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Hälsa, jobb och gemenskap. Om hur 
välfärdssystemet bäst stöttar 
personer med psykisk 
funktionsnedsättning 

 
Urban Markström 
Umeå universitet 

Man måste alltid jämföra. I filmen ”Mitt liv som hund” använder pojken Ingemar denna 
hållning för att kunna hantera en livssituation med en svårt sjuk mamma. Det kunde 
vara värre, man måste sätta in situationen i ett större sammanhang. 

Jag har sedan drygt 20 år sysselsatt mig med forskning om vård- och stödsystemets sätt 
att förmedla stöd till personer med stora och långvariga konsekvenser av psykisk sjuk-
dom, psykisk funktionsnedsättning. Trots det har jag fortfarande svårigheter med att 
värdera den dagsaktuella statusen på detta område, och vad som utmärker livssituatio-
nen för målgruppen. Man kan dock komma en bit på vägen genom att jämföra situatio-
nen i Sverige med andra internationella miljöer eller med andra historiska epoker. I den 
här texten kommer jag att kortfattat beskriva några centrala utvecklingsområden – 
principer om personlig återhämtning, delaktighet i samhälle och service samt stöd till 
arbete och anställning för personer med psykisk funktionsnedsättning. Jag kommer 
också att stanna till vid en aktuell utmaning – den rörande implementation av kunskaps-
baserade insatser – och visa på några aktuella forskningsresultat.  

Ett nytt fält växer fram 
I flera avseenden har förändringarna på området psykisk ohälsa under de senaste 
decennierna varit radikala. Det som i ett svenskt perspektiv framstår som tydligt är hur 
de stora mentalsjukhusen monterats ner, och hur verksamheter inom kommunernas 
organisation i stället utvecklats och byggts upp (Markström 2014). En annan förändring 
är hur föreställningar om målgruppens möjligheter till inkludering, delaktighet och en 
plats på arbetsmarknaden förändrats från uppgivenhet och pessimism till en, åtminstone 
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på principnivå, mer optimistisk hållning. Människor med psykisk funktionsnedsättning 
kan med rätt stöd leva ett rikt och produktivt liv. Begränsningarna som de psykiska 
problemen i sig, attityderna i samhället samt vårdens organisering bidrog till, har alltså 
börjat att luckras upp (Markström & Lindqvist 2015). Samtidigt med dessa 
utvecklingslinjer finns fortfarande besvärande fakta. Målgruppen har till exempel en 
ökad dödlighet i somatiska (och åtgärdbara) sjukdomar jämfört med befolkningen i 
övrigt. Överlevnaden har de senaste decennierna ökat i den totala befolkningen men inte 
hos personer med psykiatrisk diagnos, vilka som grupp har en betydligt kortare 
förväntad livslängd än andra (Socialstyrelsen 2013). Andra påtagliga utmaningar i ett 
svenskt perspektiv är problemen kring samarbete och koordinering av insatser mellan 
myndigheter, som kan få katastrofala konsekvenser för individer med stora och 
sammansatta behov av både sociala och psykiatriska insatser.  

På policynivå har psykiatriområdet uppmärksammats under en lång rad av år i Sverige. 
Sedan 1970-talet har det producerats ett pärlband av statliga utredningar på området, 
och under de tre senaste decennierna har det regelmässigt funnits riktade ekonomiska 
satsningar från statlig nivå. Kortare nationella satsningar, präglade av en projektlogik, 
har staplats på varandra. Dessa har ofta explicit riktats till gruppen personer med 
omfattande och långvariga behov. Dock har de senaste fem åren (och i viss utsträckning 
sedan 2007) inneburit, likt i flera andra västländer, en intressant riktningsändring där en 
bredare och mer folkhälsoinriktad policy fått utrymme. I återkommande överens-
kommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) – ”Uppdrag 
psykisk hälsa” – har betoningen legat på bredare målgrupper och förebyggande och 
tidiga insatser (Regeringskansliet och SKL 2016). I de handlingsplaner som alla län 
regelbundet sammanställer på området syns ett tydligt fokus på barn och ungas psykiska 
hälsa och på insatser som suicidprevention och elevhälsa (Fjellfeld, Rosenberg, 
Markström 2017). Vad denna ansats får för betydelse för den grupp av människor med 
långvarig och manifest psykisk ohälsa är ännu inte möjligt att uttala sig om. Vad som 
går att utläsa från handlingsplanerna är emellertid att vård- och stödgivarna i högre 
utsträckning verkar applicera ett (sekundär- och tertiär-) preventivt perspektiv även på 
personer med långvariga problem, vilket kan öppna upp för nya synsätt och strategier 
(Fjellfeldt & Markström 2018). Å andra sidan kan folkhälsoperspektivet i praktiken 
även innebära en nedprioritering av utvecklingsarbete på områden som psykosvård och 
socialpsykiatri. 

