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Abstract  Bakgrund: Bakgrunden till denna c-uppsats var ett uppdrag som givits av Åre kommun som ville kartlägga målgruppen psykiskt funktionsnedsattas livssituation.  Syfte: Syftet med denna c-uppsats var att få kunskap om levnadsvillkor för målgruppen psykiskt funktionsnedsatt. De livsområden som valts att studera är, boende och fritid.  Metod: Strävan var att genomföra en totalundersökning, genom en kvantitativ och kvalitativ enkätundersökning. Urvalskriterium var personer över 18 år bosatta i Åre kommun, och som sökt hjälp/stöd på grund av psykisk funktionsnedsättning.  Resultat: Detta resulterade i en urvalsgrupp av 20 personer varav 16 svarade, svarsfrekvens 80 %. 13 personer var i arbetsför ålder, en av dessa angav lön som sin huvudsakliga inkomstkälla. Samtliga i urvalsgruppen hade ett eget boende, ingen var hemlös och ingen bodde i gruppboende eller servicehus. Majoriteten var nöjd med sitt boende. De vanligaste stöd insatserna i hemmet var boendestöd och hemtjänst. De aktiviteter som utfördes var ensamaktiviteter, passiva aktiviteter inom hemmets fyra väggar. Det fanns flera aktiviteter personerna önskade utföra, aktiviteter som var tillsammans med andra samt fysiska. Slutsats: Resultatet av denna undersökning visar att ensamhet och dålig ekonomisk situation är ett hinder för målgruppen psykiskt funktionsnedsatta. Detta är inget liv personerna önskar att leva. De vill utför aktiviteter utanför sitt hem. De önskar vara delaktiga i samhället inte segregerade.                       
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 1: Inledning  Vad som anses vara psykiskt sjukt eller friskt har varierat genom tiderna. Det är svårt att hitta ett bra begrepp som beskriver gruppen av människor som har allvarliga konsekvenser av sin psykiska sjukdom. I olika tider och olika kulturer har det funnits skilda uppfattningar om vad psykisk sjukdom är. Många gånger beskrivs människor med psykisk ohälsa som en svag grupp i samhället. På grund av detta så hamnar det långt ner på den politiska prioriteringslistan. Okunskap, fördomar och negativa attityder är också bidragande. Detta leder till skam- och skuldkänslor och blir ett hinder för personer med psykisk ohälsa att utkräva sina rättigheter (SoU 2006:6).   Behandlingen och stödet till personer med psykiska funktionshinder har varierat under tid.  Under mitten på 1960-talet var 35 000 personer inskrivna på mentalsjukhus i Sverige. År 2003 fanns det drygt 5 000 slutenvårdsplatser kvar. Nedläggningen av dessa institutioner påbörjades i början på 1970-talet. Sundby sjukhus i Strängnäs var det första mentalsjukhuset som lades ner år 1987. Samhället började nu bygga upp öppnare vård och stödformer för psykiskt funktionshindrade. Ambitionen med denna avinstitutionalisering var att människor med psykiska funktionsnedsättningar skulle leva ett mer självständigt liv och integreras och inte som tidigare segregeras från i samhället (Brunt & Hansson, 2005).  År 1995 trädde psykiatrireformen i kraft och ett av syftena med denna reform var att tydliggöra kommunernas och landstingens olika ansvar. Kommunernas ansvar är bland annat boende och sysselsättning och landstingens ansvar är behandling. Kommunen har ansvar för att kartlägga psykiskt funktionsnedsattas levnadsförhållanden och söka upp dem som behöver hjälp (SoL 3:3, 5:8). År 2005 gjordes en inventering av psykiskt funktionsnedsatta samt livskvalitetsundersökning i Jämtlands län (Åkerström & Henriksson, 2005). Där framkom att arbetet med psykiskt funktionsnedsatta i respektive kommun i länet var olika organiserat, samt att man kommit olika långt i respektive kommun med sitt utvecklingsarbete.     
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År 2009 gjordes en kartläggning i Bräcke kommun av behov för personer med psykiska funktionshinder (Amren & Höijer, 2009). Resultatet av denna kartläggning visade att många personer i målgruppen upplever att de är ensamma, och önskar hjälp och stöd för att kunna ändra sin livssituation.   År 2008 började jag arbeta som psykiatrisamordnare i Åre kommun. Hösten år 2008 tillsattes en arbetsgrupp under uppdrag från socialnämnden i Åre kommun. Denna grupp bestod av representanter från biståndshandläggare, LSS-handläggare, socialkontor, distriktssköterskor, arbetsterapeut från rehabiliteringsenheten samt psykiatrisamordnare. Ett av arbetsgruppens uppdrag var att se över hur många personer med psykisk funktionsnedsättning som hade stödinsatser via kommunen. Syftet var se över om insatsen boendestöd kunde inrättas med befintliga kostnader. Under hösten 2009 gjorde länsstyrelsen en tillsyn i Åre kommun. Granskningen avsåg handläggning och boendestöd för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Resultatet av tillsynen visade bland annat att det inte gjorts någon inventering av målgruppen. Efter samtal med hemvårdschef fick jag uppdraget att genomföra denna kartläggning, c-uppsats. I denna uppsats har jag valt att undersöka boendesituation och fritid för personer med psykisk funktionsnedsättningar bosatta i Åre.  1:1 Avgränsningar          Första tanken var att upprepa den kartläggning som genomförts i Bräcke kommun. Detta för att ha möjligheten att jämföra resultat mellan Bräcke kommun och Åre kommun. Efter att ha samtalat med Christina Amren och Catharina Höijer som var de personer som genomförde kartläggningen i Bräcke förstod jag att detta var en alltför omfattande kartläggning, deras kartläggning hade tagit nio månader. Därför valdes att till viss del omarbeta den intervjuguide som de använt och begränsa denna undersökning till att undersöka levnadsvillkor avseende boende och fritidssysselsättning. Åre kommun kommer att ta del av övriga frågeområden i enkäten, som ett led i deras utformning av verksamheten socialpsykiatri.       
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1:2 Definition av begrepp Valet av definition är viktigt, att ha ett gemensamt språk. En person som har en psykisk funktionsnedsättning kan ha kontakt med flera olika professioner som arbetar på uppdrag av olika arbetsgivare och organisationer, människor med olika referensramar. En viktig förutsättning för att dessa ska kunna ta ett delat ansvar och samarbeta är dialog och ett gemensamt språk. Det är i dialog som vi kan förstå en annan människa. Målet bör vara att samtalet skall lösa upp och öppna, inte inskränka och stänga dörrar.     Psykiskt funktionsnedsatt. Definieras av nationell psykiatrisamordning SoU Rapport 2006:6 så här: En person har en psykisk funktionsnedsättning om han/hon har väsentliga svårigheter med att utföra aktiviteter på viktiga livsområden och dessa begränsningar har funnits eller kan antas komma att bestå under längre tid. Svårigheterna ska vara en konsekvens av psykisk störning (SoU Rapport 2006:6, s.13). I denna undersökning motsvarar begreppet längre tid mer än 6 månader. Livsområdena är boende och fritidsaktiviteter. Inget krav på psykiatrisk diagnos har funnits vid urvalet i denna undersökning.  Meningsfull sysselsättning  Begreppet meningsfull sysselsättning kan definieras på många olika vis.  Enligt socialtjänstlagen SoL kap 5, § 7  Socialnämnden skall medverka till att den enskilde får en meningsfull sysselsättning och få bo på ett sätt som är anpassat efter hans eller hennes behov.  I socialtjänstlagen motsvarar begreppet sysselsättning fritidsbegreppet något meningsfullt och strukturerat att göra i vardagen, inte lönearbete. Det är den definitionstolkningen som antagits i denna uppsats. Psykiatrisamordningens definition på meningsfull sysselsättning är arbete på den reguljära marknaden, den ”normala” arbetsmarknaden och inte kopplat till fritid.      
