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Sammanfattning 

Tidigare forskning betonar att personer med samsjuklighet som innefattar missbruk och 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har behov av samtidiga och samordnade insatser. 

Det är även lagstadgat att kommuner och landsting ska samverka i arbetet med ovanstående 

personer, om det är tydligt att det finns eller om yrkesverksamma misstänker ett sådant behov. 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka förutsättningarna är för samverkan i arbetet med 

personer med samsjuklighet. Vidare ligger intresset i att undersöka vad som krävs för att 

samverkan ska prioriteras. Kvalitativa intervjuer har utförts och analyserats utifrån en 

hermeneutisk metod. Initialt var tanken att intervjua sex respondenter men utifrån ett bortfall i 

urvalet har fem yrkesverksamma intervjuats. I uppsatsens resultat framkommer att det finns 

goda förutsättningar för samverkan. Dock behöver vissa faktorer, bland annat formella system 

och olika riktlinjer, utvecklas för att de yrkesverksamma ska kunna möta de önskemål och 

behov den enskilde har. Det beskrivs att yrkesverksamma som arbetar för de olika aktörerna 

har en gemensam vision och önskan om att kommunen ska få tillgång till multiprofessionella 

team gällande arbetet med personer med samsjuklighet. För att nå visionen uppger 

respondenterna att aktörerna dels behöver fortsätta mötas och prata med varandra, och dels att 

aktörerna har samma förutsättningar i arbetet.  

Nyckelord: samverkan, samsjuklighet, missbruk, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, 

case management. 
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1. Inledning 

Vi läser om dem i medierna, det publiceras forskning om samsjuklighet vid samtliga av 

Sveriges större universitet och ett stort antal böcker har de senaste åren uppmanat till 

samverkan mellan myndigheter som möter personer med samsjuklighet. Det handlar om 

människor som har en psykiatrisk diagnos och ett missbruk, som är i behov av samtidiga och 

samordnade insatser. I media beskriver man att dessa personer faller mellan stolarna inom 

socialtjänsten, den psykiatriska vården och det samhälleliga skyddsnätet i allmänhet. 

Personer med samsjuklighet bör, enligt såväl internationella som nationella studier, få 

samtidig och samordnad behandling för de båda tillstånden. Detta för att integrerad 

behandling har visat sig vara mer framgångsrikt än sekventiell behandling (Alborn, 2012; 

Rassool, 2006). Ett flertal myndigheter berörs och socialtjänsten har tillsammans med hälso- 

och sjukvården ett lagstadgat gemensamt ansvar för klienter och patienter med samsjuklighet 

(Alborn, 2012). 

Socialtjänsten är den aktör som i många fall betraktas som kärnan i socialt arbete. 

Gemensamt för socialtjänsterna är att de på något sätt möter personer med samsjuklighet 

då tillståndet ofta inrymmer en varierande problematik. Personer med samsjuklighet har 

många gånger problem med sin ekonomi, sina relationer och sin boendesituation. Därför 

kan de vända sig till socialtjänsten i olika ärenden; familjeomsorg, ekonomiskt bistånd 

eller psykosocialt stöd. Socialtjänsten utgår från socialtjänstlagen (SFS 2001:453) där det 

framkommer att socialtjänsten har ett ansvar att värna om den enskilde samt att främja 

människors sociala trygghet och aktiva deltagande i samhället. 

Utifrån tidigare forskning och gällande lagstiftning är det tydligt att samverkan är viktigt 

och något som bör prioriteras. Kritik har riktats mot att samverkan inte fungerat i tillräcklig 

utsträckning, exempelvis att det i vissa fall varit oklart hur samverkan ska prioriteras i 

förhållande till aktörernas enskilda uppdrag (Socialstyrelsen, 2015). Därför är det 

angeläget att undersöka om, och i så fall hur, samverkan fungerar i praktiken samt vilka 

förutsättningar som ges till yrkesverksamma att samverka i den omfattning gällande 

lagstiftning kräver.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att med utgångspunkt i erfarenheter från personal inom kommun och landsting i 

en mindre kommun i Sverige, undersöka förutsättningar för samverkan i arbetet med 

personer med samsjuklighet som innefattar missbruk och neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning. Samt vad som krävs för att samverkan ska prioriteras. Utifrån detta 

tillämpas följande frågeställningar: 

 Hur förhåller sig de yrkesverksamma till regler och riktlinjer med avseende på 

samverkan? 

 Vilka förutsättningar ges de olika aktörerna att samverka, från ledning och chefer? 

 Vilka förutsättningar är önskvärda för att samverkan ska fungera på ett positivt sätt 

i förhållande till klient-/patientgruppen? 
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2.  Begreppsdefinitioner 

2.1 Missbruk 

Inom medicinska verksamheter och forskning i Sverige används diagnossystemen 

International statistical classification of diseases and related health problems (ICD) och 

Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM) för att diagnostisera beroende 

och missbruk. Skillnaden mellan diagnoserna är olika kriterier som ska uppnås för 

respektive diagnos. Exempel på kriterier som avser beroende är behov av allt större dos för 

att uppnå ett rus samt abstinensbesvär när bruket upphör. För missbruk är kriterierna 

exempelvis upprepat bruk i riskfyllda situationer och fortsatt användning trots 

återkommande problem.  

För att underlätta läsningen av detta arbete används fortsättningsvis begreppet 'missbruk' 

för såväl missbruk och beroende. Inom svensk hälso- och sjukvård tillämpas främst 

versionen ICD-10 som publicerades år 1990, för att diagnostisera missbruk. Utifrån denna 

behandlas diagnosen beroende där tre av sex kriterier ska vara uppfyllda för att diagnosen 

ska kunna ställas. Inom kommunal verksamhet används generellt inte diagnostiska 

överväganden, men i socialtjänstens riktlinjer beskrivs missbruk och beroende utifrån 

samma diagnossystem som inom medicinska verksamheter (Socialstyrelsen, 2015). 

2.2 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

Enligt Söderpalm (2012) är de vanligaste neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna 

ADHD, Tourettes syndrom och autismspektrumtillstånd.  

Termen ADHD används för att beskriva stora och bestående svårigheter med 

uppmärksamhet, impulskontroll och aktivitetsreglering hos barn, ungdomar och vuxna. Det 

beskrivs att ADHD förekommer i tre olika former former, som specificeras utifrån vilka 

huvudtyper av symtom som framkommer tydligast; 'ADHD, kombinerad form', 'ADHD, 

huvudsakligen ouppmärksam form' och 'ADHD, huvudsakligen hyperaktiv-impulsiv form' 

(Söderpalm, 2012).  

Tourettes syndrom är en varierande funktionsnedsättning som till största delen innebär 

motoriska och vokala tics, vilket innebär ofrivilliga repetiva rörelser och/eller ljud. 

Samsjuklighet som innefattar andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, exempelvis 

ADHD och tvångssyndromet OCD (Obsessive-compulsive disorder), är vanligt. Även 

problematik med impulskontrollen föreligger (Beier & Hejlskov Elvén, 2014). 

Under begreppet autismspektrumtillstånd är de tidigare diagnoserna autistiskt syndrom, 

Aspergers syndrom och atypiska autismliknande tillstånd samlade (Bejerot & Nordin, 

2014). Funktionsnedsättningen innebär exempelvis att personerna föredrar repetitiva 

aktiviteter och att beteendemönstren är förutsägbara. Ett socialt samspel och att läsa av sina 

egna och andras känslor kan vara stora svårigheter för personen, som även kan missförstå 

icke verbal kommunikation som exempelvis gester och ögonkontakt.  

Problematiken är varierad både i sätt och i utsträckning men det dominerande är att 

personer med autismspektrumstörning upplever svårigheter i social och känslomässig 

ömsesidighet. Konsekvenser av detta kan vara att det är svårt för personen att utveckla 

relationer med andra människor (Alborn, 2012). 
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2.3 Samsjuklighet 

Uttrycket samsjuklighet, eller dubbeldiagnos, har sitt ursprung i USA och myntades under 

1980-talet (McKeown, 2010). Enligt Socialstyrelsens (2015) nationella riktlinjer för vård 

och stöd vid missbruk och beroende innebär samsjuklighet, som innefattar missbruk och 

psykisk sjukdom, att en person uppfyller diagnostiska kriterier för missbruk eller beroende. 

Detta samtidigt som personen uppfyller diagnostiska kriterier för någon form av 

psykiatrisk diagnos. McKeown (2010) beskriver den stora utmaningen i att definiera 

samsjuklighet utifrån att tillståndet är komplext och ser olika ut från person till person. 

Under åren har sambandet mellan diagnoserna varit komplicerat att förstå vilket har 

inneburit att sambandet, tillsammans med uttrycket samsjuklighet, varit omtvistat bland 

författare som beskrivit fenomenet. 

Studier har visat att risken att insjukna i psykisk sjukdom är mer än dubbelt så stor om 

personen har ett missbruk eller beroende, och vice versa. Förhållandet mellan missbruk och 

samtidiga psykiatriska sjukdomstillstånd beskrivs som komplext då samsjuklighet ökar 

risken för att såväl missbruket som den psykiska ohälsan accelererar samt att de växelvis 

förstärker varandra och får ett sämre förlopp (Alborn, 2012). Internationella studier visar 

att den psykiatriska diagnosen kan ha en negativ inverkan på behandling för missbruket, 

och vice versa (McKeown, 2010; Rassool, 2006).  

En ofta förekommande fråga som ställs är vilket av tillstånden som uppkom först och 

utifrån tidigare forskning kan man urskilja flera förklaringsmodeller. Personer med 

samsjuklighet är inte en homogen grupp och därför går det inte generalisera vilket av 

missbruket eller det psykiatriska sjukdomstillståndet som föregick det andra (Alborn, 

2012; Socialstyrelsen, 2015). 

2.4 Samverkan 

Lindberg (2009) beskriver att samverkan innebär att tillsammans göra något för att uppnå 

det organisationer inte klarar av på egen hand. Exempel på samverkan är att olika aktörer 

delar kunskaper mellan varandra eller att de utför uppgifter tillsammans. Kravet på att 

aktörer ska samverka med varandra tycks ha ökat. Lindberg förklarar att det kan ha sin 

utgångspunkt i att organisationerna idag är tydligt avgränsade mot varandra och att det 

därmed har skett en renodling av verksamheterna. De olika aktörerna har gjort en tydlig 

gränssättning för vilka arbetsuppgifter de ska göra, och vilka arbetsuppgifter som är på 

andra aktörers bord.  

Inom den offentliga sektorn beskrivs samverkan ibland som en universallösning som 

välfärdsstaten ska arbeta med för att kunna möta de behov medborgarna har och det krav 

samhället ställer på samordning av insatser. Idag finns det en efterfrågan på samordning. 

Förklaringar till detta kan delvis vara den rådande lagstiftningen som innebär att vissa 

myndigheter är ålagda att samverka, och delvis att aktörer behöver samverka för att möta 

de utmaningar som är konsekvenser av medborgarnas allt mer komplexa behov (Lindberg, 

2009).  

Wirbing & Borg (2011) skriver att samverkan, eller integrerad behandling, kännetecknas 

av att den enskilde har ett komplext vårdbehov där behandling och stöd bör vara 
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samordnat, samtidigt som det bör vara anpassat till den enskilde individen. Vidare har 

begreppet samverkan beskrivits av Socialstyrelsen: att arbeta gemensamt för ett visst syfte, 

aktiviteter där aktörer möts på lika villkor och med ett gemensamt syfte samt 

gränsöverskridande arbete inom eller mellan organisationer (Socialstyrelsen, 2008).  

3. Bakgrund 

3.1 Samverkan idag – ett samtidigt ansvar 

Under de senaste tio åren har Socialstyrelsen arbetat fram riktlinjer med rekommendationer 

hur kommuner och landsting tillsammans bör arbeta med personer med samsjuklighet 

bland annat Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende 

(Socialstyrelsen, 2015). Riktlinjerna har sin bakgrund i att samverkan mellan socialtjänsten 

och psykiatrin inte fungerat på ett tillfredställande sätt sedan psykiatrireformen som 

infördes år 1995, där vikten av samverkan poängterats. I riktlinjerna framkommer att 

samordnade insatser ska finnas tillgängliga för personer med samsjuklighet, och att 

insatserna bör ske med hjälp av ACT-modellen (Wirbing & Borg, 2011).   

