 till 1970 kom det från intellektuellt håll en mängd kritiska inlägg som 
rörde mentalsjukhusens kontrollfunktion och deras negativa återverkningar på de enskilda 
individerna, enligt Svensson (1991). Det pågick under det sena 1960-talet och tidiga 1970-
talet en intensiv diskussion och ifrågasättande kring flera av samhällets grundläggande 
institutioner, bl.a. den psykiatriska vården. Meningsskiljaktigheterna hade delvis en politisk 
grund där det fanns krav på att snabba och drastiska förändringar skulle ske. Det riktades 
kritik mot att förlegade och inhumana behandlingsformer användes samt andra förhållanden 
såsom psykiatrins organisationsform; dess segregerande funktion och icke – normaliserande 
inriktning och psykiatrins samhälleliga funktion som redskap för samhällskontroll. Kritiken 
som fördes vilade även på ett ifrågasättande av användningen av begreppet psykisk sjukdom 
(Svensson, 1991). Samhällsvetenskapen började ifrågasätta begrepp och diagnoser som 
traditionellt användes inom den psykiatriska vården och som speglade mer maktrelationer och 
förhållanden i det rådande samhället än de inre mentala tillstånd som de individer som var 
föremål för behandling uppvisade (a.a.). 
 
Psykiatriutredningen (SOU 1992:73) redovisar en omfattande kritik mot den psykiatriska 
vården som den dittills hade bedrivits. Utredarna pekade på bristen på samordning, bristande 
förståelse i bemötandet samt en oförmåga att tillvarata de resurser som patienter och anhöriga 
har. Kritik riktas också mot ensidiga behandlingsmetoder, bristande ansvar för patienternas 
hela livssituation och en onödigt omfattande läkemedelsförskrivning. I slutbetänkandet 
konstateras även att personer med alkohol – och/eller narkotikaproblem i många fall har grava 
psykiska störningar. Det påpekas också att möjligheterna till vård och behandling för dessa 
grupper är begränsade eller obefintliga inom många landsting. 
 
Psykiatrireformen 1995 fastslår att det är kommunernas socialtjänst som har det övergripande, 
samordnande ansvaret för vården av psykiskt störda (Knutsson, Pettersson 1995).  
Danermark och Kullberg (1999) ser det vara ett exempel på att läkarvetenskapen kan vara på 
väg att förlora sin starka ställning vad gäller utformningen av vården för psykiskt störda. De 
förändringar som Lagen om psykiatrisk tvångsvård (efter 1992) och LSS - reformen (lagen 
om stöd och service för funktionshindrade) innebar återigen exempel på denna 
maktförskjutning. En annan hörnsten i processen att överföra ansvaret för den psykiatriska 
vården från sjukvården till socialtjänsten är de förändringar som skett när psykiatrireformen 
började träda. Parallellt med dessa organisatoriska, lagstiftningsmässiga och ekonomiska 
förändringar förändras psykiatrins syn på sitt eget kunskapsområde. Det växer fram en större 
insikt i problemens komplexitet och omgivande faktorers betydelse (a.a.). 
 
Alain Topor (1996) menar att de reformer som genomförts och nu genomförs inom den 
psykiatriska vården innebär att läkarvetenskapen kan vara på väg att förlora sitt tidigare starka 
inflytande över utformningen av vården för psykiskt störda. Den medicinska psykiatrin kan ge 
vika för en social definitions – och maktmonopol enligt Topor. Han åsyftar på 
Socialstyrelsens förslag till principprogram för organiseringen av psykiatrin (Psykiatrisk  
hälso – och sjukvård 1978) som ett första exempel på en förändring mot denna riktning.  
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I det förslaget begränsas sjukvårdens ansvar för de psykiskt störda till att omfatta bara sådana 
vårdinsatser där samtidiga eller växelvisa insatser från specialister inom sjukvården och 
socionomer eller psykologer förekommer. Det innebär att socialtjänsten eller andra organ i 
första hand ska ha ansvaret för behandlingen av psykiskt störda i de ingripanden av psykolog 
eller socionomer är tillräckliga eller om den specialistfunktion som finns inom sjukvården kan 
tillgodoses genom konsultativa åtgärder (Topor 1996). 
 
Sektoriseringen och avinstitutionaliseringen inom psykiatrin ses som en huvudsaklig 
anledning till att det idag finns allt fler missbrukare med svåra psykiska störningar, menar 
Holmberg (1993). De huvudsakliga principerna för sektoriseringen av psykiatrin var en 
kontinuitet i behandlingen, minskad institutionalisering, vård i tidiga skeden samt större 
möjligheter till integrering i samhället. Enligt Holmberg var sektoriseringens och 
avinstitutionaliseringens konsekvenser färre slutenvårdsplatser, kortare behandlingstider samt 
en öppenvård som inte kan tillgodose de stora behov som finns. 
 
Danermark och Kullberg (1999) konstaterar att även om en problematisering kring personer 
som har dubbla diagnoser sedan länge har varit känt för yrkesverksamma på området har 
uppmärksamheten på psykiskt störda missbrukares situation successivt vuxit. De hänvisar till 
slutbetänkandet i Psykiatriutredningen (SOU 1992:73) där det refereras resultat till ett antal 
studier på fältet. Det framgår av den genomgången att psykisk störning i kombination med 
olika former av missbruk uppskattas vara mycket vanligt förekommande bland vissa 
klientkategorier. I en undersökning bland personer som missbrukar narkotika i Stockholms 
län utförd 1984 (Bertling, 1993) uppvisade ca 40 procent av narkomanerna allvarliga psykiska 
problem. Socialstyrelsen (1989) uppskattar i en undersökning att landets LVM – hem har en 
stor andel klienter med psykiska problem. Enligt Jessen Petersen (1994) finns det resultat som 
tyder på att den aktuella patientgruppen ökat i antal de senaste åren. 
 
Missbruk kan förekomma vid samtliga psykiatriska tillstånd men är vanligast förekommande 
vid schizofreni och manodepressiva tillstånd. Öjehagen (1998) ser en ökning bland 
schizofrena patienter delvis beroende på minskad slutenvård och att alternativa vårdformer 
inte har utvecklats. Öjehagen hänvisar också till studier som visar att bland missbrukare som 
är i behandling har mellan 50 – 80 % samtidigt en psykisk störning och bland patienter inom 
psykiatrin har 30 – 50 % även ett missbruksproblem. Dubbla diagnoser är också vanligare hos 
kvinnor oberoende av diagnos, dock med undantag för antisocial personlighetsstörning som 
oftare förekommer hos män. 
 
De psykiskt sjuka med en grav missbruksproblematik, de personer som har så kallad 
dubbeldiagnos, ramlar mellan stolarna i våra välfärdssystem. Det hävdar Nilsson och 
Wadeskog (1999) i en rapport om samverkan, vårdkedjor och ekonomi med rubriken Rutger 
Engström – psykiskt sjuk eller missbrukare? De menar att redan vid en diskussion där ett 
bestämmande av om en människa är missbrukare med psykiska problem eller en psykiskt sjuk 
människa med missbruksproblem uppstår en dragkamp om problemdefinition och kostnader.  
 

EN DEFINITION AV PSYKISKT STÖRDA MISSBRUKARE 
 

SoS – rapporten 1996 :14 (Psykiskt störda missbrukare) ger en definition av de psykiskt 
störda missbrukarna. Enligt rapporten är de flesta missbrukare med svår psykotisk störning 
blandmissbrukare. De har ofta ett kaotiskt och okritiskt missbruksbeteende som innebär att de 
missbrukar vad som finns till hands – narkotika, benzodiazepiner, lösningsmedel. Alkohol 
finns nästan alltid med i bilden. 
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I rapporten avses och definieras personer med svår psykisk störning som personer med; 
• Schizofreni, vanföreställningar och andra psykotiska sjukdomstillstånd 
• Manodepressiv (bipolär) sjukdom samt djupgående depressions – och ångesttillstånd 
• Uttalade personlighetsstörningar såsom schizotyp personlighetsstörning, 

borderlinestörning, antisocial personlighetsstörning. 
 
I rapporten görs definitionerna oavsett om den psykiska störningen är primär i förhållande till 
missbruket och utgör ett av skälen till att individen använder droger eller om den psykiska 
störningen orsakats av missbruket och är sekundär i förhållande till missbruket (SoS – rapport 
1996 :14). 

DEFINITION AV BEGREPPET PSYKISK STÖRNING 
 
Vid vård och behandling av missbrukare med psykiatriska diagnoser används ofta olika 
begrepp varav de vanligaste är psykisk sjukdom, psykisk störning, svår psykotisk störning och 
dubbel diagnos. Enligt SoS – rapporten (1996:14) är det viktigt att avgränsa och definiera de 
begreppen för att undvika missförstånd i samarbete mellan olika myndigheter, organisationer 
och den enskilde individen samt att försöka enas om en definition. 
 
1992 trädde den nya lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) i kraft och ersätter begreppet 
psykiskt störning det tidigare begreppet psykisk sjukdom för att täcka hela det 
psykopatologiska spektrumet; 

• Psykoser 
• Affektiva tillstånd t.ex. depressioner och manier 
• Ångesttillstånd 
• Organiska psykosyndrom 
• Beroendetillstånd 
• Personlighetsstörningar 
• Kristillstånd etc.   

 
I samband med den nya psykiatriska tvångsvårdslagstiftningen (LRV) infördes begreppet 
allvarlig psykisk störning. Under speciella förutsättningar kan vård enligt LPT eller enligt 
LRV komma i fråga vid allvarlig psykisk störning enligt följande; 
 

• Tillstånd av psykotisk svårighetsgrad 
• Svåra depressioner med risk för självmord 
• Svåra personlighetsstörningar med impulsgenombrott av psykotisk karaktär eller andra 

psykotiska episoder 
 
När det gäller svår psykisk störning inräknas även förutom ovannämnda störningar också; 
 

• Svåra personlighetsstörningar utan psykotiska genombrott 
• Svåra depressioner utan aktuell självmordsrisk 
• Fobier 
• Ångesttillstånd 
• Andra neurotiska störningar som orsakar nedsatt psykisk funktionsförmåga 

 
Vid svår psykisk störning är funktionsförmågan nedsatt, vilket enligt rapporten visar sig i 
arbetslivet och i vanliga sociala aktiviteter (a.a.).  
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Begreppet dubbeldiagnos anger att en person har både en psykiatrisk diagnos och missbruks – 
eller beroendediagnos (SoS – rapport 1996:14). 

 
DUBBEL DIAGNOS – DESS PROBLEMATIK I VÅRD OCH BEHANDLING 

 
Begreppet dubbla diagnoser som introducerats i svensk missbrukarvård på 1990-talet brukar 
avse förekomst av ett diagnostiserat psykiatriskt problem samtidigt med alkohol- och/eller 
drogberoende, enligt socionomen Arne Gerdner och psykologen Örjan Sundin, (1998). Det 
har funnits studier om sådana samtidiga problem men det har varit vanligt att antingen 
reducerades missbruket till ett symtom på de känslomässiga problemen eller också 
reducerades de känslomässiga till en effekt av det omfattande missbrukets destruktiva 
inverkan på personligheten. Med reduktionism syftar de först på den s.k. systemteorin som 
dominerade socialtjänsten på 1970 – talet och sedan på den s.k. Minnesotamodellen på 1980 – 
talet som starkt betonade just beroendediagnoserna. Gerdner och Sundin förklarar den 
reduktionismen bero på den kamp som har rått mellan olika professionella discipliner när det 
gäller rätten till ett paradigmantiskt tolkningsföreträde. De menar att psykiatrer, psykologer 
och psykoterapeuter har haft sin utbildning i huvudsak runt psykiatriska och känslomässiga 
störningar och socionomer runt sociala missförhållanden. Det var inte förrän med den nya 
professionen ”alkohol- och drogbehandlare” som det uppstod en grupp som primärt 
fokuserade på missbruket. Gerdner och Sundin ser dock att resultatet av dessa olika slags 
reduktionism har varit att många alkoholister och narkomaner i praktiken inte har fått hjälp 
för sina psykiatriska problem samt att många av psykiatrins patienter inte har fått sakkunnig 
hjälp angående sitt samtidiga missbruk. De menar att i själva verket har de professionella 
inom respektive disciplin inte uppmärksammat vidden av patienternas problem eftersom de 
sällan har använt sig av strukturerad diagnostik. Patienterna har inte fått diagnoser alls och 
följaktligen inte heller då några dubbla diagnoser. De har däremot haft stora problem där 
missbruk har spolierat resultaten av psykiatriska hjälpinsatser eller där känslomässiga 
problem lett till återfall i missbruk. 
 
När det gäller begreppet dubbla diagnoser handlar det enligt Gerdner och Sundin (1998) om 
många samtidiga diagnoser. Ofta handlar det om personer som både missbrukar alkohol – och 
flera droger och som dessutom uppfyller kriterier för en eller flera psykiatriska sjukdomar 
samt ofta även för en personlighetsstörning. De problem som kan ges beteckningar i olika  
diagnos – manualer är inte de enda problemställningarna. Utöver problemen fokuserade på 
beroende och psykiatriska eller somatiska störningarna finns hos många omfattande social 
problematik med bostads- och försörjningsproblem. I den problematiken kan ofta ingå 
kriminellt beteende och ofta med svaga sociala nätverk där missbrukaren har anhöriga som 
själva kan vara utmattade eller själva lider av motsvarande problem eller där missbrukaren 
istället lever i en stor ensamhet och utsatthet.  
 
Öjehagen (1998) diskuterar vilken som kommer först, missbruket eller den psykiska 
störningen? Antingen har den psykiska störningen föregått missbruket eller så har missbruket 
inte debuterat förrän den psykiska störningen är en följd av missbruket. Det är viktigt att 
diagnos, när det gäller psykisk störning, ställs när missbrukaren är avgiftad. Samtidigt är det 
av stor betydelse att uppmärksamma att de psykiska symtomen under avgiftningsfasen kan 
vara påtagliga, vilket gör det angeläget att behandla abstinensen för att undvika ett fortsatt 
missbruk. Dessa tillstånd kan även integrera så att de växelvis förstärker varandra på ett 
negativt sätt. De flesta studier påvisar att den psykiska störningen har föregått missbruket 
samt att slutsatsen är mest uttalad i studier av kvinnor (a.a.). 
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Patienter med dubbla störningar utgör en högriskgrupp för självmord och självmordsförsök. 
Vid en jämförelse av missbrukare som suiciderat med övriga, är dubbeldiagnos vanligare 
bland missbrukare som har tagit sitt liv. De har även i högre utsträckning gjort 
självmordsförsök tidigare i sitt liv (Psykiatriuppföljningen 1999:1). De personer som har 
dubbeldiagnoser söker oftare vård akut, har fler slutenvårdstillfällen samt har längre vårdtider 
jämfört med de personer som har en diagnos. Patienterna följer ordinationer och 
behandlingsuppläggning sämre och avbryter i högre grad behandlingen i förtid. De få studier 
som har följt personer med dubbla problem under längre tid påvisar en förbättring av 
missbruket medan den psykiatriska störningen kan vara mer bestående. De ofta 
återkommande akutbesöken och den bristande följsamheten i behandling kan vara ett uttryck 
för ett stort hjälpbehov. Risken för en social utslagning är påtaglig och andelen med 
dubbeldiagnoser har ökat bland de hemlösa. Ett annat uttryck för ett stort hjälpbehov kan 
också vara den bristande samordningen av behandlingar, enligt Psykiatriuppföljningen 
1999:1. 

ANSVARSFRÅGAN OCH SAMVERKAN 
 
Enligt Psykiatri – uppföljningen 1997:15 bör inom alkoholområdet prevention och behandling 
integreras i en gemensam modell. En identifikation av högkonsumtion, en sekundär 
alkoholprevention är en uppgift för primärvård, somatisk akutvård och den specialiserade 
psykiatrin. Ansvaret för att alkoholberoende och missbrukare ska erhålla vård ligger i första 
hand inom socialtjänstens samt delvis inom primärvården. Psykiatrin har ett 
behandlingsansvar för psykiskt sjuka missbrukare och för personer med komplicerad 
abstinens. De har även ansvar för konsultinsatser, utbildning och handledning inom området.  
Psykiatrin och socialtjänsten bör stimuleras att utveckla och förstärka sina insatser i arbetet 
med psykiskt störda missbrukare t.ex. via lokala samverkansgrupper för att ta fram 
gemensamma vårdplaner för de enskilda patienterna. En grundförutsättning för det arbetet är 
enligt rapporten att psykiatrin och socialtjänsten har ett gemensamt ansvar för missbrukare 
med psykiska störningar (Psykiskt stördas villkor 1993/94:218). 
 
I SoS- rapporten 1996:14 synliggörs olika samverkansproblem mellan socialtjänst och 
psykiatri med hänvisning till vårdens organisatoriska uppbyggnad som gör att missbrukare 
med svår psykisk störning faller mellan två vårdsektorer och två huvudmannaskap. De båda 
huvudmännen har skild ekonomi, administrativ samt politisk ledning som ofta inte kan enas 
om hur resurser och kompetens bäst kan användas eller om hur kostnader för olika insatser 
bör fördelas mellan de båda sektorerna. Behandlingarna av svårt psykiskt störda missbrukare 
styrs även av olika lagar. Rapporten lyfter fram det svåra i att hantera psykiskt störda 
missbrukare och att det också medför svårigheter i att komma överens om samarbete mellan 
socialtjänst och psykiatri. 
Samverkan mellan socialtjänsten och psykiatrin styrs framför allt av Hälso – och 
sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) men nämns även i Lagen om 
kommunernas betalningsansvar för viss hälso – och sjukvård, Lagen om vård av missbrukare i 
vissa fall (LVM), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt Lagen 
om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och Lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV) (Psykiatri – 
uppföljningen 1997:15). Dessa lagar fördelar ansvaret för olika insatser till sjukvården och 
socialtjänsten och samtidigt antyder också målet för insatserna t.ex. att rehabiliteringsinsatser 
i vid mening ytterst avser en förbättrad livskvalitet för patienten/klienten.  
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Rapporten betonar vikten av att alla som är engagerade i rehabiliteringsarbetet inklusive den 
berörde själv och hans/hennes anhöriga är överens om målet för arbetet samt hur de uppsatta 
målen ska kunna uppnås. Det betonas också att det vid rehabiliteringen inte automatiskt får 
strävas efter en anpassning till traditionella sociala värden och färdigheter, t.ex. att 
upprätthålla ett lönearbete, förmågan att sköta hem och hushåll, att ständigt hålla sig nykter 
eller att använda pengar på ett ”skötsamt ”sätt. I Psykiatri - uppföljningen 1997:15 uppmanas 
även att uppmärksamma socialtjänstens och psykiatrins olika beslutsformer; socialtjänsten 
som arbetar nära sina politiker och kan överklaga biståndsbeslut medan psykiatrin är en 
professionellt styrd organisation vars beslut inte kan överklagas. En medvetenhet om den 
skillnaden är viktigt i samverkan för att förstå organisationernas olika förutsättningar för 
beslutsfattande. 
 
Palmstierna (2004) rapporterar att många av de problem som uppstår kring de svårt psykiskt 
störda missbrukarna med olika komplicerade beteendeproblem beror på att de har kontakt 
med flera olika myndigheter som har olika förutsättningar, värderingar, resurser och mandat.  
Den kommunala socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att tillgodose personers 
grundläggande behov som boende, sysselsättning och basal försörjning. De har även ansvar 
för att en missbrukare får den hjälp och det stöd han behöver för att komma ifrån sitt 
missbruk, vilket innebär att socialtjänsten har mandat att ansöka hos länsrätten om LVM – 
vård samt att göra omhändertaganden enligt LVM § 13. I kommunens yttersta ansvar omfattar 
inte insatser som åvilar annan huvudman, t.ex. sjukvården. Det uppstår ofta ett glapp i insatser 
för den enskilde när huvudmännen inte är överens om sina respektive ansvarsområden (a.a.). 
Den här problematiken uppmärksammas i Länsstyrelsens rapport (2006:81) Resultatet av 
Länsstyrelsens och Socialstyrelsens tillsyn. Länsstyrelsen i Västra Götalands län har 
tillsammans med Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i Göteborg granskat hur personer 
med psykiskt funktionshinder och missbruk får sina behov tillgodosedda med fokus på hur 
kommunerna och regionens hälso- och sjukvård samarbetar och samverkar. Granskningen 
visar att det finns mycket som kan förbättras och utvecklas. Det gäller särskilt samarbete och 
samverkan både mellan nämndernas olika verksamheter, mellan socialnämnder och regionens 
hälso - och sjukvård (primärvård, öppenpsykiatri, sluten psykiatrisk vård, beroendevård). 
Rapporten påvisar också att där samarbete och samverkan fungerar ökar förutsättningarna för 
att varje person får det individuella anpassade stöd som han eller hon behöver. 
 
De psykiskt sjuka missbrukarna med särskilda vårdbehov är på intet sätt en ny kategori av 
patienter, däremot har dess otillfredsställda vårdbehov kommit att tydliggöras från flera håll 
de senaste åren rapporterar Tore Hällström (2004). Han har under sitt rapportarbete för det 
medicinska programarbetet (MBA) i Stockholm kontaktat olika myndigheter, 
vårdorganisationer och brukarorganisationer och konstaterar att vården för patientgruppen är 
alldeles för fragmenterad. Den bristande samordningen mellan organisationerna orsakar 
svåröverskådliga kostnader och utebliven stabilisering av patienternas levnadsvillkor.    
Hällström framhåller att behandlingen för de olika tillstånden måste ske samtidigt och 
integrerat med övriga stöd – och kontrollinsatser från socialtjänst och eventuellt frivård och 
frivilligorganisation. 

 
OLIKA PROFESSIONER OCH OLIKA SAMVERKANSFORMER 

 
Danermark och Kullberg (1999) hävdar att det är allmänt känt att såväl den missbruksvården 
som bedrivs inom institutionerna liksom allmänpsykiatrin vårdar klienter med sådana dubbla 
diagnoser som man inte anser sig ha kompetens för.  
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I samverkansprojekt möts ofta flera skilda verksamheter och experter med olika kompetenser 
och professionell, yrkesmässig eller verksamhetsbaserad status (Brante, 1990). De befinner 
sig i organisationer som har en olikartad utveckling, vilket medför att det finns variationer 
mellan de olika fält som de yrkesverksamma arbetar inom. Det finns här avgörande skillnader 
i förutsättningar i form av uppfattningar om vilka teorier som anses kunna göra giltiga 
kunskapsanspråk, hur makt och auktoritet är fördelad, vilka etiska förhållningssätt som 
tillämpas samt det sätt som arbetet organiseras på. Inom socialtjänsten, där socionomer 
betraktas som semiprofession, har de en relativt hög status och kan göra anspråk på att 
definiera frågor och svar kring det aktuella problemområdet. Inom sjukvården däremot, där 
sedan en lång tid tillbaka etablerad läkareprofession finns, har inte socionomen samma 
möjlighet att göra anspråk på att definiera problemområdet (Brante, 1990). 
 
Implementeringsstudier av verksamheter med grupperna missbrukare och psykosdiagnoser  
dvs. studier som granskar en verksamhet från gräsrotsnivån och upp, påvisar brister i 
samverkan och att en orsak till detta är bristen på respekt för varandras professionalitet 
(Hjern, Andersson, 1996). Anledningen till den bristen är olika bakomliggande vårdideologier 
där den medicinsk inriktade metodiken ibland tilläts att dominera. Här påpekas även vikten av 
en gemensam syn på den sociala metodiken, en samsyn som ska gälla både i kompetens och i 
sättet att organisera projektet. När det gäller frågan om vården av psykiskt störda missbrukare 
betonas i Psykiatriutredningens slutbetänkande (SOU 1992:73) att psykiatrins och 
socialtjänstens attityder till varandra bör förändras för att ett gott samarbetsklimat ska kunna 
skapas. De åtgärders som föreslås är gemensam utbildning, ett ökat antal möten och 
kontakter, praktik inom varandras verksamheter samt gemensamt drivna projekt. De följder 
som Sekretesslagen, Hälso – och sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen har för en sådan 
samverkan ska också diskuteras (a.a.). 
 
