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SAMMANFATTNING 
Nationell Psykiatrisamordning och Socialstyrelsen gav under 2006 riktade stöd för att 
utveckla tre nätverk inom områden som bedömdes som särskilt viktiga: tidigt 
omhändertagande vid psykos, neuropsykiatriska störningar hos vuxna samt personer med 
komplexa behov på grund av psykisk störning och missbruk. I denna delrapport beskrivs och 
analyseras hur två av projekten arbetat för att utveckla nätverk kring för tidigt 
omhändertagande vid psykos och ADHD/autismspektrumtillstånd hos vuxna.  
 
Inom projektet som initierades kring tidigt omhändertagande vid psykos utvecklades ett 
nationellt nätverk (TOP-nätverket) samt sex regionala nätverk. I samband med 
kunskapsspridningen via nätverket har betoningen på evidensbaserad kunskap varit stark. 
Detta är något som debatterats inom nätverket då vissa menar att man tagit för lite hänsyn till 
det mer psykodynamiska perspektivet. Att det funnits en konflikt mellan olika perspektiv kan 
därför ha försvårat samverkan mellan olika grupper inom nätverken. En fördel med att 
meningsskiljaktigheter ventilerats och medvetandegjorts kan dock vara att broar mellan olika 
förhållningssätt byggs och nya utvecklas. En stark ledare har haft en central ställning och 
Nationell Psykiatrisamordning har fungerat som extern pådrivare med förhållandevis stort 
inflytande. Psykiatriprofessionen har haft hög legitimitet men det är i huvudsak aktörer på 
lägre nivåer från landstingen som engagerat sig i nätverket. 
 
Inom ADHD/autismspektrumprojektet valde arbetsgruppen att prioritera bort 
nätverksbyggandet eftersom man ansåg att det redan fanns etablerade nätverk. Man valde 
istället att utveckla vägledningsdokument för vuxna med ADHD och autism samt att 
genomföra konferenser på olika platser i Sverige. Projektet har i huvudsak varit uppbyggt 
enligt en struktur med en arbets- och referensgrupp med en central ledare. Till skillnad från 
TOP-nätverket utvecklades ingen konflikt mellan olika perspektiv inom detta projekt. Det 
neuropsykiatriska perspektivet har varit vägledande. Fördelen med detta är att medlemmarna i 
arbetsgruppen kunde fokusera på hur budskapet skulle spridas. Nackdelen med detta kan vara 
att andra perspektiv fick för litet utrymme, t.ex. ett mer strukturellt (utom – medicinskt) 
perspektiv.  
  
Inom TOP-nätverket engagerade sig i huvudsak professioner som arbetar inom psykiatrin. 
Detta bidrog till att psykiatriprofessionen fick stort inflytande över arbetsgruppens arbete. 
Läkardominansen har även varit stark i ADHD/autism-projektet. Att läkardominansen varit 
stark inom båda projekten utesluter dock inte att det funnits samverkan med andra 
professioner. 
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TVÅ PSYKIATRINÄTVERK FÖR EVIDENSBASERAD KUNSKAPSANVÄNDNING 
- tidigt omhändertagande vid psykos och ADHD/autismspektrumtillstånd 
 
 

Inledning 
Den Nationella Psykiatrisamordningen tillsattes för att utveckla kvaliteten i vård och omsorg 
av människor med psykiska sjukdomar och psykiska funktionshinder (dir. 2003:133). Under 
2006 gav Nationell Psykiatrisamordning och Socialstyrelsen riktade stöd för att utveckla tre 
nätverk inom områden som bedömdes som särskilt viktiga: tidigt omhändertagande vid 
psykos, neuropsykiatriska störningar hos vuxna samt personer med komplexa behov på grund 
av psykisk störning och missbruk. Tanken var att underlätta för medarbetare inom vården att 
”gemensamt, nationellt och regionalt, bedriva utvecklingsarbete, pröva nya modeller, göra 
kartläggningar och sammanställningar av goda exempel och möjliga strategier” (S 2003:9, dnr 
85/06, s. 19). Enligt Nationell Psykiatrisamordning ska satsningar inom psykiatriområdet 
baseras på mål- och resultatinriktad kunskapsspridning (SOU 2006:100). Kunskapsspridning 
är ett samlingsbegrepp för att ”stödja utvecklingen mot en verksamhet med stark evidens- och 
kunskapsbas” (ibid. s. 490). Inom Psykiatrisamordningen gjordes bedömningen att det finns 
kunskap om behandling som inte används fullt ut. 
 
I föreliggande delrapport som ingår i UCERs utvärdering av nämnda tre nätverk beskrivs och 
analyseras två av dessa närmare: TOP-nätverket (tidigt omhändertagande vid psykos) och 
nätverket för ADHD/autismspektrumtillstånd hos vuxna (neuropsykiatriska störningar). 

 
Inledningsvis presenteras Nationell Psykiatrisamordnings syn på samverkan, 
kunskapsstyrning och nätverk. Därefter redogörs för studiens syfte, metod och teoretiska 
utgångspunkter. I rapporten beskrivs och analyseras nätverken var för sig. 
 
Syn på behovet av samverkan och kunskapsanvändning 
Något som Nationell Psykiatrisamordning framhåller som centralt för att stärka rehabilitering 
är att ge stöd till samordnande insatser där den enskilde och dennes anhöriga sätts i centrum 
(S 2003:9, dnr 85/06). Ing-Marie Wieselgren, huvudsekreterare i Nationell 
Psykiatrisamordning menar att nätverk kan vara ett sätt att stärka patienternas position. 
 

Den stora kritiken som psykiatrin får från patienter och brukare är att de får dåligt bemötande. 
Varför tar man inte tag i den frågan då? Varför gör vi oss inte så att säga, mer anpassade för att 
möta de människor vi har och hjälpa då. Det stämmer med den här nätverkstanken. Vad ska jag 
göra för att det ska bli bättre hos mig? Jag saknar kunskap, var kan jag få tag på den? Ja, nån 
annan som har gjort det, vem kan jag lära mig av. Ja då behöver jag de här nätverken för att leta 
mig fram någorlunda smidigt och se. Vem kan jag fråga? Vem kan komma och visa, vart kan 
jag åka och titta? 

 
Inom Nationell Psykiatrisamordning finns en förhoppning om att samverkan mellan olika 
aktörer kan förbättras via nätverk. Några punkter som Nationell Psykiatrisamordning anser 
försvårar samverkan är: 
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- när det saknas en gemensam övertygelse om att samverkan är bra 
- när förtroendevalda och chefer inte tar sitt ansvar 
- när olika professionella kulturer har olika synsätt 
- när organisationer är olika utformade 
- när organisationer inte är transparenta 
- i samband med omorganiseringar  
- när det finns juridiska hinder (SOU 2006:100 s. 234f, intervju med Ing-Marie 

Wieselgren).  
 
Mål som anges för att förbättra samverkan är att skapa rutiner och utveckla vården genom att 
införa effektivare (mer kostnadseffektiva) metoder (S 2003:9, dnr 85/06). Ambitionsnivån 
inom psykiatrin och socialtjänsten måste enligt Nationell Psykiatrisamordning förbättras, 
bland annat i fråga om att använda moderna och kunskapsbaserade insatser (ibid.). Samverkan 
kan definieras på många olika sätt. En övergripande beskrivning är ”gemensamt handlande för 
ett visst syfte” (Janlert 2000). Denna definition är vid och kan övergripande sägas ligga i linje 
med Psykiatrisamordningens användning av begreppet. Enligt Nationell Psykiatrisamordning 
ska insatserna utgå från den enskilde individens val och prioriteringar vilket innebär att olika 
huvudmän måste samarbeta. Målsättningen är att den enskildes självbestämmande ska stärkas 
(S 2003:9, dnr 85/06).  
 
Nationell Psykiatrisamordning menar att samverkan kring den enskilde så långt som möjligt 
ska bygga på kunskapsbaserade metoder (S 2003:9, dnr 85/06). Wieselgren anger att 
traditionella metoder för kunskapsspridning inte alltid fungerar.  
 

Kunskapsbaserade metoder har man då börjat prata om, men det har funnits ganska mycket 
motstånd som man har varit rädd för. Vår tanke var; vad kan vi hitta för strukturer som skulle 
kunna hjälpa till att man stöttar, använder den kunskap som finns? Vi tycker att det är ett glapp 
mellan befintlig kunskap och den som används i vården och att den befintliga kunskapen 
snarare ökar fortare än användningen i vården. Glappet riskerar att bli större. Den här relativa 
okunskapen som någon har pratat om, att den blir större om man inte aktivt gör någonting 
/…/Att både hjälpa folk att ta till sig den teoretiska kunskapen och förmedla goda exempel på 
praktiska erfarenheter och få till det här tänkandet att det är inte fritt valt arbete, var och en har 
inte rätt att lägga upp det precis som man vill efter eget huvud. Jag måste ta reda på vad det är 
som gäller kunskapsmässigt i samhället idag. 

 
I Nationell Psykiatrisamordnings framställningar återkommer begreppet evidensbaserad 
kunskap och erfarenhet (se t.ex. S 2003:9, dnr 85/06, slutbetänkandet). Evidensbaserad 
kunskap har sina rötter i ett paradigm inom det medicinska området (se t.ex. Trinder 2000) 
som innebär att kunskap ska bygga på vetenskapligt belagda resultat och positivistiska 
grunder. Nationell Psykiatrisamordning menar att det finns evidensbaserad kunskap som 
borde spridas. Vad som avses med evidensbaserad kunskap kan variera (Kazi 2003). En form 
av evidensbaserad kunskap är när praktiker själva mäter behandlingseffekter, single-case 
evaluations (se t.ex. Bloom, Fischer & Orme 2003). En annan form är när forskare genomför 
randomiserade kontrollerade studier.  
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Wieselgrens erfarenhet av utbildningssatsningar som ett sätt att sprida kunskap är att de blir 
kortlivade. Hon menar att få läser de rapporter som produceras och att även om det är möjligt 
att engagera deltagare under konferenser leder det inte till förändring. Trots att 
besöksdeltagarna under konferenser får inspiration att förändra sina verksamheter så händer 
det ingenting i praktiken. Nätverkstanken lyftes därför fram som ett alternativ eller 
komplement till kunskapsspridning för att få aktörer att ta till sig och utbyta teoretiska 
kunskaper och praktiska erfarenheter. Wieselgren menar att det finns ett stort intresse av att 
starta nätverk inom ett flertal områden, till exempel rättspsykiatrin. Risken med att många 
nätverk etableras kan vara att de överlappar varandra. Wieselgren ser dock inte detta som ett 
stort problem då sannolikheten är stor att vissa nätverk dör ut när nya etableras. 
Sammanfattningsvis kan man formulera det som att Nationell Psykiatrisamordning ser 
nätverksbyggandet som ett instrument för att stimulera samverkan mellan professioner samt 
för att sprida evidensbaserad kunskap och erfarenhet.  
 

Vi tänkte att nätverk är ju något som man brukar prata om och att det kanske skulle vara något 
att prova inom vården. Vi ville se om det också skulle kunna gå att få till nätverk som fick med 
både personal i kommun och i landsting /…/ Vår tanke med de här nätverken var att man både 
skulle kunna få den kunskap som finns nationellt serverad till sig på ett sätt så att den var 
anpassad till svenska förhållanden. Att vi utnyttjar de krafter som finns i Sverige som kan göra 
det åt alla. Men också att den skulle förmedla kontakt för att man skulle få det här praktiska, 
man kunde åka ut till varandra, lära av varandra, få se hur gör ni när ni har gruppverksamhet 
för ungdomar med schizofreni t.ex. Och vad har ni för teman då, hur gör ni? Hur många 
personal har ni? Och kan vi få vara med på en sådan så vi får se vad ni gör? (Ing- Marie 
Wieselgren) 

 
Wieselgren menar att det är svårt att bygga nätverk underifrån och att det är en fördel om 
någon uppifrån förbereder och underlättar nätverksbyggandet. Nationell Psykiatrisamordning 
valde att stödja ett nätverksbyggande kring tidigt omhändertagande vid psykos då de bedömde 
att det var här de största och svåraste behoven fanns. Anledningen till att man valde ADHD 
och autismspektrumtillstånd var att det bedömdes vara: 
 

…ett område under utveckling där kommuner och landsting inte kommit så långt än. Men där 
det också borde finnas en växande kunskap och att det var en grupp som ingen riktigt ville ta 
sig an ordentligt (Wieselgren).  

 
Förhoppningen var att båda nätverken skulle arbeta för att utveckla vårdprogram och 
kvalitetsregister. Wieselgren anger att det redan finns kvalitetsregister angående ADHD och 
schizofreni men att de inte används, även om de flesta inser fördelarna med dessa register. För 
att kvalitetsregister ska fungera måste många patienter från hela landet vara inskrivna. 
 

Det är först då du kan börja dra slutsatser idag. Där kan man väl tycka att psykiatrin ligger lite 
efter, somatiken har ju haft kvalitetsregister mycket längre på flera områden där vissa av de 
kvalitetsregistren har spelat en stor för att påverka förändringen av behandlingen/…/ om 
verksamheterna går med och jobbar på att höja sin kvalitet med hjälp av nätverken och den 
kunskap som finns där, hur ska man då mäta det då? Ja, då fanns ju kvalitetsregistren som ett 
enkelt sätt att kunna mäta det om det blir bättre för patienterna. (Ing-Marie Wieselgren)  
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Wieselgren använder en lökmetafor när hon utvecklar tanken om hur nätverk ska byggas. I 
mitten finns en central kärna med den kritisk massa som får resurser, är villiga att engagera 
sig och brinner för sitt arbete. I den yttre lökringen finns de som åker snålskjuts på andras 
arbete. De bidrar inte med något men konsumerar. Wieselgren menar att alla måste få vara 
med i ett nätverk och att även konsumenterna bör ses som viktiga.  
 
Sammanfattningsvis kan man utgå från att Nationell Psykiatrisamordning anser att det finns 
ett stort behov av att förbättra samverkan och spridning av evidensbaserad 
kunskapsanvändning samt att utveckla kvalitetsregister. Att stimulera nätverksbyggande ses 
som ett sätt att stödja denna process. 
 

Delrapportens syfte och uppläggning 
 
Syfte 
Delrapportens syfte är att beskriva och analysera hur samverkan kring nätverksbildandet inom 
projekten tidigt omhändertagande vid psykos och ADHD/autismspektrumtillstånd hos vuxna 
har fungerat, samt vilka resultat som uppnåtts.  
 
Delstudien besvarar frågor kopplade till fyra frågeområden: 
 

- Vad vill Psykiatrisamordningen respektive nätverksansvariga uppnå med nätverket? 
- Vad kännetecknar nätverkets struktur och process? 
- Vilka effekter och konsekvenser har nätverket haft för de medverkande aktörerna, 

berörda organisationer och brukarna/patienterna? 
- Hur fungerar kunskapsstyrning genom nätverk i jämförelse med annan 

kunskapsstyrning? Kan nätverk planeras uppifrån? 
 
Metod och tillvägagångssätt  
För att få en förståelse för hur nätverksbildandet fungerat och hur målen uppnåtts har 
information i första hand inhämtats av aktörer som varit aktiva i projekten (se bilaga 1). 
Frågorna har i huvudsak berört områden som: Nätverkets deltagare, målsättningen med 
nätverket, struktur och process, effekter och konsekvenser, nätverk som ett medel för 
kunskapsspridning samt nätverkets eventuella framtid (bilaga 2). Från Nationell 
Psykiatrisamordning har Ing-Marie Wieselgren intervjuats två gånger, dels när utvärderingen 
inleddes av Anders Hanberger och Rafael Lindqvist, dels i ett avslutande skede av Maritha 
Jacobsson och Gunilla Framme.  
 
Samtliga intervjuer har transkriberats och därefter analyserats i olika etapper. Inledningsvis 
har analyserna fokuserat på hur aktörerna upplevt att nätverksbyggandet påbörjats, därefter 
hur processen fortskridit. Enligt Nationell Psykiatrisamordning (2003:100) är en 
misslyckandefaktor för samverkan när professionella kulturer har olika synsätt. I analyserna 
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av intervjuerna har aktörernas professionella förhållningssätt lyfts fram, något som bland 
annat presenterats med hjälp av citat. Citaten har till viss del anpassats till skriftspråk men har 
ändå en talspråkskaraktär. Intentionen har varit att presentera utsagorna nära 
orginaltranskriberingarna för att inte förändra innehållet. Personerna som intervjuats har inte 
garanterats anonymitet. De har haft tillfälle att läsa de citat som publicerats. 
 
Material 
Totalt har 18 personer intervjuats. Från Nationell Psykiatrisamordning har Ing-Marie 
Wieselgren intervjuats och från NU! projektet Susanne Rolfner Suvanto. Inom TOP-nätverket 
har 10 personer intervjuats och ADHD/autismnätverket 6 personer (bilaga 1). Totalt har åtta 
konferenser observerats, fem TOP-nätverksträffar (två nationella, ett chefsmöte och två 
regionala) samt tre ADHD/autism konferenser. Insamlingen av materialet påbörjades i januari 
2007 och avslutades i december samma år. Information har även inhämtats från webbplatser 
och skriftliga dokument som producerats inom projekten. 
 
Avgränsningar 
De aktörer som intervjuats är i huvudsak centrala personer från arbets- och referensgrupper. 
Det betyder att det inte går att uttala sig om hur övriga nätverksaktörer, som befann/befinner 
sig mer i periferin uppfattat nätverksbyggandet. De personer som intervjuats ger en relativt 
samstämmig bild av hur processen utvecklats, varför jag bedömer att helhetsintrycket inte 
skulle ha förändrats om ytterligare någon person hade intervjuats. En annan begränsning är att 
undersökningsperioden tidsmässigt omfattat år 2007, vilket innebär att det kan vara svårt att 
uttala sig om följder och effekter därefter.  
 

Teoretiska utgångspunkter 
 
Utgångspunkter för analys av nätverken 
En vanlig föreställning är att nätverk är något som byggs underifrån på jämlika villkor. 
Nätverk kan då beskrivas som en organisering utan egentlig kärna som består av relationer 
mellan aktörer (Vedung 2006). Om nätverket har en lös struktur kan det vara oklart vilka som 
ingår eftersom det är frivilligt att medverka. Frivilligheten innebär att aktörerna kan röra sig in 
och ut i organisationen. Ett annat sätt att organisera nätverk är att någon initierar och stödjer 
samverkan mellan olika organisationer, professioner och samhällssektorer (Axelsson & Bihari 
Axelsson 2007). Hur nätverk etableras kan med andra ord ske på olika sätt. En frivillig och 
spontan integrering sker på horisontell nivå medan en styrd hierarkisk integrering sker 
vertikalt. Det finns dock ingen tydlig motsättning mellan dessa perspektiv (Axelsson & Bihari 
Axelsson 2006). Samordningen kan på en övergripande nivå vara hierarkiskt vertikal, 
samtidigt som det på en horisontell nivå sker ett frivilligt samverkansarbete.  
 
Att samordna aktiviteter kräver någon form av styrning. En idealtypisk beskrivning av 
nätverksstyrning utgår från ett demokratiskt ideal där aktörer samverkar för att implementera 
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sina idéer och utveckla något samtidigt som de bevarar sin autonomi (Hertting 2003). För att 
detta ska vara möjligt måste aktörerna frivilligt organisera sig, gemensamt konstruera mål och 
vara ömsesidigt beroende av varandra. Många nätverk etableras dock genom att någon 
formulerat ett övergripande mål. De nätverk som etablerats med initiativ från Nationell 
Psykiatrisamordning kan inte betraktas som idealtypisk nätverksstyrning eftersom Nationell 
Psykiatrisamordning är en extern pådrivare för de nätverk som etablerats och utvärderas. En 
extern pådrivare ingår kanske inte aktivt i nätverket men påverkar till exempel ekonomiskt 
och/eller moraliskt via målformulering (Vedung 2006).  
 
Nätverk kan betraktas som interprofessionella former för samverkan (jmf. Fosse 2007). 
Freidson (2001) menar att det finns en speciell professionsideologi som innebär att 
professioner strävar efter att legitimera sin egen verksamhet genom att motarbeta andra 
ideologiska förhållningssätt. Inom den egna professionen gör individerna anspråk på att en 
viss utbildning och ett visst yrkeskunnande ger speciella möjligheter att lösa vissa problem, en 
kunskap som är exklusiv för de invigda. Professionsideologin baseras på tanken att det 
allmännas bästa får företräde gentemot den egna nyttan (ibid.).  
  
Det talas också om intersektoriella nätverk som bildas när organisationer från olika 
samhällssektorer samverkar för att hitta nya innovativa lösningar på komplexa problem 
(Eriksson, Lindencrona, Olsson & Puskeppeleit 2007). Ett antagande som görs är att 
intersektoriella nätverk oftast också är interprofessionella. Eriksson m.fl. (2007) har studerat 
och jämfört tre intersektoriella nätverk. De menar att denna typ av samverkan är en komplex 
process som behöver tid för att utvecklas. För att samverkan ska fungera måste idéerna 
förankras i ordinarie verksamhet vilket innebär att ledare, professionella och brukare 
involveras i arbetet. Grundläggande är att involverade parter utgår från att varken den egna 
organisationen eller någon annan, ensam kan lösa problem. Samverkan mellan olika 
professionsideologier (jmf Freidson 2001) är en komplicerad process som innebär att 
ideologierna måste brytas mot varandra. Eriksson m.fl. (2007) rekommenderar att man inom 
intersektoriella nätverk bör bilda en processledargrupp som möjliggör att olika idéer kan 
diskuteras och relateras till varandra. Ledargruppens uppgift är att identifiera vilka 
motsättningar som finns och se till att det inom nätverket förs en dialog om olikheter och 
likheter. Processledargruppen ska ha befogenheter att föreslå och genomföra förändringar.  
 