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LPT Lagen om psykiatrisk tvångsvård (1991:1128). En person kan omhändertas i tvångsvård om han eller hon har en allvarlig psykiatrisk störning. För att bli intagen enligt LPT så skall personen motsätta sig frivillig vård eller sakna förmåga att ta ställning till detta. Den vård som bedöms nödvändig kan inte ges på annat sätt än genom psykiatrisk heldygnsvård. Personen skall även vara till fara för sig själv eller annan person. Detta frihetsberövande är reglerat i flera steg.  1. En legitimerad allmänläkare bedömer patienten och skriver ett vårdintyg. 2. Inom 24 timmar från att detta vårdintyg skrivits skall det prövas av en           specialistläkare, patienten kan då vårdas med tvång i upp till fyra veckor. En              vårdplan skall upprättas.    3.  Om mer än 4 veckors vård är nödvändigt så skall specialistläkare ansöka om detta            genom förhandling i länsrätten. Om skälen är starka nog förlängs vården i upp till          4 månader, räknat från intagningstillfället (Allgulander, 2005).    LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387). För att få hjälp enligt LSS lagen så skall man tillhöra en viss personkrets. Lagen delar in personkretsen i 3 grupper:   1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autism liknade tillstånd. 2. Personer som fått en hjärnskada i vuxen ålder pga. våld eller kroppslig sjukdom. Denna skada skall ha lett till betydande och bestående begåvningshinder. 3. Personer med varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder. Dessa hinder skall vara stora och ge stora svårigheter i den dagliga livsföringen.  Denna lag ger personerna som tillhör personkretsen rätten till stöd/hjälp på flera områden. Till exempel vis bostad, stöd i hemmet och fritiden, sysselsättning mm. Dock har inte personkrets 3 där personer med psykiska funktionshinder ingår rätt att få daglig sysselsättning (Printz & Nordstedts juridik 2008).  Åre Kommun  Åre är en kommun som lätt förknippas med turism men det bor 10 000 personer i Åre kommun, fördelat på en yta på 7 263 kvadrat kilometer, från Storlien till Hallen. Åre kommuns vision är ”I vår kommun är det dynamik, hållbar utveckling och delaktighet som ger oss trygghet, framtidstro och livskvalitet” (www.are.se ) 
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2: Litteraturgenomgång  Sökord: Psykiskt funktionshinder, Psykiskt funktionsnedsatt, livskvalitet, självständighet, delaktighet, Case Management      2:1 Litteratursökning En stor del av den litteratur som ligger till grund för denna undersökning har ingått i utbildningen rehabilitering och psykiatrisk omvårdnad för personer med psykiska funktionshinder, 7,5 hp på Mittuniversitet.  Ett antal böcker har jag kommit i kontakt med via mitt arbete. Litteratursökning gjordes via Mittuniversitetets databaser, artikelsök, LIBRIS, SveMed+.  Sökning har även gjorts via Internet med sökmotor Google.  2:2 Historik Vad som anses vara psykiskt sjukt eller friskt har varierat genom tiderna. Det finns ingen klar skiljelinje för vad som är friskt eller sjukt, antalet individuella världsåskådningar är enormt. Det är svårt att hitta ett bra begrepp som beskriver gruppen av människor som har allvarliga konsekvenser av sin psykiska sjukdom. I olika tider har det funnits skilda uppfattningar om vad psykisk sjukdom är. Blickar vi tillbaka har begreppen varierat över tid för att beskriva denna grupp av individer. År 1900 asylfall, år 1950 obotbar och kroniker, år 1985 psykiskt långtidssjuk, år 1995 psykiskt funktionshindrad som var sanktionerad av statsmakten och nu psykiskt funktionsnedsatt (SoU Rapport 2006:6).  Under antiken och vid tiden för kristendomens födelse, var det vanligt att koppla vansinne och galenskap till en magisk eller religiös föreställningsvärld snarare än en medicinsk. Runt sekelskiftet 1800 skedde en brytpunkt för synen på psykisk sjukdom. Det blev nu det medicinska perspektivet som dominerade och det mänskliga psyket beskrevs på ett sätt som man ansåg som vetenskapligt. Nya tekniker togs fram och tron på att behandla och bota psykiska sjukdomar växte fram. Psykiatrin blev nu en del av den medicinska vetenskapen. Det var nu vanligt att ta fasta på de somatiska sidorna. Psykiska sjukdomar sågs nu som störningar i nervsystemet och i hjärnans funktioner. Behandlingarna hade somatiskt perspektiv och man ordinerade patienterna sängläge (Sanner, 2009).  
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Under mitten på 1960-talet var 35 000 personer inskrivna på mentalsjukhus i Sverige. Nedläggningen av dessa institutioner påbörjades i början på 1970 talet. Huvudsakligen tre faktorer påverkade denna nedläggning. Den första faktorn var klinisk, nya antipsykosmedel kom som bidrog till att symtomen på sjukdomen dämpades och därigenom framstod patienterna som mindre avvikande och kunde snabbare återföras till samhället. Den andra faktorn var humanitära/ideologiska skäl, dessa institutioner passiviserade människor och gav sociala handikapp på grund av långa vistelser på institution. Detta vid sidan om läkemedelsbehandling ledde fram till nya öppnare behandlingsalternativ. Den sista faktorn var ekonomi. Mentalsjukhusen var mycket dyra att driva, långa inläggningstider med dålig genomströmming som följd. Flera av dessa mentalsjukhus var mycket gamla och i behov av omfattande renoveringar. Det blev ett glapp i nedläggningarna av dessa mentalsjukhus och uppbyggnaden av stödet ute i samhället. Ansvarsfrågan för dessa människors behov var under ständig diskussion under 1970- och 1980-talet. I regeringsproposition 1979/80:1 som förgick 1982 års socialtjänstlag framgick att detta ansvar skulle omfatta personer med psykiska handikapp. Stödets som byggdes upp varierade kraftigt mellan olika kommuner i landet  (Brunt & Hansson, 2005).  År 1990 påbörjades en utredning vid namn psykiatriutredningen. Dess syfte var att överväga och föreslå åtgärder gällande ansvarsfördelningen och organisation av stöd och vård till människor med psykiskt funktionshinder. En rad förslag lades fram och första januari 1995 trädde svenska psykiatrireformen i kraft. Med denna reform kom ansvarsfördelningen mellan stat, landsting och kommun att radikalt förändras. Tanken var att främja personer med psykiskt funktionsnedsättningar, deras möjlighet att återgå till ett socialt liv i samhället på sina egna villkor.  Nyckelord var samverkan, vårdplanering, brukar och anhöriginflytande, sysselsättning, rehabilitering och boendestöd.  Kommunernas ansvar var sociala aktiviteter och initiativ för att minska konsekvenserna av långvarig psykisk sjukdom. Landstingets ansvar var behandling av den psykiska sjukdomen. Denna reform trädde i kraft samtidigt som omfattande sanering av statsfinanserna vilket drabbade såväl kommuner som landsting. Följden blev att mycket av det som tagits upp i psykiatrireformen aldrig omsattes i praktiken (SoU 2006:6).    
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Ing-Marie Wiselgren, Psykiatriexpert på Sveriges Kommuner och Landsting – Det är många som är oerhört tappra och sliter med sina liv. De borde få bragdmedalj! För att klara sig genom en hel dag är en bragd för den som är psykiskt funktionshindrad. Som samhälle behöver vi udda människor. När någon börjar tänja på en gräns, är det ett steg närmare en utveckling av samhället. Men de får betala ett högt pris för att vara udda, jag tycker inte att samhället betalar tillbaka i lika stor utsträckning  (Östby, Norin och Andersson, 2009 s. 175).  2:3 Diagnoser  Psykossjukdomar  Psykos är ett samlingsnamn för en grupp tillstånd som kännetecknas av att personen har en störd verklighetsuppfattning. Det är vanligt att personen har vanföreställningar och hallucinationer samt saknar sjukdomsinsikt. Psykos kan vara en följd av en organisk sjukdom t ex hjärnmetastaser, feber eller demens. I Sverige insjuknar 1500-2000 personer per år i psykos (Allgulander, 2005).  Schizofreni Enligt DSM-IV (diagnosmanual) så skall två av följande symtom finnas samt att störningen pågått i minst sex månader. Vanföreställningar, hallucinationer, osammanhängande tal, starkt osammanhängande och eller avvikande rörelsemönster (katatoni), negativa symtom tillexempel utarmat tankeliv, viljelöshet, känslomässigt utslätade (Allgulander, 2005).  Depressiva syndrom  Karakteristiskt för depression är nedstämdhet och dyster sinnesstämning. De flesta påtalar koncentrationssvårigheter och oföretagsamhet. Ångest förekommer hos de flesta personer med depressiva syndrom. Detta ger en ständig känsla av inre oro och vånda. Minskat emotionellt engagemang, känns som en stor tomhet där det är svårt att uppleva positiva känslor, att likna med apati. Ständigt depressiva tankar. Brist på livsglädje och självmordstankar är vanliga. Psykomotoriska svårigheter som ger minskad mimik och långsamt rörelsemönster. De flesta har en störd sömn. Vanligt är också minskad aptit. Många känner en allmän sjukdomskänsla (Herlofson, Ekelius, Lundh, Lundin, Mårtensson, och Åsberg, 2010). 
