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Abstrakt 
1995 kom psykiatrireformen vars syfte var att förbättra för de 
psykiskt funktionshindrade. Senare utvärderingar visade att 
samverkan och gränsöverskridande lösningar var nödvändiga 
arbetssätt för att arbetet skulle bli framgångsrikt för gruppen. 11 år 
efter reformens tillkomst fanns det fortfarande stora brister i 
samverkan. Syftet med uppsatsen var att undersöka hur 
representanter inom socialförvaltningen och landstingets 
öppenvårdspsykiatri i Härnösands kommun upplevde samverkan 
kring insatser för psykiskt funktionshindrade. Sex intervjuer med 
tjänstemannapersonal från vuxenpsykiatrin, biståndshandläggare 
inom psykiatrin och chefssocialsekreterare från individ- och 
familjeenheten samt tjänstemannapersonal från öppenvårdspsykiatrin 
gjordes. Resultatet visade att den samverkan som fanns var 
bristfällig. Slutsatsen var att det är viktigt att det finns 
organisatoriska förutsättningar för att aktörerna inom båda 
organisationerna ska kunna skapa en gemensam plattform för 
samverkan. 
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Inledning  
Allt fler människor upplever sig ha psykisk ohälsa. I Socialstyrelsens 

Folkhälsorapport uppskattas att mellan 20 och 40 procent av befolkningen lider av 

psykisk ohälsa och av dessa uppskattas 10 till 15 procent ha besvär som kräver 

psykiatrisk behandling. Psykisk ohälsa är ett begrepp som sträcker sig från lättare 

psykiska besvär som oro och ångest till psykiska sjukdomar som psykoser och 

depressioner (Socialstyrelsen, 2005).  

 

1995 fick de psykiskt funktionshindrade en egen reform, psykiatrireformen. 

Insatserna i reformen skulle understödja den enskildes oberoende och integritet 

och socialtjänsten fick större ansvar. Enligt den sista utvärderingen av 

psykiatrireformen konstateras det att kommunerna gör alldeles för lite och att 

deras samarbete med landstingen inte fungerar (Socialstyrelsen & länsstyrelser, 

2005).  

 

De senaste tio åren har jag arbetat för Härnösands kommun med människor som 

lider av psykisk ohälsa. Min upplevelse är att situationen för de som lider av 

psykisk ohälsa inte har förbättrats nämnvärt trots psykiatrireformen.  

 

Mot bakgrund av min erfarenhet av de psykiskt funktionshindrades situation i 

Härnösand ville jag undersöka hur samverkan kring insatser för denna grupp 

fungerar i Härnösands kommun. Jag har i min uppsats riktat in mig på gruppen 

psykiskt funktionshindrade. Denna grupp utgör mellan 0,7 och 1 procent av den 

vuxna befolkningen och har kontakt med psykiatrin eller socialtjänsten 

(Socialstyrelsen, 2005).  
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Bakgrund 

Enligt Socialstyrelsens rapport är psykiatrireformens syfte att förbättra för de 

psykiskt funktionshindrade genom att klargöra huvudmannagränser och 

ansvarsgränser. Rapporten tar upp samverkan och gränsöverskridande lösningar 

som nödvändiga arbetssätt för att arbetet ska bli framgångsrikt för gruppen 

(Socialstyrelsen, 1999:5).  

 

I den nationella slutrapporten från Socialstyrelsen och länsstyrelserna (2005) visar 

det sig att 85 procent av kommunerna inte uppfyller tillsynens krav på 

gemensamma mål och riktlinjer med psykiatrin. Tillsynen visar även att många 

kommuner samverkar under informella former som ofta saknar långsiktighet. 

 

Det finns även samhällsekonomiska effekter av samverkan. Enligt 

Socialstyrelsens slutrapport ger en bra samverkan en bättre livssituation för den 

enskilde och även positiva samhällsekonomiska effekter (Socialstyrelsen, 1999:1).  

 

Psykiskt funktionshindrade  

Det finns en mängd olika definitioner på gruppen psykiskt funktionshindrade. De 

definitioner jag funnit motsvarar min uppfattning av begreppet psykiskt 

funktionshindrade är Socialstyrelsens (1999:1) och Statens psykiatrisamordnings 

(Markström & Sandlund, 2005).  

I Socialstyrelsens (1999:1) utvärdering av psykiatrireformen definieras 

målgruppen psykiskt funktionshindrade som följer:  

 
Med personer med psykiska funktionshinder avses personer som är 
18 år och äldre som pga sin psykiska störning har en 
funktionsnedsättning som är så omfattande att de har svårt att klara 
det dagliga livet och därför har behov av vård-, stöd- och/eller 
omsorgsinsatser. (s. 32) 
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Statens psykiatrisamordning använder sig av en mer detaljerad definition vilken är 

framtagen av Urban Markström och Mikael Sandlund 2005-11-15 

(http://www.sou.gov.se/psykiatri/z_PDF/definition051115.pdf). 

 

Enligt denna definition har en person ett psykiskt funktionshinder 
om hon/han, har väsentliga svårigheter med att utföra aktiviteter på 
viktiga livsområden, och att dessa begränsningar har funnits, eller 
kan antas komma att bestå under en längre tid. Svårigheterna ska 
vara en konsekvens av psykisk störning. (s. 1) 

 

Det finns ingen ålder angiven i definitionen utan de livsområden som är aktuella 

kopplas ihop med vuxenlivet. Viktiga livsområden beskrivs som de områden där 

individen själv anger delaktighetsinskränkning och områden där individens basala 

livssituation påverkas negativt. Väsentlig svårighet beskrivs som när något gör att 

en individ inte kan leva ett självständigt liv i samhället. En längre tid definieras 

som minst ett år av påtaglig aktivitetsbegränsning. Ett psykiskt funktionshinder 

behöver inte vara bestående. Att enbart ha psykisk störning är inte tillräckligt för 

att ingå i gruppen personer med psykiskt funktionshinder utan den psykiska 

störningens konsekvenser ska beaktas (a.a). 

 

Socialstyrelsen (1998) beräknade vid utvärderingen av psykiatrireformen att cirka 

35 000 personer (18-65 år) har behov av kommunernas och psykiatrins insatser.  

Enligt slutrapporten för den nationella tillsynen hade ca 19 500 personer med 

psykiska funktionshinder fått insatser från socialtjänsten 31 januari 2002. Detta 

indikerar att personer inte identifieras tillhöra målgruppen på grund av brist på en 

gemensam enhetlig definition (Socialstyrelsen & länsstyrelserna, 2005). 

