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Abstract 

Author: Matilda Smedberg 
Title: “I wish that the psychiatry took our group with a greater seriousness” – How 
organizations collaborate around the group mentally retarded with psychiatric problems use 
the coordinated care plan to collaborate. [translated title] 
Supervisor: Frans Oddner 
Assessor: Håkan Johansson 

 

The purpose of this study was to examine the collaboration between organizations that care 
for mentally retarded persons with added psychiatric problems when they have the need of 
institutional care in the psychiatry. I have both looked at which kinds of collaboration there 
are and then looked closer on the coordinated care plan. I’ve also looked at how the 
organizations adjust themselves after the care users in the situations they need to collaborate. I 
have used a qualitative method with four semi-structured interviews with representatives from 
both the psychiatry and the disability care in a municipality in southern Sweden. I have used 
two kinds of theories to analyse the empirical material I got from the interviews: collaboration 
theory and new institutional theory. With that I have concluded that there are tree forms of 
collaboration except for the collaboration during the institutional care and the coordinated 
care planning; collaboration between the care users homes and the LSS administrators, 
collaboration between the different organizations during an LSS investigation and 
collaboration between the care users homes and the non-institutional psychiatric care. The 
coordinated care planning during the institutional psychiatric care takes place in two forms 
depending on if the care user already has existing help or he’s new to the system or need more 
help. When a care user already have help and gets increasing psychiatric problems the first 
adjustment that takes place is that in the home and working environment. If the user still 
needs to go to the institutional psychiatric care the adjustment of the environment is smaller, 
it’s not a good environment to be in for a long time and it’s not always the psychiatry tries to 
find out what the care users needs are. Except for pure environmental adjustment one of the 
most usual adjustments towards the care users are adjustment of the way you speak. To try to 
be more pedagogic and make sure the care user understands is important to all of my 
interview subjects.   
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1 Inledning, problemformulering och tidigare forskning 

Att samverkan är något som inom många områden är nödvändigt skriver Danermark och 

Kullberg (1999) i inledningen på sin bok om samverkan. Samverkan inom socialt arbete är ett 

område som har forskats om med fokus på många olika områden och under en längre tid, 

dock mer under de senaste 20 åren. Dock finns det ändå tämligen lite forskning och litteratur 

om samverkan (Danermark & Kullberg 1999). Några exempel är samverkan mellan 

socialtjänst och psykiatri (Stockholms socialförvaltning 1985), kommun och psykiatri 

(Lindahl 2009), psykiatri och primärvård (Schön 2003), aktörer som har hand om personer 

med dubbel problematik; psykiatrisk störning och missbruk (Danermark & Kullberg 1999), 

samarbete inom samlokaliserade verksamheter såsom familjecentraler (Hjortsjö 2005) samt 

samarbete mellan sjukvård och handikappomsorg (Dychawy Rosner 2010), även samarbete 

inom socialtjänsten har tittats på (Boklund 1995).  

     När det skrivs om samverkan är det oftast rapporter eller utvärderingar som handlar om 

samverkansprojekt som varit, så som många de exempel jag nämnt ovan, och handlar 
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specifikt om ett enda projekt, medan några få går in på mer allmänna förklaringar om 

samverkan, såsom Danermark (2000) där han baserat på egen erfarenhet beskriver samverkan 

så som han tolkar det. Även i antologin Samarbete för hälsa (Dychawy Rosner(red) 2010) 

beskrivs samarbete på flera olika sätt i de olika kapitlen så att boken i helhet täcker in många 

olika samarbetsområden och strategier för samarbete, men inte något om den samverkan som 

jag i mitt syfte beskriver. 

     Det finns skillnader i betydelsen av ordet samarbete, Danermark (2000) beskriver det som 

att samarbete är något man gör i vardagen, ett naturligt samspel mellan människor, medan 

synonymen samverkan är mer vad jag söker efter, nämligen; ” Medvetna målinriktade 

handlingar som utförs tillsammans med andra, ofta personer med annan utbildning, och som 

styrs av andra regelsystem och i annan organisatorisk position, arbetar mot ett gemensamt 

mål”(Danermark 2000:15). Samverkan är alltså något man gör i det professionella. I annan 

litteratur använder de ordet samarbete och samverkan synonymt och skiljs inte åt. Jag 

kommer hädanefter att för att göra min text tydlig använda ordet samverkan med stöd i 

Danermarks samt Westrins resonemang som jag kommer att utveckla ytterligare i mitt 

teorikapitel.  

     Precis som forskning kring samverkan är handikappforskning ett relativt nytt område. 

Forskningsområdet har en slagsida, det fokuserar mycket på ett reformperspektiv; hur utfallet 

ser ut av olika insatser och hur de stämmer överens med de reformer som har gjorts på 

området (Lindqvist 2007). Detta precis som i samverkansforskningen, där man också 

fokuserar mer på resultaten av projekt än på vad som händer runtomkring. Ur ett historiskt 

perspektiv handlar det oftast om vad som är avvikande och de perspektiv som är mest 

påtagliga är det medicinska -, det socialpedagogiska - och det rehabiliteringsinriktade 

perspektivet. Forskning kring personer med funktionsnedsättningars levnadsvillkor är det 

också sparsamt med, det är ofta ur olika professionellas eller andra utomståendes perspektiv 

och inte de funktionshindrades eget som olika frågor beskrivs (Lindqvist 2007). Det saknas 

också forskning kring personer med dubbel problematik, oftast fokuseras det på enbart en 

funktionsnedsättning eller en grupp av dessa, såsom kognitiva funktionshinder eller psykiska 

funktioner, men sällan de två i kombination. Det är just kombinationen jag finner intressant då 

jag under både min praktik och mitt arbete stött på denna grupp och sett att kunskapen kring 

den är begränsad. 

     De rättigheter alla i samhället har, även de med funktionsnedsättningar efter mycket 

reformarbete, ställer stora krav på att individen själv klarar av att bevaka och ta sina 
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rättigheter i anspråk genom att kunna beskriva sina behov och föra sin egen talan. Många av 

de med funktionsnedsättningar tycker dock att det är svårt att hålla sig informerad om sina 

rättigheter, det är också väldigt krävande att hela tiden behöva beskriva sig själv och sina 

problem inför olika myndigheter, detta kan resultera i mycket kringskickande med 

vidarehänvisningar och en risk att falla mellan stolarna (Lindqvist 2007). 

     Om man då kopplar ihop områdena samverkan och personer med funktionsnedsättningar, 

hur ser det då ut? För just den grupp jag valt att inrikta mig på, utvecklingsstörda med psykisk 

ohälsa finns det väldigt lite material att tillgå. Det finns dock vissa undantag, såsom Nylander 

& Sewerin (2009) som undersöker hur olika verksamheter som har hand om utvecklingsstörda 

med psykisk ohälsa samverkar och arbetar. De beskriver hur dessa verksamheter fungerar och 

identifierar vissa framgångsfaktorer för att kunna skapa en modell för andra verksamheter att 

följa. Även detta är dock en rapport av ett samverkansprojekt och de ser inte närmare på 

själva brukargruppen utan stannar vid samverkan mellan organisationerna. 

     Lindqvist (2007) konstaterar att det ofta finns brister i samverkan, särskilt om en brukare 

behöver insatser från både kommun och hälso- och sjukvård eller ifrån handikappomsorg, 

individ- och familjeomsorg samt skolan. I Lindahls utvärdering av ett samarbetsprojekt 

skriver hon att en utgångspunkt för samverkan är att organisationerna är olika, eftersom om de 

vore lika hade de lika gärna kunnat slås ihop (Lindahl 2009). Men med olikheter skapas också 

problem, såsom att psykiatrin har ett mer avgränsat uppdrag än kommunen och därför kan 

strunta i samverkan om den inte för dem ses som nödvändig (Lindahl 2000). 

     Samverkansbehovet är särskilt stort kring personer med behov av hjälp och stöd ifrån 

många olika aktörer inom det offentliga stödsystemet, men det finns många olikheter inom 

dessa som gör att de kan ha olika uppfattning om sjukdom, funktionsförmåga och sociala 

behov. Detta är en konsekvens av att mycket idag ska vara specialiserat och sektoriserat, varje 

organisation ska ha ansvar för en egen bit av individens problem och gränserna mellan 

organisationerna kan vara svåra att korsa (Lindqvist 2007). Nylander och Sewerin (2009) 

beskriver svårigheter med att psykiatriska diagnoser vilar mycket på att patienten själv kan 

kommunicera med ord och har en abstraktionsförmåga och begreppsapparat som de flesta 

andras, men det har inte många personer i denna grupp. Personal både i boendemiljö och inom 

psykiatrin behöver kunna särskilja kroppsliga, psykosociala samt situationsbetingade faktorer 

som påverkar personernas mående, och det finns ibland stora svårigheter med detta. 

     När då brukarna hamnar i psykiatrin finns ett stort samverkansbehov och ett av de redskap 

som använts för det är den samordnade vårdplaneringen där representanter för olika 
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organisationer som arbetar med brukarens stöd samlas. Då denna brukargrupp har svårare 

med förståelse behöver man anpassa sig då brukarens medverkan är att föredra i en 

vårdplanering (SFS 1990:1404 § 10c). Jag valt att fokusera enbart på de professionella 

organisationer som återfinns i samverkan och den samordnade vårdplanen och därmed väljer 

jag bort både brukarna själva och även deras gode män eller förvaltare från denna studie.  

     Med bakgrund i detta, att samverkan är nödvändig men ändå låter vissa falla mellan 

stolarna vill jag undersöka hur det ser ut för en viss grupp, de utvecklingsstörda med psykisk 

ohälsa, i samverkan kring dem. Det är många aktörer inblandade i samverkan kring denna 

brukargrupp eftersom de kan ha många olika slags stödbehov, och det kan behöva finnas 

många olika slags samarbete och samverkan mellan de organisationer som arbetar kring dem. 

Jag vill både ha fokus på samverkan i sig, men även det som enligt min uppfattning många 

andra forskare missat, ha med brukarna och huruvida organisationerna anpassar sig efter dem, 

då det är vanligare att brukarna får anpassa sig efter organisationers krav. 

 

2 Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte är att med en kvalitativ metod undersöka hur samarbete och speciellt samverkan ser 

ut mellan organisationer som arbetar med personer med både en utvecklingsstörning och 

annan psykisk ohälsa. De organisationer som jag valt att undersöka är handikappomsorgen 

och psykiatrin. Jag tänker särskilt undersöka hur samverkan ser ut i den strukturerade 

samverkansformen samordnad vårdplanering samt hur organisationerna och dess 

representanter kan anpassa sig efter brukarnas behov. 

 Vilka olika slags samarbete finns det mellan de olika organisationerna inom psykiatrin 

och handikappomsorgen? 

 Hur arbetar dessa organisationer i samverkan kring samordnade vårdplaneringar? 

 Hur anpassar sig organisationerna efter brukargruppens behov i 

samverkanssituationer? 



Matilda Smedberg 
SOPA63 
 

7 
 

3 Metod 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för den metod jag har använt för att göra denna 

undersökning som sammanställts i en C-uppsats.  

 

3.1 Val av metod  

Jag har valt en kvalitativ metod då jag anser att det bäst besvarar mitt syfte och 

frågeställningar. Att undersöka samarbete mellan olika verksamheter görs med fördel genom 

att intervjua olika företrädare för dessa då jag då kan få varierande svar och de själva är aktiva 

i intervjun. Ett standardiserat kvantitativt mätinstrument hade ej kunnat ge de olika varierande 

svar jag önskat få. 

     Jag har använt mig av semistrukturerade intervjuer med representanter från de berörda 

verksamheterna. Semistrukturerade intervjuer är enligt Aspers (2007) och May (1997) 

intervjuer där intervjuaren har förberett tydligt angivna frågor, men även kan följa upp de svar 

hon får för att skapa en dialog. Den jag intervjuar får möjligheten att svara på mina frågor 

med egna termer och beskrivningar, något som hade varit svårt med en mer strukturerad 

intervju eller enkät. Med detta system får både jag som intervjuare och den jag intervjuar en 

större frihet att föra intervjun dit det behövs.  

     Intervjuernas syfte är explorativt, det vill säga att jag som intervjuare introducerat en fråga, 

ett område eller ett problem som ska undersökas, jag har sedan följt upp intervjupersonens 

svar med nya frågor som söker ny information och nya infallsvinklar (Kvale & Brinkmann 

2009). 

     Eftersom denna slags intervju utgår från mina frågor har det varit viktigt att jag ändå hållit 

mig öppen för intervjupersonens perspektiv så inte viktiga frågor negligeras. Jag som 

intervjuare befinner mig i en maktposition i intervjun på så sätt att det är intervjuaren som 

ställer frågorna och förväntar sig svar, inte intervjupersonen som frågar efter intervjuarens 

åsikter och erfarenheter. Med tanke på detta är det viktigt att man inte ställer ledande frågor 

eller på annat sätt ”kör över” intervjupersonen (Kvale & Brinkmann 2009). 

     Tack vare att intervjun är semistrukturerad skapar det ändå en viss jämförbarhet mellan 

intervjuerna som underlättar för mig som undersökare (May 1997). Detta är en deduktiv 

forskningsmetod som lämpar sig väl för informationsinsamling (Aspers 2007). 

     Då jag gjorde mina intervjuer innan jag bestämt mig för vilken teori jag skulle använda har 

jag märkt i efterhand att hade varit bättre att ha en teori klar för mig när jag började intervjua 
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för då hade jag kunnat ställa vissa frågor som jag nu istället missat, som t ex att fråga om 

normer och oskrivna regler inom samverkan och inom organisationerna själva. Detta är något 

jag kommer att ha i åtanke om jag senare ska göra någon annan undersökning på detta vis.  

