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     Kapitel 2 
 
Den psykiskt funktionshindrades rätt till rätt insats av rätt aktör i 
samverkan med andra 
 
Benitha Eliasson 
 
 

  

 

Den samverkansgrupp som finns i Östra Norrbotten och som består av 
mellanchefer från kommunernas och landstingets psykiatri samt från primärvården 
beslutar under våren 2005 att söka medel från Socialstyrelsen för ett gemensamt 
projekt. Till en början prioriteras kompetensutveckling för dem som arbetar med 
människor som har både missbruk och ett psykiskt funktionshinder eller sjukdom. 
Ansökan utvidgas till att i slutändan även handla om ett förbättringsarbete; att 
förbättra samverkan mellan verksamheterna för att brukaren skall få den hjälp och 
det stöd denne har rätt till. I projektet deltar socialtjänsten i Haparanda, Kalix, 
Överkalix och Övertorneå samt landstingets vuxenpsykiatri och primärvård.  

Projektet som heter Den psykiskt funktionshindrades rätt till rätt insats från rätt 
aktör i samverkan med andra, har ett för projektet beskrivande namn. Men då 
namnet är långt kallas det för Miltonprojektet. Projektet beviljas drygt en miljon 
kronor och inleds i september 2005. Tanken är att det avslutas i juni 2006, men 
förlängs under våren och pågår året ut. Ett avslutande seminarium anordnas i 
januari 2007. Därefter fortsätter implementeringen och intentionen är att 
projektet övergår i ordinarie verksamhet.  

Det övergripande syftet är att genom ökad kunskap om olika psykiska 
funktionshinder och om varandras kompetens- och ansvarsområden skapa 
hållbara samverkansformer som garanterar de psykiskt funktionshindrade 
möjlighet till den vård och de stödåtgärder de har rätt till i samhället. Projektet 
innefattar kompetensutveckling för de anställda samt ett förbättringsarbete. Som grund 
för förbättringsarbetet ligger genombrottsmetodiken, se bilaga 1. Målgruppen är 
nyinsjuknade och psykiskt funktionshindrade, de med neuropsykiatriska 
störningar samt de med så kallad dubbeldiagnos eller samsjuklighet.  
 
De förväntningar som finns innan projektet handlar om: 

- att man efter projekttiden har implementerat rutiner för hållbar samverkan 
mellan aktörerna,  

- att de arbetsgrupper eller nätverk som bildas för samverkan skall bli 
bestående,  
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- att andra aktörer, såsom försäkringskassa, arbetsförmedling, intresseorga-
nisationer är involverade i arbetet kring de psykiskt funktionshindrade,  

- att kunskapen om målgruppen förstärks i regionen och i de olika verksam-
heterna,  

- att ingången till systemet förenklas,  
- att målgruppen får adekvat hjälp och inte faller mellan stolarna5,  
- att fler psykiskt funktionshindrade får möjlighet till meningsfull sysselsätt-

ning, samt 
- att en gemensam vårdplanering upprättas, genom att informationsöver-

föringssystem införs. 
 
Organisation och upplägg 
Det mest betydelsefulla arbetet har gjorts av de fyra projektgrupperna och rollen 
som projektledare har varit samordnande. Projektet leds av en styrgrupp där soci-
alcheferna från de fyra kommunerna deltar tillsammans med verksamhetschefen 
från vuxenpsykiatrin vid Sunderby sjukhus samt en läkare från primärvården i 
Kalix. Kontaktperson för projektet och tillika styrgruppens ordförande är Marja-
Leena Komulainen, socialchef i Övertorneå. I projektplanen framgår vad var och 
ens ansvar är.  
 
Förutom ansvar för ekonomi och uppföljning ansvarar styrgruppen för: 

- att ta ställning till övergripande frågor som rör projektet och arbetsgrup-
perna,  

- att ta ställning till förslag om förändringar som föreslås av grupperna,  
- att verkställa beslutade förslag, samt 
- att medverka till att förankra projektet i organisationen på chefsnivå.  
 

Det ekonomiska ansvaret delegeras till Marja-Leena Komulainen, projektledaren 
har inget eget ekonomiskt ansvar. För att möjliggöra för de verksamheter som har 
svårt att klara verksamheten utan vikarier vid till exempel utbildningar, beslutar 
styrgruppen att när verksamheten tar in vikarier kan de återsöka kostnaden av 
projektet.  

Som projektledare anställs jag, Benitha Eliasson, på halvtid från och med 
september 2005. Rollen som projektledare är inte att delta i det direkta 
projektarbetet utan mer av en samordnare för projektet. Kommunförbundet 
Norrbotten, FoU-enheten bistår med en vetenskaplig handledare, Elisabeth Berg 
vid Luleå Tekniska Universitet.  
 
Utöver att planera och samordna projektet ansvarar projektledarens för: 

- att fungera som en länk mellan arbetsgrupperna och styrgruppen,  
                                                 
5 Människor med psykiska funktionshinder behöver ofta stöd och hjälp från olika aktörer, inte minst av de två 
huvudmännen kommun och landsting. När exempelvis inte samverkan fungerar mellan dem eller när de tvistar 
om vems ansvar det är riskerar den enskilde individen att hamna mellan stolarna och därmed inte få den hjälp och 
stöd denne har rätt till.  
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- att informera styrgruppen om projektet,  
- att fungera som kontaktperson för de lokala arbetsgrupperna,  
- att anordna utbildningar, föreläsningar och lärandeseminarier,  
- att ansvara för upprättandet av projektplan, slutrapportering och övrig 

dokumentation, samt  
- att medverka till att utvärdera projektet.  
 

Styrgruppen beslutar i samråd med projektledaren att inte bilda en arbetsgrupp 
med mellanchefer från kommunens socialtjänst och landstingets psykiatri och 
primärvård, ett beslut som grundar sig i att det inte ryms inom projektledarens 
halvtidstjänst. Mellanchefernas ansvar är att stödja projektarbetet genom att skapa 
möjlighet att delta i projektet och att det prioriteras, inte minst tidsmässigt. De 
skall även medverka till att förankra och implementera projektet i verksamheten. 
För att bedriva förbättringsarbete beslutas att fyra projekt- eller arbetsgrupper 
bildas och att ett underifrånperspektiv används för vilket genombrottsmetodiken 
passar bra. Cheferna får i uppdrag att inom sin verksamhet välja intresserade 
personer som skall delta i arbetsgrupperna. En intresseanmälan skickas ut där 
projektet och det tänkta upplägget beskrivs. Då det är brukligt i 
genombrottsprojekt tilldelas varje arbetsgrupp en handledare som skall fungera 
som ett stöd i metodiken.  
 