 

Personer med psykiska funktionshinder är, för att leva ett drägligt liv, beroende av 

service och vård från många olika myndigheter och organ. Deras funktionshinder 

skapar komplexa behovssituationer vilket innebär att dessa personer har behov av 

samhällets insatser på flera livsområden (SOU 1992:73). 
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Insatserna som gruppen har behov av är stöd i boendet, tillgång till adekvat 

sysselsättning och tillgång till vård och stöd för psykisk och fysisk ohälsa. 

Framförallt gäller det behovet av samordnade insatser från både kommun och 

landsting. Kommunen har ansvaret för boende och sysselsättning, 

öppenvårdspsykiatrin har ansvaret för behandling och sjukvårdsinsatser. 

En samordning av insatserna är många gånger en förutsättning för att psykiskt 

funktionshindrade personer ska få en bättre livssituation (Socialstyrelsen & 

länsstyrelserna, 2005). 

Samverkan  

Samverkan är ett begrepp som har kommit att användas som en universallösning 

till en mängd olika problem. De mål som samverkan kring psykiskt 

funktionshindrade syftar till att uppnå handlar om effektivare resursanvändning, 

förbättrad service och ökat inflytande för individen (SOU 1995:142).  

 

Det finns olika definitioner på samverkan men jag har valt att ta med två som 

stämmer överens med hur jag har valt att definiera samverkan. I 

storstadskommitténs delbetänkande definieras samverkan som ett arbetslag mot 

ett gemensamt mål och syfte mellan flera olika aktörer från individ till tjänstemän 

på organisationsnivå (a.a).  

Kommittén definierar samverkan som följer: 

 

Samverkan är det som kan ske och sker mellan olika myndigheter, 
organisationer och förvaltningar på organisationsnivå, men även 
mellan enskilda individer och myndigheter, organisationer och 
förvaltningar. Samverkan innebär att gemensamt arbeta för ett 
bestämt syfte och mål. (s.31) 
 

Danermark (2000) beskriver samverkan som att personer arbetar mot samma mål. 

Personerna är ofta styrda av olika regelsystem och befinner sig i olika 

organisatoriska positioner. Han definierar samverkan som följer:  
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Samverkan är alltså medvetna målinriktade handlingar som utförs 
tillsammans med andra i en klart avgränsad grupp avseende ett 
definierat problem och syfte. (s.15) 

 

Enligt Danermark handlar samverkan om att personer som arbetar inom 

människobehandlande organisationer samverkar om människor som de kommer i 

kontakt med. Både socialtjänsten och öppenvårdspsykiatrin hör till 

människobehandlande organisationer. En faktor som påverkar 

samverkansprocessen i dessa organisationer är att objektet är en levande individ 

som ska vara en aktiv part i samverkan. En annan faktor som påverkar är att inom 

dessa organisationer råder det ofta konkurrens i synen på hur ett problem ska 

förstås och angripas. Vilket gör att det behövs en tydlig ledning för att få en 

fungerande samverkan. Hur den sedan organiseras är även en faktor som har 

betydelse. Den kan organiseras i fyra olika nivåer beroende på ambitionsnivå. Den 

första nivån förklarar Danermark som den minst strukturerade. Det är när vi har 

konsultation eller samverkan för att få råd och stöd i arbetet. Nästa nivå är när 

samverkan är strukturerad så att flera insatser läggs ihop för att ge ett bra resultat. 

Den tredje nivån är när det finns avgränsbara frågor men att de samverkande 

skapar nya arbetsformer för ett gemensamt arbete. Sista nivån är den mest 

ambitiösa nivån vilket är när två eller flera verksamheter slås ihop till en 

gemensam verksamhet (Danermark, 2000, s.15-18). 

 

Samverkan är ett viktigt arbetssätt för att psykiskt funktionshindrade snabbt ska få 

de insatser som de behöver. Till och med lagstiftarna har tryckt på om samverkans 

betydelse i människobehandlande organisationer. I förarbetena till 

Socialtjänstlagen tar regeringen upp vikten av att socialtjänsten har en utvecklad 

samverkan både på en övergripande nivå och i enskilda ärenden. Samverkan kan 

enligt regeringen vara en förutsättning för att socialtjänsten ska kunna utföra sina 

arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt. De beskriver vinsten för den enskilde 

individen genom att samverkan innebär att individen snabbare får den hjälp som 

behövs (prop. 1996/97:124). 
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Organisation  

Både socialtjänsten och landstingen är organisationer vars verksamhet styrs av 

politiska mål och de lagar som reglerar verksamheten.  

För att en organisation ska fungera behövs det en struktur (Danermark & 

Kullberg, 1999). Thylefors (1991) beskriver detta som en rollstruktur som 

förutsäger hur andra kommer att agera för att organisationer ska nå ett gemensamt 

mål. Hon beskriver organisationen inom kommun och landsting som 

människoförändrande eftersom det som skiljer dem från andra organisationer är 

att de i sitt arbete försöker påverka människor. Dessa organisationers uppdrag är 

att skydda och hjälpa människorna i deras välfärd och välbefinnande.  

 

Enligt Danermark och Kullberg (1999) skiljer sig socialtjänsten och 

öppenvårdspsykiatrin i organisatorisk struktur. Socialtjänstens organisation är 

strukturerad utifrån det huvudansvar för kommuninvånarna som kommunen har 

enligt lagstiftningen. Organisationen präglas av att den ska finnas i medborgarnas 

närhet. Med en decentralisering tenderar kostnadsansvaret att läggas allt längre 

ner i organisationen. Detta kan enligt Thylefors (1991) vara frustrerande för en 

tjänsteman som kan behöva fördela resurser av olika slag mellan klientgrupper 

som alla har ett stort hjälpbehov.  

Strukturen för öppenvårdspsykiatrins organisation å sin sida präglas av samspelet 

mellan den kliniska och den förvaltningsmässiga verksamheten trots att de är 

åtskilda. Organisationen präglas av en centraliserad specialistkompetens dit 

människor som behöver deras tjänster söker sig. Den administrativa personalen 

har inte rätt att blanda sig i den behandlande verksamheten som är organiserad 

efter en professionell struktur. De har istället ansvaret för fördelning av resurser. 

Professionens ställning inom organisationen är autonom, helt självbestämmande 

(Danermark & Kullberg, 1999). 
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Tidigare forskning 

Den tidigare forskning som redovisas är utifrån ett samverkansperspektiv i två 

olika undersökningar: en utvärdering från Socialstyrelsen och en gemensam 

utvärdering från Socialstyrelsen och länsstyrelserna. 