     Jag har kodat och analyserat intervjuerna i min bearbetning av dem för att finna 

återkommande ämnen och åsikter som jag kunnat använda i mitt material. Kodningen av mitt 

intervjumaterial har hjälpt mig att skapa ordning och översikt för att på bästa sätt skapa 

trovärdighet. Jag har använt fem övergripande teman under min kodning, dessa var; 

intervjupersonernas egna åsikter, uttryck för brukarnas åsikter, samverkan, lagar och regler 

samt mål. Jag har sedan haft ett antal underteman till varje huvudtema, samt tre tecken jag 

använt när intervjupersonerna pratat om problem, makt och perfekta omständigheter. För 

varje tema har jag använt olika färger samt olika bokstavskombinationer i marginalen för att 

skapa tydlighet och att snabbt kunna återkoppla till ett visst område. 

 

3.2 Metodens tillförlitlighet  

Min roll som forskare under denna undersöknings gång har varit viktig för den kvalité och 

hållbarhet som mitt resultat har fått. Att vara moraliskt ansvarsfull med de etiska 

överväganden och att hålla på min integritet under intervjuerna då det är huvudsakligen 

genom mig kunskapen utvinns. Det är viktigt att jag försöker uppnå hög vetenskaplig kvalité 

på resultatet genom att ha hög validitet (Kvale & Brinkmann 2009). 

     För att säkerställa hög validitet, att jag har undersökt det jag anser att undersöka, har jag 

försökt sätta min egen förförståelse i bakgrunden och ha ett öppet sinne under mina intervjuer. 

Jag har försökt att hela tiden ha min förförståelse i tankarna och haft en inre dialog där jag 

tänkt på vilket som är mina egna förförståelser och vilket som är information jag fått genom 

mina intervjuer eller genom litteraturen. Jag har även försökt att inte styras av mina 

intervjupersoners åsikter då de har väldigt olika yrkesroller har de antagligen även olika syn 

på problem och lösningar. Det gäller att ha en professionell distans från intervjupersonernas 

perspektiv (Kvale & Brinkmann 2009). För att göra detta gäller det att jag har ställt mig 

ovanifrån och angett en kritisk hållning mot de utsagor jag får (Jönson 2010). 

     Eftersom det är en kvalitativ studie jag har gjort är reliabiliteten inte lika självklar som vid 

en kvantitativ studie, men jag har förbättrat den så mycket som jag kunnat genom att ha 

semistrukturerade intervjuer, som skapar en viss jämförbarhet. Jag har också använt 

bandinspelningar och transkriberingar av dessa för att säkerställa att jag inte missat något 
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viktigt den jag intervjuar sagt. Ett alternativ kunde ha varit att ta anteckningar under 

intervjuns gång, men det hade skapat obalans i samtalet då jag inte kan nedteckna lika fort 

som någon pratar, och därmed skapat stora risker att förstöra citat och inte komma ihåg allt 

som sades. 

 

3.3 Hur jag funnit material 

Det material som jag har använt för att kunna skriva denna uppsats är dels det empiriska 

material jag själv samlat in genom fyra intervjuer, och dels litteratur. Litteraturen har jag 

funnit genom att använda mig av olika sökmotorer, främst LIBRIS och LOVISA. Jag har 

använt mig av främst sökorden samarbete, samverkan och utvecklingsstörning och 

kombinationer av dessa. Sedan har jag utifrån den litteratur jag läst gått vidare ifrån deras 

referenser för att hitta den litteratur som handlade om just mitt område, även om det är väldigt 

tunt med litteratur på det som jag märkt, och mycket litteratur har inte förklarande titlar vilket 

försvårar det ytterligare, i många fall kan samverkan kring gruppen utvecklingsstörda nämnas 

kort i ett kapitel i en bok, och det räcker inte för att jag ska kunna hitta det. Trots 

svårigheterna tycker jag ändå att jag har hittat tillräckligt för att kunna på ett bra sätt analysera 

den empiri jag samlat in. 

     Enligt Aspers (2007) är en litteraturstudie över tidigare forskning ett naturligt inslag i varje 

omfattande projekt. Jag har valt att lägga in tidigare forskning i inledningen till denna uppsats. 

     En avgränsning jag har valt att göra är att inte kolla på internationell litteratur om 

samverkan då det är i en svensk kontext den samverkan jag undersökt sker. Jag vet inte om 

det är en vinst eller förlust, men det känns försvarbart i en sådan begränsad undersökning att 

enbart se på svensk litteratur i ämnet där det är lättare att föra över samverkansteorin på min 

undersökning då den är skapad i liknande, dock mycket större, undersökningar. Dock har jag 

valt litteratur ur olika discipliner då socialt arbete som ämne inte täcker in allt som jag har 

undersökt. Även Aspers nämner detta då han skriver att det är även bra att inte bara söka efter 

det egna ämnet utan även andra då samma område kan diskuteras utifrån många olika slags 

discipliner utifrån olika begrepp (Aspers 2007). Begrepp kan även ändras över tid och få nya 

betydelser, vilket jag tror är viktigt att komma ihåg när man letar efter tidigare forskning. 

     Jag har även använt mig mycket av lagtext samt Socialstyrelsens föreskrifter då båda 

spelar stor roll för de organisationer jag undersökt. Lagtext är såklart alltid styrande, men 
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Socialstyrelsens föreskrifter väger också tungt då de gäller bindande för både socialtjänst och 

hälso- och sjukvård. 

  

3.4 Urval av studieobjekt 

Jag har redan i mitt syfte skrivit att det är samverkan kring personer med både 

utvecklingsstörning och annan psykisk ohälsa som jag valt att fokusera på, men varför har jag 

då gjort det? För det första ville jag ha en brukargrupp med en komplicerad problematik som 

gör deras stödbehov komplicerat så att de behöver hjälp ifrån många olika instanser, men inte 

för många heller. Jag skiljer inte på när brukarna har en stadig psykisk ohälsa, som t ex en 

schizofrendiagnos och när de får en tillfällig psykisk ohälsa, som t ex en kortare depression, 

då båda gör att samverkanssituationer uppstår.  För det andra ville jag ha en grupp det inte 

finns så mycket forskning kring och då var detta en grupp som genast stod ut genom att det 

inte fanns så mycket. Andra kombinationer såsom utvecklingsstörda med fysisk problematik 

finns, och även alla olika kombinationer av psykisk ohälsa och andra problem såsom t ex 

missbruk eller fysisk ohälsa. Jag väljer även att fokusera på vuxna brukare då gången kring 

dem under 18 års ålder ser annorlunda ut. 

     Detta är även en grupp jag har en viss kunskap om själv, både ifrån min praktik och mitt 

arbete, så en viss förkunskap fanns, även om det inte är den vanligaste gruppen jag träffat på 

någon av platserna. Detta att det är en något ovanlig grupp gör även samverkan spännande då 

det inte är något som sker kontinuerligt. Inte ovanlig på så sätt att psykisk ohälsa bland 

utvecklingsstörda är ovanligt, men att det blir så stora problem att de behöver hjälp ifrån även 

psykiatrin och speciellt slutenvården är inte bland det vanligaste. 

 

3.5 Urval av intervjupersoner 

Det första urvalet jag fick göra var att bestämma mig för hur stor omfattning min 

undersökning skulle ha rent geografiskt. Då det är en tämligen begränsad undersökning så 

valde jag att fokusera på en medelstor kommun i södra Sverige. Då det är många parter 

inblandade i den samverkan jag ska undersöka och det inte är en komparativ studie jag ämnar 

göra mellan olika kommuner så kändes det rimligt med tanke på de resurser jag har att arbeta 

med.  Mitt urval av intervjupersoner är baserat på vilka som är med i samverkan kring de 

personer undersökningen indirekt handlar om, de personer med utvecklingsstörning som 
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behöver hjälp i psykiatrisk slutenvård, och samverkan är tydligast utformad i den samordnade 

vårdplaneringen.  

     ”I vårdplaneringen skall sådan personal från berörda enheter delta som besitter den 

kompetens som behövs för att tillgodose patientens behov av insatser efter utskrivningen” 

(kap 3 § 2 SOSFS 2005:27). Vilka som är med varierar utifrån olika situationer, men de 

huvudsakliga parterna är; brukaren själv, psykiatrisk slutenvård, psykiatrisk öppenvård, LSS-

handläggare, representanter från boenden och eventuellt en god man eller förvaltare. Jag har 

valt att avgränsa mitt urval så att jag inte talat med brukarna själva, jag tycker inte det är etiskt 

försvarbart att försöka leta upp personer med den dubbla problematik som tidigare anges då 

de är en väldigt utsatt grupp och då det är en så liten undersökning som det ändå är har jag 

istället valt att rikta undersökningen mot de professionella organisationer som samverkar 

kring dem. En god man eller förvaltare har jag också valt bort i min undersökning då jag 

främst vill undersöka hur de professionella organisationerna samverkar, och de är ändå en 

direkt representant för brukaren. Att göra om samma undersökning fast utifrån brukarnas 

perspektiv hade varit väldigt intressant, och det behövs också eftersom det är en stor lucka där 

brukarnas egna erfarenheter fattas, men det lämnar jag åt framtiden. 

     Utifrån de organisationer som är med i samverkan tog jag kontakt med dem och det blev 

då så att de personer jag erbjöds prata med alla har yrken som en socionom kan arbeta med. 

En kurator inom slutenvårdspsykiatrin ville jag själv ha med i min undersökning då baserat på 

min erfarenhet det i regel är kuratorer som håller i samverkan inom psykiatrin. Som 

representanter för de andra organisationerna i samverkan valde jag en LSS-handläggare, en 

enhetschef för ett boende och via henne fick jag även kontakt med en handledare på ett 

boende. Jag försökte även få en intervju med någon från den privata psykiatriska öppenvården 

som precis startat upp i kommunen, men då de under tiden för min undersökning var mitt 

uppe i sin uppstart så fick jag inte kontakt med någon med möjlighet att låta sig intervjuas. 

Det hade varit väldigt intressant att få med en privatstyrd organisation då de andra 

organisationerna i min undersökning är underordnade kommun och region. 

     Varför jag valt just dessa organisationer är för att de var centrala aktörer i 

samverkanssituationer under min praktik och det har skapat frågor hos mig eftersom jag 

huvudsakligen bara sett samverkan ur psykiatrins perspektiv. Jag har velat undersöka hur de 

andra samverkanspartnerna ser på samverkan och på psykiatrins roll i den. Jag har även tyckt 

mig uppfatta en viss misstro av psykiatrin när det gäller personer utan renodlade psykiatriska 

problem och vill därför undersöka om det är något som kan finnas belägg för. 
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     Då jag fick negativt besked från den privata öppenvårdspsykiatrin tämligen sent under min 

undersökning hade jag då inte tillräckliga tidsresurser för att finna någon annan från t ex den 

kommunala öppenvårdspsykiatrin att intervjua så mitt urval är lite obalanserat på så sätt att de 

flesta av mina intervjupersoner arbetar under vård- och omsorgsförvaltningen i kommunen 

medan enbart en arbetar för psykiatrin som ligger under regionen. Då den kurator jag 

intervjuat arbetar både med sluten- och öppenvård har jag ändå en bred bild där även om han 

huvudsakligen arbetar med slutenvård. I efterhand skulle jag ha önskat att jag hade ytterligare 

en intervjuperson som representerade psykiatrin för att få en mer varierad bild. 

     En kort presentation av mina intervjupersoner kommer i början av presentationen av min 

empirianalys. 

 

3.6 Etiska överväganden 

Då jag själv har egen erfarenhet från de områden jag ska undersöka genom att jag hade min 

praktiktermin på dels en psykiatrisk slutenvårdsavdelning och även på en psykiatrisk 

rehabiliteringsenhet samt har arbetat under sommaren på ett LSS-boende har jag en egen 

föreställningsvärd som jag har försökt att inte styras av. Jag har sett exempel på både bra och 

dålig samverkan men jag tog inte upp dem som exempel i min text då det inte var mina egna 

erfarenheter jag skulle undersöka och det då fanns risk för att de som läser detta kan lista ut 

vilka personer mina exempel handlat om. Jag har informerat alla mina intervjupersoner om 

min bakgrund men avstått från att nämna egna exempel och erfarenheter under intervjuerna 

för att inte färga samtalen med mina egna upplevelser då det var deras jag var ute efter. Dock 

har jag haft god användning av min bakgrund då jag kunnat ställa lämpliga följdfrågor som 

gett mig bättre svar än vad jag tror att jag kunnat om jag inte hade den förkunskapen. 

     Jag har anonymiserat både mina intervjupersoners namn och arbetsort för att de ska kunna 

känna sig trygga med att prata med mig utan att känna sig utelämnade. Var de arbetar och 

vilka de är har ingen betydelse för min undersökning, däremot deras yrke kommer att 

beskrivas eftersom det kommer att vara en viktig del av mitt resultat hur personer inom de 

olika verksamheterna ser på samarbetet. 

     Jag har noga innan intervjuerna informerat mina intervjupersoner om vad min 

undersökning handlar om och vad deras medverkan betyder. Alla jag kommer att intervjua 

måste först ge sitt samtycke till sin medverkan och om de under tiden ångrar sig så ska jag 

inte använda deras intervjuer. 

     Om de jag intervjuar i intervjuerna ger mig egna exempel för hur samarbete kring 



Matilda Smedberg 
SOPA63 
 

13 
 

brukare/patienter fungerat eller inte kommer jag att använda dessa, så länge det fortfarande 

inte går att, genom citatet, ta reda på vem de själva eller brukarna är. Att skydda brukarnas 

identiteter tycker jag är oerhört viktigt. 