Gränsgångare (se t.ex. Vedung 2006) kan överbrygga klyftor och röra sig horisontellt mellan 
aktörer och enheter. I ett idealtypiskt jämlikt nätverk står ingen gränsgångare hierarkiskt över 
någon annan, alla har samma makt. I maktperspektiv talar man dock ofta om att makt sällan 
eller aldrig är jämnt fördelat. När en grupp får mer makt får en annan mindre (jmf. Weber 
1947). När nätverk ska byggas mellan olika professioner bör man beakta att vissa 
professionsideologier, exempelvis läkarkårens generellt sett har större legitimitet och högre 
status jämfört med andra yrkesgruppers professionsideologier (se t. ex Erichsen 1996, 
Danemark & Kullberg 1999). Läkarkåren är en profession som ofta instruerar andra t. ex 
sjuksköterskor. Ett antagande man kan göra är att chefsöverläkare inom psykiatrin har stor 
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legitimitet i förhållande till yrkesgrupper såsom skötare och arbetsterapeuter. För att 
samverkan i nätverk mellan olika professioner ska vara möjlig behövs gränsgångare som kan 
röra sig mellan olika professioner.  
 
Tidigare studier har konstaterat att samverkan fungerar bäst när förtroendet mellan aktörerna 
är högt och man har ett gemensamt mål (De Cremer & Stouten 2003). Eriksson m.fl. (2007, s. 
90) talar om tre dimensioner för att uppnå ”positiv samverkan”: problemorientering, 
målhantering och grad av anpassning. Författarna menar att hänsyn måste tas till hur 
problemet uppfattas beroende på de olika aktörernas bakgrund. Det krävs tid för att försöka 
jämka samman och uppnå konsensus. Målhanteringen innebär att aktörerna kanske inte 
strävar mot exakt samma mål men att kompletterande mål kan identifieras. Ett sätt att 
reducera motsättningar är att skapa delmål. En förutsättning för att samverkan ska fungera är 
att aktörerna i nätverket är villiga att kompromissa (a.a.).  
 
I samband med etablering av nätverk har vissa misslyckandefaktorer identifierats. Dessa är 
enligt Hellmark och Tykesson (1999) revirtänkande, tjänstemannastyre, avsaknad av politiska 
direktiv, bristande politiska satsningar, bristande kommunikation, samordnare som tar för 
stort ansvar och känsla av uppgivenhet bland deltagare. Konflikter i samband med 
organisering kan betraktas som både negativt och positivt. En negativ aspekt är att om 
konflikterna motverkar samverkan, uppstår ingen gemensam utvecklingsprocess. Det kan 
istället resultera i att olika grupper distanserar sig från varandra. Konflikter kan även 
stimulera till innovation och nytänkande och betraktas som något positivt och naturligt 
(Pondy 1967). Genom att ventilera frustrationer och förhandla får aktörerna en känsla av 
delaktighet. Det finns också möjlighet att utmana rådande normer. Enligt detta synsätt kan 
konsensus vara något negativt som bidrar till en stagnation där rådande normer stärks. För att 
konflikter ska vara stimulerande för nytänkande krävs ledare som kan hantera dessa (Robbins 
1974).  Dels ska ledaren stimulera till nytänkande och förhandling, dels måste denne 
minimera negativa effekter som att aktörerna kan känna ovilja att samarbeta och att det 
uppstår fientlighet. 
 
I rapporten beskrivs och analyseras nätverken med hjälp av Tuckmans modell (1965) för 
grupputveckling. Axelsson & Bihari Axelsson (2007) menar att samverkan mellan 
välfärdsorganisationer ofta organiseras i multidisciplinära team där professioner arbetar över 
formella gränser för att ge service till patienter och klienter. Ett fungerande teamsamarbete 
föregås dock av en lång process. Tuckman (1965) beskriver fyra olika utvecklingsfaser där 
ledarens roll är central; forming, storming, norming, performing. Dessa faser har senare 
kompletterats med en femte, adjourning (Tuckman & Jensen 1977).  
 
Forming sker i inledningsfasen när nya medlemmar träffas och teamet ska testa olika idéer 
och etablera villkor för hur de ska kommunicera. I inledningsfasen eller formingprocessen 
menar Tuckman (1965) att teamets medlemmar kan känna dubbla lojaliteter, dels mot 
hemmaorganisationen, dels gentemot teamet. Ledarens roll är att underlätta kommunikationen 
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mellan aktörerna. I nästa fas, storming försöker medlemmarna att anpassa sina behov till 
gruppen. I denna process uppstår ofta konflikter när aktörerna ska försöka formulera 
gemensamma värderingar och mål. Tuckman menar att det ofta uppstår konflikter i samband 
med teamarbete. När detta händer är ledarens uppgift att hjälpa aktörerna att finna 
gemensamma beröringspunkter. Hur konflikthanteringen sker får betydelse för teamarbetet. 
Förhandlingarna kan leda till svåra konfrontationer som är svåra att lösa men de kan också 
bidra till ömsesidig förståelse och stärkta sociala band.  
 
Normingprocessen innebär att gruppmedlemmarna försöker att lösa konflikterna som hotar 
gruppens existens. I denna fas skapas normer och roller. Om individerna känner att de har 
förtroende och aktivt kan delta i en konstruktiv process utvecklas en gemensam teamkultur. I 
denna fas bör ledaren stödja samarbetet. Performing är den fas där medlemmarna i teamet kan 
prestera och uppnå mål. Ledarens uppgift i denna process är att underlätta teamets arbete. 
Detta är dock ingen självklar linjär process. Centralt är dock att det skapas ett förtroende 
mellan de olika aktörerna. I den sista fasen, adjourning upplöses gruppen, socialt och 
emotionellt.  
 
Tuckman beskriver processen som linjär men detta är något som kritiserats av andra (se t.ex. 
Forsyth 1990). Även om dessa stadier inte nödvändigtvis kommer i en linjär ordning kan de 
ligga till grund för att diskutera hur aktörer bygger nätverk. 
 
Inledningsvis fokuserar studien på behoven av kunskaps- och erfarenhetsutbyte, 
målsättningarna med nätverken samt vilka som deltagit i nätverken. För att få en uppfattning 
om de båda nätverkens ideologiska grund och syfte analyseras dels de mål som formulerats av 
nationell Psykiatrisamordning, dels de mål som konstruerats av aktörerna i nätverken. 
Målformuleringarna är kärnan för samverkan och något som samtliga aktörer måste förhålla 
sig till. Hur processerna utvecklats, redovisas och analyseras presenteras under rubriken 
nätverksprocesser. Här redogörs för hur nätverken arbetat för att uppfylla sina mål och vilken 
betydelse ledarna haft i detta sammanhang.  
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STUDIE  1: TOP-NÄTVERKET 
 

Bakgrund 
TOP-nätverket initierades av Nationell Psykiatrisamordning för att stimulera verksamheter att 
tidigt komma i kontakt med individer med psykos. Enligt Wieselgren var detta ett område där 
man bedömde att det fanns kunskap som borde förmedlas. 
 

… det finns ganska mycket kunskap som man är överens om. Det finns en kunskapsöversikt 
som kom från Socialstyrelsen. Det blev inte nationella riktlinjer utan en kunskapsöversikt. Det 
har funnits intresse i Sverige av att jobba med tidiga insatser till nyinsjuknade i psykoser. 
Därför tog vi psykoser. Vi tyckte att det var ett område där det fanns mer kunskaper än vad 
man använder trots att kunskaperna har funnits samlade ganska länge. 

 
Det operativa projektarbetet påbörjades i januari 2006. Syftet var enligt uppdragskontraktet 
(Dnr. 00-1113/2005) att etablera nätverk för verksamheter som arbetar med tidig intervention 
vid psykoser, formulera rekommendationer för god psykosvård vid nyinsjuknande, ge 
kompetensutveckling och stimulera framtagandet av ett vårdprogram. Projektet tilldelades 
4.425.000 kronor för perioden fram till och med december 2006. 
 
Upplevda behov i fråga om tidigt omhändertagande vid psykos 
Enligt Nationell Psykiatrisamordning finns ett stort behov av att förbättra psykosvården. 
Cullberg hade till exempel kontaktat Nationell Psykiatrisamordning och föreslagit att man 
skulle satsa medel för att förbättra omhändertagande vid psykos. 
Ofta handlar det om ”vårdtunga” grupper som dels har behov av stöd i sina hemkommuner, 
dels upptar en stor andel av vårdplatserna (Wieselgren). Det finns därför ett stort behov av att 
utveckla vården och förbättra samverkan mellan kommun och landsting.1 Samtliga 
intervjuade välkomnade att Nationell Psykiatrisamordning gjorde denna satsning eftersom de 
upplever att psykiatrin är och har varit ett lågstatusområde. Några av de problem som lyfts 
fram är att man i det dagliga arbetet inte har tid att söka nya aktuella och relevanta 
forskningsrön. De som intervjuats upplever också att det är svårt att utveckla samarbete med 
andra verksamhetsområden, t.ex. mellan psykiatrin och socialtjänsten och/eller barn och 
ungdomspsykiatrin för att psykiskt sjuka snabbt ska få adekvat vård. En tredje aspekt som 
betonas är geografiska skillnader. I dag bemöts psykiskt sjuka på olika sätt beroende på var i 
landet de bor. Johan Cullberg, professor i psykiatri poängterar vikten av att förbättra 
omhändertagandet av patienter som möter psykiatrin första gången.  
 

Det är oerhört skrämmande att komma till psykiatrin för en nitton-, tjugoårig kille eller tjej som 
aldrig varit med om sådant tidigare. Det inträffar saker omkring patienterna som de upplever 
väldigt integritetskränkande. Man fråntas sina rättigheter på en gång och man får inte gå ut. Det 
är en väldigt skrämmande situation för en person som aldrig varit med om det tidigare, på 
sådana avdelningar. De ska de slippa /.../ Många lugnar sig också med ett gott 
omhändertagande, psykosen går över ganska snart och så vidare. Det är det mänskliga mötet i 
första hand, sen har vi ju en arsenal av behandlingsmetoder. 

                                                 
1 I rapporten skriver jag landsting men avser även regioner. 
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Ett centralt problem som samtliga intervjuade berör är de attitydproblem som psykiskt sjuka 
möter i samhället. Jan-Olof Forsén, förbundsordförande i RSMH (Riksförbundet för Social 
och Mental Hälsa) gör en jämförelse, ”när jag växte upp var man rädd för atombomben, idag 
är man rädd för sådana som mig”. I intervjuerna talar några om de stora kostnader som den 
här patientgruppen kostar årligen. Forsén menar att det finns en problematik med det 
språkbruk som används när man talar om kostnaderna för psykosvården. Han menar att man 
istället borde tala om investeringar, ”en investering behöver inte ha en ’payoff’ på en månad 
eller ett år. Det kan ta tio år eller längre tid”. 
  
Upplevda behov av nätverk 
En av anledningarna till att man inom Nationell Psykiatrisamordning upplevde att det fanns 
behov av att etablera nätverk var att det fanns kunskap och erfarenhet som borde spridas 
mellan olika verksamheter i kommun och landsting (Wieselgren). Det fanns t.ex. den 
kunskapsöversikt (2003) som hade utarbetats för Socialstyrelsen. Enligt intervjuerna fanns det 
dock delade meningar om behovet av att utveckla nätverk. Vissa upplevde att det fanns ett 
uttalat behov av att skapa rikstäckande nätverk. Andra ansåg att det redan fanns upparbetade 
nätverk. De hade därför svårt att inse betydelsen av ett nytt när projektet startade. Den 
operativa projektledaren Annette Lassinger som anställdes för att starta upp nätverksarbetet 
upplevde också att många av aktörerna i inledningsskedet inte kände att det fanns något behov 
av nya nätverk. Hon menar dock att när projektet väl påbörjades uppfattade de flesta 
nätverksidén som något positivt. Det fanns förhoppningar om nya idéer. 
 

Nätverkets deltagare 
 
Nationell nivå 
När Nationell Psykiatrisamordning skulle välja aktörer till detta nätverk hade man en 
förhoppning om att det skulle vara enkelt att komma igång med arbetet.  
 

När det gällde psykos tänkte jag att det skulle vara lättast [i jämförelse med de andra två 
nätverken som startade]. Man hade kommit långt och var ganska överens. Det borde vara 
självklart vad man borde göra. Det fanns fortfarande lite spänningar mellan det medicinska-
biologiska och det mera psykologiska [synsättet]. Hur skulle man kunna överbrygga detta? Vi 
ville få med några som var lite seniora och hade auktoritet. Vi tittade på Frits-Axel Wiesel och 
Johan Cullberg. I och med att jag själv jobbat med tidiga psykoser visste jag att det fanns en 
grupp i Uppsala, som skulle kunna stötta Frits-Axel med mera av det taktiska (Ing- Marie 
Wieselgren).  

 
Nationell Psykiatrisamordning kontaktade Cullberg och Wiesel med förhoppning om att de 
skulle kunna utveckla nätverkstanken och förena olika perspektiv. Tanken var att det inom 
projektet skulle etableras tre grupper, en styrgrupp bestående av ett fåtal personer som hade 
befogenhet att styra verksamheten, en operativ arbetsgrupp som verkställde det som 
styrgruppen bestämt samt en referensgrupp som gav stöd och inspiration (Wieselgren).  
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Enligt uppdragskontraktet (Dnr 00-1113/2005) skulle Frits-Axel Wiesel, Johan Cullberg, 
Bruno Hägglöf, Lennart Lundin, två brukarrepresentanter samt Åsa Wicklén som 
föredragande ingå i en styrgrupp. I en arbetsgrupp skulle fyra personer delta. Inom TOP-
nätverket etablerades dock endast en arbetsgrupp. Enligt intervjuerna var anledningen till 
detta att man ville ha med alla viktiga personer i det grundläggande arbetet. Tretton personer 
ansågs vara en lämplig storlek, inte för liten men inte heller så stor att det skulle bli svårt att 
uppnå något konstruktivt.  
 
TOP-nätverkets nationella arbetsgrupp 
Frits-Axel Wiesel, projektledare, professor i psykiatri vid Uppsala universitet, överläkare vid 
kliniken för Psykos och rehabilitering Uppsala Akademiska sjukhus.  
Johan Cullberg, professor i psykiatri, f.d. överläkare som för närvarande har en 
deltidsgästprofessur på Ersta Sköndals högskola. 
Jan-Olof Forsén, förbundsordförande RSMH. 
Bruno Hägglöf, professor och överläkare vid Barn och ungdomspsykiatrin, Norrlands 
universitetssjukhus Umeå. 
Lennart Lundin, legitimerad psykolog och chef för Psykossektionen vid Sahlgrenska 
sjukhuset Göteborg. 
Kerstin Nilsson, legitimerad psykolog och psykoterapeut, Malmö. 
Margit Olsson, legitimerad psykolog och psykoterapeut, Södertälje. 
Åsa Wicklén, legitimerad arbetsterapeut och avdelningschef vid ungdomsteamet i Uppsala. 
Lise-Lott Nilsson, högskolelektor i psykisk ohälsa, Malmö. 
Catharina Sigalin, överläkare och legitimerad psykoterapeut, Jönköping. 
Pia Sjöstrand, enhetschef för rehabiliterings- och psykosöppenvårdsenhet, Södertälje. 
Annette Lassinger, anställdes som operativ projektledare 
Sara Wieselgren, som tidigare arbetat med administrations och ekonomifrågor anställdes 
som projektassistent.  
 
Medlemmarna i arbetsgruppen har olika yrkesbakgrund, läkare, psykolog, arbetsterapeut, 
representant från brukareförening, lektor, kommunrepresentant och administratörer. Dessa 
personer kan i nätverkssammanhang beskrivas som potentiella gränsgångare (jmf. Vedung 
2006). De representerar organisationer men kommunicerar som enskilda individer. 
Tillsammans med de enheter de representerar bildade ovanstående personer TOP-nätverkets 
nationella arbetsgrupp. Den nationella arbetsgruppen utgör samtidigt ryggraden i TOP-
nätverket. 
 
Regional nivå 
På regional nivå bildades sex nätverk. De indelades efter de sex sjukvårdsområdena. 
Inom de olika regionerna tillsattes en huvudsamordnare för varje arbetsgrupp. 
Arbetsgrupperna bestod av mellan sex och tolv deltagare. 
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Samordnare på regional nivå 
Region 1: Elise Rosenberg, psykiatrisjuksköterska och avd.chef för psykosenheten i Ljungby. 
(Skåne, Kronoberg, Halland och Blekinge)  
Region 2: Lennart Lundin, psykolog, Göteborg. (Västra Götalands region) 
Region 3: Sebastian Winkler, psykiater, Norrköping. (Norrköping, Jönköping, Östergötland, 
Kalmar) 
Region 4: Margit Wallsten, psykolog och psykoterapeut, Södertälje. (Stockholm Gotland) 
Region 5: Åsa Wicklén, arbetsterapeut, Uppsala. (Uppsala, Sörmland, Värmland, Örebro, 
Västmanland, Dalarna, Gävleborg 
Region 6: Björn Norlin, psykiater, Sundsvall. (Västernorrland, Jämtland, Västerbotten, 
Norrbotten) 
 
Tillsammans har de nationella och regionala arbetsgrupperna utgjort TOP-nätverkets kärna. 
Sammanlagt deltog 13 aktörer i det nationella nätverket. Två av de regionala 
huvudsamordnarna, Lennart Lundin (reg.2) och Åsa Wicklén (reg. 5) var också aktiva i den 
nationella arbetsgruppen. Samordnarna för de regionala nätverken var psykiatrer, psykologer 
och en arbetsterapeut. Psykiatrer och psykologer är de professioner som dominerat bland 
kärnaktörerna. Under projekttiden har tolv regionala och fyra nationella möten hållits där 
sammanlagt 500 personer från 150 olika verksamheter kommit i kontakt med nätverket 
genom de nätverksträffar som arrangerats (Slutrapport 2007). 
 

Målsättning med nätverket 
 
Nationell Psykiatrisamordnings övergripande mål uttrycks i uppdragskontraktet (Dnr 00-
1113/2005): 
 

Övergripande mål 
 
Att alla landsting i hela Sverige ska ha enheter eller funktioner för att kunna ta emot och ge 
kvalificerad vård till personer med misstänkt psykossjukdom i ett tidigt stadium samt att kunna 
ge fortsatt vård vid konstaterad psykossjukdom. Vården ska ske i enlighet med den 
Kunskapsöversikt som finns utgiven av Socialstyrelsen och innehålla tidig upptäckt, utredning, 
behandling, socialt stöd och omsorg, rehabilitering.  

 
Syfte: 
Att skapa tillgänglighet till god psykosvård över hela Sverige där de organisatoriska 
modellerna blir beroende på de demografiska etc. förutsättningarna. Att hitta en modell för 
införande av vedertagen kunskap och få ett rikstäckande genomslag. 
 
Metod: 
Upprätta nätverk mellan enheter i Sverige. Ge möjlighet till kompetensutveckling, handledning 
och stöd. Skapa former för kunskapsutbyte mellan enheter. Stimulera till deltagande i 
nationella kvalitetsregister. Revision hos varandra. Inter-peer-revision. 
 
Utvärdering: 
Senast 30 maj 2007 presenteras en utvärdering av hur många enheter som finns i nätverket och 
någon typ av poängbedömning av vad de olika verksamheterna har att erbjuda samt hur vården 
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är utformad. Beskrivning av aktiviteter som gjorts och förslag till fortsatt arbete. Rapport till 
Socialstyrelsen enligt mall. 

 
Detta sammanfattar utgångspunkterna för nätverksprojektet. Inom TOP-nätverket formulerade 
aktörerna så småningom sitt syfte på följande sätt 
 

Projektets vision är att den som insjuknar i psykos ska få vård och stöd där tidig upptäckt, 
behandling, rehabilitering och uppföljning är av hög kvalitet samt där patienter och närstående 
är delaktiga. Insatserna ska vara kunskapsbaserade och präglas av humanitet och omtanke 
(www.topnatverket.se, s.3 Riktlinjer). 

 
Enligt TOP-nätverkets egen slutrapport (2007) beslutade man sig för fyra mål: 
 

1. Bygga nätverk – för verksamheter inom Sverige som arbetar med tidig intervention vid 
psykoser. 
2. Rekommendation för god psykosvård för nyinsjuknade – utarbetas på grundval av 
evidensbaserade metoder, förslagsvis i form av punktprogram. 
3. Kompetensutveckling – ge möjligheter till kompetensutveckling, skapa former för 
kunskapsutbyte och stimulera till deltagande i nationella kvalitetsregister. 
4. Stimulera 

A. framtagandet av vårdprogram i enlighet med kunskapsbaserade metoder för patienter 
med psykos (som bör innehålla tidig upptäckt, utredning, behandling, socialt stöd och 
omsorg samt rehabilitering) 

B. speciella team för behandling av förstagångspsykoser, i mån av resurser 
C. samarbete mellan barn-, ungdoms och vuxenvården 
D. samarbete med socialtjänsten (Slutrapport 2007 s. 4) 

 
De mål som formulerades inom TOP-nätverket stämmer väl överens med de mål som 
formulerades av Nationell Psykiatrisamordning. Något som understryks av Nationell 
Psykiatrisamordning och ett flertal av de intervjuade är betoningen på evidensbaserad 
kunskap.  
 

Struktur och process 
 
Enligt uppdragskontraktet (Dnr 00-1113/2005) fick TOP-projektet till uppgift att bygga 
nätverket i tre olika faser. 
 
Uppstart - Fas 1 Uppdrag från nationell Psykiatrisamordning 

Göra en utförlig projektbeskrivning och arbetsplan. Detaljerad budget för fas 2 och 3. Komma 
med förslag på personer till styrgrupp, arbetsgrupp. Anställa projektledare. Samla de enheter 
som finns i Sverige med denna inriktning till ett första nätverksmöte (Uppdragskontrakt Dnr 
00-1113/2005). 