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    Ångestsyndrom Ångestsyndrom är vanliga sjukdomar som någon gång under livet drabbar upp till en fjärdedel av befolkningen. De ger upphov till stort lidande och kan försvåra kontakten med andra människor. De utlöser stor aktivering av det autonoma nervsystemet med resultaten hjärtklappning, andrubbning och svettningar (Herlofson et al. 2010).  Bipolärsjukdom I DSM- systemet skiljer man på bipolär I och bipolär II.  Bipolär I förutsätter en episod som fyller kriteriet för mani. Mani innebär att stämningsläget är upprymt, det kan även leda till ökad aggressivitet och irritabilitet. Aktivitetsnivån är förhöjd och personen sover mindre. Infall flödar och självkänslan är på topp. Många personer kan i maniskt tillstånd dra på sig stora skulder där den personliga ekonomin skadas rejält. Bipolär II innebär återkommande depressioner och perioder av hypomani. Hypomani ger inte lika allvarliga konsekvenser och är inte lika långvarigt som mani, utan kan vara förenat med kreativitet (Herlofson et al. 2010).  Föreställningen att psykiska sjukdomar är kroniska är vanliga. Allmänhetens bild av människor med psykiska funktionsnedsättningar kopplas ofta ihop med faktorer som våld, oförutsägbarhet och hjälplöshet. Dessa faktorer kopplas till människornas inre tillstånd och inte brister i det stöd som erbjudits. Vi vet idag att detta inte är sant, människor återhämtar sig. Majoriteten av människor som fått diagnosen schizofreni återhämtar sig. Antingen helt eller socialt och det är aldrig för sent att återhämta sig. Bakom varje människas återhämtning finns en rad olika faktorer som samspelar. Det finns idag ett antal olika behandlings och stödinsatser som medverkar till denna återhämtning (Topor, 2004).   2:4 Behandlingsmodeller enligt Case Management Case Management är en modell som syftar till att hjälpa och stötta personer med psykisk funktionsnedsättning. Syftet med metoden är att utveckla ett nätverk av resurser, koordinera insatserna, mobilisera individens styrkor och lotsa personen till rätt insats vid rätt tidpunkt. Case Management är ett samlingsnamn för delvis liknande metoder.    
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Strengths model of Case Management   Är en av dessa modeller. Den utvecklades i början av 1980 talet av professor Charles Rapp i USA.  Den bygger på 6 bärande teoretiska principer. 1. Focus på människors individuella inre styrkor, i stället för sjukdomen. 2. Skapandet av en god och nära relationen mellan Case managern och brukaren är en grundförutsättning. 3. Samhället ses som en resurs, ett smörgåsbord fyllt av möjligheter. Inte ett hinder. 4. Åtgärderna bygger på brukarens egen vilja, självbestämmande. 5. Arbetet sker huvudsakligen ute i samhället, inte på ett kontor.  6. Människor med psykisk ohälsa kan återhämta sig De kan fortsätta lära, växa och förändra sina liv (Harris & Bergman, 1996).  ACT Assertive Community Treatment (ACT) är ytterligare en modell av Case Management. Även denna metod bygger på samordning av stödet kring klienten så långt det är möjligt, samordnat och integrerat mellan de olika vårdgivarna. Modellen bygger på ett tvärdisciplinärt team som arbetar gemensamt i klientens närmiljö. Stödet är omfattande och teamet finns tillgängligt dygnet runt. Även denna behandlingsmodell har sitt ursprung från USA och riktar sig till personer med allvarliga psykiska sjukdomar. Behandlingsmodellen ACT understryker vikten av att lära patienter att leva med sin långvariga sjukdom i samhället. Behandlingsmodellen försöker stabilisera patienternas livssituation samt hantera kriser. Genom att aktivt träna patientens färdighet i vardagen samt kontrollera och försäkra sig om medicinsk följsamhet. Detta för att försöka förhindra återinläggning på sjukhus. Enligt en av grundfigurerna, Len Stein, så är syftet med modellen att kunna ge effektiv behandling och rehabilitering. Genom regelbundna täta kontakter som ger behandlaren information om patientens mående. Teamen är multidisciplinära dvs. de består av minst tre professioner. Yrkessammansättningen ser lite olika ut beroende på vart i världen dessa team verkar. Psykiater, sjuksköterska, socialarbetare samt arbetsterapeut är de yrken som kan ingå. Utöver dessa professioner kan icke- professionella ”hjälpare” eller stödpersonal som utför mer eller mindre avancerade arbetsuppgifter i den direkta vården av patienterna finnas. (Burns & Firn, 2002). 



 12 

2:5 Folkhälsoproblem Svenska folket mår allt sämre i psykiskt hänseende. Mellan 1998- 2003 har antalet självmord bland kvinnor i åldern 15-44 år ökat med 44 %. Psykisk ohälsa är den sjukskrivningsorsak som ökar mest. I dagsläget svarar den för en tredjedel av alla långtidssjukskrivningar (SoU 2006:6) . Utifrån försäkringskassans statistik utgör psykisk ohälsa den näst största diagnosgruppen efter ortopediska och före hjärt- och kärl sjukdomar. Dödsfallsstatistiken visar att psykiskt relaterade självmord är tre gånger så frekventa som dödsfall i trafiken. (Norling, 2001).     2:6 Livskvalitet Psykiatriska patienters subjektivt upplevda livskvalitet är sämre än normalbefolkningens. Skillnaderna är störst gällande tillfredställelse med ekonomisk situation, sociala relationer och hälsa. Det finns ett klart samband med omfattningen av depressiva symtom och nedsatt livskvalitet, detta har även påvisats i senare studier stämma in på ångestsyndrom. Ett större socialt nätverk är relaterat till en bättre livskvalitet (Brunt & Hansson, 2005). I psykiatriutredningen som tillsattes 1989 kartlades de psykiskt funktionsnedsattas levnadsförhållanden. Slutsatsen blev att de var väsentligt sämre än hos andra samhällsgrupper.  Flera ansåg sig inte ha någon nära vän, aldrig gjort en semesterresa, inte ägnat sig åt någon fritidssysselsättning. 30 % var gifta eller levde i samboförhållanden. Detta att jämföra med befolkningen i övrigt där 50 % lever med en annan människa  (Printz & Nordstedts juridik 2008).  I Bejerholms avhandling Occupational perspectives on health in people with schizophrenia: time use, occupational engagement and instrument development har personer med diagnosen schizofreni studerats. Resultatet i denna avhandling visar att personerna levde ett passivt och ensamt liv. De aktiviteterna man gjorde var att sitta eller ligga och titta på tv i hemmet. Personerna levde i en isolerad hemmiljö där tidningar, radio och tv oftast var det första steget att ta in omvärlden. Detta gav en känsla av delaktighet i den isolerade hemmiljö som de levde i. Få arbetade, studerade eller hade en aktiv fritid. Lite tid ägnades åt lustfyllda aktiviteter, tex kunde vara att spela något instrument eller att skriva. Personlig vård och hushållsaktiviteter var de aktiviteter som lades ner minst tid på. Aktiviteter som personerna utförde utanför hemmet var kommunala träffpunkter eller att 
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gå hem till vänner som de lärt känna via dessa träffpunkter. Bejerholm vill utifrån detta betona vikten av sociala träffpunkter (Bejerholm, 2007).  I boken Ta tillbaka makten över ditt liv- en väg till återhämtning efter kriser och psykisk sjukdom. Utgiven av RSMH, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (2004) som är en brukarorganisation skriver Elisabeth Alphonce följande: Jag tror att vi alla mår bra av att få en meningsfull sysselsättning. Att arbeta och göra något för andra hjälper en själv att må bra. Jag tror att det finns något som var och en skulle kunna klara av att göra. Kanske inte heltidsarbete för alla, men att sköta någon syssla som man själv tycker är roligt några timmar om dagen eller i veckan. Även om man arbetar ett par timmar i veckan är det en vinst - både för samhället och en själv. Man får självförtroende, självrespekt, gemenskap med arbetskamrater och känslan av att ha gjort nytta (Alphonce, s. 74-75).  Analyser av svenska folkhälsoundersökningar, 16-92 år, visar att rekreationens inriktning och kvalitet har extremt stor betydelse för det psykiska hälsoläget, för egenvården och skydd som buffring och coping. Buffring betyder att man utvecklar ett skydd mot stress. Att kunna tåla påfrestningar av psykisk, social, fysisk eller medicinsk art. Coping handlar om hur man kan handskas med vardagslivets stress. Huruvida man klarar av att vara konstruktiv och göra något åt saken eller om man i stället blir destruktiv eller passiv. En holistisk modell som lanserats av US Surgeon General och WHO säger att hälsoläget påverkas enligt följande; Livsstilsfaktorer stod för hela 50 %, vad och hur man gör på fritiden, mat, alkohol, tobak och narkotika.  Miljöfaktorer inom arbete, boende, fritid-rekreation stod för 20 %. De genetiska faktorerna var 20 % och endast 10 % var sjukvårdande insatser. Intressanta slutsatser som kan dras är att större delen av orsaker och åtgärder inte ligger inom traditionell sjukvård. Rekreation och fritid har en väsentlig roll inom livsstil och miljö. För att må bra psykiskt och fysiskt och klara påfrestningar behöver vi vara aktiva både psykiskt, socialt och fysiskt (Norling, 2001).      
