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Förord 
Inventeringen av personer med psykiska funktionshinder i Härnösands 
kommun startade under våren 2005. David Rosenberg, forskare och 
forskningshandledare, och Rolf Dahlin, statistiker, vid 
Kommunförbundets FoU- enhet har tidigare lett flera inventeringar i 
Västernorrlands län och rapporter från bl a Sundsvall, Kramfors och 
Sollefteå är slutförda. I samarbete med Elisabeth Jonsson, LSS-
handläggare vid Socialförvaltningen i Härnösand, påbörjades en 
identifiering av de myndigheter och organisationer i kommunen som 
kunde tänkas medverka och hade kontakt med målgruppen. 
Inhämtande av uppgifter från dessa ligger till grund för det 
kvantitativa materialet i rapporten och delvis för de synpunkter som 
framkommit. 

Arbetet med inventeringen i Härnösands kommun kan liknas vid en 
tågresa med flera stopp och uppehåll. Elisabeth Jonsson slutade sin 
tjänst och därmed också arbetet med inventeringen. Den som efter ett 
tag fortsatte med den kvalitativa bearbetningen av rapporten 
tillsammans med David Rosenberg var jag, Marie-Louise Bladh. Jag 
har bl a kommit i kontakt med personer med psykiska funktionshinder 
och psykisk ohälsa som LSS- och biståndshandläggare med ansvar för 
denna målgrupp. När inventeringen startade i Härnösands kommun 
fick jag samtidigt ett uppdrag att göra en översyn av kommunens 
verksamheter för personer med psykiska funktionshinder. 
Psykiatrifrågorna lyftes upp både på ett nationellt och regionalt plan 
under samma tid. Under den period jag arbetat med målgruppen har 
jag sett personliga konsekvenser av psykisk ohälsa men även många 
av de problem och dilemman som finns i den enskildes kontakter med 
myndigheter och organisationer. 

Resultatet av internutredningen blev ett 2-årigt projekt (06/07) i 
Härnösands kommun med syfte att utveckla och organisera 
verksamheten för personer med psykiska funktionshinder utifrån ett 
rehabiliteringsperspektiv. Under projektets första halvår tillfrågades 
projektgruppen, vilken jag var ledare för, om vi kunde fortsätta arbetet 
med inventeringen. Tillsammans med David Rosenberg lade vi upp en 
strategi för att integrera inventeringen i det övriga projektarbetet. 
Strategin hade både för- och nackdelar då det rent tidsmässigt varit 
svårt att hinna med. Fördelarna har dock övervägt då inventeringen 
känns rätt i tid och vi samtidigt kan planera verksamheten utifrån 
rapporten. De synpunkter som framkommit om behov, hinder och 
möjligheter känns levande. Fokusgrupper i vilka myndigheter och 
organisationer deltagit som uppgiftslämnare, kan vi hålla vid liv för att 
återkoppla till, utveckla samverkan och samarbete med.  
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Hur använder vi resultatet i rapporten? Socialstyrelsen skriver att man 
kunnat konstatera att kommunernas inventeringsrapporter sällan 
åtföljs av någon åtgärdsinriktad strategi. För personer med psykiska 
funktionshinder handlar det om att ge möjlighet att träna det dagliga 
livets aktiviteter, förbättra och upprätthålla fysiska, psykiska och 
sociala funktioner. Resurser skall då finnas till att utveckla stöd i eget 
boende, förbereda återgång till arbete, sysselsättning eller studier samt 
att tillgodose närståendes behov av stöd och stimulans etc. (SoS-
Rapport 1999-8) 

Är organisationen kring målgruppen rätt anpassad i Härnösands 
kommun för att bäst motsvara målgruppens behov? 

Behöver samverkan mellan psykiatrin, socialtjänst, övriga 
myndigheter och organisationer förbättras? 

Pekar inventeringsresultatet på behov av kompetenstillskott och 
utbildningsinsatser för personal? 

Det är frågor som ställts utifrån Socialstyrelsens rapport. Frågor som 
vi kan arbeta vidare med i Härnösands kommun och som vi idag 
arbetar med i projektet i verksamheten för personer med psykiska 
funktionshinder, som nu kommit halvvägs. En central och viktig 
grund är att upprätta en personlig plan tillsammans med den enskilde, 
att utgå från den enskildes behov och önskemål när vi planerar 
insatser. Vissa insatser kan även planeras i samarbete med andra 
aktörer i samhället.  

Att finna sin roll i samhället och att bli bekräftad som människa är 
mycket viktiga faktorer när det gäller levnadsvillkor. Där bör vi som 
ansvariga sträva efter att anpassa våra verksamheter samt även att 
finna varandra utifrån den enskildes behov. Vi hoppas att denna 
rapport blir till ett instrument och hjälpmedel i detta arbete. 

Ett tack först och främst till David Rosenberg som tålmodigt hjälpt oss 
i processen kring denna rapport och även skrivit slutsatserna. Tack 
också alla frivilliga föreningar, klienter och anhöriga, myndigheter 
och organisationer som deltagit i fokusgrupper och i 
uppgiftslämnandet via enkäter. 

 

Marie-Louise Bladh 
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Bakgrund 

Psykiatrireform och Socialpsykiatri i Härnösand 

Psykiatrireformen 
1992 års statliga psykiatriutredning konstaterade att det sociala stödet 
i form av bostäder, personalstöd, rehabilitering och sysselsättning för 
personer med psykiska funktionshinder uppvisade stora brister.  

Psykiatrireformen som trädde i kraft 1 januari 1995 förtydligade 
kommunernas ansvar att förbättra dessa personers levnadsförhållanden 
och livsvillkor. Samtidigt preciserades i Socialtjänstlagen (SoL) 
kommunernas skyldighet att göra sig väl förtrogen med psykiskt 
funktionshindrades levnadsförhållanden samt att i sin uppsökande 
verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet (5 kap. 8 § SoL). 

Detta ansvar handlar om att skaffa sig kunskap om personer med 
psykiska funktionshindrade och deras behov av samhällets stöd. Det 
handlar också om att informera om socialtjänstens insatser på ett 
sådant sätt att målgruppen och anhöriga till personer i målgruppen får 
vetskap om vart de kan vända sig för att få det stöd de har behov av. 

En god kännedom om målgruppen och deras behov är en av de 
viktigaste förutsättningarna för att såväl lokala politiker som 
kommunernas chefstjänstemän ska kunna fullgöra sitt ansvar för 
planering och styrning av kommunens verksamhet för personer med 
psykiskt funktionshinder.  God kännedom om målgruppen är också en 
nödvändig bas för att en fruktbar samverkan ska komma till stånd 
kring användningen av samhällets gemensamma resurser 
(Socialstyrelsen & Länsstyrelsen, slutrapport från en nationell tillsyn 
2002-2004, s. 61). 

Socialpsykiatri i Härnösand 
Socialpsykiatrins verksamheter ingår organisatoriskt i 
programområdet ”Omsorg om funktionshindrade”. Kommunen har en 
gruppbostad med 10 platser för personer med omfattande behov. 
Kommunen har också ett hyresgruppavtal på 11 lägenheter i två 
trappuppgångar på Murberget. Lägenheterna erbjuds med 
andrahandskontrakt till personer med psykiskt funktionshinder som 
har svårigheter att bo och hyra i den ordinära bostadsmarknaden. 
Kommunen har även boendestödsverksamhet; ett motivationsstöd som 
kan innehålla stöd i vardagen, stöd för att bryta social isolering samt i 
förlängningen ge möjlighet till fritidsaktiviteter och sysselsättning. En 
träffpunktsverksamhet finns på Herrgårdvägen och kallas för 
”Herrgårn”. En verksamhet heter ”Bilfixarna” och erbjuder 
sysselsättning i form av enklare bilservice. Fiskekroken är en 
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dagverksamhet som bedrivs i stiftelseform med kommunen som 
huvudfinansiär. Fiskekrokens verksamhet erbjuder flest platser till 
personer med psykiskt funktionshinder. 

Tillsynsrapport- Länsstyrelsen & Intern översyn av 
socialpsykiatrins verksamhet; Socialstyrelsen och Länsstyrelserna 
Socialstyrelsen och samtliga länsstyrelser genomförde under åren 
2001- 2004 ett nationellt projekt för att granska kommunernas insatser 
för personer med psykiska funktionshinder.  

Länsstyrelsens tillsyn i Härnösands kommun 
En av de fyrtio kommuner som granskades var Härnösands kommun. 
Tillsynen omfattade kommunens övergripande planering av 
verksamheten för målgruppen, arbetet kring enskilda individer samt 
arbetet med boende och sysselsättning. I tillsynen framkom ett antal 
brister i kommunens verksamhet och Länsstyrelsen gav kritik samt 
förslag till åtgärder. Brister som framkom i tillsynen var bland annat 
att kommunen inte uppfyller kraven på att skaffa sig kännedom om de 
personer med psykiska funktionshinder som finns i kommunen och 
inte heller kraven på att informera om socialtjänstens insatser till 
målgruppen och deras anhöriga. Man uppfyllde inte heller kraven på 
inhämtande av synpunkter från berörda brukar- och 
anhörigorganisationer. Det framkom brister i handläggning; främst i 
beslut, handläggningstid och verkställighet avseende boende och 
sysselsättning. Brister framkom även vad gäller individuell planering, 
uppföljning, omfattning och individuell anpassning av insatserna, 
samt att det inte fanns något dokumenterat kvalitetssystem som gäller 
det sociala arbetet med personer med psykiska funktionshinder. Alla 
brister sammantaget försvårar kommunens ansvar att planera och styra 
verksamheter för personer med psykiska funktionshinder.  

Översyn/projekt i Härnösands kommun 
Vård- och omsorgsnämnden fattade beslut 2004-04-21, om att göra en 
översyn av personalorganisationen inom den socialpsykiatriska 
verksamheten. Ingen översyn hade gjorts sedan kommunaliseringen år 
1995. I uppdraget ingick även att få en helhetssyn på kommunens 
verksamheter och ett underlag för fortsatt planering för personer med 
psykiska funktionshinder. 

Översynen resulterade i två utredningar; ”Översyn av boendestödet” 
samt ”Källvägens gruppbostad”. Resultatet visade att det fanns behov 
av ett flertal åtgärder för att förbättra verksamhetsområdet som rör 
personer med psykiska funktionshinder, i syfte att uppfylla de mål 
som Vård- och omsorgsnämnden antagit, samt de nationellt antagna 
målen i psykiatrireformen. Behoven redovisades i ett förslag till 
åtgärder; ”Visioner och vägar”, att delta i samhällets gemenskap och 
leva som andra. 
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Behov av åtgärder fanns bl a för: 

• Boendeformer; flera alternativa boendeformer utifrån 
målgruppens individuella behov.  

• Sysselsättning; behov av alternativa verksamheter för att 
möta behov allt ifrån social gemenskap i 
träffpunktsverksamhet, strukturerad sysselsättning till 
arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder. 

• Planering för utbildning och kompetenshöjande åtgärder för 
personal. 

• En definition och beskrivning av innehållet i 
boendestödsverksamheten med önskemål om en 
rehabiliteringsinriktad insats. 

• Utvecklande av samarbets- och samverkansformer med andra 
organisationer och myndigheter. (VN05/265)                       

Ett 2-årigt projekt startade 2006-01-01 för att utveckla de kommunala 
verksamheterna för personer med psykiska funktionshinder. 
Projektteamet består av 1.0 enhetschef, 1.0 projektledare, 1,0 
sysselsättningskonsulent, samt psykiatrikonsulent i omfattning efter 
behov. 

I januari när ett år gått av projekttiden hade flera beslut och 
prioriteringar rörande verksamheten för personer med psykiska 
funktionshinder tagits i Vård- och omsorgsnämnden och i 
kommunstyrelsen. Det innebär att projektarbetet kan bidra till att 
lägga en ny grund för verksamheten med målsättning att utveckla en 
rehabiliteringsmodell med den enskilde individen i fokus.  

Inventeringar i Västernorrland  
I samband med psykiatrireformen sattes inventeringar igång om 
psykiskt störda över hela landet, med olika syften. I början hängde de 
ihop med den skatteväxlingsprocess som var kopplad till reformen. 
Snart präglades de av ett försök att kartlägga behoven bland dem som 
hade ”skatteväxlats” eller nu var ”medicinskt färdigbehandlade” och 
hade övergått från landstingets till kommunens ansvar. I båda fall kan 
man se ett metodproblem där målgruppen definierats utifrån 
individens koppling till de två huvudaktörerna, psykiatrin och 
socialtjänsten. De flesta inventeringar som har genomförts i Sverige 
har fortsatt att inrikta sig på bara individer som var kända av 
psykiatrin och socialpsykiatrin.  
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Under 2001 genomförde Sundsvalls kommun en 
inventering/kartläggning av psykiska funktionshindrade i samhället 
för att planera insatser utifrån nuvarande behov och enligt reformens 
intentioner (Rosenberg, 2001). Resultaten pekade på att konceptet av 
en objektivt definierad och stabil målgrupp som man kunde hitta och 
inventera, inte fungerade som ett paradigm för att uppfylla undersök-
ningens syfte.  Individerna som blev kända i processen passade inte in 
i den traditionella modellen av vilka som är målgruppsmedlemmar. 
Andra frågor angående deras liv i samhället blev mer intressanta och 
relevanta. Varför söker vissa individer stöd samtidigt som andra 
försvinner och lämnas ensamma i samhällslivet? Vilka mönster 
observerar vi då vi fokuserar på individer med olika behov för att 
undersöka deras användning av systemets stödinsatser?  Hur uppfattar 
olika individer sina egna behov och vilka stödinsatser är de beredda 
att söka? Utelämnar vi såväl de människor som är ”på väg” mot 
allvarliga psykiska funktionshinder som de som börjat återhämta sig 
men kräver pågående stöd? 

Socialstyrelsens rapport ”Reformens första tusen dagar” (1998), 
påpekade: 

Inventeringarna når dock inte de psykiskt funktionshindrade 
personerna som saknar kontakt med socialtjänst och /eller psykiatri. 
Kommunerna bör därför intensifiera sin uppsökande verksamhet. 

 
Två andra studier har nu genomförts i Västernorrland och som bygger 
på några slutsatser från studien i Sundsvall (Rosenberg och Dalin, 
2006). Två huvudfokus i dessa studier kan lyftas fram som viktigast 
att kommentera. Det första är att vi samlat in information både 
kvantitativt och kvalitativt från olika verksamheter inom 
Socialtjänsten, inte bara Socialpsykiatrin. Vi lärde oss i Sundsvall att 
många individer har kontakt med IFO:s verksamhet, men även med 
hemtjänsten och biståndshandläggarna. Detta har vi satsat ännu mer på 
i Härnösand. Det andra är att vi i de sistnämnda studierna utvidgat 
”målgruppen” för studien genom att be uppgiftslämnarna att ta hänsyn 
till personer som de har kännedom om som antingen riskerar ett 
allvarlig och omfattande psykisk funktionshinder eller har börjat 
återhämta sig från de mest omfattande konsekvenserna av en psykisk 
sjukdom. Även detta har använts i Härnösand.  

Intresset har nyligen börjat utvecklas till ett bredare synsätt på 
personer med psykiska funktionshinder än den ”traditionella 
målgruppen”, vid psykiatrireformens genomförande och kort därefter. 
Personer med psykiska funktionshinder som bör vara fokus för 
kommunens intresse utifrån statens handikappolitik är en ”heterogen” 
grupp (SOS 1999a) av olika individer vid olika livsstadier. Den 
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nationella psykiatrisamordningen har beskrivit ett sådant försök att 
tydliggöra syftet med en bred satsning för personer med psykiska 
funktionshinder. 

Målgrupp för båda satsningarna är personer med psykiska 
funktionshinder och/eller psykisk sjukdom/störning. ”Med detta avses 
här personer hos vilka det psykiska tillståndet påverkar, eller i 
framtiden riskerar att påverka, den sociala förmågan i sådan 
utsträckning att socialt stöd och omsorg (i dagligt liv, boende och 
sysselsättning/rehabilitering) behövs ibland i kombination med 
tillfällig eller kontinuerlig psykiatrisk och/eller somatisk vård.” 
(Nationell psykiatrisamordning) 
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Syfte 
Avsikten med inventeringen är att beskriva olika behov för de 
personer som psykiatrireformen riktade sig till. Inventeringen 
inkluderar även personer som riskerar att bli allvarligt psykiskt sjuk 
och personer som har börjat återhämta sig från psykisk sjukdom. 

Inventeringens syfte 

• kartlägga personer med psykiska funktionshinder och deras behov för 
att kunna skapa ett bättre planeringsunderlag och lägga grund för 
kommunernas uppsökande arbete. 

• utveckla den uppsökande verksamheten samt informationen till 
personer med psykiska funktionshinder och deras anhöriga. 

• ge underlag för att utveckla samarbete mellan kommun och landsting.  
• ge möjlighet till jämförelser kommunvis.  

 

Målgrupper 

De grupper som definieras i undersökningen är följande: 

Målgruppen  
I Socialstyrelsens slutrapport angående ”Kommunernas insatser för 
personer med psykiska funktionshinder” (2005), redovisas 
identifierade problem- områden. Ett sådant område innebar oklarheter 
kring definitionen av målgruppen vilket försvårar det inventerande 
och uppsökande arbetet.  

Att urskilja en målgrupp och definiera den utifrån bestämda kriterier 
kan innebära svårigheter på olika sätt. Det kan bl a innebära att vissa 
personer hamnar i en gråzon. Kommunernas ansvar är dock att 
tillgodose behoven även hos personer som inte faller inom ramen för 
denna målgrupp. 

”Varje avgränsning av en målgrupp innebär att vissa personer i vissa 
situationer kommer att innefattas, medan andra personer inte ingår” 
(Nationella psykiatrikommittén, rapport 2006:5.) 

Inventeringen har därför haft en bredare inriktning än den som 
genomfördes under psykiatrireformens implementering. Vi gjorde 
detta för att få en förståelse för den dynamik som det innebär att man 
både insjuknar på grund av olika omständigheter och kan återhämta 
sig från psykisk sjukdom. Vi har i inventeringen bett uppgiftslämnarna 
om att rapportera klienterna i tre olika kategorier enligt följande: 
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Målgruppen: (Enligt Socialstyrelsen, 1999) Personer som är 18 år och 
äldre med svår psykisk störning/sjukdom som orsakat en 
funktionsnedsättning med förlust av förmågan (funktionshinder) i 
sådan grad att det inverkar på den dagliga livsföringen (sociala 
konsekvenser) och att detta funktionshinder bedöms bli långvarigt. 
(Har varat eller beräknas vara minst sex månader)  

Riskgrupp: Personer 18 år och äldre som riskerar att hamna i 
målgruppen. 

Återhämtningsgrupp: Personer 18 år och äldre som har tillhört 
målgruppen och delvis återhämtat sig, dvs. fungerar bättre i 
samhällslivet, men fortsätter att ha behov pga. psykisk 
funktionsnedsättning. 