Under projektet ansvarar respektive arbetsgrupp för:  

- att operativt genomföra styrgruppens beslut,  
- att inventera utbildningsbehov (tillsammans med övrig personal),  
- att bedriva förbättringsarbete med hjälp av genombrottsmetodiken samt att 

kontinuerligt dokumentera och analysera arbetet skriftligt,  
- att under projektet återge arbetsgruppens arbete till berörda, exempelvis 

arbetsledare och medarbetare,  
- att sammankalla och med jämna mellanrum informera en referensgrupp om 

projektarbetet,  
- att arbeta fram ramar eller rutiner för samverkansarbetet – en metod för 

samverkan,  
- att medverka till att implementera nya arbetssätt i den egna organisationen,  
- att sprida kunskapen om behovsbedömningsinstrumentet CAN-

skattningsskala (Camberwells Assessment of Need) till den egna 
verksamheten så att den kan användas av andra än arbetsgruppen, samt 

- att aktualisera frågor som utgör hinder i projektarbetet till styrgruppen.  
 
De verksamheter som medverkar är landstingets vuxenpsykiatri och primärvård, 
kommunens psykiatri, hemtjänst samt individ- och familjeomsorg. Kalix 
kommun väljer att inte involvera hemtjänstens personal då de inte i någon stor 
utsträckning möter psykiskt funktionshindrade i sitt arbete. Med drygt 
17 000 invånare är det den största kommunen i Östra Norrbotten, och har 
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därmed en mer utbyggd psykiatrisk verksamhet. I till exempel Överkalix, som 
har knappt 4 000 invånare, möter hemtjänstens personal många personer med 
psykiska funktionshinder. Att hemtjänsten medverkar och till viss del även 
primärvården beror på att de har en generell kompetens och inte är specialiserade 
på psykiatri, vilket kan skapa både osäkerhet och frustration vid mötet med 
målgruppen.  
 
Samverkan – ett kitt mellan organisationerna 
Samverkan är vanligt förekommande i dagens samhälle och är många gånger en 
nödvändighet. Regeringen anger i proposition 2002/03:20 att: ”Ur den enskildes 
perspektiv är det viktigt att metoder för samordnad planering utvecklas samt att en god 
kvalitet säkerställs.” En fungerande samverkan är många gånger ett villkor för att 
myndigheter, som socialtjänsten och landstinget, skall kunna utföra sina 
arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt och för att brukaren skall få den vård 
och omsorg denne är i behov av. I regeringens proposition 1996/97:124 
konstateras att ett bra samverkansarbete kommer brukaren till del och att det för 
verksamheten medför en högre kostnadsmedvetenhet, att resurserna nyttjas bättre 
och att professionaliteten och kompetensen blir högre bland de aktörer som 
samverkar. Vidare skriver de att när samverkan fungerar mindre bra beror det till 
stor del på oklara ansvarsgränser, bristande kunskaper, otillräckligt med tid för 
samverkan samt oro för kostnadsövervältringar. Även sekretessreglerna kan utgöra 
hinder för samverkan, istället för att som tanken är att få till stånd ett 
förtroendefullt samarbete med brukaren. 

En enkätstudie som genomförs under ett idéseminarium i november 2004 
som anordnas av Nationella psykiatrisamordningen där chefer, utvecklingsledare, 
psykiatrisamordnare och andra med ansvar att leda och utveckla samarbetet 
mellan kommun och landsting deltar. I resultatet, som sammanställts av Janne 
Koskinen (2005), framkommer att för att förbättra samverkan behövs, enligt 
anställda inom kommunerna, gemensamma arbetsformer, exempelvis teamarbete. 
De inom psykiatrin svarar att ökade resurser, gemensamma pengar och politiska 
samverkansavtal och handlingsplaner på tjänstemannanivå, kan förbättra 
samverkan. De största hindren för samverkan är revirstrider, vilket samtliga 
grupper uppger förutom de från psykiatrin som svarar att hinder i regelverk och 
lagstiftning utgör det största hindret.  

För att i Miltonprojektet i Östra Norrbotten nå kunskap om hur personalen 
och arbetsledarna uppfattar att samverkan fungerar, vilka förväntningar och 
hinder som finns i projektet samt vad som kan förbättra samverkan, skickas en 
enkät ut när projektet har pågått ett halvt år. Enkäten som vänder sig till 
personalen skickas till 31 personer från arbetsgrupperna. Det är 25 personer som 
svarar vilket ger en svarsfrekvens på 81 procent. Den enkät som vänder sig till 
arbetsledare inom kommun och landsting, såväl mellanchefer som förvaltnings-, 
enhets- och verksamhetschefer, skickas till 20 personer varav 12 svarar. 
Svarsfrekvensen är 60 procent. Eftersom det ger ett mer jämförbart resultat 
redovisas det i procent, men läsaren bör ha i åtanke att det är få personer som 
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svarar. De citat som återges ändras i viss mån språkligt för att inte personer skall 
kännas igen och för att underlätta läsningen. Begreppen vårdtagare, patient och 
klient ändras genomgående till brukare. Vissa av frågorna i denna enkät har sitt 
ursprung i enkäten som Koskinen har sammanställt. 

 
Samverkan  
En av de första frågorna i enkäten berör om personalen är nöjda med samverkan, 
samt hur de upplever att samverkan fungerar med de andra verksamheterna. En 
fjärdedel uppger att de inte är nöjda med samverkan. En något större andel, 
38 procent, svarar att samverkan fungerar bra och en lika stor andel svarar att 
samverkan fungerar ibland. Delas resultatet upp på de olika verksamheterna 
framkommer att landstingspsykiatrin är de som i störst utsträckning svarar att 
samverkan med andra fungerar bra, 57 procent, därefter kommer 
kommunpsykiatrin och hemtjänsten där hälften av de svarande från respektive 
verksamhet uppger att samverkan med andra fungerar bra. Av dem inom individ- 
och familjeomsorgen upplever en fjärdedel och inom primärvården upplever 
endast 14 procent att samverkan fungerar bra med andra verksamheter.  

På frågan om hur personalen upplever att samverkan fungerar med de andra 
verksamheterna svarar 60 procent att med kommunpsykiatrin fungerar samverkan 
bra. Vidare är det 35 procent respektive 33 procent som svarar att med 
hemtjänsten och med individ- och familjeomsorgen fungerar samverkan bra. 
Endast 18 procent av de svarande uppger att samverkan fungerar bra med 
landstingspsykiatrin.  
 
Förankring 
När ett projekt förankras i verksamheten är det, enligt de arbetsledare som svarar, 
betydelsefullt att informera om projektet och att ha en del i det. Projektet skall ha 
verksamhetsanknytning och visa vad det tillför verksamheten. Man bör förklara 
syftet med projektet och ha realistiska förväntningar, då det inte kan lösa alla 
problem. Vidare skall ledningen aktivt – eller intresserat – stödja projektet. 
Medarbetare som är intresserade och villiga att driva ett projekt är viktigt. Ett 
citat belyser detta: ”Engagera personalen tidigt i processen, för att hinna kommunicera ut 
mål och den avsedda verksamhetsnyttan, bygga engagemang genom personalens delaktighet 
i hela processen.”  
 