 

4 Teori 

Jag har valt två teorier för att analysera mitt empiriska material, dels samverkansteori och dels 

nyinstitutionell teori. Jag har valt dessa två för jag tycker att de på ett bra sätt kan appliceras 

på den problematik jag har. Samverkansteorin känns som ett uppenbart val då det är 

samverkan jag undersöker och den går in på både övergripande faktorer men även hur 

samverkansobjekten, brukarna, får rätta in sig efter de olika samverkanspartnerna. 

Nyinstitutionell teori har jag valt för att komplettera samverkansteorin då jag kände att den 

inte täckte in alla faktorer jag under min undersökning träffat på. 

     Jag kommer att använda mig av samverkansteori ifrån huvudsakligen 2 olika forskare 

nämligen Claes-Göran Westrin (1986) för att ta reda på vilket slags samverkan som bedrivs 

och Berth Danermark (2000) för att ta reda på hur denna samverkan ser ut. Sedan kommer jag 

också använda Danermark och Kullberg (1999) där Danermark stöttar många av sina 

resonemang i Samverkan – himmel eller helvete?. Jag kommer även kort använda mig av 

Kajsa Lindbergs (2009) utökade resonemang kring samverkansobjekt. 

     Ifrån den nyinstitutionella teorin kommer jag att använda den del som oftast används inom 

forskning kring socialt arbete i Sverige nämligen teorin om organisatoriska fält (Johansson & 

Grape 2006). Jag kommer att använda mig av Powell och DiMaggio (1991) och för att 

ytterligare förklara deras resonemang i en svensk kontext använder jag mig av några kapitel i 

antologin Organisation och omvärld (Grape, Blom & Johansson 2006). Den nyinstitutionella 

teorin kommer jag främst använda på Danermarks (2000) tre samverkansfaktorer. 

 

4.1 Samverkansteori 

Westrin skriver i sin artikel; Social och medicinsk samverkan – begrepp och betingelser om 

en samarbetsmodell som Bengt Berggren ursprungligen har skapat, men Westrin utvecklat. 

Denna modell visar 5 olika distinktioner av samarbete där samverkan är en av dessa, vilken 
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Westrin anser vara den man bör finna förutsättningar för att använda (Westrin 1986). I figur 1 

visas modellen som Westrin beskriver den. 

        

Modellen påbörjas med separation, att det inte existerar någon samverkan alls. 

Nästkommande nivå handlar om enkel samordning, att t ex person ett remitterar en brukare 

till person två som fortsätter arbetet där person ett avslutat det utan att de egentligen pratar 

med varandra. Nästa nivå, kollaboration, är när varje organisation har sitt eget ansvarsområde, 

men gällande vissa frågor eller brukare krävs ett mer integrerat samarbete, nämligen 

samverkan. I denna nivå försöker organisationerna gemensamt lösa problem och man kan t ex 

träffas och diskutera ett fall eller överför på annat sätt information till varandra. Nästa nivå är 

när två verksamheter helt enkelt slås samman, de integreras så att i princip alla delar på 

varandras uppgifter. Den sista nivån, konsultation är en undernivå till kollaboration, vilket 

innebär att person ett går till person två för handledning eller annat (Westrin 1986). 

     Vidare om hur samverkan fungerar skriver Danermark (2000) om när han beskriver tre 

förutsättningar för samverkan nämligen; kunskaps- och förklaringsmässiga faktorer, formella 

och informella regler samt organisatorisk situation. De kunskaps- och förklaringsmässiga 

faktorerna beskriver han som baserade på olika yrkeskategorier med olika utbildning och 

bakgrund med vilka de ser på och tolkar problem. Han ger exemplet att en människa är en 

komplex enhet, samma problem kan ses på ur många olika faktorer, som t ex utbrändhet; en 

läkare, en psykolog och en kurator kan lägga olika fokus på problemet men problemet kan 

ändå vara medicinskt, psykologiskt och socialt på samma gång (Danermark 2000). De 
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formella och informella reglerna handlar om de regler, lagar, anvisningar och interna 

bestämmelser som styr olika yrkeskategorier och verksamheter såsom t ex sekretesslagen. 

Dessa regler kan användas på olika sätt, som t ex att skyllas på när man inte vill något ”lagen 

hindrar mig från att göra så” fastän den inte alltid gör det, detta kan bottna i okunskap så bra 

kunskap om ens egna såväl som andras regelsystem kan vara bra (Danermark 2000). Reglerna 

kan även påverka vilka insatser en brukare får eller inte får. Den sista punkten, organisatorisk 

situation handlar om vilken roll man har i organisationen eller skillnader mellan olika 

organisationer man tillhör, t ex en socionom kan vara anställd inom sjukvården, socialtjänsten 

och skolan. Trots att man har samma utbildning och sätt att se på sociala problem har man 

helt olika yrkesroller och agerandeutrymme (Danermark 2000).  

     Danermark skriver även om att det inte är ovanligt med skillnader i makt och inflytande 

mellan samverkanspartners. Dessa skillnader kan bero på utbildning, kön, yrkesposition med 

mera. Det är t ex vanligt att läkares ord väger tyngst även om olika kunskap inte ska ha olika 

värde baserad på yrkeskategori (Danermark 2000). Danermark skriver också om hur språket 

kan användas som en maktfaktor, både mellan samverkanspartners och mot deras 

samverkansobjekt (Danermark 2000). 

     All samverkan har ett objekt, att man samverkar kring något. Danermark skriver om 

samverkan kring människor, alltså samverkan mellan människobehandlande organisationer 

(Danermark 2000). Lindberg (2009) benämner dessa objekt gränsobjekt, ett slags objekt som 

olika organisationer kan enas och arbeta tillsammans kring. De handlingar som sker inom en 

samverkan får ett mer bestämt syfte när det finns ett gränsobjekt då även om objektet har 

olika mening i de olika organisationerna är det vanligt nog att bli igenkänt inom alla 

organisationerna och skapar överensstämmande. Enligt Lindberg kan gränsobjekten hjälpa till 

att förstå sammanhang inom samverkan mellan olika världar, samtidigt som de bidrar med 

samordning och avgränsning på så sätt att organisationerna får något att samordnas kring samt 

avgränsar vad de samlas kring och vad som inte hör dit (Lindberg 2009). De olika 

organisationerna i samverkan kring ett mänskligt objekt har även egna avgränsande attribut, 

de har olika kunskap och syften för att hjälpa objektet (Lindberg 2009).   

 

4.2 Nyinstitutionell teori 

Powell och DiMaggio skriver i sin antologi The new institutionalism in organizational 

analysis att det finns lika många sorters nyinstitutionell teori som det finns vetenskapliga 
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discipliner (Powell & DiMaggio 1991). Den teori jag kommer att använda mig av är den teori 

som Powell & DiMaggio beskriver gällande institutionalisering inom organisatoriska fält och 

isomorfism och som sedan anpassats till forskning inom socialt arbete i Sverige (Blom & 

Grape (2006). En annan distinktion inom de organisatoriska fälten som jag kommer att 

använda handlar om verksamhetsdomäner och domänanspråk och jag kommer att använda 

den definition Danermark och Kullbergs introducerade (Johansson 2006, Danermark & 

Kullberg 1999). 

     Först ska jag dock tydliggöra vad institutionalisering är för något. Enligt Johansson (2006) 

är institutionalisering en social process som ger individer en gemensam 

verklighetsuppfattning vilket gör att olika sociala sammanhang kringgärdas av regler, både 

formella och informella, för vad som är ett acceptabelt handlingssätt. Dessa regler påverkar 

sedan organisationers struktur på så sätt att organisationerna måste anpassa sig efter de 

institutionella krav som finns. De kraven kan vara allt ifrån politikers meningar, allmänna 

opinionsåsikter till lagstiftning (Johansson 2006). Det finns alltså ett socialt och kulturellt 

beroende mellan organisationer och dess omgivning som skapar restriktioner för 

organisationerna. Det räcker dock inte med att bara anpassa sig efter dessa krav, man måste 

också uppehålla skenet av att de är det bästa även om de går emot vad som är mest effektivt 

eller lönsamt (Johansson 2006). Institutionalisering kan även beteckna två olika variabler 

nämligen att något kan vara mer eller mindre institutionaliserat samtidigt som en 

institutionalisering pågår över tid (Johansson 2006:24).  

     Powell och DiMaggio beskriver att ett organisatoriskt fält är ”those organizations that, in 

the aggregate, constitute a recognized area of institutional life: key suppliers, resource and 

product consumers, regulatory agencies, and other organizations that produce similar services 

or products” (DiMaggio & Powell 1991:64). En mer svensk definition av organisatoriska fält 

är att de är ”de sociala kontexter inom vilkas ram enskilda organisationer skapar sin 

identitet… dessa ramar är i högsta grad föränderliga; fältdefinitioner kan ändras och gränser 

flyttas, och nya fält kan tillkomma och gamla kan upplösas”(Johansson 2006:28). Vidare 

skriver DiMaggio och Powell att organisatoriska fält ofta visar en större homogenisering ju 

längre de varit etablerade samt att ett fält är bara ett fält så länge det är institutionaliserat 

definierat som ett sådant (DiMaggio & Powell 1991).  

     Den process som beskriver homogeniseringen beskriver DiMaggio och Powell som 

isomorfism. Isomorfism är den process som tvingar en viss enhet att likna andra enheter med 

samma slags miljömässiga faktorer. En sådan faktor kan vara gemensamma lagar och regler 
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vilka påverkar en organisations struktur och förfaringssätt (DiMaggio & Powell 1991). Man 

skiljer på tre olika slags regler; direktiv, normer och standarder. Direktiv är regler med 

tydliga sanktioner om man inte följer dem, exempelvis lagstiftning eller Socialstyrelsens 

föreskrifter. Normer är outsagda och internaliserade och handlar mer om ett ”inre tvång” att 

följa dem. Standarder liknar direktiv på så sätt att de har en upphovsman, men i liknelse med 

normer finns inget egentligt tvång att följa dem, t ex Socialstyrelsens allmänna råd (Johansson 

2006). Det är inte heller ovanligt att organisationer som genomgått reformeringar under 

samma tid liknar varandra (Johansson 2006). Andra saker som påverkar isomorfismen är olika 

aspekter av professionalisering som att en organisation vilar på formell utbildning och 

legitimitet baserat på universitetsexamen, samt att olika professioner kan skapa nätverk 

mellan de olika organisationerna. Samma professioner, även under olika organisationer, 

tenderar ändå att på grund av sin gemensamma utbildning se på saker på liknande sätt 

(DiMaggio & Powell 1991).  

      Inom ett organisatoriskt fält kan det finnas flera olika organisationer som delas upp i olika 

verksamhetsdomäner vilka i sin tur kan ha olika domänanspråk (Grape 2006). En domän kan 

definieras på många olika sätt, en definition är utifrån de anspråk en organisation säger sig ha 

angående vilken service den erbjuder och vilken klientel den har, en annan definition är 

utifrån en organisations mål och arbete för att nå målen. Danermark och Kullbergs(1999) 

definition säger att en verksamhetsdomän utgörs av de konkreta arbetsuppgifter som knyts till 

politiska beslut på området. Vidare skriver de om kunskapsanspråk från de yrkesverksamma 

som ytterligare en domän inom verksamhetsdomänen, om dessa anspråk utgår ifrån olika 

kunskapslogiker kan enligt Grape dessa skapa gränskonflikter (Grape 2006). 

5 Bakgrund kring brukargruppen och samverkan kring denna 

Jag har här, för att förenkla för läsaren av denna uppsats, förklarat vissa begrepp som inte är 

självklara för alla, och även förtydligat vilka begrepp jag själv valt att använda i uppsatsen då 

vissa kan användas synonymt så som jag redan förtydligat med samarbete och samverkan i 

både min inledning och i mitt teoriavsnitt. Ett annat begrepp som kommer förekomma är 

brukare som jag använder synonymt med både patient och klient i min text, eftersom det är 

olika begrepp för att skildra samma person. De andra två begreppen kommer dock säkerligen 

förekomma i texten i citat från mina intervjuer och även ifrån citat från litteratur. Då 

brukargruppen jag valt att fokusera min undersökning ingår i LSS personkrets 1 så kommer 

jag kort beskriva LSS. 
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     Jag kommer även att gå in på hur samverkanssituationen ser ut för den här brukargruppen, 

så som vilka regler det finns för samverkan kring dem.  

     De saker jag kommer att förtydliga är; hur jag väljer att kalla brukarna och vilka begrepp 

jag använder för att beskriva deras funktionsnedsättning samt vilka deras rättigheter är och på 

vilka sätt de ska samverkas kring. 

 

5.1 Funktionshinder och utvecklingsstörning 

Utvecklingen av begrepp som omger de personer som har funktionsnedsättningar är aktiv och 

begreppen byts tämligen ofta ut för att inte verka negativt för de personer de beskriver. 

Begreppet invalid ersattes av handikappad som ersattes av funktionshindrad som igen ersatts 

av person med funktionsnedsättning som är det som gäller idag. Då både begreppen 

funktionshindrad och funktionsnedsatt och även funktionshinder och handikapp tidigare 

använts synonymt beslöt sig Socialstyrelsen för att starta ett eget terminologiarbete för att 

skapa tydlighet i frågan. Ett funktionshinder beskrivs som ”begränsning som en 

funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen” och en 

funktionsnedsättning som ” nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell 

funktionsförmåga” (Socialstyrelsen 2010). 