Samverkan mellan professionella kan ske i olika former, exempelvis i de fyra typerna som 
Berggren särskiljer; koordination – samordning, t.ex. förmedling av remiss, kollaboration - 
samverkan, ett närmare samarbete kring vissa frågor eller patienter/klienter, integration – 
sammansmältning, de flesta uppgifter delas lika och konsultation - samråd t.ex. handledning 
från den ena organisationen till den andra (Socialmedicinsk Tidskrift, nr 7-8, 1986). 
Alla framgångsrika samverkansprojekt är konkreta och bygger på att klart avgränsbara 
målgrupper går att identifiera, menar Lagerberg och Sundelin (1990). De framhåller också att 
insatser bör koordineras så att komplementära fördelar erhålls. Andra förutsättningar för 
samverkan är en klarhet i frågor som rör målsättningar, regler, ansvars – och 
kostnadsfördelning samt former för samverkan. Bång och Rudstam (1984) pekar på vissa 
betingelser som bör vara uppfyllda för att åstadkomma en god samverkan. Förutom de yttre 
faktorerna (bl.a. gemensamt överenskommen kostnads – och ansvarsfördelning) betonar de 
inre faktorers betydelse hos personalens motivation, yrkesidentitet, erkännande och respekt 
från övriga medverkande. 
Bohman och Westlund (1997) ser bl.a. dessa faktorer underlätta samverkan; att den 
administrativa och politiska ledningen samt finansieringen av verksamheten är samordnade, 
att gemensam fortbildning bedrivs för all personal samt att ekonomiska stimulanser erhålls, 
alternativt att en tvingande lagstiftning föreligger. 
Westrin (1996a) framhåller att för att ett samverkansprojekt skall lyckas är det av största vikt 
att alla deltagare vid starten har en gemensam utgångspunkt och gemensamma referensramar, 
en gemensam metod för att utveckla samarbetet samt att mål, principer och etiska 
förhållningssätt har synliggjorts i en diskussion redan innan verksamhetsstarten. 

 
 

 15



KAPITEL 4 
 

DEN TEORETISKA ANSATSEN 
 
En studie om ett samverkansprojekt mellan olika professionella vid en målgrupp är intressant 
att studera ur många teoretiska perspektiv. Min tanke är att börja med en induktiv ansats, där 
jag uppmärksammar återkommande och ofta förekommande begrepp inom projektet och 
utifrån de begreppen söka de olika professionernas förklaringar och innebörd för deras 
handling i samverkan. Det sker genom en teoretisering kring utifrån främst ett strukturellt 
perspektiv.  
 
En nödvändig förutsättning för att möjliggöra en lyckad samverkan mellan olika aktörer är att 
synliggöra olika kunskaps – och tolkningsförklaringar, lagar och regelverk samt 
organisatoriska förhållanden. Det anser Danermark (2000) en professor i sociologi som har 
intresserat sig för samverkan mellan olika aktörer. I stället för att använda en specifik 
strukturell teori kommer jag att ta mig friheten att referera till Danermark genom hans 
litteratur om samverkan; Samverkan. Välfärdsstatens nya arbetsform av Danermark och 
Kullberg (1999), Samverkan – himmel eller helvete (2000) och Samverkan – en fråga om 
makt (2004). 
 
Min avsikt är att föra in det empiriska materialet från mitt studerade projekt i en 
samverkansanalys inspirerad av psykiatrikerns Bengt Berggrens fördelning av olika 
samarbetsmodeller. (Socialmedicinsk Tidskrift 1986, nr 7-8)) Jag ska därmed genom en 
induktiv start med fokus på de ofta förekommande begreppen, belysa dels vad samverkan är i 
det här samverkansprojektet, dels de professionellas syn på den samverkan och på 
målgruppen personer med psykisk störning och missbruksproblem.  
 
Jag ska börja analysera socialtjänstens och psykiatrins olika förhållanden i tablåform i 
följande ordning; 
 

• Lagar och regelverk 
• Kunskaps- och förklaringsmodeller 
• De organisatoriska förhållandena  

 
Efter den genomgången sker en diskussion kring olika hinder eller möjligheter till utveckling i 
samverkan, om dess komplexitet samt slutligen en möjlig samverkansanalys i form av 
presentation av olika samarbetsmodeller.   
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LAGAR OCH REGELVERK 
 
Danermark och Kullberg (1999) visar genom en översikt av lagar och regelverk skillnader 
mellan socialtjänst och sjukvård/psykiatri. De utgår från framför allt Socialtjänstlagen  
(SoL) och Hälso – och sjukvårdslagen (HSL). Viss lagstiftning som har att göra med missbruk 
eller med psykiskt sjukdom berörs inte här. 
  

   SOCIALTJÄNST  SJUKVÅRD / PSYKIATRI 
Typ      ramlag       ramlag 
Ansvars-      socialt ansvar      medicinskt ansvar 
område 
Målsättning      motsägelsefulla      mer entydiga 
Räckvidd      1. mycket omfattande.  1. klart avgränsat. Endast fastställd                
      alla sociala problem                                diagnos. 
                      2. omfattande ansvar.  2. avgränsat ansvar, ”Medicinskt  
                         ”kommunen ytterst ansvarig ”     färdigbehandlad”.          
                      3. samhälle och individ  3. individ 
                      4. frivilligt och myndighetsutövning.     4. frivilligt 
                      5. administrativt regelverk  5. läkarens  
                          framträdande.      professionalitet avgörande. 
                      6. inte alltid krav på dokumentation. 6. krav på dokumentation. 
 
Rättighets-   1. alla rättigheter finns   1. experter avgör patientens 
frågan               angivna.       behandling men patienten 
        garanteras vissa rättigheter. 
                     2.  klienten kan överklaga  2. patienten kan klaga, men beslut 
                          och besluten ändras.      ändras inte. 
Besluts-       1.  delegerad beslutsrätt.  1. suverän beslutsrätt. 
frågan          2.  politisk fråga  2. professionell fråga. ”vetenskap 
        och beprövad erfarenhet. 

 
[ en omarbetad tablå, originalet i Danermark och Kullberg 1999, s. 70 ] 

 
De övergripande målsättningarna i SoL är formulerade på ett sätt som kan sägas betona ett 
solidariskt förhållningssätt vad gäller de åtgärder som föreskrivits från samhällets sida. 
Klienternas självbestämmande och integritet betonas samt att insatserna skall grundas på den 
enskildes egna resurser och önskningar om hur biståndet ska utformas (Danermark 1999). 
Viktiga hörnstenar i SoL är begreppen helhetssyn, närhetsprincip och normaliseringsprincip. 
Det sistnämnda begreppet innebär att de människor som socialtjänstens insatser rör inte skall 
känna sig utpekade. De personerna ska ha samma möjligheter att tillgå materiella 
förnödenheter, och att känna samhällsgemenskap som andra människor  
(Socialdepartementet, 1979, 212f). 
 
Danermark och Kullberg (1999) lyfter fram gränsdragningsproblematiken vid sin kommentar 
av Hälso- och sjukvårdslagens räckvidd i relation till Socialtjänstlagen. Det har också 
lagstiftarna uppmärksammat men valt att inte reglera detta utan hänvisar till samverkan som 
ett sätt att uppnå de angivna målsättningarna. De syftar på det föredragande statsrådets 
presentation av Hälso – och sjukvårdslagen. 
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Den kommentaren ljöd beträffande psykiskt störda missbrukare att Hälso- och sjukvården och 
socialvården bör ha möjligheter att genom samarbete lokalt verka för att förebygga psykiska 
problem för riskgrupper för psykisk ohälsa, t.ex. unga missbrukare, arbetslösa, ensamstående 
med minderåriga osv. (Danermark, Kullberg 1999). 
 
Hälso – och sjukvårdslagen reglerar all hälso – och sjukvård, både offentlig och privat. Inom 
lagstiftningen område ingår öppen och slutenvård samt tvångsvård. LSS, som kom 1994, är en 
rättighetslag som stadgar att personer med svåra funktionshinder har rätt till stöd och service. 
Det psykiatriska området har ett antal lagar som speciellt reglerar förhållanden mellan 
psykiskt sjuka och hälso – och sjukvården. Dessa är bl.a. Lagen om psykiatrisk tvångsvård  
(LPT) och Lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV) (Danermark, Kullberg 1999). 
Lagstiftningen inom hälso- och sjukvården innehåller till skillnad mot det andra fältet regler 
för utbildning och yrkesutövningen. Eftersom sjukvårdspersonalen har ett specifikt 
medicinskt ansvar finns det ett legitimationsförfarande för flera av yrkena inom hälso – och 
sjukvården. Det speciella ansvaret har lett till att yrkesverksamheten inom fältet är väl reglerat 
i lag.  
När det gäller beslutfrågan skiljer det sig åt väsentligt mellan socialtjänst och psykiatri. Inom 
hälso – och sjukvård ska behandlingen ligga på vetenskap och beprövad erfarenhet. Inom 
socialtjänsten råder det i stället ett politiskt inflytande över besluten (a.a.). 
 

KUNSKAPER OCH FÖRKLARINGSMODELLER 
 
I följande tablå visar Danermark och Kullberg (1999) kunskaper och förklaringsmodeller; 
skillnader mellan socialtjänst och sjukvård/psykiatri; 
 

SOCIALTJÄNST  SJUKVÅRD / PSYKIATRI 
Problem- 1. heterogent   1. homogent 
område 2. omfångsrikt  2. avgränsat 
 3. sociala problem  3. medicinska problem 
    ”psykiskt lidande ”      psykisk sjukdom 
Förklarings- 1. saknar egen modell  1. mångfaktoriell 
modell        (biopsykosocial) 
 2. flera skolbildningar  2. flera skolbildningar, med visst 
        dominansförhållande 
Instrument /    pragmatisk problem-      undersökning – diagnos- behandling/ 
metod    lösningsmodell      åtgärd 
Förhåll-    interaktion med klienten      läkarens självständiga diagnos 
ningssätt    betonas       självklar 
Rationalitet    värderationalitet      mål-medel rationalitet 
Typ av    ”moralisk praktik”. Både      sjukdomsorienterat. Vård och 
praktik    vård / omsorg och kontroll/tvång.     omhändertagande. 
Avgör verk-    ideologi och politik      forskning och tekniska 
samhetens         landvinningar 
utveckling 
Behand-   svårbedömbara                          mer entydiga 
lingsresultat   semiprofession      profession 
Yrkets   generalist                                                specialist 
karaktär   

 
[ en omarbetad tablå, originalet i Danermark och Kullberg 1999, s. 83 ] 

 18



När det gäller problemområdet påvisar Danermark och Kullberg (1999) att det vid psykiskt 
lidande eller psykiska problem inte existerar någon sammanhållen och enhetlig teoretisk 
förklarings – och behandlingsmodell som socialarbetare kan förlita sig på.  
 
Det påpekar även Brante (1987) som menar att socialt arbete saknar en egen sammanhållen 
teoretisk grundmodell och hämtar ofta sina influenser från andra mer etablerade vetenskapliga 
discipliner, t.ex. psykologi och sociologi. Ur den aspekten är socialt arbete en disciplin med 
flera skolbildningar och konkurrerande förklaringsmodeller. Ronnby (1983) ser alla modeller 
beröra på ett eller annat sätt förklaringar till uppkomst och behandling av sociala problem. 
Han sammanfattar de viktigaste förklaringsmodellerna som sociologiska, socialpsykologiska, 
psykologiska och medicinskt – genetiska. När det gäller metoder och förhållningssätt har det 
sedan lång tid tillbaka funnits en spänning inom det sociala arbetet mellan mer ”diagnostisk ” 
och mer ”interaktionistiskt” grundade förklaringsmodeller (Germain, 1970; Soydan, 1993). 
När det gäller det behandlingsinriktade delen kan det interaktionistiska förhållningssättet 
existera sida vid sida med det diagnostiskt orienterade. Det är dock uppenbart att båda 
inriktningarna på ett tydligt sätt markerar att förklaringar till olika typer av sociala problem 
och utformningen av behandlingen/förändringen av dessa problem bör utformas i ett nära 
samspel med de individer som problemen gäller (a.a.). 
 
Kullberg (1994) menar att det faktum att den moraliska frågan är viktig i det sociala arbetets 
praktik medför att de beslut som fattas inom verksamhetens ram inte bara kan grundas på 
strikt målrationella överväganden utan innefattar även värderationella bedömningar. En 
bedömning av om en individ är berättigad till bistånd sker inte automatiskt där lagens 
rekvisita vägs samman med de faktiska förhållanden som individen lever under. 
Socialarbetarna gör ständiga bedömningar eller värderingar av affektiv eller emotionell 
karaktär (a.a.). Verksamheten inom socialtjänsten är mer avhängig utvecklingen på politisk 
nivå. En förklaring till det stora politiska inflytandet på socialt arbete kan vara den relativt 
låga grad av erkännande och status som socionomer har (Danermark, Kullberg 1999). En 
annan förklaring till det politiska inflytandet är det sociala arbetets grundläggande moraliska 
frågor. Samhällsvården har både ett vårdande och kontrollerande inslag, en omsorg som har 
en baksida i form av kontroll och manipulering.  
 
Trots att det har gjorts betydande försök senaste åren att legitimera socialt arbete som en 
självständig profession så har socionomyrket än inte fullt ut erhållit status som profession. 
Läkaryrket ses i många fall inom professionsforskningen som en prototyp för en profession 
medan socionomyrket inte sällan nämns som en semiprofession eller en profession i vardande 
(Danermark, Kullberg 1999). Socialt arbete som praktisk verksamhet bygger på kunskaper av 
mer generella drag. Det hänger ihop med den låga grad av teoretisk integrering som finns. 
Viktigt är också spännvidden på de arbetsuppgifter som en socionom kan förväntas uträtta i 
de yrken de rekryteras till (a.a.).  
 
Inom psykiatrin dominerar biomedicinskt förankrade förklaringsmodeller. Psykiatrins område 
har dock inom sig några olika perspektiv enligt Cullberg (1993), ett naturvetenskapligt 
inspirerat och ett med humanvetenskaperna som grund. Det första är ett biomedicinskt 
perspektiv där en psykisk störning är ett somatiskt sjukdomstillstånd orsakat av biofysiska 
förlopp. Det andra humanvetenskapliga perspektivet är nära kopplat till psykoanalysen där 
perspektivet har utvecklats till ett s.k. psykodynamiskt perspektiv. Den rymmer inom sig flera 
olika subperspektiv men grundtanken är att sjukdomar är ett resultat av konflikter i den 
psykiska strukturen. De konflikterna ses härstamma från tidiga upplevelser i barndomen och 
konflikterna påverkas av omgivningens beteende.  
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Det tredje är det sociala perspektivet som också rymmer inom sig flera modeller. Under 
senare tid har de medicinska och humanvetenskapliga perspektiven kommit att överskridas till 
förmån för ett synsätt som utgår ifrån en insikt om den komplexitet och det samspel som råder 
mellan biologiska, psykologiska och sociologiska mekanismer. Det här benämns ibland för 
det biopsykosociala perspektivet. Det kan idag sägas dominera psykiatrins diskursiva del dvs. 
är nuförtiden ett framträdande teoretisk perspektiv i synen på psykiska störningar. Det 
perspektivet präglas av insikten att psykiska problem bara kan förstås utifrån ett 
mångfaktoriellt synsätt. Det finns ingen sammanhängande teori som försöker beskriva och 
förklara hur de olika typerna av mekanismer hänger ihop. Beroende på var forskaren/ 
praktikern har sina teoretiska preferenser betonas olika delar av perspektivet (Cullberg 1993). 
Enligt Flygare (1999) är det vanligt att problemen reduceras till den biologiska nivån, dvs. 
perspektivet tenderar att bli reduktionistiskt där de biologiska förklaringarna dominerar. 
 
I den praktiska psykiatriska verksamheten har de medicinska och psykodynamiska 
perspektiven samexisterat länge, vilket uttrycks i DSM – klassifikationerna (Diagnostic and 
Statistical Manual of a Mental Disorders). Det är ett vanligt hjälpmedel där det i ena 
systemets ena axlar innehåller s.k. symtomdiagnoser som har oftast biomedicinskt innehåll. 
Den andra axeln innehåller personlighetsstörningar då också ett psykodynamiskt synsätt 
träder fram. I behandlingsfasen sker ofta en sammanvägning av de olika perspektiven  
(Danermark, Kullberg 1999). De arbetsformer som växt fram under 1980 – talet i form av 
teamarbete och psykopedagogisk intervention kan ses som ett uttryck för att ett mer 
mångfaktoriellt synsätt även kan genomsyra den kliniska verksamheten (a.a.). 
Läkarprofessionen inom hälso – och sjukvården har en mycket stark ställning pga. 
lagstiftning, ansvar, möjlighet till överklagande osv. Danermark och Kullberg (1999) menar 
att trots att det i målsättningarna talas om att behandling om möjligt ska ske i samråd, är det 
ett villkorat samråd. Hjern (1997) kommer fram till att medicinskt inriktade företrädare kan 
uppleva sig ha rätten att auktoritativt definiera situationen för patientens behandling och till 
sin hjälp för diagnosen kan ta in psykosocial expertis när medicineringsmakten anser det 
befogat.  

DEN ORGANISATORISKA STRUKTUREN 
 
I följande tablå visar Danermark och Kullberg (1999) den organisatoriska strukturen; 
skillnader mellan socialtjänst och sjukvård/ psykiatri; 
 

SOCIALTJÄNST  SJUKVÅRD / PSYKIATRI 
 
Struktur 1. semiprofession  1. professionshierarki 
     inbäddad i en administrativ     och förvaltningshierarki 
     förvaltningsmässig      klart åtskilda 
     hierarki 
 2. decentralism                2. centralism 
Professionens   relativt autonom                           autonom profession 
ställning inom  ”gräsrotsbyråkrat” 
organisationen 
 

[ en omarbetad tablå, originalet i Danermark och Kullberg 1999, s. 97  ] 
 

Socialtjänstens organisation präglas av en strävan att decentralisera verksamheten och få ut 
den så nära medborgarna som möjligt (Danermark, Kullberg 1999).  
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Kommunernas IFO – verksamhet (individ - och familjeomsorg) karaktäriseras ofta av en 
organisering som skiljer mellan sådant bistånd som inte innebär myndighetsutövning och 
därför inte kräver dokumentation och insatser som rör eventuella tvångsinsatser mot enskilda 
individer och insatser som rör ekonomiskt bistånd. Socialarbetarna är inordnade i en 
administrativ och förvaltningsmässig hierarki, men har trots det formellt sett begränsade 
självbestämmande ändå en viss grad av autonomi i sitt arbete (Danermark, Kullberg 1999). 
Eriksson och Karlsson (1990) hävdar att socialtjänstens organisering bidrar till att 
socialsekreterare inom socialtjänstens IFO får en relativt autonom ställning gentemot den 
organisation de är verksamma under. Det beror på att kommunernas socialförvaltningar i sig 
är relativt löst sammanfogade områden inom vilka det ryms flera olika verksamheter med 
skilda människoförändrande arbetsuppgifter (kategoriserande/ fördelande, stödjande och 
förändrande). Det finns relativt få beröringspunkter och förhållandevis lite samarbete mellan 
dessa verksamheter. Enligt Danermark och Kullberg (1999) pekar många forskare på den 
särställning inom en offentlig organisation som t.ex. socialsekreterarna erhåller, vilka på en 
underordnad nivå inom den offentliga förvaltningens hierarki arbetar i direktkontakt med 
medborgarna. De är de enda anställda som har en gränsöverbryggande uppgift, dvs. de har 
kännedom om både de villkor som organisationen ställer och samtidigt har att möta de behov 
som medborgarna har (a.a.). Samspelet mellan föreskrifter och regler, administrativa och 
yrkesmässiga rutiner, yrkesmässiga bedömningar samt de dilemman som dessa aspekter kan 
ge, karaktäriserar det sociala arbetet inom socialtjänsten (Kullberg 1994). 
 
Till skillnad mot socialtjänsten är vårdens utövare mer självständiga. Organisationen vilar på 
en plattform i form av vetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet som gör det svårt för 
administrationen och politiken att intervenera i den dagliga verksamheten. Danermark och 
Kullberg (1999) ser personalen i den administrativa hierarkin påverka verksamheten främst 
genom fördelning av resurser och genom uppföljning och andra administrativa rutiner  
(tilldelning av de totala resurserna är politiskt styrd). Den administrativa personalen äger inte 
rätt att blanda sig i den behandlande verksamheten som är organiserad uteslutande efter en 
professionell struktur.  

 
SAMVERKAN – HINDER ELLER UTVECKLING 

 
En förutsättning för att lyckas vid samverkan är att synliggöra och diskutera de nämnda olika 
kunskaps- och förklaringsmässiga faktorer, regelverk och lagstiftning samt organisatoriska 
förhållanden med dess inneboende maktperspektiv. I Danermarks (2000) mening kan dessa 
olikheter vara hinder eller stimulerande och utvecklande i en samverkan som han definierar 
följande;   
 

Medvetna målinriktade handlingar som utförs tillsammans med andra i en klart avgränsad 
grupp avseende ett definierat problem och syfte (citat sid.15). 

 
Danermark betonar att den interna ledningsfunktionen är särskilt viktig om flera huvudmän är 
inblandade. Legitimitet och kompetens är två nyckelbegrepp; den som leder gruppen måste av 
de andra i gruppen uppfattas som kunnig i den fråga samverkan handlar om samt vara lojal 
mot gruppen. 
 
Ofta uppmärksammas brister i samverkan mellan socialtjänst och psykiatrisk vård men sällan 
riktas kritik mot enskilda aktörers professionella kompetens. Danermark (2004) menar att var 
och en gör det som förväntas inom ramen för sin verksamhet men det som behövs är att 
utveckla rutiner för samverkan.  
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När det gäller samverkansprocessen kan den organisatoriska inramningen vara att interaktion 
sker inom ett projekt eller inom ramen för den ordinarie verksamheten. En samverkan som 
inryms inom den ordinarie verksamheten har sina för- och nackdelar. Nackdelen är att 
eftersom det tar tid att samverka måste personalen ”stjäla” tid från den ordinarie 
verksamheten eller helt enkelt arbeta mer. Fördelen kan vara att personalen dels behåller sin 
kompetensmässiga förankring och att samverkan måste hitta former som är förenliga med det 
löpande arbetet. Genom det ökar möjligheterna att samverkan kan bli långsiktig ( Danermark 
2004). 
 
Danermark (2004) presenterar ett relationellt perspektiv där makt kan ses som en egenskap i 
en relation mellan två aktörer. Makt är inte således en egenskap hos individen utan individen 
har makt som är given av sammanhanget och framträder i relationen. Vid sidan om 
lagstiftningen är det som jag tidigare har diskuterat även andra faktorer som påverkar 
relationen; den status professionen ger, kunskaper i ett sakområde, ställning i hierarkin och 
kön. Det är viktigt att i det inledande skede av samverkan fördela rollerna samt att klargöra de 
medverkandets ansvar betonar Danermark. Ett sådant klargörande synliggör 
maktförhållandena.  

 
SAMVERKAN I DESS KOMPLEXITET 

 
De maktförhållanden synliggörs även i de olika former av samverkan som det kan röra sig om 
enligt psykiatrikern Bengt Berggren (Socialmedicinskt Tidskrift, nr 7-8, 1986) enligt följande 
samarbetsmodeller; 
 
 

1. Samordning – Koordination 
 

2. Kollaboration – Samverkan 
 

3. Integration – Sammansmältning 
 

4. Konsultation - Samråd  
 
 
Det första begreppet samordning och koordination beskriver Berggren främst vara ett 
överlämnande. I sin enklaste form betecknar han denna form som en enkel, additiv 
samordning, t.ex. när socialsekreteraren remitterar en patient till distriktsläkaren som i sin tur 
adderar sina insatser till vad socialsekreteraren gjort. Det sker utan närmare samarbete mellan 
dem. 
Den andra samarbetsformen kollaboration och samverkan utgår ifrån att varje organisation, 
varje yrkesgrupp har sitt eget ansvarsområde men beträffande vissa frågor eller patienter/ 
klienter bedrivs det ett närmare samarbete (integrativt samarbete). Det som kännetecknar 
denna form av samarbete är att problemen gemensamt stöts och blöts, vilket sker genom 
träffar och diskussioner kring ett fall eller på något annat sätt återför till den andra parten sina 
ståndpunkter. 
I den tredje formen är hela ens verksamhet integrerad med en annan verksamhet genom en 
integration, en sammansmältning. Enligt Berggren är innebörden i den mer uttalade formen 
att uppgiftsdelningen sker lika. Han menar att det kan vara hugget som stucket om 
patienten/klienten först kommer till doktorn, socialsekreteraren eller sjuksköterskan.  
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Det är endast en mindre del av arbetet som utgörs av det yrkesspecifika, det som primärt eller 
i efterhand definieras som kännetecknande för en viss verksamhet. 
I den sista samarbetsformen konsultation och samråd går någon från den ena organisationen i 
vissa frågor in i en annan organisation med handledning eller motsvarande insatser. 
Vad gäller valen av dessa olika former av samarbete, finns i Berggrens mening de bästa 
förutsättningarna i kollaboration och konsultation. 
 