 
Wieselgren menar att ledarna för nätverken fick utrymme att själva utveckla projektarbetet. 
Något som komplicerade uppstartsfasen var att det fanns en konflikt mellan de centrala 
aktörerna – Wiesel och Cullberg. Konflikten handlade om spänningar och motsättningar 
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mellan ett kognitivt, evidensbaserat förhållningssättet som företräddes av Wiesel och ett 
psykodynamiskt synsätt som representerades av Cullberg.2  
 
Cullbergs vision med nätverket var att de skulle samla engagerade aktörer som var 
intresserade av att tänka i nya banor för att bryta det gamla polikliniktänkandet. De som 
arbetar med psykospatienter borde satsa mer på att träffa patienterna i sin egen miljö och göra 
täta återbesök än att fokusera på institutionsvård. Enligt Cullberg är detta ett arbetssätt som 
psykiatrin inte är van vid. Det vanliga är att de endast erbjuder mediciner och i bästa fall 
terapi. Nätverksarbetet skulle enligt honom kunna entusiasmera individer som arbetar inom 
psykiatrin så att de förstår att de har ett viktigt och intressant arbete. 
 
Wiesel å sin sida utgick från att nätverkets huvuduppgift var att utveckla ett vårdprogram i 
överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet samt att starta nya 
utbildningsprogram där det kognitiva förhållningssättet dominerade. Den evidensbaserade 
kunskap som Wiesel hänvisade till handlar i huvudsak om kontrollerade studier som 
genomförs av forskare. Han menade att de som arbetar inom psykiatrin måste utveckla större 
självförtroende samt att det finns några spjutspetsar som är särskilt kompetenta. För att 
illustrera detta jämförde han psykiatrernas yrke med kirurgernas enligt en rankningsskala. I 
dag står neurokirurger högst upp på skalan, längst ner finns psykiatrer och allmänläkare. Detta 
borde jämnas ut. Ett sätt att ge större legitimitet till den psykiatriska professionen är att betona 
evidensbaserad kunskap. Brukarrepresentanten Forsén är liksom Cullberg kritisk till detta 
förhållningssätt. De menar att man inte kan jämföra somatiken med psykiatrin. 
Evidensbaserad kunskap är viktig, men det viktigaste är ändå att lyssna till den enskilde 
individen och skapa ett förtroende mellan läkare och patient. 
  
Motsättningarna mellan de båda centrala aktörerna innebar att det inledningsvis inte fanns 
någon stark gemensam vision av hur nätverken skulle byggas. Några av de intervjuade från 
arbetsgruppen menar att det var en onödig konflikt eftersom det inte är en självklarhet att 
förhållningssätten står i motsättning till varandra. Lassinger uttrycker det på följande sätt: 
 

Jag kan bli lite fascinerad över de här två lägren med psykodynamiskt och KBT [kognitiv 
beteendeterapi]. Jag är själv anhängare av KBT men kan ändå inte riktigt förstå 
motsättningarna. Beroende på vad patienten behöver just då krävs det ena eller det andra. Det 
bästa är egentligen att ha patientens bästa för ögonen oavsett vad det innebär /…/ Jag kan 
uppleva att det kanske är så att man inom det psykodynamiska har mindre klara mål med 
patienterna. Man vill se processen men inte var slutet är. KBT är mer inriktat på resultat som 
man kan se. Jag kan tänka mig att det som patient kan vara bra att se en tydlighet. Att titta, du 
var här förut. Att man ser att du faktiskt har utvecklats positivt.  

 
Cullberg menar också att metoderna kompletterar varandra och att man måste ha tillgång till 
båda synsätten. Forsén ser egentligen inte någon motsättning mellan de olika perspektiven 
men sympatiserar i första hand med det mer psykodynamiska förhållningssättet. 
  

                                                 
2 Cullberg redogör för sitt förhållningssätt till det psykodynamiska och kognitiva perspektivet i sina memoarer  
Johan Cullberg. Mitt psykiatriska liv (2007).  
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Jag tycker man ska dra ner tonerna för vad som gäller evidens och inte. Jag menar att den äldre 
terapin har funnits väldigt länge och det kan ju inte vara felaktigt eller ovetenskapligt. Jag 
tycker att de bråkar för mycket om sådant. Det viktiga är kanske inte vilken form av terapi. Det 
är lite enkelspårigt att tro att kognitivt är något snabbköp att tänka annorlunda. Det går lättare 
med sådana här fobier som flygrädsla eller så. Det här är mycket djupare frågor. 

 
De intervjuade menar att ett av de stora problemen i inledningsskedet var att Wiesel och 
Cullberg fokuserade på svårigheterna med att förena de olika synsätten istället för att se 
möjligheterna med nätverksarbetet för tidigt omhändertagande vid psykos. För att samarbetet 
inte skulle bryta samman kontaktade Cullberg Wieselgren vid ett par tillfällen för att medla. 
Som projektledare för TOP-nätverket fick Wiesel en central position. 
 
Enligt intervjuerna samlade Wiesel och Cullberg vissa personer med liknande grundsyn kring 
sig. Med tanke på att Wiesel hade en starkare position, bland annat genom att sekretariatet 
knöts till hans klinik, kan gruppen kring honom betraktas som en kärntrupp. I kärnan som 
bildades kring Wiesel, ingick bl.a. Åsa Wicklén, Lennart Lundin och Annette Lassinger. 
Wiesel framstod redan i uppstartsfasen som en auktoritär ledare, något som han själv var 
medveten om.  
 

Jag försöker vara ’open-minded’ som jag själv ser det men i vissa lägen har jag under resans 
lopp, som jag själv ser det, tvingats inta ett mer bestämt förhållningssätt. 

 
Wiesel (med stöd av Wieselgren) beslöt i ett tidigt skede att anställa Lassinger som operativ 
projektledare, något som har uppfattats både positivt och negativt inom gruppen. Samtliga 
menar att hon varit kompetent och engagerad. Vad som framhålls som positivt är att hon hade 
erfarenhet av projektledaruppdrag och nätverksarbete sedan tidigare. Det negativa var att hon 
inte hade någon fackkunskap inom psykiatrin. Även i denna fråga hade Cullberg och Wiesel 
olika uppfattningar. Wiesel menade att det viktigaste var att det fanns någon som visste hur 
man arbetade i projekt medan Cullberg menade att det var viktigare att denna person var insatt 
i psykiatriområdet. Han menar därför att det skulle ha varit en fördel om den operativa 
projektledaren vore en erfaren sjuksköterska eller kurator från psykiatrin. Vad man kan anta 
är att det fanns en rädsla för att styrningen från Wiesel skulle bli ännu starkare om det fanns 
en nära allians mellan Wiesel och den operativa projektledaren.  
 
Ett par av de intervjuade framhåller att Wiesel och den operativa projektledaren i 
uppstartfasen förbisåg att det redan fanns existerande nätverk. Istället för att utveckla dessa 
fokuserade man på att etablera nya nätverk. Ett problem med detta var att det var svårt att 
entusiasmera dem som redan ingick i olika nätverk.  
 
Lassinger utarbetade en arbetsmodell för att ett kontinuerligt samarbete skulle komma till 
stånd. Det innebar att gruppen träffades vissa eftermiddagar för att diskutera nätverksarbetet. 
Arbetsgruppen har träffats vid åtta (eller nio) tillfällen (Slutrapport 2007). De första träffarna 
handlade om att skapa en struktur. Lassinger beskriver det på följande sätt: 
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Jag har av egen erfarenhet lagt någon slags första förslag på en modell som projektgruppen 
tyckte var bra. För det har inte funnits så mycket erfarenhet av nätverk i projektgruppen. Utan 
där har jag sagt, tycker ni att det här verkar okej. Det har man tyckt. Då har jag utgått från att så 
här borde det fungera. Jag sökte efter information någonstans om hur man skapar nationella 
nätverk, men det fanns ingen bok, ingenting. 

 
Ett av de grundläggande målen TOP-projektet formulerade var att bygga nätverk för 
verksamheter inom Sverige som arbetar med tidig intervention vid psykoser. Den första 
projektträffen hölls den 9 januari 2006. För att samla aktörer från olika delar i landet inbjöd 
arbetsgruppen till ett första idéseminarium. Den 30 januari 2006 träffades 97 personer från 61 
enheter (enligt Slutrapport 2007) för att diskutera hur nätverken skulle kunna formeras. Mötet 
inleddes med att Nationell Psykiatrisamordning gav en övergripande bild av sina visioner. 
Därefter presenterade fjorton enheter från olika delar av landet sina verksamheter. Lassinger 
poängterade under mötet vikten av att tidigt försöka utarbeta mätbara mål. Hon lät också 
mötesdeltagarna fylla i en enkät för att få insikt i hur aktörerna ville att nätverken skulle 
fungera. En grundläggande fråga som ställdes var: Vad vill alla ni som är här nu ha ut av det 
här?  Enligt de svar som inkom var aktörerna intresserade av att bilda ett nationellt och flera 
regionala nätverk. Under mötet informerade arbetsgruppen att man även planerade att 
sammanställa riktlinjer för god psykosvård för nyinsjuknade. De beslöt också att utse en 
huvudansvarig och en arbetsgrupp för sex olika regioner ute i landet.  
 
Under uppstartfasen hade arbetsgruppen i stort sett uppfyllt de villkor som formulerats i 
uppdragskontraktet för fas 1. Övergripande mål för arbetet hade formulerats, arbetsgruppen 
formerats, projektledare anställts och man hade samlat enheter till ett första möte. 
Projektledningen hade dock inte följt Nationell Psykiatrisamordnings önskan om att bilda en 
styr- och en arbetsgrupp. (I vilken utsträckning ekonomin planerats för fas 2 och 3 har inte 
studerats inom ramen för denna rapport) En av de intervjuade upplever att de arbetade för 
snabbt i inledningsskedet. Han menar att nätverksbyggande måste få ta tid och att det är 
viktigt att förankra idéer. Om man arbetar för snabbt finns det risk att nätverk dör ut.  
 
Uppstartfasen kan med Tuckmans (1965) termer beskrivas som forming och storming. 
Konflikten mellan Cullberg och Wiesel präglade den initierande fasen, något som kan 
betraktas som en stormingprocess. Konflikten handlade om grundläggande värderingar för hur 
man ska förhålla sig till det psykodynamiska förhållningssättet. Några av de intervjuade 
menar att konflikten mellan Cullberg och Wiesel var personlig. Den fick därför stora 
konsekvenser för resten av arbetsgruppen när medlemmarna skulle positionera sig och sina 
idéer i förhållande till varandra. Utifrån denna förståelse kan man anta att uppstartfasen inte 
handlade om idealtypisk samverkan (jmf Hertting 2003) där samtliga aktörer i kommunikativ 
gemenskap på lika villkor kunde positionera sig och sina idéer. Nätverket startade i hög grad 
som ett vertikalt styrsystem (jmf Axelsson & Bihari Axelsson 2007). Initiativet kom från en 
extern aktör, Nationell Psykiatrisamordning som utformade övergripande mål och valde 
ledare. Ett sätt att stärka den horisontella styrningen kan vara att ledaren aktivt arbetar för att 
stärka ett tvärgående nätverksarbete. Något som försvårade detta kan ha varit att ledaren själv 
var inblandad i konflikten och därför hade svårt att distansera sig. Tuckman menar att 
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ledarens roll är att hjälpa aktörer som kommer i konflikt att underlätta kommunikationen och 
finna gemensamma beröringspunkter. Istället för förhandling uppstod två olika läger, något 
som kanske inte stimulerade till interprofessionellt nytänkande.  
 
Organisationsfas – Fas 2 
Enligt uppdragskontraktet (Dnr 00-1113/2005) skulle TOP-nätverket i nästa steg arbeta enligt 
följande. 
 

Fas 2: Uppdrag från nationell Psykiatrisamordning 
Rekrytera nya enheter till nätverket. Inventera behov av kompetensutveckling och handledning. 
Skapa en organisation som kan utveckla material, tillhandahålla utbildning och som kan ordna 
kunskapsutbyte mellan olika enheter. Beskriva olika modeller för funktionen ”tidigt 
omhändertagande vid psykos” anpassade till skilda förutsättningar geografiskt, 
befolkningsmässigt osv. (Uppdragskontrakt Dnr 00-1113/2005). 

 
Det andra nätverksmötet ägde rum den 3 april 2006. Totalt deltog 155 personer som 
representerade 84 enheter (Slutrapport 2007). Under detta möte ville man samla erfarenheter 
av hur olika enheter arbetar med förstagångsinsjuknande ute i landet. Man ville också få 
insikter om hur arbetet skulle kunna utvecklas, t. ex hur ett dokument för god psykosvård 
skulle kunna utarbetas. Vid mötet presenterades en årsplanering där man beslutade att 
genomföra två nätverksträffar per region och ett nationellt nätverksmöte. 
 
Etablering av regionala nätverk  
De första regionala mötena initierades av arbetsgruppen och hölls under perioden 2-11 maj 
2006. Lassinger deltog vid de första två träffarna inom varje region (andra träffen hölls mellan 
perioden 7-21 september 2006). Hennes målsättning var att de regionala nätverken borde 
utarbeta egna mål och utse en huvudsamordnare samt en mindre arbetsgrupp som 
strukturerade arbetet. Under mötet presenterades nationella TOP-nätverkets mål och vilka 
förväntningar som fanns angående etablering av regionala nätverk. Lassinger föreslog att de 
regionala arbetsgrupperna skulle upprätta en formell mötesstruktur med mötesprotokoll och 
tydliga målformuleringar, något som senare kunde presenteras på webbplatsen 
(www.topnatverket.se). Lassinger var aktiv och pådrivande under nätverksmötena, något som 
uppfattades både positivt och negativt. Vissa menar att det var en nödvändighet för att komma 
igång med arbetet. Andra anser att det blev oklart om de regionala nätverken skulle styras 
uppifrån eller om aktörerna själva kunde utveckla arbetet. Två av aktörerna på regional nivå 
formulerar det på följande sätt: 
 

Vi blev tillfrågade om det här med protokoll och liknande. Vissa blev lite fundersamma kring 
vad är det här. Ska vi köra igång självständigt eller inte. Det kanske inte var för mycket 
styrning men jag har upplevt att den blev otydlig, ska vi nätverka själva nu eller vad? 
 
Hon [Lassinger] misstolkade och drog slutsatser för snabbt av vad vi tyckte. Jag tror att det 
hände rätt mycket där som blev lite, en del tappade nästan lusten. Jag tror att det egentligen är 
en mer långvarig process, det gick lite för fort, så känner jag. 
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Att Lassinger hade en central roll bidrog till att nätverksarbetet i de olika regionerna startade 
på ett likartat sätt. Inom vissa regioner fanns dock redan etablerade nätverk, t.ex. i 
stockholmsregionen. 
 

Det fanns redan en arbetsgrupp inom stockholmsregionen som kallar sig för 
stockholmsnätverket och jobbar precis, som jag har förstått det efter TOP-nätverkets 
målsättning. De har hållit på i ungefär tre år. Så det har funnits en arbetsgrupp. Man utökade 
den arbetsgruppen som redan fanns. De som inte haft tillgång till gruppen, bland annat de från 
Gotland, har bjudits in att komma med i den redan befintliga arbetsgruppen. Anledningen till 
att man vill behålla den befintliga arbetsgruppen är för att man upparbetat strukturer och man 
vet att det fungerar. Vi beslutade på sista gemensamma mötet att det är dumt att ta bort det som 
redan fungerar. Då behöll man kärnstrukturen men man lägger till, utökar (Gabriella Stålberg). 

 
Exempel på frågor som diskuterades i de regionala nätverken: 
 

Vad har vi för vårdprogram? Hur jobbar vi? Finns det psykosteam på alla ställen? Hur ska man 
starta, få igång psykosteam? Sådana saker har vi diskuterat. Likadant hur ska vi använda 
kvalitetsinstrument. Det ska vi fortsätta med. Likadant ska vi definiera vad är TOP? Vad menar 
vi med tidigt omhändertagande, för vi har så många olika definitioner. Här i Ljungby säger vi 
TIP, inne i Skåne är det mycket med NIP-verksamhet. Vi måste försöka enas så att vi menar 
samma sak (Elise Rosenberg). 

 
På nätverksträffarna har olika enheter presenterat sina verksamheter, vilket innebär att 
deltagarna har tagit del av varandras erfarenheter. Något som diskuterats har varit innehållet i 
de riktlinjer för tidigt omhändertagande vid psykos som var under utarbetande samt hur man 
kan stimulera till deltagande i kvalitetsregister (något som jag återkommer till nedan). I de 
olika regionerna formulerades lokalt anpassade mål, inom ramen för de nationella. Hur 
mötena arrangerats i de olika regionerna har varierat. Vissa regioner har haft relativt tydliga 
strukturer medan andras varit lösare. En av de intervjuade upplevde att det var oklart vilken 
roll han hade som huvudsamordnare (Norlin). Inom ett flertal regioner har de ekonomiska 
villkoren för nätverkens fortlevnad diskuterats, framför allt i de regioner där avstånden är 
långa. Antalet deltagare vid de regionala nätverksmötena varierade mellan 20 och 57 personer 
(Slutrapport 2007). 
 
Ett tredje nationellt nätverksmöte hölls den 13 november 2006, i Norra Latins konferenscenter 
i Stockholm. Totalt deltog 186 personer som representerade 109 enheter (Slutrapport 2007). 
Under mötet redovisades en utvärdering av nätverksarbetet som genomförts på regional nivå 
där det framkom att de flesta varit mycket positiva. För att få ett internationellt perspektiv var 
Kim Mueser, forskare från Darthmouth inbjuden, vilket uppskattades av de intervjuade. Trots 
att projektet egentligen avslutats fanns vissa medel för fortsatta aktivitet under första delen av 
2007. Det fjärde nationella mötet hölls den 22 januari 2007. Totalt deltog 180 personer som 
representerade 96 enheter (bid.). Under detta möte redogjorde regionerna för sina aktiviteter. 
Även vid detta tillfälle föreläste en internationell talare, Max Birchwood från universitetet i 
Birmingham. 
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Riktlinjer för tidigt omhändertagande vid psykos 
Det andra delmålet som utarbetades av arbetsgruppen för det nationella nätverket var att skapa 
riktlinjer för tidigt omhändertagande vid psykos. Dessa riktlinjer skulle utarbetas i enighet 
med evidensbaserade metoder (Slutrapport 2007). Wieselgren anger att det finns ett flertal 
vårdprogram i landet som inte används. Förhoppningen var att TOP-nätverket skulle 
formulera gemensamma riktlinjer och driva på den praktiska användningen av 
vårdprogrammen. För att detta skulle fungera föreslog man att nätverket skulle utarbeta en 
mall med riktlinjer som sedan kunde anpassas till lokala villkor.  
 
Under hösten 2006 utarbetade arbetsgruppen ett förslag till riktlinjer som sedan skickades till 
de regionala nätverken för granskning. Kommentarerna som inkom granskades därefter av 
arbetsgruppen som omarbetade vissa punkter. I början av februari 2007 trycktes riktlinjerna 
upp och fanns tillgängliga, bland annat på TOP-nätverkets hemsida 
(http://www.topnatverket.se). 
 
Enligt Wiesel utgick arbetsgruppen från att riktlinjerna skulle utvecklas i överensstämmelse 
med vetenskap och beprövad erfarenhet. Han menade att ett av problemen ute i landet var att 
verksamheterna hade svårt att förändra sina arbetssätt, trots att det ständigt kommer nya 
forskningsrön. När riktlinjerna skulle utformas utgick arbetsgruppen från att de skulle vara 
möjliga att tillämpa för de flesta enheter, oberoende av geografiska och/eller ekonomiska 
villkor. Ett annat syfte med riktlinjerna var att de skulle kunna fungera som 
kvalitetsindikatorer (Lundin). Anges det t.ex. i riktlinjerna att psykospatienter ska ha rätt till 
snabb kontakt är detta något som måste beaktas i praktiken. 
  
Lassinger upplevde att det på nationell nivå fanns stor öppenhet vad gällde arbetet med 
riktlinjerna. Många delade med sig av vårdprogram och checklistor för att försöka utveckla 
gemensamma utgångspunkter och det fanns en vilja att utarbeta en gemensam plattform. 
Regionsamordnare Björn Norlin menar att arbetet med riktlinjerna på regional nivå i hög 
omfattning styrdes av den nationella arbetsgruppen.  
 

Det var färdigberett. Samtidigt fick man fundera på, vad ska vi göra för regionala riktlinjer när 
det finns nu de här nationella riktlinjerna? För vi köper ju dem och utgår från dem. Sen 
försöker vi att anpassa dem till vår verklighet. Då blir det mera på lokal nivå, det blir lokala 
vårdprogram, där nationella riktlinjerna ligger till grund. Det är ju mycket som är gjort i den 
här centrala arbetsgruppen. 

 
Diskussionerna kring riktlinjer har varierat mellan olika regioner. I vissa regioner utgick 
man från den nationella arbetsgruppens rekommendationer. I andra regioner påbörjades 
intensiva diskussioner.  Wicklén upplevde inte att någon region ifrågasatte riktlinjerna i stort. 
Däremot ansåg några att det på vissa håll inte fanns ekonomiska och geografiska möjligheter 
att till fullo anpassa sig till riktlinjerna. Den starka betoningen på evidens var dock något som 
ifrågasattes. 
 