     Personer med utvecklingsstörning är en väldigt liten grupp i samhället, ca 0,5 % av 

befolkningen uppges ha funktionsnedsättningen, men det är svårt att mäta då det enbart finns 

register över de som har LSS-insatser. Det vanligaste sättet att ta reda på om någon har en 

utvecklingsstörning är att mäta personens intelligens med ett IQ-test, och man har en 

utvecklingsstörning om man understiger IQ 70. Det är dock inte uteslutande IQ-testningen 

som spelar roll utan även flera andra faktorer. Den vanligaste orsaken till att en person har en 

utvecklingsstörning uppges vara Downs syndrom. Andra orsaker kan vara skador under 

fostertiden, skador vid förlossning eller genetiska avvikelser I Sverige klassificerar 

utvecklingsstörningen i tre grader; lindrig, måttlig och grav (Ineland, Molin & Sauer 2009).  

     Det finns ett antal studier som anger att så många som 30-40 % lider av någon slags 

psykisk ohälsa och att de löper större risk för psykisk ohälsa (beteendestörningar inräknat)1. 

Begreppet psykisk ohälsa används ofta i en bred form som inkluderar såväl psykisk sjukdom, 

beteendeavvikelser samt psykiatriska symptom (Nylander & Sewerin 2009, Gustafsson et al 

2006). Ett särskilt bekymmersamt område enligt Nylander och Sewerin (2009) är 

                                                 
1 Se t ex Gustafsson 2003, Kerker, Owens, Zigler & Horwitz 2004. 
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beteendestörningar hos personer med utvecklingsstörning, även kallat problemskapande 

beteende. Detta räknas av vissa författare in i psykisk ohälsa, av andra inte. Det 

problemskapande beteendet kan bero på psykisk sjukdom, kroppsligt obehag/smärta och även 

på brister i miljön, och det kan vara svårt att urskilja vilken faktor som ligger bakom. 

 

5.2 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade; LSS 

1989 skedde en handikapputredning som skulle undersöka vilka insatser personer med 

funktionshinder kunde få ifrån kommuner och landsting. Brister skulle leda till förslag om 

åtgärder och förbättringar, och man skulle även se på skillnader mellan olika kommuner. Ett 

nytt område som undersöktes var funktionshindrade personers möjlighet till fritid och 

rekreation som tidigare inte lagts tyngd på. Utredningen resulterade sedan i en proposition 

som ledde till att LSS(1993:387), och även LASS; lagen om assistansersättning(1993:389), 

trädde i kraft1994 (Zanderin 2009). LSS ersatte den tidigare lagen om särskilda omsorger om 

psykiskt utvecklingsstörda m.fl. som upphävdes när LSS trädde i kraft. Omsorgslagen berörde 

enbart dessa grupper nämnda i första paragrafen: 

 ”Denna lag innehåller föreskrifter om särskilda omsorger om psykiskt 

utvecklingsstörda. Vad i lagen sägs om psykiskt utvecklingsstörda gäller även 

personer som på grund av hjärnskada, föranledd av yttre våld eller kroppslig 

sjukdom, har fått ett betydande och bestående begåvningshandikapp samt personer 

med barndomspsykos (SFS 1985:568).” 

LSS lägger till och definierar 3 grupper som ingår i dess personkrets vilket sägs även här 

i den första paragrafen:  

 ”Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service 

åt personer  

1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 

2. med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter 

hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller 

3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte 

beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i 

den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service 

(SFS 1993:387).” 
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De 2 första punkterna i LSS § 1 överensstämmer med den personkrets som den tidigare 

omsorgslagen (1985:568) avsåg, punkt 3 är ett direkt tillägg utifrån tidigare 

lagstiftning(Zanderin 2009). 

     LSS är en rättighetslagstiftning vilket innebär att den vilar helt på valfrihet. LSS § 8 

dikterar att insatser ska enbart ges till den som begär det själv, eller om den enskilde inte 

själv kan begära utifrån ålder eller saknad av förmåga så ska representant för honom i 

egenskap av t ex god man eller förvaltare göra det(Zanderin 2009, SFS 1993:387) . 

     En av rättigheterna man har enligt LSS är rätten till boende enligt § 9 punkt 9.  

Kvaliteten på personalen på boenden regleras vagt i lagtext, dels i § 3 stycke 3 i SoL där 

det står att ” För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal med 

lämplig utbildning och erfarenhet.”(SFS 2001:453) vilket gäller över alla verksamheter 

inklusive denna, och i § 6 i LSS där det står att ” För verksamheten enligt denna lag skall 

det finnas den personal som behövs för att ett gott stöd och en god service och 

omvårdnad skall kunna ges.”(SFS 1993:387). Vad som inte står i lagen är vilken kunskap 

som egentligen krävs för att arbeta med funktionshindrade (Wolmesjö 2009:92). 

 

5.3 Samverkan kring brukargruppen 

De lagar som finns kring brukarna och som handlar om samverkan på olika sätt är; SoL, LSS, 

HSL, LPT samt betalningsansvarslagen. Alla dessa kan figurera kring brukargruppen, LPT 

dock i undantagsfallen då de då varit tvungna att tvångsvårdas. SoL kommer inte heller alltid 

in i bilden ifall en brukare endast har sina insatser enligt LSS, dock har kommunen enligt SoL 

§ 2 det yttersta ansvaret för de som vistas inom kommunen. Enligt SoL § 8 står det att: 

”Kommunen skall planera sina insatser för människor med fysiska och psykiska 

funktionshinder. I planeringen skall kommunen samverka med landstinget samt andra 

samhällsorgan och organisationer.”(SFS 2001:453) 

Vidare står det i § 8a att: ”Kommunen ska ingå en överenskommelse med landstinget om ett 

samarbete i fråga om personer med psykisk funktionsnedsättning.” Även i LSS § 6 står det 

om samverkan med andra: ”Verksamheten enligt denna lag skall vara av god kvalitet och 

bedrivas i samarbete med andra berörda samhällsorgan och myndigheter.” 

     I nästan all samverkan handlar det om gemensamma planer. En av de många planer som 

kan finnas kring en brukare är en individuell plan.  
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”När den enskilde har behov av insatser både från hälso- och sjukvården och från 

socialtjänsten ska landstinget tillsammans med kommunen upprätta en individuell plan. 

Planen ska upprättas om landstinget eller kommunen bedömer att den behövs för att den 

enskilde ska få sina behov tillgodosedda, och om den enskilde samtycker till att den 

upprättas. Arbetet med planen ska påbörjas utan dröjsmål”(SoL kap 2 § 7, HSL § 3f).  

Även LSS nämner en individuell plan: ”I samband med att en insats enligt denna lag beviljas 

ska den enskilde erbjudas att en individuell plan med beslutade och planerade insatser 

upprättas i samråd med honom eller henne… Landstinget och kommunen ska underrätta 

varandra om upprättade planer.” 

5.3.1 Samordnad vårdplan 

Den andra plan som är aktuell för brukargruppen är den samordnade vårdplanen som 

huvudsakligen beskrivs i betalningsansvarslagen, men även i LPT: ” En samordnad vårdplan 

ska innehålla uppgifter om det bedömda behovet av insatser från landstingets hälso- och 

sjukvård och kommunens socialtjänst eller hälso- och sjukvård… Vårdplanen ska utformas i 

samarbete mellan de enheter vid kommunen eller landstinget som svarar för insatserna.” 

     Vårdplanering är ett samverkansverktyg som till grunden styr vem som betalar en brukares 

insatser. Detta regleras i betalningsansvarslagen där § 10 beskriver hur betalningsansvaret ska 

överföras från landsting till kommun;  

”En kommun har betalningsansvar för patienter vid enheter för … psykiatrisk vård inom 

landstingets slutna hälso- och sjukvård som är utskrivningsklara och för vilka en 

vårdplan är upprättad. En patient är utskrivningsklar om han eller hon av den 

behandlande läkaren inte längre bedöms behöva vård vid en enhet inom landstingets 

slutna hälso- och sjukvård”(SFS 1991:1404).  

Vidare kan betalningsansvaret ges till kommunen om det inte blir någon vårdplanering inom 

30 dagar enligt § 11; ”För en patient i den psykiatriska vården inträder betalningsansvaret 

tidigast trettio vardagar… efter det att kommunen mottagit kallelsen till 

vårdplaneringen”(SFS 1990:1404). Vidare säger lagen att; 

”En vårdplan skall upprättas för en patient som efter att ha skrivits ut från en enhet inom 

landstingets slutna hälso- och sjukvård av den behandlande läkaren bedöms behöva 

kommunens socialtjänst eller hälso- och sjukvård, eller landstingets primärvård, öppna 

psykiatriska vård eller annan öppenvård” (SFS 1990:1404 § 10b).  
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Vårdplanen dikterar alltså både vem som är ansvarig för brukaren, men samtidigt så ska alla 

samverkanspartners kring brukaren medverka och upprätta denna plan. ”En vårdplan skall 

innehålla uppgifter om det bedömda behovet av insatser … samt uppgifter om vilken enhet 

som är ansvarig för respektive insats”( SFS 1990:1404 § 10d).  

     Socialtjänsten har skrivit ytterligare om vårdplaneringar i Samverkan vid in- och 

utskrivning av patient i sluten vård där de skriver att ”Landstingen och kommunerna skall i 

samråd utarbeta rutiner för vårdplanering inför utskrivning av patienter och för överföring av 

information, som t.ex. befintliga planer, mellan vård- och omsorgsgivare i samband med in- 

och utskrivning av patienter från sluten vård till öppen vård och socialtjänst” (SOSFS 2005:27 

kap 2 § 3). Även här beskrivs vad som ska framgå av vårdplanen;  

”Av vårdplanen skall det tydligt framgå vilka insatser efter utskrivningen från den 

slutna vården som behövs för att en hälso- och sjukvård och socialtjänst av god kvalitet 

skall uppnås. Vårdplanen skall samordnas med eventuell planering för patienten som 

fanns före inskrivningen i den slutna vården”(SOSFS 2005:27 kap 3 § 4).  

En annan terminologisk förklaring som ges ifrån socialstyrelsen om vad en vårdplanering är 

denna; ”Vård- och omsorgsplan som vid utskrivning från sluten vård upprättas för att 

beskriva den enskildes fortsatta behov av hälso- och sjukvård och/eller socialtjänst och som 

är ett resultat av samordnad planering”(originalkursivering, Wolff Foster 2010). Detta ger en 

förklaring till varför det oftast kallas en ”samordnad vårdplanering”, förkortat SVPL, då den 

sker i samordning, eller snarare samverkan enligt de teorier jag använder  

6 Analys och empiri 

Jag har i detta kapitel presenterat det empiriska material jag har samlat in. Jag har börjat med 

att presentera mina intervjupersoner kort och sedan brukargruppen utifrån hur 

intervjupersonerna beskriver den och för att få en uppfattning om hur ofta den dubbla 

problematiken förekommer. Sedan har jag utifrån min första frågeställning gått in på att 

jämföra de olika organisationerna intervjupersonerna förespråkar, genom att dela upp texten 

utifrån de tre faktorer som påverkar samverkan enligt Danermark (2000) och även efter den 

nyinstitutionella teorin. Efter det använder jag Westrins (1986) samarbetsmodell för att se 

vilka sorters samarbete som finns mellan verksamheterna och lägga fokus på samverkan i den 

samordnade vårdplaneringen. I den sista delen av analysen ser jag på hur samverkan ser ut 

utifrån olika faktorer såsom makt över brukarna och hur man anpassar sig efter brukarna för 
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att finna underlag för min andra frågeställning. Jag kommer sedan i mitt resultatkapitel 

sammanfatta det jag beskriver i detta kapitel. 

     Jag har valt att lägga mycket fokus på min empiri under analysen då jag tycker det är 

viktigt att det mina intervjupersoner har sagt kommer fram och tydliggörs. Citat ifrån 

intervjuerna utgör en stor del av texten med stöd i mina egna tankar och reflektioner. Särskilt 

de två första delarna, presentationerna av intervjupersonerna och brukargruppen vilar mycket 

på citat då de delarna helt bygger på vad intervjupersonerna berättat och inte på mina egna 

tolkningar eftersom det är en presentation. 

 

6.1Presentation av intervjupersonerna 

Jag presenterar här de olika intervjupersonernas yrkesroller utifrån hur de själva beskriver 

dem. Jag kommer att använda deras yrkesroller som namn på dem så de intervjupersoner jag 

presenterar är alltså; Kuratorn, LSS-handläggaren, Enhetschefen och Handledaren. 

     Kuratorn har haft sin socionomexamen sedan 2002 och har därefter huvudsakligen arbetat 

inom psykiatrin. Hans senaste två arbeten, inklusive det nuvarande, har varit som; ”Kurator… 

med mycket fokus på det här med samordnad vårdplanering, att hålla i det och att utveckla det 

arbetet… och andra samordnadsfrågor med kommunen”. På frågan om han har någon speciell 

utbildning kring att arbeta med funktionsnedsättningar svarade han;  

”Lite allmänt, vi läste ju socialrätt… LSS och den lagstiftningen, men jag kan inte säga 

att jag inte behövde fräscha upp det när jag väl stod inför sådana frågeställningar som 

rörde LSS --- så har jag jobbat lite tidigare på gruppboende för just funktionshindrade 

med utvecklingsstörning … så jag har sett en del och varit bekant med det”.  

”Det sociala perspektivet är väldigt viktigt, det är ju det som är styrkan med 

kuratorsrollen, från ett terapeutiskt individcentrerat perspektiv till ett samhällsbaserat 

socialt perspektiv”.  