Kunskapsbaserat stöd 
Utvecklingen mot ett system med vård och stöd som i första hand ges ute i samhället 
har inte varit smärtfri. Bland problemen som identifierats runt om i västvärlden finns 
bristfällig koordinering mellan huvudmän, låg tillgänglighet på akutpsykiatriska 
insatser, nya institutionslika verksamheter med bristfälligt rehabiliteringsinnehåll, en 
”av-professionalisering” av stödet och en ibland förlorad helhetssyn på målgruppens 
behov. Problemen framstod som särskilt påfallande under den första fasen av 
avinstitutionalisering. Vid en jämförelse med situationen innan reformarbetet så har 
dock andra förhållanden förändrats i en mer positiv riktning. Mest påtagligt är utan 
tvivel den kunskapsutveckling kring fungerande arbetssätt som kontinuerligt pågått 
sedan avinstitutionaliseringens början. När jag började studera fältet i mitten av 1990-
talet fanns en stor nyfikenhet för hur man bäst kunde utforma insatser för sådant som 
boendestöd, sysselsättning, social färdighetsträning och samordning av insatser, men 
förebilderna och referenspunkterna var få. Den vanliga strategin för svenska kommuner 
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var att åka på studiebesök till andra kommuner för att få idéer och inspiration 
(Markström 2014). Samtidigt pågick både i Sverige och internationellt ett mer systema-
tiskt arbete med att utveckla, pröva och vetenskapligt utvärdera olika modeller inom 
ramen för det fält som brukar benämnas ”community mental health services” 
(Thronicroft et al 2011). Idag finns en bred kunskapsbas med en rad arbetssätt som visat 
sig ge goda resultat, och som finns sammanställda i systematiska kunskapsöversikter 
eller i nationella riktlinjer. Många av dessa arbetssätt är också beskrivna i arbetsböcker 
eller i särskilda manualer för att mäta så kallad programtrogenhet. Idag är alltså 
situationen förhållandevis gynnsam, med en praktik som kan förhålla sig till en upp-
arbetad, mångårig erfarenhet samt ett forskningsfält som fortsätter att studera reviderade 
och förfinade versioner av avinstitutionaliseringens första generation av insatser. Det 
finns med andra ord en förhållandevis stor och stabil kritisk massa. 

