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Abstrakt 

Introduktion: Under de senaste decennierna har olika omvårdnadsinsatser för individer med psykisk 

funktionsnedsättning växt sig allt större. En av dessa insatser är case management där den psykiskt 

funktionsnedsatta tillsammans med en case manager får hjälp att utföra aktiviteter på viktiga livsområden.   

Syfte: Är att beskriva nyttan av case management för personer med psykisk funktionsnedsättning. Metod: 

Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie där flertalet artiklar granskats. Resultat: En 

huvudkategori med fokus på case management som omvårdnadsinsats för den psykiskt funktionsnedsatta 

uppkom med sju tillhörande underkategorier. Dessa underkategorier var; självständigt liv, minskade 

symtom, tillgänglighet, ökad livskvalitet, relationsarbete, kommunikation och stöd av personal. Case 

management som omvårdnadsinsats visade sig ha ett stort inflytande i livet för människor med psykisk 

funktionsnedsättning. Diskussion: Ju mer kvalitetstid den psykiskt funktionsnedsatta får från en 

engagerad case manager, desto bättre relation och därmed bättre resultat. Intensive case management och 

Assertive Community Treatment är de modeller som bäst hjälper den psykiskt funktionsnedsatta till bättre 

livskvalitet, minskade psykiatriska symtom, ökad social förmåga och ett mer självständigt liv. Dessa 

modeller leder också till färre återinläggningar på sjukhus vilket är mer kostnadseffektivt för samhället. 

Slutsats: En bra relation mellan den psykiskt funktionsnedsatta och case managern gör att den psykiskt 

funktionsnedsatta får en bättre livskvalitet, mindre psykiatriska symtom och färre återinläggningar på 

sjukhus. Case management är framtidens vård för psykiskt funktionsnedsatta.  

Nyckelord: Case management, litteraturöversikt, livskvalitet, psykisk funktionsnedsättning, 

relationsarbete. 
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Introduktion  

 

Betala räkningar, ha en inkomst, sköta ett hushåll och leva ett vanligt liv är saker som är självklara för de 

flesta människor. För en individ med psykisk funktionsnedsättning kan däremot dessa vardagsbestyr vara 

en stor påfrestning. En individ med en psykisk funktionsnedsättning har ofta svårigheter att utföra 

aktiviteter på viktiga livsområden och dessa svårigheter är en konsekvens av deras psykiska 

funktionsnedsättning. Det är vanligt att många lider av en bristande verklighetsuppfattning och därmed 

har svårigheter att sköta sitt eget liv (Lundin & Möller, 2012). En funktionsnedsättning är en nedsättning av 

fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. En funktionsnedsättning kan uppstå till följd av 

sjukdom eller annat tillstånd eller till följd av en medfödd eller förvärvad skada. Sådana sjukdomar, 

tillstånd eller skador kan vara av bestående eller av övergående natur (Socialstyrelsen, 2007). 

Många psykiskt funktionsnedsatta ser också sig själv som avvikande, någon som inte överensstämmer med 

normen. Detta i sin tur skapar skam och ångest hos den psykiskt funktionsnedsatta. Denna 

självstigmatisering är en medveten eller omedveten process där den stigmatiserade personen tror att 

omgivningens fördomar är sanna och därmed har ett nedvärderande utpekande mot sig själv (Byrne, 2000).  

Under de senaste decennierna har olika omvårdnadsinsatser för individer med psykisk 

funktionsnedsättning växt sig allt större. En av dessa insatser är case management som etablerades först i 

USA mellan 1960 och 1970, i samband med stora nedläggningar av psykiatriska kliniker. Det hade 

konstaterats att individer som skrivits ut från psykiatriska kliniker hade svårt att ta hand om sig själva. 

Därför utvecklades olika modeller av case management som hade som uppgift att hjälpa personer med 

psykiska funktionsnedsättningar (Ivezić, Mužinić, & Filipac, 2010). Case management kan definieras som 

den insats som samordnar vården för personer med allvarliga psykiska funktionsnedsättningar, så att de 

ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt (Socialstyrelsen, 2011a). Case management är inte en 

metod eller en modell, utan flera olika varianter på hur man tillgodoser och samordnar insatser för en 

person med sammansatta behov. Den gemensamma nämnaren för de olika case management- modellerna 

är att det skulle bli bättre kontinuitet i vården genom täta kontakter mellan case managern och den 

psykiskt funktionsnedsatta.  De som arbetar som case managers kan vara socialarbetare, psykologer, 

sjuksköterskor och terapeuter. För att arbeta som case manager krävs speciell utbildning inom psykiatri 

(Ivezić, Mužinić, & Filipac, 2010). Socialstyrelsen (2011a) definierar en case manager som en vårdsamordnare 

som har en koordinerande funktion med ansvar för att utredning, planering och adekvata insatser 

genomförs och följs upp med den psykiskt funktionsnedsatta. 
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Antal psykiskt funktionsnedsatta per case manager är olika men det finns några allmänna riktlinjer. Vid 

intensiv case management rekommenderas en case manager på tio personer och vid vanlig case 

management rekommenderas en case manager på 25 personer med psykisk funktionsnedsättning (Ivezić, 

Mužinić, & Filipac, 2010). Vanlig psykiatrisk vård bygger på god psykiatrisk omvårdnad som skall bygga på 

respekt för människans egenvärde och integritet, frihet och självbestämmanderätt, samt en tilltro till 

människans utvecklingspotentialer (Hummelvolls, 1997). 

Den psykiatriska vården i Sverige har förändrats mycket under de senaste decennierna. Det yttersta målet 

är att återintegrera personer med psykiska funktionsnedsättningar i samhället så att de kan leva ett så 

normalt liv som möjligt. Man skall så tidigt som möjligt identifiera sjukdomen, behandla symtom, bistå i 

rehabilitering, förebygga återfall samt hjälpa till så att människor får egen bostad och ett arbete 

Socialstyrelsen (2011b). Enligt Socialtjänstlagen [SoL] (SFS 2001:453) 5 kap 7 §, skall socialnämnden verka 

för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får 

möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra. Som en följd av psykiatrireformen 1995 

fick Socialtjänsten en mängd nya uppgifter och många olika typer av verksamheter har utvecklats. Det 

handlar i många fall om att träffa människor i hemmiljön och människor som tidigare skulle ha varit inom 

den psykiatriska vården. Ett sätt att underlätta denna förändringsprocess var att inrätta verksamheter med 

personliga ombud. År 2000 fick Socialstyrelsen ett uppdrag av regeringen att utveckla verksamheter med 

personliga ombud för personer med psykisk funktionsnedsättning. Verksamheterna skulle följas och 

utvärderas och ett utbildningsprogram för personliga ombud utvecklades (Klockmo, Marnetoft & 

Nordenmark, 2012).  

De personliga ombuden i Sverige är för det mesta rekryterade från kommuner och landsting. De har goda 

kunskaper om psykiska funktionsnedsättningar och har också kunskaper om hur olika myndigheter 

arbetar men det är också en helt ny roll för de som är verksamma som personliga ombud. I Socialstyrelsens 

meddelandeblad nr 5 (2011c) finns att läsa de personliga ombudens huvudsakliga arbetsuppgifter. 

Arbetsuppgifterna innebär att ombuden och klienten tillsammans kommer fram till vilket vårdbehov, 

vilket stöd, vilken service, vilken rehabilitering och vilken sysselsättning klienten behöver. Ombuden skall 

arbeta långsiktigt för klienten och ska också se till att kontakterna med de olika myndigheterna är goda. 

Allt arbete skall ske tillsammans med klienten och arbetssättet är det man kallar case management.  

Det finns som beskrivits ovan en rad olika modeller av case management. Mäklarmodellen innebär att 

personliga ombudet/case managern inte har någon klinisk expertis och inte heller gör några egna 

behandlingsinsatser.  Man försöker istället identifiera icke tillgodosedda behov och är därför i behov av ett 

aktivt fungerande vårdsystem. Utmärkande är att man ofta har ett stort antal klienter per case manager. I 
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den ”kliniska case management modellen” har case managern både ett samordnande ansvar, erfarenhet av 

vård och också en behandlande roll, t.ex. i social träning. ACT-modellen ( ”Assertive community treatment”) 

är den mest omfattade modellen. Då finns ett team som tar hela samordnandet och även det behandlande 

ansvaret. Teamet skall finnas tillgängligt dygnet runt och kan bestå av socialarbetare, sjuksköterskor och 

psykiater. Teamet skall vara så stort att det kan täcka upp för varandra. Det ska vara ca 10 klienter per 

team-medlem.  När det gäller  ICT (” intensiv case management”), är case managern oftast en terapeut som 

har kontakt med få klienter men ska då ha täta kontakter. Resursmodellen eller mindre intensiv case 

management innebär att case managern utgår mer från den psykiskt funktionsnedsattas egna val när man 

planerar insatserna och att man gärna arbetar med individens positiva förmågor (Socialstyrelsen, 2011d). 