…vi blev ombedda att läsa igenom förslag på TOP-projektets riktlinjer. Flera av oss [i 
regionen] hade tagit det på allvar och läst igenom förslaget. Vi ägnade en stor del av det mötet 
till att diskutera. Hur ser vi på det här? Det förväntades att vi skulle ge ett gemensamt förslag 
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inom denna region. Det blev tydligt att majoriteten i vårt nätverke reagerade på vissa 
formuleringar /…/ De lyfte fram läkemedelsbehandling och den terapeutiska biten. Det blev 
också enda stället man hade en fotnot. Det var kring att det skulle vara evidensbaserad 
psykoterapeutisk inriktning där kognitiv och kognitiv beteendeterapeutisk behandling är det 
enda som har visats vara evidens på. Det här väckte mycket reaktioner. Vi diskuterade det. Det 
märktes att vi i vårt nätverk vände oss mot och reserverade oss bland annat kring den 
formuleringen. Det inbjuder till polemik, vilket inte är konstruktivt. De som drabbas av det är 
patienterna /…/ Det räcker inte att ha, likväl som när det gäller läkemedel, man kan inte bara ha 
ett preparat. Man måste ha många psykoterapeutiska metoder (Gabriella Stålberg).  

 
Utbildning 
Ett tredje mål för TOP-nätverket var att möjliggöra kompetensutveckling. För att stimulera 
kompetensutveckling genomfördes en utbildningssatsning där man fokuserade på hur 
vårdgivare bör arbeta för att ge likartad vård för nyinsjuknade i psykos. En 
tvådagarsutbildning genomfördes i februari 2007 och gavs på fem platser med totalt 130 
deltagare. Idén med denna utbildning var att den skulle fungera som utbildning för utbildare 
(Slutrapport 2007). Ansvariga var Lennart Lundin och Catharina Sigalin. 
Utbildningsmaterialet kom ursprungligen från Australien men var översatt till svenska. 
Utbildningsprogrammet utgick från ett kognitivt förhållningssätt. Wiesel menade att insatsen 
kunde vara ett sätt att förändra arbetssätt ute i verksamheterna. De som gick utbildningen gav 
den höga betyg (ibid.). En av deltagarna formulerade det på följande sätt:  
 

Vi fick möjlighet att träffa andra. Det var väldigt givande. Efter att jag varit på den kursen 
tänkte jag att nu ska jag gå in på diskussionsforat [som finns på webbplatsen]. Det känns som 
det blir ytterligare en chans till kunskapsinhämtning (Gabriella Stålberg). 

 
Det riktades dock kritik mot utbildningssatsningen, bland annat för att det fanns en ovilja att 
ta med det mer psykoterapeutiska förhållningssättet. Vissa ansåg även att 
utbildningssatsningen blev onödigt dyr och att pengarna hade kunnat användas för att 
stimulera utvecklingen av de regionala nätverken. En av de intervjuade menar att man med ett 
datoriserat material och internetbaserad utbildning hade kunnat nå fler samt hållit kostnaderna 
nere. 
 
Kvalitetsregister 
Ett av TOP-nätverkets stimulansmål var att motivera aktörerna i nätverken att registrera sina 
patienter i nationella kvalitetsregister. Wieselgren, liksom de flesta som intervjuats menade att 
detta är ett viktigt område. 
 

… vi kämpar för att få upp deltagarantalet [i kvalitetsregistret]. Alla säger att det är en jättebra 
idé ”vi vill gå med”, men sedan går man inte med. De som går med registrerar inte in patienter. 
Vi säger att man räknas inte förrän man börjat göra någonting /…/ För att ett kvalitetsregister 
ska fungera måste du ha hög täckningsgrad över landet och en stor andel av patienterna som är 
med. Det är först då du kan börja dra slutsatser. Där kan man väl tycka att psykiatrin ligger lite 
efter somatiken som har haft kvalitetsregister mycket längre. På flera områden har 
kvalitetsregistren spelat stor roll för att påverka förändringen av behandlingen /…/ om 
verksamheterna går med och jobbar på att höja sin kvalitet med hjälp av nätverken och den 
kunskap som finns där, hur ska man då mäta det då? Då fanns ju kvalitetsregistren som ett 
enkelt sätt att kunna mäta om det blir bättre för patienterna.  
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Wiesel menade att det är ett stort problem att kvalitetsregistret inte används, dels för att det 
blir svårt med jämförelser, dels för att det i vissa sammanhang uppfattas som oprofessionellt. 
 

Jag kommer ihåg när jag träffade en landstingspolitiker för några år sedan som sa, psykiatrin 
vet väl inte något, de vet ju inte vad de gör för någonting. Detta provocerade mig. Han menade 
att det inte finns register på nationell nivå. Det gick ju inte att säga någonting särskilt, det var 
väl en del förenklingar. Men det är ett bekymmer. Vi måste förstå inom psykiatrin, vi måste 
kommunicera med siffror, det går inte att bara säga att så här är det. Ge då ett sifferunderlag, du 
måste också kunna göra det. 

 
Ett tredje perspektiv som Lassinger lyfte fram är betydelsen av att patienterna och/eller deras 
anhöriga kan använda kvalitetsregister för att få insikt i var man kan få den bästa vården. 
Inom nätverksregionerna finns intentioner att utveckla arbetet kring de nationella och 
regionala kvalitetsregistren (ett ex som anges är kvalitetsstjärnan). 
 

Eftersom vi är registerhållare här i Uppsala så tar vi upp det på varje regionalt möte. Vi tar 
också upp det på de nationella, varje gång. Det är ett viktigt jobb för oss, att man börjar med att 
kvalitetssäkra vården (Wicklén). 

 
Engagera olika professioner 
Ett av TOP-projektets stimulansmål var att försöka etablera samarbete mellan barn-, 
ungdoms- och vuxenvården samt med socialtjänsten. Arbetsgruppen upplevde att det var svårt 
att engagera verksamhetschefer inom psykiatrin. Samtliga intervjuade menar att det är viktigt 
att samla olika aktörer, men att verksamhetscheferna är extra betydelsefulla eftersom de har 
mandat att fatta avgörande beslut. Verksamhetscheferna bjöds därför in till ett chefsmöte. 
Trettio chefer kom till mötet den 19 juni 2006. Vid mötet deltog Wieselgren och Milton från 
Nationell Psykiatrisamordning. Wieselgren angav under sin presentation att det fanns problem 
i beslutsvägarna från riksdagsnivå till de aktiva praktikerna i vården. Milton poängterade att 
de metoder som används inom psykvården borde genomgå samma prövning för att komma 
upp i nivå som den evidensbaserade medicinska vården (minnesanteckning från chefsmötet av 
Hanberger). För att få större beslutsmakt föreslog Milton att nätverket även skulle försöka 
engagera landstingsdirektörer. Under eftermiddagen diskuterades bland annat vikten av att 
bygga upp strukturer och team kring psykospatienter, barnens del i vårdprogrammen samt de 
olika förutsättningarna och resurserna ute i landet.  
 
Det visade sig dock att det var svårt att intressera verksamhetschefer, trots chefsmötet. 
Lassinger fick dåligt gensvar när hon kontaktade personer som skulle kunna vara intresserade 
av att ingå i nätverket. Hennes förklaring var att de förmodligen hade hög arbetsbelastning 
och tidspress. En av de intervjuade menar att problemet låg i att det var just Lassinger som 
kontaktade dessa personer. Enligt honom hade det gett bättre resultat om Cullberg och/eller 
Wiesel hade kontaktat dem eftersom de har en annan status. Wieselgren ser dock inte detta 
som ett stort problem. Hon menar att det kan vara positivt att få kontakt med ”fotfolket” 
eftersom man sällan når dem. Engagemang och påtryckningar kan växa underifrån om dessa 
personer får möjlighet att sluta sig samman.  
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En annan grupp som TOP-nätverket försökte nå var aktörer inom t.ex. socialtjänsten. Det 
visade sig att även detta var svårt. Lassingers tolkning är att de hade problem med att se 
kopplingen mellan förstagångspsykoser och den egna verksamheten. I de fall kommunerna 
varit delaktiga har de insett kopplingen.  
 
I slutrapporten (2007) anges att målen var ambitiösa och att det var svårt att uppfylla samtliga 
mål. Målet att bygga nätverk anses vara uppnått enligt förväntan liksom utarbetandet av 
rekommendationer för god psykosvård. I vilken mån målet kompetensutveckling och 
stimulansmålen uppnåtts menar man inte är lika konkret och mätbart. En övergripande slutsats 
är att TOP-projektet lyckats uppfylla de mål som angetts i uppdragskontraktet (Dnr 00-
1113/2005) angående fas 2. Nya enheter rekryterades till nätverken som fick möjlighet att 
dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper. Inom nätverket utarbetades riktlinjer för 
tidigt omhändertagande vid psykos och utbildningsdagar genomfördes. 
 
Liksom uppstartsfasen, präglades organisationsfasen av konflikterna mellan Wiesel och 
Cullberg. Wiesel fick dock som ledare för TOP-projektet en tongivande roll. Enligt Tuckman 
(1965) utvecklas samarbete till en tredje fas, norming, när och om konflikterna löser sig. 
Denna fas karaktäriseras av att medlemmarna börjar känna förtroende för varandra och 
formulera gemensamma mål. Trots de ideologiskt motstridiga perspektiven enade sig 
arbetsgruppen kring vissa mål som att bygga nätverk, arbeta med riktlinjer för tidigt 
omhändertagande vid psykos, kompetensutveckling och att stimulera till deltagande i 
nationella kvalitetsregister. Med Tuckmans (ibid.) begrepp kan man tolka det som att TOP-
projektet kom in i både en norming- och performingfas där de presterade för att uppnå de mål 
som formulerats; hålla nätverksträffar, starta utbildning och utarbeta riktlinjer för tidigt 
omhändertagande vid psykos. 
 
De nationella och regionala nätverken aktiverades i hög grad vertikalt via arbetsgruppen med 
Wiesel som vägvisare och projektledaren Lassinger som motor. Under denna fas hade 
Lassinger en ledande roll i fråga om att aktivera personer både på nationell och regional nivå. 
Huvudarbetet blev i hög grad att se till att centrala aktörer på regional nivå engagerade sig för 
att i sin tur samla intresserade personer från kommun och landsting. Lassinger underlättade på 
så sätt arbetsgruppens arbete.  
 
Effekter och följder – Fas 3 
Enligt intervjuerna har nätverksbyggandet överlag uppfattats positivt, trots att ett par av de 
intervjuade inte uppfattade att det fanns något uttalat behov av att skapa nätverk ute i landet. 
Frågan är vad som händer med nätverken när projekttiden och det ekonomiska stödet upphör. 
Enligt uppdraget skulle projektet genomföra en utvärdering och ge förslag på hur det 
pågående nätverksarbetet kunde fortgå. 
  

Fas 3: Uppdrag från nationell Psykiatrisamordning till arbetsgruppen: 
Utvärdering och förslag till fortsatt verksamhet dvs. hur kunskapsutvecklingen ska drivas 
vidare, hur se till att uppnådda mål vidmakthålls. (Uppdragskontrakt Dnr 00-1113/2005). 
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Utvärderingar har kontinuerligt genomförts inom projektet. Redan under våren 2006 delades 
ett frågeformulär (Barometern se t.ex. www.topnatverket.se) ut och senare ställdes även korta 
frågor (Fyra snabba se t.ex. www.topnatverket.se). Dessa utvärderingar genomfördes i första 
hand för att få kunskap om vilka förväntningar och erfarenheter aktörerna som engagerat sig 
hade. Undersökningarna visade att det fanns ett intresse av att utbyta kunskaper och 
erfarenheter. När det ekonomiska stödet från Nationell Psykiatrisamordning upphörde 
genomfördes en självutvärdering av nätverksarbetet, något som presenterades i en slutrapport 
(2007). I denna rapport framhålls att de mål som inledningsvis formulerades var ambitiösa 
med tanke på hur mycket tid som fanns till förfogande. Trots detta menar man att målen 
uppfyllts relativt väl.  
 
Att bygga nätverk 
Ett grundläggande mål var att bygga nätverk, ett mål som enligt intervjuerna i denna rapport 
och nätverkets egen slutrapport (2007) uppnåtts. Samtliga har en förhoppning om att 
nätverken kommer att fortleva, men de tror att de kommer att förändras. Hur 
nätverksbyggandet kommer att fortgå är svårt att uttala sig om då nätverksbyggande är en 
process där arbetssättet successivt växer fram. En kritik som framkommit är att det varit svårt 
att engagera chefer i nätverk. Wieselgren och Lundin menar dock att detta inte behöver vara 
något problem. En av anledningarna till det svala intresset är att det redan finns nätverk på 
chefsnivå. Det visade sig också på det nationella nätverksmötet den 3 oktober 2007 att få 
chefer var närvarande. Lundin framhåller att vad som är nytt med TOP-nätverket är just att 
nätverksbyggandet ”flyttades ner en våning”. Fördelen med detta är att aktörer på lägre nivåer 
känner sig delaktiga i att arbetet med att förbättra psykosvården. 
 

Jag tycker att det är bra att det kommer från oss som jobbar [i praktiken]. Att vi inte blir styrda 
uppifrån. Vi får jobba själva med att utveckla oss efter eget huvud, men utifrån nationella 
riktlinjer. Man måste ändå skapa någonting. Man är mer delaktig om man får utarbeta modeller 
själva (Elise Rosenberg). 

 
Ett flertal av de intervjuade uttrycker dock en rädsla för att de regionala nätverken kommer att 
försvinna om de inte styrs upp av ett nationellt nätverk. Styrningen behöver inte vara en 
nackdel menar Wicklén. Även om det nationella nätverket till viss del styr de regionala så 
upplever man inte det inom de regionala nätverken. En annan förutsättning som anges för 
fortlevnad är vissa ekonomiska bidrag till resor. Storstadsregionerna kan i detta fall ha en 
fördel. Palmstierna som är aktiv i Stockholm-Gotland nätverket menar: 
 

… vissa regioner kommer inte att ha den här sammanhållningen och inte träffas så ofta som vi. 
Vi är samlade här, vi har nära, vi har en lokal, vi har någon som hjälper och stöttar oss och vi 
har stort upptagningsområde. Vi har ganska många psykoser. Det blir ju lättare. Jag tror faktiskt 
också att Gotland kommer att vara kvar./…/ Vi är priviligierade i Stockholm och 
storstadsområdena tror jag. 

 
Förhoppningen om att nätverken skulle bidra till samverkan mellan professioner mellan 
landsting och kommuner verkar dock inte ha infriats i någon högre grad.  
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Att utarbeta riktlinjer för tidigt omhändertagande vid psykos 
Ett annat mål som uppnåtts enligt slutrapport (2007) är utvecklandet av riktlinjer för 
omhändertagande vid nyinsjuknande i psykos. Dokumentet har, som redogjorts för ovan fått 
både ris och ros av de intervjuade. De flesta menar att det är bra att det nu finns ett dokument 
som de kan utgå från, även om det måste översättas till regionala villkor. Vilka effekter 
riktlinjerna kommer att få för patienterna är samtliga intervjuade osäkra på. Ett problem som 
framhålls är att dokumentet skrevs på relativt kort tid och att det därför inte är färdigbearbetat. 
De intervjuade har förhoppningar om att kunskapsspridningen via riktlinjerna i förlängningen 
kommer att få effekter för både för de som arbetar inom vården och patienterna. Några 
effekter som Wicklén pekade på är: 
 

…att man ska få träffa en specialist i psykiatri, specialistläkare. Att man ska få träffa andra 
yrkesgrupper och att man ska få allt från social färdighetsträning. Även om man bor i inlandet i 
Norrland ska man få träffa professionella människor som kan det här och som kan psykosvård, 
psykosbehandling och psykosrehabilitering. Det är min stora förhoppning 

 
Ett flertal av de intervjuade anger att de är nöjda med riktlinjerna. Lundin formulerade 
det på följande sätt: 
 

Det är faktiskt så att nittiofem procent av alla de sakerna som man har diskuterat har funnits en 
väldigt bred enighet omkring /.../ Sådana här vårdprogram är delvis en kompromiss. Om 
kompromisserna har blivit så fullständiga att resultatet är helt urvattnat så blir det ointressant. 
Jag tror inte att det har blivit det. Det är egentligen några saker som lyfts fram som kanske är 
nya /.../ Det som är nytt och som folk tycker är intressant, det är att det också trycks på behovet 
av att ha ett rehabiliteringstänkande redan från början. Där kommer socialtjänsten in. Att det 
också finns ett tänkande kring kvalitetsuppföljning. Det här blir någon form av 
specialmottagning som riktlinjerna föreslår. Då blir det diskussion kring praktiska saker kring 
det. Hur ordnar man kontinuiteten? Hur ordnar man ett smidigt remissflöde? Hur ser man till 
att de patienter som passar kommer? Hur ser man till att de patienterna som inte tillhör den här 
målgruppen på ett smidigt sätt slussas rätt? Det finns en del praktiska saker som antyds i 
riktlinjerna men som då varje lokalt ställe måste göra sina egna, sin egen modell för 

 
Enligt Lundin kan formuleringarna i riktlinjerna i förlängningen bidra till ökad 
samverkan med socialtjänsten. Även Forsén är positiv till riktlinjerna men ifrågasatte 
betoningen på evidens. 
 

Det blev ju någon form av riktlinjer man tog fram, det tycker jag är bra. Det finns i alla fall ett 
dokument, ett rättesnöre. Det var bara det här med evidens. Det behöver ju inte innebära att det 
andra [psykodynamiska] är fel. Det finns grupper som har råd kan köpa sig en terapeutisk tjänst 
men den här gruppen har inte pengar och de behöver den terapi som kan erbjudas /…/ Allt ska 
vara evidens. Det som inte är evidens, det får man inte göra nästan. Det är en alltför omogen 
historia för att inte tillåta vettiga försök att använda sunda förnuftet. Jag menar, ska man 
invänta evidens, då står allting still, för det dröjer jättelänge innan man så att säga har gjort 
studier av det slaget och det har gått tid. Det ligger flera år bak i tiden, det som eventuellt skulle 
få evidens idag. 

 
Hur riktlinjerna kommer att spridas är för tidigt att uttala sig om. Både Wicklén och Lundin 
anger att det finns intresse bland läkemedelsföretagen att ta del av riktlinjerna: 
 

Nu har jag pratat med massa läkemedelsföretag, två dagar i rad här och givit ut de här 
riktlinjerna. Jag fick idag inbjudan, också från ett läkemedelsföretag där de erbjuder att jag ska 
komma ut och berätta om riktlinjerna för tidigt omhändertagande vid psykos (Wicklén). 
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Vi har spritt dem och det är också så att olika läkemedelsföretag har hakat på och ordnat 
symposier kring detta /…/ Jag tycker att det har varit en väldigt positiv respons (Lundin) 

 
Att läkemedelsföretagen är intresserade av riktlinjerna kan leda till en spridning via deras 
informationskanaler, vilket innebär att många professionella kommer att kunna ta del av 
dessa. De intervjuade menade dock att riktlinjerna kontinuerligt måste processas och 
förhandlas. En av de intervjuade på regional nivå uttrycker det på följande sätt:   
 

…man kan tänka att nu har vi fått våra lokala vårdprogram utifrån nationella riktlinjer, då är det 
väl gott nog då. Då är det väl tack och adjö. Men jag menar att man skulle kunna fortsätta med 
nätverket utifrån diagnosgrupperna. Att försöka utveckla arbetet även i fortsättningen, även om 
vi har ett uppdaterat lokalt vårdprogram. Men det kan ju hända andra saker om ett år eller fem 
år eller, som visar att man kanske skulle arbeta lite annorlunda än vad man gör ändå (Norlin). 

 
Att stimulera till deltagande i kvalitetsregister 
I riktlinjerna anges uppföljning och kvalitetssäkring som centrala punkter. Patienternas 
symtom och funktion ska skattas och det ska ske en utvärdering av effekter och biverkningar 
av läkemedel. Syftet med att kvalitetsregistret ska utvecklas är att man ska kunna följa hur 
riktlinjerna uppfyllts och studera utfallet av vården för patienter och närstående. På det 
nationella nätverksmötet den 3 oktober 2007 poängterade Wieselgren att kvalitetsregistret inte 
utvecklats i den omfattning som önskats men att det börjat komma in uppgifter. Det finns med 
andra ord förhoppningar om att detta register kommer att användas i framtiden, vilket dels kan 
leda till att patienter och anhöriga på ett annat sätt kan kontrollera vården, dels att 
professionella kan använda registret för att förbättra vården. Enligt slutrapporten (2007) är en 
av anledningarna till att så få använt registret SchizofreNY att det är för begränsat då det 
endast handlar om schizofreni. Registret omarbetades därför under senare hälften av 2006 och 
heter nu Kvalitetsregister för psykosvård. I dagsläget är det svårt att avgöra om 
nätverksarbetet haft någon effekt för att stimulera användningen av kvalitetsregistret. Det är 
möjligt att det kommer att ta tid innan registret används. Vad man kan konstatera är att de 
flesta som intervjuats har ambitionen att utveckla detta instrument. 
 
Att sprida kunskap 
Andra sätt att sprida kunskap via TOP-nätverket har varit via föreläsningar på de nationella 
nätverksträffarna och med hjälp av utbildning för utbildare. Kompetensutveckling kan även 
handla om att utbyta erfarenheter med andra som arbetar med tidigt omhändertagande vid 
psykos. Detta är något som de intervjuade uppskattat i nätverksarbetet. En av effekterna är att 
det blir lättare att kontakta och ställa frågor till en person som de träffat fysiskt. De 
intervjuade menar att sannolikheten är större att de utvecklar en gemensam kunskapssyn. Via 
kontakter med andra har de också fått kunskap om nya forskningsrön. På de nationella 
nätverksträffarna har internationella talare föreläst, något som uppfattades positivt av de 
intervjuade. 
 
Tyngdpunkten för kunskapsspridning via TOP-nätverket har i huvudsak legat på det kognitiva 
evidensbaserade perspektivet. Det innebär att det psykodynamiska hamnat i underläge. Forsén 
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är en av dem som menar att Cullbergs kunskap inte tillvaratagits i den omfattning som han 
önskat och att det i konflikten mellan Cullberg och Wiesel var Wiesels perspektiv som 
dominerade. Forsén menar att man måste hitta nya former för att arbeta med nyinsjuknande. 
Hela psykosvården måste förändras och bli mer individualiserad. Ett stort problem är att det 
finns en fyrkantighet där man försöker göra psykossjuka till en teknisk produkt som går att 
utvärdera. Både Cullberg och Forsén betonar att grunden för god psykosvård är att det skapas 
en allians mellan läkare och patient.  
 