Socialstyrelsens utvärdering 

Kärnan i psykiatrireformen är att samverkande myndigheter bättre kan ta tillvara 

den psykiskt funktionshindrade personens egna resurser vilket både höjer 

livskvaliteten och ger bättre effekter av insatserna.  

Slutrapporten från utvärderingen av 1995 års psykiatrireform visar dock på brister 

i samverkan mellan aktörerna, kommuner och psykiatri. Reformens förtydligande 

av ansvarsgränser och krav på samverkan var inte genomförda på grund av att 

aktörerna har olika ansvarsområden, olika ekonomier, kompetenser och 

organisatoriska tillhörigheter. Den förtydligar även att samverkan ska ses som ett 

medel och inte ett mål och att den ska vara nätverkstänkande (Socialstyrelsen, 

1999:1).  

Socialstyrelsen och länsstyrelsernas utvärdering 

Slutrapporten från tillsynen över kommunernas insatser för personer med 

psykiska funktionshinder visar att psykiatrireformen inte är förankrad i 

kommunernas ledning. I många kommuner saknar lokala politiker och 

chefstjänstemän kunskap om målgruppens behov av socialtjänstens insatser. År 

2002 bedömdes det att endast i 12 procent av kommunerna fanns det utformade 

mål och riktlinjer för arbetet med målgruppen tillsammans med psykiatrin. År 

2004 visade det sig att det hade blivit lite bättre, 27 procent av kommunerna hade 

utarbetat sådana gemensamma styrdokument. Den bristande samverkan förklaras 

av bristen på kunskap om målgruppens behov av samhällets tjänster, bristande 

engagemang för samverkan hos berörda parter, målgruppen definieras olika av 

aktörerna och osäkerhet kring lagstiftningen på samverkansområdet 

(Socialstyrelsen & länsstyrelserna, 2005). 
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Gällande rätt 

Den lagstiftning som varit intressant för studien är den som styr kommunens och 

landstingets skyldigheter och förutsättningar för samverkan samt deras 

skyldigheter gentemot individen. 

Sekretesslag (1980:100) 

I 7 kap 1 § gäller sekretessen inom hälso- och sjukvården för uppgift om enskilds 

personliga förhållande, hälsotillstånd om det inte är klart att det inte skadar den 

enskilde. 

Enligt 7 kap 4 § gäller sekretessen inom socialtjänsten för uppgifter om den 

enskildes personliga förhållande om det inte är klart att det inte skadar den 

enskilde (Lindblom & Nordback, 2005). 

Kommunallagen (1991:900)  

Lagen är gemensam för kommuner och landsting. I 3 kap. regleras de särskilda 

bestämmelser som finns om kommunalförbund och gemensamma nämnder. 

Uppgifter som läggs i ett kommunalförbund behöver inte vara gemensamma för 

alla förbundsmedlemmar. Kommunalförbundet är en offentligrättslig juridisk 

person (http://www.regeringen.se/content/1/c6/02/25/52/0f624928.pdf). 

Lagen (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och 
omsorgsområdet. 

I Lag (2003:192) om gemensam nämnd fastställs att en gemensam nämnd kan 

bildas. Den har ansvar för att sköta de uppgifter som är gemensamma från de 

landsting och kommuner som samverkar. Den gemensamma nämnden är ingen ny 

juridisk person utan ingår i en av de samverkande kommunernas eller 

landstingens organisation 

(http://www.regeringen.se/content/1/c6/02/25/52/0f624928.pdf). 

 8

http://www.regeringen.se/content/1/c6/02/25/52/0f624928.pdf
http://www.regeringen.se/content/1/c6/02/25/52/0f624928.pdf


 

Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) 

I 3 kap. 5 § framgår att socialnämndens insatser för den enskilde skall utformas 

och genomföras tillsammans med honom och vid behov i samverkan med andra 

samhällsorgan och med organisationer och andra föreningar. Enligt 5 kap. 8 § 

skall kommunen genom inventering eller på annat godtagbart sätt inhämta 

uppgifter om antal personer med psykiska funktionshinder och deras behov. 

Inventeringen bör vara regelbunden och göras i samverkan med psykiatrin 

(Lindblom & Nordback, 2005). 

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) 

I 6 § framgår det att verksamheten skall vara av god kvalitet och bedrivas i 

samarbete med andra berörda samhällsorgan och myndigheter. Enligt 15 § p.7 

framgår att kommunen är skyldig att samverka med organisationer som företräder 

människor med omfattande funktionshinder. Enligt 15 § p.1 skall kommunen 

fortlöpande följa upp vilka som omfattas av lagen och vilka deras behov av stöd 

och service är (Lindblom & Nordback, 2005). 

Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) (HSL) 

I 8 § framgår att i planeringen och utvecklingen av hälso- och sjukvården skall 

landstinget samverka med samhällsorgan, organisationer och privata vårdgivare 

(Lindblom & Nordback, 2005). 

Förvaltningslagen (1986:223) 

I 6 § framgår att myndigheter skall samverka. Varje myndighet skall lämna andra 

myndigheter hjälp inom ramen för den egna verksamheten (Lindblom & 

Nordback, 2005). 

 

 9



 

Syfte  
Att undersöka hur representanter inom socialförvaltningen  och landstingets 

öppenvårdspsykiatri i Härnösands kommun upplever samverkan kring insatser för 

psykiskt funktionshindrade.  

Studiens delsyfte är att föra tillbaka inhämtad kunskap till berörda parter i 

socialförvaltningen och öppenvårdspsykiatrin och därigenom bidra till att 

vidareutveckla samverkan mellan parterna. 

Frågeställning 
Hur fungerar samverkan inom socialförvaltningen samt mellan dem och 

öppenvårdspsykiatrin? 

Avgränsning 

På grund av studiens omfattning har jag valt att avgränsa mig till aktörernas 

samverkan kring insatser för gruppen psykiskt funktionshindrade i vuxen ålder 

(18 -65 år) som är bosatta i Härnösands kommun. 

 

Aktörerna är avgränsade till att gälla yrkesverksamma inom socialförvaltningen i 

Härnösands kommun och där har jag avgränsat mig till stöd- och 

handläggarenheten och vuxenpsykiatrienheten samt individ- och familjeenheten.  

Inom landstinget har jag valt att avgränsa mig till öppenvårdens psykiatrienhet i 

Härnösands kommun.  
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Metod  
Denna studie har i huvudsak en fenomenologisk ansats där kvalitativa data 

samlats in genom öppna intervjuer som analyserats. Analysmetoden utgår från 

den metod som benämns analytisk induktion. 