Den här modellen används mest i Sverige idag och case managern kallas såsom beskrivits ovan - personligt 

ombud. Det finns stora variationer mellan kommunerna i hur de organiserar sin verksamhet när det gäller 

de här frågorna. Idag har kommunerna möjlighet men inte skyldighet att erbjuda personligt ombud 

(Socialstyrelsen, 2009).  I studier hävdas att ICT fungerar bäst på de psykiskt funktionsnedsatta som oftare 

söker sjukhusvård. Om de psykiskt funktionsnedsatta ofta har återfall på sjukhus har det visat sig att ICT 

kan minska detta (Burns et al., 2007).  

En omvårdnadsteoretiker som har präglat case management är Hildegard Peplau. Hennes teori 

kännetecknas av att den fokuserar på de terapeutiska relationerna mellan vårdare och klient. Den 

relationen är grunden för hela omvårdnadsprocessen. Kärnan i teorin är att man vill skapa en gemensam 

upplevelse som innebär att sjuksköterskan ska vara uppmärksam på de interpersonliga processer som 

uppstår mellan sjuksköterska och patient. Peplau menar att omvårdnad är ett instrument för lärande som 

både patienten och sjuksköterskan kan växa av och som leder till att de tillsammans kan lösa problem. 

(Forchuk, 1995). 

Problemformulering 

 

Som sjuksköterskestudenter kom vi vid vår verksamhetsförlagda utbildning inom psykiatrin i kontakt med 

personer med olika typer av psykiska funktionsnedsättningar. Det var frustrerande att dessa individer med 

jämna mellanrum återkom till psykiatrisk avdelning. Den hjälp de har rätt att få i hemmet enligt 

Socialstyrelsen verkade inte riktigt fungera. Vi ville undersöka hur case management fungerar både i 

Sverige och övriga länder och vilken nytta case management har för personer med psykisk 

funktionsnedsättning.  
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Syfte  

Syftet med litteraturstudien är att beskriva nyttan av case management för personer med psykisk 

funktionsnedsättning. 

 

Metod 

Design 

För att kartlägga kunskapsläget inom valt område har litteraturöversikt valts som metod. Kunskapsläget 

och forskningsfronten kan fastställas genom ett brett sökande, bred analys och bred sammanställning inom 

problemområdet. Både kvalitativa och kvantitativa ansatser anses viktiga ur forskarsynpunkt (Segersten, 

2012, s. 100). 

Inklusions- och exklusionskriterier 

 

Inklusionskriterierna i denna studie var att artiklarna skulle förklara vilken nytta case management har för 

personer med psykiskt funktionsnedsättning, vara skrivna på engelska, ha ett åldersintervall mellan 18-64 

år, vara peer reviewed, vara publicerade efter år 2003 och tillgängliga som fulltext via databaserna 

PubMed, Cinahl och PyscInfo. Exklusionskriterier var studier som inriktades mot missbrukare i 

kombination med psykisk funktionsnedsättning och personer som inte led av en psykisk 

funktionsnedsättning. Även artiklar som visat låg kvalitet enligt den granskningsmall som använts har 

exkluderats. 

Litteratursökning  

Sökningen efter vetenskapliga artiklar genomfördes i databaserna PubMed, Cinahl och PsychInfo. En första 

fritextsökning med Mesh-termen Case Management gjordes i PubMed för att få en uppfattning om det 

undersökta områdets omfång och storlek. Resultatet gav 7.993 st träffar vilket visade behovet av ytterligare 

begränsningar i sökningen. Den andra Mesh-termen var Mental disorder/psycology och gav 210.114  träffar 

i PubMed. Den tredje Mesh-termen som användes var Family/psychology och gav 57.376 träffar i PubMed. 

Sökord som valdes svarade mot syftet. Mesh-termer kombinerades sedan med varandra samt med fria 

sökord såsom quality of life och mental illness.  Kompletterande kontroll av referenslistor genomfördes via 

manuell sökning för att fånga så många relevanta studier som möjligt men resulterade inte i några fler 
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funna studier. En översikt av sökord, databaser, begränsningar och antal träffar redovisas i tabell 1. 

Urvalsprocessen genomfördes i fyra steg, se tabell 1.  

 

Tabell 1, översikt av litteratursökningar, gjorda 2013-09-04 

Databas Sökord Avgränsningar Antal 

relevanta 

träffar 

Urval 

1 

Urval 

2 

Urval 

3 

Urval 

4 

PubMed "Case 

Management"[Mesh] 

AND quality of life AND 

mental illness 

Adult 19-44 år 

Senaste 10 åren 

51 35 13 7 3 

PubMed ("Mental 

Disorders/psychology"[

Mesh]) AND "Case 

Management"[Mesh]  

Adult 19-44 år 

Senaste 10 åren 

121 30 10 7 

 

5 

 

 

PubMed 

 

("Mental 

Disorders/psychology"[

Mesh]) AND "Case 

Management"[Mesh] 

AND interview 

 

 

Adult 19-44 år 

Senaste 10 åren 

 

 

15 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

PubMed "Case 

Management"[Mesh] 

AND "Mental 

Disorders/psychology"[

Mesh]) AND 

"Family/psychology"[Me

sh] 

Senaste 10 åren 16 

 

7 1 1 

 

1 

PsycInfo Case management Peer rewied 72 22 10 3 

 

2 
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Urval 1 – artiklarnas abstrakt lästes. Urval 2 – hela artiklar lästes. Urval 3 – artiklar för granskning.  

Urval 4 – artiklar valda till resultat. 

 

Urval och granskning 

 

Artiklarna som presenteras i bilaga 1 Översikt över valda artiklar valdes ut efter titelnamn som kändes 

relevanta mot syftet. 110 abstrakt lästes i urval 1 och av dessa lästes 41 hela artiklar (urval 2) varav 22 

artiklar gick vidare för granskning (urval 3). Varje artikel lästes flera gånger och engelska ord som inte 

förstods vid första läsning översattes för att sammanhanget i texten skulle förstås. Av dessa 22 artiklar 

inkluderades slutligen 14 (urval 4). De artiklar som valdes bort hade antingen fel målgrupp i fokus, svarade 

inte mot syftet, resultatdel som inte gick att anpassa till omvårdnad eller ansågs inte vetenskapliga. Mallen 

Artikelgranskning (Bilaga 2) inspirerad av Hellzén, Johansson & Pejlert (1999) samt Granskningsmallen 

(Bilaga 3) inspirerad av Carlsson och Eiman (2003) har varit stöd vid kvalitetsbedömningen av artiklarna.  

Analys 

 

Valda artiklar har lästs upprepade gånger av båda författarna för att få en djupare förståelse kring 

resultatet och dess huvudbudskap. Överstrykningspennor i olika färger har använts för att markera 

stycken med liknande innehåll. För att få en bra översikt över de valda artiklarna har ett dokument med 

titeln Artikelöversikt upprättats (bilaga 1) där syfte och sammanfattning av resultatet för varje artikel 

presenteras. Nyckelfynden i resultaten har identifierats och likheter och skillnader mellan de olika 

studierna har jämförts. Fokus i resultatdelen har legat på att innehållet skall svara mot syftet. 

AND Quality of life 

AND Mental illness 

Adult 18 och 

äldre 

Senaste 10 åren 

 

Cinahl Case management   

AND quality of life 

AND mental illness 

 

Senaste 10 åren 34 12 5 3 

 

2 
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Sammanfattningen av varje resultat har lästs upprepade gånger och temat Case management som 

omvårdnadsinsats för psykiskt funktionsnedsatta har skapats. Därefter utformades underkategorier som väl 

skulle presentera innehållet i resultatet och svara mot syftet. Huvudkategori och underkategorier (Friberg, 

2012, ss. 127-129) presenteras i en översikt och redovisas i tabell 2 .  