Under tiden att studien genomförts i Härnösand kom en ny rapport 
från Nationell psykiatrisamordningen som hade för avsikt att 
tydliggöra målgruppen som kommunerna bör ta hänsyn till i deras 
planering för personer med psykiska funktionshinder. Nationella 
psykiatrikommitténs definition på psykiskt funktionshinder 
fastställdes i rapport 2006:5:  

”En person har ett psykiskt funktionshinder om han eller hon har 
väsentliga svårigheter med att utföra aktiviteter på viktiga 
livsområden och dessa begränsningar har funnits, eller kan antas 
komma att bestå under en längre tid. Svårigheterna ska vara en 
konsekvens av psykisk störning.”  (Nationella psykiatrikommitténs 
definition, SOU 2006:5) 

Genom att ta hänsyn till begränsningar som ”komma att bestå under 
en längre tid” kan man påstå att de har täckt gruppen som vi har 
beskrivit som ”riskgruppen”. I själva rapporten lägga vi fram en annan 
grupp, ”personer med kompenserade psykiska funktionshinder”, för 
att täcka personer som har återhämtat sig till en fungerande liv, men 
skulle riskerar ett återfall om stöd skulle dras tillbaka.  Vi anser att de 
har beskrivit individerna som skulle täckas in i denna studie som 
tillhörande ”återhämtningsgruppen”.  
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Metod 
Den statistiska enkätundersökningen har genomförts med hjälp av 
personal inom Kommunens socialtjänst, Landstingets psykiatri- och 
primärvård, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.  

En kartläggning/inventering bör bestå av flera delar: bildandet av en 
referensgrupp, en enkätundersökning för att kartlägga antal personer 
och behov, en kvalitativ intervjuundersökning med olika fokusgrupper 
för att förtydliga behoven och målgruppens livskvalitet.  

Då flera myndigheter och organisationer lämnar uppgifter av samma 
person kan det bidra till en bredare och mer nyanserad bild av 
personens samlade behov. (SOS 1999b)

Processen 

Referensgrupp 
En referensgrupp bildades. I den ingår aktörer och intressenter som 
kommer i kontakt med personer med psykiska funktionshinder. 
Referensgruppen har varit aktiv under projekttiden och kommer att ses 
som en metod för att utveckla en grupp som deltar i en 
uppföljningsprocess efter att rapporten färdigställts. Referensgruppens 
erfarenheter och synpunkter har uppmärksammats för denna 
kartläggning.  

Enkäter  
Två enkäter har utformats, en lång och en kort enkät. Båda enkäterna 
riktar sig till personal som har kontakt med personer med psykiska 
funktionshinder. Personalen gör en uppskattning av de psykiskt 
funktionshindrades behov.  

Enkäterna är utformade dels i enlighet med den kunskapsgrund som 
finns för denna typ av behovsinventering och dels med tanke på det 
kunskaps- och informationsbehov kommunerna har i sin planering för 
personer med psykiskt funktionshinder. 

Metodens fördel är att den går relativt snabbt att genomföra jämfört 
med andra metoder – nackdelen är att personalens uppskattning inte 
säger någonting om hur de funktionshindrade personerna själva gör 
sina val. 

Vid utskick av enkäter till personer med psykiska funktionshinder har 
det visat sig att bortfallet blir oacceptabelt stort, samt att en sådan 
enkät kan bara riktas till redan kända personer (SoS rapport 1999:8, 
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s.20). Målsättningen med denna kartläggning är bland annat att få 
fram antal personer med psykiska funktionshinder i kommunen. 

Den korta enkäten har givits till Arbetsförmedlingen, Primärvården 
och Försäkringskassan. Enkäten ger bl a svar på vilken grupp man 
anser personen tillhör (målgrupp, riskgrupp eller målgrupp), födelseår, 
kön, civilstånd, försörjning, boendeform samt möjlighet att beskriva 
stödbehov utöver den egna verksamheten, som skulle kunna minska 
hindren och skapa möjligheter för individen. I den korta enkäten finns 
inte frågor om olika behov och behovsområden. 

Den långa enkäten har samma frågeställningar som den korta, men i 
denna enkät finns även frågor om olika behov och behovsområden 
vilka delats in efter livsområdena hälsa, eventuellt missbruk, 
försörjning, boende, stöd i vardagen, självständighet och social 
gemenskap. 

Den långa enkäten har givits till Socialtjänstens familje-, ekonomi- 
och missbruksenhet (IFO), socialpsykiatrin, biståndshandläggare, 
öppen- och slutenvårdspsykiatrin och de personliga ombuden.  

Enkäterna har personligen lämnats till de olika verksamheterna, likaså 
inhämtats. I mitten av maj 2005 lämnades enkäterna ut. Tre veckor 
fick de olika verksamheterna på sig att besvara enkäterna. 

Sekretess 
I samband med information och utdelande av enkäter som gjorts av 
ansvarig för detta uppdrag, gavs även information angående hur 
sekretessen ska hållas gällande utlämnande av uppgifter. I denna 
inventering så finns det inget som antyder om personernas identitet. 
När vi har kontrollerat om samma person rapporterats från mer än en 
organisation så avidentifieras alla data så att integriteten tillgodoses 
för individen. Det går inte att spåra sambanden mellan uppgifterna 
som inkommit och den person det gäller. 

I sekretesslagen så gäller tystnadsplikt inom hälso- och sjukvården 
och socialtjänsten. Uppgifter om den enskildes hälsotillstånd eller 
andra personliga förhållanden får inte lämnas ut så att den enskilde 
eller någon närstående lider men. (SoS- Rapport 1999b) 

 
Urval 
Var och av de olika verksamheterna fick själva uppskatta hur många 
enkäter de behövde. 

Ett antal klienter rapporterades av flera organisationer oberoende av 
varandra. För att kunna identifiera dubbletter fick uppgiftslämnarna 
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ange initialerna i klientens namn och tillsammans med uppgifter om 
ålder, kön geografisk hemvist identifierades dubbletterna. 

Prioritetsordning vid dubbletter var: 1. Socialpsykiatrin, 2. 
Biståndshandläggare, 3. Psykiatrin, 4. Socialtjänsten ( IFO), 5. 
Personligt ombud, 6. Primärvården,    7. Försäkringskassan, 8. 
Arbetsförmedling.  

Samtidigt behöll vi alla enkäter i en annan databas där analysen kunde 
ta hänsyn till kommentarerna som kom från personal i olika 
myndigheter, även de som hade bortsorterats och man kunde 
eventuellt utföra jämförelser om det fanns intresse.  

Fokusgrupper 
En kvalitativ intervjuundersökning gjordes med olika fokusgrupper 
som representerade olika delar i samhället, vilka kan antas komma i 
kontakt med personer med psykiska funktionshinder i olika åldrar. 
Fokusgrupper eller fokuserade gruppintervjuer som 
undersökningsmetod har använts. Fokusgrupper sägs vara en typ av 
gruppintervju, däremot är alla gruppintervjuer inte fokus grupper. 
Denna distinktion är viktig pga. risken att en metod som snabbt blir 
populär betraktas som ett slags universalmedel som kan fungera i alla 
upptänkliga sammanhang. Fokusgrupper är en metod som används för 
att studera människors föreställningar, kunskaper, attityder och 
värderingar genom fokuserade gruppintervjuer. Fokusgrupper används 
till exempel vid marknadsundersökningar, utvärderingar och i 
forskningssammanhang. Definition av fokusgrupper i svensk 
översättning lyder: ”Fokusgrupper är en forskningsteknik där data 
samlas in genom gruppinteraktion runt ett ämne som bestämts av 
forskare.” (Wibeck, 2000) 

Syftet med fokusgrupper var att få kännedom om målgruppens 
livskvalitet samt att förtydliga vilka behov personer med psykiska 
funktionshinder har. Framkomna behov redovisas i 
rapportsammanställningen för denna kartläggning och kan utgöra ett 
planeringsunderlag inför framtiden. 

De fokusgrupper som sammanställdes var följande: 

• Samhällsliv: Boendestöd, RSMH, IPS, FA, Personligt 
ombud, PRO, SPF, Röda korset, Härnösandshus, 
Polismyndigheten och HKS/Svenska kyrkan. (IF ”Rycket” var 
inbjudna men deltog ej.) 

• Socialtjänsten: IFO (barn- och familjeenheten, 
ekonomienheten, resursenheten, integrationsenheten), stöd- 
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och biståndsenheten samt socialpsykiatrin. (Äldre- och 
vuxenomsorgen deltog ej.) 

• Arbetsliv och rehabilitering: Arbetsförmedling, 
Försäkringskassa, Arbetsmarknadsenheten, 
Specialpedagogiska institutet, Komvux, Härnösands 
näringsliv, Samordningsförbundet, Personligt ombud och 
Omsorg om funktionshindrade. (Samhall, Härnösands 
folkhögskola och Mittuniversitetet deltog ej., Fiskekroken var 
med under brukarperspektivet) 

• Hälso- och sjukvård: Primärvården (distriktssköterska som 
representerar vårdcentralerna Kronholmen, Blåsippan och 
Sundet), Psykiatriska öppenvården, MAS i Härnösands 
kommun samt Vuxenhabiliteringen. 

• Brukarperspektiv: Klienter i olika verksamheter och/eller 
intresseföreningar, anhöriga. 

Vår tanke med att fördela grupperna på detta sätt var att göra 
arbetsgrupper som efter inventeringens slut skall kunna vara ett 
levande kontaktnät till verksamheten i kommunen. Det är också 
planerat att de ska ingå i en eventuell uppföljning till studien.  
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Resultat 

Bortfall 

Målet med en inventering är att finna ALLA i målgruppen, dvs. 
personer med psykiska funktionshinder enligt definitionen som gavs 
på registreringsformuläret och bor i kommunen. Bortfall är de 
personer som inte rapporterats in och utgör ett mörkertal. Tanken i 
denna inventering är att alla som är så funktionshindrade att de 
uppfyller kriterierna också har kontakt med åtminstone någon av de 
myndigheter och organisationer som är uppgiftslämnare. Man kan 
anta att det finns flera personer som av olika anledningar inte 
rapporterats in och utgör ett mörkertal. 

En annan typ av bortfall kan bestå i att uppgiftslämnaren inte kunnat 
svara på alla frågor i enkäten. Det visar sig genom att 
svarsalternativet ”Vet ej” använts eller genom att svar utelämnats på 
en fråga i ett formulär som annars är ifyllt. Dessa typer av bortfall 
redovisas i de flesta av frågorna i frekvenstabellerna. De avgivna 
svaren redovisas som ”Svar”, utelämnade svar redovisas som ”Svar 
saknas” och om svarsalternativet ”Vet ej” varit relevant redovisas 
även detta antal.  

En separat analys av hur svarsalternativet ”Vet ej” använts inom olika 
organisationer finns i ett särskilt avsnitt i rapporten, eftersom vi funnit 
det intressant att även titta på vad uppgiftslämnarna inte visste om sina 
klienter.  

De data som samlats in går att analysera på många sätt, så att varje sätt 
svarar på specifika frågor. Men det finns så många möjliga 
analysfrågor att ställa att man inte kan samla allt detta i en rapport så 
att den blir uttömmande. Den rapport vi skrivit redovisar därför de 
huvudsakliga resultaten, men beroende på läsarens intresseområde 
kan mer specifik statistik vara intressant. Därför har vi publicerat ett 
mer omfattande material av dataanalyser på nätet så att var och en som 
behöver kunskapen, själv kan formulera sina frågor och söka svaren i 
detta material, som är publicerat på Kommunförbundet 
Västernorrlands webbplats. På en särskild sida för länkar hittar man 
vidare till den webbaserade samling av dataanalyser där man kan hitta 
fram till de specifika tabelleringar som är av intresse. 

Direktlänken till ”tabellverket” är:  

http://www.fouvasternorrland.se/aktiviteter_inventering.asp 
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Rapporterade per kommundel 

Här redovisar vi det totala antalet rapporterade personer i Härnösands 
kommun efter bortsorterade dubbletter: 

Illustration 1: Kommundel 
 
  Antal Procent Procent 

av svar 

Härnön 78 36.3 45.3

Norra fastlandet 62 28.8 36.0

Södra fastlandet 32 14.9 18.6
Svar 

Totalt 172 80.0 100.0

Svar saknas 43 20.0  

Totalt 215 100.0  

Av dem som svarade bodde 36% på norra fastlandet. I 43 av 
fallen rapporterades inte kommundel. 

Grupptillhörighet 

Hur många är på väg mot ett omfattande funktionshinder, och hur 
många är i en fas av återhämtning? 

Inventeringen har haft, som diskuterat ovan, en bredare inriktning än 
den som avses med Socialstyrelsens definition av psykiskt 
funktionshinder. För att få en förståelse för den dynamik som det 
innebär att man både kan återhämta sig från psykisk sjukdom och kan 
insjukna p g a olika omständigheter, har vi i inventeringen bett 
uppgiftslämnarna att rapportera klienterna i tre olika kategorier enligt 
följande: 

Målgruppen (Enligt Socialstyrelsen, 1999) Personer som är 18 år och äldre med 
svår psykisk störning/sjukdom som orsakat en funktionsnedsättning med förlust 
av förmågan (funktionshinder) i sådan grad att det inverkar på den dagliga 
livsföringen (sociala konsekvenser) och att detta funktionshinder bedöms bli 
långvarigt. (Har varat eller beräknas vara minst sex månader)  

Riskgruppen: Personer 18 år och äldre som riskerar att hamna i målgruppen.  

Återhämtningsgruppen: Personer 18 år och äldre som har tillhört målgruppen 
och delvis återhämtat sig, dvs. fungerar bättre i samhällslivet, men fortsätter att 
ha behov pga. psykisk funktionsnedsättning.  

Egentligen är alla tre målgruppen för studien. Men vi fortsätter att 
använda begreppet ”målgrupp” för att ta hänsyn till den traditionella 
målgruppen som psykiatrireformen och även senare utredningar 
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inriktade sig mot. Egentligen tror vi att målgruppen för en sådan 
studie är alla medborgare i en viss kommun som har ett omfattande 
behov av stöd p g a ett allvarligt psykiskt funktionshinder.  

Rapportlämnarna kategoriserade klienterna samvetsgrant efter grupp-
tillhörigheten, och frågan resulterade endast i ett mindre bortfall (3 av 
215).  

Fördelningen över de ovan presenterade kategorierna i Härnösands 
kommun visas i nedanstående tabell och diagram (illustration 3).     

Illustration 2: Fördelning efter grupp 
 
  Antal Procent Procent 

av svar 

Målgrupp 134 62.3 63.2

Riskgrupp 43 20.0 20.3

Återhämtningsgrupp 35 16.3 16.5
Svar 

Totalt 212 98.6 100.0

Svar saknas 3 1.4  

Totalt 215 100.0  

16,5 % av dem som fått en klassificering av grupp, tillhör 
återhämtningsgruppen. Interna bortfallet var 3 av 215, d.v.s. 1,4% 
vilket utgör ett mindre bortfall. 

Rapportlämnaren kategoriserade klienterna samvetsgrant efter 
tillhörigheten, och frågan orsakade inte mycket bortfall (3 av 215). 
Frågan som följde efter kategorierna var att man skulle motivera valet 
av grupp.  

Uppgiftslämnarna som valt klassificeringen ”Målgrupp” har ofta 
angivit en diagnos på psykiatrisk sjukdom som motivation. Vid val av 
”Riskgrupp” har flera av uppgiftslämnarna uppgivit periodvisa 
symtom av psykisk ohälsa samt att den sociala situationen inte ser 
tillfredställande ut.  

Motivation till gruppval; 

Målgrupp 
 

Inverkar på den dagliga livsföringen och bedöms bli långvarigt 
 
Har helt nedsatt arbetsförmåga p g a psykisk sjukdom 
 
Långvarig psykisk störning som inverkat på det sociala livet 
 
Långvarig kontakt inom psykiatrin 
 
Sjukdomens svårighetsgrad och att det är kronisk sjukdom 
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Under många år haft stora svårigheter att känna tillit till och kunna samspela med andra 
 
(T ex: Uppgiftslämnarna har förutom ovanstående citat ofta angivit en diagnos på 
psykiatrisk sjukdom som motivation.) 
 
Riskgrupp 
 
Behöver stöd i sitt mående till att må bättre så att svår psykisk sjukdom inte utvecklas 
ytterligare med större konsekvenser än hittills 
 
Riskerar p g a sjukdom hamna i målgruppen, kan bli långvarigt om ej någon rehabilitering 
kommer igång 
 
Ung kvinna med stor risk att hamna i målgruppen och utanförskap 
 
Perioder med depression - ångest 
 
(T ex:  Vid val av ”Riskgrupp” har flera av uppgiftslämnarna även uppgivit periodvisa 
symtom av psykisk ohälsa samt att den sociala situationen inte ser tillfredsställande ut.) 
 

Personer som kommer i dag som tillhör riskgruppen och kommer inom 
några år och mår sämre. Vi måste bli bättre på att fånga dessa personer 
i tid.” (Arbetsförmedlingen) 

 
 

Det finns personer som bor ute i samhället, men inte kommit till 
kommunens kännedom som mår dåligt med ångest symtom och andra 
problem som hindrar dem att klara av de dagliga göromålen. (IFO) 

 
Återhämtningsgrupp 
 
Delvis återhämtat sig 
 
Fungerar bra socialt, men har ej arbetsförmåga 
 
Skulle med stöd ev klara av att ha en daglig verksamhet 
 
Har mått sämre. Har gått rehabilitering 
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Jämförelse med Kramfors och Sollefteå 

Illustration 3: Fördelning efter grupp 

Kommun   Antal Procent Procent av 
svar 

Målgrupp 101 48.6 49.0

Riskgrupp 50 24.0 24.3

Återhämtningsgrupp 55 26.4 26.7
Svar 

Totalt 206 99.0 100.0

Svar saknas 2 1.0  

Kramfors 

Totalt 208 100.0  

Målgrupp 61 31.9 34.3

Riskgrupp 30 15.7 16.9

Återhämtningsgrupp 87 45.5 48.9
Svar 

Totalt 178 93.2 100.0

Svar saknas 13 6.8  

Sollefteå 

Totalt 191 100.0  

Det var 26,7 % av klienterna i Kramfors och 48,9 % i Sollefteå som tillhörde 
återhämtningsgrupp. 

 

Här ser vi en jämförelse med Kramfors och Sollefteå kommuns 
fördelning över målgrupp, riskgrupp och återhämtningsgrupp. Det 
som märks är det större antalet personer som bedöms tillhöra 
återhämtningsgruppen. Kan det vara att de har fler som har börjat 
återhämta sig eller har de ett annat synsätt på individens potential för 
att återhämta sig? 
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Förekomst av psykiska funktionshinder 

Här ser vi en bild av förekomsten av psykiska funktionshinder i 
Härnösands kommun. I Kommunen finns det 20 109 folkbokförda 
personer som är över 18 år. (SBI) 

Illustration 4: Förekomst av psykiska funktionshinder 

0,66%   
(134)

1,06% 
(215)

Härnösand

20 109 ( över 18)

”Målgrupp” - 134

Risk – 43

Återhämtning – 35

Ospecificerad - 3

Förekomst av psykiska 
funktionshinder ;

Prevalens; (enligt VHO)

Psykoser – 2% (0,2-0,5% Schizofreni)

Depressioner – 5%

Ångestsyndrom – 3,5%
Härnösand

 
 

Med denna bild kan vi utveckla en helhetssyn på förekomsten av 
psykiska funktionshinder i kommunen och för att jämföra med andra 
kommuner, tar vi med förekomstsiffrorna. Procent av 
vuxenbefolkningen i Härnösands kommun som hade någon kontakt 
med systemet och ansågs tillhöra en av de grupper vi hade definierat 
var 1,06% (215 individer). I Sollefteå kommun fann vi 1,12%, i 
Kramfors kommun 1,3% och i Timrå kommun 1,14%. Trots att vi kan 
dra slutsatsen att andelen i procent av en viss befolkning eller 
kommun är ganska konsekvent då vi tittar på hur många personer som 
har kontakt med systemet, kan man fortfarande fundera över om vi har 
hittat alla personer med psykisk ohälsa. Enligt VHO:s siffror kan man 
dra slutsatsen att det kan vara ännu fler som lider av en psykisk ohälsa 
som kan leda till ett psykiskt funktionshinder beroende på många olika 
faktorer. Vi vet att många av de 5% som kanske lider av en depression 
kan, om de inte få stöd och hjälp, hamna i en situation där deras 
psykiska ohälsa kan leda till ett allvarligt behov av stöd från den 
offentliga sektorn.  
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Rapporterande organisation 

Hur många klienter rapporterades från IFO, Socialpsykiatri, Arbetsförmedlingen 
m fl och hur många blev dubbelrapporterade? 