Förväntningar på projektet 
Såväl personal som arbetsledare svarar vad projektet förväntas leda till för 
verksamheten och för brukaren. De två frågorna kan inte enkelt skiljas från 
varandra utan svaren hänger samman – med bättre samverkan och större kunskap 
om varandra och varandras arbete kan verksamheterna erbjuda brukaren bättre 
hjälp och stöd, vilket denna person belyser: ”Ett gemensamt synsätt för alla 
inblandade, därmed skapas bättre förutsättningar och bättre bemötande av brukaren.”  
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Det som projektet förväntas leda till för verksamheten, som såväl personal som 
arbetsledare uppger, handlar till stor del om att samverkan förbättras, att ett annat 
arbetssätt utvecklas och att gemensamma vårdplaner upprättas och används. Det 
handlar om respekt för och kunskap om varandras arbete och att alla arbetar åt 
samma håll, med mindre revirtänkande. Arbetsledarna förväntar sig dessutom att 
det i projektet sker en kompetensutveckling för personalen. En arbetsledare 
beskriver: ”Smidigare samarbete mellan aktörer och en ökad respekt för varandra, bättre 
omhändertagande av de psykiskt funktionshindrade och ökad kunskap om målgruppen.” 

Som nämns ovan har både personalen och arbetsledarna en förhoppning att 
man genom att förbättra inom den egna verksamheten och mellan 
verksamheterna även förbättrar för brukaren. En person förväntar sig: ”Att brukaren 
får bästa möjliga hjälp. Att alla aktörer som arbetar med brukaren, tillsammans med 
brukaren, gör en lämplig planering för vården och också har uppföljningar tillsammans.” 
Citatet visar att brukarna skall få rätt vård och omsorg av rätt aktör och att de inte 
hamnar mellan stolarna, vilket uppnås genom att arbeta tillsammans, brukare och 
berörda verksamheter. En person svarar att det inte skall finnas brukare som ingen 
vill hjälpa: ”Inga tillhör inte oss brukare.” En annan av de svarande beskriver det på 
ett annat sätt: ”Att brukaren får sina behov tillgodosedda oavsett var gränsen går mellan 
kommun och landsting. Att man inte fastnar i vem som skall göra vad.”  

Några personer har ett tydligare fokus på brukaren, vilket illustreras i 
följande citat: ”Att brukaren blir nöjd och trygg med insatserna på en gång och slipper 
fara runt till olika instanser samt att brukaren får en bra livskvalitet.” Det framkommer i 
många svar att förbättringar för den enskilda individen är en följd av en 
förbättring i verksamheterna. Det är färre svar som har ett tydligt fokus på att 
förbättra för brukaren. Det är enklare att mäta eller utvärdera förbättringar i 
organisationen, istället för nyttan för brukaren.  
 
Hinder för samverkan 
De två faktorer som enligt både arbetsledare och personal utgör de största hindren 
för samverkan är revirstrider och fantasilöshet eller vi gör som vi alltid har gjort6. 
Arbetsledarna svarar även att ovilja till förändring och att samverkan varken 
efterfrågas eller belönas är faktorer som gör att samverkan inte fungerar. 
Personalen svarar att bristande resurser är en faktor. När resultatet av personalens 
svar delas upp i verksamheterna framkommer att kommun, landstingspsykiatri 
och primärvård sätter revirstrider på en första eller andra plats. Vidare svarar 
kommunens personal att fantasilöshet, psykiatrins att bristande resurser och 

                                                 
6 Denna fråga har elva svarsalternativ att välja mellan och uppgiften är att rangordna fem faktorer som utgör de 
största hindren, där ett är det största hindret, två det näst största och så vidare. Vid analysen summeras de tre 
alternativ som har fått flest ettor, tvåor och treor och redovisas som det högst prioriterade. Detta för att det är få 
respondenter och många alternativ och det alternativ som har fått flest ettor utgör endast ett fåtal respondenter. 
Svarsalternativ som finns att välja mellan: (1) bristande resurser, (2) hinder i regelverk eller lagstiftning, 
(3) bristande kompetens hos samverkanspartners, (4) revirstrider, (5) brist på statlig styrning, (6) nuvarande system 
för ekonomistyrning, (7) fantasilöshet, vi gör som vi alltid har gjort, (8) ovilja till förändring hos medarbetare, 
(9) samverkan varken efterfrågas eller belönas, (10) ointresserad eller okunnig chef eller arbetsledning, samt 
(11) egna alternativ. 
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primärvårdens att hinder i regelverk och lagstiftning samt nuvarande system för 
ekonomistyrning är hinder för en fungerande samverkan.  

Arbetsledarnas reflektioner över varför det brister i samverkan handlar om att 
det är olika organisationer med en tydlig gräns mellan, ansvarsområdena är tydligt 
avgränsade och det finns ett revirtänkande. Detta citat beskriver en del av 
problematiken:  

 
”[Det är en] vårdkrävande målgrupp som tillsammans med 
resursbrister lätt leder till revirstrider och dumpning. Det är 
ett diffust gränsland socialt-medicinskt. Det är oklart 
exempelvis vad gäller utskrivning och fastställda regler, 
rutiner används inte alltid.”  
 

En del av problematiken kan bero på okunskap om varandras kompetenser och 
arbetssätt samt att det många gånger kan vara en komplicerad målgrupp att arbeta 
med, som behöver stöd av flera aktörer och som lätt hamnar mellan stolarna.  
 
Faktorer som förbättrar samverkan och som gör att den består 
De faktorer som arbetsledare och personal menar kan förbättra samverkan är 
gemensamma arbetsformer och handlingsplaner7. Därefter uppger personalen att 
tydligare uppdrag för respektive part skulle förbättra samverkan. Även 
arbetsledarna anger det alternativet, men anger dessutom gemensamma 
utbildningar.  

Faktorer som gör att samverkan består handlar till stor del om upprättandet 
av rutiner, om förankring av ett nytt arbetssätt, om nätverk och förståelse för 
andra verksamheters arbete samt om att skapa forum för samverkan. 
Nedanstående citat från två arbetsledare belyser dessa faktorer: 

  
”Att man upprättar rutiner för samverkan mellan olika 
kategorier, schemalagda möten, träffar brukaren tillsammans, 
gemensamma planer och så vidare.”  
 
”Att man har skapat samverkansrutiner och är överens om 
dem samt ökad kännedom om varandras ansvars- och 
kompetensområden.”  
 