Socialstyrelsen (2015) beskriver att det inledningsvis behöver göras en bedömning om den 

enskildes psykiska symtom är substansrelaterade och konsekvenser av missbruket, eller om 

det faktiskt föreligger samsjuklighet. Därmed kan den enskilde behöva avvakta behandling 

för den psykiatriska problematiken tills effekterna av substanserna försvunnit. Den 

enskilde bör dock inte avvakta psykiatrisk behandling under en längre period.  

Samverkan vid missbruk och neuropsykiatriska funktionsnedsättning innebär att den 

psykiatriska behandlingen från landstinget ges samtidigt som insatser från kommunen 

avseende missbruket. Den samtidiga behandlingen utgår från vilket behov av vård och stöd 

den enskilde har. Integrerad behandling har visats ge bättre resultat än sekventiell 

behandling där den psykiatriska diagnosen och missbruket behandlas var för sig. Ett 

exempel på sekventiell behandling är när villkoren för att få psykiatrisk behandling från 

landstinget är att personen ska ha dokumenterat drogfrihet under ett antal månader innan 

vård kan ges. Enligt de nationella samordnarna för psykiatri och narkotikapolitik, Björn 

Fries och Anders Milton, finns det inget stöd för att en av diagnoserna ska vara medicinsk 

färdigbehandlad innan behandling för den andra diagnosen kan påbörjas (Wirbing & Borg, 

2011). 

Idag är samverkan mellan kommun och landsting lagstadgat, gällande arbetet md klient- 

/patientgruppen (se bilaga 1). År 2013 trädde en lagändring i kraft avseende hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 1982:763), HSL, och socialtjänstlagen (SFS 2001:453), SoL, utifrån 

en proposition från regeringen (Prop. 2012/13:77). Ändringen i respektive lag har inneburit 

ett lagstadgat ansvar att kommun och landsting ska samverka gällande personer med 

missbruk. Syftet med lagändringen var att stärka samverkan mellan kommun och landsting 

samt att ge de olika huvudmännen stöd i arbetet att ta fram och följa upp 

överenskommelser om samverkan mellan aktörerna. Detta för att på ett bättre sätt än 

tidigare kunna tillgodose behovet av vård och stöd för personer med missbruk och 

beroende (Sveriges Kommuner och Landsting, 2014).  
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3.2 Samordnad individuell plan (SIP) 

För att säkerställa samordning mellan kommun och landsting är samordnad individuell 

plan, SIP, lagstadgad i HSL och SoL sedan år 2010. I kap. 2 § 7 SoL och i § 3f HSL 

beskrivs att när den enskilde har behov av insatser både från socialtjänsten och från hälso- 

och sjukvården, ska kommunen och landstinget tillsammans med den enskilde upprätta en 

individuell plan (SFS 2001:453; SFS 1982:763). Planen ska upprättas oberoende av den 

enskildes kön, ålder eller problematik (Sveriges kommuner och landsting, 2016). Den 

enskilde ska samtycka till att planen upprättas och arbetet med den individuella planen ska 

påbörjas utan dröjsmål, det vill säga senast inom ett par dagar efter förfrågan om en SIP. 

Av planen ska framgå vilka insatser som behövs, vilka insatser respektive aktör ska 

ansvara för, vilka åtgärder som ska vidtas av övriga aktörer samt vem av huvudmännen 

som ska ha det övergripande ansvaret för den individuella planen (SFS 2001:453; SFS 

1982:763).  

Exempel på när SIP kan användas är när den enskilde efterfrågar samordning av insatser, 

när den enskilde behöver stöd och hjälp utifrån olika verksamheters kompetens, när 

ansvarsfördelningen av arbetet behöver förtydligas eller när den enskilde upplever att 

denne ”bollas runt” eller faller mellan stolarna hos respektive aktör. Samtliga anställda 

inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården ska ta initiativ till en SIP om de bedömer att 

det finns ett behov av samordning, men det bör vara den enskilde och dennes behov som 

styr vilka personer som ska närvara vid planeringen (Sveriges kommuner och landsting, 

2016; Socialstyrelsen, u.å.). 

3.3 Samordnad behandling 

Enligt Socialstyrelsen (2015) finns det inte någon evidensbaserad specifik behandling för 

personer med samsjuklighet. Alborn (2012) skriver att ovanstående inte är en tillfällighet 

då det kan handla om många olika frågeställningar, psykiatrisk problematik och missbruk. 

Olika psykiatriska tillstånd behöver behandlas på olika sätt beroende på vilken problematik 

det rör sig om och olika missbruk behöver varierade insatser i mer eller mindre 

utsträckning. Därmed är det av allra största vikt att personer med samsjuklighet får tillgång 

till individuellt anpassad behandling och insatser som är anpassade till den enskilde 

individen. Utöver individuellt anpassad vård och insatser behöver aktörernas 

förhållningssätt överensstämma med den enskilda individens förutsättningar och behov. 

I arbetet med personer med samsjuklighet är samverkan och koordination mellan 

socialtjänsten och sjukvården avgörande för behandlingsinsatserna, och helst bör 

tillstånden behandlas i team där personalen har kompetens om missbruk och om 

psykiatriska diagnoser. Behandlingen bör i högre utsträckning vara individualiserad än om 

det enbart är ett av tillstånden som ska behandlas Detta utifrån att det inte är självklart att 

missbruket upphör om den psykiska ohälsan åtgärdas, lika lite som drogfrihet innebär att 

den psykiska hälsan stabiliseras (Alborn, 2012). 
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3.4 Hinder för samverkan 

Trots att samverkan är lagstadgad finns det ett antal situationer där samverkan inte 

fungerar på ett tillfredställande sätt. Wirbing & Borg (2011) beskriver strukturella hinder 

för samverkan vilka innebär att aktörerna inte kan möta den enskildes behov av samordnad 

behandling, integration och samsyn. Om den enskilde har många aktörer runt omkring sig, 

kan varierande förhållningssätt innebära att de olika aktörerna exempelvis inte kan enas om 

en samordnad individuell plan. För den enskilde kan konsekvensen av detta bli att 

personen själv måste samordna sina kontakter och organisera sin vård utifrån vilka behov 

denne upplever sig ha. Personer med samsjuklighet kan ha svårt att själva se vilket stöd 

som är relevant, och därmed blir behandlingen och insatserna ineffektiva jämfört med om 

den enskilde fått hjälp att samordna insatserna. Vidare kan missförstånd om 

ansvarsfördelning, olika lagar och riktlinjer, skilda målsättningar och varierande resurser 

vara skäl till att samverkan inte fungerar på ett sätt som gynnar den enskilde. 

4. Kunskapsöversikt 

4.1 Samsjuklighet - risk för sämre vård och stigmatisering 

McKeown (2010) problematiserar uttrycket samsjuklighet och betonar att vårdpersonal 

behöver tänka på vilket språk de använder när de pratar om patientgruppen. Detta för att 

undvika att patienterna hamnar i ett ofördelaktigt läge där de får ett sämre bemötande och 

sämre stöd på grund av att vården för personer med samsjuklighet är så starkt begränsad. 

Trots risken att personerna får sämre vård utifrån hur språket används i det dagliga arbetet, 

kan det vara av betydelse att fortsätta använda uttrycket. Detta för att understryka det 

problematiska och komplexa samspelet mellan diagnoserna. Psykiatriska diagnoser och 

missbruk var för sig är en stor utmaning för hälso- och sjukvården och tillsammans kräver 

diagnoserna åtskilliga resurser i form av kunskap, tid och personal, för att personerna ska 

få den hjälp och det stöd de behöver från vården (McKeown, 2010; Rassool, 2006). 

Personer med samsjuklighet som samhällsgrupp beskrivs som en av de grupper vilka är 

mest marginaliserade, då de ofta har särskilda behov av insatser, att de är stigmatiserade 

utifrån den psykiska funktionsnedsättningen samt att även missbruket leder till stigma för 

personerna (McKeown, 2010). Philips et al. (2010) beskriver att det är viktigt att 

uppmärksamma att diagnoserna är samtidiga och att praktiker bör undvika att försöka 

utröna vilken av diagnoserna som uppkom först och vilken av dem som är sekundär. Detta 

då personer med samsjuklighet är i behov av vård för såväl missbruket som den psykiska 

funktionsnedsättningen. Personerna kan därmed komma att behöva varierad vård som 

utförs i olika steg och med olika syften. Den vanligaste utmaningen gällande insatser för 

samsjuka personer är praktikers bristande kunskap och bristande medvetenhet om vilken 

vård som ska ges och vilka strategier som är mest framgångsrika i arbetet med 

patientgruppen. 

4.2 Interprofessionell samverkan 

Reeves, Lewin, Espin & Zwarenstein (2010) beskriver begreppet interprofessionell 

samverkan, där olika aktörer samverkar med varandra över professionsgränserna. De 

beskriver att interprofessionell samverkan är en behandlingsform framtagen för att möta de 
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behov den enskilde har av vård och stöd. Det är ovanligt att en och samma aktör har 

tillräckliga resurser och kunskaper för att möta dagens allt mer komplexa behov. Därför 

måste olika verksamheter arbeta tillsammans i ovanstående team. Reeves et al. (2010) 

beskriver olika nyckelord som är av vikt för att arbetet ska fungera på ett adekvat sätt, 

exempelvis tydliga mål för samverkan, en gemensam gruppidentitet och att var och en är 

medveten om sin roll.  

Gudmundsson (2011) beskriver i sin doktorsavhandling att det blivit allt vanligare att olika 

aktörer samverkar med varandra över professionsgränserna. Idag finns ett starkt 

beroendeförhållande mellan olika aktörer då samverkan blivit centralt för att kunna hjälpa 

den enskilde utifrån dennes behov och önskemål. Interprofessionell samverkan syftar 

delvis till att den enskilde inte ska ”falla mellan stolarna” och delvis till att de olika 

aktörerna kan bidra med mer resurser, kompetens och kompletterande kunskap i 

samverkan med varandra, vilket anses gynna den enskilde.  

4.3 Samverkansmetoder gällande samsjuklighet 

Arbetsmetoden case management utvecklades i USA för att förmedla behandling till 

enskilda individer i öppenvården. Case management bedrivs i grupp med olika aktörer, där 

en så kallad case manager utses till att ansvara över, planera, samordna och följa upp 

vården av den enskilde under hela vårdepisoden. I senare versioner av arbetsmetoden har 

case managern inte enbart ansvar att förmedla vårdinsatser, utan är mer involverad i 

behandlingsarbetet. Utöver detta bedrivs arbetet idag i team med läkare, psykiatriker, 

socialsekreterare m.fl. där alla yrkesverksamma har ett samtidigt ansvar för vården av den 

enskilde.  

Case management kan bedrivas enligt ACT (Assertive community treatment) -metoden, 

som är en modifierad case management-metod, där case managern också arbetar med att 

motivera den enskilde till vården samt med återfallsprevention eller andra behandlingar. 

Detta utöver de andra arbetsuppgifterna personen har utifrån sitt uppdrag som case 

manager; att samordna den enskildes vård och ha den vardagliga kontakten med denne. 

ACT-modellen innebär att den enskilde har tillgång till case management-teamet 24 

timmar om dygnet om denne behöver, vilket i Sverige ofta beskrivs som mobila 

psykiatriska team. Inom metoderna är det, i de flesta fall, case managern som ska 

möjliggöra vård och behandling men inte själv ta det största ansvaret för de behandlande 

funktionerna. Personer som får stöd från ett case management-team får i många fall 

tillgång till en sådan insats utifrån att tidigare enskilda vårdkontakter inte kunnat möta den 

enskildes behov i tillräcklig utsträckning. Därmed har den enskilde bedömts vara i behov 

av insatser från ett tvärdisciplinärt team som inrymmer ett flertal professioner (Wirbing & 

Borg, 2011). 