Fördelningen av rapporterade personer med psykiskt funktionshinder 
efter organisation, framgår av nedanstående tabell och diagram. Vi har 
inte tagit bort dubbletterna här, vilket innebär att antalet för varje 
organisation är de faktiskt rapporterade. Samma personer har blivit 
rapporterade av flera organisationer. 

Illustration 5: Antal rapporterade från varje organisation 
 
  Antal Procent Procent 

av svar 

IFO 22 7.7 7.9

Socialpsykiatri 29 10.2 10.4

Bist./hemtj. 18 6.3 6.4

Psykiatri 96 33.8 34.3

Personliga ombud 8 2.8 2.9

Arbetsförmedlingen 42 14.8 15.0

Primärvården 33 11.6 11.8

Försäkringskassan 32 11.3 11.4

Svar 

Totalt 280 98.6 100.0

Svar saknas 4 1.4  

Totalt 284 100.0  

Psykiatrin rapporterade 96 personer med psykiska funktionshinder. 
Några av dessa finns också med i rapporteringen från annan 
organisation. Fyra personer redovisades där det inte framgick 
vilken organisation som rapporterat.  

 

Totalt inkom 284 enkäter. Efter borttagna dubbletter rapportades 215 
personer vara psykiskt funktionshindrade i Härnösands kommun. 126 
personer rapporterades genom den långa enkäten. Det har i efterhand 
framkommit att det totala antalet personer som Försäkringskassan 
rapporterade borde vara högre, men man har endast rapporterat 
personer vars ärenden man aktivt arbetar med. De som uppbär t ex 
sjukersättning utan tidsbegränsning eller förtidspension har ej 
rapporterats. Dessa kan visa sig i annan organisation, men då vi inte 
har bra information kan också dessa ses som ett bortfall. Det är värt att 
notera att Arbetsförmedlingen rapporterat förhållandevis många 
personer med psykiskt funktionshinder. Det innebär att flera i 
målgruppen står till arbetsmarknadens förfogande. Här kan man 
jämföra med de tabeller som avser åldergrupp samt vilken 
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grupptillhörighet dessa personer rapporterats tillhöra. Psykiatrin har 
flest kontakter med personer med psykiska funktionshinder. 

Illustration 6: Borttagna dubletter efter organisationernas 
prioriteringsområden  
 
  Antal Procent Procent 

av svar 

IFO 16 7.4 7.5

Socialpsykiatri 29 13.5 13.7

Bist./hemtj. 16 7.4 7.5

Psykiatri 58 27.0 27.4

Personliga ombud 4 1.9 1.9

Arbetsförmedlingen 39 18.1 18.4

Primärvården 30 14.0 14.2

Försäkringskassan 20 9.3 9.4

Svar 

Totalt 212 98.6 100.0

Svar saknas 3 1.4  

Totalt 215 100.0  

Totalt 215 personer med psykiskt funktionshinder rapporterades i 
Härnösands kommun. 

I den här tabellen, där dubbletterna har sorterats bort, kan man se att 
t.ex. 39 individer rapporterades av Arbetsförmedlingen, och inte hade 
en aktiv kontakt med annan myndighet. Primärvården rapporterade 30 
individer och Försäkringskassan 20 individer som inte skulle ha hittats 
om studien inte hade tagit med dessa myndigheter. På sådant sätt får 
man en bekräftelse att många personer med allvarliga psykiska 
funktionshinder har kontakt med myndigheter som ser till deras 
behov. Man kanske hellre undviker eller har inte möjlighet till en aktiv 
kontakt med de traditionella verksamheterna; psykiatri och 
socialpsykiatri. Här kan även hemtjänsten räknas in som en 
verksamhet som inte är van att ta hand om målgruppen, men kan 
fortfarande ta ansvar för vissa insatser.  

Överlappning i rapportering 

Totalt registrerades 69 personer av två eller fler organisationer. Detta 
kan ses som en relativt låg överlappning. Man kan anta att 
inventeringen underskattar det verkliga antalet personer med psykiska 
funktionshinder därför att inte alla har rapporterats. Diagrammet 
nedan visar hur liten överlappningen var. 
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Illustration 7: Överlappning 
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Sammanlagt 69 klienter rapporterades från två 
upp till fyra uppgiftslämnare. 

Detta innebär att 68% av individerna hade aktiv kontakt med bara en 
myndighet. 32% hade kontakt med två eller fler myndigheter 
samtidigt. De som rapporterades av flera myndigheter kan sägas vara 
exempel på ett aktuellt samarbete. Hur många av den totala 
målgruppen, bör ha kontakt med flera myndigheter samtidigt för att 
bevisa ett aktivt samarbete vid den individuella nivån?  
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Illustration 8: Målgrupp efter organisation, antal och % inom 
organisation 

Grupp 
Organisation 

Målgrupp Riskgrupp Återhämtnings-
grupp 

Totalt 

IFO 11 (50.0%) 6 (27.3%) 5 (22.7%) 22 (100.0%)

Socialpsykiatri 28 (96.6%) 1 (3.4%) 0 (0%) 29 (100.0%)

Bist./hemtj. 14 (77.8%) 2 (11.1%) 2 (11.1%) 18 (100.0%)

Psykiatri 70 (72.9%) 20 (20.8%) 6 (6.3%) 96 (100.0%)

Personliga ombud 4 (50.0%) 2 (25.0%) 2 (25.0%) 8 (100.0%)

Arbetsförmedlingen 18 (45.0%) 4 (10.0%) 18 (45.0%) 40 (100.0%)

Primärvården 16 (48.5%) 1 (30.3%) 7 (21.2%) 33 (100.0%)

Försäkringskassan 29 (93.5%) 0 (0%) 2 (6.5%) 31 (100.0%)

Totalt  190 (68.6%) 45 (16.2%) 42 (15.2%) 277 (100.0%)

T.ex. ser vi att 18 personer av 40 eller 45% av dem som rapporterats av Arbets-
förmedlingen bedömdes tillhöra återhämtningsgruppen. (Observera att tabellen 
inkluderar dubbelregistrerade.) 

 

Det är värt att uppmärksamma att 0% finns registrerad i 
socialpsykiatrins återhämtningsgrupp. Detta kan ses som en 
bekräftelse att Socialpsykiatri har fokuserat sina stödinsatser på dem 
med störst behov. Men det kan också tolkas som ett synsätt där man 
har accepterat att personen inte kommer längre än till socialpsykiatrins 
verksamhet. Det är en synsätt som inte är längre förankrat i 
återhämtningslitteraturen. (Topor 2001) Arbetsförmedlingen har 
kontakt med relativt många personer i både målgruppen och 
återhämtningsgruppen. Av de rapporterande organisationerna har 
psykiatrin flest kontakter med de personer som befinner sig i 
riskgruppen medan Försäkringskassan inte har kontakt med några 
personer i denna grupp. IFO rapporterade 6 personer i riskgruppen, 
men ännu fler (11 personer) som de bedömde tillhöra målgruppen med 
de mest omfattande och aktuella behov.  
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Illustration 9: Organisation efter ålderskategori, antal, med 
dubbletterna  

Ålderskategori 
Organisation 

18 - 25 26 - 29 30 - 39 40 - 49 50 -  59 60 -  
Totalt 

IFO 2 4 6 7 1 1 21 

Socialpsykiatri 2 3 6 7 9 1 28 

Bist./hemtj. 0 0 3 5 5 5 18 

Psykiatri 10 4 26 22 17 15 94 

Personliga ombud 2 2 0 2 1 1 8 

Arbetsförmedlingen 12 2 5 9 9 5 42 

Primärvården 0 0 0 1 9 22 32 

Försäkringskassan 4 7 10 8 3 0 32 

Totalt 32 22 56 61 54 50 275 

Vi ser bl.a. att 14 av dem som rapporterades av Arbetsförmedlingen var mellan 18 
och 29 år gamla. 

  

Målgruppen sträcker sig från 18 år och uppåt. Relativt få äldre 
personer, 60 år och uppåt, har registrerats från Bistånd/hemtjänst 
medan Primärvården har rapporterat övervägande antal i denna 
ålderskategori. Socialpsykiatrin har förhållandevis många personer i 
yrkesverksam ålder. Genomsnitt ålder för dem som rapporterades av 
Socialpsykiatrin var 44 år.  

Illustration 10: Organisation efter ålderskategori, antal utan 
dubbletterna 

Ålderskategori  
  

18-29 30-39 40-49 50-59 60 -
Totalt 

IFO 5 4 5 1 0 15 

Socialpsykiatri 5 6 7 9 1 28 

Bist./hemtj. 0 3 4 4 5 16 

Psykiatri 12 14 13 9 8 56 

Personliga ombud 3 0 0 0 1 4 

Arbetsförmedlingen 13 5 9 7 5 39 

Primärvården 0 0 1 7 21 29 

Organisation

Försäkringskassan 5 5 7 3 0 20 

Totalt 43 37 46 40 41 207 

Vi ser att 9 av dem som rapporterades av Socialpsykiatri var mellan 50 och 59 år 
gamla. 
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Ålder, kön och civilstånd 

Är den rapporterade psykiska ohälsan lika vanligt förekommande bland unga 
personer som bland medelålders? Bland män som bland kvinnor? Är de flesta 
ensamstående? 

Ålder 

Illustration 11 visar åldersfördelningen med hjälp av verklig ålder, 
medan diagrammet i illustration 12 visar ålderskategorier och ser helt 
annorlunda ut. Detta beror på att alla som är 60 år eller äldre har 
samlats i en och samma kategori i illustration 12 och 13. Båda 
åldersdiagrammen visar dock tydligt att andelen psykiskt 
funktionshindrade är större ju högre ålder fram till 50 år.  

Illustration 11: Åldersfördelning i 5-årsklasser 
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Vi ser t.ex. att tre av personerna var upp till 20 år och 23 
personer var 21 till 25 år.  
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ÅlderskategoriIllustration 12: Ålderskategori 
 
  Antal Procent Procent 

av svar 

18-29 43 20.0 20.7

30-39 37 17.2 17.8

40-49 47 21.9 22.6

50-59 40 18.6 19.2

60 - 41 19.1 19.7

Svar 

Totalt 208 96.7 100.0

Svar saknas 7 3.3  

Totalt 215 100.0  

Sju av svaren saknade ålderangivelse. Av klienterna 
med känd ålder var 20,7% i ålderskategori 18-29 år. 

 

Åldersfördelningen i varje målgrupp med 10-års intervaller framgår av 
illustration 12 och 13. Antal personer i varje ålderskategori är ungefär 
lika i Härnösands kommun. Det är en relativt hög andel unga personer 
som har en psykisk ohälsa eller riskerar hamna i målgruppen. I Timrå, 
Kramfors och Sollefteå kommuner har ca 28% rapporterats vara över 
60 år i förhållande till Härnösand där 19,8 % var över 60 år. I 
jämförelse med dessa kommuner har Härnösands kommun relativt 
många personer i arbetsför ålder med en psykisk ohälsa. Hur kan man 
skapa förutsättningar till en psykiatrisk, social och arbetslivsinriktad 
rehabilitering till målgrupperna?  

Illustration 13: Ålderskategori efter målgrupp 
Grupp 

 
  

Målgrupp Riskgrupp Återhämtnings
grupp 

Totalt 

18 - 29 19 17 6 42 

30 - 39 25 8 4 37 

40 - 49 32 4 10 46 

50 - 59 28 5 6 39 

Ålderskategori 

60 - 27 7 7 41 

Totalt 131 41 33 205 

I ålderskategorin 18-29 år rapporterades 19 personer tillhöra målgruppen av totalt 42 
som rapporterats. 17 personer i samma ålderskategori tillhör riskgruppen. 

Det är intressant att så många som 7 personer över 60 år bedömts 
tillhöra återhämtningsgruppen och 7 personer tillhör riskgruppen. Av 
yngre personer under 29 år tillhör 17 personer riskgruppen. Har dessa 
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personer behov av stöd för att inte hamna i målgruppen och i så fall 
vilket stöd behöver man? 

I fokusgrupperna framkom att behovet i stor utsträckning handlade om 
att hjälpa ungdomar att finna vägar in till samhället; komma ut i 
arbete, hitta en bra bostad, någon att söka stöd och vägledning hos – 
att arbeta förebyggande för att förhindra psykisk ohälsa.  

Här ser vi också att det finns ganska många i medelålder, t.ex. 10 av 
dem som är 40-49 som personal bedömdes tillhöra 
återhämtningsgruppen och som därför bör ha tillgång till någon form 
av rehabilitering. Finns det en risk att vi fokuserar oss för mycket på 
unga vuxna och glömmer bort andra? 

Kön 

Illustration 14: Kön 
 
  Antal Procent Procent 

av svar 

Man 88 40.9 44.2 

Kvinna 111 51.6 55.8 Svar 

Totalt 199 92.6 100.0 

Svar saknas 16 7.4  

Totalt 215 100.0  

Något fler kvinnor än män rapporterades. 16 
svar saknas. 

 

Vi ser att kvinnor är något överrepresenterade i rapporteringen. Finns t 
ex specifika kvinnliga respektive manliga perspektiv i utrednings- och 
behovsanalyser hos olika organisationer? Finns genusperspektivet 
med när man planerar olika åtgärder och verksamheter? Unga kvinnor 
som t ex har ett självskadande beteende, är osäkra och saknar stöd är 
en av de grupper man kommer i kontakt med enligt uppgifter från 
fokusgrupperna. 
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Civilstånd 

Illustration 15: Civilstånd 
 
  Antal Procent Procent 

av svar 

Gift/Sambo 24 11.2 11.3

Gift/Sambo med barn 7 3.3 3.3

Ensamstående 155 72.1 73.1

Ensam med barn 19 8.8 9.0

Vet ej 7 3.3 3.3

Svar 

Totalt 212 98.6 100.0

Svar saknas 3 1.4

Totalt 215 100.0

Vi ser t.ex. att ensamstående utan barn utgjorde 73% av de 
rapporterade. I 26 enkätsvar finns barn med i bilden där en 
förälder har en psykisk ohälsa. 

  

En övervägande del av de rapporterande personerna är ensamstående 
(73%). Man kan här jämföra med tabell 16 där 21 personer (ca 10%) 
bor med anhöriga. Många barn berörs, 26 barn bor med förälder som 
har en psykisk ohälsa. Socialnämnden har ett särskilt ansvar för 
familjer som har behov av stöd avseende ekonomi, social situation och 
där föräldrarna är drabbade av ohälsa. Övriga aktörer har ett ansvar att 
rapportera när ett barn/en familj kan tänkas ha behov av särskilt stöd.  

Enligt rapporten ”Nya behov…nya möjligheter?”(Forslöf och 
Rosenberg, 2006) kan lång tid gå och ingen av de aktörer en person 
med psykisk ohälsa har kontakt med, frågar om det finns barn i 
familjen. Det är ofta nödvändigt att flera aktörer samarbetar för att ge 
stöd där psykisk ohälsa förekommer i familjer med barn. 
Socialpsykiatri och öppenvårdspsykiatri kan ge föräldern stöd för den 
psykiska ohälsan. Individ- och familjeomsorgens insatser kan behövas 
för att se till barnets bästa och för att ge föräldrar stöd i föräldrarollen. 
Särskilda bestämmelser för olika grupper finns i Socialtjänstlagens 5:e 
kapitel varav 1 § rör barn och ungdom. Socialnämnden skall verka för 
att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden, 
samt att i nära samarbete med hemmen främja en allsidig 
personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk och social utveckling. 

Boendeform och stöd i vardagen 

Hur bor personer med psykiska funktionshinder i Härnösand och 
vilket stöd får de i sitt dagliga liv?  
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Vi kan se på redovisningen nedan att 10 personer bor i gruppboende 
och 21 bor med anhöriga. Men de allra flesta, drygt 82,4 %, bor i eget 
boende.  

Illustration 16: Boendeform 
 
  Antal Procent Procent 

av svar 

Gruppboende 10 4.7 4.8

Bostadslös 4 1.9 1.9

Eget boende 173 80.5 82.4

Med anhöriga 21 9.8 10.0

Vet ej 2 .9 1.0

Svar 

Totalt 210 97.7 100.0

Svar saknas 5 2.3  

Totalt 215 100.0  

Här ser vi att 82,4 % rapporterades ha eget boende. 

 

Det varierar hur många personer som bor i gruppbostad i olika 
kommuner. Det finns även olika typer av ”stödboende” som jämställs 
med eget boende; ett mellanting mellan en helt självständig bostad och 
en gruppbostad. I Härnösands kommun ligger inte en 
biståndsbedömning till grund för att bo i ett stödboende utan det är 
andra faktorer som beaktas vi behovet, t ex svårighet att få hyra bostad 
på den reguljära bostadsmarknaden. 
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Illustration 17: Stöd i vardagen efter målgrupp, antal 
Målgrupp 

 
 Målgrupp Riskgrupp Återhämtnings-

grupp 
Totalt 

Boendestöd 37 1 1 39 

Hemtjänst 19 3 5 27 

Personligt ombud 4 0 1 5 

Familj/anhöriga 50 21 11 82 

God man/förvaltare 37 3 4 44 

RSMH/IFS 0 0 0 0 

Öppenvårdspsykiatri 61 23 8 92 

Vet ej  19 4 9 32 

Annat stöd 25 8 4 37 

Totalt 133 41 34 358 

Vissa hade mer än ett sorts stöd, varför totaltantalet 358 är större än antalet 
rapporterade personer som var 215. 

 

Under våren 2005 hade 5 personer stöd av personliga ombud, och 39 
hade boendestöd. Några hade mer än ett sorts stöd och därför blir det 
totala antalet större för denna redovisning än för redovisningen av 
boendeform, där bara en boendeform angetts för varje klient.    

Totalt 82 personer får stöd av anhöriga men får troligtvis även stöd 
från andra aktörer. Ingen person har uppgivits få stöd ifrån 
intresseföreningarna RSMH och IFS. I många kommuner har dessa 
föreningar ett utbud som kompletterar andra verksamheter. I 
Härnösands kommun träffar Socialförvaltningen föreningarna för ett 
informationsutbyte vid två tillfällen per år.  