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3: Problemformulering   Problemformulering  Mot ovanstående bakgrund som visar att personer med psykiska funktionsnedsättningar är en grupp som har stora svårigheter att integreras i samhället vill jag undersöka levnadssituationen för denna målgrupp i Åre kommun.    3:2 Syfte  Syftet med denna studie var att kartlägga personer bosatta i Åre kommun med psykiska funktionsnedsättningars levnadsvillkor, avseende boende och fritid.   3:3 Frågeställningar 
• Hur ser boendesituationen ut?  
• Har personen något stöd i sitt boende, och är dem tillfredsställda med detta stöd?  
• Hur ser fritiden ut?  
• Finns det aktiviteter personerna är hindrad att göra?  Vad består detta eventuella hinder av?  
•  Finns det skillnader i män och kvinnors upplevda livssituation?   4: Metod    4:1 Val av metod I denna undersökning användes både en kvantitativ och kvalitativ metod så kallad triangulering. Intervjuer med hjälp av enkät bestående av slutna svarsalternativ och öppna frågor. Slutna svarsalternativ ökar jämförbarheten, är lätta att ställa och lätta att besvara. Detta var viktigt vid denna undersökning där flera personer var inblandade vid insamlandet av enkäter. Öppna frågor kan kännas mer personligt och ge mer uttömmande svar, vilket var viktigt för att få en förståelse för vilka eventuella hinder som fanns i respondenternas livssituation (Bryman, 2001). Valet av denna metod, enkätintervju har gjorts efter att ha tagit del av: Kartläggning av behov för personer med psykiska funktionshinder i Bräcke kommun 2009 (Amren & Höjer, 2009).  
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 Delar av Bräckes intervjuguide omarbetades för att passa syftet med denna undersökning och vald databearbetning, PASW 18.0 . I denna uppsats redovisas valda dela av enkäten utifrån det syfte som valts för uppsatsen. Övriga delar kommer att bearbetas av Åre kommun.   4:2 Urval Strävan var att genomföra en totalundersökning av målgruppen psykiskt funktionsnedsatt, bosatta i Åre kommun. Urvalet var kända personer, dvs. personer som sökt hjälp/stöd via biståndshandläggare, LSS-handläggare och socialtjänsten. Gemensamt för dessa personer är att de har en psykisk funktionsnedsättning. I kommunen arbetar man inte med att diagnostisera människor, man ser till personens behov oavsett diagnos och planerar insatserna utifrån personens individuella önskemål och behov. Dessa insatser sker ofta via vårdplaneringar tillsammans med psykiatrin och den sökande. Därför finns det oftast en kännedom kring personens diagnos. Urvalsgruppen har alla psykiska funktionsnedsättningar som ger svårigheter på flera livsområden. Ålder och kön i urvalsgruppen varierade, ingen person var under 18 år. Inget arvode har utgått för medverkan. Det finns ett mörkertal av personer som inte sökt hjälp/stöd via Åre kommun, dessa personer har inte nåtts i denna undersökning. Tillstånd att genomföra denna undersökning har inhämtats genom uppdrag från hemvårdschef i Åre kommun (se bilaga 1).     4:3 Generaliserbarhet, reliabilitet och validitet, replikation Generaliserbarhet Ordet generaliserbarhet kan jämföras med extern validitet, det vill säga hur resultatet i en undersökning kan generaliseras till populationen. För att ha hög extern validitet är det viktigt med rätt urval, ett representativt urval som på ett korrekt sätt ger en mikrobild av populationen. Detta för att kunna hävda att resultatet inte är unikt för denna speciella urvalsgrupp utan kan generaliseras till andra grupper (Bryman, 2001).  Denna undersöknings resultat bygger på en urvalsgrupp på 20 respondenter, som sökt hjälp/stöd av Åre kommun. Det finns ett mörkertal av personer som inte sökt hjälp/stöd via Åre kommun dessa personer har inte nåtts i denna undersökning. Det resultat som framkommit har troligen därför ingen hög extern validitet. Av dessa 20 personer ville 4 inte medverka. Dessa hade en lägre ålder, vilket påverkade medelåldern i resultatet. 
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De resultat som framkommit kan generaliseras till populationen psykiskt funktionsnedsatta i Åre kommun.  Reliabilitet Reliabiliteten handlar om tillförlitligheten i en undersökning. Blir resultatet desamma om undersökningen genomförs på nytt. Har rätt mätteknik används? Har forskaren rätt kompetens? Huruvida ett mått är stabilt eller inte. Detta begrepp blir oftast aktuellt i kvantitativa undersökningar (Bryman, 2001). Vid denna kartläggning beslutades att den anställde som hade närmast kontakt med respondenten skulle ta kontakt samt om så önskades vara behjälplig vid ifyllandet av enkäten. Av de utvalda 20 personerna var 10 av dem kontaktade via sin boendestödjare. Detta är en person som respondenten oftast har haft en lång och nära kontakt med, möjligheten finns att detta skulle kunna ha haft en inverkan på respondenternas svar.   Replikation Liknar föregående kriterium, reliabilitet. Ibland kan forskare vilja upprepa en undersökning som gjorts. Anledningarna kan vara många exempelvis att man tror att resultatet inte stämmer. För att kunna replikera en redan gjord undersökning krävs en i detalj beskriven metoddel där alla procedurer noggrant och detaljerat framgår (Bryman, 2001). Har i metoddelen försökt att noggrant redogöra för de procedurer som ligger till grund för det resultat som framkom. Trots strävan att redogöra noggrant för hur undersökningen har genomförts kan den vara svår att replikera. Detta eftersom att varje intervju har individanpassats. Olika personer har tagit kontakt med respondenten. Intervjuerna har genomförts på olika ställen. Några har fått hjälp att skriva andra har skrivit själva. Detta för att få så hög svarsfrekvensen som möjligt då urvalsgruppen bestod av endast 20 respondenter.     Validitet  Validiteten speglar utsträckningen i vilken ett mått på ett begrepp verkligen ger en bild av det begreppet. Har rätt saker mätts dvs. det som avsågs att mäta? Validitet förutsätter reliabilitet. Det innebär att om en mätning inte är reliabel kan den inte heller vara valid. I denna undersökning fanns frågor som handlade om hur nöjd man är med det stöd och 
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insatser man fått. Då 11 respondenter kontaktades via sitt boendestöd och 6 av dessa 11 fick hjälp med att fylla i enkäten så kan validiteten i denna undersökning ha påverkats.   4:4 Procedur  Vid samtal med Christina Amren som genomförde kartläggningen i Bräcke kommun framkom att enkätintervju var det sätt som gett högsta svarsfrekvensen. Att endast skicka hem enkäten till målgruppen hade inte fungerat då svaren uteblev. Beslutet blev därför att genomföra denna undersökning med enkätintervju. Enkäten bestod av 23 frågor varav 4 var öppna resten slutna. Av dessa frågor ingår i denna c-uppsats 10 slutna och 2 öppna.  Vid starten av denna kartläggning tog jag ånyo kontakt med den arbetsgrupp som tidigare genomfört kartläggning i Åre kommun avseende utförda insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning hösten 2008. Diskussion fördes kring definitionen psykisk funktionsnedsättning. Väsentliga svårigheter på viktiga livsområden under bestående tid samt att det måste vara en konsekvens av en psykisk störning (psykiatrisamordningen definition). De viktiga livsområdena var boende, hälsa fritid och sysselsättning.   Arbetet med denna undersökning påbörjades genom att respektive biståndshandläggare och LSS-handläggare och socialsekreterare kontrollerade vilka ärenden som de hade aktuella inom målgruppen. Vanligtvis har de haft flera kontakter med berörda personer och har på detta vis viss personkännedom. Efter att respektive handläggare gjort denna inventering träffades vi på nytt. Där fick jag ta del av de personer de funnit som urvalsgrupp, samt vilka personer de ansåg bäst skulle kunna intervjua/hjälpa (om detta behövdes) att svara på enkäten. Kontakt togs sedan med dessa personer. Vid första samtal med respondenterna förklarades syftet med denna enkät, att det låg till grund för denna c-uppsats samt att detta var ett uppdrag från Åre kommun. Denna information gavs även skriftligt via enkäten.  Respondenterna informerades att deltagandet var frivilligt och att respondenten kunde avbryta enkätens ifyllande utan att ange orsak till detta. Konfidentialitet utlovades samt att alla enkäter förstördes efter databearbetning. Vid detta första samtal bokades tid och plats för intervjun. Intervjun genomfördes på många olika vis. Respondenten fick själv bestämma om han/hon själv skulle fylla i enkäten eller ville ha hjälp med detta. Utfallet blev följande: Åtta fyllde själva i enkäten, en via telefonintervju av mig, fyra hjälpte jag 