I vilka former sker samverkan i det aktuella projektet i min studie? Är det givet att samverkan 
alltid är av godo samt möjligt att genomföra vid två huvudmäns gränsöverskridande arbete för 
den enskilde individen? Samverkan är ett modeord idag, men hur kan samverkan se ut i 
praktiken? Är det givet att den kan förbättra en utsatt målgrupps livssituation? 
Det är framförallt den problematiken som bl.a. Gerdner och Sundin (1998) har lyft fram; 
narkomaner och alkoholister i praktiken som inte har fått hjälp för sina psykiatriska problem 
samt att många av psykiatrins patienter inte har fått sakkunnig hjälp för sitt samtidiga 
missbruk. Att personer med psykisk störning inte får vård och behandling pga. uteblivna 
diagnoser är alarmerande med tanke på de berörda personernas utsatthet, lidande och 
kränkning av deras integritet och rätt till en individuell vård/behandlingsplan utifrån deras 
hela livssituation. Forskningen påvisar också att det inte handlar om två diagnoser. Personer 
med psykisk störning och missbruksproblem tenderar att ha andra vidkommande problem i 
sin livshållning. Enlig min mening kan det vara så att dessa personer vid brist på en adekvat 
vård eller behandling inte heller får en möjlighet att klara sig själva i vardagen. De riskerar att 
stigmatiseras i och genom sitt utanförskap med fortsatta svårigheter att få boende, arbete och 
sysselsättning. Det framkommer också i forskning att personer med psykisk störning och 
missbruksproblem kan vara mycket svåra att nå och få en kontinuerlig kontakt med då de 
ibland avviker från möten och behandling. Det torde då vara desto viktigare att betona en 
samstämmig syn i samverkan på när, var och hur olika huvudmän ska gå tillväga. Att de hittar 
former för samverkan för att nå målgruppen samt att det i inledningen klargörs att 
huvudmännen skriver på samma sak vad gäller målsättningen. Det finns således många 
anledningar att för socialtjänst och psykiatri sträva efter en integrerad vård/behandling för den 
enskilde individen; ingen diagnos, ingen vård/behandling, inget värdigt liv för den enskilde 
individen.  
 
I nödvändigheten av ett diagnostiserande av individen föreligger en motsättning. Min 
genomgång av forskningen visar en stark betoning på att helhetssynen ska tas i beaktande vid 
bedömning av den enskilde individens behov av vård/behandling samt att samhället satsar 
bl.a. på teamarbete med skilda kompetenser kring målgruppen. Det finns idag en insikt om 
den komplexitet om det samspel som råder mellan biologiska, psykologiska och sociologiska 
mekanismer och som nämns det biopsykosociala perspektivet. Det perspektivet förordar ett 
mångfaktoriellt synsätt. Överhuvudtaget genomsyrar forskning och lagstiftning en strävan 
efter att öka utrymmet för ett socialt perspektiv vid kontakt med personer med psykisk 
störning och missbruksproblem. Det paradoxala är dock att om det krävs en diagnos från 
psykiatrin för att påbörja möjliggöra en individuell vård/behandlingsplan medför det 
automatiskt ett tolkningsföreträde för psykiatrin. Å ena sidan är det rimligt i dess egenskap av 
en medicinsk expertis. Å andra sidan kan en diagnos betraktad som funktion, förbli just en 
funktion. Det vill säga personen med psykisk störning och missbruksproblem har en diagnos 
som funktion – om den inte fyller sin funktion blir det heller ingen läkarkontakt. Det i sin tur 
kan få konsekvensen att personalen inom socialtjänsten eventuellt fyller en konsultativ 
funktion i samverkan som i första hand fokuserar på att ordna boende och sysselsättning för 
den enskilde individen efter en psykiatrisk diagnos.  

 23



I det scenariot kan ett socialt perspektiv osynliggöras i en samverkan, vilket kan betyda 
svårigheter att se den enskilde individens hela livssituation och dess villkor för ett 
människovärdigt liv. Framförallt kan jakten på diagnos och läkarkontakt i sig medföra en 
stigmatisering av målgruppen som kan definieras sjuk och inte ses ur ett mångfaktoriellt 
synsätt. Det kan också vara ett sätt att sätta diagnos på målgruppens eventuella avvikelse och 
avståndstagande till de samhälleliga livsförhållandena med dess rådande normer. I det 
sammanhanget är inte heller kostnadsfrågan oviktig. I samverkan kan ekonomin vara en 
huvudfråga som kan leda till ansvarsproblem. Den ekonomiska belastningen i huvudmännens 
budget fråntar dock aldrig socialtjänstens och psykiatrins ansvar att ur en helhetssyn tillförse 
den enskilde individen en samtidig, integrerad vård/ behandling utifrån den enskildes 
livsvillkor. 
 
Socialstyrelsen valde begreppet allvarlig psykisk störning, en juridisk term för att täcka 
personer med psykos, allvarlig personlighetsstyrning och allvarliga depressioner i syfte att 
komma ifrån belastningen med begrepp som psykisk sjukdom. Det begreppet är dock enligt 
Fridell (1996) svårt att tillämpa i samband med missbruk, eftersom det är oklart och inte kan 
beskrivas på något enhetligt sätt. För behandlingsplanering vid missbruk kan det rent av vara 
missvisande, eftersom grupper med helt olika typer av vårdbehov och behandlingsprofil 
kommer att innefatta i begreppet, menar han. Hans resonemang lyfter fram en annan 
komplexitet i samverkan; olika begreppsförklaringar eller rentav bristen på samma begrepp i 
aktörernas bedömningsmanualer. Den evidensbaserade definitionen av psykisk störning samt 
av psykisk störd missbrukare är detaljrik i sin beskrivning. Enligt Fridell (1996) räcker det 
dock inte med en tro på vetenskaplighet, det kan istället resultera i ett förbiseende av den 
enskilde individens andra behov.  
Experterna bakom de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård som riktas till 
socialtjänst och hälso- och sjukvård uppmärksammar att olika intressenter i samverkan 
innebär olikheter i traditioner, kompetenser och synsätt. De betonar bl.a. att hälso- och 
sjukvården har ett gemensamt ansvar för klienter och patienter med missbruk och beroende 
och samtidig psykiatrisk eller somatisk sjukdom (samsjuklighet). Det är även viktigt att 
behandlingen för de båda problemen sker samtidigt och i samordnande former efter den första 
akuta insatsen. Det avgörande för ett lyckat resultat när det gäller behandling och insatser är 
att samordningen utgår från den enskilde klientens eller patientens behov, enligt utredarna 
(Socialstyrelsen 2007). 
 
Min teoretiska diskussion har kretsat kring de professionellas olika kunskaps- och 
förklaringsmodeller, deras olika regelverk och lagstiftning samt deras olika organisatoriska 
förhållanden. Samverkansform, innehåll, tid och utrymme har sannolikt betydelse för de 
professionellas syn på samverkan i projektet. Hur ser de professionella på samverkan när det 
gäller dess innehåll, tid och utrymme? Vad är samverkan i det här projektet? Hade de 
professionella vid projektstart en gemensam utgångspunkt, en gemensam metod för att 
utveckla samarbetet samt en diskussion om målet? Hur förmedlas informationen mellan de 
olika grupperna i projektet? Hur ser de professionella på målgruppen personer med psykisk 
störning och missbruksproblem? Sker det en integrerad vård/behandling som enligt forskning 
är ett måste vid kontakt med personer med psykisk störning och missbruksproblem? 
Samhällets krav på effektivitet, evidensbaserad vård och en samtidig budgetanpassning är en 
komplexitet i sig. Hur sammansmälter dessa faktorer i en samverkan mellan två huvudmän i 
en strävan att erbjuda boende, sysselsättning och vård/behandling med utgångspunkt från den 
enskilde individens behov? Eller är samverkan bara ett nödvändigt ont – där i alla fall 
samverkan bedrivs i vetenskapens namn? 
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KAPITEL 5 
 

METOD OCH GENOMFÖRANDE 
 
Den egentliga startpunkten för studien var en artikel i en morgontidning med rubriken ”Fel 
bild av de psyksjuka.” I artikeln berättade en projektsamordnare om ett pågående 
samverkansprojekt mellan socialtjänst och psykiatri med syfte att hindra personer med 
psykisk störning och missbruksproblem att falla mellan olika stolar. Det väckte min 
nyfikenhet och mitt intresse att skriva min magisteruppsats om det projektets samverkan. Jag 
startade min studie genom att kontakta projektsamordnaren och vid ett samtal den 12 februari 
2007 få en bild av projektets uppkomst och planerad tillvägagångssätt, samt information om 
projektet, dess projektplan och annan dokumentation. Projektsamordnaren var mycket 
tillmötesgående förmodligen delvis beroende av att personkemin stämde. Men även av hennes 
stora engagemang och intresse för projektets framskridande som projektsamordnaren påvisade 
genom sitt sätt att beskriva projektet för mig, hennes framåtanda att i praktiken driva projektet 
tillsammans med de övriga projektdeltagarna samt hennes kritiska förhållningssätt i hur gå till 
väga på bästa sätt utifrån målgruppen, personer med psykisk störning och missbruksproblem. 
Hon har i sin roll som min ”gatekeeper” möjliggjort en fördjupning i min studie, både ur en 
innehållsaspekt och ur en trivselaspekt. Jag kommer också i studien att referera till ett 
telefonsamtal den 10/4 2007. 
 
Min tanke var att delta på ett möte med projektets styrgrupp, projektgrupp och POS-team för 
att sedan utifrån dessa tre möten med deltagande observationer utforma frågor till kommande 
intervjuer. Jag kom att fullfölja min ursprungliga plan i den meningen att studien innefattade 
tre möten med deltagande observationer samt intervjuer med två personer från varje grupp, en 
person från socialtjänsten och en person från psykiatrin. Till skillnad dock från POS-
teammötet och styrgruppsmötet genomfördes den deltagande observationen när det gäller 
projektgruppen på ett gemensamt möte med POS-teamet. När jag hade närvarat på tre möten 
bestämde jag mig av tidsskäl att enbart intervjua två personer från styrgruppen. Jag såg dock 
efter de intervjuerna två anledningar till att slutföra studien enligt den första planen, dvs. att 
intervjua en person från socialtjänst och en person från psykiatrin från varje grupp; dels för att 
jag hade en möjlighet att genomföra de intervjuer inom de givna tidsramarna, dels mitt 
intresse och angelägenhet att möjliggöra en så mångsidig och representativ bild som möjligt 
av de professionellas uttalanden kring samverkan samt de professionellas syn på den 
samverkan och på målgruppen. Studien är således kvalitativ med deltagande observationer 
och intervjuer som metoder. Det totalt sammanlagda antalet informanter är 17 personer, nio 
kvinnor och åtta män. Av dessa har sex personer intervjuats.   

 
DATAINSAMLING 

 
Det empiriska materialet kommer att bestå av förutom material från deltagande observationer 
och intervjuer även av litteratur, dokument, statens offentliga utredningar och andra rapporter 
kring det aktuella området. Jag kommer också att hänvisa till en del anteckningar från olika 
mötesprotokoll. Det sker främst utifrån dokumentering från styrgruppens möten, eftersom de 
är projekthandläggarna. Mitt skriftliga material som används i analysen och rapporten ses av 
Repstad (1999) som dokument – och källanalys.  
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URVAL 
 

Det viktiga vid val av urval är att det passar den undersökning som ska genomföras. Holme 
och Solvang (1997) framhåller ett systematiskt genomförande av vissa medvetet formulerade 
kriterier som är teoretiskt och strategiskt definierade. Jag har försökt få så stort 
informationsinnehåll som möjligt genom att variera bredden i urvalet vad gäller profession 
och kön. Holme och Solvang menar även att informationsinnehållet kan ökas vid användning 
av intervjupersoner som på goda grunder kan antas ha mycket kunskap om den företeelsen 
som undersöks. De menar samtidigt att det finns en fara för att verkligheten kan av dessa 
vältaliga personer friseras med en övertygelse, men med en medvetenhet om den faran är 
dessa intervjupersoner värdefulla. Intervjupersonernas förmåga att uttrycka sig och villighet 
att delta är också viktigt vid urvalet, menar Enderud (1979). Det är framförallt frivilligheten 
och en möjlig antydan till intresse hos personerna som har fått styra mina val av respondenter. 
Eftersom min avsikt var främst att studera samverkan mellan socialtjänst och psykiatri föll det 
sig naturligt att närvara på möten med deltagarna i styrgrupp, projektgrupp och POS - team, 
med deltagande observation som metod. Vid min närvaro på mötena kom jag i kontakt med 
de berörda personerna inom samverkansprojektet. De professionella inom projektet kom från 
socialtjänsten, psykiatrin och i viss mån även från rättspsykiatrin. De professionella i gruppen 
bestod av skötare, behandlingsassistent, sjuksköterskor, socionomer, enhetschefer och 
områdeschefer.   
 
Själva valet av de personer som skulle ingå i det Holme och Solvang (1997) benämner 
respondentintervjuer, dvs. de personer som själva är delaktiga i den företeelse som studeras, 
utformades genom olika handlingsvägar. När det gällde styrgruppsdeltagarna, avgjordes det 
efter min närvaro på styrgruppsmötet. Jag ställde en förfrågan till hela gruppen angående en 
eventuell medverkan i mina intervjuer som tidsmässigt skulle röra sig mellan en halvtimme 
och en timme. Områdeschefen för den kommunala biståndsenheten svarade att hon kunde 
medverka i en intervju, varefter vi direkt bokade en tid för den aktuella intervjun. Jag frågade 
sedan områdeschefen för den psykiatriska öppenvården om han kunde tänka sig att ställa upp 
på en intervju. Det kunde han och vi kom överens om en tid i almanackan. Mitt val att 
intervjua öppenvårdens områdeschef har sin utgångspunkt i min syn på öppenvårdens viktiga 
funktion i projektets samverkan.  
 
Jag besökte POS-teamet i deras möteslokal en tisdag och frågade vilka som ville bli 
intervjuade. Regionens sjuksköterska från Psykosmottagningen visade sitt intresse för 
intervjuerna och vi bokade ett datum för en intervju. Socialpedagogen från kommunens 
dagliga sysselsättning sade sig vara villig att medverka i en intervju och vi bestämde en tid för 
intervjun. 
När det gäller val av intervjuobjekt från projektgruppen, föll valet på enhetschefen på 
kommunens vuxenstöd. Jag valde henne eftersom hon talade ganska mycket på mötet med 
projektgruppen och POS-teamet. Jag mejlade iväg en förfrågan till henne om att medverka i 
en 30 minuters intervju som hon snabbt besvarade med en angiven tid för en intervju.  
Min tanke var även att intervjua regionens sjuksköterska inom beroendeenheten men som 
tidsmässigt inte hade möjlighet att ställa upp på en intervju. Jag valde då att ringa till en 
sjuksköterska som är samordnare på KPR (Kvalificerad psykiatrisk rehabilitering) inom 
slutenvården som direkt lättsamt tackade ja till en halvtimmes intervju och vi kom överens om 
datum och plats. Han engagerade sig mycket i diskussionen på det gemensamma mötet med 
projektgruppen och POS-teamet. Av den anledningen valde jag honom till en 
respondentintervju. 
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DELTAGANDE OBSERVATION 
 
En observationsform ställer stora krav på forskaren. Han eller hon ska genom att se, höra och 
fråga få tag i det som egentligen sker. Riley (1963) hävdar att genom den metoden är det 
möjligt att fånga det nätverk av handlingar och reaktioner mellan gruppens medlemmar som 
utmärker detta sociala system. Jag kommer att använda mig av en öppen observation,  
dvs. deltagarna vet om och har accepterat att jag fungerar som observatör. Enligt Holme och 
Solvang (1997) innebär det att deltagarna är införstådda med att jag gör en kartläggning av 
vissa faktorer som rör gruppens sätt att fungera. Holme och Solvang menar att i samband med 
den tekniken går forskaren in i en speciell roll. Med rollen är det vissa förväntningar som ska 
uppfyllas, dels vid samtal och andra aktiviteter. Det kan vara en fördel att gå in i en 
lärlingsroll vid observation för att inte rollen som observatör ska bli för krävande. Holme och 
Solvang betonar dock vid inträdande av den rollen att vara medveten om risken att 
solidarisera med den grupp hon/han observerar, att forskaren inte klarar att på vetenskaplig 
grund fortsätta med observationen. För observatören är det ofrånkomligt att hon/ han är 
ovetande om många saker när det gäller gruppens sätt att fungera. Den här naturliga bristen på 
kunskap är i Loftlands (1971) mening en faktor som kan underlätta rollen som observatör, 
eftersom det hela tiden finns många saker att fråga om.  
 
Tidpunkten för mina tre möten styrdes utifrån de i förväg bestämda tiderna för POS-teamet, 
projektgruppen och styrgruppen. De deltagande observationerna genomfördes i följande 
ordning; först i tur var POS-teamet, sedan styrgruppen och sist både projektgrupp och POS-
team. Jag fick inleda varje möte med en presentation av mig själv där jag berättade om min 
utbildning samt att jag hade yrkeserfarenhet från både psykiatrins och socialtjänstens område. 
Vid dessa presentationer valde jag samtidigt att tydligt förmedla och citera mina centrala 
frågeställningar i studien. Jag betonade även mitt intresse för de organisatoriska förhållandena 
i deras samverkan samt att mina centrala frågeställningar skulle få styra min inriktning i 
studien. Det tillvägagångssättet i min informering av vad jag exakt var intresserad av valde 
jag medvetet dels för att vara tydlig i vad studien skulle innehålla, dels för att gruppdeltagarna 
själva blev införstådda i vad mitt syfte var och varför. Efter den informationen och med det 
förfaringssättet möjliggjorde jag för deltagarna att använda mig som ett förmedlingsredskap, 
dels utifrån deras vetskap om min fokus på organisatoriska frågor och mina centrala 
frågeställningar, dels utifrån deras val av inriktning i deras samtalsämne samt vad de ville 
uttala sig om och indirekt förmedla vidare till min uppsats. 
 

INTERVJUER 
 
Rosmarie Eliasson (1995) förespråkar en användning av en intervjuhandledning, ett 
frågeschema som kan fungera som en minneslista så att man får med de ämnesområden som 
ska täckas. Mitt frågeschema bestod av frågeställningar kring samverkan (se bilaga1). Dessa 
öppna frågor skulle ge stöd för mig vid min senare användning av en samverkansanalys. Jag 
ville ha en genomtänkt referensram för frågor som skulle ställas till flera olika personer och 
klargöra den referensramen för svarspersonerna under samtalet. Det kan göras enligt Repstad 
(1999) för att begränsa irrelevant prat. Alla mina respondenter fick själva välja plats och tid 
för intervjuerna. Eliasson (1995) betonar vikten av att intervjuerna bör ske på en neutral plats 
och helst på ett ställe där respondenten känner sig hemma. Den första intervjun genomfördes 
med områdeschefen för den psykiatriska öppenvården (ÖVM), på hans arbetskontor.  
Jag upplevde stämningen under intervjun vara avslappnad och trevlig samt givande 
kunskapsmässigt, trots den relativt korta intervjutiden på 30 minuter. Den andra intervjun 
genomfördes i kommunhuset med områdeschefen för biståndsenheten.  
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Jag upplevde intervjun på hennes kontor mycket givande, både när det gäller kunskap om 
samverkan och den goda stämningen på kontoret. Den tredje intervjun var med sjuksköterskan 
från Psykosmottagningen och genomfördes på hans arbetskontor. Han var efter intervjun mån 
om att jag var nöjd med frågeställningarna och jag upplevde att respondenten ville ge mig god 
tid att ställa mina frågor samt att han var äkta intresserad av att besvara mina frågor. Den 
fjärde intervjun genomfördes med socialpedagogen från kommunens dagliga verksamhet för 
psykiskt funktionshindrade. Jag åkte till hennes arbetsplats, kommunens dagliga 
sysselsättning för psykiskt funktionshindrade. Intervjun genomfördes i en avslappnad 
kontorsmiljö, vilket förmodligen bidrog till en lika avslappnad stämning och ”lätt” intervju. 
Den femte intervjun genomfördes i kommunhuset på ett ljust kontor med kommunens 
enhetschef för vuxenstöd. Jag upplevde intervjun givande och relativt snabbt genomförd, blev 
därför förvånad när det visade sig att intervjutiden hade utsträckt sig till en timme. 
Den sjätte och sista intervjun var på högskolans café med samordnaren på KPR (Kvalificerad 
psykiatrisk rehabilitering) inom sluten psykiatrisk vård. Efter en lättsam intervju på cirka 40 
minuter var studiens sista intervjumöte över. 
Jag valde att genomföra mina intervjuer utan bandspelare, eftersom den kan medföra en 
ansträngd stämning. Intervjuerna skrevs ner direkt efteråt för att återges så ordagrant som 
möjligt, enligt Repstads (1999) rekommendation. 
 

FORSKARROLLEN SOM OBSERVATÖR OCH INTERVJUARE 
 
En viktig princip vid en kvalitativ metod är enligt Repstad (1999) att forskaren är medveten 
om och efterhand noterar hur hon påverkar aktörerna. Han menar att forskaren är en medaktör 
i samspelet och bidrar till olika forskningseffekter. Med blotta sin närvaro kan forskaren 
påverka aktörerna till ett mer strategiskt beteende. Repstad ser dock att några av 
forskningseffekterna kan forskaren lindra genom ett medvetet uppträdande. Vid mina 
deltagande observationer har jag medvetet tydliggjort för mötesdeltagarna att min studie styrs 
av mina tre centrala frågeställningar. Jag har även vid något tillfälle betonat att det är deras 
ord jag önskar få med i min uppsats. Det har jag delvis gjort för att markera min ståndpunkt 
att det är de professionella inom projektet som är experter och som har vetskapen om 
projektets samverkan och målgrupp. Men också för att styra aktörerna att påvisa ett önskat 
resultat, dvs. att de väljer att diskutera vad samverkan är i projektet samt om deras syn på den 
samverkan och på den aktuella målgruppen.  
 
Vid presentation av min studie och mig själv som en socialpedagog som nu vidareutbildar sig 
på magisternivå, delgav jag samtidigt min yrkeserfarenhet från både psykiatrins och 
socialtjänstens område samt min erfarenhet från min praktiktid bredvid en kurator inom 
rättspsykiatrin. Det kändes viktigt för mig att förmedla min yrkeserfarenhet från de båda 
professionerna. Inte främst ur yrkesaspekten utan främst att genom det uttalandet förmedla 
min känsla för båda huvudmännens områden, dvs. att jag befann mig i något slags objektiv, 
neutral forskningsmässig frizon. Att min socialpedagogsutbildning i botten inte skulle 
automatiskt göra mig till en representant för socialtjänsten utan att min intention var att 
behålla mig på neutral plan med stort intresse för de båda huvudmännens samverkan. 
Självklart ser jag min yrkeserfarenhet vara till viss del en tillgång vid olika sakfrågor då jag 
åtminstone har en viss inblick och insyn i både psykiatrins och socialtjänstens verksamheter i 
praktiken. Men med ett kritiskt förhållningssätt är den yrkeserfarenheten och yrkeskunskapen 
självklart avhängig i vilket sammanhang och vilken tolkning jag lägger i aktörernas handling 
samt på min förmåga att se mina egna begränsningar vid användning av observation och 
intervjuer som forskningsmetoder.  
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Hur informanterna har uppfattat mig i min forskarroll har påverkat deras uttalanden och dess 
giltighet i förhållande till sanningshalten. Det faktum att de har varit införstådda i vad och 
varför jag behövde veta om deras samverkan har troligen möjliggjort ett ömsesidigt utbyte i 
form av kunskapsförmedling – förmedling av kunskap genom en uppsats. 
 