 

Tabell 2 Huvudkategori och Underkategorier 

Huvudkategori Case management 

som 

omvårdnadsinsats 

för psykiskt 

funktionsnedsatta 

Underkategorier Självständigt liv 

 Minskade symtom 

 Tillgänglighet 

 Ökad livskvalitet 

 Relationsarbete 

 Kommunikation 

 Stöd av vårdpersonal 

 

Etiska överväganden 

De inkluderade artiklarna har tagit hänsyn till etiska aspekter i sina studier. Vid analys och granskning har 

de översatts och inte förvanskats gällande innehåll och resultat. 

Resultat 

Resultatet i denna litteraturöversikt kommer efter bearbetning av 14 vetenskapliga artiklar, samtliga 

publicerade i vetenskapliga tidsskrifter. 4 är utförda med kvalitativ metod, 8 med kvantitativ metod och 2 

med en blandning av båda metoderna. Artiklarna har sitt ursprung i olika länder; Usa (n=1,3,4,7,9,10,11, 

12), Sverige (n= 2), Tyskland (n= 5,6), Irland (n=8), Kina (n= 13), Canada (n=14).  Med hänvisning till tabell 2 

redovisas resultatet med en huvudkategori och sju underkategorier. 
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Case management som omvårdnadsinsats för psykiskt funktionsnedsatta  

 

Huvudkategorin beskriver hur viktig case management är för den psykiskt funktionsnedsatta i vardagen. Hur de 

psykiska symtomen kan minska och livskvaliteten öka om det finns en tillgänglig case manager som hjälper den 

psykiskt funktionsnedsatta till ett mer självständigt liv. Den beskriver också hur viktigt det är att case managern 

försöker få en förtroendefull relation och hittar den psykiskt funktionsnedsattas behov genom att själv agera och vara 

på ett visst sätt. God kommunikation mellan case manager, olika vårdenheter och med anhöriga gör att stödet till den 

psykiskt funktionsnedsatta blir bättre. 

Självständigt liv 

 

Woltmann & Whitley (2010) påpekar att tillit och respekt mellan den psykiskt funktionsnedsatta och sin 

case manager spelar stor roll när det gäller den långsiktiga vårdplaneringen. Denna tillit och respekt gör att 

den psykiskt funktionsnedsatta får hjälp till ett mer självständigt liv. Personer med psykiska allvarliga 

sjukdomar har ofta ett begränsat nätverk och har också svårt att finna nya vänner. Därför är en case 

manager en viktig del i individens vardag. Att få råd om och även vara delaktig i beslut gör mycket för 

relationen mellan den psykiskt funktionsnedsatta och case managern och även för individens autonomi. 

Detta har i studien visat sig vara en stor framgångsfaktor.  

 

“Well. I’ll try to make decisions by myself, but if I am not sure I will go to my case worker and 

talk to her about it, before I do it, and if she will put me on the right track. You know, she 

won’t steer me wrong…I go to her and ask her if this is right, or is it wrong, before I do it” 

(Woltmann & Whitley, 2010, s. 32). 

 

Minskade symtom 

 

Wong, Yeung, & Ching (2009) ville undersöka och jämföra skillnaden mellan vanlig standardiserad 

psykiatrisk vård och vård med case management för de psykiskt funktionsnedsatta. Man var intresserad av 

att veta om case mangement kunde förbättra tre viktiga aspekter hos den psykiskt funktionsnedsatta 

personen. Dessa punkter var ökad livskvalitet, färre återbesök till psykiatrisk klinik och minskade 

psykiatriska symtom. Case managers främsta arbetsuppgifter i studien var att få den psykiskt 

funktionsnedsatta att förstå sin egen sjukdom, de skulle kunna hantera sina psykiatriska symtom för att 
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undvika återfall, kunna uppmuntra till ett självständigt liv, göra en krisbedömning och erbjuda stöd och 

terapi till den psykiskt funktionsnedsatta personen och dess anhöriga.  De psykiskt funktionsnedsatta 

bodde på ett boende tillsammans med andra psykiskt funktionsnedsatta och fick vård dygnet runt av 

utbildad personal. Man tillämpade en egen case management modell där socialarbetare arbetade som case 

managers och sjuksköterskan tog hand om hälsorelaterade uppgifter som medicinering och 

hygienaspekter. En psykiatriker var tillgänglig vid akuta händelser. Genom detta samarbete visade det sig 

att denna case management- modell gav minskade psykiatriska symtom och färre återbesök till akut 

psykiatrisk sjukhusvårdsenhet. 

Björkman & Hansson (2007) har i en 6 års uppföljningsstudie mätt hur vårdbehov, psykiska symtom, 

psykosocial funktion, livskvalitet och sociala kontakter förändrats över tid för psykiskt funktionsnedsatta 

som har haft intensiv case managementmodell, ICT, som stöd. De psykiskt funktionsnedsatta har alla haft 

en case manager under denna 6-års period, dock har inte alla haft samma case manager under hela 

perioden. Man har haft kontakt dagtid under veckorna men har även kunnat ta hjälp av case managern vid 

krissituationer. Resultatet visade att både vårdbehov och psykiska symtom hade minskat, psykosocial 

funktion hade ökat, livskvalitet likaså samt att de psykiskt funktionsnedsatta också hade utökat sitt sociala 

nätverk. De psykiskt funktionsnedsatta var mycket nöjda med sin case management service. 

Tillgänglighet 

 

En case manager kan underlätta vardagen för den psykiskt funktionsnedsatta på många olika sätt. Enligt 

Buck & Alexander (2006) ville majoriteten av de psykiskt funktionsnedsatta ha hjälp med att utföra 

vardagliga arbetsuppgifter som att få hjälp inom hushållet, kunna handla mat och hämta ut mediciner.  

Den sociala biten samt att bara finnas till hands är viktiga arbetsuppgifter för en case manager. 

”She was there for me when I went in for an operation – to support me and to be there for my 

family. She talked with me and my mother”. ”When I broke down, she was there for me. Like 

when I was in the hospital and she brought me money that I had set aside” (Buck & 

Alexander, 2006, s. 476).  

Buck & Alexander (2006) hävdar i samma studie att de flesta är mycket nöjda med sin case manager men 

att ett fåtal ändå har negativa åsikter och upplever frustration när case managern inte funnits där för dem 

när de har varit i behov av hjälp. 
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”I wish she would carry through with what she says. She told me she´d help with Christmans 

presents and never did”. ”She hasn´t picked up my clothes from the lodge even though I have 

asked a million times” (Buck & Alexander, 2006, s. 477). 

Rivera, Sullivan & Valeti (2007) berättar att under de senaste åren har intresset ökat för att använda vanliga 

människor som tidigare lidit av en psykisk sjukdom som en del av omvårdnaden för psykiskt 

funktionsnedsatta. Intresset har legat kring vilken påverkan det kan ha på en psykisk funktionsnedsatt 

människas livskvalitet att ta hjälp av människor med egen erfarenhet av psykiatriska sjukdomar. I deras 

studie undersöktes vilken påverkan denna typ av vård kan ha på psykisk funktionsnedsatta. Tre olika 

typer av case management jämfördes. De psykiskt funktionsnedsatta delades in i tre olika grupper, där en 

grupp fick case management och tillskott av före detta psykiskt funktionsnedsatta individer som case 

managers i deras vardag.  Forskningspersonerna fick svara på ett formulär för att matchas ihop med de 

psykiskt funktionsnedsatta för att de skulle skapa en så bra relation som möjligt. I de resterande grupperna 

fick en grupp vanlig case management och en annan grupp fick case management med tillgång till en 

psykolog.   Resultatet visade att det inte utgjorde någon större skillnad gällande den sociala livssituationen 

för de psykiskt funktionsnedsatta beroende på vilken grupp av case manager de hade. 

O´Brien et al. (2012) har i sin interventionsstudie jämfört ICT med vanlig case management. Resultatet 

visade att ICT innebär ett större engagemang från case managern, bättre struktur och mer terapi. Detta gav 

den psykiskt funktionsnedsatta mycket mindre psykiatriska symtom, bättre mående och snabbare 

återhämtning i sitt psykiska mående.  