De arbetsuppgifter han har som kurator just nu inkluderar arbete både på 

slutenvårdsavdelning och även en del öppenvårdsarbete; 

 ”Utifrån inneliggande patienter kan det dyka upp alla möjliga uppdrag rörande deras 

ekonomi eller sociala situation och mycket förberedelser inför en samordnad 
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vårdplanering, så att när man kommer fram dit så har man koll på läget och har just den 

information som man behöver”. 

 LSS-handläggaren tog sin socionomexamen 2003 och har arbetat som LSS-handläggare 

sedan 2005. Inte heller hon hade någon speciell utbildning kring funktionsnedsättningar men 

hon säger att det har varit något positivt för henne;  

”Det som varit bra med att komma utan någon erfarenhet var att jag var tvingad till att 

bli väldigt lyhörd för den brukare jag möter, det kan ju se rätt olika ut hur man påverkas 

av sin funktionsnedsättning. Jag försöker påminna mig om det även nu när jag jobbat i 

många år. --- Det var ju inte mycket kunskap som vi fick under utbildningen, man får 

samla på sig efterhand som tiden går”.  

Hennes arbetsuppgifter inkluderar både LSS- och SoL-insatser, och hennes huvudsakliga 

arbetsuppgifter är att handlägga ansökningar enligt dessa två. Hon följer även upp de insatser 

som har beviljats och samverkar med många, t ex;  

”Barn- och ungdomshabiliteringen, psykiatrin, skola… det är väldigt mycket samverkan 

på olika håll, och har blivit mer eftersom vi har börjat med SoL också. Det är 

jättemycket kommunikation. --- Mängden människor man ska samverka med växer hela 

tiden”.  

När det gäller ansökningar och dylikt kan hon även ibland få utföra lite motivationsarbete; 

”LSS:en är extremt frivillig, föräldrar, god man, förvaltare har alla rätt att formellt göra 

en ansökan, men säger brukaren att han inte vill så blir det ingenting… man får försöka 

motivera om man ser att behovet finns, vi kan inte tvinga”. 

Enhetschefen har i botten en eftergymnasial fritidsledarutbildning men vidareutbildade sig till 

socionom och tog examen 2001. Hon har inte heller någon utbildning direkt riktad mot 

funktionsnedsättningar utan har arbetat med den gruppen som ”Fritidsassistent… och med 

korttidstillsyn… och även samordnare”, hon har även en närstående med en 

funktionsnedsättning vilket hon tycker har gett henne mycket kunskap och gjort att; ”Den här 

målgruppen står mig varmt om hjärtat. Lite medel kan man göra väldigt mycket av och få så 

oerhört mycket tillbaka”. Hennes arbetsuppgifter beskriver hon som;  

”Enhetschef är en roll där man fattar roliga beslut, tråkiga beslut… man sitter lite 

mittemellan ibland eftersom jag har någon som styr över mig och någon som vill något 
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underifrån. Sen är det viktigt att brukarna har det bra, det är min fokus… kan jag göra 

något för att göra det bättre för brukarna eller underlätta deras vardag så är det det jag 

lägger resurser på”.  

”Det är väldigt varierande arbete, man träffar många människor, många olika 

inriktningar… den ena dagen är inte den andra lik, det gäller att ha många bollar i luften 

--- starta ett nytt boende, dela ut nycklar, sköta budgetarbete, se till att det är personal på 

plats”.  

Hon ska även se till att brukarnas genomförandeplaner följs, ”Blir det för mycket avvikelser 

så måste jag titta på vad som gör att det är avvikelser, om det handlar om att jag måste utbilda 

personal… hitta lösningar --- se till att brukarna får de insatser de har rätt till”. 

     Handledaren är den enda av mina intervjupersoner som inte är socionom, hon är istället 

fritidsledare, hon har även läst någon enstaka kurs samt fått vidareutbildning inom 

kommunen. Hon har jobbat inom det här området sedan 1999; 

”Jag har hunnit med särskola, daglig verksamhet, personlig assistent och nu det sista är 

att jag jobbar på ett serviceboende… jag valde gruppbostad för att när jag jobbade på 

daglig verksamhet… kunde det ibland vara samarbetssvårigheter med boenden… då 

tyckte jag att så behöver det inte alltid vara… så jag bestämde mig för att byta jobb och 

testa boende. --- jag tog för givet att så svårt kunde det väl inte vara på boendet… när 

jag sen börjat jobba så var det en helt annan syn på det hela”.  

Hennes arbetsuppgifter beskriver hon som varierande utifrån brukarnas behov;  

”De som bor här är väldigt självgående, kan behöva stöttning… de kan ha en sådan dag 

när de själva inte klarar att åka till jobbet och vill ha personal med sig… man har en 

grundplanering… det gäller att kunna motivera personerna… så en stor del av dagen 

kan gå till motivation, att de ska komma igång och göra saker, utan att det blir ett 

övertramp”.  

 

6.2 Presentation av brukargruppen 

Alla intervjupersonerna stöter på brukargruppen i olika situationer och ser på olika sätt hur 

den dubbla problematiken uppstår och hur ofta man stöter på den. Kuratorn är den som 

beskriver det mest kortfattat; ”Vi stöter på en och annan från personkrets 1… ibland så är det 
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en utvecklingsstörning eller ett begåvningshandikapp… kanske en aspergersproblematik”. 

LSS-handläggaren utvecklar det mer;  

”Det är ganska vanligt med psykisk ohälsa i den här gruppen och det hänger nog mycket 

ihop med vad det är för stöd man får och hur pass det fungerar, och kanske också hur 

tidigt man har fått sin diagnos, hur mycket information har man fått om vad det 

medför… det är vanligt med sidodiagnoser, mycket depressioner är det tycker jag i just 

den här gruppen utvecklingsstörda --- det dubblerar vart annat, han hade kunnat hantera 

de psykiatriska delarna bättre om han inte hade haft en utvecklingsstörning och vise 

versa”.  

Enhetschefen beskriver hur dessa depressioner kan uppstå på grund av brukarnas känsla av 

utanförskap och bristen på normalitet;  

 ”De personer jag hört mest om är personer med lindrig utvecklingsstörning och när 

många av dem kommer upp i 28-32 års ålder något sådant så landar de i vuxenlivet 

litegrann. Under skoltiden så ser det ut ungefär som för alla människor, man går i skolan 

något år längre, men det är ändå gymnasiet och sen slutar de. … Sen händer det inte så 

mycket mer för deras liv som är de här stora förändringarna… normalpopulationen 

börjar ju antingen jobba eller så fortsätter man plugga… alltså det blir många 

förändringar, i 30-års ålder har du kanske sambo, du har kanske husdjur eller kanske 

familj… de här (brukarna) har ju många gånger inte det och då tycker jag att man 

många gånger märker att de går ner i en liten svacka, det är psykisk ohälsa absolut”. 

 Även handledaren går in på de faktorerna som gäller normalitet och tar med hur samhället ser 

på brukargruppen vilket kan; 

 ”En tjej sa till mig för många år sedan; ’varför kan jag inte få en normal pojkvän?’ --- ’i 

min ålder ska man få barn, varför säger de till mig att om jag skaffar barn så är risken 

stor att de tar barnet ifrån mig?’ …problemet kan ju vara att du ser normal ut--- för det 

är ju ofta de har ett fungerande tal så då märks det på ett annat sätt, men sen om du inte 

kommer ihåg all information som de ger dig… där gäller det att man som personal hela 

tiden försöker förklara… och att vara ödmjuk så man inte förstärker deras oro”. 

”Vi har många med ångest också”.  

LSS-handläggaren säger också att man inte bara ska se till diagnos och problem;  
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”Om man beskriver individen och individens styrkor, svagheter, kapacitet och så är det 

egentligen oväsentligt vilken diagnos han har. Försöker man tänka att man ska se 

individen så blir det oftast bra, och sen oavsett om de svårigheterna beror på 

utvecklingsstörningen eller om det är det psykiatriska spelar egentligen ingen roll”.  

Här tror jag dock att det inte alltid kan vara så då särskilt LSS-handläggare behöver 

kategorisera personer i en personkrets för att de ska ha tillgång till LSS-rättigheterna och då 

spelar diagnosen ändå roll, dock efter att personen väl fått sin personkretstillhörighet så 

stämmer det hon säger, då spelar diagnosen inte längre roll utan då är det behoven av stöd 

som är viktiga. 

 

6.3 Tre förutsättningar för samverkan 

6.3.1 Organisatorisk situation 

Jag frågade alla mina intervjupersoner om de ansåg att de hade mål med sitt arbete och ifall de 

hade gemensamma mål med de andra verksamheterna jag fokuserade på. Alla beskriver hur 

de ska ha brukarna i fokus, och hur de försöker ha det. Enhetschefen beskriver att;  

”Vi inom vård- och omsorgsförvaltningen har mål… där har vi bestämt oss för tre som 

vi ska jobba efter, och de är att man ska få de insatser man har rätt till, man ska få träffa 

sin kontaktperson i boendet en gång i veckan och att brukaren ska erbjudas två 

aktiviteter i veckan”. 

 Dessa mål nämner även Handledaren vilket kan tolkas som att målen är kända igenom hela 

verksamheten, från enhetschefer till personal på boenden. Både Enhetschefen och 

Handledaren nämner även brukarnas individuella genomförandeplaner, där var brukares 

personliga mål står. LSS-handläggaren beskriver istället mål utifrån de insatser hon beviljar; 

”De ska få goda levnadsvillkor… det ska vara kontinuitet, så ska det vara rätt insats, rätt 

mängd, rätt person som utför… man vill att det ska bli så”. Kuratorn är den enda som har ett 

lite varierande svar utifrån gemensamma mål;  

”Man ska utgå från patienternas behov och det är något som vi är rätt så enade i, men i 

verkligheten så kanske det inte alltid ser ut så för att psykiatrin har sina sätt att jobba på 

och egna metoder som man erbjuder som inte alltid är det som skulle passa patienten 

bäst men som patienten får anpassa sig till”.  
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Detta att psykiatrin kanske inte alltid har brukarens behov i centrum är något avvikande som 

jag skulle vilja ha bekräftat från fler inifrån psykiatrin. Här uttrycker visserligen Kuratorn det 

själv, men för att kunna säga att det är så behövs fler källor. Det är även skillnad på att de 

ifrån handikappomsorgen tycker det och att psykiatrin själva utrycker att det är så.  

6.3.2 Formella och informella regler 

Bland de lagar som styr verksamheterna verkar det vara betalningsanslagen som ibland blir en 

konfliktfaktor. Kuratorn beskriver vårdplaneringen utifrån ett maktperspektiv; ”Det är det 

enda maktmedel som finns för att snabba på planeringsprocessen när det gäller att få ut 

patienter från slutenvård”. LSS-handläggaren beskriver hur det inte alltid är lätt ifrån hennes 

sida då hennes arbete kan dra ut på tiden, men att psykiatrin ibland kan låta tiden gå om de vet 

att hon jobbar hårt på att finna en lösning. Enligt förvaltningslagen ska ett ärende handläggas 

skyndsamt, och LSS-handläggaren säger att de har som mål att bli klara med LSS-utredningar 

inom tre månader, men att det samtidigt är en prioriteringsfråga. Det tolkar jag som att så 

långe det finns en dialog mellan de olika organisationerna och att lösningar försöker finnas så 

kan reglerna gällande utskrivning ruckas på lite. Samtidigt som psykiatrin måste skicka sitt 

utskrivningsmeddelande om det drar ut för mycket på tiden. LSS-handläggaren säger även att; 

”I den mån det är möjligt ska vi undvika betalningsansvar, och göra allt för att ha ett bra 

alternativt för att brukaren ska få det bra, men om det inte går har man gjort allt”.  

     Det är många andra lagar som styr verksamheterna, men de verkar inte ta så stor plats i 

samverkan och det var heller inget mina intervjupersoner tog upp, inte heller normer och 

oskrivna regler var något vi berörde närmare under intervjuerna. 

6.3.3 Kunskaps- och förklaringsmässiga faktorer  

Som tidigare fastställt är tre fjärdedelar av mina intervjupersoner utbildade socionomer vilket 

innebär att de har liknande kunskaper och synsätt baserat på utbildning, sedan att de arbetar 

inom olika verksamhetsdomäner gör ändå skillnad. Något jag tycker är värt att notera är att 

ingen av dem fick någon djupare kunskap gällande funktionsnedsättningar under sin 

utbildning. Kuratorn befinner sig inom psykiatrin som har en stark medicinsk logik till 

skillnad mot handikappomsorgen som har ett mer psykosocialt synsätt, dock har han själv ett 

psykosocialt synsätt utifrån sin profession. 

      LSS-handläggaren beskriver skillnader utifrån profession under en vårdplanering hon varit 

på; ”Det är ju det här med hierarkin… när jag var på vårdplanering så blir läkaren gud på 

något sätt”. Vidare säger hon att det är olika från olika vårdplaneringar hur läkaren hanterar 
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sin makt, om de utnyttjar den till att vara den enda som pratar under vårdplaneringen eller 

låter alla föra fram sin information. Att just inom psykiatrin är det en stark hierarki och att 

läkarna har en högre position utifrån beslutsfattande nämner även Enhetschefen, dock nämner 

hon även att hon har en makt; 

”Sjukhusvärden har ju sin makt, och vi har vår makt, sen kan det vara en kamp mellan 

de här två makterna… vården har mer mandat i vissa fall --- sjukhuset äger ju frågan om 

de vill lägga in eller inte”.  