Personlig återhämtning 
Parallellt med utvecklingen av samhällsbaserade former för stöd och behandling så har 
även synsätt och perspektiv inom fältet ändrat karaktär. Detta blir som tydligast i 
etablerandet av konceptet ”personlig återhämtning” (”personal recovery”). Avinstitutio-
naliseringen vilade på målsättningar om ökad delaktighet och inkludering i samhället 
för målgruppen, men den senare idéutvecklingen har försökt kombinera de vård-
ideologiska och normativt drivna argumenten med principer som knutits närmare 
aktuella forskningsresultat (Bejerholm & Roe 2018). Med termen personlig åter-
hämtning vill förespråkarna rikta om strålkastarljuset från de historiskt starka 
deterministiska och pessimistiska föreställningarna om psykisk sjukdom, där vården 
nästan helt fokuserade på de psykiatriska symtomen och åtgärder för att minska dessa. 
Återhämtningsperspektivet utgår i stället från principer som samhörighet, hopp, 
optimism, meningsfullhet, identitet och empowerment (Leamy et al 2011). I de flesta 
definitioner av personlig återhämtning som lanserats, betonas återhämtning som en 
pågående personlig process för att hitta en väg till ett meningsfullt liv och värdefulla 
sociala roller, även om symtom fortfarande kan finnas kvar (Leonhard et al 2017). 
Faktiska följder av att använda detta perspektiv blir att, på ett annat sätt än tidigare, 
lyssna på och värdera den enskildes egna erfarenheter, och utgå från dessa när stöd eller 
vård ska utformas, snarare än att utgå från verksamheten eller de professionellas 
perspektiv. Det kan innebära att fokusera på personliga, sociala och vardagsnära mål-
sättningar i stödet, i stället för att bara koncentrera sig på effekterna av den medicinska 
behandlingen.  

Principerna bakom personlig återhämtning växte från början fram ur longitudinella 
kliniska och epidemiologiska studier som kunde visa på möjligheter för personer med 
svåra psykiska problem att faktiskt förbättras (Thomas et al 2018). Parallellt växte en 
rörelse fram där personer med levd erfarenhet av psykiska problem började dela sina 
berättelser om återhämtning. Via kvalitativa intervjustudier kunde kunskapen växa om 
exempelvis värdet av att förmedla hopp och att utforma stöd utifrån den enskildes unika 
behov och erfarenheter (Onken et al 2007). På policynivå har konceptet fått ett allt 
större genomslag, oftast genom betoningen på komponenter som brukardelaktighet, 
personcentrerad vård och förmedling av hopp. I länder som Australien, Nya Zeeland, 
Storbritannien och USA finns sedan ett antal år explicita målsättningar om att organi-
sera och förmedla vård och stöd utifrån principer om personlig återhämtning. I de 
nordiska länderna är inte målsättningarna lika uttalade på nationell nivå, men tydliga 
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referenser till konceptet återfinns i nationella riktlinjer och i vissa dokument för 
verksamhetsutveckling (Bejerholm & Roe 2018).  

Vad har då detta att göra med rubrikens fråga om bästa möjliga stöttning? Ett svar är att 
konceptet kan ge en principiell vägledning av hur man kan utforma och förmedla stöd 
till personer med psykisk funktionsnedsättning, som väl ligger i linje med demokratiska 
principer och värdegrunden inom offentliga välfärdsorganisationer. Det handlar om att 
göra den enskilde delaktig, men också om att designa ett system som underlättar 
flexibilitet och individuella lösningar. Detta skulle kunna ses som ett demokrati-
argument – principerna om återhämtning är i sig själva värda att ta i beaktande. Ett 
annat svar är att återhämtningskonceptet vuxit fram i samspel med forskning om 
samhällsbaserat psykosocialt stöd till målgruppen – viss metodutveckling har influerats 
av principerna om återhämtning medan konceptet i sin tur byggts ut och justerats genom 
aktuella forskningsresultat. De flesta evidensbaserade strategier som finns för stöd i 
samhället bygger idag på operationaliseringar av komponenter som ligger nära 
återhämtningskonceptet. Det handlar om individualisering, delaktighet och inflytande, 
integrering av sociala och psykiatriska insatser och en uppsökande och fältbaserad 
ansats. Detta skulle kunna ses som ett effektivitetsargument för att integrera personlig 
återhämtning i det samhällsbaserade arbetet. 