Ökad livskvalitet 

 

Självstigmatisering är ett stort problem hos psykiskt funktionsnedsatta. Som individer blir psykiskt 

funktionsnedsatta ofta utpekade som avvikande och utvecklar därmed en mycket låg självkänsla. Man har 

forskat i hur stor utsträckning individens självstigma är relaterad till deras uppfattningar om livskvalitet 

och hur case managern påverkar det förhållandet. Resultatet stödjer tidigare forskning om hur upplevd 

självstigma är en smärtsam verklighet för psykiskt funktionsnedsatta och att det ofta leder till sämre 

livskvalitet. Case managern kan även ha en påverkan på detta samband. Beroende på vilken personkemi 

och vilken relation case managern och den psykiskt funktionsnedsatta får tillsammans kan livskvaliteten 

både påverkas positivt och negativt (Kondrat & Early, 2010). 

I en kvalitativ studie av Badger, McNiece, Bonham, Jacobson, & Gelenberg (2003) beskrevs vilken påverkan 

den offentliga psykiatriska vården hade på den psykiskt funktionsnedsatta. Intresset låg i att ta reda på vad 
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det var som gjorde vården bra och vad som kunde förbättras för att tillmötesgå den psykiskt 

funktionsnedsattas behov. 15 stycken psykiskt funktionsnedsatta djupintervjuades med frågor rörande 

deras livskvalitet, användning av läkemedel, hur länge de fått hjälp via psykiatriska vården och hur nöjda 

de var med sin case manager. Case managers blev via telefon intervjuad gällande relationen till sina 

klienter. Många av de psykiskt funktionsnedsatta berättade att de var i behov av mer tid med sina case 

managers för att höja livskvaliten. De ville ha hjälp med vardagliga uppgifter, någon de kunde utföra 

aktiviter tillsammans med, kostplan för att kunna gå ner i vikt, hjälp med att hitta ett arbete, hjälp med att 

ordna ekonomin och mycket annat. Många kände att detta var områden de var begränsade i att sköta 

själva. En majoritet förklarade även att de förväntade sig hjälp av sin case manager med att hitta en 

livspartner. De saknade intimitet och ha någon att utbyta tankar med vilket skulle hjälpa dem att öka sin 

livskvalitet.  

Relationsarbete 

 

Solomon, Alexander & Uhl (2010) har undersökt hur anhöriga och case managers sätt att vara som person 

påverkar den psykiskt funktionsnedsattas rehabilitering och risken för återfall. Om anhöriga eller case 

managern upplevs vara fientlig och kritisk i sin framtoning genom att visa starka känslor påverkas den 

psykiskt funktionsnedsatta negativt och risken för återfall ökar. Betydelsen ligger i att utbilda familjer så att 

de får ökad kännedom om den psykiska sjukdomen. Genom utbildning kan anhörigas känslouttryck bli 

mildare och därmed påverka relationen till det bättre. 

I en studie av Yamashita, Forchuk, & Mound (2005) beskrevs att sjuksköterskors upplevelse av att arbeta 

med psykiskt funktionsnedsatta visade att den viktigaste grundstenen i relationsarbetet med den psykiskt 

funktionsnedsatta är att skapa en förtroendefull relation. Genom att intervjua 16 sjuksköterskors 

upplevelser i omvårdnadsarbetet visade resultatet att följande punkter var viktiga; öppenhet, ärlighet, tillit 

och respekt. Enligt sjuksköterskorna låg tyngdpunkten på att lära känna personen bakom sjukdomen och 

att kunna förstå vad personen hade för behov och planer inför framtiden. Det handlade inte enbart om att 

tillgodose den psykiskt funktionsnedsattas behov av hjälp utan även om att ge stöd till anhöriga. Många 

familjer ville enligt sjuksköterskorna känna en delaktighet i vården kring den psykiskt funktionsnedsatta 

och tillsammans med case managern arbetade anhöriga aktivt för att få den psykiskt funktionsnedsatta att 

kunna fungera i samhället. Resultatet visade att detta förbättrade inte bara individens självförtroende utan 

minskade även risken för återfall till en psykiatrisk klinik.  
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 “You have to get to know your client; you have to find out where he has been, where he is, 

and where he wants to go. So find out what his needs are, what his goals are.” (Yamashita, 

Forchuk, & Mound, 2005). 

Genischen et al. (2009) har undersökt vad undersköterskor tycker om att ge case management till psykiskt 

funktionsnedsatta inom primärvården. Undersköterskor har fått agerat case managers och haft aktiv 

telefonkontakt med patienter med diagnosen depression. Undersköterskorna lyssnade, konverserade, hade 

en direkt kommunikation och kunde på så sätt hjälpa patienterna via telefon. Resultatet av denna 

kvalitativa studie bidrog med både positiva och negativa aspekter i vården kring människor med psykisk 

funktionsnedsättning. Resultatet visade också att många undersköterskor gillade sin nya roll som case 

manager. De kände att de fick en större inblick i medicinska frågor och kände ökad tillfredställe av att 

kunna hjälpa psykiskt funktionsnedsatta. Samtliga undersköterskor förklarade att den viktigaste rollen 

inom case management var att utveckla en stark relation med den psykiskt funktionsnedsatta och att han 

eller hon fick någon som lyssnade på deras problem. 

”One patient, she was… really upset and started crying like mad and then she thanked me 

afterwards, it had been such a great help that she could get it all off her chest. Just by listening 

I was able to help her” (Genischen et al., 2009, s. 515). 

Samtliga undersköterskor underströk att den största nackdelen var bristen på tid. Många patienter var i 

behov av samtal men bristen på tid var ibland påtaglig. Vissa undersköterskor kände sig till och med 

tvungna att ringa sina patienter på fritiden. Därför var det inte ovanligt att många undersköterskor tog 

med sig patienternas problem hem vilket påverkade deras eget mående negativt. 

 “Then she goes and tells me that she´s been beaten up by her husband. When you know such 

 things, you carry them around with you. I´ve got a kind of neurotic need to help and imagine 

 I have to save the world (laughs). So of course I had to take it all back home with me” 

 (Genischen et al., 2009, s. 516). 

Kommunikation 

 

För att kunna förbättra livskvalitet för psykiskt funktionsnedsatta har Rollman et al. (2005) undersökt 

vilken nytta ett aktivt telefonbaserat stöd har. Det aktiva stödet innebar att en case manager kontaktade 

den psykiskt funktionsnedsatta via telefon en gång per månad.  Resultatet visar att denna typ av 

kommunikation är ett effektivt sätt att bedriva vård för personer med psykisk funktionsnedsättning. 

Patienter upplevde mindre ångest, mindre depressiva symtom och ökad livskvalitet efter tolv månaders 
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intervention med månadsvis telefonkontakt med en case manager. I Tyskland har Genischen et al., (2009) 

genomfört en likartad studie där vårdpersonal fick agera case managers. Vårdpersonalen ringde upp 

patienter med diagnosen depression veckovis under ett års tid. Denna typ av telefonbaserad case 

management visade sig ha samma goda inverkan på den psykiskt funktionsnedsatta och resulterade i 

minskade depressionssymtom och ökad följsamhet vid behandlingar. 

Informationsutbyte mellan en case manager och anhörig får inte ske om den psykiskt funktionsnedsatta 

inte själv samtycker. Det kan handla om att den psykiskt funktionsnedsatta har varit med om en 

traumatisk upplevelse med en familjemedlem i sin barndom. Kontakten med en anhörig skall därför 

komma på uppmaning av den psykiskt funktionsnedsatta själv. Det är också vanligt att många psykiskt 

funktionsnedsatta inte har någon familj som engagerar sig tillräckligt i deras liv vilket kan påverka 

livskvaliteten negativt (Chen, 2008). 

Inom slutenvården anser sjuksköterskor att kommunikationen mellan slutenvårdspersonal och personal 

som jobbar utanför slutenvården är mycket viktig för att upprätthålla kontinuititet och god omvårdnad för 

den psykiskt funktionsnedsatta. Att stödja varandra som personal, att berömma och ge feedback är också 

något som påverkar en arbetsgrupp positivt i arbetet med de psykiskt funktionsnedsatta (Yamashita, 

Forchuk, & Mound, 2005). 

Stöd av vårdpersonal 

 

Genischen et al., (2009) hävdar att det inte alltid behövs högutbildad personal för att kunna agera som en 

kompetent case manager. Deras projekt handlade om att låta undersköterskor istället för läkare ha den 

direkta kommunikationen med patienter som kommer in till primärvården med depression. Patienter och 

personal upplevde denna kommunikation positivt och många gånger var patienterna mer intresserade av 

att kontakta undersköterskorna än läkare vid samtal. Undersköterskorna kände sig behövda och 

tillfredsställda när de kunde hjälpa patienterna med de extra samtal patienterna fick. Bristen på utbildning 

inom ämnet gjorde att många undersköterskor upplevde samtalet som ansträngande vilket resulterade i att 

de inte alltid hade bra svar att ge patienterna. Många gånger tog undersköterskorna med patienternas 

problem hem vilket påverkade deras mående negativt. 