Kuratorn nämner också den dubbla makten när han säger att; 

”Mycket makt ligger hos myndigheterna i kommunen som är de som faktiskt beviljar 

insatser, och det är där saker kan bli bra eller dåligt beroende på hur villiga 

handläggarna är att lyssna på vad vi säger, medan vi självklart måste lyssna på hur det 

ser ut hos dem”. 

 Jag tolkar det som att det finns en tendens till att göra andras makt större än sin egen, alla 

säger att någon annan har makt, även om de även kan säga att de själva också har en makt. 

     En annan fråga som har med kunskap att göra är den utbildning som tycks fattas kring 

denna brukargrupp. Enhetschefen tar upp att; ”Det finns inget team som har bara kunskap 

kring psykiska problem när man har ett funktionshinder som vi jobbar med”, jag tog då upp 

de omsorgsläkare som fanns fram tills på mitten av 80-talet och hon tycker att efter att de 

försvann så har; ”Det har blivit en tapp i kompetensen, sen finns det såklart jättebra läkare 

också, men det hänger på vem man träffar… eftersom psykiatrin ser ut som den gör så är det 

väldigt stor ruljans på läkare”. Jag misstänker att detta att det är ruljans bland läkarna kan 

skapa en viss osäkerhet ifrån de andra organisationerna som samverkanspartners då de då inte 

kan lära känna vissa läkare om de snabbt byter jobb eller avdelning. Detta går också tillbaka 

till det intervjupersonerna berättade om att de inte hade fått någon direkt utbildning kring 

brukargruppen, vilket kan misstänkas baserat på detta vara genomgående i fler slags 

utbildningar än just för socionomer. 

 

6.4 Vilka typer av samarbete bedrivs mellan verksamheterna? 

Enligt Westrin (1986) finns det 5 typer av samarbete, här ser jag på vilka som är 

uppmärksammade i denna undersökning. Alla intervjupersonerna har fått svara på frågan om 



Matilda Smedberg 
SOPA63 
 

30 
 

de anser att det finns både formell och informell samverkan och hur den yttrar sig, och de har 

även fått beskriva den samverkan som finns runt den samordnade vårdplaneringen. 

6.4.1 Samarbetstyper 

Om brukaren i fråga inte redan har en kontakt inom psykiatrin så måste han gå via en 

vårdcentral om något är fel, om det inte är akut för då åker man direkt till akutmottagningen. 

LSS-handläggaren beskriver svårigheter med detta;  

”Det är svårare för dem som inte redan har någon läkare eller kontakt, det är svårt att ta 

sig in upplever jag… mycket ska skötas på vårdcentralen eller primärvården och de har 

inte den specialistkompetensen”.  

Enhetschefen tror dock inte att det behöver vara ett problem då hon säger att det finns många 

bra vårdcentralsläkare som konsulterar psykiatrin när de behöver det. Hon säger även att de 

brukare med större problem har en psykiater de går till, hon påpekar också att; ”Brukarna har 

en pärm och i den ska det finnas en flik där det är planering… vid inläggning har man då lite 

informationsmaterial kring brukaren”. 

     Detta med konsultation eller samråd är en annan aspekt av samarbetsmodellen. I 

Enhetschefens exempel är det vårdcentralsläkaren som konsulterar psykiatrin, i andra fall är 

det psykiatrin som konsulterar handikappomsorgen som LSS-handläggaren exemplifierar 

gällande ett fall hon haft;  

”Man kopplade tidigt in vuxenhabiliteringen, kurator och psykolog… de har ju 

kompetensen kring funktionsnedsättningen som inte handlar om psykiatri, så där tyckte 

jag att de kompletterade på ett bra sätt för att de saknade det”.  

Ibland kan det dock finnas brist på konsultation, något som Enhetschefen förklarar med; ”Vi 

kan ju funktionshindret, det kan inte psykiatrin… en del är kanske funktionshindret, en del det 

psykiska och det är inte enkelt att hitta skillnader”.  

6.4.2 Samverkan 

Detta lämnar frågan om samverkan utifrån Westrin (1986), och den tydligaste formen av 

samverkan mellan dessa organisationer som jag även tidigare påpekat är den samordnade 

vårdplaneringen, jag kommer att beskriva samverkan kring den under nästa rubrik. Först ska 

jag här se på den samverkan som intervjupersonerna beskriver utanför vårdplaneringen.  

    ”Det är ett väldigt brett kontaktnät omkring varje brukare… de har ju hjälp från många 
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andra instanser” berättar Handledaren.  Ett exempel på det är kontakt mellan boenden och 

LSS-handläggare vilket Enhetschefen tycker har försämrats, inte på grund av dålig samverkan 

utan på grund av en omorganisering. Tidigare satt enhetschefer och LSS-handläggare i samma 

hus berättar hon och då hade de en bättre kontakt och kände varandra bättre. Enhetschefen 

tror att det är något som kommer att utvecklas med tiden att de får bättre kontakt igen, och 

även det att LSS-handläggarna även handlägger SoL-beslut gör att deras kontakt ändrats. Hon 

säger att kontakten annars funkar bra och att de har en kontakt gällande brukare om någon av 

parterna har något de undrar eller behöver informera om. Detta är dock inget som LSS-

handläggaren pratar om, hon kanske inte har tänkt på det, eller sett det som betydande, det går 

bara att spekulera om. LSS-handläggaren beskriver däremot hur arbetsbördan ibland går ut 

över samverkan och brukarna; 

”Tanken är att vi ska följa upp alla beslut en gång om året, men vi klarar inte av det och 

det har vi inte gjort på många år… Jag säger till brukare, gode män och förvaltare att om 

det är något som inte fungerar eller att man vill ha en förändring är de välkomna att 

kontakta mig… Ofta är det så det går, att man får ett samtal från en enhetschef eller 

personal på boendet eller gode man om att det här funkar inte”. 

 Handledaren utvecklar denna kontakt lite till med att beskriva hur vissa brukare vet att de kan 

ringa sina LSS-handläggare om de vill ha mer insatser, medan andra inte ens är medvetna om 

att de har en LSS-handläggare. Hon säger dock att det är en bra kontakt även om den inte är 

kontinuerlig. 

     En annan typ av samverkan som sker utanför själva vårdplaneringen är den som kan vara 

mellan alla de olika verksamheterna under t ex en LSS-utredning eller i väntan på beslut om 

insatser. LSS-handläggaren beskriver kontakten under den samverkan såhär;  

”Det blir en hel del kontakt via telefon och mail… jag ringer inte bara för att snacka skit 

en stund utan jag har klart för mig vad jag behöver veta och tar inte mer kontakter än 

vad jag behöver, det ska finnas ett syfte… jag försöker vara noga med att få medgivande 

från brukaren då, får jag ringa kuratorn och så?”. 

 LSS-handläggaren nämner även alla de intyg och undersökningar som krävs när de får in ett 

nytt ärende vilket Kuratorn beskriver hur de gör i psykiatrin; 

 ”Oftast i en LSS-utredningsprocess sätts en psykolog på att utreda de psykologiska 

funktionshindrena… arbetsterapeuten gör en funktionsbedömning när man tydligt kan 
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se behoven i vardagen… och läkaren skriver intyg om diagnos och de medicinska 

bitarna, och ofta som kurator håller jag i själva planeringsprocessen kring att få ihop alla 

de här bitarna och få en färdig utredning… just det som rör ekonomi och boende”. 

Kuratorn beskriver även hur kontakten med olika personer i samverkan kan se ut mellan 

inläggningar och vårdplaneringar, att han kan ha haft kontakt med handläggare eller personal 

på boenden för att införskaffa information innan en vårdplanering.  

     En tredje slags samverkan som finns är den mellan boenden och öppenvårdspsykiatrin. 

Enhetschefen beskriver det här;  

”Det finns de (brukare) som där är lite mer problematiskt och då har de en psykiater 

som de går till när de behöver stöd… en del av dem (psykiatrerna) kan vara väldigt 

duktiga och komma ut och prata med personal… det ser väldigt olika ut… de kan träffa 

brukarna helt själva eller så träffar de brukarna med anhöriga eller personal.  

Vidare berättar Enhetschefen att det ser olika ut för olika brukare gällande hur mycket kontakt 

de har, precis som det gör för andra som behöver gå till en psykiater. Hon säger även att ofta 

är det brukarens kontaktperson i boendet som ofta hjälper brukare att komma till mötet, är 

med eller förmedlar information till psykiatern. Handledaren beskriver också denna 

samverkan och hur den ofta går bra; ”De har följt brukaren i ett par år och känner personen… 

personalen känner ett förtroende för läkarna att de lyssnar på oss när vi har våra funderingar”, 

min följdfråga var om hon tror att det är lättare för brukaren att förstå den kontakten än att 

plötsligt åka till en sluten avdelning på vilket Handledaren svarade; ”Ja, där är ju de som 

själva kan ringa till sin doktor och säga att ’nu mår jag dåligt’, så den (samverkan) är bra”.  

     En annan problematik kring brukarna är att det kan vara svårt att få en helhetsbild av deras 

mående menar många av intervjupersonerna. Enhetschefen beskriver det som att; ”Det är en 

liten bit av tårtan som brukaren kan förmedla, och de anhöriga kanske har något tyckande sen 

så har personalen i boendet eller på den dagliga verksamheten andra bitar”. Både 

Enhetschefen och Handledaren beskriver även hur brukarna kan må dåligt och ha ett 

utåtagerande beteende i boendet, men när de kommer till psykiatrin lugnar de ner sig. 

Enhetschefen tror att det kan bero på att brukaren samlar sig för att inte visa sina värsta sidor 

för främlingar. Både Enhetschefen och Handledaren beskriver svårigheterna med detta då 

psykiatrin inte i dessa fall ser brukarens dåliga mående och då skickar tillbaka brukaren till 

boendet utan att ha hjälpt honom eller henne. Jag tror att här är det väldigt viktigt för 

representanterna för brukaren, om det så är boendepersonal eller andra att de har en tydlig 
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dialog med psykiatrin så att det inte sker att brukare som mår dåligt inte får hjälp förrän de 

inte orkar ens hålla uppe en fasad av bra mående längre.  

 

6.5 Samverkan kring vårdplaneringar 

6.5.1 Förenklad vårdplanering 

Kuratorn beskriver hur det kan vara enklare att ha brukare som tillhör personkrets 1 än 

personkrets 3, vilket de vanligare har, då det oftare då blir den förenklade typen av 

vårdplanering; 

”Det är mer givet vilka insatser som kan komma på fråga, det är lättare att få igenom 

önskemål om boende och sen så har de dessutom rätt till daglig sysselsättning vilket då 

personkrets 3 inte har2. Så ofta tycker jag det kan vara en vinst att få dem i personkrets 1 

istället för personkrets 3, även om de ibland har just den dubbla tillhörigheten”.  

Han nämner också befintliga beslut som en positiv faktor som att en brukare redan har ett 

beslut om boende då de då kan åka tillbaka hem tämligen snabbt. Det där med att kunna 

komma hem till sitt boende snabbt beskriver Enhetschefen som något psykiatrin ibland tar för 

givet; 

 ”Jag måste ha tid på mig att fixa saker… Du kan inte skriva ut honom på fredag 

eftermiddag och jag får reda på det på förmiddagen, jag måste kanske ha mer resurser, 

och då måste jag vara tydlig med det”.  

När det bara sker samverkan mellan bara psykiatrin och boendet så säger Kuratorn att;  

”Ofta kan man säga att det blir förenklad vårdplanering då man meddelar boendet att de 

är på väg hem, det är ok --- men vill boendet att det ska vara en vårdplanering på grund 

av att de har saker de vill ta upp så för det mesta går man med på det för att det blir en 

smidigare process”.  

Enhetschefen har en mer bestämd syn på det; ”Blir de inlagda så kräver vi att vi vill ha en 

vårdplanering innan de blir utskrivna”. När det är en sådan skillnad i intervjupersonernas ton 

gällande hur viktigt det är tolkar jag det som att det funnits konflikter gällande detta tidigare, t 

                                                 
2 Vid intervjutillfället hade ännu inte SFS 2010:480 trätt i kraft som sedan 1/1-11 även ger personkrets 3 rätt till 
daglig sysselsättning. 
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ex att en brukare skickats hem utan vårdplanering och boendet stått utan information, detta är 

bara min egen reflektion dock som jag utifrån intervjuerna inte har belägg för. Enhetschefen 

preciserar det lite till när hon blir ombedd av mig att beskriva en perfekt samverkan med 

psykiatrin;  

”Man hade alltid haft vårdplaneringar men man hade kanske även haft ett startmöte vid 

inläggningen och att man har kanske fler nätverksmöten, men det behöver man inte 

alltid ha… det kan också vara att läkaren ringer och kollar av med boendet --- Det 

viktigaste är att man ska kunna skapa möjligheter att träffas”. 

6.5.2 ”Vanlig vårdplanering” 

Den andra varianten av vårdplanering är när det handlar om en brukare som inte redan har 

insatser, eller behöver utöka sina insatser. LSS-handläggaren beskriver hur hon kommer in i 

bilden när det handlar om brukare som ingår i någon av personkretsarna; ”Jag tycker att de 

(psykiatrin) har blivit bättre på att sålla ut vad som är vad och de är duktiga på att serva oss 

med bra underlag”. Hon beskriver även hur hon försöker vara tydlig inför möten för att inte 

skapa för stora förväntningar på att hon kommer att ha en lösning med en gång;  

”Jag försöker vara tydlig när jag bokar mötet och vad syftet med mötet idag är att jag 

ska få information och… hur brukaren själv tänker framåt och att jag kommer att lämna 

information om hur vi jobbar… och vara tydlig med att jag inte kommer att kunna fatta 

något beslut vid sittande bord”.  