Konflikter kan betraktas som något positivt (Pondy 1967, 1969) om det leder till nya 
konstruktiva idéer. Att de två perspektiven diskuterades kan betraktas som positivt med tanke 
på att man ute i landet arbetar efter båda förhållningssätten. Wieselgren menade att Cullberg 
och Wiesel valdes med tanke på att de skulle kunna överbrygga perspektiven. Med 
utgångspunkt från intervjuerna i denna studie är bedömningen att det evidensbaserade 
kognitiva perspektivet stärks inom psykiatriprofessionen, något som ligger i linje med 
Nationell Psykiatrisamordnings intentioner. Robbins (1974) menar att om konflikter ska vara 
stimulerande för nytänkande så krävs det ledare som arbetar för att stimulera detta. Ett av de 
stora problemen i just detta projekt var att ledaren också var aktiv i konflikten. En av de 
misslyckandefaktorer Hellmark och Tykesson (1999) lyfter fram för etablering av nätverk är 
just revirtänkande och att samordnare tar för stort ansvar. Risken med detta är att andra i 
nätverket känner ett visst mått av uppgivenhet. Vilka effekter detta kan få för det framtida 
nätverksarbetet är dock svårt att uttala sig om.  
 
Ett annat instrument för att stimulera kunskapsutbyte är via ett diskussionsforum som startats 
på webbplatsen (www.topnatverket.se). Vid nätverksmötet den 3 oktober 2007 uppgav 
Wieselgren att det var få som deltog i diskussionerna. Hon uppmanade därför deltagarna att 
gå in och starta diskussioner då det är lättare för andra att fortsätta om någon redan börjat. 
Möjliga effekter av detta forum kan vara att de som arbetar med tidigt omhändertagande vid 
psykos snabbt skulle få möjlighet att ventilera problem och att inhämta kunskap från andra 
professionella, vilket i förlängningen skulle kunna bidra till att förbättra vården för 
patienterna. Det finns dock risk för att detta diskussionsforum kommer att läggas ner. Det 
kostar pengar att upprätthålla forumet och det tar tid att få folk att engagera sig. 
 
Stimulansmål 
Om nätverket lyckats uppnå stimulansmålen, t.ex. att stimulera bildandet av speciella team 
och att utöka samarbetet mellan barn-, ungdoms- och vuxenpsykiatrin, är enligt Slutrapporten 
(2007) svårt att avgöra i dagsläget. I intervjuerna anger aktörerna att det varit problem att 
engagera individer från andra verksamhetsområden t.ex. socialtjänsten. En slutsats som kan 
dras utifrån intervjuerna är att kunskapsspridningen via nätverket inte i någon högre grad nått 
professioner utanför psykiatrin. De som i huvudsak deltog i de nationella och regionala 
träffarna var olika teammedlemmar, mentalskötare och sköterskor som arbetar inom 
psykiatrin. Det finns dock en intention att försöka förbättra samverkan med andra professioner 
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som kommer i kontakt med just denna patientgrupp. I de fall där man faktiskt lyckats etablera 
ett samarbete framhölls detta som mycket positivt. 
 
Framtid 
I dagsläget har TOP-nätverket som projekt i princip avslutats och skulle med Tuckmans 
(1965) formulering ingå i adjourning, det vill säga att samarbetet mellan aktörerna upplöses. 
Det är dock i denna rapport för tidigt att avgöra om och i så fall hur det nationella och de 
regionala nätverken kommer att leva vidare. Med tanke på vad som framkommit i 
intervjuerna kan man anta att nätverksarbetet kommer att fortsätta i någon form, vilket ligger i 
linje med Nationell Psykiatrisamordnings och TOP-projektets målsättning. I en av 
intervjuerna riktas kritik mot att man inom arbetsgruppen allt för snabbt förbrukade pengarna. 
Wieselgren hade också en förhoppning om att pengarna skulle räcka längre. Hon menar att 
TOP-nätverket borde ha upprättat en femårsplan. TOP-nätverket har dock fått besked om att 
Socialstyrelsen till viss del kommer att stödja verksamheten under 2007 och 2008 via NU! 
projektet. Nationell Psykiatrisamordning har slutfört sitt uppdrag och det är nu Socialstyrelsen 
som ansvarar för fortsatt stöd till projekt som initierats. NU! projektet är fyraårigt och leds av 
Anders Printz. Printz har bland annat skrivit brev till landstingen för att de ska prioritera 
nätverksarbetet.  
 

Socialstyrelsen har på Nationell Psykiatrisamordnings initiativ beviljat medel till sex regionala 
nätverk, för personer som arbetar med tidigt omhändertagande av människor med 
psykossjukdomar. Syftet är att öka tillämpningen av evidensbaserad kunskap och stödja 
verksamhetsuppföljning. Socialstyrelsen bedömer att arbetet är betydelsefullt och har tillsatt en 
särskild projektledare som ska ge stöd i arbetet. Den tredje oktober hålls en nationell konferens 
där alla nätverk samlas i Stockholm. Även i övrigt avser Socialstyrelsen att stödja de projekt 
som startats inom ramen för Nationell Psykiatrisamordning. Vi ser fram mot ett positivt 
samarbete med enskilda kommuner och landsting samt med SKL (Uppläst av Wicklén). 

 
Under de nationella nätverksträffarna den 22 januari och den 3 oktober 2007 presenterade 
Printz sig och verksamheten. Han betonade då att det finns planer på att stötta nätverken med 
någon form av fortsatt ekonomiskt stöd, till exempel reseersättning. Susanne Rolfner Suvanto 
ska inom ramen för detta projekt fungera som en länk mellan TOP-nätverket och 
Socialstyrelsen. Hennes roll är att fungera som en kontaktperson, bollplank och länk på olika 
sätt. 
 

Mitt mål är detta att hjälpa nätverket att hitta strategier hur man ska kunna hålla ihop både 
nationellt och regionalt. Hur man kan utbyta erfarenheter, kunskaper sprida dem och växa sig 
starkare på olika sätt. Det är målsättningen. I framtiden är tanken att de ska veta vem de vänder 
sig till på Socialstyrelsen, likväl vem de kan vända sig till på SKL eller någon annanstans. Att 
finnas utifrån vad man känner själv att man har behov av. Man ska inte ha nätverken för 
nätverkens egen skull utan man ska känna att man har nytta med nätverken, att det bidrar till en 
fortsatt utveckling eller stöd i den verksamhet man har. I förlängningen hoppas jag också att 
detta får effekt för patienten också (Susanne Rolfner Suvanto).  

 
Suvanto har under hösten träffat regionsamordnarna för att försöka fånga upp vilka önskemål 
och förväntningar som finns inför framtiden.  
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Ekonomiska villkor 
Ett problem som samtliga belyser i fråga om nätverkets fortlevnad är att projektpengarna nu 
är förbrukade.  
 

Ekonomisk satsning tre fyra år, då kanske man måste hålla en sån här satsning under armarna. 
Jag uppfattar det som att det är ett nytt sätt att arbeta för många. Efter det så måste aktörerna ha 
ork själv. Att det blir en reflex. Nya kommer in. De blir inbjudna i nätverk. Man har det som ett 
naturligt sätt att utveckla sig själv på. Annars tror jag inte att det kommer att fungera. Jag tror 
inte på konstgjord andning och att ge ekonomiska resurser i all evighet. Det här är en satsning 
för att folk ska komma igång och känna att det är rätt. Sen ska man kunna gå vidare på eget 
initiativ (Anette Lassinger). 

 
Wieselgren menar att det ekonomiska stödet är centralt för att utvärdera och underlätta 
nätverksbyggandet, en utgångspunkt som hon delar med dem som intervjuats i denna studie. 
Suvanto uppger att NU!-projektet inte heller har möjlighet att göra några större ekonomiska 
satsningar. Man har dock möjlighet att ge visst stöd. Under 2008 kan varje region tilldelas 
10 000 kronor för att anordna träffar. Målsättningen är dock att nätverken ska stå på egna ben.  
   
Möjligheter och begränsningar för regionala nätverk 
Under mötet den 3 oktober 2007 presenterade de olika regionerna sina aktiviteter. Av dessa 
presentationer kan man utgå från att samtliga regionala nätverk har anordnat träffar även efter 
projekttidens slut. De yrkesgrupper som framför allt är representerade är sjuksköterskor, 
skötare, psykologer och kuratorer. I ett av nätverken (reg. 4) träffas gruppen var sjätte vecka. 
Under maj månad arrangerades en temadag med föreläsare och paneldiskussioner, något som 
planeras bli ett återkommande inslag. I ett annat av nätverken (reg.1) genomfördes en träff 
med 60-70 deltagare. Inom denna region upplever man att intresset för nätverksarbetet ökat. 
Något som de arbetat för är att mobilisera krafter för att påverka politiker. Möjligheterna för 
nätverken att i framtiden få politiskt inflytande är också något som lyfts fram av Lassinger.  
 

De kan påverka politiskt, t.ex. i kommunerna. De har en otrolig kraft i det här nätverket, men 
jag tror inte de förstår det. De förstår inte vad de kan åstadkomma. Om det är etthundrafemtio, 
tvåhundra aktiva personer så är det stort. Det är ett ganska litet område ändå. 

 
Suvanto menar att NU!-projektet kan hjälpa till att engagera politiker och chefer. Om någon 
från NU!-projektet kan delta i några av de regionala mötena har man kanske större möjlighet 
att engagera chefer och politiker. NU!-projektet kan också hjälpa till med att bygga upp 
kontaktytor med kommunerna och socialtjänsten. Enligt Suvanto är regionsamordnarna 
viktiga inför det framtida arbetet och hon vill därför stärka deras roll. Det är därför viktigt att 
det finns pengar för att anordna regionala träffar. 

 
Ett syfte är att bjuda in verksamheter eller delar av de områden som inte finns med i nätverket. 
Det andra är att vi kan ge stöd till att regionsamordnarna och kan komma till respektive 
regionmöte. Dels för att få input vad som hände vid den här regionträffen, föreläsningar eller 
nätverksarbetet, dels för att föra det till sin region. Det tredje det är att de tillsamman med mig, 
eller om man vill sätta sig separat, börjar dra upp strategier för hur man tillsammans kan stärka 
och arbeta så att nätverket växer och utvecklas. Det kommer vi att göra under 2008. Vi har i 
alla fall en förhoppning om att det ska kunna stå på egna ben. Det är i alla fall min målsättning. 
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Hur detta kommer att utvecklas är svårt att uttala sig om. Vissa av nätverken kommer 
förmodligen att etablera sig och bli starkare, andra kanske dör ut. Ett par av nätverken uppger 
att de har problem med deltagarantal vilket kan tyda på att dessa nätverk kan få svårt att 
överleva. Man kan anta att storstadsregionernas nätverk kommer att överleva i högre grad 
med tanke på att det är lättare att träffas. En annan fråga som man kan ställa sig inför 
framtiden är om de regionala nätverken behöver central styrning för att överleva. Lassingers 
erfarenhet är att det krävs en viss styrning. 
 

Tydlighet är otroligt viktigt för nätverk. Det finns alltid några som befinner sig i periferin som 
inte är med i arbetsgruppen. De behöver en tydlighet för att känna att det finns en anledning till 
att gå på träffarna. Får jag inte ut något personligen av det kommer jag inte att gå. Man måste 
tänka på ett djupare plan som nätverksmedlem. Att jag själv måste göra en insats för att det här 
ska fungera. Jag kan inte bara sitta och åka med. Många åker bara med men nätverk fungerar 
inte så. Man måste vara aktivt deltagande. 

 
Suvanto menar att de flesta projekt inte tänker på vad som ska hända när projekttiden är slut. 
 

Det borde ligga i redan starten från dag ett att man funderar på vad ska hända sedan. Om vi 
kommer fram till att det här är ett arbetssätt som inte är bra, eller som ska jag göra på ett annat 
sätt. Vi måste ha strategier för hur vi avslutar det, tar tillvara kunskap. Om det är ett arbete som 
vi känner att det här är något som är viktigt, ska det in i reguljär verksamhet? Då ska vi också 
arbeta med det på ett tidigt stadium /…/Så verkar det vara för alla deltagare och mottagare av 
de här nätverken och då ska vi nu fundera hur kan vi få det här att leva och stå på egna ben. De 
måste komma ut ur respiratorn, andas på egen hand.  

 
Från NU!-projektets sida ser man nyttan av att ha ett fungerande nätverk för 
kunskapsspridning. 
 

Vi ser ju att vi kan ha god nytta av det här nätverket. Det är en kontaktyta som är spridd över 
hela landet inom olika områden. Om det finns saker som vi vill kolla upp, få input på olika sätt 
eller signaler om verksamheter som är viktiga för oss att veta. Vi behöver varandra. Vi kan 
också ha information som vi vill sprida /…/ ge regionträffarna lite input. Kanske föreläsningar 
på arbetssätt. Det är en del i en opinionsbildning, att prata om hur ska vi arbeta på bästa sätt. 
Vad är evidens idag? Där försöker vi inte minst att visa på det här med evidens. Jag tänker att 
när man pratar om evidens och evidensbaserad praktik att det faktiskt handlar om tre delar både 
det som är vetenskapligt och utvärderat och prövat men i kombination med den professionella 
erfarenheten eller praxisen i relation till brukarens eller patientens värderingar (Susanne 
Rolfner Suvanto). 

 
Riktlinjer för tidigt omhändertagande vid psykos 
Under projektperioden har riktlinjer för tidigt omhändertagande vid psykos formulerats. 
Frågan är hur dessa kommer att implementeras. När Suvanto varit ute och träffat 
regionsamordnarna har hon fått intrycket av att de arbetar med riktlinjerna på olika sätt, vissa 
arbetar med dem, andra arbetar med delar av dem och för några är det tveksamt. I intervjuerna 
anger informanterna att detta är ett levande dokument som i framtiden måste revideras. 
 
Effekter av kunskapsspridning 
Suvantos menar att nätverksarbetet kommer att innebära att aktörerna stärks i sin yrkesroll. 
Att utbyta erfarenheter med andra som arbetar med liknande uppgifter kan å ena sidan ge nya 
inputs som bidrar till att de förändrar sitt arbetssätt, å andra sidan kanske man får bekräftelse 
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på att de redan nu arbetar på bästa sätt. Hon ser även en stor fördel med nätverken på så sätt 
att de kan underlätta kommunikationerna mellan de lokala, regionala och nationella nivåerna. 
Cullberg menar att kunskapsspridning naturligtvis är viktigt i det framtida arbetet men att det 
kan vara än viktigare att entusiasmera människor som arbetar inom detta område. Han menar 
att det bör lyftas fram att det är utmanande och roligt att arbeta inom psykiatrin, dels för att 
stimulera de som redan arbetar inom psykiatrin, dels för att locka nya engagerade människor 
till verksamheterna. 
 

Sammanfattning  
 
Har målen uppnåtts? 
Ett centralt mål var att det inom projektet skulle etableras nätverk, ett mål som i dagsläget 
verkar vara uppnått. Hur detta kommer att utvecklas i framtiden är dock svårt att sia om. 
Enligt intervjuerna finns det motivation till fortsatt nätverksarbete vilket är ett starkt 
incitament för framtida aktiviteter.  
 
Nationell Psykiatrisamordnings övergripande mål var att nätverksarbetet skulle bidra till att 
förbättra psykosvården. Om detta mål uppnåtts är svårt att avgöra, det kan ta tid innan 
patienterna märker av förändringar. Inom nätverken har det utvecklats vissa verktyg som 
skulle kunna förbättra vården; möjligheter att utbyta erfarenheter, riktlinjer för tidigt 
omhändertagande och utbildningar.  
 
Den policy som Nationell Psykiatrisamordning förespråkade, att kunskap inom psykiatrin ska 
bygga på evidensbaserad kunskap har varit central både i utformandet av riktlinjerna och i 
uppbyggnaden av nätverksarbetet. Nätverksarbetet kan därför ses som ett sätt att 
institutionalisera (jmf Czarniawska & Jorges 1996) idén om evidens. Aktörerna i nätverken 
har tagit till sig idén och försöker anpassa den efter sina förutsättningar.  
 
Vad har försvårat samverkan? 
Förmodligen har konflikten mellan Cullberg och Wiesel försvårat samverkan mellan olika 
grupper. Dels har stor energi lagts vid själva konflikten, dels har vissa aktörer känt ett behov 
av att välja sida. Det är också möjligt att andra professioner inte känt sig delaktiga i debatten. 
Att Wiesel så småningom fick stor makt att förmedla sitt perspektiv kan innebära att andra 
professioner underordnat sig. Den vertikala styrningen borde ha kompletterats med en mer 
horisontell för att stimulera samverkan. 
 
Vad kännetecknar struktur och process? 
Processen har dominerats av en struktur med en central ledare där Nationell 
Psykiatrisamordning som extern pådrivare haft förhållandevis starkt inflytande. 
Psykiatriprofessionen har på central nivå haft hög legitimitet men det är i huvudsak aktörer på 
lägre nivåer från landstingen som engagerat sig i nätverket. 
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Kunskapsstyrning via nätverk 
Aktörerna menar att nätverksbildandet har bidragit till att det nu är lättare att kontakta 
professionella med en speciell kompetens. De har fått ansikten på människor och funnit 
kontaktytor som underlättar erfarenhetsutbyte.  
 

Kampanjer och papper av olika slag, min erfarenhet, jag har ju jobbat med marknadsföring, är 
att vi blir så överösta med information. Det starkaste sättet att sprida information är genom 
personliga möten, där man har personlig kontakt. Nätverken blir ovärderliga på det viset. Jag 
kan lita på personen som är avsändare på ett annat ( Anette Lassinger). 
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STUDIE 2: NÄTVERKET FÖR ADHD-AUTISMSPEKTRUMTILLSTÅND  
 

Bakgrund  
Ett av de områden som Nationell Psykiatrisamordning bedömde som särskilt angeläget att 
utveckla var kunskapsspridningen om ADHD och autismspektrumtillstånd hos vuxna. 
Diagnosernas relevans (i huvudsak ADHD/Damp) är något som debatterats av ett flertal 
läkare.3 I korthet menar vissa att det finns risk för att diagnoskriterierierna är oprecisa och 
godtyckliga och utpekar individer som biologiskt avvikande vilket kan få negativa 
konsekvenser (se t.ex Leif Elinder i Läkartidningen 1999 s 2072) medan andra hävdar att 
utredning och diagnos ger enskilda individer insikt, förståelse och hopp (se t.ex Kadesjö i 
Läkartidningen 1999 s 2072). Socialstyrelsens har i den kunskapsöversikt som presenterades 
2002 redogjort för sin inställning till diagnosen ADHD: 
 

Det finns en kärna av kliniskt relevanta beteendeproblem som avgränsats med hjälp av 
operationellt definierade kriterier. De två internationella diagnossystem som används idag är 
WHO:s ICD-10 och Amerikanska Psykiatriska Föreningens DSM:IV. I ICD-10 används 
hyperaktivitetsstörning. I DSM-IV används begreppet ADHD /…/ Forskare inom området och 
författare av översiktsarbeten om ADHD är överens om att både arv och miljöfaktorer är 
centrala för hur problemen vid ADHD kommer till uttryck, och att biologi och miljö är strakt 
sammankopplade /…/ I några studier med hjärnavbildande tekniker har man iakttagit 
avvikelser i prefrontala områden hos barn med ADHD /…/ Det finns mycket starka 
vetenskapliga belägg för att centralstimulerande läkemedel ger statistiskt säkerställd 
symtomlindring jämfört med placebo, och att effekten är tillräckligt stor för att vara kliniskt 
relevant (s. 11-15 under rubriken ”Socialstyrelsens slutsatser” i ”ADHD hos barn och vuxna” 
Kunskapsöversikt 2002) 

 
Socialstyrelsen utgår från att ADHD (och autism) kan diagnostiseras och till viss del 
behandlas. De understryker dock att både arv och miljö är centrala för hur problemen kommer 
till uttryck. I uppdragskontraktet (Dnr. 11264/2005) som formulerats av Nationell 
Psykiatrisamordning poängteras att kompetensnivån för professionella som arbetar med 
ADHD och autismspektrumtillstånd borde höjas. Om man anser att kompetensen både i fråga 
om arv och miljö borde höjas framgår dock inte.  
 

Kunskapen om neuropsykiatriska störningar har ökat under senare år. Vi vet idag att t.ex. 
ADHD, Aspergers syndrom med flera neuropsykiatriska tillstånd kvarstår i vuxen ålder hos en 
stor andel av de personer som haft detta som barn. Samsjukligheten eller risken att utveckla 
olika psykiska sjukdomar som ångest och depressioner. Överkonsumtion av alkohol och 
användning av droger är vanligt så risken att utveckla missbruk måste tas på allvar. Många barn 
har under senare år utretts och fått stödinsatser och medicinering. Ett ökande antal av dessa 
personer kommer att passera 18-års gränsen och inte längre kunna få stöd från skola och 

                                                 
3 Under de senaste åren är det framför allt ADHD/DAMP diagnoserna som debatterats. Se t.ex Leif Elinder 
(barnläkare) och Björn Kadesjös korrespondens i Läkartidningen (vol 96, nr 17 1999). Jan-Olov Larsson 
(läkare), Per-Anders Rydelius (professor), Rolf Zetterström (professor) i Läkartidningen (vol 98, nr 1-2 2001). 
Kadesjö i Läkartidningen (vol 98 nr 3 2001) replik av Zetterström , Rydelius och Larsson. I samma tidning 
skriver Peder Rasmussen (läkare) ett debattinlägg som replikeras av Rydelius. Tom Fahlén (läkare) 
(Läkartidningen vol 98, nr 7, 2001. Zetterström (Läkartidningen vol 98, nr 9, 2001). Rydelius & Zetterström 
(Läkartiningen vol 98, nr 20, 2001). Gillberg (professor), Gillberg (läkare), Rasmussen, Hellgren (med. dr 
psykoterapeut) Kadesjö, Landgren (läkare) (Läkartidningen vol 98, nr 16, 2001). 
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barnpsykiatri. Efterfrågan på utredning och insatser för neuropsykiatriska störningar från vuxna 
ökar och väntetiderna anses vara långa. 