Badger et al., (2003) berättar att många psykiskt funktionsnedsatta upplever frustration över stor 

personalomsättning när det gäller deras case managers. Många psykiskt funktionsnedsatta upplevde det 

svårare att få till en god relation sådana gånger. Detta intygades även av de case managers som 

intervjuades i studien. Det var inte ovanligt att många case managers kände uppgivenhet kring de 
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begränsade resurser som fanns. Arbetsbördan var ibland så pass stor att många kände för att ge upp. De 

kunde inte erbjuda sina klienter den hjälp de var i behov av och de kunde inte utveckla den relation de 

skulle vilja med sina klienter.  

Diskussion  

Metoddiskussion  

 

De Mesh-termer vi använt, "Mental Disorders/psychology"[Mesh], "Case Management"[Mesh] och 

"Family/psychology"[Mesh] gav många träffar. Det fanns många abstrakt som mycket väl svarade mot vårt 

syfte. En nackdel var att de flesta artiklar var kvantitativa vilket innebar att det djup vi eftersträvade 

minskade. Eftersom vårt syfte var att beskriva och undersöka nyttan av case management ur den psykiskt 

funktionsnedsattas synvinkel, var vår tanke att hitta fler djupintervjuer med psykiskt funktionsnedsatta, 

där vi kunde få fram hur det här med case management fungerar i verkligheten. Vi utökade sökningen 

med fritext quality of life som var ett ord som kändes viktigt att ha med och som också skulle hjälpa till att 

hitta artiklar som svarade mot vårt syfte. Trots att olika sökord användes i olika databaser återkom många 

valda artiklar som träffar i alla tre databaser. Detta tyder på att sökorden svarade väl mot syftet.  

Resultatdiskussion      

  

Syftet med litteraturstudien var att beskriva nyttan av case management för personer med psykisk 

funktionsnedsättning. Resultatet utmynnade i en huvudkategori och sju underkategorier som tillsammans 

sammanfattar den nytta en case manager och case management har för den psykiskt funktionsnedsatta i 

vardagen.  

Resultatet visar att relationsarbete var en av de viktigaste hörnstenarna i arbetet som case manager. 

Människor med psykisk funktionsnedsättning, som hade en bra relation med sin case manager, fick 

väsentligt bättre livskvalitet och bättre återhämtning. Relationsarbetet är viktigt både när det gäller 

omvårdnaden och rehabiliteringen för personer med psykisk funktionsnedsättning. Med den 

självstigmatisering som är så vanlig hos psykiskt funktionsnedsatta så kan en engagerad case manager 

hjälpa till med det som den psykiskt funktionsnedsatta känner att den inte klarar av eller tror att den inte 

klarar av. En återkommande god kontakt mellan case managern och de psykiskt funktionsnedsatta, där 

förhoppningsvis personkemin stämmer bra överens, gör att relationen blir bra. Resultatet visar att grunden 
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i omvårdnadsprocessen handlar om relationen mellan vårdare och patient vilket också Peplau (1995) 

menar är det grundläggande i alla mänskliga möten mellan sjuksköterskan och den psykiskt 

funktionsnedsatta.  

Även omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbee hade en teori där mycket fokus låg på relationen och 

kommunikationen mellan vårdare och patient. Hennes teori växte fram under 1960-talet och den teorin 

stämmer också väl överens med hur case management bör fungera idag. Patienten bör alltid stå i centrum 

och ses som likvärdig och man bör redan från början tillgodose patientens behov samt bygga upp en bra 

relation tillsammans (Kirkevold, 2000). 

Tillgänglighet är viktigt för de psykiskt funktionsnedsatta. Resultatet visar att patienterna upplevde det 

som positivt när case managern fanns där för dem. Det sociala nätverket, familj och vänner, är också 

viktigt. Men familjemedlemmar till psykisk funktionsnedsatta känner ofta en oro inför framtiden. Många 

psykiskt funktionsnedsatta har sedan tidigare på grund av sitt handikapp ett begränsat nätverk av 

människor i sina liv. Att finna nya vänskapsrelationer utgör också ett hinder eftersom många har svårt att 

fungera normalt bland människor. Den psykiskt funktionsnedsatta värderar därför sin relation till sin case 

manager högt eftersom den psykiskt funktionsnedsatta får chansen att vara delaktig i viktiga beslut 

rörande personen själv. Den psykiskt funktionsnedsatta har dessutom möjlighet att vända sig till sin case 

manager vid frågor rörande det mesta i vardagen. Denna känsla av samhörighet och delaktighet ger tillit 

och respekt och har visat sig påverka den psykiskt funktionsnedsattas autonomi och därmed förmågan till 

att leva ett mer självständigt liv.  

Sono et al., (2011) tar i deras studie upp att anhöriga som har hand om vården av psykiskt 

funktionsnedsatta många gånger känner att de inte har möjlighet att tillgodose den psykiskt 

funktionsnedsattas behov tillräckligt. Familjemedlemmar får ibland dra ett alltför tungt lass vilket många 

gånger orsakar stora besvär för dem. Såsom också tas upp i resultatet under avsnittet Stöd från 

vårdpersonal, beskriver Sono et al., (2011)  att om samhället erbjuder den psykiskt funktionsnedsatta ACT 

hoppas familjemedlemmar att den psykiskt funktionsnedsatta får tillräcklig hjälp för att kunna leva ett mer 

självständigt liv.  

Vidare i studien nämns hur stressade familjer påverkade vården av den psykiskt funktionsnedsatta 

negativt. Ju mer stress desto sämre hjälp. Även om det visade sig i studien att ACT till de psykiskt 

funktionsnedsatta gav bra resultat visade det sig också att hjälp från anhöriga var ovärderlig. Men i många 

fall handlar det för de anhöriga om att kunna hantera arbetsbördan. I samma studie jämfördes vilken typ 

av ACT metod som var mest effektiv i vården kring den psykiskt funktionsnedsatta. Var det den där den 

psykiskt funktionsnedsatta fick hjälp direkt av ett team eller var det den där man istället stödjer 
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familjemedlemmar som i sin tur vårdar den psykiskt funktionsnedsatta? Det mättes hur lång tid den 

psykiskt funktionsnedsatta var i behov av ACT, förekomsten av psykiatriska symtom, livskvalitet, 

självständighet och hur tillfredställd de psykiskt funktionsnedsatta var av vården. Resultatet visade att 

ACT vård direkt till den psykiskt funktionsnedsatta påverkade individen i högre utsträckning jämfört med 

att ge stöd till familjer som har hand om vården om den psykiskt funktionsnedsatta. Individerna som fick 

ACT direkt fick ökat självförtroende och bättre social kompetens vilket i sin tur minskade de psykiatriska 

symtomen. Rosen, Mueser & Teesson, (2008) beskrev att ACT också är kostnadseffektivt jämfört med 

standard case management. Det beror på att sjukhusinläggningar minskar om de psykiskt 

funktionsnedsatta får ACT.  

Resurser är ju ett känt, kärt ämne inom vård och omsorg, så denna kostnadseffektivitet borde vara något 

som tacksamt tas emot av de styrande inom landsting, socialtjänst och kommun.  

När vanlig psykiatrisk vård jämförs med case management visar det sig att de psykiska symtomen minskar 

och livskvaliteten ökar när en psykiskt funktionsnedsatt får case management. De psykiskt 

funktionsnedsatta upplever ökad livskvalitet när telefonrådgivning använts som case management. Under 

avsnittet Kommunikation berättas om ytterligare lyckad telefonuppföljning, vilket stödjer vår synpunkt att 

det här är något som borde utökas. En uppföljning där kommunikationen med de psykiskt 

funktionsnedsatta sker i deras hemmiljö är något som får de psykiskt funktionsnedsatta att känna sig 

sedda. Möjligheten till att prata av sig och ställa frågor till sin case manager kan dämpa tillfällig ångest och 

hindra återinläggningar till sjukhus. 