Vid kvalitativ forskning ska forskaren hela tiden reflektera över sig själv, framhåller Repstad  
(1999). Han beskriver också att det är en metodisk dygd att beskriva aktörerna med ett 
förstående förhållningssätt på det viset att de framstår som rationella utifrån sina 
förutsättningar och utifrån sin egen situation. Men han betonar att inte passera gränsen för det 
tillåtna genom att blunda för mindre sympatiska sidor och överdriva aktörernas positiva 
egenskaper. Jag har mer eller mindre reflekterat över min forskarroll under hela studiens 
genomförande och använt mig av ett kritiskt förhållningssätt. Min periodvis täta kontakt med 
projektsamordnaren har givetvis haft en omedveten påverkan på min tolkning av data, av 
olika uttalanden och händelser på möten samt troligen val av datamaterial samt analys av det 
materialet. Jag vill trots den påverkan hävda att jag med min medvetenhet om forskaren 
skyldighet i att befinna sig i en så objektiv roll som möjligt har genom tre tillvägagångssätt 
påmint mig om det faktum; för det första att jag alltid vid kritik av något specifikt ska även 
kunna förklara i förhållande till vad den kritiken riktas mot. För det andra att jag hela tiden 
med mina perspektivval och tolkningar ser vissa saker och därmed även bortser från andra 
saker. Och slutligen att jag är medveten om att mina ständiga ställningstaganden under 
studiens genomförande avgör vad jag får för resultat. Det sista skulle även Molander (1996) 
ha instämt i och lyft fram etikens betydelse i det sammanhanget. Han ser etiken i alla våra 
ställningstaganden men också i kunskap och etik – där det sker en strävan efter det bästa - stå 
i ett inre samband med varandra. När det gäller synen på teoretiserande instämmer jag fullt i 
Eliassons (1995) tankegång; 
 

Vårt analyserande och teoretiska arbete innebär alltid förenklingar som fjärmar de 
verklighetsbilder som vi ger från den komplexa sociala verklighet vi uttalar oss om  
(citat sid. 18). 
 

Vad gäller reliabilitet (tillförlitlighet) validitet (användbarhet) och generaliserbarhet är en 
medvetenhet om sitt eget perspektivval den bästa utgångspunkten. Det valet gör att en del 
saker belyses och andra saker förbises samt att det aldrig sker en neutral eller objektiv 
bedömning, menar Kvale (1997). Han menar också att valideringen beror på den 
hantverksskicklighet som utvecklats under undersökningen genom ett ständigt kontrollerande, 
ifrågasättande och teoretiskt tolkande av upptäckterna.   
 

ETISKA STÄLLNINGSTAGANDEN 
 

Jag har under studiens gång följt de forskningsetiska regler som ingår i Humanistiska 
Samhällsvetenskapliga forskningsrådet (1990). De etiska kraven gäller informationen, 
samtycket, konfidentialiteten samt nyttjandet. Det innebär att de av forskningen berörda ska 
informeras om studiens syfte, att deltagarna själva i studien bestämmer över sin medverkan, 
att uppgifter om alla de ingående personer i studien ges största möjliga konfidentialitet och att 
de insamlade uppgifterna bara används för forskningsändamål. 
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KAPITEL 6 
 

MITT MÖTE MED SAMVERKANSPROJEKTET 
 
När det gäller initiativtagningen till projektet kan det sägas att både kommunen och regionen 
tillsammans tog initiativ till ett gemensamt projekt. Det har sedan 1999 funnits ett formellt 
samarbete mellan psykiatri och kommun som har innefattat en omfattande samverkan i olika 
former, vilket vittnar om en långtgående samverkan uti periferin. Det har bl.a. lett till att en 
handlingsplan för samverkan mellan socialtjänst och psykiatri årligen uppdateras  
(se bilaga 2). De ansvariga huvudmännen för projektet är kommunen och landstinget. Via ett 
möte med projektsamordnaren för det aktuella samverkansprojektet fick jag tillgång till 
ansökningsformuläret med projektansökan till Socialstyrelsen vars inriktning anges vara 
boende, sysselsättning och vård. Den innehåller en sammanfattande beskrivning av den då 
planerade verksamheten som ska ange; motivering till satsningen, målgrupp samt den metod 
som skall tillämpas. Den tänkta verksamheten presenteras enligt följande beskrivning genom 
citat från ansökningsformuläret; 
 

• ”Svårt psykiskt störda missbrukare utgör en grupp missbrukare med uttalad 
funktionsnedsättning och stort lidande. De saknar ofta sjukdomsinsikt. Deras 
livsmönster är destruktivt och de figurerar ofta i kriminella sammanhang och utgör 
även en betydande del av de bostadslösa. 

• Det är angeläget att tillgodose dessa missbrukares behov av insatser, dels ur en 
medmänsklig aspekt med tanke på gruppens utsatthet och personliga lidande, dels ur 
en samhällsekonomisk aspekt. 

• Inom projektets ram skall den aktuella målgruppen erbjudas boende och 
sysselsättning. Ett team, bemannat med personal från region och kommun, skall arbeta 
med insatserna för målgruppen. 

• För att starta upp det aktuella projektet samt för att driva detsamma under projekttiden 
krävs att en samordnare anställs.”  

 
Projektansökarna ska även i ansökningsformuläret uttrycka verksamhetens förväntade resultat 
i operationella/mätbara termer. De kan ange t.ex. antal ökade platser, antal fler klienter/ 
patienter som skall nås eller få individuell plan, antal heltidstjänster som skall inrättas, antal 
ökade samverkansärenden, antal personer som genomgår utbildning osv. Ansökningen 
utformades utifrån följande förväntningar på resultat; 
 

• ”Ett resultat av den föreslagna verksamheten är en förbättrad livskvalitet för den 
enskilde. Resultatet förväntas också bli att ett större antal personer med dubbeldiagnos 
kan erbjudas boende och en kvalificerad vård och behandling. 

• Målgruppens behov av slutenvård förväntas minska. 
• Arbete i samverkan ger ny kompetens och kunskap vilket kommer att kunna användas 

vid den fortsatta utvecklingen av arbetet med målgruppen missbrukare med 
psykiatriska störningar i stort.” (Ansökningsformulär, citat). 

 
När det gäller målgruppen, beskriver projektansökarna att det i den aktuella staden finns 
ett gruppboende för personer med psykiatrisk problematik i kombination med missbruk. 
Projektansökarna framhåller att för att målgruppen ska komma i fråga för det boendet 
måste de klart uttala att hon/han är beredd att avstå från droger/alkohol. Enligt 
projektansökarna är många i målgruppen psykiskt störda missbrukare inte motiverade att 
avstå från drogen/alkoholen och av den anledningen måste en annan form av insats 
utformas för målgruppen.  
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För att de ska komma i fråga för insatser inom projektet är det mycket viktigt att den 
enskilde är utredd och diagnostiserad av läkare med psykiatrisk kompetens, enligt 
projektansökarna. 
 
En förutsättning för att kunna tillgodose målgruppens speciella behov av rehabilitering är 
att resurser och kompetens avsätts från både den psykiatriska sjukvården och 
socialtjänsten, menar projektansökarna.  För detta krävs samordning av resurser och 
kompetens samt utveckling av gemensamma arbetsmetoder. Projektansökarna framhåller 
att arbetet med den aktuella målgruppen kräver att de enas kring ett gemensamt uppdrag 
och synsätt samt en gemensam strategi. Enligt projektansökarna måste de aktörer som 
skall finnas med i arbetet tänka och agera bortom den egna diagnosen, organisationen eller 
tidshorisonten. Projektansökarna beskriver även att individuellt utformade arbetsplaner 
skall upprättas i samarbete mellan den enskilde, handläggande socialsekreterare, ansvarig 
läkare samt boendepersonal. 
 
Boendet beskrivs i ansökningsformuläret vara kärnan i de flesta människors vardagsliv, att ha 
en bostad som man kan kalla hem. Målgruppen i projektet saknar i hög grad en fungerande 
boendesituation, och för att kunna arbeta rehabiliterande krävs det enligt projektansökarna att 
den enskilde kan erbjudas en bostad. Eftersom det inte finns lämpliga sådana tillgängliga för 
närvarande, blir det projektorganisationens uppdrag att ta fram boendelösningar för den 
aktuella målgruppen, enligt projektansökarna. 

 
De betonar vikten av att målgruppen ska få finnas i ett sammanhang där han/hon upplever sig 
vara viktig och behövd. Projektansökarna betonar vikten av att kunna uträtta något som är 
viktigt och att en meningsfull sysselsättning måste finnas i fokus i arbetet med den aktuella 
målgruppen. För att tillgodose detta uttrycker projektansökarna att det skall inrättas en daglig 
sysselsättning i en för ändamålet lämplig lokal. Projektansökarna framhåller också att den 
framtida erbjudna sysselsättningen bör utgå från de enskilda personernas intressen och är inte 
att jämföra med ett arbete i konventionell mening. 

 
För att arbetet med den aktuella målgruppen ska kunna fungera måste det finnas ett team som 
arbetar med de enskildas problem, enligt projektansökarna. Citat från ansökningsformuläret; 
 

”Teamet måste ha ett uppdrag och mandat samt en kompetens som motsvarar de problem som 
skall tacklas. Teamet ska bemannas av personal från den psykiatriska sjukvården och 
socialtjänsten och bör bestå av specialister inom aktuella områden som exempelvis 
psykiatrisjuksköterska, socialpedagog osv. Det här teamet ska, förutom att arbeta med den 
enskildes problematik, även arbeta uppsökande. Teamet ska även fungera konsultativt mot 
övriga berörda verksamheter bl.a. den somatiska vården. De ska bemannas dagtid och i viss 
utsträckning kvällar”. 

 
Projektansökarna såg en nödvändighet i att anställa en samordnare, som skulle starta det 
aktuella projektet och driva detsamma under projekttiden. Projektansökarna söker även 
projektmedel för inrättande av en sådan tjänst medan övrig bemanning beräknas kunna ske 
genom en omfördelning inom befintliga verksamheter.  
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KAPITEL 7 
 

PROJEKTET 
 

PROJEKTSTART 
 
Projektet fick sin start vid sitt beviljande av nationella samordningens s.k. länsmedel som var 
en satsning inom socialtjänsten och psykiatrin. Länsmedel innebar en länsvis fördelning av 
400 miljoner kr år 2005 och som förslag 100 miljoner kr för år 2006. I Socialstyrelsens 
utskick av uppdragsbeskrivning ”Satsning på psykiatri och socialt stöd och omsorg för 
personer med psykisk sjukdom/eller psykiskt funktionshinder” (www.socialstyrelsen.se) står 
vidare att den övergripande målsättningen med nationella psykiatrisamordningens uppdrag är 
att ”skapa förutsättningar för en kraftsamling bland alla berörda aktörer för att förbättra 
livssituationen för människor med allvarlig psykisk sjukdom/och eller psykiska 
funktionshinder. Ett lyckat resultat av denna satsning är om vi kan se en förbättring i tillgång 
till vård och stöd, delaktighet i samhället och ökad livskvalitet för den enskilda människan 
med psykiska funktionshinder”. I beskrivningen av uppdraget betonas att personer med 
psykisk sjukdom och/eller psykiskt funktionshinder och samtidigt missbruk är inkluderade i 
målgruppen och bör särskilt beaktas. Vid uppdragets genomförande klargörs också att det inte 
är personens diagnos som skall vara avgörande för om insatserna skall komma till stånd utan 
behovet som uppstått på grund av det psykiska funktionshindret eller den psykiska  
störningen/sjukdomen.  
Samverkansparterna i det aktuella projektet är Arbetsmarknads och socialförvaltningen, 
Omsorgsförvaltningen, Biståndsenheten i staden, Psykiatriska Öppenvårdsmottagningen och 
Psykosmottagningen Västra Regionen.  
 
Enligt projektsamordnaren vid ett samtal (12/2-07) kom själva huvuduppdraget för ett år 
sedan. Startskottet för projektet blev i december 2005. Hon själv anställdes externt i februari 
2006 för att samordna och leda projektet fram till dess slut i januari 2008. Rekryteringsvägen 
till det team som projektsamordnaren skulle starta skiljde sig åt mellan huvudmännen. Enligt 
projektsamordnaren skickade kommunen iväg en intresseanmälan, därigenom en del personer 
från kommunens stödteam anställdes. Psykiatrin gjorde en direktförfrågan till vissa personer.  
Samverkansprojektet utgörs av en styrgrupp, projektgrupp och POS-team, enligt följande 
presentation; 
 
Projektsamordnaren är utbildad socionom och kommer från frivården. 
 
Styrgruppen består av projekthandläggarna, från kommunen; områdeschefen för 
Omsorgsförvaltningen, områdeschefen för biståndsenheten och områdeschefen för 
vuxenstödet. Från regionen kommer områdeschefen för psykiatriska öppenvårdsmottagningen 
och områdeschefen för psykosmottagningen. 
 
Projektgruppen består av från kommunen; biståndshandläggare på biståndsenheten, 
enhetschef för särskilda boenden, enhetschef för missbrukarboende och stödteam och 
enhetschef för vuxenstöd. Från regionen kommer en sjuksköterska från psykosmottagningen, 
sjuksköterska i öppenvårdens beroende -enhet, socionom från PSL (Psykiskt störda 
lagöverträdarna) och en sjuksköterskeutbildad samordnare för KPR (Kvalificerad psykiatrisk 
rehabilitering) inom sluten psykiatrisk vård.  
 
 

 32

http://www.socialstyrelsen/


I POS – teamet finns från kommunen tre representanter; en socialpedagog från daglig 
verksamhet, en behandlingssekreterare från ett stödteam och en behandlingsassistent från 
stödteamet. Från regionen kommer en sjuksköterska från öppenvårdsmottagningen, en skötare 
från akutteamet och en sjuksköterska från psykosmottagningen. 
 
Teamet startades i maj 2006 med en utflyktsdag, berättar projektsamordnaren under ett samtal 
(12/2 2007). De träffades en heldag och diskuterade olika frågeställningar bl.a., Vad kan vi 
göra? Vad kan vi inte göra? Projektsamordnaren frågade vid projektstarten på ett möte vad 
deltagarna ville veta, vilket ledde till ett beslut om att de skulle få kunskap om bl.a. medicinsk 
sjukdomslära, beroendelära och personlighetsstörningar. En av anledningarna till val av dessa 
teman är enligt projektsamordnaren att begreppet missbruk ej finns i DSM utan endast 
begreppet beroende. De har vid ett tillfälle bjudit in alla aktörer till en föreläsning där en 
sjuksköterska från regionens beroendeenhet har delgett kunskaper om beroendelära; om vad 
beroende är, vad diagnoskriterierna säger osv. Vid ett annat tillfälle höll kommunens chef för 
vuxenenheten tillsammans med en läkare från psykosmottagningen en föreläsning om LVM, 
LPT och begreppet tillstånd där de till andra berörda inom projektet skulle delge sina 
kunskaper om vad bistånd är; att vuxenenheten får lite delegationer, att det krävs ett 
nämndbeslut för att få bistånd osv. Den senaste föreläsningen lyfte fram den organisatoriska 
skillnaden mellan socialtjänsten och psykiatrin, som har en annan struktur. Under dessa 
temadagar har de bl.a. diskuterat olika tillstånd som personer med psykisk störning och 
missbruksproblem kan befinna sig i. De har även haft en heldag i Jönköping och studerat ett 
dubbeldiagnos – team som tycks ha varit ett lyckat projekt. Projektdeltagarna har även haft 
möjlighet att gå utbildningar, bl.a. en kognitiv utbildning med fokus på ett kognitivt 
förhållningssätt vid behandlingsarbete med personer med dubbeldiagnos.   
Projektgruppen träffades på höstterminen varannan vecka, nu är det möte en gång i månaden. 
Styrgruppen har möte var sjätte vecka. Styrgruppen och projektgruppen har sina möten i 
kommunhuset. POS – teamet ses en gång i veckan i två timmar. De har möten på ett 
missbrukarboende där de även har ett kontor till sitt förfogande.  
 

POS-TEAMETS ORGANISERING 
 
POS- teamet utgör inte en egen enhet utan de arbetar organisatoriskt under respektive 
huvudmän. Deras uppdrag är att inom sin ordinarie tjänst även arbeta med projektet och deras 
löner betalas som vanligt av respektive huvudman. Deltagarna i teamet ska arbeta 
självständigt och inte ha någon chef. I POS-teamet ska en från socialtjänst och en från 
regionen parvis arbeta med två personer med psykisk störning och missbruksproblem. Enligt 
projektsamordnaren (samtal 12/2 2007) är de personers boendesituation som är aktuella för 
teamets vård/behandling på följande vis; 
 

• En person bor i stadens missbrukarboende. 
• En person är bostadslös. Han bor emellanåt på ett tillfälligt akutlogi utanför staden, i 

en modul på ett gärde. 
• En person bor i ett hus, har fått ett andrahandskontrakt genom POS -teamet. 
• En person bor i lägenhet med eget kontrakt. 
• En person är egentligen bostadslös, vårdas enligt LPT på KPR  
      (Kvalificerad psykiatrisk rehabilitering) inom sluten psykiatrisk vård. 
• En person är bostadslös, på anstalt för tillfället. 
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POS-teamet har åtta timmar i veckan till sitt förfogande i arbetet, inklusive två timmar i möte 
med samordnaren varje vecka. Deltagarna ska fylla i en tidsrapport där de fyller i vecka, 
klienttid, möten, administrativ tid och utbildning. Den ska ifyllas enligt följande instruktion; 
 
Klienttid; tid man träffar klient eller talar i telefon med klient. 
Möten; möten i POS-team eller möten med samverkansparter kring klient. 
Administrativ tid; journalföring och inläsningstid som är direkt klientrelaterat. 
Utbildning; alla utbildningar, konferenser och föreläsningar. 
 
Det har enligt samordnaren varit svårigheter kring POS-teamets tidsrapportering när det gäller 
avgränsning av vad som ska ingå i rapporteringen, exempelvis vilka telefonsamtal osv. 
 
POS-teamet har en gemensam handledningsgrupp med psykiatrikliniken som handleds av 
projektsamordnaren. I projektsamordnarens uppgifter ingår att samordna och leda själva 
samverkan mellan socialtjänst och psykiatrin i projektet, vilket innebär förutom handledning, 
även utformning av arbetsmetoder, förmedling av information mellan grupperna, ansvar för 
praktiska göromål (funktion av alarmtelefoner, leasingbilar, boka studiebesök, osv). Hon har 
inget beslutsmandat. I hennes arbetsuppdrag ingår även en utvärdering av projektet som ska 
presenteras den 14 juni 2007. I ett protokoll från ett styrgruppsmöte 2006 utläses att ”i den 
utvärderingen ska det framkomma hur mycket tid som använts, hur denna tid har använts, 
vilka insatser man gjort och vilken forskning man stödjer sina insatser på. Kopplingen mellan 
dessa variabler är av särskilt intresse.” Det står också i protokollet att det ska redovisas vilka 
faktiska resultat POS-teamets arbete lett till och hur man ser på det framtida POS-teamarbetet. 
 
Vid ett samtal med projektsamordnaren (12/2 2007) ger hon sin syn på olika aspekter kring 
projektet med målgruppen. ”Det är samhällsekonomiskt oförsvarbart att de psykiskt sjuka 
valsar omkring i vårdapparaten.” Projektsamordnaren förberedde sig till projektet genom att 
fundera på olika tillvägagångssätt i praktiken, genom att samla in material och fundera på 
dubbeldiagnos osv. Hon ska i genomförandet av projektet se; Vad har de lärt sig? Hur ska de 
gå vidare? Hur ska de göra?  Projektsamordnaren menar att aktörerna inom projektet har olika 
förklaringar och att aktörerna inte skriver under samma sak samt att de har olika uppdrag. 
Dubbeldiagnos kräver enligt projektsamordnaren hög tillgänglighet, ihärdighet och 
flexibilitet. Hon ser organisatoriska svårigheter, t.ex. för en sjuksköterska att lägga ut tiden.  
När det gäller implementeringen lyfter projektsamordnaren fram en problemställning; ”Alla 
äger inte problemet, det går att skjuta ifrån sig. Varför göra det när budgeten äter upp det?”  
 

PROTOKOLL OM TIDER, DIAGNOSTISERING OCH SYNEN PÅ MÅLGRUPPEN 
 
Vid start av projekt är det mycket som de professionella behöver lyfta fram för diskussion och 
ta ställning till, exempelvis den tänkta tillägnade tiden för projektdeltagarna som här redogörs 
på ett styrgruppsmöte; 
 

”Det har vid något tillfälle noterats att det varit svårt för POS – deltagarna att planera POS- 
tiden på grund av andra arbetsuppgifter i sitt ordinarie arbete. Vi noterar att det är viktigt att 
respektive chef tillser att teammedlemmarna har möjlighet att utföra POS –arbete så som 
styrgruppen beslutat tidigare med ca 8 timmar / veckan och att de får tillfällig avlastning för att 
det ska kunna fungera (januari 2006).” 
 

Under ett annat styrgruppsmöte diskuteras projektuppdraget samt hur det ska preciseras 
och konkretiseras. De enas om följande; 
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• Styrgruppen ska stå för den övergripande inriktningen 
• Projektgruppen skall identifiera problem, stå för erfarenhet och ha detaljkunskap 
• Teamet skall vara operativt och arbeta uppsökande samt fungera konsultativt mot 

andra som kommer i kontakt med målgruppen (mars 2006). 
 
På samma styrgruppsmöte mars 2006 ventileras även frågan angående definitionen av 
målgruppen; 
 

”Projektsamordnaren informerade om den målgruppens definition som projektledningen 
arbetat fram, vilket styrgruppen kunnat läsa i utskickat protokoll från projektgruppen.  
Dock är det ett problem då det i projektansökan angivits att ”mycket viktigt att den enskilde är 
utredd och diagnostiserad av läkare med psykiatrisk kompetens”. Styrgruppen ser dock inte 
detta som en konflikt då det tänkta teamet i Milton – projektet även ska arbeta uppsökande och 
i denna initialfas kan man tänka sig att den enskilde inte är diagnostiserad, men att man i det 
fortsatta arbetet med den enskilde har diagnos som ett av målen. Tillika är det få av dem som 
tillhör målgruppen, som helt saknar diagnos, då dessa individer ofta varit aktuella hos de flesta 
huvudmännen vid något tillfälle, även om man inte klarat att fullfölja någon planering. 
Erfarenhetsmässigt är man medveten om att de individerna med störst social problematik även 
har psykisk ohälsa (mars 2006).” 
 

Vidare förs en diskussion kring hur teamet ska organiseras. I protokollet ger styrgruppen 
uttryck för att vara angelägen om att teamet startar sitt arbete snarast. Projektsamordnaren får 
uppdraget att starta teamet och bemanna detsamma utifrån de namnförslag som inkommit från 
de olika huvudmännen. Teamet ska träffas en heldag per vecka, menar styrgruppen. Hur 
arbetet rent konkret skall läggas upp, får projektgruppen tillsammans med teamet utifrån 
projektansökan, behovet och målet komma fram till. 
 
En områdeschef från regionen vidarebefordrar via ett mejl till projektsamordnaren ett besked 
från verksamhetschefen att de inte, i alla fall Psykosmottagningen och psykiatriska 
akutteamet, under nämnda period kan leva upp till projektsamordnarens förväntan med en 
heldag i veckan för att vara med och bemanna arbetsteamen. Han ser flera anledningar till det; 

 
”Detta i första hand på grund av den personalsituation som vi befinner oss i nu och en tid 
framöver. Verksamhetschefen framhöll också att psykiatrisjuksköterskorna skall användas i ett 
professionellt syfte, med bedömning – stöd och råd till patienter och till övriga medarbetare i 
arbetsteamet, inte användas som hemtjänstpersonal, exempelvis tvätta mattor, diska etc. men 
självklart ha en beredskap för tillgänglighet.” 
”Biträdande verksamhetschefen ansåg att vi tillsammans använder oss av det gemensamma 
verktyg vi redan har, i form av vårdplanering. Att vi i detta sammanhang kommer fram till 
vem som gör vad, den som är bäst på en ”speciell grej” och vad gör vi tillsammans? Denna 
modell är i alla fall en början (april 2006).” 

 
Den verksamhetsansvarige för regionens psykiatrivård yttrar via ett mejl till 
projektsamordnaren om ett klargörande av utgångsläget för projektet. Enligt 
projektsamordnaren (telefonsamtal 10/4-07) föregick det en diskussion där socialtjänsten 
undrade om målgruppen kunde få förtur till utredning och eventuell behandling om de får de 
nyktra? 