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genom att läsa frågorna och anteckna respondentens svar. En intervjuades av LSS-handläggare, en av ledsagare och en av kontaktperson utsedd av kommunen. Endast fyra intervjuer genomfördes utanför respondentens hem. Tre av dessa genomfördes på café och en i kommunens lokaler.   Frågorna ställdes strukturerat utifrån fastställd ordningsföljd. Fråga 11 och 12 som var öppna frågor skrevs ner så exakt som möjligt. De personer som intervjuades fick möjlighet att se det som skrivit samt bekräfta att det stämde, alternativt ändra eller lägga till.  Ingen pilotstudie har genomförts då en liknade undersökning genomförts i Bräcke kommun med gott resultat.   4:5 Etiska frågor Parallellt med mina studier som rehabiliteringsvetare där denna C-uppsats ingår, arbetar jag som psykiatrisamordnare och boendestödjare i Åre kommun. Av de 20 personer som utgjorde urvalsgruppen har jag kontakt via mitt arbete som boendestödjare kontakt med 10 stycken. Jag är medveten om svårigheterna för dessa personer att uppriktigt svara på enkäten på grund av viss beroendeställning. Då målgruppen är liten har jag valt att ändå ha med dessa personer.   I denna undersökning har Humanistisk- samhällsvetenskapliga forskningsrådets forskningsetiska riktlinjer använts; information, samtycke, konfidentialitet samt nyttjandekravet. Informationskravet genom att undersökningens syfte och upplägg informerades till respondenterna. Att undersökningen bygger helt på frivillighet och att medverkande intervjuperson har rätten att avsluta när helst de vill (Bryman, 2001). Detta utan att behöva förklara varför de önskar avbryta. Denna information gavs muntligen och skriftligen vid denna undersökning. Samtyckeskravet innebär att deltagarna i en undersökning själva har rätt att bestämma över sin medverkan (Bryman, 2001). Endast två deltagare avböjde, övriga medverkade gärna. Gällande konfidentialiteten, personuppgifter har behandlats med stor försiktighet. Inga personnummer har registrerats endast kön och ålder. Undersökningsmaterialet har förvarats på ett sådant sätt att inga obehöriga kunnat komma åt dem (Bryman, 2001). 
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Information gavs att alla enkäter förvaras inlåsta samt att databearbetningen sker via en person.  Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlats in gällande respondenterna endast får användas för forskningsändamålet och kommer senare att förstöras (Bryman, 2001). Detta har genomförts genom att informera respondenterna om undersökningen dubbla syfte, c-uppsats samt att datamaterialet även kommer att användas av Åre kommun samt att alla enkäter kommer att förstöras efter avslutad databearbetning.   4:6 Bortfallsanalys Bortfall är en felkälla som inte beror på urvalsprocessen. Anledningarna kan vara många. Att respondenten vägrar samarbeta, inte kan kontaktas/nås, eller är oförmögen att lämna information pga. t ex dyslexi eller en psykisk störning (Bryman, 2001).  Totalt 20 personer ingick i urvalsgruppen. En person som uppfyllde kravet på urvalsgruppen valdes bort. Detta för att personen vid undersöknings tillfället var inlagd enligt LPT för psykiatrisk slutenvård. Personen bedömdes må så dåligt att kontakt inte var möjlig.   Internt och externt bortfall I en bortfallsanalys skiljer man på externt bortfall och internt bortfall. Externt bortfall: respondenten vägrar eller inte har möjlighet att deltaga. I denna undersökning var det externa bortfallet fyra personer. Två stycken som fick förfrågan men inte ville medverka. 2 stycken gick inte att nå trots upprepade försök via telefon Svarsfrekvensen blev därmed 80 %.  Dessa 4 personer som inte medverkade var något yngre män. Detta påverkar svarsmedelåldern samt könsfördelningen Internt bortfall: När en respondent lämnar en ofullständigt ifylld enkät räknas det som internt bortfall (Ejlertsson, 2005).  Det var 6 ofullständigt ifyllda frågor i denna undersökning.     4:7 Analysmetod I den enkät som skickats ut redovisas bara ett antal frågeställningar i denna C-uppsats. De övriga frågeställningarna är viktiga för att Åre kommun skall kunna utveckla arbetet med socialpsykiatri. 10 frågor i enkäten valdes ut och bearbetades genom dataanalys i statistikprogrammet PASW 18.00 utgiven av SPSS (Wahlgren, 2008). Enkäterna numrerades vid ankomst för 
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att kunna kontrollera databearbetning och analys. Efter avslutad databearbetning förstördes enkäterna. Data presenteras i deskriptiv form (frekvenser m.m.). Hypotesprövning av bivariata samband har gjorts avseende variablerna: kön och behov av stöd för att bryta ensamhet, kön och tillfredställelse med boendesituation. Denna hypotesprövning har gjorts med Pearson Chi-Square (Djurfelt, Larsson och Stjärnhagen, 2003). De öppna frågorna 2 stycken, nummer 11 och 12 på enkäten har analyserats enligt induktiv innehållsanalys med kategorisering via empiri, observation/resultat -> teori.  Detta att jämföra med deduktiv innehållsanalys som utgår från tidigare gjord forskning,  teori-> observation/resultat  (Bryman, 2001). Exempel på hur processen genomförts: 1: Manifest deskriptiv nivå. Det som direkt utrycks i texten 2: Latent nivå, forskarens tolkning av texten        Analysprocessen inleddes med att ordagrant skriva ner svaren på respektive fråga 11 och 12 från enkäten. Olika teman framkom som lade grunden för de koder som gav meningsenheten ett namn, så kallad ”Post-coding” (Bryman, 2001). Dessa koder sammanställdes sedan i tabell (se tabell 9 och tabell 10).     

1: Finns det någon fritidsaktivitet som du inte gör idag men som du skulle vilja göra? 2:Postcoding   Önskemål Rida, åka på en dagsutflykt med bil  - Sport - Resa 1: Vad hindrar dig att göra denna önskade aktivitet? 2:Postcoding   Hinder Trasig bil, Dålig ekonomi, saknar sällskap, boendestöd ej möjlighet att göra dagsutflykt så ofta som jag önskar.  - Ekonomi - Ensamhet - Otillräckliga    insatser 
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 5: Resultat  5:1 Bakgrundsdata Åldern på respondenterna var ca 30- 80 år. Medelålder var 51 år. Könsfördelningen var 9 kvinnor och 7 män. Detta resultat har påverkats av det externa bortfallet, 4 personer som alla hade en yngre ålder och var män.    Tabell 1. Huvudsakliga inkomstkällan, n = 16 ___________________________________________________  Huvudsaklig inkomstkälla               Antal            % ___________________________________________________     Kompletterande socialbidrag 1 6,3 Lön 1 6,3 Ålderspension 3 18,8 Sjukpenning 2 12,5 Tidsbegränsad sjukersättning, förtidspension  7 43,8 Aktivitetsersättning 1 6,3 Annat 1 6,3 
 

      ___________________________________________________                      Total                                          16        100,0   Den vanligaste inkomstkällan är tidsbegränsad sjukersättning, förtidspension. Endast en av de 16 tillfrågade har angett lön som sin huvudsakliga inkomstkälla. 13 personer är i arbetsför ålder.         