En annan viktig del är att cheferna, men också politikerna, är med i 
projektarbetet, i förankringsprocessen och i det fortsatta arbetet: ”Cheferna och 
politikerna skall vara med i beslutsfattandet. Det vore också bra att ha en kontaktperson 
från varje enhet också efter projekttiden samt regelbundna samverkansträffar.” Följaktligen 
                                                 
7 Frågan som handlar om vad som kan förbättra samverkan är uppbyggd och redovisas på samma sätt som 
föregående fråga. Svarsalternativen är tio till antalet: (1) samverkansavtal på politisk nivå, (2) handlingsplan om 
samverkan, (3) gemensamma utbildningar, (4) gemensam pengapåse, (5) ökade resurser, (6) tydligare uppdrag för 
respektive part, (7) gemensamma arbetsformer, till exempel att arbeta i team, (8) förtydligande i lagstiftning, 
(9) gemensam organisation, samt (10) egna alternativ.  
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är det av vikt att cheferna ser till att upprättade rutiner följs för att samverkan skall 
fungera efter projektet. En arbetsledare menar att arbetet måste förankras hos dem 
som arbetar på golvet: ”Att det fungerar i det praktiska vardagsarbetet. Att det har 
utvecklat verksamheten, brukare och personal.”  

Det finns dessutom någon som trycker på information som en betydelsefull 
faktor för ett bra samverkansarbete: ”Informationsutbyte mellan verksamheterna ger 
trygghet i arbetet. Missförstånden elimineras. Brukaren får den hjälp som de är i behov 
av.” Information är en viktig faktor för ett framgångsrikt samverkansarbete. En 
annan faktor som inte bör glömmas bort är de personer som arbetar i 
organisationen och deras betydelse för en framgångsrik samverkan, vilket uttrycks 
av denna person: ”Förståelse för varandras roller och att personlig kännedom/relation 
lägger grunden för en fortsatt samverkan. …” I kommuner där personkännedomen 
bland de anställda är stor fungerar samverkansarbetet många gånger bättre än där 
den inte är det, man vet var och till vem man skall vända sig.  
 
Kompetensutveckling 
Att planera och genomföra kompetensutvecklingsinsatser för de anställda är en 
del av projektet. Gemensamma utbildningar ger samma kunskapsgrund och de 
anställda får kännedom om vilka som arbetar i Östra Norrbotten. I början av 
projektet delas en enkät ut till samtliga verksamheter. De som är med i 
arbetsgrupperna får i uppgift att ta med sig enkäten till sin arbetsplats och fylla i 
den, enskilt eller i grupp. Frågorna handlar om vad som är svårt och vilken 
kunskap som saknas i arbetet. Vidare finns en fråga om det är någon utbildning 
eller föreläsning som de behöver och de får lämna förslag på utbildningar och 
utbildare. Med utgångspunkt i förslagen prioriterar styrgruppen de utbildningar 
som senare genomförs och som vänder sig till all personal. Dessutom erbjuds en 
del utbildningar genom andra Miltonprojekt i Norrbotten, till vilka projektet står 
för anmälningsavgiften.  

Fyra utbildningsområden prioriteras – allmän psykiatri, missbruk och 
behandlingsmodeller, neuropsykiatriska funktionshinder samt bemötande. 
Samtliga utbildningar genomförs vid två tillfällen för att så många som möjligt 
skall kunna gå. Tanken är att det skall vara grundläggande utbildningar samt 
någon mer specialiserad utbildning, alla blir dock relativt grundläggande. 

Per-Axel Karlsson, överläkare inom rättspsykiatrin i Piteå, håller under 
hösten, vintern 2006 utbildning i både allmän psykiatri och neuropsykiatriska 
funktionshinder. Lars Nygren, även han läkare inom psykiatrin i Piteå, håller i 
september 2006 föreläsning om missbruk och behandlingsmodeller. Vid det 
avslutande seminariet föreläser Angelica Frithiof, utbildningskonsult inom vård 
och omsorg, om bemötandefrågor. Utöver det föreläser Karin Melander, 
Skellefteå kommun, Håkan Viklund, psykiatrikliniken samt Birgitta Sjögren-
Öhlund från ISPS, Skellefteortens intresseförening för schizofreni och andra 
psykiska störningar, om brukarinflytande och samverkan.  

Sammantaget deltar 348 personer från kommunernas socialtjänst, 
75 personer från vuxenpsykiatrin, 83 personer från primärvården samt tolv perso-
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ner från andra verksamheter och organisationer, vid dessa utbildningar och före-
läsningar.  
 
Förbättringsarbete 
Att bedriva ett gemensamt förändringsarbete är andra delen i projektet. Efter det 
att intresseanmälan för att delta i projektet skickas ut tar det ett par månader 
innan grupperna träffas. Eftersom projektansökan utvidgas till att även handla om 
förbättringsarbete, är vuxenpsykiatrin osäker på sin medverkan. När de får 
klartecken från sin ledning deltar de fullt ut. När grupperna träffas i november är 
Camilla Andersson med. Hon är anställd av både landstinget och kommunerna 
och har ett stort kunnande om förbättringsarbete och om genombrottsmetodiken. 
Varje grupp skall med det övergripande syftet som ram och med 
genombrottsmetodiken som grund bestämma vad de skall arbeta med och med 
vilken målgrupp. Detta för att situationen ser olika ut i respektive kommun och 
att säga att grupperna skall arbeta med dubbeldiagnoser skulle medföra att de 
mindre kommunerna inte känner att det är lika angeläget som vad de större 
kommunerna gör. Mycket tid ägnas i början till att lära känna varandra och 
varandras verksamheter. I en del kommuner kommer man nära varandra fort 
medan det i andra kommuner tar längre tid.  

För att underlätta arbetet metodmässigt skall varje grupp, enligt 
genombrottsmetodiken, ha en handledare. Eftersom det inte är enkelt att få 
intresserade och utbildade handledare får en grupp vänta till efter årsskiftet. En 
annan grupp blir utan handledare några månader då deras handledare får annat 
arbete och inte har möjlighet att fortsätta. Tanken med genombrottsprojekt är att 
grupperna arbetar självständigt och att handledaren inte är närvarande vid varje 
träff. Genom metoden har arbetsgrupperna ett gemensamt förbättringsfokus och 
arbetar tillsammans för att lära andra och varandra hur de kan förbättra och 
utveckla verksamheten för att brukaren skall få det denne har rätt till. Det är med 
brukaren i fokus som rutiner, processer och arbetsfördelning ses över. Samtliga 
grupper träffas vid fyra så kallade lärandeseminarier, där de får hjälp att komma 
vidare i projektarbetet. Erfarenhetsutbyte är en viktig del i seminarierna. Camilla 
Andersson deltar vid de tre första seminarierna, vid det fjärde har hon ingen 
möjlighet att närvara, vilket är en bidragande orsak till att metodiken mot slutet 
av projektet tappar i betydelse.  