5. Metod 

5.1 Forskningsansats 

De resonemang och slutledningar som framkommer i studien utgår från en abduktiv ansats 

då teori relaterats till det empiriska materialet och vice versa (Patel & Davidson, 2003). 

Arbetet inleds med att söka information om det aktuella ämnet i litteratur och 



8 
 

publikationer som presenterar tidigare forskning av ämnet. Dessa sammanställs sedan 

under rubrikerna ”Bakgrund” och ”Tidigare forskning”. Utifrån ovanstående analyseras 

det empiriska materialet vilket skapar en förståelse för de resultat som framkommit. Då 

syftet är att undersöka de yrkesverksammas erfarenheter utgår studien från ett 

hermeneutiskt förhållningssätt. Hermeneutiken syftar till att tolka, förstå och förmedla 

(Patel & Davidson, 2003). För att erhålla kunskap om samverkan i arbetet med samsjuka 

personer används främst språket som kunskapskälla, och de erfarenheter respondenterna 

delar med sig av återspeglas i tolkningen av det insamlade materialet. Förförståelse av ett 

fenomen krävs för att möjliggöra tolkning av det (Bergström & Boréus, 2012) och studiens 

syfte och frågeställningar utgår från en förförståelse om fenomenen samsjuklighet och 

samverkan. Dessa kommer från individuella upplevelser, erfarenheter samt från 

socionomutbildningen. För att möjliggöra att studiens syfte och frågeställningar besvaras 

tolkas det empiriska materialet utifrån förförståelsen. De tolkningar som görs förmedlas 

och förklaras sedan i analysen av empirin. 

5.2 Undersökningsmetod 

Uppsatsen bygger på en kvalitativ forskningsintervju där syftet är att dels belysa och dels 

fördjupa förståelsen för människors erfarenheter och upplevelser om det valda ämnet samt 

vilka förutsättningar som finns för samverkan. Kvalitativ forskning syftar till att undersöka 

djupet av det studerade fenomenet och det är ofta förekommande att den kvalitativa 

metoden motiveras av den fördjupade kunskapen om ämnet. Uppsatsen inrymmer ett fåtal 

respondenter, med fördelen att det insamlade empiriska materialet är mer genomgripande 

än vad det bedöms ha varit med ett större antal respondenter inom samma tidsram 

(Andersson & Ahnlund, 2009).  

I en kvalitativ forskningsintervju eftersträvas att undersöka respondenternas upplevelser 

och uppfattningar om det valda ämnet, utifrån erfarenheter samt utifrån vilket sätt den 

enskilde respondenten ser på sin omvärld. En kvalitativ intervjustudie och analys av 

intervjuerna kan ta mycket tid. I uppsatsen har fördelarna bedömts väga tyngre än att 

arbetet är tidskrävande. Detta i och med att metoden är flexibel samt att vikten ligger i 

intervjupersonernas åsikter och förhållningssätt till det valda ämnet (Bryman, 2011).  

5.3 Material och urval av litteratur 

Utifrån vad uppsatsen ämnar undersöka består det empiriska materialet dels av en 

primärkälla i form av semistrukturerade intervjuer med personer som arbetar inom 

kommun och landsting, och dels av sekundära källor, teori, som exempelvis nationella och 

internationella vetenskapliga artiklar. Sekundära källor, befintliga texter som andra 

människor skrivit, används för att tolka primärkällan (Rienecker & Stray Jørgensen, 2008). 

I uppsatsen har sekundärdata använts för att beskriva hur forskning på ämnet sett ut 

tidigare och för att ge en djupare förståelse dels för de olika diagnoserna och dels för 

arbetet med att samverka mellan olika aktörer. 

Vidare används sekundärdata för att bearbeta den primära empirin samt i syfte att upprätta 

ramar för analys av ovanstående. Rienecker och Stray Jørgensen (2008) beskriver 

sekundärkällor som användbara för att understödja den argumentation man för. I uppsatsen 
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kompletterar sekundära källor det primära materialet och ger tyngd till analysen. Detta för 

att besvara uppsatsens syfte: att fördjupa kunskaper och förståelsen om samsjuklighet och 

arbetet med samverkan, snarare än enbart kartläggning av samsjuklighet och hur aktörerna 

arbetar idag.  

För litteratursökning används den allmänna sökfunktionen på Umeå universitetsbiblioteks 

hemsida i stor utsträckning och sökningen har inte utgått från någon specifik databas. 

Istället nyttjas specifika sökord och därefter tas ställning till litteraturens relevans för 

studien, trovärdighet och till vilket årtal litteraturen publicerades. Väsentliga sökord är 

”comorbidity”, ”dual diagnosis”, ”drugs”, ”neuropsychiatric diagnosis”, ”samverkan”, 

”substance use”, ”missbruk”, ”treatment dual diagnosis”, där sökorden dels används var 

för sig och dels tillsammans.  

5.4 Urval 

Utifrån syftet och de frågeställningar uppsatsen avser besvara tillfrågades personal, där det 

sedan tidigare var känt att de arbetar med patient-/klientgruppen i någon utsträckning, från 

kommunen och landstinget om de ville medverka i en intervju. Detta innebär att urvalet var 

målinriktat (Bryman, 2011). Andersson & Ahnlund (2009) beskriver att målinriktade urval 

med ett mindre antal respondenter, snarare än sannolikhetsurval med stora urval, många 

gånger används vid kvalitativ forskning för att hitta informationsrika fall att studera mer 

djupgående. 

Totalt har fem intervjuer genomförts där tre respondenter arbetar inom kommunen och två 

respondenter är verksamma inom landstinget. Inledningsvis var målsättningen att intervjua 

sex yrkesverksamma, tre från kommunen och tre från landstinget. Detta har inte varit möjligt 

då en av de på förhand tänkbara respondenterna inte har gått att nå, vilket resulterade i ett 

bortfall från urvalet (Bryman, 2011). Samtliga respondenter arbetar inom samma kommun 

och olika professioner är representerade från respektive aktör. I uppsatsen framkommer inte 

namn, ålder, kön, etnicitet, profession eller liknande, i syfte att värna om respondenternas 

anonymitet.  

Utifrån ett etiskt perspektiv är det av vikt att respondenternas anonymitet skyddas på olika 

sätt i uppsatsen. Detta utifrån att respondenterna arbetar på en mindre ort där professioner 

eller uttalade verksamheter bedöms kunna härleda uttalanden till den enskilde respondenten. I 

intervjuerna och det transkriberade materialet har respondenterna ibland uppgett vilken 

yrkestitel denne har och/eller i vilken kommun denne arbetar i, varpå yrkestiteln har ersatts 

med "min yrkesroll" och namnet på orten med ”kommunen” i resultatet och analysen.  

5.5 Respondenter 

Tre av respondenterna kontaktades inledningsvis via telefonsamtal där en tid för intervjun 

bokades. Vid telefonsamtalen tillfrågades respondenterna om de var intresserade av att få ett 

informationsbrev (se bilaga 2) avseende intervjun, mailade till sig, vilket samtliga 

respondenter tackade ja till. Med den fjärde respondenten hade den inledande kontakten tagits 

tidigare och respondenten ville få mer information om uppsatsen via mail, och därför 

skickades informationsbrevet samt en förfrågan om intervjun via mail. Därefter bokades tid 

för intervjun också via mail. Den femte respondenten hade tidigare visat intresse att delta i en 
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intervju varpå personlig kontakt togs för att boka tid för intervju. Även denne tackade ja till 

att få informationsbrevet mailat till sig.  

Alla respondenter kommer i kontakt med målgruppen utifrån deras respektive profession men 

i olika utsträckning. Respondenterna består av både kvinnliga och manliga yrkesverksamma 

och åldersspannet bedöms vara brett. Vidare representerar respondenterna olika verksamheter 

inom kommunen och landstinget, där respondenterna arbetar på olika nivåer. Att 

respondenterna skiljer sig åt utifrån ett flertal faktorer, innebär att det empiriska materialet 

speglar en viss variation av respondenter och visar på att frågeställningarna besvarats dels av 

respondenter som arbetar på chefs- eller ledningsnivå och dels av respondenter vars 

huvudsakliga uppdrag är det klientnära arbetet. Att intervjua personer som arbetar på olika 

nivåer bedöms leda till en fördjupad kunskap om vilka förutsättningar som ges till de olika 

aktörerna att arbeta med samverkan. 

I resultatet och analysen används fiktiva namn på respondenterna: 

Kalle arbetar inom landstinget och personen har tidigare arbetat med målgruppen inom olika 

verksamheter men utifrån samma eller likvärdiga professioner. Anna arbetar inom kommunen 

och har tidigare arbetat med målgruppen utifrån olika professioner samt inom olika 

verksamheter. Gösta arbetar inom landstinget och har tidigare arbetat med målgruppen inom 

olika verksamheter och utifrån olika professioner. Berit arbetar inom kommunen och 

personen har inte arbetat med målgruppen utifrån någon annan profession eller inom någon 

annan verksamhet, tidigare. Fia arbetar inom kommunen och personen har inte arbetat med 

målgruppen utifrån någon annan profession eller inom någon annan verksamhet, tidigare. 

5.6 Intervjuguide 

Till intervjuerna har en intervjuguide (se bilaga 3) utformats där uppsatsens syfte och 

frågeställningar legat till grund för vilka frågor som tagits med i intervjuguiden. 

Intervjuguiden består till största delen av öppna frågor men också av slutna frågor. Bryman 

(2011) beskriver att en nackdel med slutna frågor är att det kan vara svårt att få ett 

uttömmande svar och att ett stort antal slutna frågor vid en intervju kan leda till bristande 

engagemang hos respondenterna. I de fall slutna frågor har använts har ovanstående i 

samtliga fall inte varit något problem då respondenterna valt att ge utförliga svar även på de 

slutna frågorna.  

Intervjuguiden består inledningsvis av inledande frågor/bakgrundsfrågor för att möjliggöra att 

vidare svar kan sättas in i ett sammanhang (Bryman, 2011) samt för att bryta isen med 

respondenten. Därefter följer tre övergripande teman med ett antal tillhörande frågor till 

respektive tema. Samtliga respondenter informerades om att uppföljande frågor skulle kunna 

ställas utöver de frågor som tas upp i intervjuguiden. Vid ett antal tillfällen har vissa frågor 

redan besvarats, till exempel om svaret på föregående fråga även behandlade svar på 

nästföljande fråga, varpå den frågan inte tagits upp en gång till.  

5.7 Bearbetning av materialet 

Efter respondenternas samtycke har intervjuerna spelats in med hjälp av mobiltelefon för att 

sedan transkriberas och därefter förvaras så att ingen utomstående kan ta del av materialet. 

Transkriberingarna utfördes tätt inpå respektive intervju då det är av intresse vad 
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respondenterna sagt samt hur de har sagt det (Bryman, 2011). Transkriberingarna från ljud 

till text har varit ordagrann bortsett från när respondenterna uppgett personuppgifter som kan 

kopplas till den respektive respondenten samt bortsett från enstaka ord och läten, exempelvis 

”eh” eller hostningar, då dessa inte bedömts ha varit relevanta för resultatet eller 

diskussionen.  

Det transkriberade materialet analyseras utifrån konventionell kvalitativ innehållsanalys 

vilket innebär att empirin kodas förutsättningslöst (Hsieh & Shannon, 2005). Analysmetoden 

har valts utifrån att den tidigare forskningen om samverkan avseende personer med 

samsjuklighet som innefattar missbruk och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, är starkt 

begränsad och därmed är det problematiskt att finna vedertagna kategorier för ämnet. 