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5:2 Boendesituation Hushållets sammansättning såg ut som följande; Majoriteten av respondenterna lever i ensamhushåll, 13 stycken (81,3 %) av 16. Endast en av de tillfrågade lever med en partner, en med ett syskon och en med ett vuxet barn.   Tabell 2: Typ av bostad, n = 16 ___________________________________________________ Typ av bostad.                               Antal.           % ___________________________________________________ Hus 3 18,8 Lägenhet 12 75,0  Tillfälligtboende hos anhörig eller bekant 1 6,3   ____________________________________________________                          Total                                          16        100,0  Alla personer som deltog i denna undersökning hade ett boende, ingen var bostadslös. 12 personer bodde i lägenhet, 3 i hus. En person bodde tillfälligt hos anhörig men har en egen lägenhet (se tabell 2). Ingen av de tillfrågade bodde på servicehus eller i gruppbostad.      Tabell 3 Tillfredsställelse avseende bostadssituationen, n=16  _______________________________________________ Tillfredsställelse i boendet.       Antal.         % _______________________________________________ Mycket nöjd 4 25,0 Ganska nöjd 7 43,8 Ganska missnöjd 2 12,5 Mycket missnöjd 1 6,3  Vet inte 2 12,5 _______________________________________________                       Totalt                              16        100,0  11 av 16 personer anser att de är mycket nöjda/ganska nöjda med sitt boende. Endast 3 är ganska missnöjda/mycket missnöjda (se tabell 3).  
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Tabell 4: Tillfredsställelse avseende bostadssituationen fördelat på kön, n = 16  Hur nöjd är du med din boendesituation kön Mycket nöjd Ganska nöjd Ganska missnöjd Mycket missnöjd Vet inte Total Man 2 1 2 0 2 7  Kvinna 2 6 0 1 0 9 Total  4 7 2 1 2 16   8 av kvinnorna är mycket nöjda/ganska nöjda. Hos männen var motsvarande siffra 3 (se tabell 4).     Tabell 5: Omkodning av tillfredställelse avseende boendesituation fördelat på kön, n = 14  kön  man   kvinna Total Nöjd 3 8 11 Hur nöjd är du med din boendesituation  Missnöjd  2  1  3  Total  5  9  14  För att se om det finns en signifikant skillnad mellan könen och tillfredsställelsen med boendet slogs kategorierna mycket nöjd och ganska nöjd ihop till en kategori. Detsamma gjordes med ganska nöjd och mycket missnöjd. En intern bortgallring av kategorin vet inte, 2 stycken svar, genomfördes (se tabell 5).  Efter denna sammanslagning av kategorier gjordes en hypotesprövning. Pearson Chi-Square test mellan de två kvalitativa variablerna kön och tillfredsställelse med boende  Nollhypotes: Oberoende råder mellan variablerna, dvs. det finns ingen skillnad mellan män och kvinnors tillfredsställelse med sitt boende. Mothypotes: Beroende råder mellan variablerna, dvs. det finns en skillnad mellan män och kvinnors tillfredställelse med sitt boende.   
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 Vald signifikansnivå är 0,05, p< 0,05. dvs. sannolikheten att slumpen skulle påverka resultatet är 5 fall av 100. Resultatet av detta test gav ett p värde på 0,207 vilket tyder på en slumpmässig fördelning mellan könen. Detta innebär att det inte går att påvisa någon signifikant skillnad i nöjdheten med sitt boende mellan könen. Nollhypotesen står fast, det finns ingen signifikant skillnad mellan kön och hur nöjd man är med det boende man har.        Tabell 6: Typ av insatser i hemmet, n = 16 ______________________________________ Typ av insats.            Antal.       % ______________________________________      Hemtjänst 5 31,2 Färdtjänst 1   6,2 Trygghetslarm 1   6,2 Hjälpmedel 1   6,2 Matlåda 1   6,2 Boendestöd 6 37,5 Ledsagare 2 12,5 ______________________________________  De mest frekventa stödinsatserna personerna hade i sitt hem var boendestöd och hemtjänst (se tabell 6) Av det totala antalet om 9 personer som hade stöd i sitt hem var 5 mycket nöjda och 4 personer ganska nöjda. Ingen person var missnöjd med stödet de hade i sitt hem        



 25 

5:2 Fritidssituation   Tabell 7: Utförda fritidsaktiv den senaste månaden, flera svarsalternativ har kunnat väljas, n = 16 __________________________________________________________      Aktivitet.        Antal.         % __________________________________________________________  Tittat på Tv 15 93,7 Pratat i telefon med vän/släkting 14 87,5 Handlat mat 13 81,2 Läst tidning 10 62,5 Lyssnat på radio   8 50,0 Handlat kläder   7 43,7 Utövat egen sport eller fysisk aktivitet   7 43,7 Surfat på Internet   6 37,5 Deltagit i religiöst sammankomst   5 31,2 Annat, i så fall vad?   5 31,2 Läst en bok   5 31,2 Löst korsord/sudoko   4 40,0 Handarbetat   2 12,5 Bloggat   1   6,2 Varit på fest   1   6,2 ________________________________________________________  Respondenternas kommentar till svarsalternativet ”Annat”: – Bärplockning, skogspromenader. – Fjällvandrat, plockat svamp.  – Planterat blommor. – Lyssnat på musik tillverkat kort och skickat till folk, målat. – Varit på en resa.  Ingen hade mekat med fordon, snickrat, gått på studiecirkel eller kulturevenemang (bio, dans, konsert etc.) Flera svarsalternativ har kunnat väljas 



 26 

Endast 4 av samtliga svarande hade insatser/stöd för att kunna ha en aktiv fritid. De stödinsatser personerna hade var; ledsagning, boendestöd samt kontaktperson. 12 personer hade inget stöd.   Tabell 8: Önskemål avseende fritidsaktiviteter, n = 14 _______________________________________________    Önskade aktiviteter           Antal        % _______________________________________________  Fysisk aktivitet, sport 7 50,0 Resa 4 28,5 Kurs 3 21,4 Kultur 2 14,2 _______________________________________________  Det mest frekventa önskemålet av fritidsaktivitet var fysiska aktiviteter i olika former. Önskemål som angavs var: gå på gym, vandring på fjället, paddla kanot, simma, rida, promenera, vistas ute i skogen, cykla och fiska.   Tabell 9: Hinder för att utföra önskade fritidsaktiviteter, n = 14 ___________________________________________________      Hinder               Antal         %   ___________________________________________________ Ekonomi 10 71,4 Sjukdom   5 35,7 Ensamhet   3 21,4 Otillräckliga insatser   2 14,2 Svårt att få tiden att räcka till       1   7,1 ___________________________________________________  Största anledningen till varför personerna inte kan utföra önskad aktivitet är deras ekonomiska situation. 10 personer av 14 angav ekonomi som hinder.   