 
”Det måste vara den medicinska indikationen som avgör om vi utreder eller ej. Är det rent 
missbruk, så är det kommunens alkoholpol., är det arbetslivsbedömning så är det arbetsrehab. 
För att vi skall utreda så krävs det dubbeldiagnostik.  
Sedan är det givetvis bra om utredningen kan ske i samverkan.  
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Kom dock ihåg att det måste vara så att patienten varit drogfri en längre tid innan det går att 
testa fram ett rättvisande resultat. Slutligen börjar vi med testningen i öppenvården och endast i 
undantagsfall remitteras de över till neuro. Bra om ni kompletterar med fler åsikter (april 
2006).” 

 
Styrgruppen diskuterar under ett möte POS - teamets uppdrag, om vad som krävs och 
förväntas av de professionella i samverkan; 
 

”Det är viktigt att medlemmarna i teamet inte blir generalister. Var och en kan och ska arbeta 
och tillföra till teamet efter sin kompetens. Man arbetar i teamet utifrån sin profession och 
organisation och ska agera i teamarbetet utifrån det. Arbetet i Miltonprojektet handlar inte bara 
om den formella kompetensen som den enskilde äger, utan också om kulturen som finns på de 
olika arbetsplatserna /huvudmännen.  
Det är viktigt att de olika teammedarbetarna blir kulturbärare och kulturinformatörer gentemot 
de olika verksamheter som finns representerade i projektet. 
Styrgruppen ser det som viktigt att var och en är trygga i sin profession och organisation för att 
kunna göra ett gott arbete i Milton-teamet. Det kräver i sin tur att den enskilde har en mognad i 
sin egen yrkesroll. Styrgruppen ger teamet mandat att lägga upp arbetet med den enskilde på 
det sätt de väljer att göra (april 2006).” 
 

De tvångsinriktade lagarna är ett viktigt samtalsämne, eftersom de ibland aktualiseras vid 
kontakt med målgruppen i projektet; 
 

”Styrgruppen för en diskussion kring behovet av kunskap kring respektive huvudmäns 
tvångslagstiftning. Detta för att vi ska kunna stötta varandra i att få till stånd bra underlag för 
ett eventuellt tvångsomhändertagande när behov av sådant uppstår. Utbildning kring dessa 
frågor borde finnas med framöver i projektet (maj 2006).” 
 

Dokumentation och förmedling av information är ett annat ämne som tas upp på det här 
styrgruppsmötet; 

 
”Teamets sammankomster kommer att redovisas muntligen vid styrgruppsmöten av 
projektsamordnaren. Ingen skriftlig dokumentation kommer att automatiskt skickas till 
styrgruppen. Projektsamordnaren kommer att föra minnesanteckningar som finns att tillgå vid 
behov” (maj 2006). 
 

Projektdeltagarna försöker finna tillvägagångssätt vid klientkontakt. De för en diskussion 
kring hur personer med psykisk störning och missbruksproblem kan komma in i bilden, som 
framkommer i en lägesrapport september 2006 om remissgången; 

 
”Vi är inne i en fas där man försöker hitta arbetsformer och metoder som är användbara 
vardagen. Projektgruppen samt POS- teamet arbetar för närvarande enbart ur ett fiktivt 
scenario, dvs. inget arbete med klienter än. Dock har två av teamets medarbetare redan 
påbörjat att etablera kontakt med klienter, men det sker inom ramen för deras ordinarie 
arbetsuppgifter. Ska klienter remitteras till Milton – teamet eller hur ska teamet få den? Vem 
ska remittera och i vilket forum sak remissen hanteras? 
Förslag: Att ÖVM remissteam blir den instans då ärenden bedöms om de ska aktualiseras för  
POS - teamet, dels då det finns rutiner på ÖVM att hantera remisser både från slutenvården 
och från socialtjänst, men också för att det finns en läkare i remissteamet. 
Om detta alternativ väljs kräver det dock att några beslutsfattare från socialtjänst, både avd för 
Vuxenstöd och Vård och Omsorgsförvaltningen finns närvarande då ärendet gås igenom så att 
man redan från start i ett ärende har med sig beslutsfattare från alla huvudmän.  
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ÖVM föreslås ha ansvaret för att kalla till remissgenomgång, vilket är synnerligen viktigt i det 
fall ÖVM själva har en klient de vill aktualisera för POS -teamet, så att alla aktörer är med från 
början. 
På så sätt blir både socialtjänst och psykiatrin uppdragsgivare och det blir klart att eventuell 
återrapportering sker till båda huvudmännen.” 

 
När det gäller olika framgångsfaktorer vid projekt riktade mot den aktuella målgruppen, 
förs en diskussion i samma lägesrapport om att målgruppen ska få en egen läkare; 
 

”Utifrån de studiebesök och litteraturstudier vi gjort ser vi att det är en klar framgångsfaktor 
för projektet riktade mot vår målgrupp att ha en ”egen läkare ”. I takt med att missbruket 
sjunker undan tenderar den psykiska ohälsan att bli tydligare, dvs. det blir lättare att kartlägga 
och utreda sjukdomsbilden och på så vis ge adekvat behandling. Antal klienter som är aktuella 
är 6-8 stycken.” 
”Förslag: Att en särskild POS -teams läkare utses. Alla klienter har behov av psykiatrisk 
läkarkontakt och att på något vis etablera en bärande kontakt med en och samma läkare för alla 
Miltonklienter kan spontant ses som en arbetsbesparande åtgärd.  
Det kräver dessutom en specialkompetens och en särskild förståelse även från läkaren om 
målgruppens utsatthet och speciella svårigheter. Det blir också enklare för POS -teamet att 
motivera och stötta sina klienter, när de bara har en läkare att arbeta emot.” 

 
Även sekretess och journalföring nämns i lägesrapporten; 
 

”För regionen - är klienten aktuell (vilket de oftast är) så skriver man bara fortsättningsvis i 
dennes journal som vanligt, oavsett dennes önskan om till kontakt. 
För socialtjänsten – finns ett uppdrag i någon form, t e x om beslut om kontakt med stödteamet 
(vilket flertalet har) så skriver man journalanteckningar som man brukar. Vad gäller 
uppsökande verksamhet för socialtjänstens del (innan något beslut om bistånd fattats) så för 
man arbetsanteckningar som rensas efter en tid.” 
”Att man bör ha den enskildes medgivande tills sekretesslättnad är självklart för alla inom vårt 
projekt. Men hur hanterar man sekretessen, om klienten fortsätter att neka till kontakt? 
Projektsamordnaren har kontaktat Länsstyrelsen som hänvisar till Sekretesslagen 14 kap 2 § 
sista stycket; Bestämmelser om vissa begränsningar i sekretessen och om förbehåll;”  
(se bilaga 1). 
 

Det framgår i sammanfattningen av lägesrapporten att de professionella även har fört en 
diskussion om dels att skapa en arbetsmodell för den rena klientkontakten, dels att hitta 
organisatoriska strukturer som gör att klientarbetet kan utföras på ett bra och för 
organisationen acceptabelt sätt. I rapporten konstateras också att det faktum att de går ifrån 
sitt vanliga arbete för att göra något annat, gör att arbetet med att ”bli” POS -teamet kräver 
extra ansträngning. 
 
Utifrån en lägesrapport september 2006 framgår det att det har under projektets gång 
identifierats ett antal nyckelfaktorer för Miltonprojektets framtid. Framgångsfaktorerna är; 
 

• fortsatt chefsstöd, dvs. en närhet till dem som kan fatta beslut om det som rör 
verksamheten 

• en egen läkare 
• en bestämd remissgång 
• mer tid till teamet 
• en lokal till teamet 
• fortbildning och handledning 
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En av de ovan nämnda framgångsfaktorerna sägs vara mer tid. Tiden är en återkommande 
faktor under styrgruppens diskussioner kring bemanningen av POS-teamet. Ur 
mötesprotokollen framskymtar styrgruppens problematisering av hur mycket tid som ska 
läggas på deltagarna i POS – teamet; 
 

”Styrgruppen diskuterar POS- teamets bemanning. Varken ÖVM eller psykosmottagningen 
anser att teamet stadigvarande behöver bemannas från psykiatrin på regelbunden basis. Både 
ÖVM och psykosmottagningen har uppfattningen att dess deltagare i projektet ska vara 
konsultivt, vilket i sin tur gör att engagemanget inte behöver vara så många timmar. Psykiatrin 
har tidigare anslagit 4 timmar/vecka per teammedlem (3 st).  
När vi gemensamt tittar på projektansökan står det klart och tydligt att ett team ska startas upp 
bemannat av både psykiatrin och kommunen. Diskussion kring detta. 
Kommunen har tidigare anslagit 8 timmar/vecka per teammedlem och kommer att fortsätta 
anslå det per teammedlem, 3 stycken. Dock har bara 4 timmar/veckan hittills utnyttjats  
(oktober 2006).”  
 

Enligt protokollet från samma styrgruppsmöte kretsar diskussionen kring minimiantal av 
personer i teamet för att få en fungerande verksamhet. Projektsamordnaren ser det som 
nödvändigt att det är minst 4 personer, två från kommunen och två från regionen. 
Eftersom målgruppen är svår, behöver det enligt henne finnas ett tillräckligt antal personer 
att handleda och täcka upp för varandra. En senare utvärdering lär sannolikt visa att en 
sådan insats inte kommer att nå målen i ansökan, och då är det en diskussionsfråga om 
man ens bör överväga att starta under sådana förutsättningar, menar hon. Ur 
anteckningarna framgår också att utifrån den diskussionen ska ÖVM och 
psykosmottagningen kontakta sin verksamhetsansvarige för ett klargörande kring vad det 
är psykiatrikliniken har förbundit sig att medverka i projektet. Områdeschefen för ÖVM 
ska i sin tur kontakta psykiatrisamordnaren senast 18 oktober med besked om hur 
psykiatrikliniken i framtiden kommer att ställa sig till projektet och hur klinikens 
medverkan kommer att se ut. I avvaktan på detta besked ställs POS-teamets aktiviteter in, 
enligt protokollen. 
 
Det kan vara intressant att ta del av styrgruppens genomgång av den projektansökan som 
gjordes i oktober 2006. Här uppenbaras de centrala delarna i samverkan mellan huvudmännen 
och som samtidigt påvisar en del av de viktiga begreppen samt dess betydelser i projektet; 

 
”Vi går tillsammans igenom projektansökan i dess skilda delar. Vi diskuterar MÅLGRUPP, 
där det råder samsyn i styrgruppen. Alla tänkta klienter för POS -teamet är kända av båda 
huvudmännen.  
Vi diskuterar även psykiatriklinikens utfästelse om att klienter som befinner sig på 
behandlingshem eller på annat sätt har en garanterad nykterhet/drogfrihet kan få komma till 
ÖVM och genomföra erfoderliga utredningar genom någon form av förtur. Detta för att rätt 
insatser ska kunna initieras.  
Vi diskuterar också METOD, där vi i samverkan ska utveckla nya arbetsmetoder kring 
målgruppen, att en projektsamordnare anställdes för att leda och samordna, just för det arbetet. 
Och vi diskuterar UPPDRAGET i enlighet med PROJEKTANSÖKAN, att det egentligen 
handlar om den individuella vårdplanen/arbetsplanen kopplat till individen. Men då de aktuella 
individerna präglas av dålig följsamhet i behandling och en stor flyktighet i kontakterna med 
båda huvudmännen, har den individuella vårdplanen inte fått den genomslagskraft som man 
kunnat förvänta sig. Arbetsplanen/vårdplanen ska alltid bygga på individens behov, men på 
grund av målgruppens särskilda svårigheter är det inte helt enkelt att implementera en 
fungerande arbetsplans/vårdplans perspektiv i klientarbetet.” 
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I protokollet konstateras det faktum att projektets målgrupp befinner sig i det fältet där det 
inte alltid är fullkomligt glasklart vem som är den huvudman med huvudansvaret för arbetet 
med klienten. Det är detta faktum som gör att ”klienter faller mellan stolar” och att det är i 
detta fält som Miltonprojektets POS-team ska säkerställa att klienter får den vård och 
behandling de är berättigade till. Det ska ske i samverkan mellan kommunens socialtjänst och 
regionens psykiatri. Ur det här protokollet framgår det också att det nu har tagits ett beslut om 
att deltagarna i POS-teamet, 3 från kommunen och 3 från regionen får 8 timmar per deltagare 
och vecka till POS-teamets arbete. 24 timmar/vecka och huvudman. Den nivå på antal timmar 
ska gälla fram till den 14 juni, 2007 då arbetet i POS-teamet ska utvärderas. 
 

EN BESKRIVNING AV DAGSLÄGET TILL SOCIALSTYRELSEN 
 
I en Uppföljning av psykiatrisatsningen av Miltonprojekten, besvarade projektsamordnaren i 
mars 2007 Socialstyrelsens utskick av den cirka 70- sidiga enkäten. De områden som togs upp 
var bl.a. ekonomi, målgrupper, insatser/innehåll, samverkan. Av den rapporteringen framgår 
hur långt planerna i projektets samverkan har framskridits i dagsläget; 
 

”Vi har under projekttiden startat upp ett team, bemannat av personal från psykiatrin och 
kommunen, som nu under våren 2007 är operativt och har klientkontakter, så som beslutats av 
styrgruppen. I projektansökan finns även boende och sysselsättning med, men vi har inte 
hunnit dit ännu. Vi har genom projektet anordnat en bostad för en klient, men i övrigt används 
det utbudet av olika typer av boenden som finns att tillgå i staden. Diskussioner förs om att 
tillskapa ett särskilt boende för målgruppen, men det är en process som sannolikt ej kommer 
att vara färdig inom projekttiden. Vad gäller sysselsättning förs diskussioner med 
brukarorganisationer för att gemensamt skapa någon form av lågtröskelverksamhet, men då de 
för närvarande aktuella klienterna bedöms vara i för dåligt psykiskt och socialt skick har denna 
fråga inte realiserats ännu.” (Uppföljning av psykiatrisatsningarna, citat sid.3). 
 

Vidare besvaras en fråga gällande remissen, om vad som krävs av de professionella för att 
målgruppen ska få ta del av insatserna;  
 

”En remiss av den huvudman som önskar initiera kontakten med POS-teamet. Remissen tas 
upp på ÖVM och när klienter som är aktuella för POS-insatser tas upp kallas även 
enhetschefen för avdelningen Råd och Behandlingsstöd Beroendeproblematik från kommunen 
till remissgruppen. Tillsammans ÖVM:s remissteam och enhetschefen beslut om att klienten 
ska få tillgång till POS-teamet insatser.” (Uppföljning av psykiatrisatsningarna, citat sid. 6). 
 

Vad gäller insatser som är direkt riktade till målgruppen, beskriver projektsamordnaren 
projektet till viss del bedrivas genom en uppsökande och motiverande verksamhet gentemot 
klienter som av olika anledningar ”tappat” kontakten med psykiatrin och till viss del även 
med socialtjänsten. Av den anledningen har inte alla klienter ännu aktuella vårdplaner/ 
arbetsplaner, fortsätter projektsamordnaren. Hon menar vidare att det är tänkt att dessa 
klienter/patienter ska motiveras till en kontakt med psykiatrin och socialtjänst, och att det 
ingår i planen att det ska finnas vårdplaner/arbetsplaner för alla klienter. En väg är att POS-
teamet sammankallar till s.k. Samrådsmöten, där representanter för både psykiatri och 
kommun är med och tillsammans upprättar en arbetsplan/vårdplan för den enskilde. 
Projektsamordnaren betonar att i den planen ska det tydligt framgå behov/insatser/vem gör 
vad osv.   
 
Vid inriktningsfrågor, såsom uppsökande verksamhet, förklarar projektsamordnaren deras 
tillvägagångssätt vid uppsökning av målgruppen.  
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Hon menar att POS-teamet kan få ett uppdrag av huvudmännen att försöka etablera en kontakt 
med klient/patient som någon av huvudmännen är bekymrade kring, där det finns psykisk 
ohälsa och missbruk. Vid utrymme för egna kommentarer i rapporteringen tillägger 
projektsamordnaren följande gällande uppsökande verksamhet kring målgruppen; 
 

”Då målgruppen till viss del är personer som av olika skäl tappat kontakten med psykiatrin och 
ibland även med socialtjänsten bedrivs uppsökande verksamhet på så vis att POS-teamet söker 
upp och försöker etablera en kontakt med den enskilde. Alla klienter har en lång historia hos 
både socialtjänst och psykiatri. Tanken är att när man har någon form av bärande kontakt, ska 
arbeta med att motivera den enskilde att åter ta kontakt med psykiatrin och medverka till vård 
och behandling. Då alla klienter är en s.k. dubbeldiagnos med missbruk och psykisk ohälsa, 
sker arbetet mycket långsiktigt. Komplex problematik tar tid.” (Uppföljning av 
psykiatrisatsningarna, citat sid.14). 

 
Vid frågan om vilken typ av samverkansform som föreligger i det här projektet, fyller 
projektsamordnaren i rutan för integrerad samverkan (gemensam arbetsplats).  
I samband med samverkan efterfrågas också eventuella medverkande samarbetspartners när 
det gäller brukar- och anhörigorganisationer. I detta projekt representeras RSMH  
(Riksförbundet för social och mental hälsa). Projektsamordnaren beskriver att 
brukarorganisationerna har från starten varit representerade i styrgruppen för projektet. Av 
personliga orsaker har denna representant backat i sitt engagemang, men hon har tillgång till 
nya protokoll och övrig information kring projektet. Hon är välkommen när hon önskar 
tillbaka med sina åsikter och frågor, enligt projektsamordnaren. 
 
I uppföljningen ska också utbildning/kompetenshöjning beskrivas. Enligt projektsamordnaren 
har de professionella i projektet erbjudits utbildning med följande innehåll; psykiatrisk 
sjukdomslära, lagstiftning, ansvarsfördelning och samhällsorganisation, socialtjänstens 
ansvarsområde och psykiatrins ansvarsområde. De har haft en halvdag om 
personlighetsstörningar, där kurshållaren var en enhetschef från ÖVM. En halvdag hölls också 
om psykoser, där kurshållaren var enhetschefen från psykosmottagningen från grannstaden. 
En halvdag hölls även om LVM, bistånd enligt Sol, LPT. Kurshållare här var en läkare från 
psykosmottagningen i staden, samt enhetschefen för avdelningen vuxenstöd i kommunens 
socialtjänst. Psykiatrisamordnaren kommenterar vidare i uppföljningen att förutom de 
ovannämnda kurserna har de professionella även haft två utbildningstillfällen om 
beroendelära. Kurshållare var en sjuksköterska från beroendeenheten, ÖVM psykiatri i staden. 
Hon rapporterar att det var 24 personer från socialtjänst, 4 personer från psykiatri samt 3 
personer från ideella organisationen, Verdandi. Hon nämner också den kognitiva utbildningen 
på 6 heldagar som de har kring dubbeldiagnoser, där totalt 27 deltagare från båda 
huvudmännen var med.  
 
Under övriga synpunkter lyfter projektsamordnaren fram projektets styrkor; POS-teamets 
engagemang och intresse. Projektgruppen beskrivs vara ett stort stöd, där det finns många 
olika personalkategorier från de båda huvudmännen representerade. Projektets svagheter 
beskrivs vara målgruppen, som är mycket svår. Hon beskriver det vara svårt att mäta 
förändringar. Projektet riktar sig mot en målgrupp som idag står utanför insatser från båda 
huvudmännen och som har en stämpel av ”omöjlighet” kring sig. Arbetet med denna 
målgrupp kräver långsiktighet, menar hon. Här beskriver projektsamordnaren också att båda 
huvudmännen har under projekttiden medverkat lika mycket och bidragit till uppbyggnaden 
av verksamheten. Enligt henne har båda huvudmännen varit medvetna om och tydliga med de 
prioriteringar som var och en har gjort. Hon avslutar med att konstatera att ”projektet har förts 
framåt i god samverkan”(Uppföljning av psykiatrisatsningarna, citat sid. 22). 
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MÖTEN OM TIDER, LÄKARKONTAKT OCH EKONOMI 
 

Inom samverkansprojektet försöker de professionella på olika sätt hitta former för deras 
samverkan. Det som synliggörs är de professionellas olika syn på vad och hur de ska gå 
tillväga i praktiken. De professionellas svårigheter att organisatoriskt lägga upp tiden samt 
psykiatrins påpekande av dess professionellas konsultativa funktion i samverkan kan ha 
bidragit till att POS-teamet under en period ställde in sina aktiviteter. Tydligt är även 
protokollens och dagsrapporteringens budskap; att synen på målgruppen är främst 
diagnostiskt. 
Det återkommande begreppet som förekommer i många sammanhang är tiden, dels ur de 
professionellas syn på sin möjlighet att tidsmässigt utföra sitt arbete med målgruppen i 
samverkansprojektet, dels ur de professionellas syn på målgruppens nödvändighet av en 
långsiktig vård/behandlingstid. Det framkommer tydligt i möten att tiden är ett väsentligt 
begrepp i samverkan mellan de olika huvudmännen och har betydelse för de professionellas 
syn på samverkan och på målgruppen i projektet.  
 
Tidsbegreppet kommer till uttryck på olika sätt och synliggörs vid mötet med POS-teamet, 
där projektsamordnaren enligt sitt arbetsuppdrag avhandlar dels en lägesrapportering och dels 
en tidsrapportering. Hon ger praktisk information till deltagarna i teamet och de i teamet tar 
upp angelägna saker för en diskussion. POS-teamet får genom projektsamordnaren 
information från projektgruppen och styrgruppen. De närvarande på mötet i lokalen på 
missbruksboendet är förutom projektsamordnaren från kommunen; en behandlingssekreterare 
från ett stödteam, en behandlingsassistent från stödteamet, en socialpedagog från daglig 
sysselsättning. Regionen representeras av en sjuksköterska från öppenvårdsmottagningen, en 
skötare från akutteamet och en sjuksköterska från psykosmottagningen. 
På POS-mötet diskuteras tidsfrågan, när det gäller planering av veckomötena. Någon föreslår 
att ändra de organisatoriska förhållanden, så att det blir lättare att hitta gemensamma tider för 
gruppen. ”Psykiatrin skyller på resurser, att de har sparbeting ”. Projektsamordnaren anser att 
psykiatrin ska som arbetsgivare fokusera på sitt ansvar, att de andra inte sliter ut sig. Enligt 
henne föreslår kommunen färre personer som gör fler timmar. 
Projektsamordnaren – vi kör på tills det är utvärderat. Kommunen har inte heller gott om 
pengar. 
Ju fler timmar, desto bättre samverkan, hörs det från alla håll. Psykiatrin vill inte, det får inte 
kosta, menar psykiatrisamordnaren. 
Sjuksköterska från regionen - Vill och vill, det är inte högprioriterat. Det får ta sin tid när det 
är nytt. 
Projektsamordnaren ser ett nytänkande i det att region och kommun nu är arbetskamrater, 
eftersom de är vana vid att vara i olika organisationer. Sjuksköterskan från 
psykosmottagningen ser svårigheter i att ”det här får vi prioritera” och menar att det är viktigt 
att ha någon bakom sig. ”Jag är van vid att ha en doktor bredvid mig”. Projektsamordnaren 
svarar att han måste ju luta sig åt doktorn, annars blir det konstigt. 
På POS-mötet uttrycks en förhoppning om ett politiskt beslut, när det gäller psykiatrins ovilja 
att ta till sig målgruppen psykisk störda missbrukare. På en kommande psykiatrikonferens ska 
projektsamordnaren presentera hur långt de har kommit med boendeplaner för målgruppen.  
Framförallt ser hon en möjlighet att på konferensen påvisa att det finns ett arbete om den 
aktuella målgruppen, och att det kanske finns en vilja hos politikerna att göra något för 
målgruppen. Enligt projektsamordnaren finns ett närboende för personer med dubbeldiagnos 
inom politiskt beslut.  
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Vilket leder till en diskussion kring hur psykotisk en klient är och vilket boende är möjlig för 
den personen. De akutlogierna, modulerna på ett gärde är en lösning men ingen varaktig 
lösning.  
Dock har det för en person som vistas där periodvis och med den erfarenheten fått en önskan 
om ett eget boende menar behandlingssekreteraren och tillägger; ”Hur värdigt är det att bo i 
en modul på 10 kvadratmeter på ett gärde? Kvalitet, behandling, hemmet – man måste skaffa 
basen först.” 
Projektsamordnaren – psykiatrin har inte samma syn på problemet, det finns ingen konsensus. 
De vill egentligen inte ens vara här. Missbruket är problemet. 
 