Stöd till anställning – ett exempel på kunskapsbaserat 
arbete 
I det följande avsnittet kommer jag att kort beskriva och diskutera erfarenheterna av att 
stödja personer med psykisk funktionsnedsättning till anställning. Som tidigare beskrivit 
fanns det länge en utbredd pessimism i fråga om synen på återhämtning och samhälls-
integrering för personer med långvariga och allvarliga psykiska problem. Inte minst 
gällde det möjligheter till delaktighet på arbetsmarknaden. I Sverige fanns ända fram till 
1990-talet en praxis att ofta förtidspensionera unga personer med psykiatriska 
diagnoser, utan att i praktiken erbjuda några aktiva rehabiliteringsinsatser (SOU 
1992:73). Till detta kom barriärer i form av negativa attityder i samhället gentemot 
gruppen, och svårigheter att hitta arbetsgivare villiga att anställa.  

Utvecklingen av modellen Individual Placement and Support (IPS) kom att vända upp 
och ner på de traditionella föreställningarna. Modellen utvecklades i Nordamerika av 
Robert Drake och Deborah Becker, och har genom en serie studier med positiva resultat 
kommit att benämnas som en evidensbaserad version av Supported Employment 
(Bejerholm & Roe 2018). I IPS praktiseras en ”place than train”-ansats vilket innebär att 
man först hittar en arbetsplats där man utformar stödet i stället för att träna individen i 
en arrangerad miljö. Arbetet utförs i huvudsak av en så kallad arbetsspecialist och 
utformas med hjälp av åtta principer:  

I. Den enskildes önskemål om att arbeta startar insatsen. Det krävs ingen prövning 
huruvida personer är ”anställningsbar” eller inte.  

II. Insatsen utgår från klientens intressen, resurser och behov.  
III. Målet är ett konkurrensutsatt arbete. Arbetet bör inte föregås av träning enligt en 

trappstegsmodell med succesiv utslussning.  
IV. IPS-stödet ska vara nära samordnat och helst integrerat med psykiatrins insatser. 
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V. Processen med att kontakta arbetsgivare och hitta en matchning mellan individens 
intressen och befintliga arbetsplatser bör inledas tidigt, helst inom en månad efter 
det att individen uttryckt önskan om anställning.  

VI. Stödet ska inte vara begränsat till en viss tidsperiod eller ha en uttalad deadline 
utan ges så länge behov finns.  

VII. Klienterna ska erbjudas ekonomisk vägledning och konsultation, exempelvis 
kring vilka regler och riktlinjer som är aktuella gällande sjukersättning och 
bostadstillägg.  

VIII. Arbetsspecialisten bör skapa breda nätverk med arbetsgivare och upprätthålla en 
kontinuerlig kontakt med dessa för att kunna ge stöd och för att kunna identifiera 
lämpliga arbetsmiljöer (Markström & Bejerholm 2015). 

Allt eftersom arbetssättet praktiserats och utvärderats har också principerna preciserats 
och i viss mån standardiserats. Genom ett programtrohetsinstrument bestående av 25 
frågeområden kan man bedöma i vilken utsträckning en verksamhet följer de åtta 
principerna och vilka insatser som behövs för att stärka en implementering av IPS. 
Programtrohet har i flera studier visat sig ha betydelse för hur stor andel av klienterna 
som kommer ut i arbete. Som alltid när det gäller välstuderade komplexa interventioner 
så finns varierande resultat och en stor variation i hur modellen har implementerats och 
praktiserats. IPS ska inte ses som ett ”trollspö” i arbetsrehabiliteringen, utan de flesta 
studier visar på perioder av arbetslöshet även under tiden med IPS-stöd. Dessutom har 
en stor majoritet av klienterna kvar delar av sin försörjning från sjukförsäkrings-
systemet. De anställningar som man får är sällan på heltid (Markström & Bejerholm 
2015). Oaktat dessa resultat, finns idag en överväldigande internationell forskning som 
stödjer att IPS är en effektiv strategi för att stödja personer till lönearbete, åtminstone 
vid en jämförelse med alternativen. Det finns en stor mängd välgjorda effektstudier från 
olika delar av världen, och flera systematiska litteraturöversikter. I en av de senaste 
översikterna av 19 effektstudier framgick att i genomsnitt cirka hälften av klienterna 
(personer med allvarlig och långvarig psykisk sjukdom) fick anställning i IPS-
programmen vilket var mer än dubbelt så hög andel jämfört med de traditionella 
rehabiliteringsverksamheter som forskarna jämfört med (Modini et al 2016). Dessa 
siffror ligger i linje med tidigare sammanställningar. De icke-arbetsrelaterade effekterna 
av modellen är dock mer osäkra, men här finns ett antal studier som visar på till 
exempel minskat vårdutnyttjande samt ökad upplevelse av empowerment och livs-
kvalitet. Det starka vetenskapliga stödet för IPS har också fått genomslag i svensk 
statlig kunskapsstyrning. I Socialstyrelsens nyligen lanserade nationella riktlinjer för 
vård och stöd vid schizofreni (2018) ges modellen högsta prioritet. SBU lyfter även upp 
IPS i en aktuell kommentar (SBU 2018). 