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   5:3 Behov av stöd/hjälp  Tabell 10: Behov avseende stöd/hjälp, n = 14 _____________________________________________________________________     Önskemål         Antal   % _____________________________________________________________________  Få kontakt med andra människor, slippa vara ensam 8 57,1 Ekonomi och försörjning 7 50,0 Hitta sysselsättning/arbete/utbildning 6 42,8 Få råd och stöd i allmänhet 4 28,5 Bostad, ordna lägenhet 3 21,4 Få stöd i kontakter med myndigheter 3 21,4 Få stöd i kontakten med vården 3 21,4 Något annat? 2 14,2 Prata om min situation 2 14,2 Få kunskap om min sjukdom och min hälsa 1   7,1 ___________________________________________________________________  Respondenternas kommentar till svarsalternativet ”Annat”:       – hjälp att kunna ta mig ut från min lägenhet,        – praktisk stöttning i min lägenhet.   Tabell 11: Behov av stöd och hjälp för att bryta sin ensamhet, fördelat på kön, n = 14  kön  Man  Kvinna Total Ja 5 3 8 Kontakt med andra människor, slippa vara ensam Nej 1 5 6  Total  6  8  14   
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En hypotesprövning har gjorts. Pearson Chi-Square test mellan de två kvalitativa variablerna kön och behovet av stöd/hjälp avseende att kunna bryta ensamhet.  Nollhypotes: Oberoende råder mellan variablerna, dvs. det finns ingen skillnad mellan män och kvinnors behov av stöd för att bryta ensamhet. Mothypotes: Beroende råder mellan variablerna, dvs. det finns en skillnad mellan män och kvinnors behov av stöd för att bryta ensamhet. Vald signifikansnivå är 0,05, p< 0,05. dvs. sannolikheten att slumpen skulle påverka resultatet är 5 fall av 100. Resultatet av detta test gav ett p värde på 0,086 tyder på en slumpmässig fördelning mellan könen. Detta innebär att det inte går att påvisa någon signifikant skillnad i behovet av stöd/hjälp för att slippa vara ensam mellan könen. Nollhypotesen står fast, det finns ingen signifikant skillnad mellan kön och behov av stöd för att bryta ensamhet.                        
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  6: Diskussion 6:1 Metoddiskussion Syftet med denna studie var att kartlägga personer bosatta i Åre kommun med psykiska funktionsnedsättningars levnadsvillkor, avseende boende och fritid.  Undersökningen genomfördes med kvalitativ och kvantitativ enkätmetod. Resultatet analyserades med kvantitativ och kvalitativ metod. Kvalitativt har resultatet analyserats enligt induktiv innehållsanalys, kategorisering via empiri och kvantitativt i deskriptiv form. Analys har gjorts avseende kön och behov av stöd för att bryta ensamhet, samt kön och tillfredställelse med boendesituation. Målet med denna undersökning var att genomföra en totalundersökning av personer som på grund av psykisk funktionsnedsättning behöver hjälp och stöd via Åre kommun. Det torde finnas ett mörkertal som inte sökt hjälp/stöd och därför inte kunnat medverka vid denna undersökning. Min bedömning är att det skulle ha varit mycket svårt att nå detta mörkertal då vi inte vet vilka dessa personer är. Det skulle ha inneburit att en förfrågan skulle ställts till samtliga medborgare i Åre för att nå detta mörkertal. Därav valet personer som sökt hjälp. I denna undersökning har en för respondenten känd person varit den som tagit kontakt och genomfört intervjun. Detta tillvägagångssätt var det som fungerat bäst vid liknande undersökning genomförd i Bräcke kommun. Troligen har detta bidragit till en bra svarsfrekvens. Definitionsfrågor angående terminologi för t ex insatser och huvudsaklig inkomst källa har förekommit. Då det varit ett flertal personer som medverkat vid genomförandet av dessa intervjuer med respondenterna kan detta ha bidragit till en skevhet i resultatet. En bättre utformad enkät kunde ha minskat denna definitionsförvirring.  6:2 Resultatdiskussion 6:2:1 Boendesituation Majoriteten av dem som deltog i denna undersökning hade ett boende och var nöjda med sin boendesituation. Ingen bodde på servicehus eller i gruppboende. Studier av boendepreferenser hos personer med psykiska funktionsnedsättningar har tydligt visat en samstämmighet att dessa föredrar att bo i en egen bostad framför en bostad ordnad inom vård och stödsystem (Brunt & Hansson, 2005). Denna undersökning visar liknande resultat dvs. att majoriteten var nöjda med sin boendesituation. 



 30 

Resultatet visar att de flesta av målgruppen i Åre kommun lever sitt liv i ensamhet och att detta inte var självvalt. En respondent sa, jag lever inte ensam jag har ju min hund. Utan den hade jag inte överlevt! Det stöd personerna efterfrågade högst var hjälp att bryta ensamhet tät följt av hjälp kring ekonomi. Åre kommun har få arenor för personer med psykiska funktionsnedsättningar att mötas.  År 2009 gjordes en kartläggning i Bräcke kommun (Amren & Höijer, 2009). Resultatet av denna undersökning påvisade liknande resultat. Att många personer i målgruppen personer med psykiska funktionsnedsättningar upplever att de är ensamma, och önskar hjälp och stöd för att kunna ändra sin livssituation.   6:2:2 Fritidssituation De mest frekventa aktiviteterna som respondenterna gjorde utfördes inom hemmets fyra väggar, i ensamhet. Detta resultat framkom även i Bejerholms (2007) avhandling och kartläggningen i Bräcke kommun (Amren & Höijer, 2009). Endast en person angav att han/hon varit på fest den senaste månaden och en person hade gjort en semesterresa. Denna undersökning genomfördes under semestertid juni, juli. Ingen hade mekat med fordon, snickrat, gått på studiecirkel eller kulturevenemang, bio, dans, konsert etc. I denna undersökning framgår att personerna önskade utföra fysiska aktiviteter, dvs. de ville inte sitta passiva hemma. Rekreation och fritid har en väsentlig roll inom livsstil och miljö. För att må bra psykiskt och fysiskt och klara påfrestningar behöver vi vara aktiva både psykiskt, socialt och fysiskt (Norling, 2001).  På frågan om vad som gjorde att de inte kunde göra önskade aktiviteter var det vanligaste svaret att det saknades pengar trots att det inte var dyra aktiviteter de önskade göra. Att kunna ha möjlighet att vandra på fjället, gå på kurs, att någon gång per år åka till Östersund och fika. Trots att detta är relativt billiga aktiviteter fanns det inte pengar till att utföra dessa aktiviteter. Endast en person angav lön som sin huvudsakliga inkomstkälla av 13 i arbetsför ålder. Skillnaderna är störst jämfört med övriga befolkningen gällande tillfredställelse med ekonomisk situation, sociala relationer och hälsa. Många personer med psykiska funktionsnedsättningar lever med begränsade resurser. Detta kan vara en av anledningarna till minskad möjlighet att delta i sociala aktiviteter. Ett större socialt nätverk är relaterat till en bättre livskvalitet (Brunt & Hansson, 2005). I denna undersökning angav endast en person, en kvinna tidsbrist pga. familjen som skäl till varför hon inte kunde göra önskade fritidsaktiviteter.  
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 6:2:3  Könsskillnader Två hypotesprövningar har gjorts med Perarson Chi-Square (Djurfelt et al. 2003). En hypotes prövning avseende skillnader i behovet av stöd/hjälp för att slippa vara ensam mellan könen och en avseende kön och hur nöjd man är med det boende man har. Dessa hypotesprövningar visade ingen signifikant skillnad mellan könen.  Resultatet av dessa hypotesprövningar är dock inte tillförlitligt. Vid genomförandet av Perarson Chi-Square test bör det vara en svarsfrekvens på minst 5 svar per kategori. Detta uppfylldes inte vid denna undersökning, trots sammanslagning av kategorier. Därför är det svårt att uttala sig om det finns en signifikant skillnad mellan könen.  6:3 Avslutande kommentar Tanken med psykiatrireformen som trädde i kraft1995, var att främja personer med psykiska funktionsnedsättningars möjlighet att återgå till ett socialt liv i samhället på egna villkor. Detta genom att erbjuda ett bättre socialt stöd. Insatserna skulle bygga personens egna önskemål och prioriteringar. Insatserna skulle ge individen större oberoende och högre integritet. Resultatet av denna undersökning visar att personerna i urvalsgruppen lever ett ensamt liv och de vanligaste aktiviteterna som utförs är ensamaktiviteter, passiva aktiviteter inom hemmets fyra väggar. Detta är inget liv personerna önskar att leva. De vill utföra aktiviteter utanför sitt hem. Fysiska inte stillasittande, varför görs inte detta?  Urvalsgruppen i denna undersökning lever ensamma utan ekonomiska möjligheter att göra något som sätter guldkant på tillvaron.  Åre kommuns vision är ”I vår kommun är det dynamik, hållbar utveckling och delaktighet som ger oss trygghet, framtidstro och livskvalitet” Jag tror att flera personer som ingått i denna undersökning/kartläggning känner låg livskvalitet och delaktighet och att detta leder till en dålig framtidstro. Delaktighet är att vara integrerad, och inte som tidigare segregerad från samhället. Jag citerade tidigare Ing-Marie Wiselgren som skrev att samhället behöver udda människor, att detta är ett steg i utvecklingen av normerna i ett samhälle. Kanske är det dags för samhället att anta detta. För att bygga framtidstro där alla medborgare känner delaktighet, trygghet, och livskvalitet. Delaktighet och tillgänglighet för en psykiskt funktionsnedsatt person bygger inte på konkreta saker som hissar, avfasade trottoarkanter eller nigande bussar. Det bygger på ett delaktighetsperspektiv. Självförtroende, självrespekt och gemenskap dvs.att vara integrerad och inte som tidigare segregerad från samhället och de ”normalas” vardagstilltro. 