Tiden tas upp även i samband vid diskussion av semester. Deltagarna diskuterar hur det på 
vanliga arbetsplatser är någon som tar över. Hur blir det för dem med semestern? Vad gör de 
då? Psykiatrisamordnaren förklarar att POS-teamet får planera semestern efter sin arbetsplats. 
Behandlingssekreterare hänvisar till journalen, där POS-patientens namn står och undrar vem 
han ska vända sig till när hon inte är där? 
Psykiatrisamordnaren svarar att det är en relevant fråga. Hon föreslår att POS-teamet ska 
informera varandra om att det är bra att inte ha semester samtidigt, och fråga klienten vem han 
vill träffa. 
Behandlingssekreteraren – Om jag inte har semester kan jag ta det men om det är psykiatri 
behöver jag någon från psykiatrin som hjälper med det.  
 

DE PROFESSIONELLA OM TIDER OCH LÄKARKONTAKT 
 
Det sker en gemensam sammankomst mellan projektgruppen och POS-teamet, vilket är andra 
gången sedan jullunchen. Mötet hålls i POS-teamets sedvanliga möteslokal på det kommunala 
missbrukarboendet, där projektgruppen är för första gången för att se lokalerna, mötesrummet 
och kontorsutrymmet med dator och tillbehör. Närvarande är hela POS-teamet samt 
projektgruppen, från kommunen; enhetschef för särskilda boenden och enhetschef för 
vuxenstöd. De från regionen är; en socionom från PSL (psykiskt störda lagöverträdare) en 
sjuksköterskeutbildad samordnare från KPR (Kvalificerad psykiatrisk rehabilitering) sluten 
psykiatrisk vård och en psykiatrisjuksköterska från psykosmottagningen. 
På mötet med projektgruppen och POS-teamet synliggörs även de professionellas syn på 
nödvändigheten av ett långsiktigt tidsperspektiv i diskussion och planering av vård/ 
behandling eller boende och sysselsättning för målgruppen. Förutom tidsbegreppet, synliggörs 
nu även läkarkontakt som ett viktigt begrepp för de professionella i samverkan.  
 
Projektsamordnaren inleder bredvid ett stort blädderblock och betonar att ”vi börjar väl 
informellt som vi brukar göra. Vi talar kring hur vi har det och hur vi går tillväga i projektet.” 
När det gäller målgruppen och projektet, lyfter hon fram vissa riktlinjer; 
 

• Det går inte att straffa ut sig ur projektet (även om klienten är på anstalt, 
behandlingshem eller inte vill prata med dem, så finns personalen kvar för dem). 

• Det är hög intensitet inom projektet. 
• Det handlar om att bygga relation. 
• Det gäller att se båda åkommorna, beakta psykisk ohälsa och missbruk samtidigt. 

 
Projektsamordnaren kommenterar den lyckade remisshanteringen. ”Remiss fungerar jättebra, 
ni blir alltid kallade. Det är något som har fungerat alldeles utmärkt i det här projektet.” 
Därefter resonerar de professionella kring de olika arbetsuppläggen, hur de kan se ut samt hur 
deltagarna och målgruppen uppfattar kontakten.  
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Projektsamordnaren – det vi konstaterar med styrgruppen är att det är svårt att tillgängligt och 
ihärdigt jobba i projektet och som vi har identifierat som ett problem. ”Varför inte Jeppe följer 
planen? Vad ska vi göra åt det?”  
Diskussionen kretsar kring läkarkontakter. Om hur de ska få målgruppen in i psykiatrin. 
”Antingen är de inte intresserade eller så är doktorn inte intresserad”, menar 
projektsamordnaren. 
Projektets målgrupp diskuteras och deras ovilja att gå till psykiatrin och där en del av de 
professionella menar att läkarna inte heller är intresserade. Sjuksköterskan från öppenvården i 
projektgruppen menar att alla intyg läggs åt sidan och att endast det mest akuta tas om hand 
på grund av en stor läkarbrist. Många på mötet upplever en frustration i att det går dåligt för 
många i målgruppen, men konstaterar samtidigt att de i alla fall har större fokus på POS-
klienterna än för andra klienter. Åter riktar någon kritik mot att det inte fungerar med läkarna i 
projektet. Sjuksköterskan från öppenvården i projektgruppen hävdar bestämt att de får vara 
försiktiga med att säga att det inte fungerar med läkaren.  
Efter det följer en diskussion om en eventuell läkare som är tänkt att bli PAL (patientansvarig 
läkare) för några klienter/patienter. ”Några måste väl stå för patienterna”, frågar 
sjuksköterskan från psykosmottagningen i POS-teamet.  
Enhetschefen för vuxenstöd – Vad ska de göra? Om det inte blir av? Dessa personer behöver 
läkarkontakt, men ej inser det. Hur ska ni göra? 
Efter det utropet antecknar projektsamordnaren i det stora blädderblocket med stora 
bokstäver; 12 – 18 månader, bärande relation. Hon informerar projektgruppen och POS-
teamet om att ha hört på en föreläsning att den tiden är en rimlig tid för att bygga upp en 
relation. Diskussion kretsar kring den långa tid det att bygga upp en relation. 
Behandlingssekreteraren från POS-teamet menar att klienten/patienten ska själv säga ”jag vill 
ha en bostad och sedan säga ”jag vill komma till en läkare.” När motivationen finns är det 
viktiga att de bara säger det, framhåller hon. 
 
Projektgruppen och POS-teamet för en diskussion kring att hitta ett boende för målgruppen, 
dels vilken boendeform som kan anses vara lämplig, dels vad målgruppen skulle klara av att 
bo i. När det gäller klienternas/patienternas förmåga att bo blir diskussionen mycket intensiv. 
Socialpedagogen berättar om en kille som endast vill komma till ett gruppboende och att han 
inte klarar den ekonomiska delen. För honom är också sysselsättning viktigt, menar 
socialpedagogen som sedan tillägger att ”det är inte säkert han säger så nu.” Det är svårt att 
planera då, kommenterar projektsamordnaren. Sjuksköterskan från den psykiatriska 
öppenvården i projektgruppen utbrister vid det tillfället ”att det kan ta ett år för att ändra 
leverne.” Socialpedagogen menar bestämt att alla inte vill ha pudel och hus, varvid alla 
skrattar. Projektsamordnaren hänvisar till den lägsta garantitröskeln som kommunen faktiskt 
erbjuder; att alla människor har möjlighet till tak över huvudet, en lagad middag, frukost och 
sängplats. ”Men om de inte klarar det boendet?” 
De professionella diskuterar var målgruppen eventuellt skulle kunna bo och den hänsyn som 
måste tas till omgivningens barnfamiljer och andra personer som kan reagera negativt mot den 
aktuella målgruppen. Enhetschefen för kommunens särskilda boenden påpekar att ”på andra 
ställen är man i alla fall på mammas gata medan på andra ställen blir man en avvikare.” 
 
De professionella resonerar hur de i samverkan ska se på utredningar kring målgruppen. De 
uppehåller sig vid en problematisering kring när en klient/patient var psykosnära och en 
läkare ville ha en rättspsykiatrisk undersökning. Klienten/patienten överdrev dock sin 
psykiska ohälsa under ett läkarbesök för att övertyga läkaren om sitt psykiska tillstånd, 
berättade socialpedagogen från POS-teamet. Det fick dock motsatt verkan, fortsatte 
socialpedagogen.  
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I stället hade läkaren tolkat det som att klienten/patienten ”valde att inte medverka.” Det blev 
missförstånd och han blev i stället bekräftad i detta, instämde enhetschefen för kommunens 
särskilda boenden i projektgruppen.  
Projektsamordnaren frågade de professionella hur de skulle förhålla sig till det? Är det 
onödigt att jobba för läkarkontakt om inte det efterfrågas? ”Då är vi åter tillbaka till det här att 
det är ju doktorn som bestämmer?” 
Diskussionen på mötet mellan projektgruppen och POS-teamet landar nu kring utredningar 
och eventuella behov av att göra funktionsbedömningar. Den diskussion påvisar den 
komplexitet som råder i de professionellas strävan att hitta en form för samverkan kring 
målgruppen utifrån deras olika diagnoser och utgångslägen men också de professionellas 
strävan mot en enighet i hur tolka och handla i praktiken i samverkan.  
 
Om socialtjänsten vill hålla klienterna nyktra för att kunna göra rättspsykiatriska 
undersökningar får det då vårdkedjan att fungera, undrar projektsamordnaren. Socionomen 
från PSL (Psykiskt störda lagbrytare) ser en vinst med det om klienten/patienten själv vill det. 
Här uppkommer en diskussion om tvång som en del av de professionella ser som ett 
nödvändigt hjälpmedel för att hålla målgruppen på fötterna och att de inte far illa. Under 
mötet diskuteras hur de ska hitta former för en fungerande läkarkontakt, som tycks vara en 
viktig faktor vid bedömning av om och hur klienten/patienten ska utredas för LPT samt 
rutinerna kring tvångsåtgärder.  
Enhetschefen för sysselsättning aktualiserar en annan problematik vid etablering av 
läkarkontakt, som visar på den komplexitet som råder i samverkan. Han beskriver hur han vill 
att en klient/patient ska etablera en läkarkontakt medan klienten/patienten går till läkaren 
endast för att få benzodiazepin. ”Vi har olika målbilder, olika ambitioner.”  
På mötet diskuteras målgruppen och deras stora behov av medicinering. Bl.a. kommenterar 
socionomen från PSL om en person att ”det blir tomt för honom utan sina röster.” 
Frågor av moralisk karaktär lyfts fram och samordnaren på KPR fyller i ”hur långt kan en 
människa sjunka, när är det fara för några liv”? Är vi för luttrade? frågar enhetschefen för  
vuxenstödet. Det viktiga är att hålla diskussionen framhåller projektsamordnaren. Hon 
konstaterar krasst att psykosen äter upp den kognitiva förmågan och då väntar de att kognitiva 
nivån blir låg så att målgruppen tar emot behandling? Projektsamordnaren undrar nu också 
om psykoserna fungerar lika svårätande om de är drogutlösta eller om de beror på 
funktionsnedsättning? ”Just nu kan vi skita i dem för att de är drogfria? Men om det är 
drogutlöst så är det livsfarligt. Vad tror ni?” Samordnaren från KPR (Kvalificerad psykiatrisk 
rehabilitering) ”Jag tippar på sann funktionsnedsättning.” 
 
Här tydliggörs komplexiteten angående målgruppens problematik och de professionellas syn 
på dess orsaker som tycks vara sjukdomsrelaterade. Av diskussionen att döma tycks det även 
vara oklarheter kring psykiatrins tillvägagångssätt vid klientkontakt, dels hur de professionella 
gemensamt ska förhålla sig till klientens/patientens kontakt med läkare, dels hur de 
professionella ska gå tillväga i praktiken efter att ha beslutat om en viss insats för 
klienten/patienten. Projektsamordnaren ser den problemställningen vara en rutinfråga som 
hon anser att regionen ska lyfta med sin ledning. Det problemet finns inte inom kommunen, 
menar hon. Hon syftar på socialtjänstens genomförande av bistånd till målgruppen där 
klienten/patienten i nämnd ordning får bistånd, det upprättas en arbetsplan/vårdplan som de 
berörda skriver på och sedan en uppföljning.  
Denna diskussion på mötet mellan projektgruppen och POS-teamet leder till ett beslut om att 
fråga öppenvårdens överläkare om han kan hålla en behandlingskonferens för några personer 
från POS-teamet som med sina respektive klienter/patienter kan enskilt tillsammans med 
överläkaren diskutera målgruppens situation och planera vård/behandlingsplan. 
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Enhetschefen för kommunens vuxenstöd menar att om de andra blir oroliga för att det blir mer 
tvång, måste den som känner sig manad göra någonting. ”Vi ser bara en sida. Blir det bättre 
med LVM eller vad är bättre att göra?”  
Efter att en intensiv diskussion har förts om vikten av att inte på ett framtida boende blanda 
personer med psykoser och personer med PS (personlighetsstörningar) påpekar samordnaren 
från KPR (Kvalificerad psykiatrisk rehabilitering) att inte glömma det långsiktiga 
tidsperspektivet. 
De professionellas syn på den bristande tiden vid samverkan kring målgruppen kommer till 
uttryck även då skötaren från regionen i POS-teamet delger sin svårighet att hitta 
gemensamma tider med sin teamkollega för en klient. ”Resten kan jobbas ihop” menar hon. 
Hennes kollega behandlingssekreteraren från kommunen föreslår en eventuell 
schemaläggning för att underlätta att hitta en tid som passar alla. Skötaren ser det också vara 
en god idé och anser att det kan räcka med att ses två gånger i veckan i fem minuter för att 
bara fråga klienten hur läget är. Hon beskriver att det är svårt att planera arbetet av tidsskäl, 
eftersom hon arbetar dagtid och kollegan arbetar enligt schema.  
Tidsperspektivet kommer till uttryck i olika former, dels i det samordnaren från sluten 
psykiatrin KPR lyfter fram; att projektet tar tid och att det gäller att stå ut med frustrationen. 
Enhetschefen för vuxenstöd framhåller att deltagarna ska slå larm om det börjar bli värre med 
målgruppen och att de inte får vänja sig vid situationen så att ingen dör. Tidsperspektivet 
kommer dels fram vid POS-teamets organisering av sitt arbete, vilket en skötare från POS-
teamet ger uttryck för då hon ser svårigheter att få ihop arbetet tidsmässigt. 
Projektsamordnaren informerar att den problematiken har lyfts fram och att kommunen är 
villig att organisera om men inte psykiatrin. ”De vill inte.” Enligt projektsamordnaren finns 
det ett inbyggt systemfel i projektet. 
 

STYRGRUPPSMÖTE OM EKONOMI OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 
 
På styrgruppsmötet förtydligas förekomsten av ett ytterligare ofta förekommande begrepp, 
ekonomin. Deltagarna i styrgruppsmötet som är projekthandläggarna, samlas på den högsta 
våningen i kommunhuset och de närvarande från kommunen är; områdeschefen för 
Omsorgsförvaltningen, områdeschefen för biståndsenheten och områdeschefen för 
vuxenstödet. De från regionen är; områdeschefen för ÖVM, psykiatriska 
öppenvårdsmottagningen och områdeschefen för Psykosmottagningen. Mötet inleds av 
områdeschefen för vuxenstödet som tar befälet och skriver på tavlan dagens punkter, där en är 
tidssituationen. 
 
Områdeschefen för vuxenstödet – hur lång tid har vi kvar av Miltonprojektet? 
Projektsamordnaren – januari 2008. 
Områdeschefen för ÖVM – ett halvår kvar 
Projektsamordnaren – ja, för projektet ja, men POS-teamet fortsätter väl? 
Diskussionen uppehåller sig kring olika erfarenheter och omständigheter runt projektets 
osäkra framtid samt hur de ska förhålla sig till den kontakt de har fått med målgruppen. 
Områdeschefen för vuxenstödet påpekar att de får vara försiktiga när de fortsätter med 
projektet med tanke på klienterna. ”Hur ska vi ta hand om det här? Vi har högt i taket här!” 
Områdeschefen för öppenvården menar att de har väl sett någonting genom projektet, vilka 
behov som finns, ett annat sätt att tillfredsställa behoven i öppenvårdsmottagningen. Han ser 
dock mycket hänga löst, vilket har med pengar att göra. 
Projektsamordnaren talar om Socialstyrelsen uppföljningsenkät som hon har fyllt i och   
däri beskrivit att projektets styrka är POS-teamet, med dess engagemang och intresse. 
Svårigheterna har hon angivit vara den besvärliga målgruppen, att det är komplicerat.  

 45



”Vi vill gå åt en riktning och så blir det inte så”. Hon informerar samtidigt styrgruppen att två 
i målgruppen har gjort stora framsteg och varit gladare. Projektsamordnaren nämner även att 
POS-teamet har varit jättenöjda med den utbildning som de har genomgått. Hon meddelar 
styrgruppen också att hon hade skrivit i uppföljningsenkäten när det gällde samverkan att 
huvudmännen hade planerat och gjort allt tillsammans. 
 
Diskussionen rör sig vid en anställd inom projektet som ska byta tjänst och hur det kan 
inverka på projektet. Det leder återigen diskussionen till ekonomin och den osäkerhet som 
råder kring projektets framtid efter projekttidens slut. Regionens områdeschefer uttalar sig 
båda om den osäkerhet som finns runt organisationen och pengar samt att framtiden är mycket 
oviss. De talar om att det har varit mycket snabba beslut däruppe och att besluten styrs mycket 
kraftfullt just nu. Områdeschefen för öppenvården framhåller att psykiatriledningen inte har 
under 10-års tid tagit beslut utan har hela tiden skjutit upp. Och nu har de anställt personal och 
rensat, nu gör man kraftfulla tag för att få ihop systemet. ”Vi har aldrig haft det så svårt. Vi 
går på knäna snart.” 
Områdeschefen för biståndsenheten frågar om inte regionen egentligen går ganska bra.  
”Är det om fördelningen? ”undrar hon. 
Områdescheferna för öppenvården och Psykosmottagningen svarar jakande och nämner 
exempel på områden där det har sparats pga. att Göteborgsregionen behövde pengar. ”Vår 
region ska spara antal miljoner nu. Alla ska göra det. Vi trodde att Milton-projektet skulle 
vara undantag men vi ska också spara.”  
Den kommunala omsorgschefen instämmer igenkännande och talar om att det där upplevde 
hon i sin organisation för ett antal år sedan men att den ekonomiska situationen vände sedan. 
Områdeschefen för Psykosmottagningen påtalar att både socialtjänsten och psykiatrin har 
varit föregångare och föredöme när det gäller samverkan. Områdeschefen för öppenvården 
suckar och menar att psykiatrin inte prioriteras just nu och att de väntar på politiska beslut. 
”Det är mycket fokus på suicid nu.” 
 
De tar upp Milton-projektet och projektsamordnaren räknar upp alla de sex personer som 
tillhör POS-teamet och beskriver deras boendesituation. Områdeschefen för vuxenstödet 
påpekar att den kategorin är svår och vittskild och det är bättre att se på det individuellt och 
gneta på.  
Det ämnet som tas upp för diskussion nu är hur ett bra härbärge i staden kan skapa fler 
bostadslösa. Den någorlunda drägliga tillvaron på ett härbärge påverkar målgruppens 
motivation att vilja ha en riktig bostad menar deltagarna på mötet. De börjar diskutera 
målgruppen och dess boende. Områdeschefen för biståndsenheten – Vad är att bo? Det är ju 
vår definition. 
Områdeschefen för öppenvården – det här är inte bra men kontrakt måste ju skötas det också. 
Tidssituation som står uppskrivet på tavlan tas upp av områdeschefen för vuxenstödet. ”POS-
teamet är bra men det finns ingen flexibilitet i tid. Det är nackdelen i det här projektet. Det är 
tidsbrist för många personer men gott att vi har diskuterat det”. 
Områdeschefen för öppenvården – om vi ska vara krassa så får den patient som vi har utöver 
det andra får med hjälp av Miltonprojektet. 
Områdeschefen för biståndsenheten – Det är det vi testar. Miltonprojektet har också en annan 
aspekt – vad är det som hjälper? 
Områdeschefen för öppenvården – erfarenheten finns alltid kvar. Diskussion avslutas av 
deltagarna med olika reflektioner om framtidens politiska beslut när det gäller psykiatrin och 
dess besparingsplaner. Omsorgschefens slutord på mötet är talande och verklighetsbaserade; 
det går inte att förutsäga hur projekt går. 
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KAPITEL 8 
 

 DE PROFESSIONELLA I SAMVERKAN 
 

Ur mötesanteckningarna framgår tre återkommande begrepp, nämligen tiden, läkarkontakt 
och ekonomi. Dessa begrepp är av betydelse vid den följande genomgången av de 
professionellas svar på mina intervjufrågor om deras syn på samverkan och målgruppen i 
projektet. Jag väljer av den anledningen att sammanställa min analys utifrån de centrala 
begreppen utifrån mina deltagande observationer för att sedan återknyta de till en analytisk 
diskussion kring ett strukturellt perspektiv. Här görs även en teoretisk koppling till 
professionsforskning. Min avsikt är att efter den genomgången använda mig av Berggrens 
(Socialmedicinsk Tidskrift nr 7-8, 1986) samverkansanalys för att ge ett möjligt svar på 
frågan vad samverkan är i projektet.  
Det finns starka och parallella kopplingar av begreppen tid, läkarkontakt och ekonomi ur ett 
strukturellt perspektiv. Det Danermark och Kullberg (1999) framhåller vara en nödvändighet 
vid möjliggörandet av en lyckad samverkan är att synliggöra olika kunskaps- och 
tolkningsförklaringar, lagar och regelverk samt organisatoriska förhållanden. Min tolkning av 
det hittills presenterade i studien tyder på ett samband mellan dessa tre faktorer och de 
centrala begreppen. Utgångspunkten kan vara ekonomin som verkar ha varit det styrande 
begreppet redan från projektstart och som senare har lett till både tidsbrist och läkarbrist.  
 
Westrin (1996a) lyfter fram vikten av att de professionella vid projektstart har en gemensam 
utgångspunkt, en gemensam metod för att utveckla samarbetet samt att de har fört en 
diskussion om målet. I projektansökan uttrycks inte själva målsättningen med projektet i 
klartext utan mer i form av beskrivningar av vad de professionella i projektet ska genomföra, 
varför, hur samt vad det genom samverkan ska resultera i. Det som dock är tydligt i 
projektansökan är att det POS-team som projektsamordnaren anställdes för att starta skulle 
ursprungligen enbart arbeta med projektet. De professionella skulle bemannas av både 
psykiatrin och socialtjänsten samt arbeta dagtid och i viss utsträckning kvällar. Av 
mötesprotokollen att döma har det varit livliga diskussioner om vad som krävs av de olika 
huvudmännen organisatoriskt för att kunna genomföra projektet samt hur de professionella 
ska gå till väga i arbetet med målgruppen. I dessa diskussioner har de professionellas olika 
tolknings- och förklaringsmodeller framträtt vad gäller synen på målgruppen. Ett exempel på 
det är det Germain (1970) och Soydan (1993) tar upp; den spänning som råder mellan mer 
interaktionistiskt och mer diagnostiskt grundade förklaringsmodeller vad gäller 
förhållningssätt och metoder och som till viss del har varit synliga i de professionellas 
diskussioner om målgruppen. Tolkningsfrågan har i en mening haft en stor innebörd för 
projektet. Det kommer att framgå i följande samverkansanalys att i en annan mening har det 
inte funnits någon oenighet vid tolkning av att målgruppen är i behov av hjälp både med 
missbruk och med psykisk ohälsa samt att de professionella ska genom sina olika kunskaper 
komplettera varandra vid arbetet med målgruppen. Det paradoxala är dock att även om både 
psykiatrins och socialtjänstens professionella säger sig sikta mot ett mångfaktoriellt synsätt, så 
är det för de professionella omöjligt att genomföra den ursprungliga projektplanen vid närvaro 
av ovilja hos den ena huvudmannens organisationsledning att tillföra medel till det 
överenskomna projektet. Utan medel inga resurser och följaktligen då inte heller 
organisatoriska förutsättningar för de professionella i projektet att tidsmässigt i praktiken 
genomföra arbetet kring målgruppen.  
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De professionellas olika resonemang på mötena har påvisat de begränsningar vad 
tidsbegreppet har medfört för projektets genomförande, dels ur målgruppens synvinkel med 
dess nödvändiga långa relationsarbete, dels ur de professionellas organisatoriska 
förutsättningar att hitta gemensamma tider och former för samverkan. Självfallet är tiden 
viktig även av det enkla faktum att det tar tid att planera själva samverkan, det praktiska 
arbetet att hur gå till väga samt att förändringsprocessen i sig kräver tid. De professionella ska 
därutöver även förhålla sig till sin egen profession, i det här projektet dessutom under sina 
respektive organisationer och deras ledning. Det komplicerar samverkan ytterligare och riktar 
intresset mot de enskilda professionerna, vilket kan göras genom att använda sig av Svante 
Beckmans (1989) professionsforskning. Han menar att professionerna utmärks av att göra 
anspråk på ledarskap, autonomi och status grundade på en form av auktoritet – sanktionerad 
expertis. Beckman ser en auktoriserad expertis vara en form av auktoritet som ingår i den 
komplicerade begreppsgruppen ”makt”. Han syftar på den makten som har en allmän funktion 
att bidra till förklaringen varför människor anpassar sitt handlande till externa regler och 
instruktioner samt den särskilda funktionen att förklara vissa aktörers ofrivilliga anpassning 
till vad andra aktörer vill. Auktoritet och makt innebär i det här sammanhanget sociala 
relationer av ledarskap och underordning. Vidare ser Beckman auktoriteten vara en 
bestämning hos regler; instruktioner, lagar, koder, spelregler, befallningar, råd, ordinationer, 
normer, plikter, traditioner, metodregler osv. Auktoriteten är även en bestämning hos 
regelkällor som kan vara samlingar av regler (lagverk, författningar, avtal, osv.) och aktörer -
organisationer, grupper och personer. Utövare av professionell auktoritet har makt i 
betydelsen att de kan påverka andra aktörers intressen när det gäller hörsamhet. Beckman 
framhåller att även den som underordnar sig tenderar att dölja inslag av tvingande 
maktutövning, eftersom individernas höga värdering av självständighet gör att frivillighet 
föredras framför något påtvingat som det inte går att värja sig emot.  
 