Här har vi alltså något vi skulle kunna kalla för en ”golden standard” för samhälls-
baserat stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning. Modellen finns där, med 
guidande principer och med detaljerade manualer för att kunna arbeta programtroget. 
Arbetssättet ligger väl i linje med globalt accepterade idéer om personlig återhämtning. 
Forskningen finns där också, liksom stödet från policynivån. Det som återstår är bara att 
praktiskt implementera modellen i det svenska vård- och stödsystemet. 
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Implementationsproblemet 
Utmaningen med att implementera evidensbaserade arbetssätt i en nationell eller lokal 
miljö har länge varit känd, och bidragit till att ett helt nytt forskningsområde etablerats. 
Denna tradition benämns ofta ”implementation science” och utmärks av ambitionen att 
mejsla fram nödvändiga komponenter för en ”effektiv implementering”. Det räcker inte 
med en modell med visad effektivitet – den måste också införas på ett sätt som möjlig-
gör sådant som programtrohet och en långsiktig etablering. För psykiatriområdet har 
frågan om ”the implementation gap” länge haft relevans. Vi vet att endast en liten andel 
av patienter eller klienter erbjuds kunskapsbaserat stöd (Stirman et al 2015). I Sverige 
har vi de senaste decennierna översköljts av modeller och program, ofta utvecklade och 
utvärderade i en Anglosaxisk miljö. Detta har inneburit ett ”översättningsarbete” där 
delar av programmen förloras på vägen, något som ofta betraktats som problematiskt. Å 
andra sidan finns också implementationsforskning som visar på vikten av att göra 
avsteg och lokala anpassningar för att kunna erhålla förankring och legitimitet, samt för 
att kunna matcha insatsen till de lokala förutsättningarna (Durlak & DuPre 2008).  

Etablerandet av IPS i Sverige har till stor del präglats av diskussioner huruvida 
modellen överhuvud är möjlig att implementera i ett sådant sektoriserat system som det 
svenska. IPS bygger på idén att integrera arbetsrehabiliteringen med psykiatriskt 
behandling, något som skulle förutsätta en ”sammansmältning” av landstingen och 
kommunernas, samt delvis Arbetsförmedlingens ansvarsområden. De strategier som 
vanligtvis använts har riktats till vidare målgrupper med psykisk ohälsa och byggt på en 
ansats inspirerad av det bredare konceptet Supported Employment. Verksamheter och 
insatser har oftast varit organiserade inom kommunerna eller Arbetsförmedlingen. I en 
uppföljningsstudie av två verksamheter i Västerbotten förmedlades insatser som delvis 
stämde överens med IPS-modellen och som visade på cirka 40% av deltagarna i arbete 
eller studier efter ett år. Siffrorna hade stärkts ytterligare efter två år (Markström, 
Nygren & Sandlund 2011; Nygren et al 2011). I Skåne genomfördes den enda RCT-
studien hittills om IPS i Sverige, vilken visade på 46% av deltagarna i anställning efter 
ett år (Bejerholm et al 2015). Det speciella med denna studie var att den genomfördes 
inom psykiatrin och med en experimentell design, vilket innebar att den programtrogna 
IPS-verksamheten (det vill säga en arbetsspecialist anställd i ett team inom psykos-
vården) avvecklades efter att studien hade genomförts. Studien kunde alltså visa på vad 
man kan åstadkomma med modellen men inte på om en långsiktig och hållbar 
implementering är möjlig. 