Här i Sverige är det vanligast att vi använder resursmodellen som case management modell. Den innebär, 

som nämnts tidigare att man utgår från den psykiskt funktionsnedsattas egna val när insatserna planeras 

och att man gärna arbetar med individens positiva förmågor. Det här kan låta bra, men i resultatet har 

konstaterats att ICT och ACT-modellerna är de modeller som bäst hjälper de psykiskt funktionsnedsatta till 

bättre livskvalitet, minskade psykiatriska symtom och bättre återhämtning. Därför borde det satsas mer på 

dessa modeller när det gäller omvårdnad av psykiskt funktionsnedsatta. Resultatet visade ju också att det 

är mest kostnadseffektivt i längden med ICT och ACT. 

Case management som omvårdnadsinsats visar och har i flera decennier visat att den hjälp case managers 

bidrar med är ovärderlig för de psykiskt funktionsnedsatta. För många av oss människor är det svårt att 

kunna sätta oss in i den psykiskt funktionsnedsattas vardag eftersom de flesta av oss aldrig har lidit av en 

funktionsnedsättning. Att inte kunna fungera normalt bland människor, att inte kunna ta hand om sig 

själv, att inte kunna sköta vardagliga sysslor som är självklara för dig och mig blir en stor börda för de 

psykiskt funktionsnedsatta. Att en case manager kan gå in och bistå den funktionsnedsatta med vardagliga 
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sysslor underlättar livet för dessa individer, något som även bevisas i de valda artiklarna för denna 

litteraturstudie. 

Slutsats  

 

Relationsarbetet mellan case manager och den psykiskt funktionsnedsatta leder till att personer med 

psykisk funktionsnedsättning får en ökad livskvalitet, minskade psykiatriska symptom, färre 

återinläggningar på sjukhus och att de kan leva ett mera självständigt liv. Case management har förbättrat 

både den psykiskt funktionsnedsatta och de anhörigas liv. Ju mer kvalitetstid och engagerat stöd den 

psykiskt funktionsnedsatta får från sin case manager, desto bättre relation får de och desto mindre 

självstigmatiserad känner den psykiskt funktionsnedsatta sig. Case management är än så länge ganska 

okänt i stora delar av världen, dock har man kommit långt i västvärlden. Fortfarande behövs det mer 

forskning inom ämnet för att lyfta fram omvårdnadsinsatsens alla fördelar. Frågor att forska vidare på är 

varför vi använder resursmodellen i Sverige när resultatet visar att ACT och ICT är effektivare? Varför är 

case management fortfarande okänt i stora delar av världen och vilka insatser krävs för att lyfta fram denna 

omvårdnadsinsats? 

 

 

  



18 

Referenser 

 

Referenser med * förekommer i resultatet. 

*Badger, T. A., McNiece, C., Bonham, E., Jacobson, J., & Gelenberg, A. J. (2003). Health Outcomes for People 

With Serious Mental Illness: A Case Study. Perspectives in Psychiatric Care, 23-32. 

*Björkman, T., & Hansson, L. (2007). Case Management for Individuals with a Severe Mental Illness: A 6-

Year Follow-Up Study. International Journal of Social Psychiatry, 53(12), 11-22. 

*Buck, P. W., & Alexander, L. B. (2006). Neglected Voices: Consumers with Serious Mental Illness Speak 

About Intensive Case Management. Administration and Policy in Mental Health and Mental Health 

Services Research, 33(4), 470-481. 

Byrne, P. (2000). Stigma of mental illness and ways of diminishing it. Journal of continuing professional 

development, 6, 65-72. 

*Chen, F.-P. (2008). Working with families in Assertive Community Treatment (ACT): the case manager's 

perspective. American journal of orthopsychiatry, 78(4), 456-465. 

Forchuk, C., Evans, S.C., & O'Connor, N. (red.) (1995). Anteckningar om omvårdnadsteorier. II. Lund: 

Studentlitteratur. 

Friberg, F. (2012). Att bidra till evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av kvaitativ forskning. I F . 

Friberg (Red.), Dags för uppsats - vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (127-129). Lund: 

Studentlitteratur. 

*Genischen, J., Jaeger, C., Peitz, M., Torge, M., Guthlin, C., Mergenthal, K.,…Petersen, J.J. (2009). Health 

Care Assistants in Prmary Care Depression Management: Role Perception, Burdening Factors, and 

Disease Conception. Annals of family medicine, 7(6), 513-519. 

*Gensichen, J., von Korff, M., Peitz, M., Muth, C., Beyer, M., Gutlin, C., …König, J. (2009). Case 

Management for Depression by Health Care Assistants in Small Primary Care Practices. Annals of 

Internal Medicine, 151(6), 369-379. 

Hummelvoll, J. K. (1997). Psykiatrisk sykepleie - en holistisk-eksistensiell tilnaerming. 

Ingår i J.K Hummelvoll & U.Å Lindström. (red). Nordiska perspektiv på psykiatrisk omvårdnad, (34-57). 

Lund. Studentlitteratur. 

 

Ivezić, S. Š., Mužinić, L., & Filipac, V. (2010). Case management - a pillar of community psychiatry. 

Psychiatria Danubina, 22(1), 28-33. 

Kirkevold, M. (2000). Omvårdnadsteorier, -analys och utvärdering. Lund: studentlitteratur. 

 

*Kondrat, D. C., & Early, T. J. (2010). Battling in the Trenches: Case Managers´Ability to Combat the Effects 

of Mental Illness Stigma on Consumers´Perceived Quality of Life. Community Ment Health Journal, 

47, 390-398. 



19 

Lundin, L., & Möller, N. (2012). Kognitiva funktionsstörningar. i L. Lundin, & Z. Mellgren (Red.), Psykiska 

funktionshinder - stöd och hjälp vid kognitiva funktionsnedsättningar (141). Lund: Studentlitteratur. 

*O´Brien, S., McFarland, J., Kealy, B., Pullela, A., Saunders, J., Cullen, W., & Meagher, D. (2012). A 

randomized-controlled trial of intensive case management emphasizing the recovery model among 

patients with severe and enduring mental illness. Ireland journal medical science, 181, 301-308. 

*Rivera, J. J., Sullivan, A. M., & Valenti, S. S. (2007). Adding Consmer-Providers to Intensive Case 

Management: Does it Improve Outcome? Psychiatic Services, 58(6), 802-808. 

*Rollman, B. L., Belnap, B. H., Mazumdar, S., Houck, P. R., Zhu, F., Gardner, W., ... Shear, K. (2005). A 

Randomized Trial to Improve the Quality of treatment for panic and Generalized Anxiety Disorders 

in Primary care. Arch Gen Psychiatry, 62, 1332-1341. 

Rosen, A., Mueser, K. T., & Teesson, M. (2007). Assertive Community Treatment—Issues from scientific 

and clinical literature with implications for practice. Journal of Rehabilitation Research & Development, 

44(6), 1-13. 

Segersten, K. (2012). I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats - vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (2:1 

uppl., s. 100). Lund: Studentlitteratur. 

SFS 2001:453. Socialtjänstlagen. Stockholm: Riksdagen. 

Socialstyrelsen. (2009). Egen kraft – egen makt. En antologi om arbetet som personligt ombud. Hämtad 2 

september, 2013, från Socialstyrelsen: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2009/2009-12-16 

Socialstyrelsen. (2011c). Meddelandeblad nr 5. Statsbidrag till kommuner som inrättat verksamhet med personliga  

ombud till vissa personer med psykisk funktionsnedsättning. Hämtad 2 september, 2013, från 

Socialstyrelsen: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2011/2011-6-30 

 

Socialstyrelsen. (2011d). Metod på drift. En studie om implementeringen av en nationell utbildningssatsning om  

Case Management enligt ACT-metoden för personer med psykiskt funktionshinder. Hämtad den 2 

september, 2013, från Socialstyrelsen: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2011/2011-9-20 

Socialstyrelsen. (2011a). Ordlista för Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. Hämtad 5 

oktober, 2013, från Socialstyrelsen: 

http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerfordepressionochangest/ordlista 

Socialstyrelsen. (2011b). Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Psykosociala insatser vid schizofreni eller 

liknande psykoser. Hämtad 2 september, 2013, från Socialstyrelsen: 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2012/2012-10-1 



20 

Socialstyrelsen. (2007). Socialstyrelsens termbank. Funktionsnedsättning. Hämtad 21 oktober, 2013 från 

Socialstyrelsen: http://app.socialstyrelsen.se/termbank/QuickSearchBrowse.aspx 

*Solomon, P., Alexander, L., & Uhl, S. (2010). The relationship of case managers´expressed emotion to 

clients´outcomes. Social Psychiat Epidemiol, 45(2), 165-174. 