Vid det första lärandeseminariet i januari 2005 bjuds mellancheferna från 
respektive verksamhet in för första gången, för att få möjlighet att sätta sig in i sin 
grupps arbete. De har inte en aktiv roll utan deras roll är enbart informativ. Karin 
Melander, psykiatrisamordnare i Skellefteå kommun, föreläser tillsammans med 
Siv Hedström, landstingets psykiatri om hur verksamheterna samverkar i Skellef-
teå. De beskriver ett 20-årigt samarbete mellan socialtjänst och psykiatri. Deras 
samverkansavtal ger tydlighet i uppdraget och i en central samrådsgrupp på 
ledningsnivå träffas socialtjänst, psykiatri och brukarorganisationer. Där berörs 
frågor som rör samverkansavtalet. Samverkan måste förankras i organisationen, då 
kommer engagemang, intresse och vilja från personalen att göra samverkans-
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arbetet framgångsrikt. Det är viktigt med trygghet i organisationen och att det 
finns en kultur som tillåter medarbetarna att hitta bra samverkansformer. Det 
handlar om att överskrida gränser, organisatoriska och personliga. Man måste 
fråga sig Vad kan jag bidra med för att lösa det här? inte Hur kan vi komma undan detta 
problem?  

Karin och Siv berättar att de i arbetet med brukaren använder ett gemensamt 
behovsbedömningsinstrument, CAN-skattning. För att få en gemensam grund för 
behovsbedömning anordnar vårt projekt en utbildning i CAN-skattning för dem 
i arbetsgrupperna. Utbildningen genomförs i mars 2006 med Bo G Ericson som 
är den som har översatt det engelska materialet till svenska.  

Mellan lärandeseminarierna fortsätter grupperna att arbeta på egen hand med 
förbättringsarbetet. Som samordnare har jag inte mycket kontakt med grupperna 
mellan seminarierna. Det framkommer dock att det finns hinder för att komma 
vidare i projektarbetet, gamla motsättningar mellan huvudmännen och kulturella 
motsättningar. För att hjälpa dem vidare anordnas vid det andra lärandeseminariet 
i april en föreläsning om bemötande och människosyn. Målet är att grupperna 
börjar reflektera över sitt eget förhållningssätt och hur de vill att gruppens 
medlemmar skall förhålla sig till varandra; att hjälpa dem att skapa en gruppkänsla. 
Utbildningsdagen genomförs på ett enkelt och underhållande sätt men med ett 
tydligt budskap. Den andra seminariedagen redovisar grupperna sitt arbete och 
med stöd av Camilla arbetar de vidare med projektet. Jan Renberg berättar om 
Miltonprojektet i Piteå, där de arbetar fram former för ett gemensamt arbetssätt. 
Vårt arbetssätt påminner om Piteås, att de har kommit en bit längre kan arbets-
grupperna nyttja. De får dessutom, enskilt, svara på en enkät som arbetsgruppen 
sedan går igenom. Enkäten knyter an till föreläsningen om bemötande och 
människosyn och berör frågor om kultur, arbetsklimat, ledarskap och delaktighet. 
Grupperna väljer att lyfta fram att de vill ha tydligare direktiv, ramar och 
förutsättningar för projektet i fråga om pengar och mandat. Att tid avsätts för 
projektet och att deras chefer visar engagemang för projektet, som inte alltid 
upplevs sanktionerat. Tydligare information efterfrågas om projektet och om de 
överenskommelser som finns om ersättning för vikarier. Slutligen efterfrågas 
ytterligare handledning i genombrottsmetodiken då projektet upplevs mer 
inriktat mot metodkunskap än mot förbättringsarbete.  

Synpunkterna tas med till styrgruppsmötet i maj där de ekonomiska ramarna 
och var och ens ansvarsområde tydliggörs samt att arbetsgrupperna får i uppdrag 
att börja skriva ned rutiner för samverkan. Projektledaren arbetar för att förbättra 
informationen. Skriftlig information om tagna beslut skickas till arbetsgrupperna 
och till berörda chefer inom kommun och landsting. För att öka de ansvariga 
chefernas delaktighet kallas de till nästa lärandeseminarium i september. Den 
första dagen deltar enbart arbetsgrupperna som förutom att arbeta i gruppen även 
får förbereda sig inför dag två. Yngve Johansson, som bland annat arbetar med 
organisationsutveckling, har som uppdrag att leda grupperna och verksamheternas 
chefer i arbetet med rutiner. Den andra dagens innehåll riktas mot cheferna, 
Marja-Leena Komulainen inleder med styrgruppens intentioner och stor vikt 
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läggs vid upprättandet av rutiner – som bör innehålla rutiner för aktualisering, 
gemensam vårdplanering, samordning och ansvar, uppföljning av insatser samt 
hur man skall göra när man inte är överens. Detta prioriteras och ansvaret läggs 
på arbetsgrupperna, vilket medför att det dominerar arbetet resten av året. Vidare 
gästföreläser Elisabeth Berg, Luleå Tekniska Universitet om samverkan och 
samarbete och Anette Peterson, Qulturum i Jönköping, föreläser via videoteknik 
om ledarskap i förändring.  

För att fortsätta med upprättandet av rutiner anordnas ett fjärde seminarium i 
november. Yngve Johansson fortsätter att leda arbetet och föreläser om chefers 
betydelse i ett förändringsarbete. Eftersom Camilla Andersson inte deltar inriktas 
dagarna helt på upprättandet av rutiner. Även till detta seminarium kallas cheferna 
för kommun och landsting den andra dagen. Där utarbetar de tillsammans med 
arbetsgrupperna innehållet i rutinerna. De blir i sitt innehåll färdiga men kommer 
att justeras något innan styrgruppen tar del av dem i december. Vidare diskuteras 
hur samverkan skall fortsätta och för det finns olika lösningar.  

I vissa kommuner finns samverkansträffar på chefsnivå, där detta kan läggas 
in som en punkt på dagordningen, medan det i andra kommuner vore önskvärt 
att bilda en sådan grupp. Ansvaret för upprättandet av rutiner och eventuella 
samverkansgrupper flyttas nu över på cheferna. På en verksamhetsnära nivå och 
på initiativ av vuxenpsykiatrin anordnas samverkanskonferenser med jämna 
mellanrum i varje kommun där dessa verksamheter medverkar.  