 

Den kvalitativa metoden används ofta då man vill nå en ökad förståelse av olika 

livsvärden hos individer och grupper. Fokus är på vad de enskilda människorna 

upplever (Hartman, 1998).  

 

Studien och intervjuförfarandet följer en fenomenologisk ansats. Fenomenologi 

syftar till att beskriva en persons upplevelser och erfarenheter av upplevt 

fenomen. Det betydelsefulla i en fenomenologisk undersökning är att förstå 

tolkningsprocessen. Analysen av data som samlas in går ut på att tolka redan 

tolkade erfarenheter (a.a). Forskaren ska försöka hitta det speciella i 

beskrivningarna och måste vara öppen för respondentens upplevelser samt vara 

medveten om sin egen förförståelse så att den inte vägs in (Olsson & Sörensen, 

2002).  

 

I undersökningar där analytisk induktion används är intentionen att objektivt 

insamla och analysera data för att utifrån de empiriska fynden dra allmänna 

slutsatser. Vilket innebär att man undviker att teoretisera vid insamlandet av data. 

Den analytiska induktionen karakteriseras av tre faser som är planerings-, 

insamlings- och analysfasen. Kort beskrivet är det att man samlar in data och 

sedan analyserar det för att få fram en teori (Hartman, 1998). 
 

Förförståelse 

Förförståelse är den kunskap som forskaren har, dvs. den föreställning eller 

erfarenhet inom det område där forskningen ska göras. Framförallt är det, inom 

kvalitativ forskning, viktigt att forskaren redogör sin förförståelse till läsaren. 
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Genom att klargöra förförståelsen ges en utgångspunkt för tolkningen. 

Redogörelsen är ett kvalitetskrav eftersom de personliga erfarenheterna inte får 

påverka resultattolkningen (Olsson & Sörensen, 2002). 

 

Jag har arbetat som vikarierande LSS-handläggare i kommunen vilket medförde 

att jag kände till vilka befattningar som arbetar med gruppen psykiskt 

funktionshindrade i socialförvaltningen. Jag kände inte till alla vid namn utan 

några enbart till utseende. Att jag känt till intervjupersonerna har jag inte sett som 

något negativt utan det har hellre gjort att intervjuerna har blivit mer öppna och 

avslappnande. Repstad (1999) tar upp att det inte behöver vara negativt att 

intervjuare och respondent redan känner till varandra. Han menar istället att det 

kan vara lättare att återge något för en känd person än för en helt okänd.  

 

De senaste tio åren har jag arbetat inom olika yrken med människor som har 

upplevt psykisk ohälsa. Mina erfarenheter har gjort att jag har god insikt i 

problematiken kring människor med psykisk ohälsa. Jag har också läst tio poäng 

socialrätt och där skrivit en uppsats om lagtextskrivningens betydelse på att så få 

psykiskt funktionshindrade får insatser via LSS.  

Urval  

För att undersöka hur berörd personal upplever samverkan har jag valt att använda 

mig av intervjuer med tjänstemannapersonal från vuxenpsykiatrin, 

biståndshandläggare inom psykiatrin och chefssocialsekreterare från individ- och 

familjeenheten samt tjänstemannapersonal från öppenvårdspsykiatrin.  

 

I mitt urval har jag använt mig av snöbollsprincipen. Repstad (1999) förklarar 

snöbollsprincipen som att informanter rekommenderar andra informanter. Några 

av förslagen har kommit från mer än en respondent. Den som valdes från 

förslagen blev den som jag först fick kontakt med och som var villig att ställa upp 

på en intervju.  
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Det viktiga i urvalet var för mig att respondenterna har haft eller har kontakt med 

gruppen psykiskt funktionshindrade i Härnösands kommun och att de inte blev 

utplockade utifrån min egen kännedom på socialförvaltningen.  

Några hade bara varit med några år och kunde bara berätta om hur de upplevde att 

det fungerade nu. Hälften av respondenterna hade varit med och samverkat kring 

målgruppen på slutet av 90-talet och hälften hade det inte. Fem av de sex 

respondenterna har idag någon arbetsfunktion som gör att de kommer i kontakt 

med gruppen psykiskt funktionshindrade. 

Etiska aspekter 

Respondenterna blev vid första kontakten informerade om vem jag var och syftet 

med studien samt intervjuns upplägg. De blev informerade om att deltagandet var 

frivilligt och att de fick dra sig ur när de ville samt att de fick bestämma var vi 

skulle träffas. Detta beskriver Denscombe (2000) som särskilt viktigt eftersom ett 

samtycke innebär att den intervjuade är medveten om att materialet kommer att 

användas i forskningssyfte. 

 

Respondenterna tillfrågades om det gick bra att intervjuerna spelades in på band. 

Detta kändes viktigt eftersom människor kan känna sig olustiga i att bli inspelade 

på band. Detta kan enligt Repstad (1999) hämma den som blir intervjuad. De 

informerades om att bandinspelningen skulle raderas direkt efter utskrift och att 

de skulle avidentifieras både under det pågående arbetet samt den slutliga 

uppsatsen. Ett problem med avidentifieringen av deltagarna är att Härnösand är en 

liten kommun och det är inte så många personer att välja mellan för att förstå vem 

som deltagit i intervjun. Slutresultatet kommer därför att redovisas som en helhet 

från aktörerna. 

Datainsamling   

Jag har använt mig av en intervjuguide med teman (bilaga 1). En intervjuguide 

används för att samtalet ska stanna inom det område som det är tänkt och inte 

flyta iväg (Repstad, 1999). Respondenterna fick fritt beskriva sina upplevelser 
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utifrån de teman som guiden innehöll. Alla intervjuer spelades in på bandspelare 

och tog ca 45 minuter vardera. Intervjuerna renskrevs i direkt anslutning till 

intervjutillfällena, vilket Olsson och Sörensen (2002) anser vara av stort värde. 

 

De tre första kontakterna togs per telefon och personlig kontakt togs med de tre 

övriga. Tid och plats bestämdes av respondenterna. Tre av respondenterna har 

själva valt att bli intervjuade på mitt kontor på socialförvaltningen. De övriga tre 

valde att bli intervjuade på sina egna kontor, två på socialförvaltningen och en på 

öppenvårdspsykiatrin. Samtliga intervjuer genomfördes inom loppet av två 

veckor. 

Dataanalys   

Analysarbetets fokus har legat på det som kommit fram vid intervjuerna. 

Innehållsanalysens fokus har varit på vad som sägs, det vill säga 

kommunikationsinnehållet från intervjuerna (Olsson & Sörensen, 2002). 