27 personer har bistånd i form av hemtjänst medan 39 personer har 
boendestöd. I Vård- och omsorgsnämnden har man under år 2006 
fattat beslut om boendestödets framtida inriktning. Beslutet innebär att 
innehållet i boendestödet skall vara av rehabiliterande/habiliterande 
karaktär och stärka den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv. 
Det innefattar även stöd och motivation till sysselsättning och 
fritidsaktiviteter. Boendestödet separeras från hemtjänst som stöttar 
den enskilde där den egna förmågan inte räcker till och där behov 
finns av praktisk hjälp. Boendestödet antar benämningen 
”Individstöd” för att betona stödets betydelse i aktiviteter även 
utanför det egna boendet. De som har kontakt med hemtjänsten kan 
också ha ett behov av rehabilitering. Hemtjänstpersonal kan stödja 
deras vardagliga behov men har de kompetensen att erbjuda sådana 
insatser? 
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Kommunerna ger stöd till målgruppen personer med psykiska 
funktionshinder utifrån lagstiftningarna SoL och LSS. Dessa kan ge 
den enskilde stöd i den livssituation man befinner sig i. Det har ansetts 
vara ett problem att personer med psykiska funktionshinder har haft 
svårt att få insatser enligt LSS. För att bedöma bistånd till personer 
med psykiska funktionshinder är god kännedom om båda 
lagstiftningarna till gagn för att göra en bedömning. Det är viktigt att 
kommunerna tillämpar LSS när den enskilde uppfyller de kriterier 
som finns i bedömningen av personkretstillhörighet och behov av 
insats. Det är dock lika viktigt att SoL inte undertillämpas då denna 
ramlagstiftning kan ge ett preciserat stöd för den enskildes behov. En 
förutsättning för rätt stöd är god kännedom om målgruppen, dess 
behov samt att stödet anpassas efter den enskildes behov. Målgruppen 
har särskilda behov av motivationsinsatser och ett långvarigt stöd i en 
återhämtningsprocess (Brunt och Hansson,2004), en diskussion som 
har också tagits upp i rapporten, Med olika glasögon. (Bäckström, 
Wilhelmsson, Rosenberg och Rönnbäck, 2006. Kommunala 
policystrategier får inte vara ett hinder för att ge målgruppen det stöd 
som krävs.  

I översynen i Härnösands kommun angående boende och boendestöd 
framkom behovet av alternativa boendeformer. Personer med en 
psykisk ohälsa kan ha ett annorlunda behov av boende än personer 
med andra typer funktionshinder. Behovet kan uppstå p g a av 
svårigheter att bo ute i den ordinarie bostadsmarknaden eller p g a 
problem med ångest och otrygghet vilket leder till svårigheter att bo 
helt ensam utan någon att vända sig till. Kommunen har ett ansvar 
enligt SoL att inrätta bostäder med särskild service för dem som till 
följd av funktionshinder behöver ett sådant boende och att man får bo 
på ett sätt som är anpassat efter hans eller hennes behov av särskilt 
stöd. 

I Härnösands kommun fanns under år 2006 underlag för att starta en 
ny gruppbostad för personer med psykiskt funktionshinder med ett 
omfattande behov. Personerna har bedömts tillhöra personkretsen 
enligt LSS. 

I illustration 17 får 37 personer ”Annat stöd”. Det kan t ex innefatta 
stöd från en socialsekreterare, en kontaktperson, distriktsskörterskan, 
enligt kommentarerna. 
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Försörjning och sysselsättning 

Finns personer med psykiska funktionshinder i eller utanför 
arbetslivet? 

Med försörjning menar vi lön eller typ av bidrag. Med sysselsättning 
menar vi studier, arbete, dagverksamhet etc.  

Illustration 18: Försörjning efter målgrupp, antal 
Grupp 

 
 Mål-

grupp 
Risk-
grupp 

Återhämtnings-
grupp 

Totalt 

Lön 3 6 3 12 

Sjukers., tidsbegränsad 37 7 3 47 

Lönebidrag 4 0 6 10 

Sjukers. (f.d. förtidspension) 45 3 2 50 

A-kassa 5 0 5 10 

Socialbidrag 6 10 3 19 

Aktivitetsersättning 5 2 0 7 

Folkpension 11 4 3 18 

Rehabiliteringsersättning 2 1 2 5 

Andra bidrag 0 1 0 1 

Utbildningsbidrag 1 0 0 1 

Anhöriga 0 2 0 2 

Sjukpenning 4 6 2 12 

Vet ej 16 4 3 23 

Annat stöd 2 3 7 12 

19 personer har rapporterats leva på socialbidrag. 

 

Illustration 18 visar att de flesta psykiskt funktionshindrade får 
ersättning från Försäkringskassan i form av sjukersättning. Se även 
illustration 19 för att jämföra försörjning efter ålderskategori där det 
kan vara intressant att se hur det relativt stora antalet 
förtidspensionerade är fördelade över åldrar. 

Av de hinder som framkom i flera fokusgrupper handlade dessa bl a 
om ekonomiska hinder i samband med rigida regelverk som hindrar en 
rehabiliteringsprocess. Det finns även begränsade resurser och brist på 
rehabiliteringsmöjligheter enligt fokusgrupperna. 
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Illustration 19: Försörjning efter ålderskategori 
Ålderskategori  

 18 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 -
Totalt 

Lön 5 2 2 2 1 12 

Sjukers., tidsbegränsad 7 16 15 7 1 46 

Lönebidrag 0 3 2 3 1 9 

Sjukers. (f.d. 
förtidspension) 1 7 12 20 9 49 

A-kassa 3 0 3 3 2 11 

Socialbidrag 10 4 4 1 0 19 

Aktivitetsersättning 6 0 0 1 0 7 

Folkpension 0 0 0 0 18 18 

Rehabiliteringsersättning 0 0 4 1 0 5 

Andra bidrag 1 0 0 0 0 1 

Utbildningsbidrag 0 0 1 0 0 1 

Anhöriga 2 0 0 0 0 2 

Sjukpenning 4 2 4 0 0 10 

Vet ej 2 3 3 5 9 22 

Annat stöd 7 1 2 2 1 13 

I åldern 50-59 år hade 20 personer sjukpension. I ålderskategorin 18-29 hade 10 
socialbidrag. 

 

21 personer har lön eller lönebidrag vilket innebär att personerna finns 
i den reguljära arbetsmarknaden eller i anslutning till denna. Det kan 
ses som en relativt liten del av de 215 personer som rapporterats.  

Andelen personer med psykiska funktionshinder som har arbete på 
den öppna arbetsmarknaden varierar något i internationella och 
svenska studier, men bland personer som har långvariga psykiska 
funktionshinder ligger siffran på 15 procent (Brunt & Hansson 2005 
s.233). 

 
Tio av dem som har socialbidrag som sin huvudförsörjning är i ålder, 
18-29. Dessa kan ses som en viktig grupp att fokusera på, där man 
enligt IFO:s personal, riskerar hamna i ett långsiktigt 
sjukdomstillstånd om de inte får rätt hjälp i ett tidigt stadium. De 
vänder sig oftast till IFO om de har ett ekonomiskt behov och inte har 
accepterat att de lider av en psykisk ohälsa. Deras försök att hålla sig 
bort från psykiatriska insatser kan ses som en brist på sjukdomsinsikt 
eller även som ett försök att undvika en stämplingsprocess.   
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Det kan vara ännu viktigare att fokusera på ålder i dagens läge, där 
enligt en rapport från Försäkringskassan, 77% av nybeviljade 
aktivitetsersättningar, år 2004, var just till unga vuxna(20-24) och pga. 
psykisk ohälsa. (Nationell psykiatrisamordning – Slutkonferens) 

Vilka resurser satsas på målgruppen då flera personer är unga vuxna 
och många personer är i arbetsför ålder? Vilket 
rehabiliteringsperspektiv råder och vilka resurser har respektive 
myndighet till sitt förfogande? Det är samhällsekonomiskt lönsamt att 
bidra till att personer med psykiska funktionshinder närmar sig 
arbetsmarknaden.  

”Bortglömd arbetskraft” - Nära två tredjedelar av unga 
förtidspensionerar mellan 16 och 35 år tyckte de kunde ta ett 
arbete(Dagens Nyheter, Debattsida, 18 maj 2004) 

Arbete och sysselsättning 

Att inte uppnå sitt mål här i livet, det är inte det tragiska. Det tragiska 
är att man inte har ett mål att uppnå. (Mayes, i Anthony 2002) 

Flera aktörer har ansvar för den enskildes rehabilitering till arbete och 
sysselsättning. Den övergripande målsättningen är att komma tillbaka 
till den reguljära arbetsmarknaden och uppbära lönearbete.  
Rehabiliteringsåtgärder och sysselsättningsåtgärder finns i flera olika 
former under de olika aktörernas ansvar.  

Kommunen har det yttersta ansvaret när den enskildes behov inte kan 
tillgodoses på annat sätt och när alla andra alternativ är uttömda. När 
den enskilde p g a sitt psykiska funktionshinder bedömts inte ha 
förmåga att stå till arbetsmarknadens förfogande och andra dörrar har 
stängts kan det vara kommunens ansvar att göra en individuell 
prövning för sysselsättning. Enligt SoL har kommunen ett ansvar att 
medverka till att den enskilde får en meningsfull sysselsättning om 
sådant behov finns. Med stöd och hjälp bör den enskilde ha möjlighet 
att komma ut till dagverksamhet i arbetsliknande form eller till en mer 
social form av dagverksamhet beroende på det individuella behovet. 
Det finns också risker med en kommunalt anordnad dagverksamhet 
där det kan vara en slutstation för individen.  

Men rehabilitering kan också i en bredare mening inrikta sig mot 
individens möjlighet att delta i samhällslivet som alla andra. Här kan 
man ta hänsyn till deras önskemål angående studier, fritid och även 
social gemenskap. Sysselsättning är ett begrepp som kan också vara 
svårt att definiera. Många sysselsättningsmöjligheter leder inte till ett 
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delaktigt liv, där individen kan delta i samhällslivet med alla andra. I 
sådana helt skyddade former kan man anse att sysselsättning inte är 
mer en ny form av institutionalisering. 

Illustration 20: De sysselsatta efter målgrupp och sysselsättning 

Typ av sysselsättning Mål-
grupp 

Risk-
grupp 

Återhämtnings-
grupp Totalt 

Reguljär arbetsmarknad 3 7 9 19 

Dagverksamhet-rehabilitering 0 0 0 0 

Dagverksamhet-social 29 1 0 30 

Studier 4 5 6 15 

Rehabilitering-arbetsliv 10 3 8 21 

Praktik 4 2 2 8 

Andra 36 8 6 50 

Vet ej 27 10 4 41 

21 personer har rehabilitering mot arbetsliv. Ingen har rapporterats ha någon 
rehabiliterande dagverksamhet.  

Illustration visar att ingen har rapporterats ha en rehabiliterande 
dagverksamhet. Dagverksamhet kan vara en kommunal angelägenhet 
och kan fylla en funktion för den enskilde utifrån ett socialt men även 
utifrån ett rehabiliterande perspektiv. Vi kan konstatera att en 
rehabiliterande verksamhet inte finns i kommunen idag och inte heller 
i någon av de övriga enheterna. En sådan verksamhet skulle kunna ge 
den enskilde möjlighet att med stöd och hjälp prova på en strukturerad 
verksamhet med arbetsliknande innehåll, lotsas vidare till studier eller 
till en s k ”samhällsplats”, en praktikplats ute i samhället där både den 
enskilde och arbetsplatsen får stöd och handledning för att finna en 
lämpliga arbetsuppgifter och en bra aktivitetsnivå.  

Det är viktigt att kommunens verksamhet för sysselsättning, 
samarbetar med andra aktörer på området vilket kan möjliggöra ett 
närmande till den reguljära arbetsmarknaden där individen får 
möjligheten att komma tillbaka. Sådana möjligheter för individen kan 
också fungera som ett hoppfullt steg och leda till en 
återhämtningsprocess. Det är positivt att så många som 21 personer 
befinner sig i rehabilitering mot arbetslivet och att flera av dessa 
befinner sig i målgruppen. 
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Illustration 21: De sysselsatta efter ålder och sysselsättning 
Ålderskategori 

Typ av sysselsättning 
18 - 29 30 - 39 40 - 49 50 – 59 60 - 

Totalt 

Reguljär arbetsmarknad 8 3 1 5 1 18 

Dagverksamhet-social 5 7 11 5 2 30 

Studier 10 3 2 0 0 15 

Rehabilitering-arbetsliv 7 2 7 5 1 22 

Praktik 3 1 4 0 0 8 

Annan 6 8 11 10 15 50 

Vet ej 7 6 5 13 9 40 

Totalt 39 28 39 36 28 170 

18 är i reguljärt arbete enligt rapporterande personal. 8 av dessa är mellan 18 och 29 
år. 

 

Vi ser att 28 personer mellan 18 och 59 år har en social 
dagverksamhet. Motsvarar detta behovet i Härnösands kommun? Vi 
ser också att 10 av dem som studerar är i åldersgruppen 18-29. 
Utbildningsmöjligheter kan vara en viktig resurs för denna 
åldersgrupp och kan vara ännu mer värdefull om dem kan anpassas till 
målgruppens behov. Relativt många personer finns i den reguljära 
arbetsmarknaden, har rehabilitering mot arbetslivet, praktiserar eller 
studerar; sammanlagt 63 personer. Vilka resurser finns för 
arbetslivsinriktad rehabilitering och hur kan vi ta ett gemensamt 
ansvar? 

Fokusgruppen ”Arbetsliv och rehabilitering” såg möjligheterna till 
ökat deltagande i arbetslivet genom att bl a: 

• Se varje individ och anpassa till individens behov – helhetssyn 

• Utnyttja befintliga resurser på ett bättre sätt 

• Kommunen som största arbetsgivare måste anställa 

• Utbildningsmöjligheter som anpassas efter målgruppens behov 

• Skapa en övergångsarbetsmarknad 

I fokusgruppen ”Brukarperspektiv” framkom klienternas önskemål om 
meningsfull sysselsättning/arbete: 
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• Fler former för sysselsättning och fler möjligheter till arbetsliv 

Det är viktigt att personer i riskgruppen och återhämtningsgrupp 
fångas upp. På så sätt kan möjligheter tas tillvara genom att fokusera 
på den enskildes friska sidor. På samma sätt kan ett försämrat mående 
förhindras och förebyggas. 

Annan sysselsättning kan enligt rapportörerna stå för t ex: 

- Arbetslös (8) 

- saknar sysselsättning (1) 

- ingen (ca 28) 

- Samhall/Midland (2) 

Vi ser att rapporteringarna avseende sysselsättning ”Andra, vilken?” 
innebär att flertalet inte har någon aktuell sysselsättning. 

Illustration 22: Sysselsättning efter kön  
Kön Typ av sysselsättning 

Man Kvinna
Totalt

Reguljär arbetsmarknad 6 11 17

Dagverksamhet-social 17 12 29

Studier 4 11 15

Rehabilitering-arbetsliv 11 11 22

Praktik 3 5 8

Annan 19 28 47

Vet ej 17 18 35

Totalt 71 88 159

Fler kvinnor än män finns i den reguljära arbetsmarknaden och i studier. 

 

Män kan ses något underrepresenterade på den reguljära 
arbetsmarknaden och i studier. Så många som 47 personer har annan 
typ av sysselsättning och 35 har rapporterats sig inte veta något om 
personen har sysselsättning. 
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Illustration 23: Sysselsättningsgrad 
 
  Antal Procent med känd 

sysselsättning 

Heltid 32 14.9

Deltid, regelb. 38 17.7

Deltid, drop-in 10 4.7

Vet ej 53 24.7

Svar 

Totalt 133 61.9

Svar saknas 82 38.1

Totalt 215 100.0

Det framgår t.ex. att 32.6 % (14.9 % + 17.7 %) har en 
känd hel- eller deltidssysselsättning.  

 

Detta innebär att upp till 67,4% kan vara helt utan sysselsättning. 

Illustration 24: Sysselsättningsgrad efter grupp 
 

Grupp 

Sysselsättningsgrad 
Mål-
grupp 

Risk-
grupp 

Återhämtnings-
grupp 
 

Totalt 

Antal 9 5 16 30
Heltid 

% inom grupp 11,5% 19,2% 59,3% 22,9%

Antal 25 6 7 38
Deltid, regelb. 

% inom grupp 32,1% 23,1% 25,9% 29,0%

Antal 6 4 0 10
Deltid, drop-in 

% inom grupp 7,7% 15,4% ,0% 7,6%

Antal 38 11 4 53
Vet ej 

% inom grupp 48,7% 42,3% 14,8% 40,5%

Antal 78 26 27 131
Totalt 

% inom grupp 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

59,3% av återhämtningsgruppen hade en heltidssysselsättning. 
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Illustration 25: Sysselsättningsgrad efter ålderskategori 
Ålderskategori 

Sysselsättningsgrad 
18 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 

Totalt 

Heltid 10 6 5 6 4 31 

Deltid, regelb. 9 3 14 8 4 38 

Deltid, drop-in 5 0 4 1 0 10 

Totalt 24 9 23 15 8 79 

Av dem som har en känd sysselsättning har 31 personer heltidssyssla. 

Av det totala antalet personer som rapporterats (215) kan man 
genomgående se att bortfallet är stort vid undersökning av 
sysselsättning. Att så många av de rapporterande enheterna inte visste 
något om målgruppens sysselsättning eller brist på sysselsättning är 
anmärkningsvärt. Arbete och sysselsättning är ju annars något centralt 
i de flesta människors liv.  

Många personer är i arbetsför ålder. Enligt illustration 19 har 49 
personer sjukersättning (f d sjukpension). Det innebär att det inte är 
uttalat vem som har ett rehabiliteringsansvar för dessa personer. Vilka 
önskemål finns idag hos dessa personer? Behövs en uppsökande 
verksamhet för att inventera behovet av sysselsättning i någon form?  

I fokusgruppen ”Brukarperspektiv” framkom att det är upp till varje 
enskild person med sjukersättning att själv ta kontakt med 
Försäkringskassan för få veta mer om vilka eventuella möjligheter 
som finns till rehabilitering. Det är lätt att få uppfattningen att ”en 
gång psykiskt sjuk, alltid psykiskt sjuk”, då man inte tagit med i 
beräkning att många personer faktiskt kan återhämta sig från psykisk 
sjukdom.  

 42



Utbildning 

Illustration 26: Utbildningsnivå 
 
  Antal Procent Procent av svar Cumulative Percent 

Folk-/grundskola 68 31,6 32,7 32,7 

Yrkessk./gymn 72 33,5 34,6 67,3 

Högre utb 18 8,4 8,7 76,0 

Vet inte 50 23,3 24,0 100,0 

Svar 

Totalt 208 96,7 100,0  

Svar saknas 7 3,3  

Totalt 215 100,0  

18 har en högre utbildning 

 

Man kan se i illustrationen ovan att 32,7 % bara har slutfört 
grundskolan. 34,6 % har gått en gymnasieutbildning, 8,7 % har en 
utbildning på högre nivå och för 24 % vet inte uppgiftslämnaren vad 
klienten har för utbildning. För att personer med psykiska 
funktionshinder skall få samma rättigheter i samhället som andra 
medborgare så är det viktigt att personer som skall stötta dem vet 
vilken bakgrund och vilka resurser de har med sig. Att vidareutbilda 
sig kan vara ett sätt att ”få ihop pusselbitarna” och börja en 
återhämtningsprocess. (Rosenberg, mfl. , 2005) 

Hur kan vi ta hänsyn till tidigare utbildning i en bedömning av 
individens behov? 

Men jag tycker på något sätt att de som misslyckas på gymnasienivå 
dom hamnar i bakvattnet på något sätt och drar på sig psykiska 
symtom så som fobi. (Personal unga vuxna)

 

Hälsa 

Rapporten har hittills handlat om faktiska förhållanden för klienterna, 
men inventeringen fokuserade också på bedömningar av behoven av 
stöd och hur tillfredsställda dessa behov var. I det ena av 
rapportformulären som vände sig till Socialtjänsten i kommunen och 
Psykiatrin inom landstinget, fanns ett frågebatteri för de olika 
livsområdena hälsa, missbruk, boende och arbete, självständighet och 
gemenskap samt rehabilitering och inflytande. Den gemensamma 
frågeställningen var om klientens behov var tillgodosedda, när 
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målsättningen är att uppnå delaktighet i samhällslivet. I svaren 
redovisas organisationernas uppfattning om den enskildes situation 
avseende dessa behovsområden. 