Vid det sista styrgruppsmötet i december beslutas att de upprättade rutinerna 
skall användas i verksamheten, som får i uppdrag att finjustera dem för att bland 
annat få brukaren mer i fokus. Mellancheferna för såväl kommun som landsting 
ansvarar för att samverkan fortsätter, i de forum som finns eller som skapas. För 
att fortsätta implementeringen får arbetsgrupperna beskriva på vilket sätt de vill 
arbeta med detta och de pengar som är kvar i projektet delas ut till arbetsgrup-
perna. Det kan vara muntlig information på arbetsplatsträffar, upptryckning av 
broschyrer eller utbildning. Styrgruppen poängterar att i och med att projektet tar 
slut upphör också Miltongrupperna. De enskilda kommunerna får, om de själva 
bestämmer det, ha kvar gruppen men den bör kallas något annat. Detta för att 
visa att projektet upphör och att resultatet skall in i ordinarie verksamhet. Som 
avslutning av projektet anordnas ett seminarium med föreläsningar i januari 2007. 
Där får samtliga grupper möjlighet att träffas en sista gång och all personal inbjuds 
att delta.  
 
Vad har projektet resulterat i? 
Arbetsgrupperna utformar syfte och mål med utgångspunkt i det övergripande 
syftet. Deras arbete är lokalt förankrat, men upplägget i projektarbetet är i mångt 
och mycket detsamma i samtliga grupper. De väljer fyra till fem brukare att arbeta 
tillsammans med, som har kontakt med flera aktörer. För att möjliggöra ett 
gemensamt arbete utformas blanketter där brukaren lämnar sitt medgivande att 
delta. En gemensam vård- eller omsorgsplan utarbetas och CAN-skattning 
används, vilket av de flesta upplevs vara bra vid behovsbedömningar. Mycket tid 
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läggs ned på information såväl till brukare som till personal. Grupperna utformar 
skriftlig information i form av basfaktablad, verksamhetsguider och guider till 
brukare och anhöriga, informationskort i visitkortsformat med mera. Den uppgift 
som grupperna ägnar en stor del av hösten 2006 åt är att utforma rutiner för 
aktualisering, vårdplanering, samordning och ansvar, uppföljning av insatser samt 
hur man skall göra när man inte är överens. Cheferna för respektive verksamhet 
får möjlighet att ta del av och godkänna dem innan styrgruppen tar beslut att de 
skall användas. Rutinerna används för brukare som behöver stöd av flera aktörer 
och samverkanskonferenserna som startas är ett bra forum för det.  

För att beskriva vad projektdeltagarna upplever att projektet har resulterat i 
för verksamheten och för brukaren är min utgångspunkt de samtal med 
deltagarna och deras slutrapportering, som publiceras i en separat rapport. Från 
den plockar jag ord och meningar som beskriver deras upplevelse. I första hand 
gäller det förbättringar i verksamheten, som är enkla att mäta. I en förlängning 
kan man anta att förbättringarna även kommer brukaren till del.  

Projektet skapar möjlighet till förändring, kunskapen om och förståelsen för 
varandras verksamheter har ökat, så också ansvarstagandet. Därigenom förbättras 
samverkan, personliga och organisatoriska motsättningar och låsningar har 
utvecklats mot det bättre och respekten för varandra och varandras yrkesroll har 
ökat. Genom en metod eller modell för samverkan underlättas arbetet med de 
brukare som behöver hjälp och stöd från flera aktörer. Rutiner för samverkan har 
upprättats och samverkanskonferenser skall genomföras med jämna mellanrum. 
Konferenserna kännetecknas av ett gemensamt ansvarstagande samtidigt som den 
egna kompetensen finns kvar och en uppgift kan vara att handleda varandra 
utifrån den egna specifika kompetensen. Verksamheterna blir bättre på att 
upptäcka behov hos brukaren och medverkar till att de tillgodoses. För brukaren 
har vägen från aktualisering till färdiga insatser blivit kortare och enklare bland 
annat genom färre kontakter.  

 
En region – fyra kommuner 
Östra Norrbotten är en region som har mycket gemensamt, men där 
kommunerna skiljer sig en hel del åt, så även arbetsgrupperna. Varje kommun har 
en egen historia vad gäller samverkan mellan kommun och landsting som 
avspeglas i gruppernas arbete. Elisabeth Berg (2004) refererar till Staffan 
Johansson som beskriver att det finns två modeller för utvecklingsarbete. I den 
avskilda modellen, som gäller i detta projekt utses en projektledare och de som är 
intresserade och vill delta lyfts ut från organisationen. Problem med denna modell 
handlar om svårigheter att genomföra sina idéer i den ordinarie verksamheten. Ett 
motstånd som kan öka när förändringarna strider mot organisationens identitet, 
kultur, värderingar och verklighetsuppfattning. Danermark (2000) menar att när 
organisationen fungerar och är stödjande i ett samverkansprojekt får inte 
personkemin stor betydelse. Men när organisationen inte stöder samverkan får 
personerna i grupperna och i verksamheterna större inflytande över hur 
samverkan fungerar. I detta avsnitt berörs några av de svårigheter och möjligheter 
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i samverkan som har varit under projektet i de olika kommunerna och i de olika 
arbetsgrupperna. Det är en subjektiv beskrivning som utgår från de erfarenheter 
som jag har gjort som samordnare för olika samverkansprojekt i Östra 
Norrbotten.  

När Miltonprojektet startade i Övertorneå kommun var utgångspunkten en 
samverkan mellan de båda huvudmännen som inte fungerade särskilt väl, som har 
kantats av motsättningar, vilket avspeglades i arbetsgruppen. Detta blev bättre 
under projektet men det var ett tidskrävande arbete att komma förbi dessa hinder. 
En av vinsterna upplevs vara att respekten för varandra har ökat. I Haparandas 
arbetsgrupp synliggörs att organisationen inte stöder samverkan uttryckligt. Min 
upplevelse är att ledningen är intresserade men att de inte prioriterar förankringen 
av samverkan, kanske på grund av att många uppgifter konkurrerar om tiden. Det 
skapar osäkerhet bland dem i arbetsgruppen som inverkar på möjligheterna att 
samverka och att överskrida de organisatoriska gränserna. Projektet och dess 
styrgrupp hade kunnat visa vikten av förankringsarbetet tydligare och 
mellancheferna hade kunnat involveras tidigare i arbetet. I Kalix fungerar 
projektarbetet bra och det är flera personer som tar initiativ till förändring. 
Deltagarna kompletterar varandra och de är en grupp, trots att de i början knappt 
känner till varandra och varandras verksamheter. Upplevelsen är att projektet 
prioriteras av chefer inom såväl kommun som landsting. Problemen är att 
gruppen upplever en otydlighet i hur projektet skall genomföras och att 
arbetssättet mer riktas mot metoden än mot ett förbättringsarbete. Tydligare 
direktiv i början av projektet hade underlättat arbetet. Överkalix har sedan tidigare 
ett bra samarbete mellan kommunen och landstinget, mycket beroende på de 
personer som arbetar i verksamheterna. Däremot finns vissa brister i de 
organisatoriska förutsättningarna för samverkan. Gruppen är intresserad av 
projektet och blir en väl sammansatt grupp som enligt dem själva karaktäriseras av 
respekt för varandras kompetens. Den största nackdelen är svårigheterna för 
gruppen att fokusera på förbättringsarbetet och driva projektet framåt då de tidvis 
inte upplever att det finns några problem.  