 

Bandinspelningen från intervjuerna har skrivits ner ordagrant och sedan har texten 

lästs igenom flera gånger. Därefter har texten organiserats och strukturerats för att 

kunna tolkas. Detta har gjorts genom att texten har delats in i teman som kan 

kopplas till citat i texten. Därefter har de omformulerats till kondenserade 

meningar och utifrån det har underteman formulerats. Slutligen gjordes en 

helhetstolkning av texten. Detta sätt liknar meningskoncentrering som enligt 

Olsson och Sörensen (2002) är ett sätt att bearbeta en stor textmassa genom att 

åstadkomma meningsbärande enheter, koncentrera långa meningar och minimera 

dem utan att förlora innebörden.  
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Resultat  
Utifrån intervjuguiden har materialet delats in i teman. Från varje tema har jag 

funnit meningsbärande enheter som sedan har sammanställts för att omformuleras 

till kondenserade meningar. Utifrån dessa har jag sedan funnit underteman som 

jag använt mig av för att analysera helheten. Dessa redovisas senare under 

analysen. 

Samverkan som finns mellan berörda aktörer 

Aktörerna upplever inte att det finns någon regelrätt upparbetad samverkan kring 

gruppen utan den samverkan som finns är i det löpande mötet med individen. 

 

Den samverkan som finns sker i det dagliga arbetet och utifrån individens behov 

av insatser.  

…det är i det löpande arbetet, när en person vänder sig hit och 
behöver ha hjälp och stöd, i det löpande mötet, vårdplaneringar och 
hembesök. 

 
Det finns ingen speciell grupp som arbetar med samverkan. 
 

Ingen organiserad samverkan att man har en samverkansgrupp 
finns inte. 

 
Samverkan sker när en individ har behov av insatser, vilka som kallas till träffen 

beror på vilka individen varit i kontakt med och vilka man känner till bland  

aktörerna. 

 
Samverkan kring att det är sociala bekymmer. De här 
nätverksträffarna kan se väldigt olika ut, beroende på vilken 
personkännedom som finns. 

 

Samverkan som fanns tidigare  

Aktörerna upplever att det tidigare fanns mer resurser och då fanns det en 

organiserad samverkan. 
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Tidigare fanns det en fungerande samverkan. Det fanns grupper som träffades 

kontinuerligt. 

Samverkan med regelbundna möten, vi hade det tidigare både med 
öppenvården och övriga men inte idag./…/vi hade en gemensam 
träff en gång i månaden /…/ öppenvården , primärvården och 
kommunen hade då jag tror det var varannan månad träffar. 

 

De hjälptes åt att finna lösningar och de arbetade med att få till fungerande 

arbetsmetoder. 

Båda team fick träffas och prata om ärendet men framförallt om hur 
vi ska försöka hitta vägar och nå varandra bättre. 

 
Det fanns speciella arbetslag som arbetade med gruppen och mer resurser. 
 

”…det fanns mobila team och det fanns mer resurser. 
 
 

Avgränsning mellan enheterna 

Avgränsningen mellan varandras ansvar är oklar, det finns ingen gemensam 

definition på gruppen och lagstiftningen ställer till problem.  

 

Aktörerna vet hur det borde vara men ansvarsfrågan på lokal nivå är oklar jämfört 

med på central nivå där den är tydligare. 

Hur det borde vara är tydligt, vem som ansvarar är diffust och 
otydligt på vår nivå. Ansvarsgränsen är klarare mellan kommun och 
landsting i stort. 

 
Avsaknad av definitioner på gruppen och kravet på diagnos för en hjälpinsats gör 

att det finns människor med behov men utan rätt till hjälp. 

...svårt med definitionerna också. Sitter folk där ute som inte får 
någon hjälp, samtidigt som jag är less på diagnostiserandet för att 
få en insats. Sjukt att vi har ett sånt samhälle istället för att se till 
individens behov och situation idag oavsett vilken diagnos du har. 

 
Det finns oklarheter i hälso- och sjukvårdslagen när det gäller delegering av 

medicin. 
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Dosetten är en sån där pjäs som inte är knuten till delegation när 
den är färdigdelad. I princip, om vi lämnar dosetten hem till 
patienten så om den plockar i sig själv av den eller nån går in och 
ger däremot blir det bekymmer för kommunen /…/ jag kan inte 
delegera för att personen inte tillhör min personalgrupp. 

 

Olika ekonomier skapar en ovilja att ta sig an problemet. De vaktar över sin egen 

budget. 

…räkna pengar i andras börs har aldrig varit framgångsrikt, men 
lite granna blir det så i de här samverkansformerna, lite 
lurpassande på att det inte är mitt bord. 

 
Erfarenhet och kunskap gör att ansvarsfrågan hanteras lättare och vems 

ekonomiska ansvar det är blir inte ett problem. 

Ansvarsbiten har klarnat med åren och är man osäker är det bara 
att träffas så utkristalliseras vems bord det är. Det handlar inte om 
pengar utan om hur vi ska handskas med det här. 

 

Möjligheter till samverkan  

Det råder delade meningar mellan aktörerna om hur de upplever att strukturen för 

samverkan ska se ut och de känner till skyldigheten att samverka.. 

 

Aktörerna upplever att det behövs ett samverkansforum där de kan diskutera 

allmänna frågor och arbetssätt. 

…ordna nåt samverkansforum där man liksom koncentrerar sig på 
att diskutera allmänna frågor och hur vi kan mötas. 

 
Aktörerna önskar att det fanns en gemensam myndighet eller annan form där man 

arbetade med målgruppen. 

Det man önskar är att man hade en gemensam myndighet eller ett 
ställe där man sköt in pengar och arbetade med den här 
målgruppen, det vore det optimala.  

 
Aktörerna känner till skyldigheten att samverka. Det är deras eget ansvar att 

samverkan kommer igång och därifrån kan de ställa krav på ledning och nämnd. 
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Vi är skyldiga enligt lag att samverka. Vi kan börja någonstans och 
inte bara skylla ifrån oss och sen kan vi ställa krav på ledningen och 
de med organisation.  

 

 

Hinder för samverkan 

De hinder som aktörerna upplever är att organisationerna är stora, avsaknad av 

samverkansdirektiv, avsaknad av riktlinjer och mål, olika kulturer, olika 

pengapåsar, avsaknad av samsyn, och brister i lagen samt hög omsättning av 

chefer.  

 

Aktörerna tror inte att nämnden vet om sin skyldighet mot gruppen på grund av att 

organisationen är för stor. 

För stora organisationer, vi har en diffus organisation, tror inte 
hela nämnden vet om sitt uppdrag, skyldigheter gentemot gruppen. 

 
Det finns inga direktiv till aktörerna från ledningen, att samverkan ska bedrivas. 