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Flera personer angav sin sjukdom, ohälsa som anledning till varför de inte kunde göra önskade aktiviteter. Få önskade dock få hjälp och stöttning i kontakt med vård och mer kunskap om sin sjukdom. Via den yrkeserfarenhet jag har tror jag mig veta att många drar sig för att söka kontakt med vården. Kanske skulle det vara ett mindre steg att ta om man hade ACT team och Strength Models of Case Management. På detta sätt kunna erbjuda en bredd i hjälp- och stödinsatser i nära anknytning till personens hemmiljö. Kanske detta kunde bidra till att förlusterna som personerna har på grund av sin sjukdom enklare skulle kunna avhjälpas. Bara det att be om hjälp kan vara en förödmjukande upplevelse för en vuxen som förväntas klara av sina egna problem. (Burns & Firn, 2002).  Ett område att forska vidare på är vad personerna själva önskar i form av gemenskap och delaktighet. Vad skulle kunna bryta denna ofrivilligt isolerade livssituation? För att få en djupare förståelse för vad det är för mekanismer som gör att de hamnat i ensamhet. Detta med en kvalitativ studie.                
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Bilaga 1   2010-06-28       Åre Kommun Verksamhetsförvaltningen Hemvården Box 201 830 05 Järpen       På uppdrag från Åre kommun verksamhetsförvaltningen hemvården, kommer en kartläggning av personer med psykisk funktionsnedsättnings livssituation att genomföras under våren och hösten 2010 under ledning av Ewa Sahlström- Nilsson.      Yvonne Edlund Hemvårdschef                      
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Bilaga 2         Kartläggning av personer med psykisk funktionsnedsättning livssituation.   Jag heter Ewa Sahlström Nilsson och studerar Rehabiliteringsprogrammet på mittuniversitetet i Östersund/Sundsvall, sista terminen. Parallellt med mina studier är jag projektanställd som psykiatrisamordnare och boendestödjare i Årekommun.  Enkäten som du håller i din hand ingår som del av min c-uppsats med namnet ”Kartläggning av personer med psykiska funktionsnedsättningar bosatta i Åre kommun”. Denna C-uppsats kommer Årekommun att ta del av. Detta för att få bredare kunskap kring personer med psykiskt funktionsnedsättning livssituation.  Du får den här enkäten därför att du är en av de personer som på grund av psykiska/sociala svårigheter sökt hjälp/stöd via Åre kommun. Jag hoppas att du vill bidra med dina synpunkter och erfarenhet genom att besvara denna enkät.  Ditt deltagande i denna kartläggning är naturligtvis frivilligt och du kan avbryta ditt svarande om du så önskar.   ENKÄTSVAREN BEHANDLAS KONFIDENTIELLT- Inga namn eller personuppgifter kommer att redovisas och i uppsatsen. Det kommer inte att framgå vad enskilda personer svarat. Resultatet kommer att redovisas som siffror i tabell. Alla enkäter kommer att förstöras efter att ha databehandlats.  Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att vända dig till oss. Du kan nå oss via telefon eller mail.       Student   Handledare  Ewa Sahlström Nilsson                                                                        Björn Jakobsson 070- xxxxx                                                                                           063-xxxxx  Ewa.sahlström-nilsson@are.se                                                            björn.jakobsson@miun.se  
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 Bilaga 3   Enkät   Bakgrund:  1: Kön  � Man � Kvinna  2: Ålder_______   Boende:  3: Hur bor du idag? � Hus � Lägenhet � Tillfälligt boende hos anhörig eller bekant � Servicehus � Gruppbostad � Annat, i så fall vad? ______________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________  4: Vilka ingår i ditt hushåll? Fler svarsalternativ kan ges � Jag bor ensam � Jag bor tillsammans med Make/Maka/Sambo � Föräldrar � Syskon � Annan person     
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 5: Hur nöjd är du med din boendesituation?  � Mycket nöjd � Ganska nöjd � Ganska missnöjd � Mycket missnöjd � Vet inte   6: Har du något stöd i ditt boende? � Ja � Nej   7: Om ja vilken typ av stöd har du? Fler svarsalternativ kan ges � Hemtjänst � Färdtjänst � Trygghetslarm � Hjälpmedel förskrivet av arbetsterapeut  � Matlåda � Annat, i så fall vad? __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  8: Hur nöjd är du med det stöd du har?  � Mycket nöjd � Ganska nöjd � Ganska missnöjd � Mycket missnöjd � Vet inte      
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 Fritid:   9: Fördrar du att utföra fritidsaktiviteter  � Ensam � Tillsammans med andra � Både och beroende av vilken aktivitet jag gör   10: Har du varit på någon eller gjort några av följande aktiviteter den senaste månaden? � Tittat på Tv � Lyssnat på radio � Läst tidning � Läst en bok � Löst korsord/soduku � Surfat på internet � Bloggat � Pratat i telefon med vän/släkting � Varit på fest � Handlat mat � Handlat kläder � Handarbetat � Mekat med fordon � Snickrat � Studiecirkel � Deltagit i religiöst sammankomst � Utövat egen sport eller fysisk aktivitet � Kulturevenemang (bio, dans, konsert etc.) � Annat, i så fall vad? __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
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 11: Har du insatser/stöd för att kunna ha en aktiv fritid? � Ja � Nej   12: Om ja vilka insatser? __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   13: Finns det någon fritidsaktivitet som du inte gör idag men skulle vilja göra? __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   14: Vad hindra dig att göra denna önskade fritidsaktivitet? __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                 
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 Ekonomi:  15: Vilken är din huvudsakliga inkomstkälla? � Studiemedel � Kompletterande socialbidrag � Lön � A-kassa � Ålderspension � Sjukpenning � Tidsbegränsad sjukersättning, förtidspension. � Aktivitetsersättning � Annat, i så fall vad?  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   16: Har du något av följande ekonomiska stöd? � Bostadsbidrag � Bostadstillägg � Skuldsanering � Budgetrådgivning � Bidragsförskott � Barnbidrag � Annat, i så fall vad? __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________       
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 17: Har du någon som hjälper dig med din ekonomi? � Ja � Nej   18: Om ja vem hjälper dig � Mina barn � Min make/maka, partner � En vän/kompis � God man � Förvaltare � Personligt ombud � Annat, i så fall vad? __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   Kommunikation:  19: Hur reser du till arbete eller fritidsaktiviteter? Fler svarsalternativ kan ges � Buss � Bil � Åker med vänner och bekanta � Färdtjänst � På annat sätt vad? __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________      
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Hälsa:  20: Vilka av följande har du haft kontakt med det senaste sex månaderna? � Hälsocentral för kroppslig sjukdom eller hälsoundersökning � Hälsocentral för psykiska besvär � Psykiatrisk öppenvårdskontakt � Heldygnsvård (inlagd) på psykiatrisk klinik � Heldygnsvård på sjukhus � Stöd från frivillig organisation � Annat, i så fall vad? __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   21: Är du nöjd med de insatser du haft? � Ja � Nej      22: Om nej, vad skulle du ha önskat för insatser som hjälp för din hälsa? _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________         
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Slutligen:  23: Vad skulle du vilja få hjälp/stöd med? Rangordna gärna om Du kan. � Ekonomi och försörjning � Bostad, ordna lägenhet � Hitta sysselsättning/arbete/utbildning � Få kontakt med andra människor, slippa vara ensam � Prata om min situation � Få kunskap om min sjukdom och min hälsa � Få stöd i kontakter med myndigheter � Få stöd i kontakten med vården � Få råd och stöd i allmänhet � Något annat? Beskriv med egna ord  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    Tack för Du besvarat enkäten!         
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