Detta med att LSS-handläggare inte kan ta beslut omedelbart verkar vara något genomgående 

gällande deras arbetsbröda. LSS-handläggaren nämner även brist på boenden och daglig 

verksamheter i kommunen som en faktor att det tar längre tid. Detta är ett problem på 

kommunnivå som hon dock säger börjar förbättras, att kommunen har börjat planera mer än 

tidigare och se på hur många i kommunen som kommer att behöva insatserna i framtiden. 

     Kuratorn i sin tur beskriver hur det både kan gå bra och dåligt i vårdplaneringar utifrån 

frågan om han kan beskriva en perfekt samverkan och ett skräckexempel;  

”Den ska förstås vara smidig… det skulle innebära att man ganska snabbt 

uppmärksammar behoven i psykiatrin… så att man i ett inledande skede kan sätta igång 

med utredningar… och när patienten är planerbar och förbättrad kalla till en 

vårdplanering och möta en förstående handläggare som kommer hit snabbt som är 

intresserad av patienten och engagerad. Ställer frågor och ger uttryck för vad de behöver 
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för att kunna ta beslut ganska snabbt och lyckas förankra det hos sina chefer och se vad 

som kan göras och inte göras. När man då kommer fram till vårdplaneringen är de flesta 

behoven rätt tydliga och man kan ganska snabbt komma fram till vad som behöver 

göras”, 

 Både när Kuratorn ska beskriva en perfekt samverkan och ett skräckexempel läggar han vikt 

vid att det är handläggarna från kommunen som ska vara engagerade och snabbt komma till 

psykiatrin för vårdplanering;  

”Det finns många exempel där det går i stöpet och man vet att det inte kommer att bli 

bra… aktuellt nu så har vi en kille i personkrets 1 här nu som varit inne där de 30 

dagarna redan har tagit slut men vi har inte lyckats upprätta en vårdplan, men det är rätt 

tydligt att behovet han har är att han behöver ett boende med större omhändertagande, 

men det segar ut… det ligger på gränsen till att det blir en konflikt med de här 30 

dagarna och så ska det inte vara”. 

 Även detta exempel tänker jag mig kan gå tillbaka till LSS-handläggares arbetsbörda 

tillsammans med brist på boenden i kommunen. Dock undrar jag vad psykiatrin själva kan 

göra för att förbättra sådana situationer, men det var inget som kom upp under intervjun, 

förutom det faktum att de kan behöva använda kallelsen till vårdplanering som ett maktmedel 

för att få dit handläggare, detta visar på en viss maktlöshet för psykiatrin när de har en patient 

som bedöms utskrivningsklar, men som de inte bara kan skriva ut på grund av t ex att den 

brukaren då skulle stå hemlös. 

 

6.6 Brukaranpassning i samverkan 

LSS-handläggaren beskriver hur hon tycker att de kan hantera tämligen mycket i 

boendemiljön genom att anpassa miljö och intensitet. Detta är något som även Enhetschefen 

nämner kort; ”Vi brukar göra rätt så mycket innan de åker in och blir inlagda”, även 

Handledaren beskriver detta; ”Många gånger väljer man att försöka lösa problemen på plats 

för att vi känner personen”. 

     Enhetschefen beskriver ett exempel på när brukarna kan kommer i kontakt med 

slutenvårdspsykiatrin på grund av en anpassning man måste göra för att de har sin 

funktionsnedsättning;  
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”Man måste kanske titta över medicinerna, våra brukare reagerar inte riktigt på samma 

sätt som alla andra gör och man måste ha den kollen… när man gör medicinändringar så 

kanske man måste vara inlagd för att det inte ska påverka”.  

Något som ofta går hand i hand med medicinering är behandling av olika slag, något som 

Kuratorn beskriver och menar att det kan finnas brister i;  

”Man får olika (behandling) beroende på vilken diagnosproblematik man har, och 

ibland så kan det vara så att en behandlingsmetod som en patient inte kan ta till sig… 

men ibland så är det bara gammal tradition att det ska gå… man gör inte riktigt ett 

försök”. 

 Något annat Enhetschefen påpekar är de svårigheter som graden av funktionsnedsättning i sig 

själv kan skapa, både för dem inom handikappomsorgen, men även för psykiatrin;  

”Kommer du dit med en lätt utvecklingsstörning är det kanske lättare men har du en 

grövre utvecklingsstörning, aspergers eller inom autismspektrat så är det svårt, och det 

är det ju för oss också, det är ingen enkel problematik”.  

LSS-handläggaren beskriver också hur den psykiatriska problematiken hos brukaren som får 

företräde i psykiatrin. Hon tror att det beror på att det är det de är experter på, att psykiatrin 

ser på det psykiatriska som är behandlingsbart; ”Där har vi ett viktigt uppdrag att påminna 

dem om vilka svårigheter en utvecklingsstörning kan föra med sig”. 

     På frågan om psykiatrin försöker ta reda på mer om brukarens behov svarar Enhetschefen 

att det beror mycket på vilken avdelning brukaren hamnar på samt vilken psykiater som är på 

den avdelningen. Hon säger att ofta ställer psykiatrin krav på att Enhetschefen ska sätta in 

personal som känner brukaren under vistelsen inom psykiatrin, eller att de vill ha tillgång till 

brukarens schema eller annat som är bra för brukaren. Men hon säger också att ibland 

efterfrågas inget alls, och att det har stor betydelse för brukaren om personalen inom 

psykiatrin vet om ifall brukaren t ex kan sköta hygien själv eller om brukaren har telefonmani 

och får fri tillgång till en telefon på avdelningen. 

     Handledaren går in på hur det kan vara att vara hos brukaren som personal inne i 

slutenvården och hur hon upplevt att personalen inom psykiatrin inte förklarar saker 

tillräckligt för brukaren, t ex varför det är låst. Hon uppger även hur hon tycker att det borde 

vara tydligare vilken personal inom psykiatrin som arbetar med brukaren och att de tar sig tid 

till att prata med brukaren; 
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”Jag hade önskat att de hade kunnat ha en egen liten avdelning där man kunnat ta sig an 

dem och ta sig tiden --- Jag hade önskat att psykiatrin tog vår grupp på större allvar”.  

Detta som Handledaren säger går även igenom i Kuratorns resonemang gällande mindre 

avdelningar;  

”Man har för lite innehåll i slutenvården och för bristfälliga miljöer för att det ska vara 

riktigt bra att vara för länge i slutenvården. Målet är ju alltid att få så snabba 

slutenvårdsvistelser som möjligt, snabbt få ut patienterna, så där kan nog 30 dagar 

kännas evighetslånga ibland”,  

Efter detta frågade jag honom om de gör något speciellt åt om en brukare har olika slags 

problemskapande beteenden eller är känsliga för sin närmiljö, eller om det bara ses som en del 

av diagnosen på vilket han svarar;  

”Man är dålig på att se miljöns del i problemet. Det är en kunskapsglugg som finns där, 

det som finns är på basal nivå och att man kan ha det tänkandet att är man 

stimulikänslig kan man tänka på att begränsa stimuli, en sådan åtgärd som är mer i 

miljön. Är man manisk försöker man också begränsa hela miljön och ge en struktur och 

ordning, men det är väl ungefär så långt som det sträcker sig”.  

Vidare beskriver Kuratorn hur det skulle kunna gå att göra mycket mer för miljön inom 

psykiatrin och att det är sällan man lyckas ge tillräcklig trygghet och struktur för brukarna. 

Han tror att det ofta beror på för stora enheter och han, precis som Handledaren, önskar att det 

fanns mindre enheter och att intensivvårdsavdelningen låg tydligt separerat ifrån övriga 

avdelningar. Även LSS-handläggaren pratar om anpassning på avdelningarna och att 

bemötandet av brukaren behöver anpassas efter brukarens förmågor. Hon tycker även att det 

är viktigt att tydliggöra att ofta har de personer med enbart en psykiatrisk problematik ett helt 

annat sätt att processa information än den föreliggande brukargruppen. Hon poängterar också 

att det var länge sedan de haft ett ärende där hon tyckt det funnits ett dåligt bemötande av 

brukaren. Bemötande hänger ihop med hur man pratar till brukarna då just språket kan vara 

ett problem. 

      Något alla intervjupersoner tar upp är att anpassa sitt språkbruk. Kuratorn säger att;  
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”Man får bli lite överpedagogisk och långsam och prata tydligt… hjälpa patienten att 

sätta ord men också att förklara på mötena vad man tidigare har kommit fram till 

tillsammans med patienten under inneliggande tid”.  

Detta att prata med brukare under inneliggande tid kan dock också ha sina svårigheter, 

Kuratorn beskriver det ytterligare; 

 ”I början kan det vara svårt när de är för sjuka påbörjas en del arbete innan man kan 

göra det helt begripigt för dem, men den ju friskare de blir desto mer kan de involveras i 

vårdplaneringsarbetet”.  

Handledaren beskriver hur ofta blir ett krångligt språkbruk ett problem, t ex att säga till en 

brukare att den är suicidbenägen, det begreppet kan vara för svårt att förstå vad det betyder. 

Hon tror att det kan bero på både okunskap om brukargruppen men även på att man inte tar 

sig tid att förklara för brukaren, att det skapar ett merarbete. LSS-handläggaren beskriver hur 

hon under en vårdplanering anpassar sig efter brukaren;  

”Det beror sig på hur pass kommunikativ en brukare är, jag försöker vända mig och 

rikta mig till brukaren när jag informerar. Jag har tänkt igenom innan vad det är för 

brukare jag ska möta, ordval, ton, ansiktsuttryck, ska jag ha ögonkontakt, ska jag inte… 

jag försöker fundera innan jag går dit vad som är viktigt att tänka på, sen är det svårt vid 

första mötet, man vet inte riktigt vem det är man ska möta så man får gå lite på känslan 

när man är där. Jag försöker vända mig till brukaren både för att ge och få information.  

Vidare beskriver LSS-handläggaren hur det kan vara svårt när en brukare själv har svårt att 

uttrycka sig. Hon säger att hon får vara försiktig så att inte brukaren känner att hon förväntar 

sig ett snabbt svar. Då säger hon att hon brukar fråga brukaren om hon kan få fråga skötare 

eller kurator eller annan person på mötet om vissa saker, men även om hon får det försöker 

hon ändå hela tiden återkoppla till brukaren. 
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7 Resultat och avslutande diskussion 

7.1 Resultat 

Här har jag presenterat mitt resultat baserat på den empiri jag analyserat. Jag beskriver mitt 

resultat utifrån mina frågeställningar så jag börjar med hur samverkan ser ut dels utifrån vilka 

sorters samarbete det finns mellan organisationerna och dels utifrån hur samverkan i den 

samordnade vårdplaneringen ser ut. Efter det beskriver jag de olika slags anpassningar som 

organisationerna gör för brukarna. 

7.1.1 Samverkanssituation 

Den första och kanske störta likheten mellan de organisationer jag undersökt är att de alla är 

människobehandlande. Människobehandlande organisationer avser offentliga verksamheter 

som har i uppgift att arbeta med områdena hälso- och sjukvård, utbildning och socialvård 

(Danermark & Kullberg 1999). För att ytterligare ringa in det så är organisationernas 

gränsobjekt framförallt personer med funktionsnedsättningar, för psykiatrin psykiska 

funktionsnedsättningar, för LSS-handläggarnas alla med funktionsnedsättningar som passar in 

i LSS tre personkretsar och för boenden den grupp som fått beslut om boende enligt LSS. 

Detta innebär att det organisatoriska fält som organisationerna befinner sig inom är 

människobehandlande med inriktning mot funktionsnedsättningar. Detta fält har även samma 

tillsynsmyndighet, nämligen Socialstyrelsen.  

     Inom det organisatoriska fältet finns det två verksamhetsdomäner, psykiatrin och 

handikappomsorgen, vilka alla har liknande organisatoriska mål vilket gynnar samverkan 

(Grape 2006). Dessa mål handlar alla om brukarens behov och välbefinnande och 

verksamheternas försök att ha dessa i fokus. Det som är avvikande i mitt resultat är att 

psykiatrin inte alltid tycks ha brukaren i fokus utan låter brukaren anpassa sig efter dem 

istället för tvärt om, det är dock något jag inte med säkerhet kan fastställa utan fler källor från 

psykiatrin. 

   De lagar och regler som har betydelse för samverkan, och framförallt för problem i 

samverkan är betalningsansvarslagen kring de samordnade vårdplaneringarna samt även LSS, 

på så sätt att om utredningar eller beslut om insatser tar tid kan det uppstå en konfliktsituation 

som även kopplas samman med betalningsansvaret. Några andra regler eller normer har jag 

inte kunnat utröna genom mina intervjuer. 

     De kunskapsmässiga faktorer som spelar roll för samverkan cirkulerar mycket kring 

okunskap om brukargruppen, främst så inom psykiatrin enligt mina intervjupersoner inom 
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handikappomsorgen. Riktig utbildning kring brukarna saknas hos alla, men de som arbetar 

inom handikappomsorgen har fått lära sig mer om brukargruppen än de inom psykiatrin. Det 

kan ha att göra med att det är en grupp som inte förekommer så ofta inom psykiatrin. Något 

annat som hänger ihop med detta är de olika professionernas makt i samverkan, 

intervjupersonerna tycker att psykiatrin har makten att lägga in eller skicka hem brukarna när 

de har drabbas av psykisk ohälsa. När brukarna väl är inne i psykiatrin så är det en stark 

medicinsk logik med en risk för att läkarna, i detta fall psykiatrikerna har en större 

maktposition, eller i alla fall att deras ord väger tyngst (Danermark 2000) vilket gör att det 

finns en risk att läkaren i en vårdplaneringssituation är den som styr mötet, vilket både kan 

vara bra och dåligt beroende på om han även låter andra ta den plats de behöver. Som motpol 

till detta kan LSS-handläggarna vara då de är de som utreder och beviljar insatser till brukarna 

och en brukare kan få vara kvar i slutenvården tills utredning eller beslut är färdigt, så där kan 

en maktkamp uppkomma mellan psykiatrin och handikappomsorgen.  