Saknas direktiv uppifrån att man ska samverka. 
 
I organisationerna saknas det riktlinjer och gemensamma målsättningar för hur 

arbetet med gruppen ska bedrivas. 

…saknas tydliga riktlinjer och en gemensam målsättning för 
målgruppen. 

 
Aktörerna kommer i konflikt på grund av att de kommer från olika kulturer och 

har egna ansvarsområden med olika budgetar. 

Olika kulturer eller olika revir eller nåt, olika pengapåsar men det 
är mer sällan. Det blir krockar. 

 
Aktörerna har olika synsätt, det finns ingen gemensam syn på gruppen. 

Ingen samsyn på våra olika synsätt, öppenpsyk har sitt 
naturvetenskapliga på det sjuka och vi har det social att lyfta fram 
det friska 

 
De psykiskt funktionshindrade har en svag ställning inom kommunens 

organisation. 
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Omsorgen har tagit väldigt mycket /…/ de har alla rättigheter /…/ 
men de psykiskt sjuka har faktiskt inte det…” 

 
De brister som finns i lagstiftningen gör att vissa individer far illa och detta leder 

till att aktörerna i sin frustration skyller på andra. 

Det är de som inte vill ha hjälp som är besvärliga. Det är ju 
frustration kring att vi har det som vi har det i vår lagstiftning att de 
här människorna far illa som gör att vi gärna skyller på någon 
annan. 
  

Det är svårt att veta vem som är ansvarig i kommunen för gruppen eftersom det 

ofta byts chefer. 

Många chefsbyten, kommunen är otroliga, man ser aldrig ett ansikte 
två gånger: Vem fasen ska man ta kontakt med. 
 

Sekretessen 

Det fanns delade meningar om sekretessen var ett hinder myndigheter emellan. 

Däremot upplevs den inte som ett hinder utan kan tvärtemot vara ett hjälpmedel 

att hålla föräldrar/anhöriga utanför när det behövs. 

 
Sekretessen är inte ett problem mellan myndigheter. 

Mellan myndigheter är det aldrig problem med sekretessen. 
 
Sekretessen används ibland som ett skäl att inte samverka. 

Många gånger tyckte jag att landstinget använde sekretessen som ett 
skäl att inte samverka. 

 
Det är sällan några problem med att få godkännande från individen eller 

företrädare att inhämta uppgifter.  

 …det får man om man ber om det, de flesta har god man eller förvaltare och de 
vill ha samarbete och godkänner det.  
 
Sekretessen upplevs som en möjlighet att hålla föräldrar/anhöriga utanför när det 

behövs. 

…det är många föräldrar som lägger sig i. Det är oerhört bra att det 
finns en sekretess som är så hård som den är. Det är ömsesidig 
respekt även där. 
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Analys 

Utifrån de teman jag har i resultatdelen har jag funnit underteman som använts vid 

analysen. 

Samverkan som finns mellan berörda aktörer 

Undertema: Informell samverkan 

Den samverkan som finns idag är många gånger informell samverkan i den egna 

enheten men vid vårdplaneringar sker den i vissa former och kring specifika 

frågor som är klart avgränsbara. Denna samverkan beskrivs av Danermark (2000) 

som de två lägsta ambitionsnivåerna av samverkansformer.  

Enligt den nationella slutrapporten saknar den informella formen av samverkan 

långsiktighet (Socialstyrelsen & länsstyrelser, 2005).  

Samverkan som fanns tidigare 

Undertema: Struktur, resurser 
 
Den samverkan som socialförvaltningen och öppenvårdspsykiatrin hade tidigare 

var mer strukturerad än dagens samverkan. Denna nivå av samverkan beskriver 

Danermark (2000) som den näst högsta ambitionsnivån.  

 

Enheterna hade även då olika ekonomier men det var ingen brist på resurser till 

skillnad från idag. Olika ekonomier är en faktor till att samverkan inte fungerar 

(Socialstyrelsen, 1999:1). 

Avgränsning mellan enheterna 

Undertema: Individen drabbas, lastar över på varandra, kunskap och erfarenhet, 
 
Det finns ingen gemensam definition på gruppen psykiskt funktionshindrade som 

enheterna på socialförvaltningen och öppenvårdpsykiatrin kan använda sig av för 

att definiera målgruppen. Avsaknad av definition för gruppen kan göra att 

människor inte får någon hjälp (Socialstyrelsen & länsstyrelser, 2005). En samsyn 
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kring begreppet psykiskt funktionshinder är viktigt när en verksamhet för gruppen 

ska planeras. Bristen på en gemensam definition gör det svårt att utveckla en 

anpassad verksamhet för gruppen (a.a). 

  

Människor ”bollas” mellan olika enheter och lagar. Det finns brister i förmågan 

att tolka lagarna och en gråzon i hälso- och sjukvårdsansvaret (Socialstyrelsen & 

länsstyrelserna, 2005).  

 

Det råder delade meningar om ekonomins betydelse i ansvarsfrågan. En av 

respondenterna anser att med erfarenhet och kunskap handlar ansvarsbiten mer 

om hur insatsen ska utföras än om vem som betalar. 

Möjligheter till samverkan 

Undertema: Samarbete, individen i centrum 
 
Aktörerna är överens om att det behövs ett gemensamt forum med ett gemensamt 

ansvar. Däremot råder det skilda meningar om hur strukturen ska se ut. Hur de ska 

organisera samverkan beror på vilken ambitionsnivå som organisationerna 

bestämmer sig för (Danermark, 2000). 

Kommunerna har flera möjligheter att utforma egna nämndorganisationer på det 

sociala området enligt 2 kap. 4 § SoL och enligt 22 § LSS. De kan även 

tillsammans med landstinget inrätta en gemensam nämnd för att fullgöra sina 

uppgifter inom vård och omsorg enligt Lagen (2003:192) om gemensam nämnd 

inom vård- och omsorgsområdet. 

Hinder för samverkan 

Undertema: Osäkerhet, ni och vi anda, individen drabbas, frustration, brist på 
kontinuitet. 
 
Aktörerna upplever att ledningen och politikerna inte tar sitt ansvar för gruppen 

psyksikt funktionshindrade. De saknar förståelse från ledningen att gruppen 

behöver insatser som kräver resurser och de saknar stöd och direktiv i sitt arbete 

med gruppen. Detta kan förklaras av att det saknas styrdokument för planering 
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och uppföljning av verksamheten. Målgruppen är inte tillräckligt synlig i 

kommunernas styrdokument vilket kan förklaras av en splittrad organisation. I 

dessa organisationer saknas en samlad ledning som har överblick av verksamheten 

för målgruppen (Socialstyrelsen & länsstyrelser, 2005). 