Vad krävs för en framgångsrik implementering? 
För att undersöka om en långsiktig implementering av IPS är möjlig i en svensk kontext 
följde undertecknad och några kollegor 14 kommunala försöksverksamheter runt om i 
landet. Gemensamt för dessa var att de hade ett ekonomiskt stöd från Socialstyrelsen 
under den första tvåårsperioden samt att de alla hade ambition att implementera IPS. Vi 
följde verksamheterna under en treårsperiod genom så kallade programtrohets-
skattningar, intervjuserier med nyckelpersoner samt uppföljningar av de klienter som 
fick insats. Huvudfokus var dock att undersöka hur man lyckades etablera IPS-
verksamheten och vilka specifika implementeringskomponenter som hade betydelse för 
överlevnad. För att kunna göra detta utvecklades och testades ett instrument för att mäta 
viktiga element i implementeringen, Sustainable Implementation Scale (SIS). 
Instrumentet utvecklades med utgångpunkt i ett antal aktuella forskningsöversikter om 
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vad som har betydelse för en framgångsrik implementering av evidensbaserade 
metoder. Ur dessa vaskade vi fram ett antal nyckelfaktorer som antogs spela en central 
roll för införandet av en modell som IPS. Faktorerna delades in i olika kategorier: 
Organisationsnivå, teamnivå samt fortlöpande stöd (Markström et al 2017).  

Resultaten visade på hur våra framtagna nyckelkomponenter kunde predicera över-
levnad (Bergmark, Bejerholm & Markström 2018). Efter tre år hade sex verksamheter 
etablerats som ett ordinarie IPS-program inom sin respektive kommunala organisation. 
Tre försöksverksamheter hade efter tre år delvis implementerat IPS-principer, men 
saknade en stabil organisatorisk plattform. De övriga fem verksamheterna hade lagts 
ned. Våra analyser visade en statistiskt signifikant skillnad i programtrohet efter ett och 
två år, där överlevarna uppvisade högre trohet gentemot IPS-principerna än de övriga. 
Det fanns också en statistiskt signifikant skillnad i fråga om SIS-skalans nyckel-
komponenter. De etablerade IPS-verksamheterna hade efter ett år fler implementations-
komponenter på plats i jämförelse med övriga (Bergmark, Bejerholm & Markström 
2018, Markström et al 2017). 

Vad spelade då roll för att en etablering av IPS skulle vara möjlig? Väldigt konkreta 
saker handlade om att göra en noggrann rekrytering av personal och att erbjuda utbild-
ning i den aktuella metoden. En engagerad och närvarande chef var betydelsefullt 
liksom kontinuitet i personalgruppen samt en nära kontakt med beslutsfattare och 
samarbetspartners. När det gäller fortlöpande stöd bestod den delskalan av komponenter 
som tillgång till fortbildning, regelbunden handledning, reserverade tider för metodr-
eflektion i arbetsgruppen samt tekniskt och administrativt stöd. Komponenterna ovan 
utmärks av att i hög grad vara påverkningsbara inom till exempel en projektorganisation 
– enligt forskningen är flera av dem även möjliga att använda kompensatoriskt (Meyer 
et al 2012). Om man exempelvis inte kan rekrytera personal med ideal utbildnings-
bakgrund kan man kompensera för detta genom kvalificerad internutbildning och 
handledningsstöd.  