Handledarens roll är betydelsefull i projektet, speciellt i de grupper som inte 
upplever att de har stöd av sina chefer och där inte heller en gruppkänsla 
utvecklas. Det är dessa grupper som behöver handledaren i stor utsträckning och i 
en annan roll än den som är bruklig i genombrottsprojekt. Där organisationen 
fungerar, med stödjande ledning och/eller där personkemin finns behövs inte 
handledaren till andra uppgifter. I de grupper där projektet drivs framåt finns inte 
den mest aktiva handledaren, där sköts kontakten i huvudsak via telefon och e-
post. Vidare har projektledaren och projektledningen ett ansvar att se till att 
arbetet flyter för grupperna. Danermark beskriver ledningens roll under ett 
projektarbete: ”… ledningen måste ha en aktiv roll under hela processen. Det dyker 
ständigt upp frågor som bäst hanteras på ledningsnivå. Om ledningen är frånvarande eller 
passiv vid dessa tillfällen kan det få förödande konsekvenser för samverkan.” (Citat 
sid. 19). Projektledaren är den som skall föra information mellan grupperna och 
styrgruppen och skall se till att information sprids i projektet. Detta har skett 
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främst via e-post. På vilket sätt projektledaren och projektledningen skall arbeta 
är något som bör klargöras tydligare i början av ett projekt – för att undvika 
missförstånd och förhoppningar som inte kan infrias. I detta arbete hör att även 
tydliggöra ansvaret hos mellancheferna i ett tidigt stadium.  

Eftersom detta är ett samverkansprojekt valdes projektmodellen där deltagare 
från olika verksamheter medverkar med en projektledare som har i uppgift att 
samordna projektet. Det har medfört svårigheter att förankra arbetet i varje 
verksamhet och arbetsgrupperna har emellanåt haft svårt att genomföra sina 
förbättringsidéer i den egna verksamheten, speciellt i de kommuner där 
samverkan inte är en naturlig del i arbetet.  

 
Reflektioner 
Det här projektet hade till syfte att genom ökad kunskap om olika psykiska 
funktionshinder och om varandras kompetens- eller ansvarsområden skapa 
hållbara samverkansformer som garanterar de psykiskt funktionshindrade 
möjlighet till den vård och de stödåtgärder de har rätt till i samhället.  

Samverkan mellan kommun och landsting är ingen ny företeelse och är idag 
något av en nödvändighet, speciellt i mindre kommuner och inom områden som 
kräver fleras kompetens – som inom psykiatrins område där det finns många 
människor som inte får den vård och det stöd de behöver och som faller mellan 
stolarna. Det finns en mängd faktorer som avgör om samverkan blir framgångsrik 
eller inte, som verksamhetens kultur, chefers medverkan och projektmedlemmar-
nas deltagande. I projektet har vi arbetat för att bilda samverkansteam där var och 
en går in med sin kompetens och erfarenhet för att dela med sig av den till andra 
och för att få nya kunskaper och erfarenheter. Utifrån det skapas ett annat arbets-
sätt där gemensamma rutiner och samverkanskonferenser är en del i ett gemen-
samt arbete som förhoppningsvis kommer att leva vidare. I vissa grupper har detta 
arbete varit enklare medan andra har mött svårigheter och motstånd. Hinder för 
samverkan kan vara revirstrider och chefers bristande intresse för projektet eller 
otydlig information. Det kan finnas svårighet att nå ut med idéer för förbättring, 
vilket enligt Staffan Johansson kan bero på organisationens identitet, kultur, 
värderingar och verklighetsuppfattning. Finns det en kultur som inte tillåter nya 
idéer, eller värderingar som inte tillåter människor att kliva över gränserna för att 
komma bort från det stuprörstänkande som existerar mellan landsting och kom-
mun, kan det fungera som hinder för samverkan. 

Besluten har gått från styrgrupp till arbetsgrupp med information till 
mellanchefer, via projektledaren som har fungerat som en spindel i nätet. De som 
har drivit arbetet framåt är arbetsgrupperna, de har varit delaktiga i upprättandet 
av rutiner och samverkansformer. Det var en förutsättning i projektet och har 
medfört att styrgruppen enbart gav riktlinjer för projektet och hade en beslutande 
funktion. Valet att inte engagera berörda mellanchefer genom hela projektet har 
främst haft praktiska orsaker, där projektledarens arbetstid var den största. Ett 
beslut som har fått en del mindre positiva effekter.  
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På många håll har projektarbetet fungerat bra, mycket tack vare engagerad 
och intresserad personal. Stort eget ansvar har lagts på dem vilket i vissa grupper 
har visat sig problemfyllt då upplevelsen är att de närmsta cheferna inte visar 
engagemang och intresse för projektet och mandatet för att delta har varit 
otydligt. I de grupper där projektet prioriterats av cheferna och där de kände att 
de fick delta har samverkan fungerat bättre, vilket också framkom i resultatet av 
enkäten om samverkan. Det kan vara så att deltagarna i den grupp där samverkan 
fungerar bra, aktivt har arbetat för att få den kontakten med sina närmaste chefer. 
Även om det finns många chefer som tar sitt ansvar borde de ha involverats 
tidigare i gruppernas arbete så att deras ansvar som stödjare och möjliggörare i 
projektet tydliggjordes, för båda parter.   

Genombrottsmetodiken har bidragit till att ge struktur på projektet och en 
av de stora vinsterna med metodiken har varit att grupperna försöker ha ett större 
fokus på målgruppen – att projektet skall medföra förbättringar för dem – än vad 
man med många andra metoder hade haft. Det har dock inte varit enkelt och 
grupperna har inte mätt resultatet i den omfattning som brukligt är i genom-
brottsprojekt. Det har funnits tendenser under projektet att grupperna fastnat i 
metodiken och ägnat tid till att följa metodiken istället för att arbeta med 
projektet och brukarna. Vid de tillfällena hade en tydligare styrning behövts av 
den egna verksamheten och av projektorganisationen. Inte heller har det funnits 
så många i projektet som har arbetat med genombrottsprojekt tidigare, vilket 
försvårar arbetet. Psykiskt funktionshindrade är en målgrupp som många gånger 
behöver lång tid och motivation för att förändra sitt liv, vilket visar svårigheten 
med kortsiktigheten i sådana statliga satsningar.  