Sono , T., Oshima , I., Ito , J., Masaaki Nishio , N., Suzuki , Y., Horiuchi , K., ... Tsukada, K. (2011). Family 

Support in Assertive Community Treatment:An Analysis of Client Outcomes. Community Ment 

Health Journal, 48, 463-470. 

*Woltmann, E. M., & Whitley, R. (2010). Shared Decision Making in Public Mental Health Care: 

Perspectives from Consumers Living with Severe Mental Illness. Psychiatric Rehabilitation Journal, 

34(1), 29-36. 

*Wong, D. F., Yeung, M., & Ching, C. (2009). Evaluating a Case Management Model for People with Severe 

Mental Illness in Hong Kong: a Preliminary Study. Hong Kong Journal Psychiatry, 19(1), 11-17. 

*Yamashita, M., Forchuk, C., & Mound, B. (2005). Nurse Case Management: Negotiating Care Together 

Within a Developing Relationship. Perspectives in Psychiatric Care, 41(2), 62-69. 

 

 



21 

Bilaga 1 - Översikt över valda artiklar 

Arti

kel  

nr 

Författare 
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Studiens  
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Deltagare Metod      

Data-

insamling 

Analys 

Huvudresultat Kvalitet 

1 (Badger, 

McNiece, 

Bonham, 

Jacobson 

& 

Gelenberg

, 2003), 

Arizona 

Usa 

Syftet var att 

beskriva 

hälsa och 

behov för 

personer 

med 

psykiska 

funktionsned

sättningar 

Kvalitativ 

fallstudie, 

deskriptiv 

Kvantitati

v 

15 deltagare 

med 

psykisk 

funktions-

nedsättning 

av olika 

slag 

3 intervjuer 

med 

deltagarna. 

Svaren 

analyserades i 

fyra steg. 

Handlar om att 

de psykiskt 

funktionsned-

satta känner 

frustration över 

sociala roller, 

brist på närhet, 

brist på 

aktiviteter samt 

hur de 

upplevde stödet 

från case 

manager. 

Grad 3 

2 (Björkman 

& 

Hansson, 

2007), 

Sverige 

Att se 

förändringen 

när det gäller 

psykiatriska 

symtom, 

livskvalitet, 

socialt 

nätverk och 

psykosocial 

funktion hos 

personer 

med psykisk 

ohälsa som 

Kvantita-

tiv inter-

ventions-

studie.  

92 deltagare 

med 

psykisk 

funktions-

nedsättning 

Longitudinell 

design. 

Baseline, 18 

mån., 6 års 

uppföljning. 

Mätte 

livskvalitet, 

socialt nätverk, 

psykosocial 

funktion, 

vårdbehov, 

psykiatriska 

symtom. 

Med ICT, 

(mindre intensiv 

case 

management-

modell) för de 

psykiskt 

funktions-

nedsatta hade 

vårdbehovet  

minskat vid 6 

års uppf. 

Grad 2 

Stort 

bortfall 

från 

ursprung

et men 

var 

ändock 

ett 

represent

ativt 

urval. 
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har hjälp av 

case 

management. 

3 (Buck & 

Alexander 

2006), 

Pennsylva

nia,      

Usa 

Syftet var att 

undersöka 

schizofrena 

personers 

uppfattning 

om hjälpen 

de får från 

deras case 

manager. 

Kvaliativ 

deskriptiv 

studie 

Kvantitati

v 

67 patienter 

och deras 

case 

managers 

från 19 

olika 

förorter 

Longitudinell 

design. 

Baseline, 3 

mån., 6 mån., 9 

mån. 

uppföljning. 

Bildat tre 

teman. 

Den psykiskt 

funktionsned-

satta uppfattar 

att han får hjälp 

av sin case 

manager med:  

1. Att få service 

2. Social träning 

3. Att vara där. 

Intensiv case 

management. 

Grad 2 

4 (Chen, 

2008), 

Wisconsin 

Usa 

Syftet var att 

undersöka 

case 

managers 

samarbete 

med de 

anhöriga till 

psykiskt 

sjuka som 

har ACT-

modellen. 

Kvalitativ 

deskriptiv 

24 case 

managers 

Intervjuer 40-
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transkribe-

rades, 

analyserades 

med 

Grounded 

theorys 

forsknings-

metod. 

Case managers 
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anhöriga ska få 

vara just 

anhöriga och 

inte vårdare, 

terapeut osv. 

Viktigt med 
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samtycke när 

det gäller 
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till anhöriga. 
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5 (Genische

n, von 

Korff, 

Syftet var att 
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om metoden 

Kvantita-

tiv rando-

miserad 
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med 

Frågeformulär 

besvarades i 

hemmet vid 

Depressions-

symtomen 

minskade efter 

Grad 1 
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Peitz, 
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Beyer,  

Güthlin, , 

Torge, 

Petersen, 
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, König & 

Gerlach, 
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kontaktade 

deprimerade 

patienter via 

telefon 

fungerade 

bättre än 

vanlig 

behandling 

av 
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kluster 

inter-

ventions-

studie 

depression 

som 

tillhörde 

olika 

vårdcentral

er i 

Tyskland 

18-80 år, 

tysktalande. 

310 deltog i 

inter-

ventions-

gruppen, 

316 st i 

kontroll-

gruppen. 

baseline, 6 

mån, 12 mån. 

att patienterna 

fått aktiva 

telefonsamtal 

(två ggr per 

vecka i en 

månad, därefter 

en gång per 

vecka i 11 mån) 

av 

vårdpersonal. 

Dessa patienter 

svarade bättre 

på behandling 

och hade färre 

återbesök till 

vården. 

6 (Gensiche

n, Jaeger, 

Peitz, 

Torge, 

Güthlin, 

Mergenth

a, Kleppel, 

Gerlach & 

Petersen, 

2009) 

Tyskland 

Syftet var att 

beskriva 

undersköters

kors 

upplevelser 

och 

erfarenheter 

vid case 

management 

för 

deprimerade 

patienter 

inom primär-

vården. 

Kvalitativ 

inter-

ventions-

studie 

26 vård-

biträden 

intervju-

ades 

Vårdbiträdena 

intervjuades 

med hjälp av 

ett formulär. 

Intervjuerna 

varade i 

genomsnitt 39 

minuter. De 

spelades in, 

transkribe-

rades och 

kodades.  
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undersköterskor 

vid 

primärvården är 

case managers 

och har 

strukturerad 

telefonkontakt 

med 

deprimerade 

patienter. Det 

gav en bättre 

relation med 

patienterna men 

tar mycket tid. 

Patienterna 

Grad 2 
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kontaktar hellre 

dessa 

undersköterskor 

än läkarna och 

ibland kändes 

det tufft 

eftersom inte 

undersköterskor

na är 

psykoterapeuter 

7 (Kondrat 

& Early, 

2011) 

Usa 

Syftet var att 

undersöka 

hur case 

management 

vid ACT-

modellen 

påverkar den 

psykiskt 

funktions-

nedsattas 

livskvalitet 

och 

självstigma. 

Kvanti-

tativ inter-

ventions-

studie 

 

160 

psykiskt 

funktionsne

dsatta (som 

hade hjälp 

av 47 case 

managers) 

både från 

psykiatrisk 

klinik samt 

två grupp-

boenden. 

Minimum 

18 år.  

Tvärsnitts-

design. 

Intervjuer med 

formulär till 

hjälp av 

forskare med 

frågor om 

livskvalitet, 

självstigma, 

ekonomi m.m.  

Intervjun hölls 

90 dagar efter 

att ACT- case 

management-

behandling 

startat 

Upplevd själv-

stigma påverkar 

livskvaliteten 

negativt. Man 

kom fram till att 

case managern 

kan ha 

påverkan på 

detta samband. 

Beroende på 

vilken 

personkemi och 

vilken relation 

case managern 

och den 

psykiskt 

funktionsnedsat

ta får 

tillsammans kan 

livskvaliteten 

påverkas både 

positivt och 

Grad 2 
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negativt. 

8 (O´Brien, 

McFar-

land, 

Kealy,  

Pullela,  

Saunders,  

Cullen & 

Meagher, 

2012), 

Irland 

Syftet var att 

jämföra bl.a. 