Landstingen har enligt Hälso- och sjukvårdslagen ansvaret för att 
medicinskt förebygga, utreda och behandla psykiska sjukdomar och 
skador. Man talar om en medicinsk rehabilitering. Landstingen har 
också ansvaret för kroppsvård och tandvård för personer med psykiska 
funktionshinder.   

126 personer av de totalt 215 rapporterades genom den långa enkäten 
där specifika frågor om hälsa och välbefinnande ställdes. 

Psykisk hälsa 

En tredjedel av klienterna uppskattades ha tillfredsställda behov och 
önskemål när det gällde psykisk hälsa (33,3 %). Men vi ser också att 
det var mycket vanligt att den som rapporterade fallen inte visste om 
klienternas behov var tillfredsställda (34,9 %).  

 

Illustration 27: Behov angående den psykiska hälsan 

  Antal Procent Procent 
av svar 

Ja, tillfredsställda 40 31,7 33,3

Delvis tillfredsställda 17 13,5 14,2

Nej, inte tillfredsställda 19 15,1 15,8

Vet inte 44 34,9 36,7

Svar 

Totalt 120 95,2 100,0

Svar saknas 6 4,8

Totalt 126 100,0

I 36,7 % av fallen visste inte uppgiftslämnaren om behoven 
var tillfredsställda när det gällde psykisk hälsa.  

 

Några kommentarer från uppgiftslämnarna rörde behovet av 
samtalskontakt och medicinering: 

• medicin, samtalskontakt 

• motiveras att ta medicin kontinuerligt 

• någon att prata med vid oro 
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• social samvaro 

• bättre medicininställning 

 

Genom att staten genom olika lagstiftningar som berör personer med 
funktionshinder, eftersträvar en normalisering är målet att den 
enskilde har kontakt med sin vårdcentral för sin hälsa. Vid behov har 
man kontakt med specialistmottagningar varav 
öppenvårdspsykiatriska mottagningen är en av dessa. Det kan dock 
upplevas otydligt vad eller vem som avgör vilken kontakt målgruppen 
skall ha för sin psykiska hälsa; med vårdcentral eller med psykiatrisk 
öppenvård. Såvida man inte behöver specialistvård har man kontakt 
med vårdcentralen för sin fysiska hälsa. Vilket behov har målgruppen 
i Härnösands kommun av psykiatrisk specialistvård? Kan man 
eftersträva ytterligare normalisering gällande hälso- och sjukvård för 
personer med psykiska funktionshinder? 

Man behöver inte bara hjälp när man blir akut sjuk eller behöver 
förnyade recept. Personer som är på väg till ett nytt liv kan även 
behöva hjälp med att integrera en ny identitet. (Psykiatrin)

 

Fokusgruppen Hälso- och sjukvård beskrev målgruppens olika behov 
bl a som: 

• Behov av att ha kontakt med en ”egen” patientansvarig 
sjuksköterka och att ha en intresserad patientansvarig läkare 
med god kontinuitet och kunskap om olika 
behandlingsinsatser.  

• Att uppföljning sker av behandling, att olika vård- och 
stödinsatser samarbetar och erhåller kunskap om varandras 
möjligheter för individens bästa. 
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Fysisk  hälsa 

Illustration 28: Behov angående fysisk hälsa 
 
  Antal Procent Procent 

av svar 

Ja, tillfredsställda 55 43,7 45,1

Delvis tillfredsställda 12 9,5 9,8

Nej, inte tillfredsställda 14 11,1 11,5

Vet inte 41 32,5 33,6

Svar 

Totalt 122 96,8 100,0

Svar saknas 4 3,2

Totalt 126 100,0

I nästan hälften av fallen kunde uppgiftslämnarna konstatera 
att behoven var tillgodosedda när det gällde den fysiska hälsan 
(45,1 %). 33,6 % visste inget om behov angående den fysiska 
hälsan. 

 

Enligt Brunt och Hansson (2005) har personer med psykisk ohälsa 
betydlig sämre somatisk hälsa än personer i övriga samhället. Deras 
fysiska hälsoproblem blir inte diagnostiserade på grund av ett 
beteende som beror på det psykiska funktionshindret. 

Personer med psykisk ohälsa har genomsnittligt ett sämre 
näringsintag, sämre motionsvanor och använder i större utsträckning 
mediciner med biverkningar. Det är också vanligt med bruk av nikotin 
bland målgruppen.  

I enkätsvaren angavs ett flertal behov p g a fysisk hälsa, bl a behov av 
hjälp med viktnedgång och läkarundersökningar: 

• bli tagen på allvar för sina fysiska problem 

• regelbunden läkarkontakt 

• hjälp med sin övervikt 

• mer information om sin hälsa 

”När någon söker akut därför att han eller hon mår dåligt, har denne 
inte alltid tillgång till vården. Man måste kunna jämställa psykisk 
sjukdom med det omhändertagande en person får som söker för 
exempelvis bröstsmärtor som varat mer än en halvtimme, akuta 
buksmärtor eller ett begynnande astmaanfall. När patienter söker för 
dessa kroppsliga, akuta symtom, måste man alltid utesluta 
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möjligheten av en hjärtinfarkt, behovet av en akut åtgärd och/eller 
inläggning för observation. Inom psykiatrin kan motsvarande patient, 
det vill säga en patient som söker med allvarliga, akuta besvär, i 
vissa delar av landet, avvisas utan att någon grundläggande 
undersökning görs” (Anders Milton i DN Debatt, 2/6 – 2004). 

 

Illustration 29: Behov av  tandhälsa 
 
  Antal Procent Procent 

av svar 

Ja, tillfredsställda 49 38,9 40,8

Delvis tillfredsställda 4 3,2 3,3

Nej, inte tillfredsställda 7 5,6 5,8

Vet inte 60 47,6 50,0

Svar 

Totalt 120 95,2 100,0

Svar saknas 6 4,8

Totalt 126 100,0

I 50 % av de rapporterade fallen var behovet av tandhälsa inte 
kända.  

 

En försämrad tandhälsa är en känd biverkning av psykofarmaka. 
Personer tillhörande målgruppen kan i vissa fall ha rätt till ett 
tandvårdsintyg, där patienten betalar ett maxbelopp för sin tandvård. 

Efter psykiatrireformen ökade individens frihet. Detta innebar bl a ett 
eget ansvar för sin hälsa och att själv initiera kontakt med hälso- och 
sjukvård samt tandvård. Många personer i målgruppen kan ses ha 
behov av stöd för att söka insatser för sin fysiska hälsa. I vilken 
utsträckning behöver t ex anhöriga eller legala ställföreträdare initiera 
hälso- och sjukvård eller tandvård? Hur kan vi öka det fysiska 
välbefinnandet hos personer med psykiska funktionshinder? Ett 
försämrat hälsotillstånd kan vara ett hinder i en återhämtningsprocess 
samtidigt som hälsobefrämjande insatser kan leda till en ökad 
livskvalitet. 

Hur kan vi stödja en förbättrad hälsa och göra friskvårdsinsatser 
tillgängliga för personer med psykiska funktionshinder? Kan vi 
anpassa hälso- och sjukvårdens insatser till målgruppen och göra dem 
mer lättillgängliga? 
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Missbruk 

Kopplingen mellan psykiska funktionshinder och missbruk utgör en 
komplex problematik, sett ur olika perspektiv. Ur ett behandlings- och 
stödperspektiv kan ses hur interaktioner kan påverka individens hälsa 
vilket leder till att planering av olika stödinsatser blir komplicerad. 
Ansvarsfördelning vid behov av insatser från olika enheter och hur 
man kan ge kunskapsbaserat stöd och behandling vid kombinerat 
missbruk/psykisk ohälsa, är aktuella frågor. Frågorna har belysts av 
Nationella psykiatrisamordningen i slutbetänkandet november 2006.  

En minoritet (4%) av de psykiskt funktionshindrade i Härnösand hade 
ett känt missbruk, medan 8% hade ett misstänkt missbruk.  

 

 

Illustration 30: Missbruk 
 
  Antal Procent Procent 

av svar 

Inget missbruk 82 65,1 65,6

Missbruk 5 4,0 4,0

Misstänkt missbruk 10 7,9 8,0

Vet inte 28 22,2 22,4

Svar 

Totalt 125 99,2 100,0

Svar saknas 1 0,8

Totalt 126 100,0

Av totalt 125 personer med psykiskt funktionshinder  
rapporterades 5 ha ett missbruk medan 10 misstänktes ha 
ett missbruk. I 28 fall visste inte uppgiftslämnaren om klienten 
hade ett missbruk. 

 

Flera uppgiftslämnare uppgav behovet av stöd från andra enheter än 
Psykiatrin. I kommentarerna beskrivs stöd av: 

• behandlingshem 

• gruppverksamhet typ NA 

• missbruksenheten  

• stöd via självhjälpsgrupp, samtalskontakt 
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Illustration 31: Typ av missbruk  
Responsens 

  
N Procent

Procent av 
fallen 

Alkohol 9 40,9% 60,0%

Narkotika 4 18,2% 26,7%

Tabletter 7 31,8% 46,7%
Typ av missbruk 

Vet inte 2 9,1% 13,3%

Totalt 22 100,0% 146,7%

 Alkohol är den vanligaste formen av missbruk följt av tabletter. 

 

”Inom landstingets sjukvård behandlas en person för psykisk 
sjukdom, inom kommunens socialtjänst behandlas samma person 
för sitt missbruk.. men trots att det gäller samma person, görs det 
sällan någon samordning av insatserna. De hamnar alltså mitt 
emellan stolarna.” (Milton och  Fries, www.vardfacket.se) 

Där missbruk förekommer i kombination med psykiskt 
funktionshinder bör båda problemen behandlas samtidigt. Dessa 
personer är en utsatt grupp i samhället. I ett program har Milton och 
Fries utarbetat 10 punkter: 

• Öka medvetenheten 

• Missbruk och psykisk sjukdom ska behandlas samtidigt 

• Erbjud lättillgänglig vård 

• Alla ska ha makt över sitt eget liv 

• Anpassa organisationer och verksamheter 

• Prioritera personer med dubbel problematik 

• Gemensam behovsanalys krävs 

• Samordna insatserna 

• Använd resurserna mer effektivt 

• Insatserna måste bygga på gemensam grundsyn. 

 (http://www.sou.gov.se/psykiatri/ ) 

 49

http://www.vardfacket.se/


 

Boende, arbete, ett självständigt liv och social 
gemenskap 

När det gäller livsområdena boende, arbete och självständigt liv fick 
rapportörerna bedöma om klienten var nöjd med boendesituationen, 
med möjligheterna att delta i arbetslivet och med möjligheterna till 
egen personlig utveckling till ett självständigt liv. Sedan bedömde de 
för vart och ett av de tre områdena om klienten hade behov av andra 
stödinsatser än han/hon redan hade. Totalt 126 svar inkom genom den 
långa enkäten och ligger till grund för dessa svar. 

Vi ställde frågan ”Är klienten nöjd med…?” som ett genomtänkt 
försök att presentera behoven utifrån brukarens perspektiv. Som vi 
tidigare beskrivit i metodkapitlen var det inte önskvärt eller möjligt att 
ställa frågan direkt till individen i en inventering när syftet var att 
finna så många som möjligt. 

Vi försökte i stället få personalen som svarade på enkäten att sätta sig 
in i individens perspektiv vilket kan vara en svårighet i sig. Vårt 
antagande var dock att det var rimligt att den personal som har mest 
kontakt med personer med psykiska funktionshinder, också har en 
uppfattning om den enskildes behov och behovstillfredsställelse ur ett 
helhetsperspektiv. 

Vi kan se i tabellerna att många av rapportörerna inte kunde svara på 
dessa frågor för klienternas räkning. Andelen svar ”Vet ej” varierade 
från 24,8 till 59,1 %. En närmare analys av svaren ”Vet inte” och hur 
dessa svar fördelar sig på de olika uppgiftslämnande organisationerna 
kommer lite längre fram i rapporten. 

Boende 

Regeringen har i olika propositioner betonat vikten av ett eget boende. 
Målet är att alla skall ha en egen fullvärdig lägenhet oavsett om man 
har ett funktionshinder. Man kan behöva stöd för att ha möjlighet att 
kunna bo så självständigt som möjligt. Enligt 7 § SoL skall 
socialnämnden medverka till att den enskilde får bo på ett sätt som är 
anpassat efter hans eller hennes behov av särskilt stöd.  

När det gäller frågan om klienten är nöjd med sitt boende var det t.ex. 
10 av 125 lämnade rapporter som vittnade om att denne inte var nöjd. 
24, 8 % visste inte om klienten var nöjd.  
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Illustration 32: Nöjd, boende 
 
  Antal Procent Procent 

av svar 

Ja, nöjd 74 58,7 59,2

Delvis nöjd 10 7,9 8,0

Nej, inte nöjd 10 7,9 8,0

Vet inte   31 24,6 24,8

Svar 

Totalt 125 99,2 100,0

Svar saknas 1 ,8

Totalt 126 100,0

59,2 % svarade att klienten var nöjd med sitt boende. 

 

Enligt uppgiftslämnarna var 59,2% nöjda med sin nuvarande 
boendesituation. Ca 8% var delvis nöjda och ca 8% uppgavs inte vara 
nöjda.  

Illustration 33: Boende, andra behov 
 
  Antal Procent Procent 

av svar 

Ja 16 12.7 13.8

Nej 52 41.3 44.8

Vet inte 48 38.1 41.4
Svar 

Totalt 116 92.1 100.0

Svar saknas 10 7.9

Totalt 126 100.0

16 personer uppgav ha andra behov utöver  
de som blev tillgodosedda i det egna boendet. 

 

I kommentarerna från uppgiftslämnarna uppgavs ca 6 personer ha 
behov av ett särskilt boende alternativt gruppboende. Några uppgavs 
ha behov av mer stöd och social gemenskap eventuellt i anslutning till 
sitt boende. 2 personer uppgavs vara bostadslösa och en person 
saknade fast bostad.  

I enkätsvaren beskrivs stödbehovet bl a som: 

• skapa struktur kring papper/räkningar 

• hjälp att planera och organisera vardagliga göromål 

 51



Det kan också vara kända önskemål från den enskilde: 

• bottenvåning 

• vill flytta till Sundsvall 

• otrivs i kommunen och vill flytta 

Arbetsliv 

Att ha ett arbete… det betyder….speciellt att ha ett jobb i sitt 
yrkesområde… det betyder för mig ett ställe att höra till, vara en del 
av någonting och vara i sammanhang. Det är det det handlar om… 
Det är viktigt. (Brukare i Forslöf och Rosenberg, 2006) 

 

Att ha ett arbete är en viktig faktor för att känna delaktighet i 
samhället och social tillhörighet. Ett meningsfullt arbete skapar 
struktur i tillvaron och i kombination med inkomst ger detta 
sammantaget en förhöjd livskvalitet. Att inte ha ett arbete kan leda till 
social isolering, utanförskap och minskad självkänsla.  

Illustration 34: Nöjd, arbetslivet 
 
  Antal Procent Procent 

av svar 

Ja, nöjd 30 23.8 25.2

Delvis nöjd 9 7.1 7.6

Nej, inte nöjd 30 23.8 25.2

Vet inte 50 39.7 42.0

Svar 

Totalt 119 94.4 100.0

Svar saknas 7 5.6

Totalt 126 100.0

I Härnösand finns ca 30 personer med psykiskt funk-
tionshinder som inte är nöjda med sina möjligheter att 
delta i arbetslivet. I 50 av svaren visste inte rappor-
tören. 

 

I 30 av de 126 svaren uppgav uppgiftslämnaren att klienten var nöjd 
med sina nuvarande möjligheter att delta i arbetslivet (t ex praktik, 
lönebidrag, deltid/heltid, frivilligt). Rapportören visste inte om 
personen var nöjd med deltagandet i arbetslivet i 50 av svaren. 30 
personer uppgavs inte vara nöjda.  
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I kommentarerna om behov avseende arbete anger rapportörerna bl a: 

• hjälp till sysselsättning 

• långsiktig arbetsrehabilitering 

• mer individuell utbildning utifrån sitt behov 

• stegvis introduktion i arbetslivet 

• successiv utslussning på lagom nivå, ut i arbetslivet 

Man kan se att flera av kommentarerna ovan rör behovet av någon 
form av arbetsrehabilitering. Även det sociala behovet kommenteras: 

• mera social gemenskap 

• social träning 

• sysselsättning/gemenskap 

Illustration 35: Arbetslivet, andra behov 
 

Den största sektorn visar svaren ”Vet inte”.  
Tillsammans med utelämnat svar gällde detta 
 63 % (54,0+8,7) av klienterna. 

 
  Antal Procent Procent 

av svar 

Ja 17 13.5 14.8

Nej 30 23.8 26.1

Vet inte 68 54.0 59.1
Svar 

Totalt 115 91.3 100.0

Svar saknas 11 8.7

Totalt 126 100.0

 

Så många som 59% av alla svar angav att man inte visste om klienten 
hade andra behov utifrån sin kapacitet och 8,7% hade inte angett något 
svar. Står dessa siffror för att frågan var svår att svara på? Det kan 
också vara att personal inte har tillgång till information om psykiatrisk 
rehabilitering och metoder som kan leda till en arbetslivsinriktad 
rehabilitering.  Om den enskilde t ex har ett lönebidragsarbete skulle 
behovet kunna vara att komplettera med studier för kunna matcha 
arbetsmarknaden bättre. Om den enskilde inte har någon 
sysselsättning så kan behovet vara att komma igång med detta i 
lämplig form. 
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I kommentarerna kan man utläsa olika uppfattningar om den enskildes 
behov eller önskemål: 

• behov av daglig sysselsättning 

• vill ha ett arbete 

• önskar mera aktiviteter 

• mera anpassad sysselsättning 

• rehabilitering 

 

”Förmågan att arbeta är central även i rehabliteringssammanhang 
för psykiskt funktionshindrade. Att ha ett arbete/sysselsättning 
innebär att individens självständighet, delaktighet i samhället och 
sociala sammanhang stärks. Bristen på arbete bidrar till social 
marginalisering och förhindrar normalisering och integrering i 
samhället” 
Socialstyrelsen (2003) Psykosociala insatsers effekter för personer 
med psykiska funktionshinder – en kunskapsöversikt 

 

Social gemenskap 

En grundläggande problem för många personer med psykiskt 
funktionshinder ät att de varken ha arbete eller meningsfull 
sysselsättning vilket medför att de bara har fritid och då förlorar 
begreppet sin innebörd. (Nationell psykiatrisamordning 2006) 

Trots att vi har delat upp behov för att personal kunde ta ställning till 
olika behov, vill vi också påminna att alla behov är kopplat ihop då 
det är individens liv som ska stå i centrum. Poängen är kanske särskilt 
stark då man vända sig till frågan om social gemenskap. Att det inte 
finns något fritid utan arbete är bara ett perspektiv som måste tas 
hänsyn till. Det är ofta på jobbet eller då man studera att man kan 
träffa nya kompisar, särskilt där det finns troligtvis ett gemensamt 
intressekopplat till individens förmågor och inte psykisk ohälsa.   
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Illustration 36: Nöjd-social gemenskap 
 
  Antal Procent Procent 

av svar 

Ja, nöjd 48 38,1 39,7

Delvis nöjd 13 10,3 10,7

Nej, inte nöjd 15 11,9 12,4

Vet inte 45 35,7 37,2

Svar 

Totalt 121 96,0 100,0

Svar saknas 5 4,0

Totalt 126 100,0

Tabellen visar t.ex. att endast 48 av de 121 rappor-
terade klienterna var nöjda med sina möjligheter till 
social gemenskap.  