Transkriberingarna har lästs igenom ett flertal gånger och delar av intervjuerna där 

respondenterna resonerat liknande samt de uttalanden som bedöms vara av vikt för uppsatsen, 

har markerats. Den markerade texten har kodats för att empirin ska bli mer överskådlig, för 

att upptäcka återkommande mönster i intervjuerna och för kunna urskilja vilket resultat som 

är meningsfullt utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar (Bryman, 2011). Kodningen har 

skett genom att ord eller kortare meningar i texterna har sorterats ut och sammanställts i ett 

dokument. Utifrån koderna har det väsentliga materialet, där innebörden av texten 

framkommer och där koderna innehållit liknande resonemang, sammanställts i kategorier 

som till sist utgjort fyra teman; prioriterad samverkan, engagemang, samtidigt ansvar med 

individen i centrum och framtidens samverkan – arbete i team (se bilaga 4). ”Prioriterad 

samverkan” framkommer ur kategorierna ”Krav på samverkan” och ”Samverkan trots olika 

riktlinjer och lagar”. Kategorierna synliggör att samverkan prioriteras utifrån det lagstadgade 

samverkanskravet samt utifrån det faktum att aktörerna faktiskt samverkar trots olika 

riktlinjer och lagar. Kategorierna ”Positiv inställning” och ”Vilja” utgör grunden för 

”Engagemang”, vilket är det andra temat. Här görs bedömningen att de yrkesverksammas 

positiva inställning och vilja att stötta visar på ett stort engagemang som är värdefullt i 

arbetet. ”Samverkan ger större effekt” och ”Individens vilja och behov” visar att aktörerna 

behöver ha ett gemensamt ansvar och att arbetet behöver utgå från den enskilde, vilket ligger 

till grund för temat ”Samtidigt ansvar med individen i centrum”. Det fjärde temat är 

”Framtidens samverkan – arbete i team” som har sin grund i kategorierna ”Viljan att arbeta 

tillsammans och ”Hålla samverkan levande”. Hos båda aktörerna finns en vilja att arbeta 

tillsammans och att hålla samverkan levande, och det är tydligt att det finns en vision om att 

framtiden kan innebära att aktörerna arbetar tillsammans i team för att stötta den enskilde.  

5.8 Etiska överväganden 

Enligt etikprövningslagen (SFS 2003:460) definieras kandidatuppsatser inte som forskning 

som exempelvis prövas av etikprövningsnämnderna. Studenter som skriver kandidatuppsatser 

har dock en skyldighet att utföra undersökningarna enligt ett etiskt förhållningssätt (Kalman 

& Lövgren, 2012). Därmed utgår denna studie från de fyra huvudkrav som bör följas vid 

forskning; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet tillgodoses genom att samtliga respondenter erhåller ett informationsbrev 

om uppsatsens syfte, anonymitet vid deltagande i intervjun, att deltagandet var frivilligt samt 

att de kan avbryta sitt deltagande i intervjun när som helst utan någon motivering till varför. 

Samtyckeskravet innebär att den enskilde ska samtycka till sin medverkan, samt kunna 
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besluta om hur länge och under vilka villkor deltagandet ska gälla. Samtliga respondenter har 

samtycket till medverkan, både initialt när intervjun hölls samt utifrån att de fått tillgång till 

resultatanalysen innan uppsatsen skickats in, och därmed haft möjlighet att avbryta sin 

medverkan utifrån resultatet. Konfidentialitetskravet påvisar sekretess och offentlighet i och 

med att alla personuppgifter skall förvaras utan att någon obehörig skall kunna ta del av 

dessa. Alla respondenter är helt anonyma då inga personuppgifter, som namn, yrkestitel eller 

kön, presenteras i uppsatsen. Den insamlade empirin får enbart användas för 

forskningsändamål enligt nyttjandekravet. Detta krav uppnås genom att materialet endast 

används som resultat i uppsatsen. Vid respektive intervjutillfälle informerades respondenterna 

om hur deras svar skulle användas i uppsatsen, samt att inspelningarna och transkriberingarna 

förvaras på så sätt att ingen utomstående kan ta del av dessa, efter de tjänat sitt syfte 

(Bryman, 2011).  

5.9 Tillförlitlighet 

För att bedöma uppsatsens kvalitet har delkriterierna för Guba & Lincolns tillförlitlighet, som 

Bryman (2011) beskriver, använts.  

Trovärdighet uppnås genom att forskningen ska ha utförts enligt de forskningsregler som 

finns samt utifrån respondentvalidering, att respondenterna verifierar att tolkningarna av 

deras svar på intervjufrågorna är korrekta. De etiska principer som avser 

samhällsvetenskaplig forskning har varit grundläggande att ta hänsyn till under hela 

processen med att författa uppsatsen, vilket stärker uppsatsens trovärdighet. För att ytterligare 

säkerställa trovärdigheten har samtliga respondenter fått ta del av resultatanalysen innan 

uppsatsen skickats in, för att varje enskild respondent ska ha haft möjlighet att bekräfta att 

deras svar tolkats korrekt.  

Överförbarhet innebär att resultatet av forskningen ska kunna vara överförbart till en annan 

kontext eller miljö. För att överförbarheten ska anses vara hög ska detaljerade beskrivningar 

av det som undersöks, presenteras i studien. Utifrån att uppsatsen behandlar erfarenheter från 

yrkesverksamma som arbetar i en mindre kommun i Sverige, är det av allra största vikt att 

detaljerade beskrivningar av den sociala kontexten och den miljö intervjuerna utförts i, inte 

publiceras i uppsatsen. Detta utifrån att detaljerade beskrivningar bedöms bidra till att de 

uttalanden respondenterna gjort, kan kopplas ihop med de enskilda respondenterna. Därmed 

har uppsatsen en låg överförbarhet. Då syftet med uppsatsen är att undersöka erfarenheter 

från yrkesverksamma i en mindre kommun, och inte att resultaten skulle kunna generaliseras 

till övriga kommuner i Sverige, behöver inte en låg överförbarhet innebära att uppsatsen har 

en låg reliabilitet. 

För att säkerställa pålitligheten, vilken är betydelsefull för att andra ska kunna granska 

forskningsprocessen och kvaliteten på forskningen, behöver en transparent redogörelse av 

forskningsprocessens alla delar, finnas med i en studie. Däribland bör problemformulering, 

urval, anteckningar, intervjuutskrifter och så vidare vara tillgängliga och tydligt utskrivna i en 

studie. För att säkerställa pålitligheten i uppsatsen har samtliga faser av forskningsprocessen 

beskrivits på ett tydligt och transparent sätt i metodavsnittet, där också diskussion om de 

olika faserna har vävts in i texten. För att ytterligare öka pålitligheten hade transkriberingarna 

av intervjuerna kunnat bifogas som bilagor till uppsatsen. Detta hade dock inneburit att 
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anonymiteten av respondenterna inte hade kunnat säkerställas på samma sätt. När kravet om 

pålitlighet ställs mot konfidentialitetskravet bedöms pålitlighet kunna uppnås utan att 

intervjuutskrifter presenteras i uppsatsen och utan att respondenternas svar riskerar att 

härledas till en enskild respondent. 

Enligt möjligheten att styrka och konfirmera bör forskaren göra vad denne kan för att 

säkerställa att hen agerat i god tro, vilket innebär att det tydligt ska framkomma att forskaren 

inte uppsåtligen låtit personliga värderingar och uppfattningar påverka utförandet och 

resultatet av en studie. Under intervjuerna har strävan varit att så långt som möjligt undvika 

att egna värderingar och erfarenheter påverkat intervjuerna och uppsatsens resultat. Detta dels 

för att visa ett förutsättningslöst intresse för varje enskild respondents arbete och engagemang 

men också för att säkerställa att uppsatsen undersöker vad den avser att undersöka: 

yrkesverksammas erfarenheter av samverkan. Ovanstående är av allra största vikt och därför 

är det relevant att uppsatsens resultat speglar det respondenterna uttryckt under intervjuerna. 

Inom samhällsvetenskaplig forskning går dock inte fullständig objektivitet att uppnå då 

forskarens intresse och förförståelse av det valda ämnet påverkar syftet, frågeställningarna 

samt vilka delar av empirin som väljs till resultatet och analysen.  

6. Resultat 

Nedan presenteras uppsatsens resultat utifrån fyra olika teman där samtliga återkopplar till 

uppsatsens syfte och frågeställningar; prioriterad samverkan, engagemang, samtidigt ansvar 

med individen i centrum samt framtidens samverkan – arbete i team. Resultatet utgår från en 

sammanställning av de fem intervjuer som utförts. För att säkerställa respondenternas 

anonymitet kommer namnet på kommunen skrivas ut som ”kommunen” i de fall 

respondenterna nämnt kommunens namn i det transkriberade materialet. För att tydliggöra 

argumentationen används citat från samtliga respondenter som hämtats från 

transkriberingarna. Citaten används direkt från transkriberingen, bortsett från enstaka ord och 

läten som inte tillför något relevant till texten, vilket tidigare beskrivits under rubriken ’5.7 

Bearbetning av materialet’.  

6.1 Prioriterad samverkan 

Samtliga respondenter beskriver att samverkan mellan kommunen och landstinget, gällande 

personer med missbruk och neuropsykiatriska funktionshinder, uppmuntras både från 

respektive chefer och från ledning. Samverkan beskrivs som något som ska göras och som 

något det finns en stor vilja inom kommunen att göra. Respondenterna uppger att det finns ett 

stort intresse för samverkan, både från de personer som arbetar klientnära vars huvudsakliga 

uppgift är att träffa målgruppen i sitt dagliga arbete, men också från enhetschefer, 

verksamhetsområdeschefer och politiker inom de olika verksamheterna. Det pratas i stor 

utsträckning om samverkan; hur man ska få samverkan att fungera på ett sätt som gynnar 

klient-/patientgruppen, vilka resurser som behövs för samverkan och hur styrdokument, 

datasystem och liknande behöver utvecklas för att fungera som ett verktyg när det gäller 

samverkan. Kalle beskriver att det idag finns verktyg som ska underlätta för samverkan, som 

fungerar i mer eller mindre utsträckning, medan Fia pratar om att SIP, som ett verktyg för 
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samverkan, i praktiken utförs för att det förekommer i lagstiftningen snarare än att den 

enskilde har behov av det.  

I det första citatet beskriver Kalle programmet Meddix som är Sveriges mest använda IT-stöd 

för samordnad vårdplanering mellan kommun och landsting. Stödet är utformat för att 

underlätta och göra kommunikationen mer lättillgänglig mellan olika aktörer (Meddix, u. å.). 

Nästan alla respondenter pratade om Meddix i termer som att det skulle vara bra om systemet 

fungerade, då det är en formell kallelse, men att det i dagsläget inte fungerar som det är tänkt 

att fungera. Att det är tidskrävande och att det är enklare att få kontakt med den andra aktören 

via telefon eller mail, än med hjälp av formella system som bland annat Meddix.  

”Sen har vi ju styrdokument, till exempel SIP, det ska ju göras och det finns ju färdiga mallar. 

Och egentligen har vi ju det här med Meddix också, som vi skulle kunna ta en annan 

diskussion om… Men det skulle ju kunna vara, om det fungerade som det skulle, så skulle ju 

det också underlätta till samverkan […] Det finns ju saker och ting som underlättar. Det finns 

dokument och det finns system och det finns rutiner.” (Kalle) 

”Sen är det, de är ju också de här SIParna vi ska göra, samordnad individuell plan, som 

någonstans ska göras. Jag tänker att det är mer att det ska göras än att det behöver göras.” 

(Fia) 

Tre av respondenterna, som dagligen arbetar klient-/patientnära, berättar att de i stor 

utsträckning använder sig av telefon- eller mailkontakt i samverkan med personal från den 

andra aktören. De beskriver att direktkontakten fungerar på ett bra sätt då det är enkelt att 

ringa och snabbt få prata med den person man avser att få prata med och att när en kontakt 

redan är etablerad, är det inte främmande att ringa den andra aktören och föreslå exempelvis 

en SIP. I de fall den enskilde har samtyckt till att kommunen och landstinget får ha kontakt 

med varandra, menar respondenterna att samverkan blir enklare och mer följsam. Detta då det 

kan finnas en specifik handläggare eller behandlare som redan har en etablerad kontakt med 

den enskilde och därmed har god kännedom om personen.  