 
Det saknas idag på många håll i Sverige verksamheter med kunskap om dessa tillstånd. I 
samband med Länsmedlen i den särskilda psykiatrisatsningen är det många län som anger att 
man ämnar starta eller utveckla team/verksamheter med kunskap för denna målgrupp. I 
diskussioner med Läkemedelsverket och Socialstyrelsen efterfrågas ökad kompetens och 
kvalitetshöjning i en del av de verksamheter som finns idag. 
Nationell Psykiatrisamordning konstaterar utifrån denna bakgrund att det finns behov av ett 
nationellt utvecklingsarbete inom området. (Dnr. 11264/2005) 

För att stödja ett nationellt utvecklingsarbete i avsikt att förbättra kunskapen om ADHD och 
autism beslöt Nationell Psykiatrisamordning att avsätta två miljoner kronor för ett projekt som 
skulle löpa under perioden 1 november 2005 till den 31 december 2006.  

Upplevda behov i fråga om ADHD-autismspektrumtillstånd 

Enligt Wieselgren finns det inom barnpsykiatrin stora kunskaper om ADHD och autism som 
skulle kunna bidra till att öka insikter i fråga om vuxna med liknande tillstånd. Att det finns 
ett stort behov av att öka kunskapsmassan och förbättra villkoren för personer med 
diagnoserna ADHD och autism är något som samtliga intervjuade poängterar. Ett av de 
problem som lyfts fram är att villkoren är olika beroende på var i landet man bor. Ett exempel 
är att det för enskilda individer kan vara svårt att få vardagen att fungera. Vissa klarar av att 
arbeta men har stora problem med vardagliga rutiner vilket innebär att de kan behöva stöd i 
sin närmiljö, tjänster som t.ex. kan tillhandahållas av socialtjänsten. Ulla Carlshamre menar 
att denna form av stöd kan vara svårt att motivera för professionella som inte är insatta i 
frågor som berör ADHD och autism.  

När det gäller vuxna med ADHD är det ingen som uppfattat att de har ett självklart ansvar att 
ge personerna stöd på grund av sina funktionshinder. Ett tydligt problem är att kommunerna har 
bristande kompetenser. Att man inte identifierar att detta är personer som har funktionshinder. 
Man jobbar felaktigt. Ställer fel krav och har ett felaktigt bemötande och förhållningssätt. En 
felaktig organisation. Man börjar bli varse om att det här handlar om en ny typ av problem som 
kräver andra insatser än vad vi traditionellt erbjuder /…/ Det är lite olika, när det gäller de med 
autismspektrumstörning, där tycker jag att bristerna inte är lika stora. Dels finns det LSS som 
täcker upp den gruppen väldigt väl. De personerna har i regel rättigheter enligt LSS. Sen finns 
det stora behov av utveckling och att erbjuda anpassade insatser och verksamheter för den 
målgruppen, till exempel när det gäller sysselsättning och boende. 

Carlshamre menar att kontakten med psykiatrin är viktig för att kommunerna ska kunna 
förbättra villkoren för klienterna. I mötet med klienterna blir ofta psykiatrifrågan aktuell. 

Vi kan föra en diskussion med klienten om att hon/han egentligen skulle ha glädje av att 
komma till psykiatrin och få en utredning för att få kartlagt: Vad är det som är dina styrkor och 
svagheter och hur ska vi jobba vidare? Vad kan vi ge dig för stöd? Det är dåligt med resurser. 
När det gäller till exempel, neuropsykiatriska utredningar inom psykiatrin är det väldigt långa 
väntetider och det drabbar ju socialtjänsten. Vi måste göra någonting men vi vet inte riktigt 
vad. 

Carlshamre framhåller att det är viktigt för psykiatrin att ta tillvara de kunskaper som finns 
inom socialtjänsten angående de svårigheter som personer med ADHD och autism har i sin 
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vardag. Wieselgren betonar att det finns begränsad kunskap om vilka behov vuxna med 
ADHD och autism har och hur professionella ska bemöta personer som kräver andra insatser 
än vad som traditionellt erbjuds inom kommun och landsting.  Hon menar att det tidigare har 
funnits en föreställning om att de problem som följer med ADHD och autism oftast växer 
bort. Erfarenheter visar dock att individerna även behöver stöd i vuxen ålder.  

Upplevda behov av nätverk 
Nationell Psykiatrisamordning utgick från att det fanns ett behov av att utveckla ett nätverk 
för att utbyta och stärka kunskaper i fråga om vuxna med ADHD och autism.  
  

…när det gäller ADHD finns det ett nätverk med läkare som träffas, men inga andra 
professioner. Då kan man fråga sig; när en stor del av utredningarna görs av psykologer, 
arbetsterapeuter och kuratorer blir det lite konstigt när endast läkarna bestämmer vad 
utredningarna ska innehålla (Ing-Marie Wieselgren). 

 
Intervjuade i arbets- och referensgrupp upplevde inte att det fanns något behov av ett nytt 
nätverk eftersom det redan fanns nätverk för olika yrkeskategorier liksom ett 
verksamhetsövergripande nätverk (se t.ex. www.adhd-natverket.se). 
 

Nätverkets deltagare 

För att genomdriva ett projekt som skulle stimulera kunskapsutveckling rörande ADHD och 
autismspektrumtillstånd hos vuxna kontaktade Nationell Psykiatrisamordning överläkare 
Björn Kadesjö. Enligt Wieselgren ansågs han vara en kompetent person som hade förmåga att 
samla olika aktörer. Han har tidigare utarbetat en kunskapsöversikt (2002) för Socialstyrelsen 
och bedömdes ha värdefulla kunskaper om barn och ungdomar. Inom Nationell 
Psykiatrisamordning fanns en förhoppning om att Kadesjö skulle kunna förena barn och 
vuxenperspektivet. Nationell Psykiatrisamordning var även tydlig med att man även ville att 
representanter från kommuner skulle delta i projektarbetet. 

Arbetsgrupp 
Björn Kadesjö, projektledare, överläkare, Barnneuropsykiatri, Drottning Silvias barn- och 
ungdomssjukhus, Göteborg,  
Lena Nylander, överläkare vid Autismmottagningen, Verksamhetsområde Psykiatri, 
universitetssjukhuset Lund  
Susanne Bejerot, överläkare, Norra Stockholms psykiatri, Stockholm  
Ulla Carlshamre, planeringsledare, stadskansliet, Göteborgs Stad,  
Maria Råstam, docent, överläkare, Enheten för autism och ADHD, Psykiatriska kliniken. 
Mölndal. 
Eva Saletti, verksamhetschef, Handikappomsorgen, Öckerö kommun 
Mikael Scharin, psykolog och enhetschef vid psykiatri Sahlgrenska, universitetssjukhuset 
Göteborg 
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Anna Söderholm, sjuksköterska/koordinator, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, 
Göteborg 
 
I arbetsgruppen, som bestod av åtta personer ingick fyra läkare, två representanter för 
kommuner, en psykolog och en sjuksköterska. I en artikel i Psykologtidningen (8/07) riktades 
det kritik mot att neuropsykologerna var underrepresenterade i arbetsgruppen (Lumbholdt 
2007).4 Kadesjö menar att gruppen inte valdes med tanke på yrkeskategorier. Tanken var 
istället att engagera personer som tidigare arbetat för att utveckla området för vuxna med 
ADHD och autismspektrumtillstånd. Han menar att det var viktigt att ha med både dem som 
hade erfarenhet av kliniskt arbete och forskare inom området.  
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Ann Tjernberg, Nationell Psykiatrisamordning.  
Lars Hellgren, Socialstyrelsen.  
Eva Nordin Olsson , Föreningen Attention.  
Birgit Fredriksson, Riksförbundet Attention.  
Inger Bergemo, Aspergercenter.  
Monica Rydén, Psykosvård och psykiatrisk rehabilitering, Uppsala akademiska sjukhus. 
Gunilla Hellberg Edström, Arbetsmarknadsverket. 
Olle Hollertz, psykiatriker, Oskarshamns sjukhus.  
Vanna Beckman, journalist och författare, Kungälv. 
 
I referensgruppen ingick bland andra personer från Nationell Psykiatrisamordning, 
Socialstyrelsen och brukarrepresentanter.  
 

Målsättning med projektet  
 
Enligt uppdragskontraktet (Dnr 11264/2005), som formulerats av Nationell 
Psykiatrisamordning var de långsiktiga målen: 
  

Att alla landsting och kommuner i Sverige ska bedriva verksamheter som kan bemöta behoven 
hos vuxna med neuropsykiatriska störningar. Vård och omsorg ska ske i enlighet med aktuell 
kunskap. 
 

                                                 

4  Psykologen Mikael Scharin var tidvis sjukskriven. Han upplever dock att han var delaktig i hela arbetet med 
vägledningsdokumentet.  
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Syftet med denna satsning: 
 
 Att samla den kunskap och erfarenhet som finns idag i Sverige. 
 Att stödja verksamheter som ska starta. 

Att underlätta för landsting och kommuner att utveckla sina verksamheter så att de har 
möjlighet att bättre möta behoven. 
Att öka kunskapsnivån allmänt. 
Att öka kunskapsnivån inom verksamheter som ger insatser till denna grupp samt ge 
redskap för utvecklings och kvalitetsarbete inom området. 

 
Metod 
 
Att utifrån tillgänglig kunskap utarbeta en modell/mall för ett vårdprogram för vuxna med 
neuropsykiatriska svårigheter. Vårdprogrammet ska innehålla mall för grundutredning och 
fördjupad utredning, aktuella behandlingsinsatser (såväl medikamentella som icke 
medikamentella), stöd och habilitering/rehabiliterings insatser, sociala insatser. Ordna 
seminarier och utbildningstillfälle för personal inom landsting och kommun. Initiera ett nätverk 
med intresserade enheter i Sverige [min kursivering]. Ge möjlighet till kompetensutveckling, 
handledning och stöd genom nationella konferenser/seminarier samt att stimulera former för 
kunskapsutbyte mellan enheterna. Stimulera till Nationella kvalitetsregister. Identifiera och ge 
goda exempel på kopplingar vuxna barn-psykiatri och välfungerande utslussning. 

 
 
I en OH presentation (se t.ex. http://www.adhd-natverket.se/ppt/orebro06.ppt 2007-10-22) av Kadesjö 
formuleras projektets vision och syfte på följande sätt: 
 

Projektets långsiktiga vision är att alla landsting och kommuner ska bedriva verksamheter som 
kan möta behoven hos vuxna med ADHD och autismspektrumtillstånd. Vård och omsorg ska 
ske i enighet med aktuell kunskap  
 
Mål för projektet: 
 
Kunskapsutveckling 
- Samla, sammanställa och dokumentera kunskap och erfarenheter av utredning, stöd och 
behandling till vuxna personer med ADHD eller autism. 
Kunskapsspridning 
- Initiera nätverk av personer och verksamheter med uppgifter inom området för att 
underlätta utbyte av erfarenheter 
Stöd för verksamhetsutveckling 
- T.ex. identifiera och ge goda exempel på kopplingar vuxen- och barnpsykiatri med 
välfungerande överslussning. 
Underlag till vårdprogram 
- Förslag för grundutredning och fördjupad utredning liksom förslag på 
behandlingsinsatser, stöd- och habiliterings-/rehabiliteringsinsatser liksom sociala insatser 
 

Kadesjö menar att han inledningsvis hade stora ambitioner och lutade sig mot den Nationella 
Psykiatrisamordningens målbeskrivning. I arbetsgruppen blev man dock ganska snart 
medveten om att målbeskrivningen var omfattande. De kom därför att fokusera på några 
delområden.  
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Struktur och process 
 
Uppstart 
Enligt tidsplanen skulle projektet under hösten 2005: 
 

Samla en grupp med kompetenta personer för utarbetande av modell för vårdprogram. Etablera 
kontakt med kriminalvården och samarbeta med projekt inom rättspsykiatriområdet. Samla till 
ett första erfarenhetsutbytesmöte med intresserade enheter i Sverige (Dnr 11264/2005). 

 
Kadesjö valde, tillsammans med Wieselgren och Ann Tjernberg från Nationell 
Psykiatrisamordning vilka aktörer som skulle ingå i arbetsgruppen. När arbetsgruppen 
träffades första gången var Carlshamre ensam representant från socialtjänsten. Hon bad då att 
ytterligare en representant från socialtjänsten skulle ingå och föreslog Eva Saletti. 
Arbetsgruppen bedömde detta som rimligt och Saletti valdes in. Arbetsgruppen träffades en 
halvdag (vissa gånger heldag), en gång i månaden. De medlemmar i arbetsgruppen som 
intervjuades upplevde inte att det till en början fanns någon klart uttänkt plan för projektet.  
 

Det tar ju alltid en startsträcka innan man hittar arbetsformer och kan snäva in. 
Uppdragsbeskrivningen var väldigt omfattande. Det gjorde väl att det tog kanske ett halvår 
innan vi var fokuserade på några saker (Björn Kadesjö). 

 
När Saletti tillfrågades om att ingå i arbetsgruppen hade de redan haft en träff. Frågor som 
genast dök upp var vilka aktörerna i arbetsgruppen representerade och vilka perspektiv de 
gjorde sig till tolk för. Hon upplevde att det tog tid innan hon riktigt förstod i vilket 
sammanhang hon befann sig. 
 

Det var lite osäkerhet i början. Hur ska vi lägga upp det här? Vad är egentligen vårt ansvar? Är 
det en styrgrupp eller en referensgrupp? Det har varit lite oklarheter med rollfördelningen 
mellan projekt, arbetsgrupp och det som först kallades styrgrupp. Den döpte vi senare till 
referensgrupp eftersom vi tyckte att det var det den faktiskt var. Så att det har varit lite luddigt. 
Jag har uppfattat det som att Björn egentligen fått ratta ganska mycket själv (Eva Saletti). 

 
Att Kadesjö som projektledare var drivande i processen bekräftas av samtliga intervjuade. 
Carlshamre menar att det var några personer som inledningsvis engagerade sig extra mycket. 
 

Jag tycker det gick väldigt fort. De [Kadesjö, Nylander, Bejerot] har enorm arbetskapacitet och 
har dragit huvudlasset. Det tycker jag är imponerande. Det kom igång väldigt fort. Från början 
bidrog jag mest med kommentarer, synpunkter och påpekanden utifrån var vi i kommunen 
kunde komma in /…/ Vi [Carlshamre och Saletti] har inte suttit och jobbat så mycket som de 
andra tre har gjort då, eller fyra möjligen [även Råstam]. Det har varit en skillnad. Men det gick 
väldigt snabbt att komma igång. Vi hade ganska täta möten i början, och långa sittningar (Ulla 
Carlshamre). 

 
Under uppstartsprocessen försökte medlemmarna i arbetsgruppen dels att få insikt i varandras 
verksamheter och synsätt, dels att reda ut vad man i huvudsak skulle fokusera på.  
 

Det fanns mycket tankar och idéer från början om vad man skulle kunna göra och vad som var 
möjligt. Vad är realistiskt och vad hinner man med? Det landade i konferenser och 
vägledningsdokument /…/ Jag tyckte inte att det var enkelt från början. Jag kände, vad kan jag 

 40



bidra med här och vad ska jag göra. Sen har det växt fram diskussioner. Det berör människor 
som vi möter när man jobbar offentligt, inom socialtjänst, vårdcentral eller inom psykiatrin. Så 
småningom började det kännas mer meningsfullt och man hittade sin roll (Eva Saletti). 

 
För arbetsgruppen handlade uppstartsprocessen om att medlemmarna skulle hitta sina roller, 
få en förståelse för vilka mål som var centrala och hur man skulle arbeta för att genomdriva 
dessa. Kadesjö menade att hans uppgift som projektledare för projektet var att fånga upp de 
intentioner som Nationell Psykiatrisamordning hade. Målsättningen att bygga nätverk valdes, 
i samråd med Wieselgren, bort eftersom man var överens om att det inte fanns behov av 
ytterligare nätverk. 
  

Det fanns redan ett antal nätverk inom det här området, existerande nätverk [se t.ex www.adhd-
natverket.se]. När vi började skissa på ett nytt insåg vi att det blev förvirring. Vad är vi för ena i 
relation till de som existerar /…/ En av de första uppgifterna var att presentera vårt arbete för 
de nätverken (Björn Kadesjö). 

 
Arbetsgruppen bjöd in olika projekt till en konferens. Dels för att presentera sitt eget projekt, 
dels för att få insikt i hur övriga arbetade. 
  

…vi kände till cirka fyrtio projekt och ungefär tjugo stycken var representerade på den här 
konferensen. Ett femtio-, sextiotal deltagare som då var ett mindre forum. Ett diskussionsforum 
där alla fick utrymme att kort presentera sitt projekt och knyta kontakter (Björn Kadesjö). 

   
Under konferensen diskuterades möjligheterna att träffas på nytt. Något datum fastställdes 
dock inte och ingen ytterligare träff initierades. Arbetsgruppens bedömning att det inte fanns 
något behov av ytterligare ett nätverk stärktes efter konferensen och de valde att istället 
använda resurserna till att utforma ett vägledningsdokument för ADHD och autism samt att 
genomföra konferenser. 
 

Som jag uppfattade hade Psykiatrisamordningen skapat ett riktat projekt. Uppdraget var att ta 
fram vårdprogram, plus att anordna nationella konferenser. Det har ju varit tyngdpunkten i 
uppdraget (Ulla Carlshamre). 

 
Arbetsgruppen började planera för konferenser ute i landet: dels för att förmedla kunskap om 
ADHD och autism, dels för att informera om vägledningsdokumentet och uppmana besökarna 
att läsa och kommentera innehållet i ett preliminärt dokument. Kadesjö betonar att det finns 
ett stort intresse för att utveckla ett gemensamt dokument. 
 

Ett gemensamt dokument som uttrycker hur alla samhälleliga, eller i alla fall de viktigaste 
verksamheterna ska förhålla sig till den här gruppen personer. Psykiatrin har sina vårdprogram 
och socialtjänsten strukturerar på sitt sätt. Att i samma dokument diskutera bemötande, 
förhållningssätt, insatser utifrån olika samhällsperspektiv ser vi idag som den mest 
betydelsefulla uppgiften vi har tagit på oss för att höja medvetandenivån. Både hur man ska 
göra och hur man tänker vid bemötande och förhållningssätt till de här personerna. 

 
Uppstartsfasen kan med Tuckmans (1965) termer beskrivas som en formingfas där Kadesjö 
som ledare tillsammans med Wieselgren (och Tjernberg) från Nationell Psykiatrisamordning 
valde vilka aktörer som skulle ingå. Målet med att samla en grupp personer för att arbeta med 
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detta projekt uppfylldes under uppstartsfasen, liksom målet att samla aktörer från intresserade 
enheter till ett första erfarenhetsutbyte. Kadesjö kom tillsammans med Wieselgren överens 
om att man inte skulle engagera sig i gruppen vuxna med ADHD/autism som är kriminella 
och/eller missbrukare. 
 

[Vissa] menar att om vi tar med missbrukare och kriminella får vi bara massa problem med 
läkemedelsbehandlingen, något som ger negativ feedback till den andra gruppen. Sedan finns 
det andra som menar att vi måste ta de som har de mest komplicerade, de som har de största 
behoven först och det är ju de som är missbrukare och kriminella. Det är de som kan ha mest 
att vinna på att få en adekvat behandling. Det var ett val som vi gjorde. För att det skulle bli 
enklare från början sa vi till Björn att ”du behöver inte ta ansvar för det, för vi har andra projekt 
kring det där man provar centralstimulerande”. På fängelser har vi två projekt ihop med 
kriminalvården (Ing-Marie Wieselgren). 

 
Det innebar att de mål som formulerades i uppdragskontraktet angående kontakt med 
kriminalvården och samarbete med rättspsykiatrin omförhandlades och kom således inte att 
inte uppfyllas. Det blev inte heller en fråga som fortsättningsvis kom att diskuteras inom 
arbetsgruppen. 
 
Organisationsfas 
Nationell Psykiatrisamordning hade även en önskan om att projektet skulle arbeta för:  
 

Utbildningsträff på grundnivå och mer avancerad nivå. Träffar i nätverk och etablera 
”stödfunktioner/erfarenhetsutbyte”. Stimulera utvecklandet av nationella vårdprogram (Dnr 
11264/2005) 

 
Under uppstartsfasen hade arbetsgruppen beslutat sig för att fokusera på att utveckla ett 
nationellt vårdprogram. Till skillnad från TOP-nätverket fanns inom detta projekt ingen 
grundläggande konflikt mellan olika perspektiv inom arbetsgruppen. Inom projektet blev 
arbetet kring vägledningsdokumenten det centrala, det vill säga att formulera dokument där 
diagnostisering, behandling, sociala stödåtgärder, anpassningsåtgärder och bemötande var 
centrala utgångspunkter.  
 