 

Aktörerna upplever även att det finns en ”ni och vi anda” i de olika enheterna. 

Den faktor som påverkar detta är att inom människobehandlande organisationer 

råder det ofta konkurrens i synen på hur ett problem ska förstås och angripas 

(Danermark, 2000).  

 

Gruppen psykiskt funktionshindrade upplevs som svaga i organisationen. Detta 

kan bero på att utvecklingsstörda i högre utsträckning får insatser via LSS än 

gruppen psykiskt funktionshindrade (Socialstyrelsen och länsstyrelser, 2005).  

 

Brister i lagstiftningen gör att aktörerna känner frustration när en individ inte tar 

emot hjälp. Det saknas möjlighet till tvångsåtgärder när frivilligheten brister (SoL 

3 kap. 5 §). 

 

Allt fler enhetschefer har idag ett verksamhets- och budgetsansvar vilket tyder på 

en decentralisering av organisationen. Detta kan enligt Thylefors (1991) vara 

frustrerande för en tjänsteman som kan behöva fördela resurser av olika slag 

mellan klientgrupper som alla har ett stort hjälpbehov.  

 

Personalomsättningen på kommunens vuxenpsykiatrienhet skapar osäkerhet för 

de övriga aktörerna. Det saknas kontinuitet. 

Sekretessen 

Undertema: Trygghet, respekt 
 
Enheterna i socialtjänsten och öppenvårdspsykiatrin råder under en tydligt uttalad 

och förhållandevis sträng sekretess (Danermark och Kullberg, 1999).  

 

 22



 

Aktörerna upplever sekretessen som en trygghet i arbetet och att den bygger på 

respekt för individen och ser den som en möjlighet att hålla individens integritet 

intakt.  

 

Det råder delade meningar om sekretessen mellan myndigheterna. De flesta 

upplever den inte som ett problem men den används ibland som ett skäl att inte 

samverka. 

Diskussion 

Metoddiskussion  

Valet av kvalitativ metod stämde väl överens med syftet för studien jag har 

genomfört. En kvantitativ studie hade inte kunnat fånga upp de kvalitativa 

dimensionerna som framkom under intervjuerna.  

 

Genom de kvalitativa intervjuerna fick jag möjlighet att förstå respondenternas 

upplevelse av samverkan. Jag har verkligen ansträngt mig att inte låta mina 

förkunskaper vara ett hinder för att objektivt identifiera det väsentliga i 

respondenternas beskrivning. Detta beskriver Olsson och Sörensen (2002) som att 

ha en öppenhet för den intervjuades upplevelser. En nackdel med kvalitativ metod 

kan vara just detta, jag har därför eftersträvat att hålla mig objektiv i hela 

tolkningsprocessen.  

 

När man använder sig av fenomenologin får man insyn i människors erfarenheter 

samt deras tolkningar av dem och det kan vara en fördel anser jag. Svårigheten 

med fenomenologin är att med ord beskriva andras tolkningar så att de beskrivs 

som individerna menar utan att själv använda sig av sina egna tolkningar. Olsson 

och Sörensen (2002) beskriver detta som att fenomenologisk reduktion inte 

innebär en total frånvaro av förutfattade meningar utan att man istället kritiskt 

analyserar sina förutfattade meningar. 
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Urvalet av respondenter skedde med hjälp av snöbollsprincipen. Risken med 

snöbollsprincipen som jag valt är att de förslag på namn som kommit fram är 

personer som liknar dem själva. Detta gör enligt Hartman (1998) att man förlorar 

kontrollen över valet om vem man intervjuar. Jag var vid mitt urval medveten om 

det och bestämde då att bara ta med ett förslag från varje respondent. Fler 

respondenter hade naturligtvis bättre kunnat belysa samverkan i Härnösand. 

 

Reliabiliteten är ett sätt att mäta metoders tillförlitlighet. Med den metod som jag 

har valt är det nästan omöjligt att få samma resultat om mätningen upprepas. 

Eftersom det är respondenternas upplevelse som mäts så kan de ha ändrat sig till 

nästa gång mätning sker (Olsson & Sörensen, 2002). De personer som intervjuats 

har redovisats och tillvägagångssättet i datainsamlingen har redovisats noga. Med 

detta menar jag att resultaten är tillförlitliga och att viss reliabilitet har uppnåtts. 

 

Validiteten innebär att lyckas undersöka det som är tänkt. Syftet med denna 

undersökning var att undersöka hur representanter inom socialförvaltningen och 

landstingets öppenvårdspsykiatri i Härnösands kommun upplever samverkan 

kring insatser för psykiskt funktionshindrade. Genom att tolka materialet utifrån 

respondenternas upplevelser och att jämföra det mot tidigare studier anser jag att 

validitet föreligger (Olsson & Sörensen, 2002). 

Resultatdiskussion 

Den samverkan som finns mellan socialförvaltningen och öppenvårdspsykiatrin i 

Härnösand sker till stora delar under informella former. Samverkan sker 

sporadiskt i det löpande arbetet. Det finns ingen struktur och ingen bestämd grupp 

som samverkar för gruppen psykiskt funktionshindrade. Risken att samverkan 

”rinner ut i sanden” är alltså stor.  Detta överensstämmer med slutrapporten från 

Socialstyrelsen och länsstyrelserna (2005) som påpekade att många kommuner 

arbetar på att finna mer ändamålsenliga samarbetsformer men att dessa ofta är av 

informell karaktär och saknar långsiktighet. En förutsättning för att ett samarbete 
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ska överleva förändringar hos de samverkande parterna är att formerna är 

legitimerade av ledningen hos de berörda huvudmännen (a.a). 

 

Härnösand samverkade tidigare under mer strukturerade former. Under de sista tio 

åren har både kommunen och landstinget genomgått stora omorganisationer för att 

spara pengar. Detta kan enligt mig vara en bidragande orsak till att 

ambitionsnivån i socialförvaltningens enheter och i öppenvårdspsykiatrin tidigare 

var högre än den är i dag. De hade inte den resursbrist som i dag leder till ovilja 

att ta ansvar.  

 

Avgränsningen mellan enheterna är inte tydliggjord i organisationerna på den 

lokala nivån. Ibland är gränserna klara i teorin men inte i praktiken. Det behövs ett 

förtydligande mellan sjukvård, behandling och kommunernas ansvar för 

omvårdnad vilket även påvisades i den nationella slutrapporten (Socialstyrelsen & 

länsstyrelser, 2005). Aktörerna är alla överens om att kommunen är ansvarig för 

den sociala biten och att landstinget är ansvariga för medicin samt behandling. 