När den andre aktören får samtycke till att kontakta ovanstående person underlättar det både 

för den enskilde, som inte behöver delge samma information flera gånger, men också för de 

olika aktörerna som kan använda sig av varandras respektive kunskaper för att anpassa vården 

och insatserna till den enskildes behov och önskemål. Utifrån att det råder sträng sekretess 

både inom kommunen och inom landstinget behöver den enskilde samtycka till att sekretessen 

bryts med syftet att samverkan ska kunna ske. Utan samtycke från den enskilde uppger 

respondenterna att samverkan blir utmanande och tidskrävande då aktörerna inte får prata 

med varandra om specifika individer, vilket innebär att de enbart får utbyta allmän 

information mellan varandra. Tre av de intervjuade personerna uppger att i princip alla 

personer de möter samtycker till att kommunen och landstinget får ha kontakt med varandra, 

utifrån att den enskilde faktiskt vill ha hjälp och stöd för att förändra sin situation. Ett flertal 

personer uppmuntrar samverkan genom att till exempel säga ”Jo men ring till psykiatrin för 

att höra om planeringen”, vilket såklart innebär att de båda aktörerna i förlängningen har 
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bättre förutsättningar för samverkan i jämförelse med att arbeta tillsammans men under sträng 

sekretess gentemot varandra. 

Gösta beskriver att trots den stora viljan att samverka i kommunen, finns det många 

svårigheter, exempelvis att bedriva en officiell form av samverkan med formella papper och 

formella datorsystem, men också att kunna säkerställa att den enskilde är delaktig i den 

planering som görs för samverkan. Gösta beskriver vidare att samverkan ska bedrivas utifrån 

patientcentrering och trots att aktörerna har goda förutsättningar för samverkan, ligger den 

stora utmaningen i att kunna säkerställa att den enskilde är delaktig i sin egen planering. Det 

är också av stor vikt att arbetet bedrivs utifrån en formalitet som exempelvis formella system 

där det tydligt framgår om den enskilde medverkat i planeringen eller inte. 

”I en formell form där vi kan säkerställa att patienten är delaktig och att alla aktörer som är 

inblandade i patienten sitter ner och gör samordnad plan för att de behöver det, där har vi 

problem att få igång den formella delen utav det. Alltså de formella pappren och det formella 

datasystemet i det här då. Och det är lite synd för det här med SIP är ju inte nytt, det har vi ju 

jobbat med i psykiatrin och socialtjänsten i massor med år. Så vi har svårt att få till det här 

sista med att patienten verkligen är delaktig i det.” (Gösta). 

Till syvende och sist är respondenterna eniga om att man vill ha en bra samverkan, att 

arbetsformen uppmuntras och att de båda aktörerna ges förutsättningar för samverkan från 

chefer, ledning och politiker. Trots detta finns det strukturella hinder för samverkan, 

exempelvis att aktörerna inte alltid har respekt för varandras uppdrag, men också skilda 

riktlinjer som utmanar förutsättningarna för samverkan. Kalle pratar om de ”produktionskrav” 

som finns inom landstinget, att de ska ha bokade besök med ett visst antal patienter varje 

vecka. Besöken införs sedan i statistiken, så kallat ”pinna besök”, och när statistiken sedan 

presenteras tydliggörs om produktionskraven uppnås eller inte. Kalle beskriver 

förutsättningarna för samverkan kontra de produktionskrav som ställs på de yrkesverksamma. 

Det framkommer att samverkansträffar inte förs in i statistiken på samma sätt som enskilda 

besök, att samverkan inte ”pinnas”, och att det inte uppmuntrar till samverkan. Samtidigt 

beskriver han att samverkan ska göras och att man på olika nivåer pratar om det och anser att 

samverkan ska prioriteras.   

6.2 Engagemang  

Gemensamt för alla respondenter är att samtliga pratar om att det finns, och behöver finnas, 

ett engagemang för att arbeta med människor och en vilja att samverka med andra, för att ha 

möjlighet att stötta personer med samsjuklighet. Respondenterna beskriver att det måste 

finnas ett intresse av att samverka för att träffarna ska bli av och för att träffarna ska syfta till 

att den enskildes önskemål och behov ska tas till vara. Berit beskriver att hen tycker att det är 

svårt men roligt att arbeta med personer som har samsjuklighet. Hon betonar vikten av att 

yrkesverksamma inser att samverkan behövs och att det krävs en vilja att samverka. Vidare 

uppger Berit att man i stressiga perioder kan tänka att det är tidskrävande att kalla till en SIP 

eller till en nätverksträff. Då är engagemang en förutsättning för att de yrkesverksamma ska 
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komma ihåg att det blir mindre arbete för den enskilda aktören om de samverkar med andra. 

Initialt kan en samverkansträff med den enskilde, olika aktörer och kanske även den enskildes 

anhöriga, anses vara ett stort projekt som kräver mycket resurser och mycket tid. Detta vittnar 

samtliga respondenter om men å andra sidan uppger alla respondenter att samverkan i själva 

verket är väldigt effektivt utifrån syftet att hjälpa klient-/patientgruppen. Därför kan de se att i 

slutändan är vinsten större än de insatser som krävdes för att uppnå det resultatet. 

”Och så kan det ju vara i perioder, att man har skittufft och skitmycket att göra. Men det 

gäller ju någonstans att förhålla sig till sig själv, att jag vet att det tar mycket tid att 

sammankalla till en träff men i längden blir det mindre arbete.” (Berit). 

Fia säger att denne anser att det är en förutsättning att man vill jobba med klient-

/patientgruppen, för att man ska kunna/orka arbeta med personerna utifrån ett långsiktigt 

perspektiv och för att arbetet ska vara gynnsamt för den enskilde. Hon berättar om en träff 

som rörde samverkan, och att under den träffen hade det uttalats att det måste finnas en vilja 

att jobba med personerna och att det måste finnas en vilja att jobba med problem. Fia säger 

följande: 

”Jag tänker att man behöver ha ett jättestort engagemang och då tror jag också att man kan 

lyckas hjälpa de här människorna. Men det kräver ganska mycket av oss som ska jobba med 

dem, och det måste man vara beredd på, tror jag.” (Fia). 

Även Kalle beskriver att en vilja att samverka innebär att man gör det, att man själv ser till att 

prioritera samverkan, och att det är en förutsättning för att arbetet ska fungera. Om man som 

yrkesverksam har ett engagemang för samverkan och kan se vinsterna med det, tror 

respondenten att man möjliggör arbetet på ett sätt som man kanske inte gör om man inte har en 

vilja att samverka. Kalle uppger vid ett flertal tillfällen att det finns ett stort intresse av 

samverkan och att viljan att prioritera samverkan och avsätta tid för den arbetsformen gynnar 

både yrkesverksamma och den enskilde.  

”Jag är litegrann personligt ansvarig och det är upp till mig att lägga upp mitt jobb och att 

lägga upp planeringar. Så det blir litegrann på individnivå, och frågar man någon annan så 

kanske de säger att nej, samverkan har inte fungerat så bra. Men jag får styra det själv, och i 

och med att jag tycker det är bra med planering och bra med samverkan så gör jag ju det. 

För jag tycker det gagnar mig och patienterna.” (Kalle). 

6.3 Samtidigt ansvar med individen i centrum 

Under intervjuernas gång återkommer respondenterna vid ett flertal tillfällen, och under varje 

tema i intervjuguiden, till att kommunen och landstinget har ett gemensamt och samtidigt 

ansvar att hjälpa personer med samsjuklighet. Respondenterna berättar att det är bra att det 

ställs krav på utveckling av samverkan, att det behövs fler tillfällen där de båda aktörerna kan 

mötas och prata om hur de ska arbeta tillsammans för att kunna hjälpa personer med 

samsjuklighet och att det är av allra största vikt att chefer, respektive ledning och politikerna 

fortsätter uppmuntra till samverkan.  
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Vidare framhävs att de olika aktörernas ledningar och chefer behöver ge sina anställda samma 

förutsättningar. För att på ett likvärdigt sätt kunna möta komplexiteten i samsjuklighet och det 

ökade kravet på samordnade behandlingar och insatser. Som tidigare beskrivits vittnar 

majoriteten av respondenterna om att det kan vara svårt och problematiskt att arbeta med 

klient-/patientgruppen. Att det kan vara svårt men samtidigt utvecklande och roligt då man 

inte i förväg kan säga hur arbetsdagen kommer se ut, för det blir aldrig som man tänkt sig. 

Kalle uppger att arbetet med målgruppen ofta präglas av dålig följsamhet och att det är vanligt 

att personerna upplever problem med flertalet faktorer i sina liv. Utifrån detta säger han att ett 

bra bemötande är viktigt för att kunna bygga bärande relationer och hjälpa de här 

människorna. 

Berit beskriver vidare att arbetet med målgruppen behöver vara bestående över tid för att 

kunna tillgodose det behov och de önskemål den enskilde har. Det krävs att de 

yrkesverksamma har tålamod och att de ibland frångår riktlinjer och rekommendationer, 

exempelvis att inte avsluta den enskildes ärende om denne inte kommit på de senaste bokade 

besökstiderna. Vidare anser respondenten att de båda aktörerna måste vara insatta i och ha 

respekt för varandras uppdrag och spetskunskaper, att det måste finnas en samsyn, samt att 

yrkesverksamma kan förhålla sig till den enskilde både utifrån den neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningen och utifrån missbruket. Berit säger följande, när frågan om när man 

kan avsluta ett ärende kommer på tal: 

”Det kan vara så att klienten missar tio tider men kommer på den elfte. Att då är det inte läge 

att avsluta utan då är det läge att trampa i och jobba och ligga på ännu mer. Och peppa att 

fasiken vad bra att du kom idag, då du haft tio tider. Att inte vara så snabba på att avsluta 

utan att jobba, jobba, jobba.” (Berit). 

Vidare beskriver Berit att yrkesverksamma måste se vilket behov och vad den enskilde vill ha 

stöd och hjälp med, för att arbetet ska gagna den enskilde. Personer som arbetar med 

målgruppen behöver möta den enskilde där personen är och vara uppmärksamma på vad 

denne efterfrågar, och anpassa stödet till individen. För att den enskilde sedan ska kunna ta 

emot det stöd och den hjälp som erbjuds behöver de förstå syftet med att kommunen och 

landstinget ska samverka, och förstå att arbetet ska syfta till att de ska få den hjälp och det 

stöd de är i behov av och vill ha. Även Fia och Gösta betonar vikten av att den enskilde alltid 

är i centrum och vikten av att lyssna på vad som efterfrågas. För att personen ska uppleva att 

hen är i centrum framhåller Fia betydelsen av att kunna se vad som är viktigt just idag och 

förhålla sig till vad personen klarar av. 

”Men jag tänker att utmaningen i det tankesättet, att det faktiskt är patienten själv som avgör 

vad den behöver hjälp och stöd med för att leva sitt liv, och även om vi har en väldigt bra 

metod som patienten inte vill ha så är det ju så. Utan vi ska ju ge den hjälpen som man själv 

känner att man vil ha och som man behöver.” (Gösta).  

Anna beskriver att inom hennes verksamhet arbetar de yrkesverksamma mycket med att den 

enskilde ska förstå syftet med exempelvis bokade besök, vårdplaneringar och syftet med att få 
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samordnat stöd och hjälp från landstinget och kommunen samtidigt. Hon berättar att 

personerna behöver förstå syftet för att kunna ta till sig och acceptera det stöd som erbjuds 

dem, och att den enskilde också behöver få vinsten av ovanstående tydligt presenterade för 

sig. Därför arbetar de i stor utsträckning med att rita, skriva saker på en whiteboard-tavla och 

konkretisera på andra sätt. För att den enskilde exempelvis ska kunna ta kort på det som 

skrivits ned eller ritats och därmed få en chans att dels se saker konkret men också för att 

komma ihåg vad som sagts vid vilket tillfälle. Anna säger att alla dessa åtgärder används med 

syftet att den enskilde ska förstå vad som händer och att personen ska förstå arbetet utgår från 

denne, att det är de enskilde som ska vara i centrum.  