De komponenter som vi fann särskilt centrala kunde identifieras på organisationsnivå. 
Flera av dem rör omständigheter i samband med förberedelser och planering av en ny-
satsning eller organisationsförändring – i detta fall saker som behöver finnas på plats 
innan själva IPS-stödet erbjuds klienterna (jfr Meyer et al 2012). Några sådana 
komponenter var: 

• Att en bedömning av de lokala behoven av metoden är genomförd samt att det finns 
en långsiktig finansieringsplan 

• Att det finns en legitimitet för arbetssättet inom organisationen och att det nya 
arbetssättet kan passa in i organisationens struktur 

• Att det finns ett gott implementationsklimat och en beredvillighet för att pröva nya 
arbetssätt inom organisationen 

• Att det finns tillgång till experter på den aktuella arbetsmetoden 

• Att det finns en noggrant sammansatt styr/ledningsgrupp 

• Att det finns ett engagemang hos beslutsfattare och samarbetspartners. 
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Sammantaget visade studien på möjligheterna att faktiskt implementera och etablera 
programtrogen IPS i det svenska systemet. Vissa principer, som till exempel integrerin-
gen av arbetsrehabilitering och psykiatrisk behandling, var svåra att uppnå men kunde i 
viss mån lösas genom en tät samverkan mellan aktörerna. Studien visade också på 
värdet av att göra noggranna förberedelser och att inte kasta sig över nya projekt-
satsningar utan organisatorisk förankring (Bergmark, Bejerholm & Markström 2018). 

Hur kan välfärdssystemet bäst stötta personer med psykisk 
funktionsnedsättning? 
Jag började min text med att uppmana till jämförelser för att kunna värdera samtiden. 
Oaktat alla missförhållanden som finns i stödet till målgruppen, har jag försökt ge några 
exempel på hur vi i det samhällsbaserade arbetet idag kan arbeta enligt bärande vård-
ideologiska principer, kunskapsbaserade arbetssätt och med en medveten hållning i 
fråga om implementeringen av insatserna.  

Idéerna om personlig återhämtning ska inte tolkas i dogmatiska termer, utan enligt mig 
snarare ses som en reflektionsyta för en mer positivt inriktad och personcentrerad 
socialpsykiatri. Tankeramen medger ett större fokus på den enskildes situation och 
upplevelse, och innebär på så sätt en ”risk” att det faktiska stödet kan komma att handla 
om annat än bara symtomlindring. Den innebär också en orientering mot delaktighet 
och delat beslutsfattande. Det starkaste argumentet för att införliva principerna om 
personlig återhämtning i våra organisationer och arbetssätt är dock att flera av dess 
grundelement samtidigt är grundade både i moderna idéer kring demokrati och i 
forskning om samhällsbaserat stöd. 

Idéerna kan vägleda vårt handlande men är inte tillräckliga för att åstadkomma verklig 
förändring. För det krävs konkreta strategier för vård och stöd. Här finns en helt annan 
kunskapsbas i jämförelse för några decennier sedan. IPS är ett av de bästa exemplen på 
ett effektivt arbetssätt som utvecklats under lång tid, genom systematiskt utvecklings-
arbete och genom ständigt pågående forskning. Kunskapsutvecklingen får inte stanna 
av, utan en av poängerna i en evidensbaserad praktik är tvärtom att ständigt ifrågasätta 
och vara nyfiken på hur arbetssätt kan revideras och vidareutvecklas. Detta kan man till 
exempel praktisera genom att göra personer med levd erfarenhet av psykisk funktions-
nedsättning mer delaktiga även i forskningen.  

Till sist behöver ett effektivt stöd göras tillgängligt genom en effektiv implementering! 
Om forskningen under de senaste decennierna koncentrerat sig på arbetsmetoder och 
teknologier, så behöver uppmärksamhet nu ägnas frågan om hur man bäst kan 
”översätta” och etablera dessa i en nationell eller lokal kontext. Detta kräver fortsatta 
forskningsansträngningar men också en ökad medvetenhet och kunskap hos de olika 
välfärdsaktörerna. Ibland finns organisatoriska, ekonomiska och kompetensmässiga 
resurser att implementera modeller fullt ut. Ibland bör man däremot göra noggranna 
avvägningar och lokala anpassningar för att nya former av stöd ska uppfattas som 
legitima och ha potential att kunna erbjudas långsiktigt. 
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