Lärandeseminarierna gav deltagarna tillfällen att träffas och bilda nätverk, 
vilket har varit viktigt. Innehållet i lärandeseminarierna, med förbättringsarbete, 
erfarenhetsutbyte och föreläsningar har syftat till att möjliggöra för grupperna att 
arbeta vidare med projektet och komma runt de hinder som uppkommit under 
resans gång. Att gemensamma arbetsformer, rutiner och handlingsplaner 
utarbetats och att nätverk bildats är faktorer som kan förbättra samverkan och 
som gör samverkan mer bestående. När projektet hade pågått ett halvt år uppgav 
såväl personal som arbetsledare att faktorer som gör att samverkan består är just 
upprättandet av rutiner, förankring av ett nytt arbetssätt, nätverk och förståelse för 
andra verksamheters arbete. En viktig del är att chefer är med i beslutsfattandet, 
vilket också har visat sig under projektet.  

 
Har förväntade resultat nåtts?  
Innan projektet förväntades att det skulle bidra till att ett annat arbetssätt 
utvecklades och att samverkan förbättrades. Respekt för varandras arbete och att 
alla arbetar åt samma håll var andra förväntningar. Till stor del har dessa 
förväntningar uppnåtts eller så har en grund lagts för ett fortsatt arbete. En annan 
förväntning, som angavs i projektplanen var att kunskapen om målgruppen skulle 
förstärkas. Det har genom de seminarier, föreläsningar, utbildningar och inte 
minst genom gruppernas arbete givits tillfällen att höja kunskapen om 
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målgruppen. Deltagarna har fått en ökad kunskap om hur andra verksamheter 
arbetar och vilken erfarenhet och kunskap varje verksamhet har – och hur den 
kunskapen kan nyttjas. Rutiner för samverkan mellan aktörerna har upprättats 
och det finns genom samverkanskonferenserna forum för samverkan och 
möjlighet att arbeta för att samverkan skall bli hållbar i ett längre tidsperspektiv.  

Det som förbättrar samverkan, som både arbetsledare och personal har 
uppgett i enkätundersökningen, är gemensamma arbetsformer och upprättandet 
av handlingsplaner eller rutiner. Nätverk har skapats mellan projektdeltagarna, där 
kontaktvägarna är enklare och snabbare än tidigare. Det framkom vidare i 
enkäten att förväntningar fanns innan projektet att brukaren skulle få rätt vård 
och omsorg och inte hamna mellan stolarna, som är vanligt för många i 
målgruppen. Ett citat illustrerar dessa förväntningar: ”Att brukaren blir nöjd och 
trygg med insatserna på en gång och slipper fara runt till olika instanser samt att brukaren 
får en bra livskvalitet.” I arbetsgruppernas slutrapport beskrivs att genom att arbeta 
tillsammans med de brukare som behöver hjälp av flera aktörer torde ingången till 
systemet förenklas och brukaren i större utsträckning få den hjälp denne behöver. 
Samtliga grupper har dessutom utformat en vård- eller omsorgsplan som används 
vid gemensamma planeringar, tillsammans med brukaren.  

Att engagera brukarorganisationer, som Riksförbundet för Social och Mental 
Hälsa, RSMH, och andra aktörer som försäkringskassa och arbetsförmedling, var 
ett önskemål i början av projektet och är något som Nationella Psykiatrisamord-
ningen prioriterar. Varje arbetsgrupp har informerat dem och andra aktörer som 
har bedömts viktiga i den enskilda kommunen, dock har de inte använts som en 
referensgrupp. En svårighet i Östra Norrbotten är att det finns få brukarorganisa-
tioner, RSMH är i princip den enda föreningen som är aktiv, dock inte i samtliga 
kommuner. Varje grupp har också arbetat tillsammans med några brukare och 
gjort CAN-behovsbedömningar och gemensam vårdplanering. Förhoppningen är 
att man i kommunerna arbetar för att hitta former för att brukaren i större 
omfattning medverkar i sin egen behandling. Birgitta Sjögren-Öhlund gav i sin 
föreläsning flera exempel på hur man kan involvera brukare i arbetet.  

Det som inte ännu har varit möjligt att genomföra och som behöver beslut 
på en högre nivå än på den verksamhetsnära nivå som detta projekt har bedrivits, 
är möjligheten att införa ett gemensamt informationsöverföringssystem. Alla 
verksamheter har inte tillgång till informationsöverföringssystemet Meddix, men 
frågan har diskuterats vid styrgruppsmötena och lär framöver bli en fortsatt fråga 
för ledningen.  
 
Om projektets upplägg hade varit annorlunda, hade resultatet varit ett annat då?  
Det är en fråga som jag som projektledare har ställt mig många gånger. Det går 
inte att börja om från början och det som är gjort är gjort. Hade mellancheferna 
varit mer delaktiga i projektet, hade projektledaren arbetat på ett annat sätt eller 
hade handledaren haft en annan uppgift, vad hade resultatet varit då?  

Handledares, chefers och projektledningens deltagande har haft betydelse för 
hur arbetsgrupperna har fungerat och vilket resultatet blev. Det har också haft 
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betydelse vilka personer eller personligheter som har ingått i arbetsgrupperna, 
vilken kultur som finns såväl i verksamheten som på orten. Handledarens roll har 
varit viktig, speciellt i de grupper som har behövt stöd och som inte upplevde det 
stödet av sina chefer. Det är dock inte i de grupper där projektet drivits framåt 
som har haft den mest aktiva handledaren, där har kontakten skötts i huvudsak 
via telefon och e-post. Däremot har dessa grupper haft ett mer uttalat stöd av sina 
chefer och deltagare som arbetar målmedvetet. Även projektledaren har ansvarat 
för att se till att arbetet flyter för grupperna och är den som har ansvarat för att 
föra information mellan grupperna och styrgruppen och för att information 
spreds i projektet, vilket skedde främst via e-post. Skriftlig information är inte 
alltid det bästa sättet att sprida information men är tidseffektivt. Detta är element 
som bidrar till om ett projektarbete blir framgångsrikt.  

Naturligtvis finns många andra faktorer som samspelar – om ett projekt 
uppnår resultat och om det sätter avtryck i den ordinarie verksamheten, i ett 
längre tidsperspektiv. Det finns kulturella skillnader i organisationerna och i 
kommunerna, det finns motsättningar, ibland gamla motsättningar som får 
betydelse om man vill eller får kliva en bit över gränserna eller inte. I 
enkätundersökningen svarade personalen och arbetsledarna att de största hindren 
för en fungerande samverkan är revirstrider och att man gör så som man alltid har 
gjort, fantasilöshet. Karin Melander och Siv Hedström poängterade att samverkan 
måste förankras i organisationen, då kommer engagemang och intresse från 
personalen. Det måste finnas en kultur för samverkan och man måste våga 
överskrida gränserna.  

Avslutningsvis finns en grund för samverkan i Östra Norrbotten, som är 
utarbetad av verksamheterna, frågan är om den blir hållbar i ett längre 
tidsperspektiv. Det är den ordinarie verksamheten med dess personal och 
ansvariga chefer som har bollen i sin hand.  
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