Med tanke på kunskapsspridning är det intressant att notera den samstämmighet som fanns i 
arbetsgruppen. Som tidigare nämnts finns det inom vetenskapssamhället olika åsikter i fråga 
om diagnostisering (och behandling med centralstimulerande medel) (se t.ex fotnot 4 och den 
debatt som fördes i Läkartidningen 2001).5 Eva Kärfve (2000) har i sin bok ”Hjärnspöken” 
kritiserat de neuropsykiatriska diagnoserna då hon menar att det är svårt att med hjälp av vissa 
symtom ställa en diagnos och att det finns ett visst mått av godtycklighet i detta. Hon menar 
att konsekvensen av att individer diagnostiseras med olika bokstavskombinationer blir att 
alternativa förklaringar till hyperaktivitet och koncentrationsproblem som exempelvis miljöns 
påverkan inte tas upp. Det leder till att ansvaret för problemen läggs på de enskilda 
individerna istället för på samhället. Hennes perspektiv får bland andra (till viss del) stöd av 
barnläkaren Lars H Gustafsson (se t.ex. Pedagogiska magasinet 060214), forskarna Eva 

                                                 
5 En debatt som berörde olika vetenskapliga perspektiv fördes bland annat av psykiatern Kjell Modigh och 
sociologen Tomas Brante i Socialvetenskaplig tidskrift (2006 nr 4, 2007 nr1). 
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Palmblad och Mats Börjesson (se t.ex. Börjesson & Palmblad 2003).6 Kärfve menar att 
Socialstyrelsen medvetet öppnat ”…slussarna för ännu mera amfetamin till bråkiga och 
stökiga barn. Konsensus har inträtt och spelet är över…” när man gav Kadesjö uppdraget att 
sammanställa en kunskapsöversikt (SvD 3 juni 2002).  
 
Inom arbetsgruppen är detta perspektiv inte något som diskuterats. Samtliga har utgått från ett 
diagnosinriktat förhållningssätt, något som ligger i linje med uppdragsbeskrivningen (Dnr 
11264/2005). Saletti anger dock att diagnostiseringens för och nackdelar är en fråga som 
diskuterats inom socialtjänsten. 
 

Det här är en fråga som väckt många diskussioner inom socialtjänsten. Är det så att man 
diagnostiserar för mycket och vad innebär det och så vidare. Personerna i det här nätverket, 
som kommer från psykiatrin, har gett mig mycket mer nyanser på detta. Där är de väldigt 
överens om att diagnos har inget eget värde, utan det har att göra med att hjälpa en person att 
finna instrumenten. Att förstå sig själv och att de som ska ge stödet ska kunna få en ökad 
förståelse för hur de ska kunna lägga upp det. 

 
Med utgångspunkt från ovanstående citat kan man anta att representanterna från 
socialtjänsten, som ett resultat av interaktionen med läkarna i arbetsgruppen, stärktes i sin 
föreställning att diagnosen kan vara en hjälp till att utforma lämpliga stödinsatser. Det är 
också rimligt att anta att representanterna från socialtjänsten influerade läkarna genom att 
synliggöra de svårigheter som personer med ADHD och autism har i vardagen samt vilka 
stödinsatser som socialtjänsten kan erbjuda för att förbättra deras villkor. 
 
En fråga som aktualiserades under projekttiden var att Kadesjö, samtidigt som han arbetade 
med detta projekt, finansierat av Socialstyrelsen hade uppdrag för läkemedelsföretaget Eli 
Lilly. Detta var något som uppmärksammades av Aftonbladet (060419). 
 

Björn Kadesjö ser inga problem med dubbla uppdrag 
Eli Lilly betalar 5 000 kronor till landstinget för varje dag som Björn Kadesjö eller Bruno 
Hägglöf jobbar åt läkemedelsbolaget. 
– Jag får inga ersättningar, pengarna går till min arbetsgivare, säger Björn Kadesjö. 
Björn Kadesjö anser inte att det är några problem för honom att jobba med uppdraget åt 
socialstyrelsen: 
– Jag har inte några lojalitetsförpliktelser till vare sig Lilly eller något annat läkemedelsbolag. 
(Aftonbladet 060419) 

 
Läkares relation till läkemedelsindustrin är ett känsligt område. Å ena sidan kan det vara 
nödvändigt att läkare samarbetar för att utveckla läkemedel och behandlingsmetoder, å andra 
sidan kan det innebära en intressekonflikt. Läkarförbundet (2004) har därför utarbetat etiska 
riktlinjer där det bland annat framgår att läkare måste anmäla om det kan finnas en 
intressekonflikt. Läkemedelsföretaget Eli Lilly7 säljer bland annat ADHD-medicinen Strattera 

                                                 
6  Se även tidigare refererade artiklar av Elinder (1999) och Larsson, Rydelius & Zetterström (2001). Även 
psykiatern Johan Cullberg har uttalat sig om att man bör vara försiktig med att diagnostisera ADHD och att 
medicinera med centralstimulerande medel. (Eskilstuna Kuriren 010712) 
7 Även brukarorganisationen Attention har fått ekonomiskt stöd från Eli Lilly AB 
http://www.lif.se/cs/default.asp?id=3964&ptid=  
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och man kan anta att det ligger i deras intresse att man inom detta område betonar 
medicineringens positiva verkningar. Kadesjö har också uttalat sig positivt om 
medicineringens effekter.8  
 

Debatten om att av vårdideologiska skäl inte använda sig av mediciner i behandling av ADHD 
kan te sig närmast absurd, menar Björn Kadesjö. Samtidigt är inte mediciner enda lösningen, 
betonar han. Läkemedlen är dock endast utprövade på barn och ungdomar och därför måste 
förskrivare i dag ha dispens från Socialstyrelsen när vuxna ska få farmakologisk behandling. – 
Läkemedelsföretagen måste därför bli bättre på att visa data när de här medicinerna även 
fungerar på vuxna. Regelsystemet måste ändras och det ligger på Socialstyrelsen. 
(Smålandsposten 070205, av Jan Bärtås http://smp.se/article/773076_101-0-0-0 hämtad 
070827). 

 
 
Inom Nationell Psykiatrisamordning kom inte Kadesjös koppling till läkemedelsföretaget som 
någon överraskning. Det är relativt vanligt att framstående läkare har uppdrag och projekt 
angående läkemedelsprövning. Wieselgren var medveten om Kadesjös involvering i 
läkemedelsföretaget, men såg inte detta som något problem. Kadesjö valde för övrigt att 
lämna sitt engagemang i ”advisory board” för Stattera. 
 
Referensgruppen involveras 
När arbetsgruppen planerat hur arbetet skulle organiseras kontaktades personer som kunde 
tänkas ingå i en styr/referensgrupp. De som ombads ingå i denna grupp hade således 
begränsade möjligheter att påverka planeringsarbetet. De brukarrepresentanter som 
kontaktades var utsedda av Attention respektive Föreningen Attention (intresseorganisationer 
för människor med neuropsykiatriska funktionshinder). Birgit Fredriksson var en av dem som 
kontaktades. Hon upplevde att det inledningsvis var oklart vilken status gruppen skulle ha. 
När det stod klart att det var en referensgrupp reagerade hon på detta. 
 

[Läser upp ett mail som hon skrivit till Kadesjö] ”För min del var det lite bekymrat när jag såg 
att ni hade träffats och format en arbetsgrupp innan vi blev kontaktade. Det skulle vara väldigt 
olyckligt om vi bara blev indragna någon enstaka gång. Det finns aspekter som brukarna kan ge 
som kanske /…/ det är inte min mening att vara allmänt kritisk. Det är klart att det är för att 
förbättra möjligheter och förhållanden som vi ska arbeta. Men om man ska kunna föra in lite 
andra föreställningar blir det knepigt om man bara blir inbjuden vid ett fåtal tillfällen”. Jag tog 
upp det här från början och sen så svarade han [läser mail från Kadesjö] ”Jag har varit verksam 
inom detta område så länge. Jag tål att höra kritiska saker om hur saker och ting fungerar. Om 
du vill problematisera uppdraget och väcka någon fråga så tar jag gärna mot det” (Birgit 
Fredriksson). 

 
Fredriksson ifrågasatte inte gruppens status ytterligare utan accepterade medverkan i 
referensgruppen.9 Gruppen träffades tre gånger och då tillsammans med arbetsgruppen. Fokus 
för de samtal som fördes inriktades på innehållet i vägledningsdokumentet. De medlemmar 
från referensgruppen som intervjuades upplevde inte att gruppen hade någon koppling till 
konferenserna som genomfördes ute i landet. En av representanterna (från Riksföreningen 

                                                 
8 I kunskapsöversikten (ADHD) (2002) framhålls också medicineringens fördelar för vissa personer med ADHD. 
9 Intressant att notera är att Wieselgren anger att det finns ett krav från Nationell Psykiatrisamordning att två 
brukarrepresentanter ska ingå i en styrgrupp. 
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Attention) i referensgruppen Eva Nordin Olsson (läkare) medverkade dock som föreläsare på 
tre av konferenserna.  
 
Konferenser anordnas 
Totalt har fem konferenser genomförts på olika platser i Sverige, från Luleå i norr till Malmö i 
söder. Samtliga konferenser hade liknande upplägg. Totalt har 1498 personer (enligt e-
postkontakt med Anna Söderholm) besökt konferenserna. Deltagarna betalade 700 kronor i 
konferensavgift. En central person i arbetet med att administrera och samla personer till 
konferenserna var Anna Söderholm. Ett syfte med konferenserna var enligt Kadesjö att sprida 
idéer och kunskap. Han menar att det under de senaste åren skett en kunskapsutveckling som 
borde förmedlas. Tanken var att konferenserna skulle samla ett flertal yrkesgrupper som 
skulle kunna hjälpa till att utveckla vägledningsdokumenten. 
 
Föreläsare till konferenserna bjöds in med ambitionen att få en god spridning (Kadesjö); 
brukarföreningar, psykologer, pedagoger, psykiatrer och representanter från socialtjänsten 
deltog. En webbplats (www.vuxenadhd.autism.nu) upprättades där inbjudan och ett 
preliminärt konferensprogram presenterades. Så småningom publicerades även ett preliminärt 
vägledningsdokument. Några av de ämnen som belystes av föreläsarna på konferenserna var 
diagnostisering, samverkan och brukarnas egna erfarenheter. Kadesjö hävdade under 
konferenserna att vetenskapssamhället är enigt om vilka kriterier som måste vara uppfyllda 
för att sätta diagnoserna. Han framhöll vidare att det finns kognitiva avvikelser som präglar 
dessa personers sätt att vara och att de har vissa svagheter som erfarna utredare känner igen, 
vissa symtom som kan urskiljas. Vidare angavs att ADHD och autism är funktionshinder som 
handlar om beteendeproblem. Dessa debuterar i barndomen och är ofta förenade med en 
annorlunda utveckling. Eftersom symtomen ger funktionsnedsättningar är det viktigt att man 
ser diagnosen i ett funktionshinderperspektiv, d.v.s. vilka problem i vardagen hänger samman 
med individuella svårigheter som sammanfattas i diagnosen. Det innebär att dessa personer 
ofta behöver hjälp för optimal funktion. Enligt Kadesjö finns det idag en omfattande 
kunskapsmassa kring hur dessa personer ska diagnostiseras och behandlas. Gunilla von 
Corswant-Björklund, specialpedagog som intervjuat unga vuxna personer med Aspergers 
syndrom och ADHD redogjorde för deras upplevelse av sin skoltid, både i grundskolan och i 
gymnasieskolan.  
 
Christopher Gillberg var en av föreläsarna på tre av konferenserna. Hans medverkan hade 
diskuterats inom arbetsgruppen. 
 

Vi hade mycket diskussioner om huruvida Christopher Gillberg skulle vara med eller inte. Inte 
för att ifrågasätta hans möjlighet att bidra. Vi var rädda att det skulle kunna bli reaktioner så att 
fokus försvann från den viktiga frågeställningen till att man började med den ideologiska 
debatten. Sen blev det inte så. Vi böjde oss för att det kanske fanns poänger med att han var 
med. Både Eva och jag har känt att det blev väldigt bra. Jag har inte hört någonting om varför 
han var med. Många har sagt att de tyckte att han var väldigt bra /…/ Christopher Gillberg och 
hans grupp, betraktas som väldigt strikta biologer. Under de här konferenserna har jag 
reflekterat över att jag tycker att Christopher Gillberg har ett mycket mer dynamiskt sätt att 
presentera sin forskning och sina teorier än vad jag trodde att han hade (Ulla Carlshamre). 
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Gillberg hävdade i sitt anförande att både autism och ADHD är vanligare än man trott och att 
det kan vara svårt att diagnostisera vuxna eftersom de ofta har andra problem samtidigt t.ex. 
missbruk och depressioner. Han menade därför att en tidig diagnos är bättre. Symtomen vid 
ADHD kan medicineras med centralstimulerande medel men grundproblematiken går inte att 
bota. 
 
Carlshamre och Saletti redogjorde under konferensen för socialtjänstens möjligheter inom 
ramen för socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funkrionshindrade (LSS). 
De beskrev viktiga dilemman och utmaningar i sammanhanget. Ett dilemma som de pekade 
på var hur man ska prioritera stöd och service till personer med psykiska 
funktionsnedsättningar jämfört med motsvarande stöd till personer med fysiska 
funktionsnedsättningar. De menade t.ex. att det är svårare att motivera att den förstnämnda 
gruppen ska få städhjälp än att motivera motsvarande hjälp till den senare gruppen. 
Socialtjänsten måste våga tänka om för att personer med ADHD och autism ska få rätt hjälp 
och rätt bemötande. En representant från Kungälvs kommun (Karin Andersson som 
framträdde vid konferensen i Luleå) och en representant från psykiatrin (Marie Lundemo) i 
samma kommun talade om positiva erfarenheter av samverkan. De hade formulerat 
gemensamma handlingsregler för personal, anhöriga, klienter och vårdcentraler samt en folder 
som riktade sig till endast professionella. Deras utgångspunkt var att låta den medicinska 
kulturen och det mer pedagogiska förhållningssättet närma sig varandra. De menade att det 
viktigaste är att utgå från den enskilde individen. 
 
Under konferensen visades avsnitt från olika filmer av Vanna Backman där personer med 
ADHD porträtterades. Även representanter från Attention och Föreningen Autism framträdde. 
Gunnel Norrö som fick sin Aspergerdiagnos i vuxen ålder berättade om sina erfarenheter från 
skoltiden och arbetslivet och om sina positiva erfarenheter av att ha fått en diagnos. 
 
Vägledningsdokument utarbetas 
Som tidigare nämnts blev arbetet med vägledningsdokumentet det centrala. Det fanns också 
från Nationell Psykiatrisamordnings sida en förhoppning om att det inom ramen för projektet 
skulle utvecklas riktlinjer för vuxna med ADHD och autismspektrumstörningar. 
 

…en sak vi diskuterade var att det finns vårdprogram som inte används /…/ I fråga om ADHD 
saknas vårdprogram på alla ställen. Där skulle man kunna ta fram en mall för att sedan utveckla 
lokala vårdprogram (Ing-Marie Wieselgren).  

 
Enligt intervjuerna inleddes arbetet med att medlemmarna i arbetsgruppen utvecklade de 
områden som de ansåg sig ha största kunskap om. Representanterna från kommunerna menar 
att det i många frågor var svårt att komma med synpunkter eftersom det handlade om 
diagnoser, utredningar och behandlingsmetoder, något som de ansåg att läkarna hade större 
kunskap om. De författade ett avsnitt som berörde kommunernas ansvar. Med deras specifika 
kunskaper om hur socialtjänsten arbetar tillförde de gruppen insikter i att förstå 
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funktionshindrades livsvillkor och vilka konsekvenser detta kan få i vardagen. Kadesjö 
menade att det var viktigt att inhämta kompetenser från många olika håll. 
 

Att skapa ett omfattande dokument är en omfattande process som innebär att vi tagit tillvara 
gruppens kunskaper. Men det har även handlat om att samla in material, träffa olika 
brukarorganisationer, olika arbetsgrupper som håller på. Även be om hjälp, eftersom vi inte i 
gruppen har kunskap om till exempel vuxenrehabiliteringen. Då bjuder vi in en person som kan 
området. Den personen får i sin tur hjälp av några stycken att skriva samman några punkter 
kring vad de som verksamhet tycker är viktigt. Sedan är det vår uppgift att skriva ihop det så att 
det stämmer med strukturen för övrigt. Ungefär så har arbetet gått till. Det här blir då dokument 
på ett hundratal sidor, A4-sidor, så det blir ganska omfattande. 

 
Dokumenten blev mer omfattande än vad som inledningsvis planerats. Enligt Nylander talade 
de till en början om ett dokument som skulle vara tio sidor. Anledningen till att det blev 
längre var att de ville ha ett dokument där olika professionella kan välja ut vissa bitar. När 
arbetsgruppen hade färdigställt dokumentet i en preliminär version lade man in detta på 
webbplatsen (www.vuxenadhd.autism.nu). Tanken var att den som ville skulle kunna läsa 
dokumentet och komma med synpunkter. På webbplatsen formulerades även några frågor 
som relaterade till dokumentet. 
 

1.Vad är bra och dåligt i dokumenten?  
2.Vilka verksamheter finns till stöd och vård för personer med ADHD eller 
autismspektrumtillstånd inom ditt område (kommun, landsting, FK, AF…)  
3.Vilka är de största behoven i relation till målgruppen inom ditt område? 

 
Kadesjö hade huvudansvaret för att bearbeta kommentarerna.  
 

Björn är sammanhållande för detta och ansvarig. Han har varit väldigt öppen. Finns det 
människor som kan lämna synpunkter från de texter som handlar om Försäkringskassan? Som 
handlar om habilitering? Det finns andra personer som bidragit och de nämns också i 
dokumentet. Ulla Carlshamre har lämnat det till kollegor på statskansliet, som jobbar med 
sociala frågor. Det har varit en väldig öppenhet för att hitta personer som är intresserade och 
kunniga att lämna synpunkter på de olika avsnitten. Det tycker jag att Björn har jobbat på, att 
försöka få in andras synpunkter (Eva Saletti). 

 
Inför träffarna med referensgruppen skickade Kadesjö ut ett preliminärt arbetsdokument till 
aktörerna så att de skulle kunna diskutera innehållet. Fredriksson är en av dem som aktivt läst 
och kommenterat innehållet. Hon har via e-post haft regelbunden kontakt med Kadesjö.10  
 

Första gången försökte jag skicka mail till hela arbetsgruppen men sen förstod jag att det var 
enbart Björn som skrev, och sen har det varit mellan honom och mig. 

 
Fredriksson och Rydén angav att det inte uppstod några större diskussioner angående 
innehållet i dokumentet på träffarna med referensgruppen. De intervjuade upplever att 
Kadesjö beaktat deras kommentarer. Fredriksson menade att det var viktigt att få fram 
brukarnas perspektiv i dokumentet och hon var därför villig att lägga ner tid och engagemang 
på detta.  
 

                                                 
10 Fredriksson har skickat ca 20 mail under perioden maj 2006 till juni 2007, med kommentarer angående 
innehållet i vägledningsdokumentet till Kadesjö. 
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Vägledningsdokumentens innehåll 
Förutom medlemmarna i arbetsgruppen har Vanna Beckman, journalist och författare varit 
aktiv i arbetet kring vägledningsdokumenten.11 Två vägledningsdokument har utarbetats, ett 
för ADHD hos vuxna och ett avseende autismspektrumtillstånd (AST) hos vuxna. Båda 
dokumenten är uppbyggda på ett likartat sätt. Inledningsvis anges att: 
 

Målet för samhällets insatser för en person med funktionshinder är att skapa sådana 
förhållanden att individen kan leva ett liv med god livskvalitet, fungerande vardag och 
delaktighet i gemenskapen” (s. 6 ADHD, s. 7 AST).  

 
Avsikten med vägledningsdokumenten: 
 

…är att tydliggöra hur olika verksamheter med delvis olika uppdrag i samverkan kan ge 
stöd…” (ibid).  

 
För att uppnå detta anges att det krävs kartläggning av personens svaga och starka sidor för att 
skapa förståelse för den enskilde individen och dennes närstående, anpassningar, stöd och 
insatser. Enligt dokumenten kan utredning och diagnos ge förståelse för symtomen och hur de 
upplevs. En grundläggande utgångspunkt är att den enskilde individen ska få självinsikt 
genom information och rådgivning. Personen ska också göras delaktig i utredningsprocessen. 
Hänsyn ska tas till om det finns andra problemområden. Man bör även analysera om det finns 
behov av medicinering (ADHD), samtalskontakt, vardagsstöd, hjälpmedel samt samverkan 
mellan olika verksamheter (psykiatrin, primärvården, vuxenhabilitering, socialtjänst, 
försäkringskassa, arbetsförmedling m.m).  
 
I det andra kapitlet ges en beskrivning av hur ADHD/AST diagnostiseras med hjälp av DSM-
IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder) och ICD-10 (International 
Classification Diseases). Enligt dokumenten är orsakerna till ADHD och AST inte kartlagda 
men man vet att genetiska faktorer har stor betydelse. För att diagnostisera ADHD ska enligt 
DSM-IV sex av nio symtom på ouppmärksamhet eller sex av nio symtom på hyperaktivitet-
impulsivitet vara uppfyllda. De symtom som anges är t.ex. att personerna ofta är 
ouppmärksamma på detaljer, har ofta svårt att bibehålla uppmärksamhet inför uppgifter, 
verkar ofta inte lyssna på tilltal. Förutom dessa symtom anges ytterligare, icke diagnostiska 
symtom som är vanliga vid ADHD hos vuxna, t.ex. förhalande, låg tolerans för frustrationer, 
stämningslabilitet och lågt självförtroende. Enligt dokumentet är det också vanligt med 
samsjuklighet t.ex. ångestsyndrom, depression och bipolär sjukdom. I appendix 1 anges att 
 

ADHD kan diagnostiseras reliabelt och diagnosen har prognostisk betydelse. Däremot finns det 
mycket lite vetenskaplig dokumentation om validiteten av de diagnostiska kriterierna för vuxna 
(s. 80).  