Expertis är definitionsmässigt exklusiv i den meningen att genom kopplingen till okunnighet 
och osäkerhet blir även områden med osäkerhet typiska områden där expertis kan utövas, 
menar Beckman. Handlingsområden som har låg och sporadisk osäkerhet och 
handlingsområden där den bedömningsadekvata kunskapen är lättåtkomlig och då även lätt att 
kontrollera och rutinisera tillåter inte utövande av expertis. Det innebär enligt honom att det 
finns ur omgivningens synpunkt ett hermeneutiskt (avskiljt, hemlighetsfullt) drag i den 
professionella kompetensen. Experten tros kunna se och uttolka förhållanden som inte vanligt 
folk har inblick i och där en konsekvens är att perioder av ökande osäkerhet och av snabb 
förändring i handlingsmönstren (lång rutiniseringsgrad) även är perioder när expertisens 
handlingsauktorisering ökar. Beckman (1989) betonar vid sin analys av den sanktionerade 
expertisen att det som expertauktoriteten övertar från den som följer den är inte själva 
handlandet utan delar av handlandets beslutsfunktioner. Han ser utövning av auktoritet vara 
det Hobbes definierar att vara författare av andras handlingar. Det handlar inte främst om 
exempelvis en kirurgs expertauktoritet när han skär upp folk utan när han bedömer när, var 
och hur någon skall skäras upp. Expertis betyder således know – what snarare än know how. 
 
En tillbakagång till samverkansprojektet med en hänvisning till lagar och regelverk lyfter 
fram en annan problematik kring beslutsfunktionerna. Danermark och Kullberg (1999) 
hänvisar till de olika huvudmännens beslutsfunktioner. Psykiatrin har en suverän beslutsrätt 
som grundar sig på en professionell fråga medan socialtjänsten har en delegerad beslutsrätt 
grundad mer i en politisk fråga. Den organisatoriska strukturen skiljer sig också åt mellan 
organisationerna. Socialtjänsten med sina semiprofessioner befinner sig inbäddad i en 
administrativ förvaltningsmässig hierarki medan psykiatrins struktur har en 
professionshierarki och förvaltningshierarki klart åtskilda (Danermark, Kullberg 1999). 
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Olika kunskaps – och tolkningsförklaringar, lagar och regelverk samt organisatoriska 
strukturer mellan socialtjänsten och psykiatrin får en mycket viktigt innebörd för begreppen 
ekonomi, tid och läkarkontakt vid analys av samverkan. Vid beskrivning av målgruppen 
exempelvis, beskrivs det i projektansökan att många i målgruppen inte är motiverade att avstå 
från drogen/ alkoholen och av den anledningen måste det utformas en annan form av insats 
(boende) för dem. För att målgruppen ska kunna ta del av insatser inom projektet är det enligt 
projektansökan mycket viktigt att den enskilde är utredd och diagnostiserad av läkare med 
psykiatrisk kompetens. Med läkarkontakt som utgångspunkt i projektansökan växer 
komplexitetens omfång i de professionellas samverkan i projektet.  
  

SAMARBETSMODELLER 
 
En möjlig förståelse för svårigheter i samverkan kan ske genom att uppmärksamma de 
professionellas olika utgångspunkter i samverkan. För att reda ut det ska jag använda mig av 
Berggren (Socialmedicinsk Tidskrift, nr 7-8, 1986). Han pekar på fyra olika sätt att samarbeta 
och som kan medföra eventuella missuppfattningar och svårigheter; 
 

1. koordination - samordning 
2. kollaboration - samverkan 
3. integration - sammansmältning 
4. konsultation - samråd 

 
Dessa former av samverkan kommer till uttryck i olika grader i de professionellas 
samverkansprojekt. Denna analys inrymmer även andra viktiga aspekter av vad som är 
möjligt och rimligt att genomföra på en projekttid på två år. Den första intervjufrågan är 
relaterad till nr 1, den andra och tredje frågan är relaterad till nr 2, den fjärde frågan är 
relaterad till nr 3 och den andra frågan är relaterad till nr 4 (se frågorna i bilaga 1). 
 

1)Remissen fungerade väl, enligt de professionella på det gemensamma mötet med 
projektgruppen och POS-teamet. Likaså var de flesta intervjuade ense om att remissgången 
fungerade enligt det överenskomna. Socialpedagogen i POS-teamet menar att det är bra att 
socialtjänsten har en representant på öppenvården så att det inte slår mer på psykiatrins sida. 
”Utan att det är samsyn och att de pratar ihop kring problematiken.” Sjuksköterskan från 
psykosmottagningen i POS-teamet ser syftet vara att målgruppen får läkarkontakt och att de 
får kontaktpersoner som verkar i samverkan gentemot den personen.  
Remissgången uppfattades av de flesta vara en ren formalitet som en av de intervjuade 
betraktade lite av en tillställning. ”Det sker en förmedling av en remiss mellan socialtjänst och 
psykiatrin på öppenvårdsmottagningen. Syftet är att sätta igång ärendet och tydligt markera att 
det är både socialtjänstens och psykiatrins ansvar”, menade enhetschefen för kommunens 
vuxenstöd i projektgruppen. ”Vi är på deras remissforum med syfte att jobba tillsammans och 
få läkarkontakt för den enskilde.” Hon konstaterar dock att det händer att psykiatrin uttalar att 
”inte just nu, men vid rätt tillfälle blir det läkarkontakt.” Och så väntar socialtjänsten och det 
händer ingenting. 
 
 
 
Berggren ser koordination – samordning främst handla om ett överlämnande av t.ex. remiss 
mellan två olika organisationer och som kan betraktas som en enkel samordning. En möjlig 
analys av remissgången ovan kan vara att överlämnandet av remiss nödvändigtvis inte 
behöver innebära ett närmare samarbete mellan de professionella. 
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2) När det gällde förmedling av de professionellas olika kunskaper i samverkan var den 
övervägande delen ense om att kunskapsförmedlingen mellan de professionella sker på lika 
villkor. Chefen för kommunens biståndsenhet i styrgruppen betonade att i alla fall på den 
nivån var kunskapsförmedling angående målgruppen på lika villkor. De har i styrgruppen 
varit ganska överens om vilka målgruppen är och som de kunde identifiera tillsammans, 
mycket på grund av att staden är liten. Hon framhåller också att det är erfarenhetsutbytet som 
är kärnpunkten, förutom själva individarbetet kring målgruppen. ”Vad kan mötet i 
professionerna generera? Det faktum att det har varit olika utbildningsinsatser ger utslag av att 
man ser behov och kan ta vara av den andras kunskaper mer strukturerat.”   
 
Områdeschefen för den psykiatriska öppenvården i styrgruppen beskriver målgruppen vara 
oerhörd komplex och att de kanske har fyra olika diagnoser och att många har råkat väldigt 
illa ut. Han ser att mycket av jobbet är och som inte kommunen är överens med honom, att 
målgruppen behöver boende och sysselsättning. De vill inte ha boende och klarar inte boende 
kanske, enligt honom. ”Vi i psykiatrin kan hjälpa dem att få kontinuitet och att de tar sin 
medicin, att få bort deras vanföreställningar, få struktur för dem att ta sina mediciner. Det 
andra är att sysselsättning och boende är kommunens jobb. Vi och socialtjänsten kan 
tillsammans se vad som är friskt och sjukt och att det kanske inte är sjukt av målgruppen att 
värja sig från att folk lägger sig i.” Han menar att alla inte vill leva svensson-liv men att de 
alltid ska hjälpa målgruppen att de inte far illa. ”De flesta kommer inte på besök men vi kan 
försöka etablera en kontakt att få dem hit.” Först menar områdeschefen för öppenvården att 
när de samlas och diskuterar målgruppen så sker det på lika villkor. Men sen tillägger han att 
de inte har samma förutsättningar. ”Nej, det har vi inte utifrån organisatoriska förhållanden. 
Vi tar det på befintlig budget, har inte pengar och inte kommunen heller. Vi har större press 
på oss än vad kommunen har att prestera. Vi har svårare att släppa personal än kommunen, 
har en nedskärningsplan som påverkar oss.” 
 
Enhetschefen för kommunens vuxenstöd i projektgruppen menar att de har fått en sund 
förståelse för varandra. De har lärt känna varandra bättre och har samma mål. Hon framhåller 
också att de nu jobbar med målgruppens båda sidor samtidigt (missbruk/psykisk ohälsa) och 
att målgruppen ej längre åker fram och tillbaka. ”Man måste vända och vrida ihop och dela 
bördan.” Hon betonar också betydelsen av den tid som lades på diskussioner i början och som 
har gjort att de inte behöver markera vem som får bestämma. Enhetschefen lyfter fram de 
organisatoriska hindren som hon anser att psykiatrin har med dess distans till beslutsfattarna. 
”Vi har en närhet samt en väg att gå till beslutsfattarna medan psykiatrin saknar en sådan väg. 
Det skulle vara bra för dem att träffa politiker.” Hon tillägger också att det är bra att lära 
känna varandras kulturer. 
Sjuksköterskan från psykosmottagningen i POS-teamet anser att de har tillsammans deras 
olika uppdrag och att de är ganska likvärdiga. Han ser sin kollega socialpedagogen ha sina 
aspekter och han själv sina men tillägger att när man jobbar med målgruppen i öppenvården 
ser man helheten och då också den sociala aspekten. Sjuksköterskan ger också en eloge för 
projektsamordnaren som enligt honom är insatt ur ett samhällsperspektiv med sin erfarenhet 
från frivården och kommunen. ”Hon har ju också väldigt fint synsätt gentemot målgruppen 
som är utanför samhället.” 
Samordnaren från KPR i projektgruppen lyfter fram personkännedomens betydelse och de 
många kontakter som knyts vid samverkan. Han framhåller den långa tiden som kommunen 
och regionen har haft ett gott samarbete och lärt känna varandra genom sina olika 
professioner. Förståelse och respekt för varandras olika arbetssätt exempelvis som på sikt 
genererar ny kunskap och bättre samverkan kring målgruppen. 
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Berggrens andra samarbetsform kollaboration och samverkan kännetecknas av att de 
professionella i sina organisationer utgår från sitt eget ansvarsområde men beträffande vissa 
frågor eller patienter/klienter bedriver ett närmare samarbete. Det erfarenhetsutbytet med dess 
vändande och vridande i diskussioner som framgår av ovan är också det som Berggren ser 
infinna i denna form. Här uppenbaras delvis de professionellas olika ståndpunkter och 
tolkningsförklaringar vid synen på målgruppen men också de professionellas förståelse för de 
respektive professionerna i sig samt vad de kan organisatoriskt bidra med i samverkan. Den 
förståelsen är förmodligen resultatet just av ett stötande och blötande i diskussioner på 
gemensamma möten och som kan vara en förutsättning för att genomföra kunskapsutbyte i 
samverkan på lika villkor. Det som dock bör uppmärksammas här är områdeschefen för 
öppenvården och hans syn på målgruppen med dess behov av främst boende och 
sysselsättning och som han menar socialtjänsten är oense med psykiatrin om.  
 
3) Vad gällde de professionellas uppfattning om det gemensamma arbetet och om samverkan 
genomfördes genom givna mål och metoder var svaren av mångbottnad karaktär. 
Ja, det gör det, svarar snabbt områdeschefen för öppenvårdsmottagningen i styrgruppen. Han 
var inte med i början, hur man kom fram till att starta projekt för den här målgruppen. ”Jag 
kom med för ett år sedan”. 
Sjuksköterskan från psykosmottagningen i POS-teamet påtalar målgruppen vara svår att nå 
och svårmotiverad och som han upplever i grund och botten behöva en strategi med viss 
flexibilitet. Han säger inte exakt vad det skulle innebära utan konstaterar att det inte finns 
enkla lösningar. När det gäller klientkontakter har hans kollega i POS-teamet träffat en person 
i målgruppen på ett café, det handlar annars enligt honom om telefonkontakt. 
Enhetschefen för kommunens vuxenstöd i projektgruppen menar att de har varit eniga om 
vilka som ska ingå i målgruppen men hur man gör har varit lite olika. Hon beskriver hur 
socialtjänsten har haft vanan sedan tidigare att söka upp klienter/patienter eftersom det har 
varit en självklarhet för dem att nå klienter så. ”Medan psykiatri inte har haft tid att leta, hur 
få till det?” Hon framhåller dock att det har blivit bättre och att psykiatrin har velat hitta annat 
sätt att jobba på. Det har varit svårt för dem att få tiden att räcka. Hon anser att det har blivit 
utsmetat med så mycket personal som har haft även handledning och utbildning. ”Det har inte 
blivit mycket tid över till praktiskt arbete.” Enhetschefen för vuxenstöd påtalar den skillnaden 
att de har medel i form av politiska beslut. De kan lyfta fram sina utredningar till utskott och 
har i alla fall ett forum till skillnad mot psykiatrin. Hon menar även att det måste vara en 
politisk fråga som måste lyftas på högre nivå. Enhetschefen beskriver hur de snabbt har fått en 
klient nykter och har tyckt att psykiatrin har varit med och så har det lyfts. ”Men psykiatri kan 
inte ansöka i beställarnämnden utan det måste lyftas på högre nivå.”  
Områdeschefen för kommunens biståndsenhet i styrgruppen hänvisar till den ursprungliga 
projektansökan där det uttrycks att teamet ska bemannas av både psykiatri och socialtjänst, 
cheferna. De skulle arbeta uppsökande och konsultativt, dagtid och kvällar. ”När det väl kom 
till kritan så var inte regionen framme och ej överens vad det krävde av respektive 
organisation. Hon vet inte riktigt vilka förutsättningar det finns att förverkliga projektansökan 
till dess projektet är i sjön då det har varit både besparingar och chefsbyten. 
 
I Berggrens mening är integration – sammansmältning en verksamhet integrerad med en 
annan verksamhet. Innebörden i den mer uttalade formen är att uppgiftsdelningen sker lika 
och att det inte har någon betydelse om en patient/klient först kommer till doktorn eller till 
socionomen. Berggren ser att det är endast en liten del av arbetet som utgörs av det 
yrkesspecifika, av det som definieras som kännetecknande för en viss verksamhet.  
Vid användning av denna analys är det uppenbart att det inte rör sig om en integration i 
samverkansprojektet.  
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Men det finns drag av integration i de olika konstellationerna i projektet i form av styrgrupp, 
projektgrupp och POS-team. Inom dessa grupper är de professionella integrerade genom sina 
möten och diskussioner kring målgruppen. Det sker även viss grad av sammansmältande 
samverkan mellan grupperna gentemot målgruppen. Det som utmärks är även de 
professionellas vilja och andemening att göra det bästa möjliga men utifrån de faktiska 
förhållandena. Den projektansökan som undertecknades av de berörda i början och som också 
angav inriktningen för projektet har under projektets process påverkats av förändrade 
förutsättningar för att genomföra projektet. Som det framgår av kommentarerna ovan har 
besparingar från psykiatrins sida och chefsbyten sannolikt påverkat de professionellas syn på 
dels vad samverkan är i projektet, dels de professionellas syn på den aktuella målgruppen. 
Och följaktligen också kan ha påverkat deras vilja att samverka.   
 
4) De professionellas syn på deras förmedling av olika kunskaper i samverkan och om det 
sker på lika villkor ger delvis en bild av vad som kan känneteckna Berggrens konsultation – 
samråd. I den formen går någon från den ena organisationen med handledning eller 
motsvarande insatser. Min genomgång hittills tyder på att de professionella uppfattar en 
kunskapsförmedling på lika villkor med hänvisning t.ex. till erfarenhetsutbyten och 
utbildning. Men vid en tillbakablick till den tidigare samverkansprocessen med dess 
utbildningsutbud framväxer bilden av en psykiatrisk undervisning. Av de utbildningstillfällen 
som de professionella har erbjudits har alla kurshållare utom en kommit från regionen. 
Psykiatrin har genom sin organiserade konsultation således informerat och handlett de 
professionella i socialtjänsten i samverkan. Socialtjänsten kan däremot betraktas ha dels 
undervisat psykiatrin genom sina diskussioner, dels ha påverkat och lärt de professionella 
inom psykiatrin rent praktiskt att hitta andra arbetssätt. Det sista vittnar tidigare uttalanden 
om, exempelvis psykiatrins vilja att hitta nya sätt att jobba på. De uttalandena ger även en 
förklaring till det främmande bemötande jag upplevde vid min fråga om de professionella 
upplevde kunskapsförmedlingen ske på lika villkor. Det kan enligt min tolkning tyda på att de 
professionella försöker sträva åt samma håll i alla fall vad gäller följande; de professionellas 
enighet i att målgruppen är lätt att identifiera, målgruppen är i behov av hjälp både med 
missbruket och psykiska ohälsan, de professionella bidrar alla med sina respektive kunskaps- 
och kompetensområden samt att det är båda huvudmännens uppdrag och ansvar. Men 
obefintliga medel och resurser beroende på strama ekonomiska förutsättningar samt de 
professionellas skilda syn på målgruppen torde göra det svårt att få till en fungerande 
samverkan. 
 
 

DE PROFESSIONELLAS OLIKA SYN PÅ MÅLGRUPPEN 
 
Vad gäller de olika samarbetsmodellerna finns enligt Berggren de bästa förutsättningarna i 
kollaboration – samverkan och konsultation – samråd. Dessa former i min samverkansanalys 
utgjordes främst av de professionellas delvis olika ståndpunkter och tolkningsförklaringar vid 
synen på målgruppen. Men också de professionellas förståelse för de respektive 
professionerna i sig samt vad de kan bidra med i samverkan. Den förståelsen är förmodligen 
resultatet just av ett stötande och blötande i diskussioner på gemensamma möten och som kan 
vara en förutsättning för att genomföra kunskapsutbyte i samverkan på lika villkor. Vid analys 
av konsultation - samråd uppstod dock en form av ojämlikhet vid tolkning av de 
professionellas lärande av varandra genom utbildning. Informationsflödet och kunskapen har i 
första hand förmedlats från det psykiatriska området genom att de flesta kurshållare har haft 
sin kunskapsbas inom psykiatrin.  
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Det i sig är på ett sätt naturligt då socialtjänsten vid sitt arbete med målgruppen behöver 
psykiatrisk kunskap från många olika sjukdomar, exempelvis personlighetsstörningar och 
psykoser. I det sammanhanget är det av relevans att lyfta fram läkarprofessionens starka 
ställning inom hälso- och sjukvården, som Danermark och Kullberg menar beror på 
lagstiftning, ansvar osv. De menar att trots målsättningar om en behandling i samråd handlar 
det oftast om ett villkorat samråd. De hänvisar till Hjern (1997) som ser medicinskt inriktade 
företrädare uppleva sig rätten att auktoritativt definiera situationen vid målgruppen och vid sin 
hjälp för diagnosen tar in psykosocial expertis. Enligt Danermark och Kullberg (1999) har 
inte socialtjänstens socionomyrken inte än fullt ut erhållit status som profession utan betraktas 
ofta som en semiprofession. Jag tror att den aspekten samt socialtjänstens faktiska behov av 
medicinsk sjukdomslära och den medicinska auktoriteten bidrar till en ojämlikhet vid 
värdering av kunskap. Den omedvetna värderingen kan ge genomsyrande effekter på 
samverkan i form av det Beckman (1989) benämner socialt sanktionerad expertis. De 
professionellas stora kunskapsbehov om en målgrupp med en komplicerad och 
mångfacetterad livssituation kräver en adekvat och evidensbaserad vård/behandling utifrån en 
expertis på området. I kombination med en rådande osäkerhet i ett projekt både ur den 
kunskapsmässiga aspekten och ur den ekonomiska aspekten samt i förändringsprocessen i sig, 
ökar troligen behovet av en auktoritet som genom sin tolkning och handling faktiskt lägger 
grunden för vad samverkan är i projektet. I den meningen kan psykiatrin ges ett 
tolkningsföreträde genom nödvändigheten av en inriktning mot en konsultation av det 
specifika i samverkan. Det innebär inte att de professionella inom psykiatrin inte ser helheten, 
tvärtom. Studien påvisar att de professionella på ett sätt inte gör någon särskiljning på det 
interaktionistiska och diagnostiska perspektivet utan det finns en medvetenhet hos de om 
vikten av att använda sig av ett mångfaktoriellt synsätt; de professionella i samverkan ska och 
vill arbeta med både missbruket och den psykiska ohälsan. Men även om de professionella 
uttalar sin vilja att arbeta med målgruppens hela problematik så har de olika syn på den; 
psykiatri ser målgruppen främst vara i behov av boende och sysselsättning medan 
socialtjänsten ser i första hand det centrala vara en läkarkontakt. De professionellas olika 
synsätt leder till olika tolkningar och definitioner av målgruppens främsta problematik. 
Socialtjänsten ser det vara psykiatrins bord då målgruppen är sjuk och psykiatrin ser 
målgruppen vara socialtjänstens bord då målgruppen är missbrukare. Båda huvudmännen 
skjuter därmed ifrån sig målgruppen och dess problematik.   
 

EKONOMI OCH MAKT 
 
Men för att återknyta till innebörden av det ekonomiska begreppet i samband med 
läkarkontakt och tiden i samverkan avslutar jag analysen med mina sista intervjufrågor. Vilka 
tankar de professionella har kring ekonomi och deras överordnades inställning till projektet? 
Annat de vill kommentera eller tillägga? 
 
Områdeschefen för den psykiatriska öppenvården i styrgruppen ger sin syn. ”Det är så här. 
När Milton-projektet var under diskussion, så var det att det här får vi tas där det finns pengar. 
Vi fick pengar till projektsamordnare och annat, vilket var infallsvinkeln från början. Min 
chef sade att det ska genomföras och han har varit med och dragit igång från högsta ort”.  
Områdeschefen vill kommentera läkarkontakten. ”Om det ska göras bra ska egentligen 
målgruppen gå här och få kontakt, och att få de drogfria i 3-6 månader. Ingen mening att 
träffa läkare, det görs när de inte längre använder droger. Läkarkontakt egentligen efter 3 
månader, förhoppningsvis kan de då göra en psykologbedömning. Se vilka behov patienten 
har och då göra en adekvat behandling.” 
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Socialpedagogen i POS-teamet ansåg att det rörde sig om olika prioriteringar mellan 
huvudmännen. ”Psykiatrin har haft svårt att skjuta till pengar, så är det. Kommunen och 
psykiatrin prioriterar annorlunda, men jag vet ej vad det beror på. Det kanske är mer 
uppenbart för kommunen, socialtjänsten eftersom de ser större problem, bostadslöshet, 
utåtagerande beteende osv.” Socialpedagogen lyfter fram även den etiska aspekten. ”Det 
skulle vara illa om det här bara blir ett projekt när vi har påbörjat relationsarbete och ingjutit 
hopp hos dessa människor.” 
 