återhämt-

ning när det 

gäller 

intensiv case 

management 

jämfört med 

vanlig case 

management  

Kvanti-

tativ 

interven-

tions-

studie 

med 

kontroll-

grupp, 

randomi-

serad 

80 psykiskt 

funktions-

nedsatta 

Mätning vid 

baseline och 

efter 9 

månader. 

Mätning med 

hjälp av olika 

skalor. 

Intensiv case 

management 

ger de psykiskt 

funktionsned-

satta mycket 

bättre 

återhämtning, 

mindre symtom 

och bättre 

poäng överlag 

vid alla 

mätningar. 

Grad 1 

9 (Rivera, 

Sullivan & 

Valeti, 

2007),  Usa 

Syftet var att 

undersöka 

skillnader 

mellan 

vanliga 

människor 

och utbildad 

personal när 

det gäller 

case 

management 

Kvanti-

tativ 

Prospektiv 

longitu-

dinell 

203 

individer 

med 

psykisk 

funktions-

nedsättning 

sedan 

tidigare (ha 

varit 

inneliggand

e minst 2 

ggr senaste 

två åren) 

följdes i 12 

månader. 

Mätning vid 

baseline, 6 

månader och 

12 månader. 

Datainsamling 

via intervjuer 

och journaler. 

Under ett år 

jämförde man 

tre olika 

grupper i deras 

arbete med 

psykiskt 

funktionsned-

satta. Ena 

gruppen bestod 

av vanliga 

medmänniskor 

som matchats 

för att passa den 

psykiskt 

funktionsned-

satta, andra 

gruppen bestod 

av 

Grad 2 
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socialarbetare, 

den tredje av 

psykologer. 

Man kom fram 

till att det inte 

skiljde speciellt 

mycket mellan 

grupperna. 

10 (Rollman, 

et. al., 

2005), 

Pittsburgh 

Usa 

Syftet var att 

undersöka 

vilken nytta 

ett aktivt 

telefonbasera

t stöd har för 

patienter 

med psykisk 

funktionsned

sättning 

Kvanti-

tativ 

randomi-

serad 

kontrol-

lerad 

intervent-

ionsstudie 

191 vuxna 

patienter 

mellan 18 

och 64 år 

med 

diagnos 

ångest el. 

panikångest

. 

Två case 

managers 

ringde upp 

patienterna 

vid baseline, 2 

mån, 4 mån, 8 

mån, 12 mån 

för att bedöma 

deras mentala 

status, 

läkemedels-

intag, sjukhus-

vistelser, 

anställnings-

form, antal 

kontakter med 

vårdpersonal  

Studien visar att 

telefonbaserat 

stöd är ett 

effektivt sätt att 

bedriva vård för 

patienter med 

psykisk 

funktionsned-

sättning. 

Förbättrar 

ångestsymtom, 

livskvalitet och 

arbetsliv 

Grad 1 

11 (Solomon, 

Alexander

& Uhl, 

2010), 

Pennsyl-

vania,      

Syftet var att 

undersöka 

känslout-

tryck hos 

case 

managers 

Kvanti-

tativ 

prospektiv 

longitu-

dinell 

42 case 

managers 

och 60 

patienter. 

Intervjuer m 

patient 1-1,5 

tim, med case 

manager 30-45 

min. 

Lägre 

känslouttryck 

hos anhöriga 

och case 

managers ger 

positiva effekter 

Grad 3 

Otydligt 

beskrivet 

syfte 
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Usa och anhöriga, 

hur de 

påverkar den 

psykiskt 

funktions-

nedsatta. 

hos de psykiskt 

funktionsned-

satta (bättre 

livskvalitet, 

bättre 

compliance). 

12 (Woltman 

& Whitley, 

2010),   

Usa 

Syftar till att 

få en ökad 

förståelse om 

hur 

människor 

lever med 

svår psykisk 

sjukdom. 

Kvalitativ 

interven-

tions-

studie. 

Kluster-

randomise

rad. 

Människor 

som lever 

med 

allvarlig 

psykisk 

sjukdom 

som 

behandlas i 

offentliga 

psykiatriska 

vården (N = 

16) deltog. 

Intervjuer av 

forskar-

assistenter 

med tratt-

teknik. 

Patienterna 

frågades bl.a. 

om case 

management 

och delade 

beslut. 

Spelades in, 

transkriberade

s, kodades, 

analyserades. 

Att den psykiskt 

funktionsned-

satta kan få råd 

om och även 

dela beslut 

tillsammans 

med sin case 

manager ger 

bättre relation 

och tryggare 

vårdplanering. 

Grad 1 

13 (Wong, 

Yeung, & 

Ching, 

2009), 

Hong 

kong, 

Kina 

Tillämpa en 

ny case 

management 

modell där 

social 

arbetare är 

case 

managers 

och 

sjuksköter-

Kvanti-

tativ 

Kvasi-

experi-

ment-

studie 

26 

diagnostise-

rade 

patienter 

med 

psykisk 

funktions-

nedsättning

. 

Nyintagna 

patienter i två 

halfway 

houses de 

senaste tre 

månaderna 

hamnade i 

experiment-

gruppen (case 

management 

Resultatet av 

denna modell 

visade att 

psykiskt 

funktionsned-

satta som fick 

denna typ av 

vårdmodell 

(interventionsgr

uppen) 

Grad 2 
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skans uppgift 

mer rör stöd 

och support 

gällande 

läkemedels-

frågor och 

psykisk 

ohälsa. 

modellen) och 

nyintagna 

patienter från 

3 olika 

halfway 

houses 

hamnade i 

kontrollgrupp

en. 

Totalt 14 i 

experiment-

grupp och 12 i 

kontrollgrupp. 

uppvisade 

mindre 

psykiatriska 

symptom och 

behövde inte 

uppsöka 

sjukhus i 

samma 

utsträckning 

som tidigare. 

14 (Yama-

shita, 

Forchuk, 

& Mound, 

2005), 

Canada 

Syftet med 

studien var 

att förklara 

hur 

sjuksköter-

skor jobbar 

med case 

management 

inom 

psykiatrin/ 

slutenvården 

Kvalitativ 

deskriptiv 

16 

psykiatri-

sjuksköters

kor som 

hade jobbat 

med 

psykisk 

ohälsa min. 

4 mån-max. 

15 år. 

Två 

djupintervjuer 

som varade 

mellan 30-90 

min. 

Transkribe-

rades, 

analyserades 

och kodades 

med 

Grounded 

Theorys 

analysmetod. 

Kärnan i 

omvårdnaden 

handlar om en 

förtroendefull 

relation, 

öppenhet, ha 

helhetssyn och 

att lära känna 

den psykiskt 

funktionsnedsat

ta. Viktigt med 

nätverk, stödja 

psykiskt 

funktionsned-

satta och 

anhöriga. Om 

inga anhöriga 

finns, värva 

volontärer. 

Grad 2 
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Huvudfynd: 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………… 

                                 Omarbetad utifrån SBU-granskningsmall Hellzén, O., & Pejlert, A .(1999)  
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Bilaga 3 Granskningsmall (Inspirerad av Carlsson & Eiman, 2003))  

 

Poängsättning 
0 1 2 3 

Abstract (syfte, 

metod, resultat) 

Saknas 1/3 2/3 3/3 

Introduktion 
Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte 
Ej Angiven Otydligt Medel Tydligt 

Metod 
    

Metod beskrivning 

(repeterbarhet 

möjlig) 

Ej angiven  Knapphändig Medel Utförlig 

 

Urval (Antal, 

beskrivning, 

representativitet) 

Ej acceptabel Knapphändig Medel God 

Koppling till ämnet Ej koppling Koppling   

Mätinstrument Nej Ja   

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

Resultat 
    

Frågeställning 

besvarad  

Nej Ja   

Resultatbeskrivning 

(redovisning, 

tabeller etc) 

Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Statistisk analys / 

Kvalitativ analys 

Saknas Mindre bra Bra  
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Tolkning av resultat Ej acceptabelt Låg Medel God 

Diskussion 
    

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av 

egenkritik och 

felkällor 

Saknas Låg God  

Anknytning till 

tidigare forskning 

Saknas Låg Medel God 

Slutsatser 
    

Överensstämmelse 

med resultat 

(resultatets 

huvudpunkter 

belyses) 

Slutsatser saknas Låg Medel God 

Ogrundade 

slutsatser 

Finns Saknas   

Total poäng (max 

41 p) 

    

Grad I: 80%, Grad II: 70%, Grad III: 60% 

Studiens poäng:  

Procent av max poäng: 

Studiens grad:  
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