Men på det lokala planet kan de inte få det att fungera. Det brister i medicinfrågan 

trots att de vet vem som ansvarar. Detta borde inte vara ett problem eftersom alla 

är införstådda och alla tjänar på att komma överens. Som det fungerar nu kan 

individen bli utan medicin och till följd av det bli inlagd vilket i sin tur kostar 

samhället pengar.  

 

Bristen på en gemensam definition för gruppen psykiskt funktionshindrad gör att 

de inte får den hjälp de behöver vilket även tidigare utredningar visat 

(Socialstyrelsen & länsstyrelser, 2005). Nu har emellertid statens 

psykiatrisamordning tagit fram ett förslag på definition av målgruppen 

(Markström & Sandlund, 2005) och vi får nu hoppas att den definitionen antas 

som gällande för målgruppen. Arbetet som kommuner och landstinget bedriver 

för gruppen underlättas om det finns en definition som gäller för alla. 
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Aktörerna saknar även stöd i rättstillämpningen vilket inte är något unikt för 

Härnösand. Det är många kommuner som upplever att de har svårigheter att tolka 

SoL och LSS för målgruppen (Socialstyrelsen & länsstyrelser, 2005). Även här 

har definitionen en stor betydelse. Individerna skickas mellan biståndshandläggare 

inom SoL och LSS och de får inte hjälp snabbt nog.  

 

Kommun och landsting är skyldiga enligt lag att samverka. Detta är lagstadgat i 

flera lagar som FL, SoL, LSS och HSL. Hur samverkan ska gå till finns inte i 

lagarna. Däremot finns det juridiska möjligheter för kommun och landsting att 

samverka. Enligt Kommunallagen (1991:900) och Lagen (2003:192) om 

gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet kan de bilda 

kommunalförbund och gemensamma nämnder. Varför finns det då inte fler 

kommuner och landsting som har använt sig av den här möjligheten. Beror det på 

att målgruppen är ”svag” i kommunen eller beror det på att ledningen och 

politikerna inte känner till gruppens behov. Ledningen och politiker måste vara 

väl insatta i verksamheten (Socialstyrelsen & länsstyrelser, 2005). Genom att 

inrätta styrdokument med gemensamma mål och riktlinjer kan man tydliggöra 

gruppens behov av insatser så att även politiker och personer på ledningsnivå 

lättare kan sätta sig in i gruppens specifika behov. För att verksamheten ska få 

resurser så måste de som förfogar över dem veta om vilket ansvar kommunen har 

för gruppen. Även länsstyrelserna anser att verksamheternas arbete med egna 

verksamhetsplaner skulle underlättas betydligt om det fanns politiska mål och 

planer som lyfter fram målgruppen på den övergripande ledningsnivån (a.a). 

Samverkan får inte bli ett mål utan ska vara ett medel för att nå individens mål 

(Socialstyrelsen, 1999:1).  

 

Aktörerna har skilda meningar om hur strukturen för ett gemensamt forum ska se 

ut. Detta är enligt min mening utan betydelse eftersom det är ledningens och 

politikernas ansvar att avgöra vilken ambitionsnivå som organisationerna ska ha. 

Utan direktiv uppifrån finns det inga resurser till samverkan. Det är de 

bestämmande i organisationerna som fördelar resurserna.  
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Aktörerna saknar en helhetsorientering på gruppen vilket är ofrånkomligt 

eftersom de har olika perspektiv. De har olika kulturer och egna revir. Deras 

konkurrens i synen på hur problem ska angripas är en faktor de behöver bli 

medveten om (Danermark, 2000). Med de olika synsätten som de har kan de 

komplettera varandra istället för att få helheten. Genom att ha respekt för 

varandras professioner och med individen i centrum kan de skapa en gemensam 

plattform där de kan samverka. Alla vet att när samverkan inte fungerar så är det 

individen som drabbas hårdast. 

 

Aktörerna är väl insatta i sekretesslagens bestämmelser och hur de ska hantera 

dessa. Sekretessen upplevs som en trygghet för aktörerna och inte som något 

problem. Enligt aktörerna är det inga svårigheter att få samtycke från individ eller 

företrädare. Att den ibland används som en ursäkt för att inte samverka mellan 

myndigheterna kan bero på ren okunskap om vilka vinster för individen det är att 

samverka.  

Slutdiskussion 

Min uppfattning är att människor med psykiska funktionshinder är en relativt 

osynlig grupp i samhället. De har inte samma status som andra grupper och de 

glöms ofta bort.  

 

Sedan mordet på Anna Lindh i september 2003, har debatten om de psykiskt 

funktionshindrades livssituation uppmärksammats stort. Regeringen tillsatte då en 

nationell psykiatrisamordnare vars uppgift var att se över frågor som 

arbetsformer, samverkan och resurser för gruppen. Varför har inte mer hänt sedan 

dess? 

 

Både Socialstyrelsen och länsstyrelserna har vid flera tillfällen de senaste åren 

visat på bristande samverkan mellan aktörerna. Det finns trots det ingen 
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myndighet som har det samlade uppdraget att utöva tillsyn över både socialtjänst 

och hälso- och sjukvård.  

 

Många kommuner och landsting tar fortfarande inte sitt ansvar för gruppen vilket 

överensstämmer med läget i Härnösand. Ambitionsnivån inom både kommun och 

landsting i Härnösand är för låg. Men vem kan klandra dem? Detta är svårt och så 

länge det inte finns en gemensam myndighet som ansvarar tvivlar jag på att något 

sker. Kan organisationerna ta hjälp av de personliga ombuden i kommunen? Kan 

de utgöra en länk mellan socialtjänsten och öppenvårdspsykiatrin i ett 

inledningsskede? Alla möjligheter till att få en fungerande samverkan måste 

undersökas. 

 

Det skulle vara intressant att i en senare studie intervjua individer med psykiska 

funktionshinder och deras anhöriga samt företrädare för att höra deras upplevelser 

av hur socialtjänsten och öppenvårdspsykiatrin samverkar.
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Bilaga 1 
 

 

Guide med teman 

 

Vilken samverkan upplever du att det finns 

 

Beskriv hur du upplever att samverkan fungerar idag 

 

Beskriv hur du upplever att samverkan fungerade tidigare 

 

Beskriv vilka hinder/möjligheter du upplever att det finns att 

samverka 

 

Beskriv vilka avgränsningar du upplever finns/Vem ansvarar 

för vad 

 

Beskriv hur du upplever sekretessen vid samverkan 
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