Sjuksköterskan från psykosmottagningen i POS-teamet vill säga för psykiatrins del att de 
gärna vill vara behjälpliga men att det inte får kosta för mycket. ”Det måste vara balans i det, 
både tidsmässigt och ekonomiskt”. Han vill inte gå in på ansvarsfrågan men kommenterar 
kort att ”kommunen har ansvar för boendet, ett mer övergripande ansvar.”  
Sjuksköterskan talar om de två personerna i målgruppen som han har tillsammans med sin 
POS-teamskollega. Han beskriver dessa personers svåra bekymmer och som båda är utan 
bostad. ”De har ju akutboende i för sig, men som ej är önskvärt. Men hyresvärdar, vem vill 
ställa upp för de här personerna? De har straffat ut sig och har inte fört det leverne som 
behövs. Information om personerna sprids mellan bostadsvärdarna, tragiskt nog.”   
Enhetschefen för kommunens vuxenstöd i projektgruppen hoppas att projektet kan fortsätta i 
någon form och menar att med två heltidstjänster skulle samverkansprojektet få en annan 
intensitet. Hon önskar att de överordnade anser att det här är viktigt och påtalar målgruppens 
flyktiga relationer som genom att hålla kontakt med POS-teamet kan betyda överlevnad för 
dem. Enhetschefen kommenterar också att de har försökt få med psykiatrin på 
behandlingskonferens och vissa har följt med. De har även uppmuntrat de professionella inom 
psykiatrin att följa med på behandlingshem och närvara på målgruppens vårdplaneringsträffar 
för att de på det viset ska etablera en kontakt med målgruppen. Det har en del gjort och 
upplevt det vara spännande, enligt henne. 
Samordnaren från KPR (Kvalificerad psykiatrisk rehabilitering) i projektgruppen betonar den 
stora regionen som har större ansvar än vad kommunen har. Den regionala sjukvårdens pott 
ska räcka till många kommuner och det är många som ska dela på kakan, menar han. ”Det är 
svårare att få igenom våra krav.” 
Områdeschefen för kommunens biståndsenhet i styrgruppen uppmärksammar de faktiska 
förutsättningarnas betydelse i en samverkan. ”Jag tror att när två organisationer med två 
olikheter ska samverka så måste man vara välmedveten om hur kulturen påverkar och ej bara 
kultur utan också faktiska förhållanden.” Hon pekar på det faktum att de har en annan 
möjlighet att informera och påverka politikerna än vad regionen har. De har en annan 
möjlighet till handling pga. deras möjligheter att påverka beslutsfattarna jämfört med regionen 
som har större avstånd till politikerna, upplyser hon. ”Sen är det jätteviktigt att initiativ 
kommer högre upp och att det gärna är politiska direktiv. Det som skulle sökas nu kom på 
basnivå, vilket visserligen förankrades med kommunstyrelsens ordförande och 
verksamhetschefer. Men om regionen inte får medel så kan vi inte fortsätta.” Det krävs en 
förändring i yttersta ledet så att övriga beslut inte går stick i stäv, menar hon. ”Egentligen var 
tanken med teamet och diskussionen kring den bland alla representanter och som jag också 
skrev, att det skulle vara ett team bemannat med personal från både socialtjänst och psykiatri 
för bara det här jobbet och som skulle få sen kontakt med målgruppen. Men vi fick ej 
ekonomiska möjligheter och då blev dessa timmar över. I det här aktuella projektet ska arbetet 
integreras i de vanliga verksamheter och då får de beslut andra konsekvenser.” 
 
Den tidigare analysen av psykiatrins socialt auktoriserade expertis kan nu ses i ett annat ljus. 
För att målgruppen ska bli aktuell för ett boende och vård/behandling krävs det en psykiatrisk 
expertis vid målgruppens läkarkontakt.  
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Men det är till synes de professionella inom socialtjänsten, kommunen, som i Beckmans 
termer nu framstår vara de professionella som har makt i betydelsen att de kan påverka andra 
aktörers (överordnade, politiker) intressen när det gäller hörsamhet. Det kan tolkas som att de 
professionella inom psykiatrin pga. sin höga värdering av självständighet gör att frivillighet 
föredras framför något påtvingat som det inte går att värja sig emot. Med andra ord, även om 
det finns en vilja hos de professionella inom psykiatrin att vid sitt arbete med målgruppen 
sträva mot att etablera en kontakt med målgruppen och åstadkomma en läkarkontakt, är den 
läkarkontakten avhängig av de professionellas möjligheter att påverka sina överordnades 
ekonomiska beslut när det gäller vad som ska prioriteras. De prioriteringarna som den 
psykiatriska ledningen gör med sina ekonomiska begränsningar får indirekta konsekvenser för 
de professionella i samverkan vid sitt arbete med målgruppen. Resursmässiga prioriteringar 
kan leda till att psykiatrin föredrar att beakta målgruppens problematik ur främst dess boende 
och sysselsättningssituation. Om socialtjänsten i sin tur ser målgruppens främsta behov vara 
en läkarkontakt blir det svårigheter i en samverkan att hitta en gemensam utgångspunkt i 
tillvägagångssättet vad gäller målgruppens behov av boende, sysselsättning och en 
vård/behandling utifrån målgruppens livssituation.  
 

KULTURENS BETYDELSE I SAMVERKANSPROJEKTET 
 
Kulturen har självfallet betydelse i många avseenden, bl.a. i de olika arbetssätten. 
Socialtjänstens funktion i samhället är grundad på ett mer interaktionistiskt synsätt som är 
inriktad på att se hela målgruppens livssituation utifrån ett samhälleligt perspektiv som 
vilar på en moralisk grund.  Psykiatrins funktion i samhället är mer specialiserad på 
målgruppens psykiska ohälsa genom ett diagnostiskt synsätt som är sjukdomsorienterat. 
Dessa skillnader avspeglas även i de professionellas arbetssätt, metoder, förhållningssätt, 
synen och definitionen på målgruppens problematik i samverkan. De professionella inom 
socialtjänsten kan inte ta beslut som bara grundas på strikt målrationella överväganden 
som Kullberg påpekar (1994). Psykiatrin i sin tur kan ta beslut som grundas på mål- medel 
rationalitet Danermark och Kullberg (1999). De professionellas diskussioner på mötena 
har kretsat kring sekretess, journalföring, remissförfarande, uppsökande verksamhet osv. 
De professionella inom socialtjänst och psykiatri har i dessa diskussioner framfört 
synpunkter utifrån sina ideologier, kunskapssyner och traditioner. Uppmärksamhet bör 
riktas mot socialtjänsten vars organisation bygger på ideologi och politik. Psykiatrin och 
dess professionella har en organisation som utgår främst utifrån forskning där en 
evidensbaserad och beprövad erfarenhet sätts i främsta rummet. Diskussionerna i början 
av samverkansprojektet lyfte fram de problemställningarna de olika professionerna 
ställdes inför vid klargörande av vad som ingick och krävdes av de professionellas 
yrkesutövning i uppdraget i praktisk handling. Det framgick ur de tidiga mötesprotokollen 
att de professionella skulle förhålla sig till varandra och uppdraget utifrån sina egna 
professioner för att de professionella inte skulle bli generalister samt att deras olika 
kulturer skulle tas tillvara. Den målsättningen genom de professionellas förhållningssätt i 
uppdragets arbetsmetoder skapade dock samverkansproblem utifrån de olika 
professionellas utgångspunkter vad gäller tolkningsföreträde, vilket kunde utläsas ur de 
tidiga mötesprotokollen. Psykiatrin (ledningen) ansåg sig genom sin profession och som 
medicinskt inriktad företrädare befinna sig i en konsultativ roll, dvs. göra det som Hjern 
(1997) problematiserar; att psykiatrin upplever sig rätten att auktoritativt definiera 
situationen för målgruppen och till sin hjälp för diagnosen ta in psykosocial expertis när 
psykiatrin anser det befogat. En återblick till följande rader ur projektansökan med dess 
riktangivning mot den sjuka förklaringsmodellen är talande ur en egenskapsförklaring av 
målgruppen; 
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”Svårt psykiskt störda missbrukare utgör en grupp missbrukare med uttalad 
funktionsnedsättning och stort lidande. De saknar ofta sjukdomsinsikt. Deras livsmönster 
är destruktivt och de figurerar ofta i kriminella sammanhang och utgör även en betydande 
del av de bostadslösa.” 

 
Huvudmännens beskrivning av målgruppen är inte endast ett antagande att målgruppen är 
sjuk, utan kan även stigmatisera målgruppen med den beskrivningen kopplat till kriminalitet. 
De professionellas tillskrivna egenskaper till målgruppen kan bidra till en eventuell låsning 
kring just läkarkontakt som faktiskt motverkar ett mångfaktoriellt synsätt. 
 

SAMVERKAN TROTS ALLT 
 
Samverkansprojektet i min studie har föranletts av ett tidigare långtgående samarbete mellan 
psykiatrin och socialtjänsten i varierande former. Många av de professionella har känt 
varandra en lång tid och i sin samverkan utvecklat en personkännedom. Samordnaren på KPR 
(Kvalificerad psykiatrisk rehabilitering) i projektgruppen talade om vikten av att knyta 
kontakter i samverkan. Det tyder på den viktiga möjligheten till en kumulativ spridning av 
nya projekt. De sociala relationerna mellan de professionella ökar det sociala nätverket, vilket 
i sin tur kan medföra ny kraft och inspiration till att utveckla nya mål kring målgruppen. Den 
personkännedomen ökar förmodligen också de professionellas upplevelse av ett gemensamt 
uppdrag i projektets samverkan där de professionellas tillit och förståelse för varandras 
handling har betydelse. De sociala relationerna i förhållande till ledarskap och underordning 
kan också kopplas till Beckmans (1989) auktoritet och makt. Auktoriteten är då en 
bestämning hos de regler, exempelvis koder och spelregler som kan infinna sig hos de 
professionella i samverkan. Val av lokalisering av möte, vem som för befälet på mötet är 
exempel på sådana koder.  
Vid användning av Berggrens termer kan samverkan i projektet ses i alla dess former. Det 
finns inslag av koordination – samordning i form av en välfungerande remissgång. Men även 
om de professionella i överlag är nöjda med remissgången så är det i en formell mening. Efter 
att de professionella tillsammans har överlämnat remissen på öppenvården leder det inte 
nödvändigtvis till en läkarkontakt till målgruppen. Det här påvisar den komplexiteten som 
råder i samverkan. Vad gäller de professionellas syn på målgruppen är uppfattningen att 
målgruppen är svår att nå och motivera till att etablera en kontakt med psykiatrin. Den 
omständigheten påverkar sannolikt psykiatrins vilja men också möjlighet att kunna i praktiken 
påbörja en adekvat behandling. Det finns en klar kollaboration - samverkan i projektet i det 
avseendet att de professionella i sina grupper har varit på otaliga möten och diskuterat sina 
arbetsmetoder, förhållningssätt kring målgruppen. Alla utbildningsinsatser och studiebesök 
har sannolikt medfört mycket kunskap för de professionella om sina respektive områden och 
framförallt medfört en förståelse för den komplexitet som råder både med målgruppen samt 
de professionellas egna begränsningar i vad som är möjligt i samverkan.  Integration – 
sammansmältning råder i viss grad i de olika grupperna i projektet med dess samverkan inom 
och mellan grupperna. De professionella har en vilja och andemening att göra det bästa 
möjliga men utifrån de faktiska förhållandena. Projektsamordnaren och POS-teamet har med 
sin uppsökande verksamhet sannolikt medfört den största vinsten; att etablera en kontakt med 
målgruppen och finnas där för dem oavsett omständigheter. När det gäller konsultation - 
samråd så sker mellan de professionella ett ömsesidigt kunskapsutbyte, där psykiatrin har 
teoretiskt undervisat genom föreläsningar och delgett kunskap bl.a. om medicinsk lära. 
Socialtjänsten kan ha väglett psykiatrin genom praktiskt handlande, genom att bl.a. införliva 
för psykiatrin ett nytt arbetssätt vid möten på behandlingshem kring målgruppen.  
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KAPITEL 9 
 

DISKUSSION 
 
Samverkan i det aktuella projektet tycks ha varit en omtumlande, stundtals frustrerande men 
också en lärorik process för de professionella där de utifrån sina professioner med dess 
kunskapssyn och organisatoriska förhållanden har strävat efter att skapa en ny väg för att nå 
den svåra målgruppen med dess komplexa livssituation. Den samverkan i sig betraktad kan 
ses som en ständigt reviderande handlingsplan som de professionella själva skapar genom 
sina stötande och blötande diskussioner och som samtidigt synliggör det problematiska i de 
professionellas sökande efter nytt arbetssätt.  
 
De faktiska skillnader som råder i de professionellas kunskapssyn och organisatoriska 
strukturer samt förutsättningar i projektet har också präglat dess process. Den ekonomiska 
faktorn har en betydande mening, kanske rentav en avgörande betydelse i vad som är möjligt 
att för de professionella att genomföra på ett två – årigt projekt. Psykiatrin har haft svårare att 
bidra med personal till samverkansprojektet och i studien har också den rådande läkarbristen 
noterats. POS-teamets organisatoriska förhållanden i dess projektform under respektive 
organisation med dess chefer och de professionellas åtaganden av de ordinarie 
arbetsuppgifterna, skapar förstås svårigheter för de professionella att organisatoriskt och 
tidsmässigt planera in och genomföra projektarbetet med målgruppen. De ska dessutom 
rapportera den tiden vidare till projektsamordnaren så att tiden sedan kan mätas i 
effektivitetstermer. Den ekonomiska faktorn och samverkansprojektets organiseringsform i 
kombination med de professionellas olika kunskapssyner på målgruppens problematik har för 
de professionella lett till olika utgångspunkter i samverkan vid målgruppen. Socialtjänsten 
och psykiatrin har haft regelbundna möten där de har diskuterat målgruppen och tagit 
ställning till hur de professionella ska gå tillväga i praktiken. I de diskussionerna har svåra 
moraliska och samhällsetiska frågor aktualiserats i form av olika frågeställningar; är den 
enskilde individen sjuk eller frisk, dvs. handlar det främst om missbruksproblematik eller 
psykisk ohälsa och var går gränserna för tvångsåtgärder så att inte den enskilde individen dör? 
Vad kan de göra om varken målgruppen eller läkarna är intresserade av att ta kontakt? Klarar 
den enskilde individen att bo och i vilken form i så fall samt hur ska de professionella 
definiera att bo överhuvudtaget? Vid sökande av boendemöjligheter för målgruppen ska 
hänsyn tas till omgivningens reaktioner, men också hänsyn till målgruppens situation så att 
inte de hamnar utanför mammas gata och blir avvikare i den meningen. Målgruppen ska också 
erbjudas värdigt boende, för hur värdigt är det att bo i akutlogi i modul på ett gärde som 
kommunen erbjuder som lågtröskelgaranti för målgruppen? Men om inte målgruppen klarar 
den formen av boende och inte vill etablera en kontakt med socialtjänst och psykiatri skapar 
det naturligtvis en stämpel av ”omöjlighet” runt målgruppen. Hyreskontrakt ska också skötas, 
vilket gör att bostadsvärdarna undviker en målgrupp som kan betraktas opålitlig ur 
betalningsaspekten. Alla dessa omständigheter påvisar den oerhörda komplexitet som råder i 
de professionellas arbete kring målgruppen men aktualiserar också en väsentlig kritisk fråga. 
Psykiatrins syn på målgruppen är att de främst är missbrukare som behöver boende och 
sysselsättning medan socialtjänstens syn på målgruppen är att de främst är sjuka och behöver 
etablera en läkarkontakt. Hur kan de då åstadkomma för den enskilde individen en integrerad 
vård/behandling som beaktar individens eventuella samtida missbruksproblematik och 
psykisk ohälsa? Är inte en del av kärnan i samverkansprojektet att de professionella strävar 
efter en samtidig integrerad vård/behandlingsplan som rimligen då utgår ifrån den enskilde 
individens behov av vård/behandling, boende och sysselsättning?  
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Det tilltalande i det här samverkansprojektet är den framgångspotentialen i de professionellas 
möjligheter att i sin verksamhet rikta blicken mot deras egna funktioner och arbetsformer. 
Vad behöver de professionella ändra på i sina arbetsformer för att kunna nå målgruppen och 
beakta dess hela livssituation? Vilka frågor ska de ställa utifrån sina verksamheter för att få 
målgruppen att vilja etablera en kontakt med dem? Det handlar till synes långt ifrån frågan om 
vad som är missbruk och vad som är psykisk ohälsa och utifrån den frågeställningen inrikta 
sig mot ett mångfaktoriellt synsätt. Den centrala frågan är snarare vad som krävs av 
socialtjänsten och psykiatrin för att utifrån sina egna verksamheter sikta mot en 
helhetsbedömning av målgruppens livssituation? Det som nu framstår som ett rimligt 
antagande är att de professionella ska sluta fokusera på diagnosen kring målgruppen och 
istället se de betingelser i målgruppens livssituation som anger deras livsvillkor. Vad är den 
enskilde personen främst i behov av utifrån sin syn på hela livssituationen?  
 
Den framåtriktade samhällsutvecklingen med den ständiga jakten på rationell, evidensbaserad 
kunskap ska genom kompetenta professionella skapa en effektiv verksamhet med syfte att 
påvisa ett budgetanpassat resultat. Milton-projekten uppstod som ett svar på det uppenbara 
behovet av en fungerande samverkan mellan olika huvudmän. Personer med psykisk störning 
och missbruk skulle prioriteras och uppmärksammas genom statliga medel för att genom en 
samverkan hindra dessa personer att falla mellan t.ex. socialtjänsten och psykiatrin. Idag 
prioriteras inte målgruppen personer med psykisk störning och missbruksproblem utan fokus 
riktas mot självmord. Min förhoppning med studien är att rikta intresset mot projektets 
samverkan och dess förhållande till samtidsandans strävan efter rationell, evidensbaserad 
vård/behandling utifrån den enskildes hela livssituation. Den strävan efter kunskapsbaserade 
metoder genom medvetna förhållningssätt om dels målgruppen och dels de professionellas 
olika tolknings- och förklaringsmodeller är förstås av godo. Men den nyttan får en motsatt 
effekt om den rationella effektiviteten ska styra över de mänskliga tillgångarna i form av 
tidsbestämda projekt utan vare sig politisk förankring eller medel.  Den frustration som de 
professionella beskriver under en fas i samverkansprocessen vittnar om en oförståelse om 
projektets mål samt vad den skulle kräva av huvudmännens organisationer. Jag syftar på 
projektansökan där det uttrycks att teamet enbart ska arbeta med målgruppen, dagtid och 
eventuellt kvällar. Det allvarliga är dock den frustration som ett projekt kan orsaka för de 
professionella i samverkan men som förhoppningsvis är av övergående karaktär. Men de 
enskilda personer i målgruppen som har påbörjat en relation och ingjutits hopp om framtida 
boende, sysselsättning och vård/behandling är sårbar ur ett annat utgångsläge. I det 
sammanhanget blir huvudmännens olika lagar, regler och organisatoriska förhållanden 
styrande. Samverkan utgörs dock av mänskliga relationer där makt och auktoritet realiseras 
genom olika spelregler. Det kanske är i de spelreglerna det bör ske en försäkran om att alla 
professionella har förstått målsättningen samt vad den kräver av organisationerna. Men 
framförallt vilken betydelse de professionellas syn på målgruppen har för resultatet. 
Samverkansprojektet mellan socialtjänsten och psykiatrin har skapat resultat där en del inte är 
mätbara i effektivitetstermer. De framgångar som framförallt POS-teamet i 
samverkansprojektet frammanar är av det osynliga slaget. Faktum är att de bästa 
framgångsfaktorerna kan vara just i det obemärkta och omätbara avseendet; de professionellas 
uppsökande verksamhet genom telefonkontakt som blir en livlina för målgruppen. Den 
arbetsmetoden kan för målgruppen innebära en förbättrad livssituation genom etablering av en 
kontakt som i tysthet utvecklar en relation med POS-teamet. Ett POS-team som genom 
tillgänglighet, ihärdighet och flexibilitet skulle kunna vara där för målgruppen även efter 
deras vistelse på behandlingshem eller anstalt. En förhoppning är att politikerna inser vikten 
av att förse ekonomiska medel till ett fortlöpande arbete efter projekttiden, genom att 
finansiera ett par heltidstjänster som enbart ska arbeta med den aktuella målgruppen. 
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BILAGA 1 
 

      Intervjufrågorna var följande;  
 
1. Hur ser du på remissgången i er samverkan? Hur fungerar den? 
 
2. Hur ser du på er förmedling av era kunskaper i den här samverkan? 
 
3. Var och när samlas ni och diskuterar den aktuella målgruppen? Uppfattar du att det 

sker på lika villkor när det gäller kunskap? 
 
4. Vad är din uppfattning av ert gemensamma arbete kring målgruppen? Sker samverkan 

genom sina givna mål och metoder? 
 
5. Vad har du för tankar kring ekonomi och era överordnades inställning till projektet? 
 
6. Något annat du vill kommentera eller tillägga? 

 
 

SEKRETESSLAGEN 
 

Sekretesslagen 14 kap 2 § sista stycket; Bestämmelser om vissa begränsningar i 
sekretessen och om förbehåll;”  
Sekretess enligt 7 kap. 1§ och 4§ första och tredje stycken hindrar inte att uppgift om en 
enskild, som inte fyllt 18år eller som fortgående missbrukar alkohol, narkotika el. flyktiga 
lösningsmedel eller närstående till denne lämnas från myndighet inom hälso- och 
sjukvården och socialtjänsten till annan sådan myndighet, om det behövs för att den 
enskilde skall få nödvändig vård, behandling eller annat stöd. Detsamma gäller i fråga om 
lämnande av uppgift och gravid kvinna eller närstående till henne, om det behövs för en 
nödvändig insats till skydd för det väntade barnet. 
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BILAGA 2                    
 

Plan för samverkan inom psykiatriverksamheten i 
 

                                                      Samverkan Psykiatri 

Handlingsplan för 2006 
 

Aktivitet                     Syfte  Tidplan  Ansvarig 
Planera 
SPT-Planeringsdag-            Stödja verksamheterna med  2006-12-04  Sammankallande                     
nulägesanalys/                     nulägesbeskrivningar, underlag           09.00-15.00  Lokal: 
prioritering/handlingsplan  för planering och kunskapsutveckling 
                   Ta fram handlingsplan 
Genomföra 

Implementera vård-      Förbättra vårdplaneringsrutinerna.      Utvärdera Resp. huvudman. Befintlig           
planeringsrutiner i                                                                     2006-12-04 arbetsgrupp. 
den öppna verksamheten    Sammankallande: 
                                                                                                                                                                              

       Förbättra rutiner/           Effektivisera vårdkedjan.                     Utvärdera  
       vårdprogram vid                                                                         2006-12-04 
       dubbeldiagnos  
       (missbruk och 
        psykisk sjukdom) via Milton 
      Förtydliga rutiner          Förtydliga ansvarsgränser, förbättra                            Resp.huvudman. Befintlig 
        avseende                       vårdkedjan.    arbetsgrupp. 
        hemsjukvård          Sammankallande:                    
       
 
     SPT-Informationsutbyte  Informationsutbyte, aktuella frågor  2006-04-24 Sammankallande: 
      omvärldsbevakning.         mm.                                                   13.15-15.30 Lokal: 
                                                  Hur går det med handlingsplanen      
      SPT-Informationsutbyte  Som ovan.                                         2006-09-11 Sammankallande: 
      omvärldsbevakning.                                                                    13.15-15.30 Lokal: 
      SPT-Informationsutbyte  Som ovan.                                         2006-11-06    Sammankallande: 
      omvärldsbevakning                                                                    13.15-15.30 Lokal: 
 
Förbättra 
Barn till psykiskt sjuka            Inventering av verksamheter      Rapport 
                                                 Medvetandegöra problemen.               SPT 
                                                 Strategi.                                                
Utsatta kvinnor                        Medvetandegöra problemen.              Rapport 
                                                  Strategi.                                              SPT 
Tandhälsan                              Bättre tandstatus                                  Rapport 
                                                                                                             SPT 
Metoder/arbetssätt för             Förbättra kvalitet i vård och omsorg.  Rapport 
personer med neuropsyk         Öka kunskap och behov.                      SPT 
funktionshinder                                                                                    Rapport 
                                                                                                              SPT 
 
Inventering av behov, syssel-  Öka kunskap om behov.                      Rapport 
sättning                                    Bättre utnyttjande/prioriteringar.         SPT 
 
Utbildningsgrupp                     Planera gemensam utbildning.            Rapport 
                                                                                                              SPT 
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