Vidare uppger Berit att hon tror att den enskilde i princip alltid gynnas av att de båda 

aktörerna samverkar. Dels utifrån att aktörerna kan utbyta kunskaper mellan varandra och 

därmed kan den enskilde få mer och adekvat hjälp, och dels att det ofta tar mindre tid från det 

att den enskilde önskar insatser tills dess att personen faktiskt får behandling eller insatserna.  

Slutligen beskriver nästan alla respondenter att en bra samverkan där individen är i centrum, 

alltid är positiv när syftet är att stötta den enskilde. Respondenterna vidhåller att en av de 

centrala delarna i att arbeta med dessa människor, är att förmedla ett hopp och att det positiva 

med samverkan är att det kan ge den enskilde en känsla av att det finns hjälp att få samt att det 

finns yrkesverksamma som tar den enskildes problematik på allvar. Ibland kan personer med 

samsjuklighet ha fått insatser eller behandling för det ena tillståndet och inte för det andra, 

vilket kan ha inneburit att stödet inte varit till någon hjälp för personen i fråga. Utifrån det 

menar Kalle att samverkansarbetet, där man arbetar parallellt med tillstånden, kan ge den 

enskilde hopp om framtiden och en tillit till vården. 

 

”Nånstans tror jag det ger dem en känsla av att vi drar åt samma håll. Att det finns hjälp att 

få. Och att, nånstans, att man tar det på allvar. Att det är många människor knutna runt dem 

och att saker och ting går fort […] Att det ger dem någon form av framtidstro och tillit till 

vård och hjälp, att de inte bara är produkter, eller nånting vi ska göra bara för att. Att det 

faktiskt ger nånting.” (Kalle). 

6.4 Framtidens samverkan – arbete i team 

”Min vision eller dröm eller vad man ska kalla det, det är ju att det fanns eller att det skulle 

finnas särskilda team som kunde jobba med de här personerna […] Alltså som kunde ta hand 

om de här personerna, någonstans att man kunde bli ett så pass sammansvetsat team eller 

grupp att man någonstans, ja men vi gör kanske samma saker och vi jobbar med de här 

personerna. Och sen har vi respekt för varandras yrkesområden och vi liksom delar upp det 

på det sättet.” (Fia).  

Ovanstående citat visar bara en bråkdel av i vilken utsträckning nästan alla respondenter 

pratar om att det finns en önskan att arbeta i team med personer med samsjuklighet. I slutet av 

intervjun ställs frågan vilka förutsättningar som är önskvärda för samverkan framåt (se bilaga 

2). Fyra av fem respondenter svarar tydligt att det finns en vision att kommunen ska få 

upprätta ett särskilt missbruksteam, eller ett samsjuklighetsteam som en av respondenterna 
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uttrycker det. Respondenterna säger att de förstår att de behöver arbeta samtidigt och 

tillsammans, och att ett särskilt team eller en särskild enhet med geografisk närhet till 

varandra, skulle ge kommunen helt andra förutsättningar för samverkan än vad det finns idag. 

Respondenterna framhäver att kommunen behöver team som är specialiserade på 

samsjuklighet och som inrymmer ett flertal professioner med olika spetskunskaper, och att ett 

sådant team skulle förbättra arbetets, och klient-/patientgruppens, förutsättningar i väldigt stor 

utsträckning. 

Kalle pratar om att ett missbruksteam med tillgång till läkare, behandlare, socialsekreterare 

och andra professioner, som sitter geografiskt nära varandra, skulle innebära kortare 

kontaktvägar, snabbare men också grundliga beslut, närmare relationer till de andra i gruppen 

och förutsättningar att arbeta med de enskilda personerna på ett mer individuellt sätt som är 

positivt för dessa. Kalle säger att det skulle vara en stor fördel för personer med 

samsjuklighet, också utifrån att om personerna har en fråga som exempelvis en behandlare 

inte kan svara på, behöver de inte vänta på att behandlaren ska ringa till den person som 

besitter den kunskapen, då den personen istället kanske sitter i nästa rum och därmed kan 

svara på den enskildes fråga direkt.  

Fia säger till och med att hon tänker att det måste finnas ett särskilt team som arbetar med 

samsjuklighet, där kommun och landsting arbetar tillsammans, att det är en förutsättning för 

att kunna hjälpa personer med samsjuklighet. Detta utifrån att samsjuklighet är ett sådant 

komplext tillstånd och att kraven på yrkesverksamma ökar i takt med att klient-

/patientgruppen blir allt mer förekommande. Fia menar att gruppen blir större och att 

personerna blir yngre och yngre, vilket också ställer krav på att samverkan och insatserna till 

dessa personer behöver utvecklas i samma takt som gruppen och problematiken växer.   

Avslutningsvis säger Fia, som var den sista respondenten att intervjua, att det har funnits ett 

samsjuklighetsteam i kommunen tidigare och att man kanske behöver införa det igen för att 

hålla det levande. Detta i syfte att underlätta för personer med samsjuklighet att få tillgång till 

stöd och hjälp, och för att de ska förstå syftet med behandlingen eller insatsen. Hon säger att 

det handlar om stora visioner och att man behöver börja i det lilla, med att hålla den 

samverkan som finns idag levande för att kunna stötta klient-/patientgruppen.  

”Det kommer fler och fler människor och jag tänker att de blir yngre och yngre, med de här 

svårigheterna. Och jag tänker att vi måste hitta sätt att hjälpa de här människorna 

tillsammans. För de behöver, de behöver alla våras stöd, de behöver stöd från socialtjänsten 

och de behöver stöd från landstinget. Och det är vårat gemensamma ansvar att ta hand om 

dem, och hjälpa dem.” (Fia).  

 

7. Analys och diskussion 

7.1 Prioriterad samverkan 

I resultatet beskrivs att samverkan är viktigt och att det är bra att samverkansarbetet är 

lagstadgat. Då respondenterna representerar yrkesverksamma med varierande professioner, 
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och samtliga uppgett att samverkan är en prioriterad fråga, vittnar resultatet om att 

yrkesverksamma på olika nivåer värnar om att samverkan ska prioriteras. Det är med andra 

ord möjligt att de båda aktörerna ges goda förutsättningar att samverka, både utifrån 

arbetsklimatet i olika arbetsgrupper men också utifrån ledning och chefer. Detta då samtliga 

respondenters redogörelser avseende förutsättningarna har liknande innehåll. 

Enligt det kunskapsläge som råder idag visar vetenskapliga artiklar och publikationer från 

olika myndigheter att personer med samsjuklighet har ett behov av samordnade behandlingar 

och insatser, som sker samtidigt från de inblandade aktörerna (Socialstyrelsen, 2015). 

Resultatet från studien styrker att personal från kommunen och personal från landstinget 

upplever att de ges förutsättningar och möjligheter att samverka utifrån den enskildes behov, 

samt att samverkansarbetet i princip alltid är positiv för den enskilde. Utöver specifika 

samverkansträffar återger respondenterna att verksamheterna samverkar med varandra även i 

det dagliga arbetet, exempelvis via telefonkontakt eller att en yrkesverksam från kommunen 

följer med den enskilde på en träff vid landstinget. De uppger att det ges goda förutsättningar 

för detta men att det är upp till den enskilde yrkesverksamma att planera sin kalender så det 

finns utrymme att göra detta. Därmed föreligger det rimliga skäl att anta att kommunen och 

landstinget ges förutsättningar att prioritera samverkan samt att arbeta samordnat och 

samtidigt i de fall det är nödvändigt. 

Samverkan kan enligt tidigare forskning ses som en universallösning som aktörer ska använda 

sig av för att möta de önskemål medborgarna har. I takt med att vårdbehoven blir allt mer 

komplexa och omfattande ställs högre krav på de olika aktörerna att samverka för att kunna 

möta den enskildes behov (Lindberg, 2009). Utifrån interprofessionell samverkan står 

kommunen och landstinget i detta fall i beroendeförhållande till varandra. De komplexa 

vårdbehov som personer med samsjuklighet har, ålägger de yrkesverksamma att arbeta över 

professionsgränserna och delge varandra information och kunskaper som de enskilda 

aktörerna har.  

Resultatet av studien visar att det finns goda förutsättningar för samverkan och att 

yrkesverksamma från de respektive verksamheterna i många ärenden arbetar tillsammans. Å 

andra sidan går det att ifrågasätta hur väl samverkan fungerar utifrån ett klient-

/patientperspektiv. I resultatet framkommer det att yrkesverksamma ibland samverkar till 

största delen för samverkans skull, och inte utifrån den enskildes önskemål. Vidare beskrivs 

att en formell samverkan inte utförs i den utsträckning som är önskvärd utifrån de rutiner som 

finns. Viktigt här är att påpeka att flertalet respondenter beskriver att de formella och 

officiella system som ska användas vid kallelser till exempelvis samverkansträffar, inte 

fungerar på ett tillfredställande sätt och att de tillfrågade respondenterna ofta använder andra 

kontaktvägar för att möjliggöra samverkan. Detta kan till viss del vara en förklaring till varför 

den formella samverkan framstår som svår att genomföra.  

Ytterligare en faktor att ifrågasätta är de produktionskrav som ställs på yrkesverksamma vid 

landstinget, och i vilken utsträckning dessa påverkar möjligheterna till samverkan. Enligt 

rådande kunskapsläge finns strukturella hinder för samverkan vilket exempelvis kan vara 
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olika riktlinjer för arbetet med samverkan eller skilda målsättningar inom de olika 

verksamheterna (Wirbing & Borg, 2011). Att den ena aktören har krav på sig att ha ett visst 

antal besök inbokade varje vecka medan den andra aktören inte upplever sådana krav, kan ses 

som ett strukturellt hinder. Detta kan väcka frågetecken om de båda aktörerna har lika goda 

förutsättningar och likställda möjligheter för samverkan. 

7.2 Engagemang 

Att ha ett intresse och ett engagemang för att arbeta med personer med samsjuklighet, 

beskrivs i resultatet som en förutsättning för arbetet. Resultatet påvisar och betonar vikten av 

att det finns ett engagemang för klient-/patientgruppen och för samverkan med andra aktörer, 

för att möjliggöra stöd till den enskilde. Flertalet respondenter uppger att arbetet med dessa 

personer, och att samverka med andra aktörer, i perioder kan upplevas som tidskrävande och 

att det därför är viktigt att ha ett stort engagemang och kunna fullfölja arbetet ändå. 

En förutsättning för samverkan engagerade yrkesverksamma. Detta för att dessa ska utföra 

arbetsuppgifter som för tillfället känns krävande men som i längden underlättar arbetet. Det är 

tydligt att aktörernas förhållningssätt till den enskilde, samt till samverkanspartners, har stor 

betydelse för behandlingen och insatserna. I de perioder där samverkan upplevs som krävande 

behöver arbetsgruppen, eller de personer som samverkar i arbetet med den enskilde, fokusera 

på uppgiften som helhet; att stötta den enskilde och arbeta för att möta dennes behov och 

önskemål. För kunna se att samverkan är lönsamt, trots att det i perioder upplevs som svårt 

och krävande, och för att kunna arbeta med personerna utifrån ett långsiktigt perspektiv, visar 

resultatet på vikten av engagemang och intresse för arbetet 

Enligt socialtjänstlagen SoL och HSL ska samordnad individuell plan, SIP, utföras om den 

enskilde har behov av samordnade insatser och efterfrågar detta. Socialstyrelsen (u.å.) skriver 

att samtliga anställda inom kommun och landsting ska ta initiativ till SIP om de bedömer att 

den enskilde har ett sådant behov. Om de yrkesverksamma inte har något engagemang för 

samverkan och/eller anser att samverkansträffar enbart är tidskrävande och svåra, kan de i 

praktiken blunda för ett behov av SIP eller välja att inte prata om detta med den enskilde. 

Även detta visar på betydelsen av engagerade yrkesverksamma då det kan få negativa 

konsekvenser för den enskilde om behovet av samordnade insatser inte beaktas. Resultatet 

styrker detta då det beskrivs att det i stor utsträckning är upp till var och en av de 

yrkesverksamma att planera sitt arbete. Därtill varierar synen på samverkan, huruvida den är 

positiv eller negativ, utifrån vilken inställning och vilket förhållningssätt de yrkesverksamma 

har till klient-/patientgruppen och till samverkan. Därmed kan det konstateras att arbetet med 

klient-/patientgruppen förutsätter att de yrkesverksamma är engagerade och har ett intresse för 

det arbete de utför.  