 

I 15 av svaren uppgav rapportören att den enskilde inte är nöjd med 
sina möjligheter till social gemenskap. 45 av svaren uppger ”Vet inte” 
om den enskilde är nöjd och 5 svar saknades. Informationen i 
kommentarerna är viktig och det går att utläsa att många saknar social 
gemenskap. Att befinna sig i en social isolering kan bidra till att den 
psykiska ohälsan ökar samtidigt som sociala situationer kan kännas 
påfrestande.  

• Flera kommentarer i enkäterna beskriver: 

• saknar social gemenskap 

• önskar mer social gemenskap 

• klarar inte sociala sammanhang 

• kontakt med släkt/vänner 

Rapportörerna uppfattar klientens behov: 

• finna ett sammanhang i vårt samhälle 

• behov av social gemenskap i dagverksamhet, kurs eller 
liknande 

• skulle behöva kontakt med andra för positiva relationer 
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Anhöriga 

Många personer med psykiska funktionshinder får stöd av sina 
anhöriga. Ett flertal bor kvar i föräldrahemmet i vuxen ålder. 
Inventeringen visar att 21 personer bor tillsammans med anhörig och 
många får stöd av sina anhöriga. Illustration 17 visar att 10 % bor 
tillsammans med anhörig. 

Illustration 37: Nöjd -anhöriga 
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  Antal Procent Procent 

av svar 

Ja, nöjd 57 45,2 46,7 

Delvis nöjd 8 6,3 6,6 

Nej, inte nöjd 12 9,5 9,8 

Vet inte 45 35,7 36,9 

Svar 

Totalt 122 96,8 100,0 

Svar saknas 4 3,2  

Totalt 126 100,0  

46,7 % var nöjd med kontakten/relationen med 
anhöriga. 

I närmare hälften av enkätsvaren uppgavs klienten vara nöjd med sina 
kontakter/relationer med anhöriga. Ca 10% ansågs inte vara nöjda. 
Många kommentarer i svaren beskriver att klienten önskar bättre 
relationer till anhöriga och även att kontakterna skall vara fria från 
konflikter. I några av svaren beskrivs önskemål om: 

• förbättra relationen till anhöriga 

• ha kontakt med barnen 

• känner inte tillit 

• mer konfliktfri kontakt 

• närmare kontakt med anhöriga 

I Härnösand finns intresseföreningarna RSMH, IPS och FA 
etablerade. Både den enskilde och anhöriga kan få stöd i föreningarna. 
I Härnösand finns dessutom kommunens anhörigförening som 
kontinuerligt inbjuder anhöriga till personer med psykiska 
funktionshinder för träffar med anhörigombud och kommunens 
psykiatrikonsulent. 
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Kommunen skall i sitt samarbete med intresseföreningarna ge löpande 
information för att föreningarna skall ha möjlighet att ha inflytande 
och kunna medverka i kommunens planeringsprocesser. Kommunen 
är skyldig att ge information om sina insatser till personer med 
psykiska funktionshinder och deras anhöriga så att de får veta var de 
ska vända sig för att få det stöd de behöver. (Socialstyrelsens och 
Länsstyrelsernas rapport, 2005) 

Planering av det individuella stödet 

När det gällde planering på individuell nivå, frågade vi om klientens 
behov var tillfredsställda när det gällde vård, stöd och service, reha-
bilitering och samordnad individuell planering. 

En viktig del i psykiatrireformen var att psykiatrin och primärvårdens 
insatser skulle samordnas med sociala insatser. Syfte var att förhindra 
förtidspensioneringar, isolering och ökade sociala och psykiska prob-
lem. I socialstyrelsens slutrapport från utvärderingen av 1995 års psy-
kiatrireform ”Välfärd och valfrihet” (1999), fann man att en konse-
kvent inriktning på den enskildes behov har blottlagt problemen med 
att olika huvudmän har olika ansvarsområden med olika ekonomier, 
kompetens och organisatorisk hemvist. Likaså menar man i denna 
slutrapport att utgångspunkten i den enskildes behov ställer stora krav 
på både utveckling av verksamhetsinnehåll och samverkan mellan 
berörda ansvariga och med anhöriga. Detta sammantaget förutsätter 
bättre kunskap om själva funktionshindret och dess konsekvenser. 
Målgruppen för psykiatrireformen kan lätt uppfattas som homogen, 
men är mycket heterogen och som ställer särskilda krav på huvud-
männen att utveckla individuella lösningar och medverkar till att 
individuella planeringar realiseras, konstaterades avslutningsvis i 
slutrapporten ( Socialstyrelsen följer upp och utvärderar 1999:1). 

Illustration 38: Planering av vård 
 
  Antal Procent Procent av svar 

Ja, nöjd 43 34,1 35,5

Delvis nöjd 9 7,1 7,4

Nej, inte nöjd 13 10,3 10,7

Vet inte 56 44,4 46,3

Svar 

Totalt 121 96,0 100,0

Svar saknas 5 4,0

Totalt 126 100,0

35,5 % hade svarat att klienten var nöjd med planeringen. 
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46,3% av uppgiftslämnarna visste inte om klientens behov av 
planering av vård utifrån dennes perspektiv upplevdes 
tillfredsställande. 35,5% hade svarat att klienten var nöjd med 
planeringen. Övriga behov av planering kring vård som lämnats i 
kommentarer rör bl a medicinering: 

• kontakten med HSL 

• ej fullgod medicinering 

• mer medicin 

• samordning av de inblandade 

• mycket kontakt 

• bli förstådd 

Man kan se att svaren rör kontakter i frågor kring medicinering och 
kontakt i övriga frågor som rör vård och planering.  

Illustration 39: Planering- stöd/service 

 
  Antal Procent Procent 

av svar 

Ja, tillfredsställda 50 39,7 41,3

Delvis tillfredsställda 5 4,0 4,1

Nej, inte tillfredsställda 6 4,8 5,0

Vet inte 60 47,6 49,6

Svar 

Totalt 121 96,0 100,0

Svar saknas 5 4,0

Totalt 126 100,0

41,1% % har svarat att klienten var nöjd med planeringen  kring 
stöd och service.  

I 41,5% av de totalt 126 lämnade svaren uppges att klientens behov av 
planering av stöd och service var tillfredsställande. I ca hälften av 
svaren, 49,6, uppgavs att man inte visste om klienten var nöjd med 
planeringen. Fem svar saknades. Kan dessa siffror tala för att flera av 
uppgiftslämnarna inte har en helhetsbild av klienten och dennes 
behov?  Sker samverkan och samarbete kring individen i för liten 
utsträckning? Står den enskilde i centrum när aktörerna omkring 
planerar sina insatser? 

I de relativt få kommentarerna angående den enskildes stöd- och 
servicebehov framkom behov för bl a: 
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• bli förstådd 

• tar ej emot hjälp 

• periodvis mer behov av stöd 

• stödperson 

Illustration 40: Planering av rehabilitering 
 
  Antal Procent Procent 

av svar 

Ja, tillfredsställda 44 34,9 36,1

Delvis tillfredsställda 2 1,6 1,6

Nej, inte tillfredsställda 12 9,5 9,8

Vet inte 64 50,8 52,5

Svar 

Totalt 122 96,8 100,0

Svar saknas 4 3,2

Totalt 126 100,0

Här ser vi att 9,8% av personer med kända förhållanden hade en 
otillfredsställande rehabilitering. I 52,5% visste inte rapportören. 

 

36,1% av uppgiftslämnarna uppgav att den enskildes behov av 
planering utifrån sina perspektiv och önskemål var tillfredsställda. 

Det finns flera positiva exempel där personer med ett psykiskt 
funktionshinder återhämtat sig och kunna fungera tillfredsställande i 
arbetslivet. Det är viktigt att alla aktörer utgår från ett 
rehabiliteringsperspektiv, risken är annars att personer endast blir 
mottagare av vård, stöd och service. Det finns ett tydligt uppdrag att 
arbeta för en medicinsk, social och arbetslivsinriktad rehabilitering 
mot målgruppen personer med psykiska funktionshinder.  

”Rehabilitering bör starta tidigt i behandlingen och fungerar i en 
samlad och integrerad process. Den tidigare metaforen med en 
rehabiliteringskedja eller trappa, där var och en definierar och utför 
sin rehabiliteringsinsats, kan snarare ersättas av ett hjul. Ekrarna 
symboliserar de olika insatser, som var och en för sig är otillräckliga, 
men som tillsammans ger tillräcklig stadga och styrka att ta sig 
framåt.” (Socialstyrelsen, 1999) 
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I kommentarerna uppger rapportörerna bl a: 

• finns ingen rehab plan 

• mer individuell anpassning 

• saknar rehab plan 

• vill ha arbete/sysselsättning 

• vill inte något 

Det avgörande i rehabiliteringsarbetet är en strävan efter en högre 
livskvalitet för den enskilde. I tidigare illustrationer angående arbete 
och sysselsättning finns en rehabilitering mot arbetslivet vilket 
Arbetsförmedling och Försäkringskassan rapporterat. Man kan tolka 
detta som att personerna fortfarande kan stå till arbetsmarknadens 
förfogande. Personer som fått t ex fått sjukersättning har idag mindre 
chanser till rehabiliteringsinriktade insatser. I illustration 20 
framkommer att en dagverksamhet med rehabiliteringsinriktning 
saknas.  

Inflytande/kamratstöd/information 

I både Psykiatrireformen och socialtjänstlagen finns den bärande 
principen gällande vikten av inflytande över stöd och hjälpbehov. Det 
finns en skyldighet och ett ansvar att informera/upplysa om 
socialtjänstens verksamhet. 

I reformen betonas att kamratstödjande verksamhet byggd på 
självhjälpsgrupper kan utgöra ett viktigt stöd. Riksförbundet för Social 
och Mental Hälsa (RSMH) beskriver att man i olika lokalföreningar 
bedriver kamratstöd, som självhjälpsgrupper (www.rsmh.se). I 
slutrapporten från utvärderingen av 1995 års psykiatrireform, 
framkommer att kamratstödjande verksamhet ger en bättre 
livssituation för den enskilde och är en viktig länk i rehabiliteringen. 
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Illustration 41: Inflytande, möjlighet att påverka 
 
  Antal Procent Procent 

av svar 

Ja, har möjlighet 84 66,7 68,3

Delvis möjlighet 2 1,6 1,6

Nej, ingen möjlighet 1 0,8 0,8

Vet inte 36 28,6 29,3

Svar 

Totalt 123 97,6 100,0

Svar saknas 3 2,4

Totalt 126 100,0

Endast en har rapporterats inte ha möjlighet till inflytande. Av 123 
rapporteringar svarade 36 att de inte visste om personerna hade 
möjlighet till inflytande. 

 

I enkätsvaren framkom att 68,3% hade möjlighet att påverka och delta 
i planeringen av sitt stöd och sin behandling. 29,3% visste inte om 
klienten hade möjlighet att påverka planeringen. 

Illustration 42: Kamratstöd - självhjälp 
 
  Antal Procent Procent 

av svar 

Ja, tillfredsställda 34 27,0 29,1

Delvis tillfredsställda 8 6,3 6,8

Nej, inte tillfredsställda 12 9,5 10,3

Vet inte 63 50,0 53,8

Svar 

Totalt 117 92,9 100,0

Svar saknas 9 7,1

Totalt 126 100,0

63 av totalt 117 rapporterade att de inte visste om personer deltog i 
kamratstödjande verksamhet. 

29% av rapportörerna ansåg att den enskildes behov av möjligheter till 
kamratstöd  och självhjälp var tillfredsställda medan drygt 10% ansåg 
dem inte vara tillfredsställda. Ca 54% visste inte och 9 svar saknades. 

Många av enkätsvaren uppgav att den enskilde var i behov av en 
stödperson eller en kontaktperson. Även andra kommentarer rör 
sociala behov: 

• har dåligt/inget kontaktnät 

• hjälp att komma ur lägenheten och träffa andra 
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• meningsfull dagverksamhet 

• större social gemenskap 

 

Enligt socialtjänstlagen har socialtjänsten ett ansvar att informera om 
sin verksamhet, bl. a till människor med funktionshinder. Ansvaret 
omfattar även en uppsökande verksamhet. Informationen bör vara 
lättillgänglig och beskriva möjligheterna till stöd och bistånd. 

Illustration 43: Information 

 
  Antal Procent Procent 

av svar 

Ja 67 53.2 55.8

Delvis 10 7.9 8.3

Nej 7 5.6 5.8

Vet inte 36 28.6 30.0

Svar 

Totalt 120 95.2 100.0

Svar saknas 6 4.8

Totalt 126 100.0

55,5% anser att klienten får tillräcklig information. 

 

Rapportörerna har angett att 55,5% av 126 klienter har tillräcklig t 
mycket information om resurser och hur man kan få tillgång till dem. I 
kommentarerna anges bl. a hur klienten får information: 

• får info med hjälp/genom sin mor 

• får information från anhöriga + boendet 

• genom förvaltare 

• genom god man 

• har svårt att ta till sig information 

Ett bra exempel av en satsning på information kan ses på Timrå 
kommuns hemsida under socialpsykiatri. Som en uppföljning till 
inventeringsprocessen sökte kommunen stöd för en utveckling av en 
webbaserad informationsguide.   
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Illustration 44: Nöjd, personlig utveckling 
 
  Antal Procent Procent 

av svar 

Ja, nöjd 43 34.1 35.5

Delvis nöjd 9 7.1 7.4

Nej, inte nöjd 13 10.3 10.7

Vet inte 56 44.4 46.3

Svar 

Totalt 121 96.0 100.0

Svar saknas 5 4.0

Totalt 126 100.0

Vi ser att 35,5% av klienterna uppfattas vara nöjda  
med sin personliga utveckling. 

Rapportörerna har angett att 35,5% av klienterna är nöjda med sina 
möjligheter att utveckla sin egen kunskap, sina färdigheter och 
kompetens vad gäller ett självständigt och tillfredsställande liv i 
samhället (t ex studier, vuxenutbildning, fritidsaktiviteter).  46,6% 
visse inte om klienten var nöjd. 

Etnicitet 

I fokusgrupperna uppgav flera att personer med annan etnicitet kan 
ingå i målgruppen, t ex flyktingar med trauma i bakgrunden, 
invandrare som kommer ensamma till Sverige samt 
invandrare/flyktingar med psykiskt ohälsa och deras familjer. 

Illustration 45: Etnicitet 
 
  Antal Procent Procent 

av svar 

Svensk 116 92.1 92.8

nordisk 1 0.8 0.8

Utom EU 8 6.3 6.4
Svar 

Totalt 125 99.2 100.0

Svar saknas 1 0.8

Totalt 126 100.0

Vi kan t.ex. se att majoriteten av de rapporterade 
personerna har svenskt ursprung. 

Här kan vi poängtera att det kan finnas ett bortfall, där många 
flyktingar/invandrare kan ha svårt att be om stöd för ett psykiskt 
funktionshinder. Rädsla, stigmatisering och kulturella skillnader kan 
ligga bakom ett sådant beslut men även en brist på information och 
samordning.  
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De rapporterande organisationernas kännedom om 
klienterna 

Att rapportlämnare från en viss organisation inte känner till klientens 
förhållanden inom ett visst livsområde skulle kunna vara ett tecken på 
att man i den organisationen avgränsar sitt ansvarsområde på ett visst 
sätt. En klient skulle kunna uppleva detta som att hamna ”mellan 
stolarna”, dvs. att ingen av de instanser som klienten eventuellt har 
kontakt med tar ansvar för ett visst område. Vi redovisar här analyser 
av just svaren ”Vet inte” uppdelat efter organisation i ett par fall. 
Studerar man tabellerna kanske man snarare får frågor än svar, men vi 
anser att det perspektiv som man kan ana i dessa enkla analyser, också 
kan vara värt att använda vid det vidare arbetet med kommunala 
insatser för de psykiskt funktionshindrade. 

Illustration 46: Svar "Vet ej " om behov angående psykisk hälsa, efter 
organisation 

Vet om psykisk hälsa  
  

Vet inte Vet 
Totalt 

IFO 14.3% 85.7% 100.0%

Socialpsykiatri 17.9% 82.1% 100.0%

Bist./hemtj. 83.3% 16.7% 100.0%

Psykiatri 29.5% 70.5% 100.0%

Organisation

Personliga ombud 100.0% 100.0%

Totalt 30.2% 69.8% 100.0%

Vi kan t ex se att de personliga ombuden hade god kännedom om 
sina klienters behov angående psykisk hälsa. 

 

Tabellerna kan användas för att analysera de olika synvinklar som 
olika organisationer har, troligtvis utifrån deras kunskap och 
organisatorisk ansvarsfördelning. Ett sådant perspektiv på kunskap 
kan sägas spegla ”stuprörseffekten” som ha visat sig att vara en ”röd 
tråd” i hela studien.   

 64



Illustration 47: Svar "Vet ej " om nöjd med arbete, efter organisation 
Vet om nöjd med 
arbete  

  
Vet inte Vet 

Totalt 

IFO 23.8% 76.2% 100.0%

Socialpsykiatri 50.0% 50.0% 100.0%

Bist./hemtj. 87.5% 12.5% 100.0%

Psykiatri 38.7% 61.3% 100.0%

Organisation

Personliga ombud 12.5% 87.5% 100.0%

Totalt 42.2% 57.8% 100.0%

T ex visste Psykiatrin inte om klienten var nöjd med arbetssituationen i 38,7% 
av fallen. 

Även Socialpsykiatris personal kan sägas ha bristande kunskap om 
individens intresse och behov angående arbetslivet. Det kan peka på 
att det finns många individer som inte har haft ett önskemål som de 
har uttryckt, men det kan också peka på en brist på information och 
rehabiliteringsinriktad planering, där individerna inte vet själv vad de 
har för möjligheter. Man kan också undra över psykiatris bristande 
kunskap, som kan förklaras deras fokus på symtom och behandling 
förstås, men kan även lyfta fram andra frågor.  

Hur kan individens möjlighet till ett delaktigt liv i samhället, oftast 
upplevt genom någon sorts produktivt arbete, kopplas till deras 
psykiska hälsa eller ohälsa?   
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Fokusgrupper 
Tabellerna kan hjälpa till att få en kvantitativ förståelse för hur många 
och vilka procent av individerna som vi har hittat och har t.ex. 
sysselsättning, bor ensam, osv., men sådana siffror kan också leda till 
att många frågor måste besvaras på andra sätt. Ett sätt för att få fram 
en kvalitativ beskrivning av personerna och deras behov var att ordna 
fokusgrupper med så många som möjligt av de olika aktörerna i 
kommunen som utifrån deras ansvarsområde och närhet till 
målgruppen, kunde bidra med kunskap till studien. I varje fokusgrupp 
ställde vi fyra frågor och skrev ner svaren på ett blädderblock som alla 
kunde se under diskussionen. Syftet var att vi skulle komma fram till 
en omfattande beskrivning av behov utifrån gruppens 
erfarenhetsbaserade kunskap. De fyra frågorna var; 

• Vem? (Beskriv de olika individer som ni kommer i 
kontakt med, med utgångspunkt i definitionen som vi 
använde i enkätstudien)   

• Vilka behov? (Beskriv de olika behov som ni tror att 
dessa individer behöver hjälp med) 

• Hinder? (Vilka hinder ser ni som kan gör det svårt 
för oss att tillgodose deras behov?) 