     

7.1.2 Olika typer av samarbete 

 Utifrån Westrins (1986) samarbetsmodell finns det fem sorters samarbete, det första jag 

gjorde var att utesluta de två första. Separation finns inte då ickesamarbete inte förekommer 

då faktiskt alla samarbetar på något sätt med varandra, även om det bara är i vissa kontexter, 

så som då brukarna drabbas av psykisk ohälsa. Inte heller sammansmältning förekommer eller 

håller på att ske. Det är klart avgränsade verksamheter trots att handikappomsorgen har sin 

gemensamma verksamhetsdomän, psykiatrin är sin egen verksamhetsdomän som står mer för 

sig själv. Detta lämnar samordning, samverkan och samråd kvar. 

     Samordning är något som mer sker mellan slutenvårdspsykiatrin och öppenvårdspsykiatrin 

eller mellan vårdcentral och psykiatri när de remitterar brukare till varandra. Vägen in till 

psykiatrin kan ibland vara svår för en brukare då de behöver gå via en vårdcentral där de inte 

heller har någon expertkunskap kring brukargruppen, det är mycket beroende på vilken läkare 

man får där hur pass smidig processen blir. 

     Samråd är också något som förekommer, även om det sker något mindre än vad det borde 

för brukarnas bästa. Psykiatrin tar inte alltid reda på brukarnas behov och hur deras 

funktionsnedsättning yttrar sig och där behövs det mer kunskap enligt intervjupersonerna från 

handikappomsorgen. 

     Det sista området enligt Westrins (1986) samarbetsmodell är samverkan och förutom 

själva vårdplaneringen finns det tre huvudsakliga samverkansområden. Dessa är; samverkan 
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mellan boenden och LSS-handläggare t ex när handläggarna följer upp en brukares beslut 

eller en brukare har behov av mer insatser, samverkan mellan alla verksamheterna under en 

LSS-utredning eller i väntan på beslut om insatser medan en brukare är inom psykiatrin samt 

samverkan mellan boenden och öppenvårdspsykiatrin när brukare har en stadig psykisk ohälsa 

som han besöker en psykiater för.  

     En svårighet kring brukargruppen kan vara att få en helhetsbild då brukarna kan 

kommunicera olika delar av sitt mående till olika personer, t ex personal på boende och 

personal på daglig verksamhet. Det finns också en risk att brukaren beter sig olika beroende 

på vart han är, han kan vara utåtagerande och må dåligt på boendet men när han kommer till 

psykiatrin så samlar han sig och visar upp en bättre sida, är inte kommunikationen mellan 

psykiatrin och handikappomsorgen bra där kan brukarna drabbas. 

7.1.3 Samverkan kring vårdplaneringar  

Utifrån mina intervjuer har jag kunnat urskilja att den samordnade vårdplaneringen 

förekommer i två varianter, ”vanlig” vårdplanering och förenklad vårdplanering. Den 

förenklade förekommer ofta när det gäller brukare som redan har insatser enligt LSS och det 

inte behövs några nya insatser, då deltar i regel inte LSS-handläggare utan då kommer 

representant från boendet istället, om personen har insatsen boende. Vid den vanliga 

vårdplaneringen kommer istället oftast LSS-handläggarna och inte någon från boendedelen 

eftersom då handlar det om brukare utan insatser, om det inte handlar om den grupp som 

behöver utökade insatser, då kan båda grupperna förekomma. 

     Utifrån psykiatrins perspektiv är det fördelaktigt att ha en förenklad vårdplanering kring 

brukare som redan har en personkretstillhörighet och beslut angående boende och annat då de 

inom psykiatrin inte behöver göra mycket då utan mer vänta på att brukaren blir stabil nog att 

åka tillbaka hem. Här kan det ibland uppstå konflikter då boenden tycker att de skickar hem 

brukarna för tidigt eller att de inte ger brukarnas problem tillräcklig uppmärksamhet utan 

”skyller” på funktionsnedsättningen istället för att noga utreda den psykiska problematiken. 

Boenderepresentanterna vill också ha mer kommunikation med psykiatrin när brukare är 

inlagda, t ex ett möte direkt när brukaren blir inlagd och inte vänta tills vårdplaneringen när 

brukaren är utskrivningsklar. 

     De vanliga vårdplaneringarna sker huvudsakligen mellan psykiatrin och LSS-handläggarna 

då det är brukare som är nyupptäckta och behöver en personkretsbedömning eller brukare som 

behöver ytterligare insatser. I denna samverkan så uppstår det ibland konflikter då LSS-

utredningar kan dra ut på tiden och psykiatrin vill ha ut brukaren för att han kanske inte har 
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behov av att vara inlagd längre. Den dåliga miljön inom slutenvården nämns också här som 

något negativt att vistas länge i. Det blir då ett maktmedel för psykiatrin att kalla till 

vårdplanering för att skynda på processen. 

7.1.4 Anpassning till brukarna 

Baserat på mina intervjuer så finns det tre huvudområden som kan anpassas efter 

brukargruppen i de situationer där samverkan behövs, dessa är i boendemiljön, under tid inom 

den psykiatriska slutenvården samt under vårdplaneringen vilket visserligen sker under tiden i 

den psykiatriska slutenvården men som jag ändå väljer att särskilja som en egen punkt då jag 

har vårdplaneringen som ett undersökningsområde. Hur de anpassar sig är antingen 

anpassning av miljö eller av sitt eget språk och beteende. Ett annat anpassningsområde är det 

som gäller brukarna själva och vilken tillhörighet de har t ex till personkrets eller om de 

passar in i andra bestämda ”mallar”. Just när finns samverkansproblem eller deras tillhörighet 

inte är fastställd är en stor riskfaktor för att de ska falla mellan stolarna. 

     Anpassning av boendemiljön är det första som görs när en brukare som redan har boende 

drabbas av psykisk ohälsa, eller försämras i sin psykiska ohälsa. Det kan gå tämligen långt 

innan kontakt med primärvård eller psykiatri tas då boendepersonalen kan tro att de känner 

brukaren bäst och misstänker att psykiatrin kanske inte tar boendepersonalen på allvar då de 

kan tro att det är huvudsakligen utvecklingsstörningen som det handlar om, eller att psykiatrin 

bara bryr sig om det psykiska och glömmer bort utvecklingsstörningen. 

     När brukaren väl är inlagd i slutenvårdspsykiatrin så försöker de ibland anpassa miljön 

efter brukarens behov genom att begränsa stimuli eller fråga efter t ex scheman ifrån boendet. 

Intervjupersonerna från boendena beskriver dock hur psykiatrin inte alltid gör detta och även 

inte förklarar tillfredställande för brukarna vad det innebär att vara inneliggande i psykiatrin. 

De beskriver även hur det kan vara olika beroende på vilken avdelning som brukaren hamnar 

på inom psykiatrin. Både Kuratorn och Handledaren önskar att det hade funnits mindre 

enheter där man hade mer kunskap om brukargruppen. 

     Den anpassning som alla intervjupersonerna pratar om är anpassning av sitt språk för att få 

brukarna att förstå vad som händer. Danermark (2000) skriver att språket kan användas för att 

utestänga eller fördumma andra och det är en balansgång mellan att använda ett 

ändamålsenligt och korrekt språk och att använda ett krångligt språk som utestänger andra. 

Kuratorn pratar om att vara överpedagogisk och att anpassa sitt språkbruk efter brukaren, han 

beskriver också hur en brukare kan ha svårare att kommunicera i början av sin vistelse inom 

slutenvården beroende på hur den psykiska ohälsan yttrar sig. LSS-handledaren pratar om att 
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anpassa hela sitt sätt att kommunicera efter en brukare, både hur man talar men också sitt 

kroppsspråk.  

 

7.2 Avslutande diskussion 

Då detta är en tämligen begränsad undersökning, både tidsmässigt och resursmässigt, som 

bara sträcker sig över en kommun och några få representanter ifrån så kan mitt resultat inte 

anses vara något generellt för hur den här slags samverkan ser ut över hela landet, men det 

kan fungera som en fingervisning till hur det kan vara. Det behövs göra fler större studier 

kring detta då det finns ett hål i forskningen kring både samverkan och brukargruppen. 

     Detta har varit en intressant undersökning att göra som dock ställer många följdfrågor. 

Eftersom jag fokuserade på det organisatoriska och professionerna kring brukarna så återstår 

att undersöka kring hur brukarna själva upplever samverkan, och även hur anhörigas roll kan 

se ut. Även att se på hur gode män och förvaltare som representant för brukaren ser på 

samverkan hade varit intressant att undersöka närmare och även hur de ser på 

organisationerna jag undersökt. 

     Ett annat område som jag kommit att fundera på är utbildning kring brukargruppen, 

eftersom mitt resultat säger att den är bristande så hade det varit intressant att titta närmare på 

de olika utbildningar som skapar de professioner som arbetar med brukarna. Vilka 

utbildningar har med information om olika funktionsnedsättningar, och vilka grupper av 

funktionsnedsättningar handlar det då om? Jag har själv erfarenhet ifrån socionomprogrammet 

i Lund som jag snart gått färdigt och i grundutbildningen finns det väldigt lite om 

funktionsnedsättningar. Den möjlighet man har är att välja en av de valbara kurser som ingår i 

sista terminen; ”Socialt arbete med inriktning på funktionshinder och rehabilitering”, där man 

kan få utökad kunskap om funktionsnedsättningar, men hur ser det ut på andra 

socionomprogram? 

     Ett tredje område som jag undrar om är hur man kan anpassa slutenvården efter brukares 

behov. Då miljön verkar ha en stor roll i hur man mår så borde det ju vara eftertraktansvärt för 

alla med en bättre miljö på ett ställe man hamnar när man mår som sämst. Hur anpassas olika 

psykiatriska avdelningar och finns det bättre eller sämre alternativ i olika kommuner till 

exempel? Eftersom mina intervjupersoner skulle vilja ha mindre avdelningar för brukarna, 

finns det faktiskt sådana någonstans eller är de flesta psykiatriska avdelningar är ”för stora” 

och med för dålig kunskap om den berörda brukargruppen?  
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Bilaga 1 – Intervjumall och introduktionsbrev 

Hej. 

Jag heter Matilda Smedberg och går för närvarande 6:e terminen på socionomprogrammet i 

Lund, detta innebär att jag för närvarande skriver min C-uppsats. Jag skriver om samverkan 

med fokus på samordnad vårdplanering, mellan verksamheter som arbetar med 

utvecklingsstörda med utökad problematik, exempelvis när de behöver vistas inom psykiatrisk 

slutenvård. För att kunna skriva om detta behöver jag intervjua personer som representerar 

dessa verksamheter.  

Om min uppsatsidé låter intressant hade jag varit ytterst tacksam för din medverkan till att 

förverkliga den. Om du bestämmer dig för att gå med på en intervju med mig sker det på 

frivillig basis, ditt samtycke är viktigt så om du väljer vid någon tidpunkt att du inte längre 

vill medverka så slipper du givetvis. Du kommer i uppsatsen att avidentifieras så att varken du 

eller dina klienter löper risk för att identifieras. Enbart yrkesroll kommer att stå med då det 

spelar roll för undersökningen, resten kommer jag anonymisera.  

 

 

Tema 1- introduktion… 

- Vilken utbildning har du? Hu har din karriär sett ut? 

- Varför valde du att arbeta inom detta? 

- kan du beskriva din yrkesroll? – Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig? 

- Vilket ansvar har du för brukarna/patienterna? 

 

Tema 2- brukarna… 

- Hur många brukare har du haft inne i slutenvårdspsykiatrin?/ Hur många/ofta har du 

utvecklingsstörda patienter som även haft ett LSS-boende? 

- Kan du beskriva hur och vad som hände kring dessa brukare? 

- Hur försöker psykiatrin ta reda på mer om brukaren och dess unika svårigheter? 
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- Finns det något som förenklar/försvårar samarbetet/samverkan kring denna grupp av 

brukare/patienter? 

- Hur uppfattar du samarbetet? – Hur tror du brukarna uppfattar det? 

 

Tema 3- samstrukturering… 

- Finns det några dokument eller andra riktlinjer som avser samarbete kring 

brukarna/patienterna förutom SVPL? 

- Om ja ovan, vilka och hur används de? 

- Hur används SVPL? Om bra/dåligt – varför? 

- Vilka speciella svårigheter/enkelheter finns det med att ha SVPL kring utvecklingsstörda 

personer? 

 

Tema 4 - är det samverkan eller samarbete mellan verksamheterna? 

– Sker samarbete även inofficiellt? 

 – Har ni och psykiatrin/handikappomsorgen uttalade officiella gemensamma mål ni arbetar 

för? 

– skapas dessa mål just i situationer när brukare/patienter befinner sig i slutenvård eller finns 

de även när ni inte har det? 

- Hur skulle den perfekta samverkan/samarbetet se ut? 

 

Tema 5 - makt 

– Har någon en större maktposition än någon annan? – Hur visar sig detta? 

 

Jag har inga fler frågor, har du något mer att ta upp eller fråga om innan vi avslutar intervjun? 
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