7.3 Samtidigt ansvar med individen i centrum 

Rådande lagstiftning (SFS: 2009:453; SFS 1982:763) och dagens kunskapsläge framhåller att 

arbetet med samverkan ska nyttjas vid behandling av och insatser för personer med 
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samsjuklighet. Det har påvisats att integrerad behandling från de aktörer den enskilde har 

kontakt med, ger bättre resultat än att behandla tillstånden var för sig (Wirbing & Borg, 2011) 

och en god samverkan och koordination mellan kommun och landsting beskrivs som 

avgörande vad gäller de insatser den enskilde erbjuds (Alborn, 2012). Ovanstående betonar 

det ansvar kommun och landsting tillsammans har att stötta personer med samsjuklighet, samt 

betydelsen av att behandling och insatser från de båda aktörerna sker samtidigt. För att 

utveckla samverkan och hålla det gemensamma ansvaret levande visar resultatet att aktörernas 

respektive ledningar och chefer dels behöver fortsätta uppmuntra sina anställda att samverka, 

och dels att de anställda måste få likställda förutsättningar för arbetet.  

Ett gemensamt och samtidigt ansvar mellan kommunen och landstinget kan, utifrån den 

interprofessionella samverkan, bidra till att resurser, kompetens och kunskaper från de 

respektive aktörerna gynnar personer med samsjuklighet (Gudmundsson, 2011). Resultatet av 

studien visar att respondenterna tror att en god samverkan gynnar den enskilde då aktörerna 

kan utbyta kunskaper mellan varandra, vilket ofta leder till att den enskilde får mer stöd men 

också att det tar mindre tid från det att den enskilde önskar en viss insats till att behandlingen 

eller insatsen påbörjas. Återigen betonas vikten av att kommunen och landstinget tar sina 

respektive resurser och kunskaper och sammanför dessa, för att tillsammans kunna hjälpa 

personer med samsjuklighet.  

De respondenter som belyser det samtidiga ansvaret uttrycker att samverkansarbetet ibland 

kräver att yrkesverksamma från respektive aktör ibland måste gå utanför ramarna för dennes 

arbetsuppgifter och uppdrag. Arbetet med klient-/patientgruppen kan därmed kräva att de 

anställda frångår verksamheternas riktlinjer och rekommendationer, för att kunna möta de 

komplexa vårdbehov personer med samsjuklighet har. För att de yrkesverksamma ska förstå 

syftet med att arbeta över professionsgränserna och utanför verksamhetens ramar, 

framkommer det i resultatet att det måste finnas en samsyn på samsjuklighet. Det krävs också 

ett gemensamt förhållningssätt till arbetet, där personerna är insatta i, och har respekt för, 

varandras uppdrag och spetskunskaper. Personer som arbetar inom landstinget bör vara insatta 

i hur kommunen arbetar med missbruk och personer inom kommunen bör vara insatta i 

arbetet med neuropsykiatriska diagnoser. Denna form av samverkan kan likställas med teorin 

om case management där den enskilde får insatser från ett tvärdisciplinärt team som inrymmer 

ett flertal professioner (Wirbing & Borg, 2011). 

Ett grundläggande och återkommande uttalande i resultatet är i vilken utsträckning den 

enskilde är i centrum vid samverkan mellan aktörerna. I det första temat beskrivs att den 

formella samverkan där klient-/patientcentreringen är tydlig, behöver utvecklas. I 

resultatdelen för temat ’Samtidigt ansvar med individen i centrum’ framkommer det att de 

yrkesverksamma alltid behöver se till den enskildes önskemål och behov. För att den enskilde 

ska gynnas av samverkan krävs det att denne blir bemött utifrån vart den är just idag och 

utifrån vad personen efterfrågar. Respondenterna beskriver vikten av att lyssna på och se till 

den enskildes önskemål. Detta för att personen ska förstå syftet med behandlingen eller 

insatserna, då det blir svårt för personen att se syftet med något denne inte efterfrågat, samt 

för att säkerställa att personen upplever att denne är i centrum och att arbetet utförs för den 
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enskildes skull. Målsättningen med det samtidiga ansvaret är därmed att yrkesverksamma ska 

samverka med syftet att den enskilde ska vara i centrum, att denne ska få komma till tals och 

att de anställda tillsammans ska förmedla ett hopp och en framtidstro till den enskilde. 

7.4 Framtidens samverkan – arbete i team 

Dagens rådande kunskapsläge samt tidigare forskning redogör för vinsterna med 

multidisciplinära och mobila team i vad gäller arbetet med personer med samsjuklighet. 

Samverkansformen case management har idag utvecklats till team, eller arbetsgrupper, där en 

stor variation av professioner tillsammans arbetar med den enskilde och där alla 

yrkesverksamma har ett samtidigt ansvar för vården och stödet till denne. Professioner som 

kan inrymmas i ett sådant team är behandlare, läkare, socialsekreterare m.fl. En modifierad 

version av case management är Assertive community treatment, ACT, där den enskilde har 

tillgång till teamet dygnet runt om det föreligger ett sådant behov (Wirbing & Borg, 2011). 

Det är med andra ord möjligt att få intensivt stöd från ett team med varierande kunskaper och 

kompetenser, om den enskilde bor i en kommun där man har tillgång till sådana team. 

Därmed är det rimligt att anta att kommuner som har tillgång till case management eller ACT-

team, kan bedriva arbetet med samverkan på en helt annan nivå än en kommun där sådana 

team inte förekommer. 

I resultatet beskrivs att den kommun respondenterna arbetar i, inte har tillgång till 

ovanstående eller liknande team men att majoriteten av respondenterna har en vision om att 

man i framtiden ska arbeta enligt case management avseende klient-/patientgruppen. 

Resultatet visar på en önskan om att kommunen och landstinget i mycket större utsträckning 

än idag, ska ha möjlighet att arbeta tillsammans. Respondenterna önskar att ett sådant team 

skulle arbeta i samma lokaler och därmed ha både geografisk närhet till varandra men också 

närmare relationer till varandra, som de menar skulle innebära kortare kontaktvägar även för 

den enskilde.  

Vidare tydliggörs att respondenterna anser att kommunen behöver team som är specialiserade 

på samsjuklighet, utifrån att klient-/patientgruppen växer och att personerna med denna 

komplexa problematik och stora vårdbehov blir yngre och yngre. Detta ställer helt andra krav 

på de respektive aktörerna än förut och resultatet av studien visar på ett behov av utveckling 

av insatser till personer med samsjuklighet samt av arbetet med samverkan. Den utvecklingen 

bör rimligtvis drivas i samma takt som målgruppen växer och behoven blir mer komplexa.  

7.5 Avslutande diskussion 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka vilka regelverk och riktlinjer det finns hos 

kommunen och landstinget inom den valda orten, de yrkesverksammas erfarenheter av 

förutsättningar för samverkan i arbetet med personer med samsjuklighet samt vilka 

förutsättningar som är önskvärda i framtiden, vad gäller samverkansarbetet. Resultaten av 

intervjuerna vittnar om att det finns ett antal riktlinjer och regelverk som utgår från lagar och 

rekommendationer, hos respektive aktör. Det framkommer att den formella samverkan, där 
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den syns i statistiken och därmed genererar en ”pinne”, används i varierande utsträckning. 

Utifrån detta visar resultatet att den informella samverkan inte kan säkerställa att den enskilde 

är delaktig i planeringen av vården och insatserna, och att det i vissa fall innebär att den 

enskilde inte är medveten om vårdplaneringen, om vilka yrkesverksamma som gör vad och 

vart personen kan vända sig för att få hjälp med sina önskemål och behov.  

För att säkerställa att det är den enskilde som är i centrum, så kallad klient-/patientcentrering, 

bör de formella kallelserna och datasystemen uppdateras så de fungerar på ett adekvat sätt. 

Utöver det behöver de yrkesverksamma uppmuntras till att använda en formell samverkan, 

där arbetet ”pinnas” och syns i statistiken, för att säkerställa att samverkansarbetet syftar till 

att hjälpa den enskilde på ett sätt som denne önskar och förstår. Vidare behöver likvärdig 

statistik föras hos de båda aktörerna, där samverkan har samma värde som övriga besök med 

den enskilde. Det är därför önskvärt att samverkansträffar och liknande ska ”pinnas”.  

Utifrån resultatet, där respondenterna säger att de har goda möjligheter att samverka, kan man 

dra slutsatsen att de yrkesverksamma faktiskt ges förutsättningar och utrymme att prioritera 

samverkan. Det pratas dock om de produktionskrav som finns inom landstinget, där det 

framkommer att samverkan inte ses som en ”pinne”, medan det inom kommunen inte pratas 

om sådana krav över huvud taget. Utifrån detta kan man ifrågasätta huruvida de båda 

aktörerna har samma förutsättningar att samverka i den utsträckning klient-/patientgruppen 

kräver. Den tolkning som gjorts är att det finns skillnader i riktlinjerna gällande aktörernas 

förutsättningar. Detta kan ses som ett strukturellt problem vilket kan få negativa konsekvenser 

för den enskilde, exempelvis att denne inte får den behandling eller de insatser som är 

evidensbaserade, vilken samverkan som arbetsform faktiskt är, och som ska användas enligt 

de riktlinjer som finns.  

De båda aktörerna är i behov av likvärdiga förutsättningar för att samverkansarbetet ska hållas 

levande. Man bör ”pinna” samverkan och låta den synas i statistiken för att samverkan ska 

värderas lika högt som bokade besök. Om båda aktörerna låter samverkan ta plats i samma 

utsträckning och om samverkansarbetet sker under formella former, där man kan säkerställa 

att den enskilde är i centrum, bör arbetet med samverkan i framtiden ha bättre förutsättningar 

än verksamheterna uppger att den har idag. Utifrån detta finns det alltså faktorer som behöver 

uppdateras och förbättras, för att de yrkesverksamma ska kunna möta det lagstadgade kravet 

på samverkan samt de önskemål och behov personer med samsjuklighet har.  

I resultatet framhävs att det finns en vision om att arbeta i multifunktionella team, vilket visats 

vara effektivt i tidigare forskning. Därmed kan man dra slutsatsen att de yrkesverksamma 

pratar om något viktigt gällande ovanstående vision. Multiprofessionella team finns redan i ett 

flertal kommuner i Sverige och därför kan det tänkas att man behöver ge kommunen 

förutsättningar att införa ett sådant. Respondenterna pratar om att det är en stor vision och att 

man behöver börja i det lilla, men bara det att man pratar om arbetssättet hos de båda 

aktörerna och att det finns en gemensam önskan om det, kan ses som steg på vägen. 

Uppsatsens förtjänster är dels att resultatet speglar erfarenheter och åsikter från 

yrkesverksamma som arbetar på olika nivåer och för två olika aktörer. Detta innebär att dessa 

inte enbart presenteras utifrån en specifik profession, och dels att svaren från respondenterna 
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vid ett flertal tillfällen överensstämmer med vad andra respondenter sagt. Utifrån detta kan 

man tänka att uppsatsens resultat är pålitligt, utifrån den specifika kommun de 

yrkesverksamma arbetar i. Vidare är en stor förtjänst att resultatet visar på önskemål och 

åsikter från yrkesverksamma som kan vara värdefulla att presentera inom ett flertal 

verksamheter som arbetar med personer med samsjuklighet, eller för verksamheter där man 

tänker starta upp en samverkan. Detta för att verksamheterna ska få konkreta exempel på hur 

samverkansarbete kan bedrivas för att beakta den enskildes önskemål och behov. 

7.6 Metodreflektion 

Uppsatsen innehåller även vissa brister där två utmärker sig från de andra: resultatet är svårt 

att generalisera till andra miljöer och kontexter och respondenternas pålitlighet kan 

ifrågasättas. Att resultatet inte är generaliserbart utifrån att det enbart visar på erfarenheter 

från yrkesverksamma i en mindre kommun, blir ett problem om man skulle använda samma 

utförande men utgå från en annan miljö eller kontext, vilket minskar uppsatsens pålitlighet. 