• Möjligheter? (Hur kan det bli bättre, vilka 
möjligheter finns för att dessa personer kunde ha ett 
bättre liv i samhället?)  

Redovisningen som följer är en renskriven version om de punkter som 
kom fram under diskussionen. Istället för att sammanfatta och skapa 
kategorier som skulle ha lett till en kortare presentation bestämde vi 
att presentera punkterna som vi fick in dem. Vi gjorde så delvis för att 
de som deltog i fokusgrupperna har bidragit med viktiga synpunkter 
som bör vara med i framtidsplaneringen. Men vi gör så också för att 
även vissa ”mindre” observationer eller synpunkter kan vara extremt 
viktig för vissa individer som har just detta problem eller behov. Till 
slut har vi rekommenderat att fokusgrupperna skulle träffa åtminstone 
en gång varje år för att skapa en pågående dialog om målgruppens 
behov.  Dessa punkter kan granskas för att se om nya behov har 
utvecklats under året eller om några framsteg har gjorts utifrån de 
möjliga lösningar som framkom året innan.  
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Fokusgrupp - Socialtjänsten  
 

• Socialtjänsten: IFO (barn- och familjeenheten, 
ekonomienheten, resursenheten, integrationsenheten), stöd- 
och biståndsenheten samt socialpsykiatrin. (Äldre- och 
vuxenomsorgen deltog ej.) 

Vem; 

• ”Yngre” utan diagnos – IFO som första kontakt, komplicerad och 
ofta långvarig problematik, ibland ”gömd” hemma hos föräldrar 

• Ekonomisk kris – med psykisk ohälsa men utan psykiatrisk kontakt 
• ”Dubbeldiagnos” och ungdomar med psykisk ohälsa som riskerar 

utveckla missbruk 
• Flyktingar/invandrare och deras barn/familj 
• Föräldrar med psykisk ohälsa – information till IFO från psykiatri 

och vårdcentral  
• De ”runt omkring” individen – t.ex. anhöriga 
• De som bor ”på landet” – isolerad och med bara hemtjänst 
• ”Udda” personer – lever ”utanför samhället”, inklusive 

personlighetsstörningar, missbruk, etc., riskerar kris utan stöd, 
behovet kan vara livslångt 

 
Behov;  

• Jobba förebyggande – förebygga att de hamnar längre utanför – 
kan även leda till hemlöshet 

• Stöd till föräldrar så att de kan fortsätta i rollen, behandling och 
stöd i familjelivet 

• Bostäder – svårt att hitta, särskilt för dem med psykisk ohälsa 
• Hjälpa ungdomar att hitta vägar in till samhällslivet 
• ”Sysselsättning” – ut på något jobb, behöver ett riktigt lönarbete 
• Kulturella faktorer bland invandrargrupper som kan vara 

komplicerade 
• Uppsökande verksamhet för de som inte söker hjälp – även i 

förebyggande syfte 
• Terapi/samtalsstöd 

 
Hinder; 

• Ingen behandling utan ”rätt” diagnos/diagnos överhuvudtaget 
• Kompetensbrist inom IFO:s verksamhet/brist på insatser – ingen 

”tradition” 
• Rädsla för att komma in i psykiatri/socialpsykiatri – 

stigma/fördomar och rädsla för ”myndigheterna” 
• Svårare att komma ut i arbetslivet idag – att stå till 

”arbetsmarknadens förfogande” 
• Brist på samhällsengagemang – inga praktikplatser, social 

gemenskap, utbildning, osv. 

 67



• Svårt att jobba över gränserna – alla har sin egen bit 
• Språk, kulturella hinder, t.ex könsroller 

 
Möjligheter; 

• Nätverksträffar – för att utarbeta rutiner för att bemöta personer med 
psykiska funktionshinder 

• Samordna insatser/skapa nya insatser – tillsammans med 
Socialpsykiatri 

• Fokusera på individens behov, istället för på organisationen 
• Jobba förebyggande - ”hur man gör” med gruppen, utveckla 

möjligheter 
• Satsa på ”tidigt upptäckt”, t.ex. barn med särskilda behov/IP 

studenter 
• Stöd till ungdomar som har föräldrar med psykisk ohälsa 
• Information – om psykiska funktionshinder och resurser i Härnösand 
• Central lokal för ungdomshälsa (som i Umeå) – samla resurser runt 

individen 
• Kompetensutbyte med Psykiatri (mellan IFO & psyk) 

 

Fokusgrupp - Hälso- och sjukvården  
 

• Hälso- och sjukvård: Primärvården (distriktssköterska som 
representerar vårdcentralerna Kronholmen, Blåsippan och 
Sundet), Psykiatriska öppenvården, MAS i Härnösands 
kommun samt Vuxenhabiliteringen. 

Vem; 

• Personer med psykisk sjukdom som diagnos, ibland med olika 
diagnoser som skiftar över tid 

• Ibland har personerna andra komplicerade sjukdomstillstånd utöver 
psykiskt funktionshinder, fysiska funktionshinder som försvårar livet 

• Personer med behov av psykofarmaka, de råkar ibland ut för 
över/underutskrivning av läkemedel 

• En del har eller har haft kontakter med öppen/slutenvården eller 
vårdcentraler, några har kontakt med rättspsykiatri eller kan vara 
kriminellt belastade 

• Personerna har ofta dålig självkänsla, känner sig lågt prioriterade, är 
rädda och skygga i sitt beteende, upplever stor ängslan och oro, kan 
reagera med ilska eller utagerande beteende 

• Har ofta ett bristande nätverk eller saknar helt sociala kontakter, är 
kontaktsökande, en del är social utslagna, många har en torftig fritid 

• Bostadslösa eller saknar kontrakt till egna lägenheter, dålig ekonomi 
• Känner ofta en misstänksamhet mot myndighetspersoner, VC och 

läkare, de faller ibland mellan myndigheternas stolar pga. att ”någon 
annan har ansvaret”, några har företrädare som stöttar 
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Behov; 

• Behov av kontakt är en förutsättning för att kunna bedöma en 
persons behov av insatser 

• Behov av professionella bedömningar när det gäller insatser 
• Att slussas vidare till rätt instans i samhället, att kontakter förmedlas 

till andra vårdgivare och berörda, att myndigheter samarbetar med 
varandra 

• Behov av att bli sedd i ett helhetsperspektiv från samhällets olika 
aktörer, att få ha fokus bara på sig själv som individ 

• ”Det känns jobbigt för alla personer då de får en ny kontakt med den 
psykiatriska öppenvården. Det uppstår en helt ny och svårbemästrad 
situation för dem.” 

• Behov av tandvård/tandvårdskort, att ha kontakt med en ”egen” 
patientansvarig sjuksköterska (PAS), ha en intresserad 
patientansvarig läkare (PAL) med god kontinuitet och kunskap om 
olika behandlingsinsatser 

• Kognitiva hjälpmedel 
• Att uppföljning sker av behandling, att olika vård- och stödinsatser 

samarbetar och erhåller kunskap om varandras möjligheter för 
individens bästa, en nätverksgrupp som fanns tidigare 

• Struktur, stöd i vardagen, sysselsättning, samtalsstöd och social 
samvaro, miljöanpassningar 

• Hjälp och stöd för hemtjänsten, kontaktperson/personal 
• ”Behov av stöd av utbildad personal som skall ha personlig 

lämplighet och social kompetens”; ett bra bemötande 
 

Hinder; 

• Resurser saknas generellt för målgruppen, både inom kommunen 
och psykiatrin  

• Stereotypa och stela organisationer, prioritetsmissar, berörda 
myndigheter samverkar inte fullt ut, brister i kommunikationen 
mellan landstingets öppenvård och kommunen; ”någon annans 
uppdrag” 

• Låg prioritet i samhället 
• ”Det saknas bemanning för att tillgodose individernas behov” 
• Över/undermedicinering kan försvåra tillfrisknandet 
• Brist på tillgänglighet avseende läkartider, telefonkontakt mm, PAL 

och PAS saknas 
• Patienter skrivs ut för tidigt innan utvärdering av behandling har 

skett, för lång tid går innan individen får den vård den är i behov av 
• Brist på kunskap om målgruppen, brist på bra bemötande och 

engagemang gentemot individen, ”Olämplig personal på alla nivåer 
som utgör ett hinder” 

• ”Visst finns det fördomar om individerna som utgör ett hinder” 
 
 
 
 

 69



Möjligheter; 

• ”Om samhället accepterar olikheter bland befolkningen och visar 
större tolerans” 

• En attitydförändring till förmån för målgruppen  
• Uttalad vilja till samsyn av berörda parter i samhället 
• Större ekonomisk satsning riktad till målgruppen, lagstadgad rätt till 

daglig sysselsättning 
• Individuell planering för varje enskild som har behov av det 
• Rehabiliterande och habiliterande insatser 
• Utveckla ett tätare socialt nätverk kring individen  
• Utveckling av nätverksbyggande inom myndigheter och andra med 

ansvar för personer med psykiska funktionshinder 
• Utveckling av optimala gruppboenden och stödresurser i enskilt 

boende 
• Vård på rätt vårdnivå, förkortade utredningstider för att få diagnos 

 

Fokusgrupp - Arbetsliv och rehabilitering  
 

• Arbetsliv och rehabilitering: Arbetsförmedling, 
Försäkringskassa, Arbetsmarknadsenheten, 
Specialpedagogiska institutet, Komvux, Härnösands 
näringsliv, Samordningsförbundet, Stiftelsen Fiskekroken, 
Personligt ombud och Omsorg om funktionshindrade. 
(Samhall, Härnösands folkhögskola och Mittuniversitetet 
deltog ej.) 

Vem; 

• De som har varit utanför arbetsmarknaden under lång tid och får 
minst resurser 

• Olika grupper med psykisk ohälsa– ”var går gränsen” för psykiska 
funktionshinder 

• Psykiska funktionshinder som ”dold problematik” 
• De som inte bedöms som ”sjuk”, men inte står till arbetsmarknadens 

förfogande – ”gråzon” 
• Flyktingar/invandrare med trauma, osv. 
• De som har brister i skolgången – har aldrig lyckat med yrkesträning 
• Personer utan nätverk 

 
Behov; 

• Coachning och stöd för att komma ut i arbete 
• Ett nätverk som kan stötta dem 
• Periodvis/flexibelt stöd – anpassat till individens behov 
• Bättre bemötande och ”överlappning” mellan olika system och 

nivåer 
• ”Olika för olika” – individuellt anpassade lösningar 
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• Att se arbete som grunden till ett liv i samhället 
 
Hinder; 

• Ett hårt arbetsliv idag – stressigt och krävande 
• Tidsgränser och regelverk som inte är anpassade till målgruppen 
• ”Negativa erfarenheter från tidigare misslyckanden”  
• Handläggarna saknar kunskap om målgruppens behov och potential  
• Lite att välja på – begränsade resurser 
• Ekonomiska hinder – ”fragmenterad finansiering” – lite stöd för 

rehabilitering 
• Brist på information om de resurser som finns 
• Blandning med omsorgens klienter – kan påverka vissa individer  
• Arbetsmarknaden i Härnösand präglas av liten industri och små 

företag som inte kan anställa 
 

Möjligheter; 

• Skapa arenor – en ”övergångsarbetsmarknad” 
• Se varje individ, skapa fler alternativ och anpassa till individens 

behov 
• Utnyttja befintliga resurser på ett bättre sätt – anpassa och utgå från 

ett helhetsperspektiv 
• Operativ samverkan – t.ex. med AME, med Samordningsförbundet 

osv. 
• Kommunen, som största arbetsgivare, måste anställa 
• Utbildningsmöjligheter – Komvux/Särvux, osv. – utbildning som 

kan anpassas till målgruppens behov 
• Undersöka modeller för att integrera arbete, praktik och utbildning 
• Information till alla 

 

Fokusgrupp - Samhällsliv  
 

• Samhällsliv: Boendestöd, RSMH, IPS, FA, Personligt 
ombud, PRO, SPF, Röda korset, Härnösandshus, 
Polismyndigheten och HKS/Svenska kyrkan. (IF ”Rycket” var 
inbjudna men deltog ej.) 

Vem; 

• Äldre med psykisk ohälsa 
• Unga – ”bräckliga” och med svag identitet – saknar trygghet och 

ett positivt socialt nätverk, andra som inte orkar ta sig för 
någonting (psykisk ohälsa som märks i samhällets träffpunkter), 
osäkra tjejer som riskerar hamna i kris 

• ”Adhd/Damp” utan diagnos som hamnar i gråzonen, betraktas som 
”udda” 
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• ”Riskelever” – unga, ibland med funktionshinder – övergång till 
vuxenlivet som en ”brytpunkt”, hoppar av gymnasieutbildning 

• Invandrare – ensamhet, trauma, särskilt de som kommer ensam 
• Hemlösa med psykisk ohälsa 

 
 
Behov; 

• Kontakter utanför det formella systemet t.ex. en polis som man kan 
prata med 

• Information och tillgänglighet – om resurser och stödsystemet 
• ”Sysselsättning”    
• * Vuxenutbildning, studiecirklar 
• * OSA & Plus måste öppnas för målgruppen 
• * Arbetsträning 
• * Stöd på jobbet för dem som jobbar – handledning  
• * Arbetsplatser 
• Någon att ”vända sig till”, utanför kontorstid, personliga kontakter, 

vägledning för unga vuxna 
• Stöd att hitta en bra bostad  
• Frivilliga organisationer och resurser för att utveckla aktiviteter 

och samhällskontakt – kontakt och stöd från kyrkan, PRO, 
Sambiblioteket  

• Förändrade attityder i samhället – ”bjuda in” målgruppen 
 
Hinder; 

• Blir bortsorterade pga. bedömning av arbetsoförmåga, brist på 
flexibla arbetsplatser/uppgifter 

• Sekretess eller olika ”tolkningar” av sekretesslagen 
• Många vill inte vända sig till RSMH 
• Ekonomiska  
• Offentliga kontakter – som stämplar individen, regelverk och 

rigiditet kräver mycket kunskap och tålamod, för många kontakter 
• Allmänhetens attityder 
• Svårt att prioritera det förebyggande arbetet 
 

Möjligheter; 

• Nätverk för att samla resurser – frivilliga organisationer, 
arbetsplatser, utbildningar 

• Ett annat bemötande för dem med arbetsförmåga/arbetsvilja, men 
som inte passar in just nu 

• Stöd till RSMH och deras uppsökande verksamhet 
• Stöd utanför kontorstid, men även samarbete med t.ex. 

jourhavande präst 
• Ökat samhällsansvar – politiker måste prioritera 
• Förstärka stödet vid ”övergång till vuxenlivet”  
• Nya modeller för att komma tillbaka 
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Fokusgrupp - Brukarperspektivet  
 
Vem; 

• Personer som är helt ensamma – isolerade i egen lägenhet 
• Personer som har en sjukhusvistelse bakom sig 
• Unga kvinnor – som inte får rehabilitering eller annat stöd 
• De som kommer till IFO och behöver stöd i ett tidigt skede i livet – 

behöver stöd för att komma ut i arbetslivet 
 
Behov; 

• Tiden efter en sjukhusvistelse – stöd  
• Tiden efter skolåren – övergång till vuxenlivet 
• Flexibilitet och fler alternativ – utgå ifrån vad individen vill 
• Anpassa stödet till individens behov 
• Bryta isolering för dem som är ensamma – fler aktiviteter 
• Helg- och kvällsaktiviteter – särskilt viktigt för dem som jobbar 
• Dialog 
• Uppsökande verksamhet 
• Fler former för sysselsättning och fler möjligheter till arbetsliv 
• Trygghet och långsiktigt stöd 
• Stöd till hela familjen 

 
Hinder; 

• Brist på information 
• Brist på kunskap om metoder  
• Begränsade resurser och ekonomiska hinder  
• Svårt att prioritera tidigt stöd – första steget in till en verksamhet 
• Kan vara jobbigt att bara vara tillsammans med andra med samma 

problem 
• Brist på rehabiliteringsmöjligheter 
• ”Myndighetskultur” och regelsystem  
• Stigmatiserande attityder och att bli stämplad som psykiskt sjuk 
• Svårt med transporter för att komma ut på olika aktiviteter 

 
Möjligheter; 

• Självhjälp och föreningar - mer samarbete med RSMH 
• ”Öppna verksamheter” där det inte krävs ett biståndsbeslut  
• Många fler kunde delta i arbetslivsinriktad rehabilitering 
• Boendeformer som minskar ensamhet  
• Fler fritidsaktiviteter – utflykter osv. 
• Sysselsättning kan leda till bättre hälsa 
• Fler praktikplatser, mer kontakt med arbetsmarknaden 
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Vi har inte kommit på ett bra sätt att sammanfatta de många väsentliga 
synpunkter som har kommit fram i dessa grupper. Tvärtom har vi 
dragit slutsatsen, för att få en helhetssyn på den komplicerade 
verkligheten som personer med psykiska funktionshinder lever med i 
idag, bör man försöka fördjupa sig i alla dessa olika perspektiv. För att 
kämpa emot ”stuprörseffekten” i planering, som har visat sig som en 
brist av kunskap angående andra synpunkter i vår studie, måste man 
åtminstone bli medveten om hur de olika behoven hänger ihop och på 
sådant sätt komma närmare individens eget perspektiv.  

Varje grupp tycker vi har lyckat lyfta fram några gemensamma 
”sanningar” t.ex. att det finns en yngre grupp idag, unga vuxna, med 
olika grad av psykisk ohälsa och med olika grad av utanförskap och 
som riskerar hamna i ett långsiktigt funktionshinder. Men vi har också 
sett unika synpunkter i varje grupp där de kan bidra med ett perspektiv 
som någon annan inte hade tagit hänsyn till. Socialtjänstens personal 
blev medveten om och kunde beskriva att det finns ett behov av stöd 
till hela familjen, de kunde se barnen och även att personer med 
psykiska funktionshinder kan ha en roll som föräldrar.  De som var 
med från Hälso- och sjukvården noterade att det finns ett behov av 
uppföljning av behandlingsinsatser för att mer effektivt samordna 
olika vård- och stödinsatser. Aktörerna som försöker erbjuda 
utbildning och arbetsliv lyfte fram ett behov av ”coacher”, 
stödpersoner som kunde vara ute med arbetsgivarna för att stödja en 
individuell rehabiliteringsprocess. Gruppen som vi kallade 
”Samhällsliv” hade ett unikt perspektiv på hur kyrkan, PRO, 
Sambiblioteket och frivilliga organisationer kanske kan rekryteras för 
att skapa fler aktiviteter, ett behov som kommunen inte kan ta ansvar 
för ensam. Och till slut, var det bara deltagarna med egen erfarenhet 
som tänkta på stöd och aktiviteter för de som arbetar och de som har 
det svårast på helgerna och kvällar. Det är en bred behovsbild som har 
kommit fram, men också helt rimlig att försöka ta till oss, då syftet är 
att stödja individens liv i samhället.   
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Slutsatser 
Vi tycker det är viktigt som sagts tidigare, att alla som kommer i 
kontakt med de olika individerna som har ett behov utifrån ett 
psykiskt funktionshinder, blir medvetna om, inte bara sådana behov 
som rör den egna verksamheten, utan försöker förstå individens liv 
som en helhet. Vi har försökt ställa några frågor utifrån olika tabeller 
och hoppas att de kan leda till bra diskussioner, där man kan försöka 
utveckla nya perspektiv på ”målgruppen” och deras behov. Vi vet att 
de som har deltagit i fokusgrupperna har mycket kunskap och även 
idéer om hur det kan bli bättre.  

Utan att försöka förenkla en komplicerad problematik vill vi samtidigt 
försöka avsluta med några sammanfattande synpunkter och även 
konkreta förslag.  

 Komplicerade behov – Vi hittade inte några individer som var 
bara ”psykiskt sjuka” och endast behövde behandling, vård 
och traditionellt stöd. Individerna som vi hittade med psykisk 
ohälsa och ett uttalat funktionshinder kunde ha ekonomiska 
problem, behöva en bättre bostad, vara socialt isolerad, 
långtidsarbetslös, ha ett missbruksproblem, osv. Alla dessa 
komplikationer verkade finnas i ett samspel med en psykisk 
sårbarhet och behov av stöd för att undvika ett långsiktigt 
utanförskap. Då många organisationer, enheter och 
verksamheter utformas efter kategorier kopplat till en ofta 
förenklad eller ensidig problembeskrivning, kan man undra om 
vi planerar utifrån ett rätt perspektiv utifrån behoven.  

 Individuella lösningar – Många unga vuxna gjorde anspråk på 
individuella lösningar, anpassade till deras önskemål och 
behov. De vill antingen stanna ute i samhällslivet (undvika en 
stämpling som ofta är ett resultat av kontakt med psykiatriska 
stödinsatser) eller komma tillbaka så fort som möjligt till 
studier eller arbetsliv. Men om vi tittar på individerna i olika 
ålderskategorier ser vi ett liknande mönster, där man oavsett 
ålder söker stöd för sådana behov som man själv vill prioritera. 
Så kallade ”paket lösningar”, där vi kan ordna insatser utifrån 
förbestämda grupperingar verkar inte vara relevant i dagens 
läge.   

 Helhetssyn – På många olika sätt blev det klart att det finns en 
mycket begränsad kännedom bland olika myndighetspersonal 
om individens samlade behov. Även de som vill ta tid att 
skaffa information om individens möjligheter utanför sitt eget 
ansvarsområde, kan ha svårt att hitta rätt och det är oftast 
individen som kommer att lida av en brist på information och 
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helhetssyn. Det är också farligt i många sammanhang att inte 
ha en helhetssyn, då det blev tydligt att få personer har kontakt 
med flera myndigheter samtidigt. Det innebär att stöd för t.ex. 
individens psykiska hälsa kan bli åsidosatt under en tid då man 
söker stöd från Arbetsförmedlingen.  

 Synsätt och attityder – Attityder och fördomar i samhället mot 
människor med psykiska funktionshinder kom fram som ett 
hinder vilket påtalades av alla som försöker stödja personer 
med dessa funktionshinder. Men även attityder bland personal 
kan vara ett problem där det finns kvar ett gammalt synsätt på 
individens potential att återhämta sig från svåra psykiska 
funktionshinder. Det finns goda exempel och evidensbaserade 
metoder som ännu inte har integrerats i verksamheter där en 
kultur råder med många ovetenskapliga begrepp, som t.ex. 
”kroniker”. Återhämtningsforskning har lyfts fram som en god 
tillgång vid rehabiliteringsinsatser. Samordnade med vård och 
behandling, kan en stor procent (upptill 65%) leva ett mer 
delaktigt liv i samhället. (Topor 2001, Brunt och Hansson 
2005)  

 

Möjligheter inför framtiden 

Följande punktlista kommer att se bekant ut då det mesta finns i 
punktlistorna och tabellerna ovan. Det som vi har försökt göra här är 
att samla de olika möjligheterna i en struktur, där olika organisationer 
och samarbetsgrupper skulle kunna studera några konkreta behov som 
kommit fram i fokusgrupperna och som verkar tillhöra deras 
ansvarsområde. Vissa insatser kan eventuellt komma att kräva 
samordning av resurser. Ett par konkreta möjligheter har också tagits 
med utifrån vissa slutsatser från den kvantitativa delen av studien. Vi 
tyckte emellertid att idéerna som kom fram i fokusgrupperna stämde 
väl med de olika behoven som kom fram i enkäterna.  

Kommun/Socialtjänsten; 

 
• Nätverksträffar – för att utarbeta rutiner för att bemöta personer med 

psykiska funktionshinder 
• Samordna insatser/skapa nya insatser – tillsammans med 

Socialpsykiatri 
• Se individen och helheten - Fokusera på individens behov, istället 

för på organisationen 
• Arbeta förebyggande - ”hur man gör” med gruppen, utveckla 

möjligheter 
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• Satsa på ”tidigt upptäckt”, t.ex. barn med särskilda behov/IP 
studenter 

• Stöd till ungdomar som har föräldrar med psykisk ohälsa, Stöd till 
hela familjen 

• Information – om psykiska funktionshinder och resurser i Härnösand 
• Central lokal för ungdomshälsa (som i Umeå) – samla resurser runt 

individen 
• Kompetensutbyte med Psykiatri (mellan IFO & psykiatri) 
• Förstärka stödet vid ”övergång till vuxenlivet” – stödja ”riskeleverna” 
• Självhjälp och föreningar - mer samarbete med RSMH 
• ”Öppna verksamheter” där det inte krävs ett biståndsbeslut  
• Bostäder, olika former (t.ex. kortidsboende), med olika stöd, och som 

kan minska ensamhet 
 
 
Hälso- och sjukvård 

 
• Individuell planering för varje enskild som har behov av det 
• Rehabiliterande och habiliterande insatser 
• Utveckling av nätverksbyggande inom myndigheter och andra med 

ansvar för personer med psykiska funktionshinder 
• Vård på rätt vårdnivå, förkortade utredningstider för att få diagnos 
• Kontakt och kontinuitet – Tillgång till stöd och behandling då det 

behövs 
• Ett bättre bemötande, med respekt för individens kunskap och 

erfarenhet 
 

 
Arbetsliv och rehabilitering 

 
• Skapa arenor – en ”övergångsarbetsmarknad” 
• Se varje individ, skapa fler alternativ och anpassa till individens behov 
• Utnyttja befintliga resurser på ett bättre sätt – anpassa och utgå från ett 

helhetsperspektiv 
• Operativ samverkan – t.ex. med AME, med Samordningsförbundet 

osv. 
• Kommunen, som största arbetsgivare, måste anställa 
• Utbildningsmöjligheter – Komvux/Särvux, osv. – utbildning som kan 

anpassas till målgruppens behov 
• Undersöka modeller för att integrera arbete, praktik och utbildning – 

Coachning 
• Ett annat/bättre bemötande för dem med arbetsförmåga/arbetsvilja, 

men som inte passar in just nu 
• I samarbete med kommunens socialpsykiatri, bygga upp en 

rehabiliteringsinriktade verksamhet, någonting som tydligt fattas 
enligt undersökningen 
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Liv i Samhället 
 

• Nätverk för att samla resurser – frivilliga organisationer, arbetsplatser, 
utbildningar 

• Stöd till RSMH och deras uppsökande verksamhet 
• Stöd till anhörigföreningar och anhörigs roll  
• Stöd utanför kontorstid, men även samarbete med t.ex. jourhavande 

präst 
• Fler fritidsaktiviteter – Kvällar och helger 
• Ökat samhällsansvar – politiker måste prioritera personer med 

psykiska funktionshinder 
 
 
Gemensamma möjligheter 

 
• Öka kulturell kunskap för att stödja invandrare/flyktingar med psykisk 

ohälsa 
• En attitydförändring till förmån för målgruppen, ”Om samhället 

accepterar olikheter bland befolkningen och visar större tolerans” 
• Öka kunskap/kompetens bland både centrala (psykiatri och 

Socialpsykiatri) aktörer och andra som möta målgruppen. (IFO, 
hemtjänsten, polis, diakoner, osv.) 

• Jobba på en politisk nivå för att minska effekten av regler och 
organisatoriska strukturer som kan bli ett hinder till rehabilitering, 
arbeta fram anpassade strukturer  

• Information till brukare, anhöriga och samhällsmedlemmar som 
kommer i kontakt med personer med psykiska funktionshinder. 
(egentligen alla) 

• Uppsökande verksamhet  
• Minska utanförskap! 

 

Kontinuerlig uppföljning, uppsökande och 
informerande 

 
”Inventerande, uppsökande och informerande verksamhet i samverkan 
med varandra” är en rubrik i Socialstyrelsen och Länsstyrelsernas 
slutrapport (2005c), där de ta upp socialtjänstens ansvar för att ha 
kännedom om psykiskt funktionshindrades levnadsförhållanden. Vi 
har kommit till en liknande slutsats, att de här processerna har en 
naturlig koppling till varandra och till socialtjänstens verksamhets- 
och kvalitetsutveckling. I deras slutrapport tar de också upp att ”större 
kartläggningar av målgruppen dock inte kan genomföras alltför ofta”. 
De rekommenderar att kommunerna utvecklar ”fasta bevaknings-
system”. 
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Ett ökat stöd till kommunernas planeringsarbete kan också avse 
användbara metoder för kartläggningar, bevakningssystem, 
uppföljningssystem, uppsökande arbete, samarbetsformer, etc. Ett 
arbete med att sammanställa vedertagna metoder på olika områden 
behöver inledas. (SoS och Länsstyrelserna 2003) 

 

 
I Härnösand har vi nu kompletterat en omfattande 
inventering/kartläggning. Trots att det har tagit tid att genomföra, kan 
det nu ligga som grund till en uppföljningsprocess som kan pågå 
under en längre tid. Med enkätstudien som grund, kan man bygga 
vidare på informationen som har kommit fram i fokusgrupperna som 
redovisats ovan. Vi har noterat att en dialog har skapats i varje grupp, 
mellan de olika aktörerna som har deltagit och kommunens 
representanter i verksamheten för personer med psykiska 
funktionshinder. Resultatet har varit några produktiva och fokuserade 
diskussioner, ovanliga på sådant sätt att de har inriktat sig mot 
behoven för just de här individerna som kämpar med psykiska 
funktionshinder av olika slag, en ofta osynlig grupp. De har också 
lyckats, trots en komplicerad problematik och många hinder, komma 
fram till olika möjligheter som kan leda till ett framtidsarbete. Sådana 
möjligheter kan även ses som underlag till en verksamhetsplanering 
som kan utvärderas nästa år. Förhoppningsvis kommer de här 
temagrupperna att leda till en pågående dialog mellan de olika 
aktörerna som försöker stödja personer med psykiska funktionshinder. 
Vi rekommenderar samtidigt att åtminstone en gång varje år, bjuda in 
dem för att delta i en mer formell uppdatering av inventeringen i 
Härnösands kommun, ett möte som ska vara strukturerat och 
dokumenterat och sedan ”bifogat” till den här rapporten. Vid varje 
årligt uppföljningstillfälle med de fem fokusgrupperna kan man 
kombinera det kommunala ansvaret på flera viktiga områden; 
uppföljning och bevakning av behov, information om olika 
verksamheter och resurser samt även en undersökning av nya 
möjligheter till ett individinriktat samarbete.  

Varje träff bör leda till ett dokument som ska sammanfatta behoven 
som är aktuella i kommunen och säga någonting om det som 
kommunen och andra aktörer bör satsa på i framtiden.  

1) Uppdatering från året innan – verksamheter, projekt och 
samordnade insatser och hur de har fungerat under året. 

2) Information – nya projekt, samarbetsformer och verksamheter som 
ska börja under året. 
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3) Information från varje deltagare för att sprida information om 
befintliga resurser i kommunen. 

4) Nya behov och hinder, ej tillgodosedda behov bland personer med 
psykiska funktionshinder samt information om önskemål som 
individer i målgruppen har uttryckt. 

5) Nya resurser, insatser och samarbete som bör utvecklas under året. 

Följande träffar kan ordnas årligen kring de teman som beskrivits 
ovan; 

 

Arbetsliv och rehabilitering 
• Arbetsförmedling 
• Försäkringskassan 
• Komvux och andra vuxenutbildning 
• Högskola/universitet representant (kurator eller ansvarig för studenter 

med funktionshinder) 
• Arbetsmarknadsenhet eller liknande 
• Företagare/näringsliv 
• Samordningsförbundet     

 
Hälso- och sjukvård 

• Psykiatri 
• Primärvård – representanter för alla vårdcentraler 
• MAS och annan ansvarig kommunpersonal 

 
Socialtjänsten 

• IFO – vuxna och barn/familj 
• Biståndshandläggare 
• LSS-handläggare 
• Hemtjänsten 
• Socialpsykiatrisk verksamhet 

 
Samhällsliv 

• Boendestöd 
• Personligt ombud 
• RSMH/IFS 
• Frivilliga organisationer 
• Föreningsliv – idrott, PRO, osv. 
• Hyresvärdar och bostadsbolag 

 
Brukarperspektiv 

• Öppen inbjudan till alla som har kontakt med den socialpsykiatriska 
verksamheten, men även andra brukare och representanter för 
personer med egen erfarenhet av psykiska funktionshinder. (RSMH, 
Attention, osv.). 
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Vi har redan noterat i andra kommuner att antalet deltagare i varje 
temagrupp kan öka över tid. Personal, anhöriga, mfl. kommer ofta 
med förslag om nya aktörer som de tror bör vara med i en eller annan 
temagrupp.  Ibland har de som inte är vana att delta i en sådan träff, 
undrat över varför de blev inbjudna, t.ex. polisen. Det har dock visat 
sig att de ofta har mycket att bidra med och i bästa fall får kommunen 
en bra information om personer med psykiska funktionshinder och 
deras behov, information som också kan leda till ett bättre samarbete i 
framtiden.   

 

 

Slutdiskussion   

Enligt Socialtjänstlagen skall socialnämnden göra sig väl förtrogen 
med levnadsvillkoren i kommunen för människor med psykiska och 
fysiska funktionshinder samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om 
socialtjänstens verksamhet. I ansvaret ingår vidare att planera sina 
insatser för dessa människor samt i planeringen samverka med 
landstinget samt med andra samhällsorgan och organisationer. 
Inventeringen som genomförts har skett i syfte att öka möjligheten att 
kunna göra en bra planering av insatser till personer med psykiska 
funktionshinder i Härnösands kommun. 

I rapporten kommer många olika fakta till uttryck. Vi kan se att 
människor med psykiska funktionshinder inte är synonyma med de 
personer som slussades ut från mentalsjukhusen under 90-talet. De 
som rapporterats finns i olika åldrar, i olika sammanhang, med eller 
utan arbete/sysselsättning, med eller utan missbruk och har kontakt 
med flera olika organisationer och myndigheter.  

Vi ser att många uppgiftslämnare i rapporten inte vet så mycket om 
den enskildes behov på andra livsområden än det område man själv är 
direkt ansvarig för. Man kanske inte har frågat personen, men den 
enskilde kanske inte heller har berättat eller krävt mer stöd och hjälp 
på andra livsområden. Vi kanske heller inte tagit oss tid att ”lyssna in” 
personen. Risken är att vi bygger in människor i olika system som är 
svåra att ta sig ur. 

Man kan anta att det fortfarande finns ett stigma kring målgruppen. Vi 
kommer troligtvis inte att få se människor med psykiska 
funktionshinder och psykisk ohälsa att stå upp för att kräva sina 
rättigheter; rätt till sysselsättning och arbete, rätt till anpassade 
bostäder  –  till delaktighet i samhällslivet. Det är vi, i våra kontakter 
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med den enskilde som kan ge stöd till individuella lösningar och ett liv 
man önskar. Den egna motivationen är ofta en stark drivkraft till 
förändring hos människor. Kan vi finna den enskildes önskemål och 
ge stöd och förutsättningar i den egna drivkraften kan vi nå en 
förändring som kan vara ett steg i en återhämtningsprocess. 

I en tidigare rapport ”Länsstyrelsen och Socialstyrelsens utvärdering 
2005” angavs att en av orsakerna till den bristande planering och 
prioritering i Sveriges kommuner var att Psykiatrireformen inte var 
tillräckligt förankrad i kommunens ledning samt att lokala politiker 
och chefstjänstemän saknade kunskap om målgruppens behov av 
socialtjänstens insatser.  

 

I Härnösands kommun har en positiv förändring skett under de senaste 
åren. En vilja att prioritera människor med psykiska funktionshinder 
har kommit till uttryck genom de politiska beslut som tagits och de 
resurser som tillskapats. Det kan skapa förutsättningar för att utveckla 
ett rehabiliteringsperspektiv och en helhetssyn på människan i våra 
organisationer. Inventeringen av personer med psykiska 
funktionshinder i Härnösands kommun som presenteras i denna 
rapport, kan ses som ett led i denna utveckling. Tillsammans med 
andra samhällsaktörer kan vi göra det möjligt för fler personer med 
psykiska funktionshinder att få ett liv med goda levnadsvillkor. 

Budskapet som ”Nationella psykiatrisamordningen” ger i sitt 
slutbetänkande är, att vi behöver breda politiska lösningar och 
långsiktiga gemensamma strategier som kan bära över mandatperioder 
och organisationsförändringar. Vi har ett gemensamt ansvar för att öka 
samhällets ambitionsnivå när det gäller insatser vid psykisk ohälsa och 
möjligheterna för en person med psykiskt funktionshinder att leva ett 
gott liv. 

Jag tror att det behövs en helt annan typ av organisation där det 
verkligen tas hänsyn till HELA människan. För att målgruppen 
psykiskt funktionshindrade ska närma sig andra svaga grupper i vårt 
samhälle, tror jag att det är nödvändigt att vi bygger en organisation 
där det är möjligt att möta personers faktiska behov  (deltagare i 
FoU-cirkeln i Bäckman, m.fl. 2006) 
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Resultat av inventeringen/kartläggningen 2005 kring personer 
med psykiska funktionshinder i Härnösands kommun. 
 
Enligt 5a § SoL ska socialnämnden göra sig väl förtrogen med 
levnadsförhållanden  i kommunen för människor med psykiska och fysiska 
funktionshinder samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens 
verksamhet. En inventering och kartläggningsprojektet infördes under 2005 i 
Härnösands kommun i samarbete med FoU Västernorrland och Landstingets 
sjukvårdsdistrikt.  
 
Syftet med kartläggningen har varit att öka möjligheten att kunna planera bra 
insatser till personer med psykiska funktionshinder. Avsikten är att beskriva de 
olika behov som finns hos de individer och grupper som psykiatrireformen 
riktade sig till, men även behov som andra med psykiska funktionshinder har 
idag. Projektet skulle därför också försöka kartlägga behoven bland individer 
som riskerar att bli allvarligt psykiskt funktionshindrade och bland dem som har 
börjat en återhämtningsprocess. 
 
Resultaten bekräftade många behov som är väl dokumenterad, att personer med 
psykiska funktionshinder leva i samhället men har få möjligheter att aktivt delta 
i samhällslivet runt omkring dem. Resultaten pekade också på nya behov som 
har kommit fram och som  kanske kan vara en ledtråd till nya möjligheter som 
kommun måste ta hänsyn till.  
 
Marie-Louise Bladh arbetar som projektledare i ett utvecklingsprojekt i 
Härnösands kommun. Projektet riktar sig mot personer med psykiska 
funktionshinder i kommunens verksamhet. Hon har bakgrund som LSS- och 
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FoU-Västernorrland finansieras av kommunernas socialtjänster i 
Västernorrland med Kommunförbundet Västernorrrland som 
huvudman. Enhetens uppdrag är att fånga upp ideér och stödja 
forsknings-, utvecklings-och uppföljningsprocesser inom 
socialtjänsten samt att göra dessa tillgängliga för socialtjänstens 
personal. mer information om FoU Västernorrland finns på 
www.fouvasternorrland.se  
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