Även respondenternas pålitlighet kan ifrågasättas då intervjustudier aldrig är vattentäta och 

respondenterna enkelt kan modifiera sanningen för att resultatet ska bli till deras fördel, 

alternativt att svaren modifieras för att den enskilda aktören inte ska visas i ett ofördelaktigt 

ljus. Utöver detta arbetar alla respondenter med klient-/patientgruppen och man kan tänka att 

de har ett intresse av gruppen, vilket också kan innebära att resultatet upplevs som vinklat 

utifrån respondenternas hjärtefrågor. Även detta kan bli problematiskt och sänka uppsatsens 

trovärdighet. Resultatet hade med allra största sannolikhet blivit annorlunda om 

respondenterna inte varit engagerade i personer med samsjuklighet och inte haft ett intresse 

för samverkansarbete.   

7.7 Fortsatt forskning 

Under studiens gång har nya frågeställningar genererats, som utgör förslag på fortsatt 

forskning; 

- Hur önskar klienter/patienter att kommun och landsting ska samverka för att möta den 

enskildes behov och önskemål? 

- På vilket sätt kan aktörernas respektive ledning och chefer arbeta med att likvärdiga 

förutsättningar för samverkan ges till de anställda, oavsett vilken aktör de arbetar för? 

Det framkommer i analysen och diskussionen av det empiriska materialet att det finns en 

önskan hos de yrkesverksamma att den enskilde i högre utsträckning än i dagsläget, ska förstå 

sin vårdplanering och på vilket sätt samverkan kan vara positiv för denne. Multiprofessionella 

team, där de yrkesverksamma har likställda förutsättningar att arbeta med den enskilde och 

samverka med varandra, är en stor vision. Därmed är det av intresse att undersöka hur 

samverkan kan förbättras för att den enskilde ska vara mer insatt i de yrkesverksammas arbete 

kring denne, samt hur de respektive aktörerna kan arbeta för att uppnå likvärdiga 

förutsättningar för samverkan. 
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Bilaga 1 

Lagstiftning gällande samverkan 

I kap. 3 § 7 och kap. 5 § 1 samt § 9 socialtjänstlagen (SFS 2001:453), SoL, beskrivs 

bestämmelser om socialtjänstens ansvar för att missbrukare får den hjälp och vård hen är i 

behov av för att komma ifrån missbruket. I § 1 hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763), 

HSL, beskrivs att hälso- och sjukvården avser att medicinskt förebygga, utreda och 

behandla sjukdomar. I denna lag ingår missbruk och beroende i begreppet sjukdom, även 

om det inte särskilt uppmärksammas och tydliggörs i lagen (Socialstyrelsen, 2015).  

I kap. 5 SoL beskrivs socialnämndens bestämmelser för olika grupper. I § 7-8 framkommer 

att socialnämnden ska verka för att människor med funktionshinder får möjlighet att leva 

som alla andra och att kommunen ska planera insatser för människor med psykiska 

funktionshinder. I § 3b HSL beskrivs att landstinget ska erbjuda rehabilitering och 

habilitering för personer bosatta inom landstinget och att människor med 

funktionsnedsättning ska erbjudas hjälpmedel. Vidare beskrivs i § 9 lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade (SFS 1993:387), LSS, att landstinget ska ansvara för 

rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på särskilda kunskaper, till personer 

med exempelvis autism eller autismliknande tillstånd.  

I HSL framgår att landstinget ska samarbeta med kommunen i fråga om personer med 

psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk, och i SoL beskrivs att 

kommunen är skyldiga att samarbeta med landstinget gällande klientgruppen. Ovanstående 

lagstiftningar framhäver att kommun och landsting är skyldiga att samverka med varandra 

vad gäller personer som har ett missbruk samt en psykisk funktionsnedsättning.  

  



 

Bilaga 2 

Informationsbrev 

 

Vill du delta i en intervjustudie om samverkan mellan personal från 

kommun och landsting gällande personer med samsjuklighet? 

 

Mitt namn är Erika Eklund och jag studerar till socionom vid Institutionen för socialt arbete, 

Umeå Universitet. I utbildningen ingår att genomföra en kandidatuppsats, som kommer 

presenteras vid en muntlig presentation och i en skriftlig rapport vid universitetet, under 

höstterminen 2016. 

 

Syftet med studien är undersöka vilka förutsättningar det finns för personal från kommunen 

och personal från landstinget att samverka i arbetet med personer som dels har ett missbruk 

eller beroende och dels en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, samt vad som behövs i 

respektive verksamhet för att samverkan ska prioriteras. 

 

Intervjun kommer att beröra din erfarenhet av samverkan mellan kommunen och landstinget 

gällande personer med samsjuklighet, utifrån den yrkesroll just du har. Intervjun beräknas ta 

cirka 50 minuter och det är viktigt att intervjun sker i ostörd miljö, på en tid och plats som du 

bestämmer. Intervjun kommer att spelas in med hjälp av min mobiltelefon, översättas till text 

och därefter kommer resultaten och en analys av intervjun skrivas ut i uppsatsen. Intervjuerna 

kommer att genomföras under oktober – november 2016. 

 

Den information du lämnar kommer att behandlas säkert och förvaras inlåst så att ingen 

obehörig kommer att få ta del av den. Redovisningen av resultatet kommer att ske så att du 

inte kan identifieras och så att dina svar blir anonyma. Resultatet kommer att presenteras i 

form av en muntlig presentation till andra studerande samt i form av ett examensarbete. När 

examensarbetet är färdigt och godkänt kommer det att finnas i en databas vid Umeå 

Universitet. Inspelningarna och den utskrivna texten kommer att förstöras när examensarbetet 

är godkänt. Du kommer ha möjlighet att ta del av examensarbetet genom att få en kopia av 

arbetet. 

 

Deltagandet är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan utan närmare 

motivering. 

Jag frågar härmed om du vill delta i denna studie. Om du vill delta i studien är du välkommen 

att ringa eller maila mig, Erika, för att boka en tid då intervjun kan genomföras. 

Ansvariga för studien är socionomstudent Erika Eklund och handledare Tommy Andersson. 

Har du frågor om studien är du välkommen att höra av dig till någon av oss! 

 



 

Med vänlig hälsning, 

Erika Eklund 

Erika Eklund                 Tommy Andersson 

Socionomstudent             Universitetslektor 

Mail: erika.eklundd@gmail.com     Mail: tommy.andersson@socw.umu.se 

Tfn: 070 - XXX XX XX  Tfn: 070 - XXX XX XX 

  



 

Bilaga 3 

Intervjuguide 

Syftet med denna intervju är att undersöka vilka erfarenheteter du, utifrån din profession, har 

av att arbeta med personer som dels har ett missbruk och som dels har en neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning, samt vilken erfarenhet du har av att samverka med den andra aktören 

(kommunen eller landstinget, beroende på vart personen arbetar). Intervjun bygger på 

frivillighet och du kan när som helst välja att avbryta ditt deltagande. Intervjun kommer ta 

cirka 30 – 40 minuter och jag kommer hålla koll på tiden med hjälp av min telefon. 

Intervjun kommer spelas in på min telefon och jag kommer avidentifiera dina svar när jag 

transkriberar intervjun. Efter intervjun är det enbart jag som har tillgång till inspelningen och 

transkriberingen. I uppsatsens resultat och i analysen av materialet kommer svaren vara 

anonyma och det kommer inte gå att koppla samman dina svar med dig personligen. För att 

ytterligare säkerställa anonymiteten kommer inspelningen och transkriberingen av intervjun 

förstöras när uppsatsen är inlämnad och godkänd. Du kommer få ta del av uppsatsen via mail 

innan jag skickar in den. Du är välkommen att lämna eventuella synpunkter till mig då och 

om det uppstår frågor efter intervjun kan du gärna kontakta mig. 

Intervjun är halvstrukturerad och jag kommer använda mig av en intervjuguide med inledande 

frågor samt 3 teman: erfarenhet av klient-/patientgruppen med denna samsjuklighet, 

samverkan idag och samverkan framåt, med tillhörande frågor jag kommer ställa. Beroende 

på vilka svar du ger på frågorna kan jag också behöva fråga upp kring dessa trots att de 

frågorna inte står med i intervjuguiden. 

 

Inledande frågor 

Hur länge har du arbetat med det du arbetar med idag? 

Vad har du tidigare arbetat med? 

Hur ser din professionella bakgrund ut gällande arbete med personer som dels har ett 

missbruk och dels en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning? 

Vad gjorde att du valde att delta i denna intervju? 

Tema 1 – Erfarenhet av klient-/patientgruppen med denna samsjuklighet 

Hur kommer du, utifrån din profession, i kontakt med dessa personer? 

I vilken utsträckning kommer du i kontakt med dem? 

Hur arbetar du med dessa personer, avseende bemötandet? 

Tänker du att övriga personer inom er verksamhet arbetar på något annat sätt med klient-

/patientgruppen?  

- I såna fall, hur tror du att de arbetar? 

Vilka insatser kan personerna få från er verksamhet? 

Vilka insatser tänker du att er verksamhet kan ge till dessa, som ni inte använder er av idag? 

Är det något annat du vill lyfta kring detta tema innan vi går vidare? 

Tema 2 – Samverkan idag 

Hur ser samverkan ut med den andra aktören idag? 

Hur tycker du att samverkan fungerar? 

Hur fungerar samverkan med den andra aktören, i förhållande till sekretessen? 



 

Vilka förutsättningar ger er verksamhet för att samverkan ska fungera? 

Upplever du att personer inom er verksamhet gör vad de kan för att samverkan ska 

prioriteras? 

- På vilket sätt? 

Hur tror du samverkan, som den ser ut idag, påverkar klient-/patientgruppen? 

Finns det något du vill tillägga till detta tema? 

 

Tema 3 – Samverkan framåt 

Hur önskar du att arbetet med samverkan kring klient-/patientgruppen ska se ut framåt? 

Vilka förutsättningar tror du kommer finnas för samverkan här framöver? 

Vilka förutsättningar är önskvärda för samverkan? 

Vad tror du kommer krävas av de olika verksamheterna för att samverkan ska prioriteras? 

Hur kan er verksamhet tillsammans med den andra arbeta med framtida utmaningar för att 

samverkan ska fungera på ett sätt som gynnar klient-/patientgruppen? 

Avslutande frågor och information 

Finns det något du vill ändra på eller tillägga till dina svar? Om jag kommer på något 

ytterligare eller om det uppstår frågor kring intervjun, kan jag då kontakta dig? Och hur vill 

du i såna fall bli kontaktad? Som jag nämnde inledningsvis är du välkommen att höra av dig 

till mig om du har övriga frågor eller om du har något annat att tillägga. 

 

Tack för din medverkan! 

 

  



 

Bilaga 4 

Kodningsschema 

Koder Kategorier Tema 

- Chefer och ledning 

- Lagar och riktlinjer som 

säger att vi ska samverka 

- Styrdokument 

- Färdiga mallar 

- Samverkan och 

produktionskrav 

 

 

Krav på samverkan 

Samverkan trots olika 

riktlinjer och lagar 

 

 

 

Prioriterad samverkan 

- Positiv inställning 

- Mer möjligheter än vad vi 

tar tillvara 

- Vilja 

- Engagemang 

 

Positiv inställning 

Vilja 

 

 

Engagemang 

- Vi förstår att vi måste göra 

det tillsammans 

- Samsyn 

- Gå hand i hand 

- Patientcentrering 

- Möta individen där den är 

 

 

Samverkan ger större effekt 

Individens vilja och behov 

 

 

Samtidigt ansvar med 

individen i centrum 

- Träffas förutsättningslöst 

- Samsyn 

- Gå utanför det egna 

uppdraget 

- Det handlar om att mötas 

 

Viljan att arbeta tillsammans 

Hålla samverkan levande 

 

Framtidens samverkan – 

arbete i team 