 
                                                 
11 Beckman har tidigare samarbetat med Kadesjö. Hon är bland annat redaktör för boken ”ADHD/DAMP- en 
uppdatering” (2004) där ett kapitel författats av Kadesjö.  
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Enligt appendix är diagnostiseringen av vuxna med ADHD jämfört med barn och ungdomar 
delvis olikartad. Man menar till exempel att det är rimligt att anta att färre kriterier behöver 
vara uppfyllda enligt DSM-IV för att diagnostisera vuxna. Enligt dokumentet kan 
funktionsnedsättningen vara mindre tydlig hos vuxna. Det behövs därför en genomgång av 
vardagssituationer, t.ex. familjeliv, arbete och privata relationer. Ett sätt att reducera ADHD 
symtom är via medicinering. Ett problem som anges i dokumentet är att läkare har mindre 
kunskap om hur de ska medicinera vuxna än ungdomar. I appendix 5 anges att det finns flera 
vetenskapliga studier avseende effekter och biverkningar av läkemedelsbehandlingar av 
vuxna med ADHD. Därefter ges exempel på vilka läkemedel som kan vara tillämpliga. 
 
För att diagnostisera AST ska personen enligt vägledningsdokumentet uppvisa kvalitativt 
nedsatt förmåga att interagera socialt och kommunicera. Personer med autism har begränsade, 
repetitiva och stereotypa mönster i beteende, intressen och aktiviteter. Exempel på symtom är 
oförmåga att etablera kamratrelationer som är adekvata för utvecklingsnivån, stereotypt tal 
med upprepningar eller idiosynkratiskt språk och oflexibel fixering vid specifika 
oändamålsenliga rutiner eller ritualer. Exempel på andra vanliga symtom hos vuxna är 
långsamhet, perceptionssvårigheter och låg tolerans för frustration. I appendix 1 redogör man 
för diagnostisering av autistiskt syndrom, aspergers syndrom och atypisk autism. 
 
Ett speciellt avsnitt ägnas åt kvinnor med ADHD och AST.12 Enligt vägledningsdokumentet 
är det fler pojkar än fickor som har dessa diagnoser. I ADHD dokumentet anger man att det 
går att urskilja kvinnor med olika typer av ADHD: Pojkflickorna, dagdrömmarna, snackarna 
och de begåvade. Vidare hävdas att det är vanligt att kvinnor med ADHD har andra 
psykiatriska diagnoser, t.ex. premenstruellt syndrom, depressivitet och oklara smärttillstånd. 
Kvinnor med AST uppges vara mindre uppenbart ”udda” och ha en bättre social och 
kommunikativ förmåga än män. 
 
I dokumenten anges även hur man bör bemöta personer med ADHD respektive AST. De 
professionella behöver vara förtrogna med vad det innebär. Samtalsstöd kan vara viktigt för 
att den enskilde ska ta till sig vad diagnosen innebär. Personer med dessa diagnoser har ofta 
behov av kontaktpersoner (olika typer anges, t.ex. coach och case manager). I kapitel 4-8 ges 
en beskrivning av vilket stöd sjukvården, socialtjänsten, Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen och vuxenhabiliteringen utifrån lagstiftningen kan erbjuda: Sjukvården 
kan t.ex. utreda och diagnostisera, socialtjänsten ge boendestöd eller stöd i form av 
kontaktperson och god man. Försäkringskassan kan ge sjukersättning och bostadstillägg, 
Arbetsförmedlingen kan hjälpa till med rehabilitering och vägledning, vuxenhabiliteringen 
kan göra en behovsprövning och utredningsplan. I vägledningsdokumentet betonas att samsyn 
och samverkan inom och mellan dessa verksamheter är något som borde eftersträvas. En 
grundläggande förutsättning för detta är att samtliga som möter personer i utsatta situationer 

                                                 
12 Intressant att notera: om kvinnor tillägnas ett speciellt avsnitt utgör förmodligen män normen. 
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behöver kunskap om ADHD och autism. Detta kan ske genom utbildning och 
kompetensutveckling.  
 
Enligt dokumenten kan ett sätt att samverka vara att olika verksamheter, tillsammans planerar 
samlade insatser och utvecklar samverkansrutiner, något som ska ske i samråd med den 
enskilde individen. Detta kan underlättas om någon utses som ansvarig för att upprätta en 
plan. Denna plan ska bland annat ange målet för de samordnade insatserna, uppgifter om vem 
som ska utföra insatserna och en tidsplan. Utredningen inom sjukvården som syftar till en 
diagnostisk värdering och analys bör kompletteras med utredningar inom andra verksamheter 
angående funktionshindrets betydelse och individens hjälpbehov. Ett sätt att underlätta detta 
arbete är att samlokalisera olika verksamheter. Enligt dokumentet har det byggts upp speciella 
neuropsykiatriska utredningsteam ute i landet, något som visats sig vara positivt. De borde 
därför ges ytterligare stöd och tillräckliga resurser. I kapitel i dokumenten 9 redogör man för 
teorier om kognitiva funktioner vid ADHD respektive autismspektrumtillstånd. 
 

Bakom symtomen för ADHD finns förändrade kognitiva funktioner, det vill säga de 
hjärnfunktioner som gör det möjligt att tolka, bearbeta och hantera information, att tänka och 
lösa problem (s.63 ADHD). 
 
Symtomen vid autismspektrumtillstånd förklaras av annorlunda kognitiva funktioner, dvs 
annorlunda sätt att tolka och hantera information, att tänka och lösa problem (s.66 AST) 

 
Enligt vägledningsdokumenten är det en fördel om de som arbetar med personer som har 
ADHD/AST har kunskap om kognitiva funktioner. I fråga om ADHD anser man att det idag 
finns osäkerhet om hur dessa funktioner fungerar. Man menar dock att det finns psykologisk 
forskning och välgrundade teoribildningar som ger stöd för vissa antaganden. Hjärnans 
exekutiva funktioner är ett begrepp som sammanfattar förmågor som är påverkade vid 
ADHD. Forskare är dock oeniga om hur begreppet ska definieras och var i hjärnan funktionen 
har sin bas. I dokumentet hänvisar man till forskarna och psykologerna Russel Barkley och 
Tomas Brown som har utvecklat teorier för hur man kan förstå ADHD. Enligt 
vägledningsdokumentet om AST har tre delvis överlappande teorier utvecklats. Dessa teorier 
utgår från att det finns svårigheter eller bristande utveckling av mentalisering, central 
koherens respektive exekutiva funktioner. I vägledningsdokumentet hänvisar man till Lorna 
Wing, forskare inom psykaitri.  
 
Vägledningsdokumenten ger en bred översikt över hur man kan diagnostisera och bemöta 
personer som har ADHD och autism. Många aspekter berörs och olika verksamheters 
möjligheter att ge stöd beskrivs. Dokumenten ger även förslag på hur samsyn och samverkan 
kan förbättras mellan olika verksamheter. I dokumenten hänvisar man till att tidigare 
forskning ger stöd för att tolka och förklara problem som har med de aktuella diagnoserna att 
göra. I vissa fall blir det dock oklart vilken forskning man hänvisar till. 
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Enligt en av informanterna har det riktats kritik mot dokumentet för att det idag inte finns 
tillräcklig förankring bland beslutsfattare och professioner kring socialtjänstens roll och att 
dokumentet därför inte kommer att få tillräcklig auktoritet. Kritik riktas även mot att 
författarna varit för vaga i fråga om att betona medicineringens fördelar. Med tanke på den 
debatt som varit kring Kadesjö och hans koppling till läkemedelsföretaget Eli Lilly (se t.ex 
Aftonbladet) kan man anta att medicinering är en känslig fråga. Fredriksson är en av dem som 
menar att medicineringen är något som borde ha lyfts fram tydligare i dokumentet. 
 

De uttrycker sig försiktigt när det gäller medicinering. Man kan, till skillnad från nästan all 
annan medicinering, se att det här är mediciner som hjälper. Vad man skriver är att om 
ingenting annat hjälper så kan man överväga medicinering. Där tror jag Kadesjö mjuknat. Vi 
tryckte på gång på gång. Det finns en rädsla. Det är det här med scientologerna. Det är tydligen 
någon som heter Janne Larsson som går igenom alla sådana här listor med inkommande 
handlingar [till Socialstyrelsen], skriver, ifrågasätter och överklagar varenda grej. 
Myndigheterna blir lite oroliga också. Det är en massa jobb. Det är inte bara Eva Kärfve. En 
sak man vet, det skriver Björn här. Man vet att stora delar av dem som sitter i fängelse har 
ADHD. Vet de att de har ADHD behöver de inte fortsätta sitt missbruk på det sättet /…/ Det 
förstår jag inte varför man inte får säga. Just det här att man har större risk om man har ADHD, 
för man blir beroende på ett annat sätt. Man brukar prata om självmedicinering. De fungerar 
lite bättre med olika narkotika, amfetamin och så. Där märker man att de har varit lite försiktiga 
den här gruppen. Det är väl lite det här man inte vågar gå fram för rakt på. Jag vet inte om man 
har gjort den bedömningen, vad som kan tolereras. Jag vet inte hur de resonerat (Birgit 
Fredriksson). 

 
Något annat som diskuterats är vilken status psykologerna ges i dokumenten. I 
Psykologitidningen (8/07) anges i en artikel att psykologer reagerat på att man i (en tidig 
version av) vägledningsdokumentet skrivit att enbart läkare skulle ställa diagnoser 
(Lumbholdt 2007). Psykologerna upplever själva att de har en central roll i fråga om 
diagnostisering. I ett par av intervjuerna pekade informanterna på att psykologutredningarna 
ofta upplevs som komplicerade och långa. Utredningarna tar lång tid men när individerna väl 
får diagnoserna händer ingenting. De menar att utredningarna kan göras snabbare och att det 
är viktigare att fokusera på stöd och behandlingar. Psykologen Sylvia Mellfeldt Milchert 
(sammankallande i ADHD-nätverket) kontaktade Kadesjö för att ifrågasätta skrivningen i 
dokumentet. Efter en diskussion kring detta ändrades formuleringen, något som psykologerna 
välkomnade (jmf Psykologtidningen 8/07). 
 
Nylander menar att dokumentet kan användas av olika professioner för att se vad andra 
aktörer kan erbjuda. Läkare kan till exempel få djupare insikt i frågor som berör socialtjänsten 
och Arbetsförmedlingen. En annan fördel är att anhöriga kan ta del av litteraturlistan och på 
så sätt fördjupa sina kunskaper. Tanken med dokumenten är att man ska kunna lyfta ut olika 
delar för olika ändamål. Nylander menar att dokumenten även kan bidra till att vissa blir 
medvetna om att det inte alltid är en ekonomisk fråga. I många fall handlar det istället om hur 
resurser fördelas. 
  
Övergripande kan man konstatera att projektet lyckats uppfylla målsättningen att utarbeta 
vägledningsdokument för vuxna med ADHD och autism. Frågan är om man i dokumenten 
tagit hänsyn till tillgänglig kunskap (se Dnr. 11264/2005) när man valt att inte belysa de 
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miljöperspektiv som lyfts fram av andra forskare (se t.ex. de debatter som hänvisats till i 
rapporten). Om målet med att anordna utbildningsträffar på grund- och mer avancerad nivå 
uppfyllts kan ifrågasättas. Wieselgren hade en förhoppning om att även detta projekt borde 
kunna utveckla arbetet kring kvalitetsregister. Av den information som framkommit via denna 
studie är detta något som inte berörts. Kadesjö menar att det var svårt att uppfylla samtliga 
delmål som formulerades av Nationell Psykiatrisamordning i uppdragskontraktet. 
 

I uppdragsbeskrivningen är det väldigt, nästan vidlyftig målbeskrivning. Det gick vi också in i 
initialt men vi insåg efter hand att här gäller det att fokusera kring några delområden. Detta har 
vi då tagit som huvuduppgift. Det här dokumentet och konferenserna runt omkring det. 

 
Även om inget formellt nätverk bildats inom detta projekt är det möjligt att vissa aktörer 
utvecklat någon typ av samverkan. Carlshamre menar till exempel att hon i sitt arbete kommer 
att engagera läkarna i arbetsgruppen. 
 

Jag har lärt mig fruktansvärt mycket mer om de här diagnosgrupperna. När man lyssnar på 
Lena [Nylander] och hur hon jobbar med sina patienter så det finns ju oerhört mycket att lära 
om bemötande, förhållningssätt och etik. Jag hade aldrig träffat henne förut och det har gett 
väldigt mycket. Vi tar in henne på utbildningar, kanske till baspersonal. Man vinner mycket på 
sådana här kontakter. Susanne [Bejerot], det visade sig att de arbetar mycket med utbildningar 
till boendestöd något som verkar jätteintressant. 

 
Projektarbetets kännetecken 
Om arbetet med konferenserna och vägledningsdokumentet skulle betraktas som en 
normingprocess (Tuckman 1965) borde det inom projektet ha utvecklats en gemensam 
teamkultur. Min bedömning är att läkarna haft betydelsefulla roller som förmedlare av 
medicinska värderingar. Läkare har som profession hög legitimitet (se t.ex. Erichsen 1996, 
Danemark & Kullberg 1999) och det är svårt att ifrågasätta medicinska bedömningar. Att det 
medicinska perspektivet fått stor tyngd kan betraktas som rimligt då vägledningsdokumenten 
fokuserar på hur man ska diagnostisera, bemöta och behandla individer med ADHD och 
autism. Även socialtjänstens representanter har fått utrymme att dela med sig av sina 
erfarenheter och formulera vilka behov de kan möta och vilka stödåtgärder som kan vara 
aktuella. Inom projektet har det inte funnits någon stormingfas (Tuckman 1965). Styrningen 
har varit vertikal där Nationell Psykiatrisamordning valt ledare och utformat en 
målbeskrivning som fungerat som ett ramverk. Kärngruppen valde att utveckla vissa av de 
mål som formulerats av Nationell Psykiatrisamordning. De intervjuade menar att Kadesjö haft 
en central ställning och varit drivande, något som de uppfattat som positivt. Att det inte 
uppstått några konflikter kan ur ett perspektiv vara en fördel. Arbetsgruppen har kunnat 
fokusera på sina arbetsuppgifter istället för att diskutera olika förhållningssätt. Följden av 
detta är att neuropsykiatriska bedömningar och diagnosens position har stärkts och spritts till 
mer perifera områden. Nackdelen kan dock vara att man inte tagit hänsyn till andra 
vetenskapliga perspektiv, till exempel hur man på en mer strukturell nivå skulle kunna 
förändra institutionella villkor och attityder i samhället. Nationell Psykiatrisamordnings 
uppdrag var dock att projektet skulle sprida kunskap om ADHD och autism något som 
förutsätter ett diagnostiskt tänkande. Mot bakgrund av detta har projektet spritt den kunskap 
som varit central för Nationell Psykiatrisamordning. 
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Effekter och följder 
Enligt uppdragskontraktet (Dnr 11264/2005) skulle en egen utvärdering av projektet vara 
färdigställd i mars 2007. I början av oktober 2007 inlämnades två vägledningsdokument 
(ADHD och AST) till Socialstyrelsen. De intervjuade menar att projektarbetet varit 
meningsfullt i den bemärkelsen att projektet förmedlat kunskap kring frågor som berör 
ADHD och autismspektrumtillstånd. I relation till den tid de haft till sitt förfogande upplever 
de intervjuade att de lyckats åstadkomma något som förhoppningsvis får betydelse för 
professionella och vuxna individer med ADHD och autismspektrumtillstånd. När de 
intervjuade uttalade sig om effekter och följder är det i huvudsak vägledningsdokumenten 
som lyfts fram. Två av de intervjuade uttryckte det på följande sätt: 
 

…förhoppningen är att om det kommer ett officiellt dokument om hur vuxna upplever sin 
situation och pekar på de behov man har /…/ jag tycker det är viktigt dokument. Det blev ett 
bra sådant. Vi har fått igenom många frågor (Birgit Fredriksson). 

 
Någon kom till mig och tyckte att det var för litet och för ytligt skrivet. Samtidigt är det ett 
dokument som ska vara skrivet för alla. Då kan man inte gå in i detaljer. Men vad jag kan säga 
är att kunskapen var låg i arbetsgruppen kring det här med hjälpmedel. Det förvånar mig. Att 
de inte hade mer kunskap om det här området. Men det kanske är så det är. Det är ju så få som 
fått hjälpmedel /…/ Det är klart att tonvikten ligger fortfarande på det här med utredning och 
behandling men samtidigt så fungerar det inte fortfarande i Sverige. Den kritik som har kommit 
det är att, jag kan få min utredning, min behandling men sen då. Men jag tycker ändå att i det 
här dokumentet har det kommit med mycket om behovet av stöd och andra insatser, både 
arbete och boende (Monica Rydén). 

 
Utgångspunkten för de intervjuade är att vägledningsdokumentet i förlängningen ska förbättra 
villkoren för patienter/klienter och anhöriga. 
 

Det handlar om att man vill förbättra villkoren för de här personerna, att det finns en kollektiv 
erfarenhet. En hel del personer som har de här problemen får svårigheter när de möter 
hjälpapparaten. Det är inom psykiatrin, det är inom socialtjänsten, det är när man kommer till 
Försäkringskassan eller när man kommer till Arbetsförmedlingen eller var man befinner sig. 
Det har varit en drivkraft, att detta kan bidra till att hjälpa de här personerna (Eva Saletti). 
 
Vad jag har fått ett intryck av, både i den här referensgruppen men också i konferenserna, det är 
att det är väldigt positivt för brukarorganisationerna att frågan uppmärksammas och att man 
jobbar med kunskapsspridning över hela landet, inom psykiatrin och socialtjänsten. Och inte 
minst inom socialtjänsten tror jag nog att man känner sig nöjd med att det kanske 
uppmärksammas på ett annat sätt (Ulla Carlshamre). 

 
Fredriksson menar att de som har diagnos kan utöva politisk makt och ställa krav på 
behandling och stödåtgärder. Risken med att man enbart fokuserar på individen är dock att 
andra icke- medicinska förklaringar ges för lite utrymme och att gränsen för vad som kan 
uppfattas som ett normalt beteende snävas in. För läkemedelsföretagen kan det också vara av 
intresse att vägledningsdokumentet för ADHD får stor spridning och tyngd eftersom det i 
dokumentets appendix finns hänvisningar till olika läkemedel, t.ex. Concerta, Ritalin och 
Strattera.  
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Vägledningsdokumenten är nu överlämnade till Socialstyrelsen. Dokumenten belyser olika 
verksamheters möjlighet att stödja personer med ADHD och autism. Samverkan betonas och 
dokumentet eventuellt kan ligga till grund för framtida nätverksaktiviteter mellan 
representanter från kommun och landsting. Det är dock idag för tidigt att uttala sig om vilka 
effekter dokumentet kommer att få; ingen alls, som ett diskussionsunderlag eller som ett 
faktiskt styrdokument. 
 
Det uttrycks i intervjuerna en viss tveksamhet kring vilken betydelse konferenserna haft och 
kommer att få. De som intervjuats från arbetsgruppen är dock nöjda med presentationerna och 
upplever också att besökarna uppskattat konferenserna. Vad man kan konstatera är att ca 1500 
personer har tagit del av föreläsningarna och haft möjlighet att ge synpunkter på innehållet i 
vägledningsdokumenten.  
 
Framtid 
Intervjuade i arbetsgruppen menade att uppdraget nu är slutfört och att det är svårt att ha 
någon uppfattning om vad som kommer att ske i framtiden. Inom NU!-projektet ser man 
också detta som ett avslutat projekt. Även om man inte arbetet för att utveckla ett nätverk 
kommer förmodligen den kunskap som producerats inom projektet att föras vidare.  
 

Jag tror att vi kommer att sluta träffas. Det tror jag har att göra med att man har så mycket nu 
när vi är färdiga med detta uppdrag. Sen kanske man möts i andra sammanhang, men inte som 
grupp /…/ Både jag och Ulla [Carlshamre] ingår i olika nätverk inom i Göteborgsregionen och 
det är klart att där sprider man ju detta /…/ Det här skulle också kunna spridas från 
Länsstyrelsens håll till exempel. Socialstyrelsen kan ju vara behjälplig och sprida detta också. 
Utvecklingsarbetet behöver göras på många platser. Det är ett långsiktigt arbete. Det bygger på 
att engagera människor som driver det (Eva Saletti). 
  
Det känns märkligt om det här bara landar i Socialstyrelsens bokhylla och att man i framtiden 
endast kan hitta det via en hemsida och konstiga vägar. Det har varit mycket arbete nedlagt i 
detta. De personerna som har ingått i den här gruppen är ju dyrbara resurser i sig. Det vore 
slöseri om det inte kom någonting ut av det (Ulla Carlshamre). 

 
Suvanto menar att de nu kommer att titta närmare på vägledningsdokumenten och föra en 
dialog kring hur de ska användas. Eftersom det finns ett krav från Socialstyrelsens sida att 
dokumenten ska faktagranskas och värderas står Socialstyrelsen ännu inte bakom dokumenten 
(http://www.socialstyrelsen.se/Amnesord/psykiatri/NU-projektet/index.htm).  

 
Kadesjö (i vissa fall tillsammans med Nylander, Råstam och Bejerot) har presenterat 
vägledningsdokumenten, bl. a. på konferenser 6-7 november i Göteborg (Mötesplats 
psykiatri) och 28-30 november i Stockholm (Läkarsällskapets riksstämma). Hur dokumentet 
kommer att mottas är för tidigt att uttala sig om.  
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Sammanfattning 
 
Har målen uppnåtts? 
Denna studie ger vid handen att projektarbetet inte bidragit till att Nationell 
Psykiatrisamordnings mål avseende att initiera ett nätverk med intresserade enheter i Sverige 
uppnåtts. Detta var dock ett mål som tidigt omförhandlades i samråd med Nationell 
Psykiatrisamordning. Bakgrunden till att man valde att prioritera bort nätverksbyggandet var 
dels att det fanns existerande nätverk, dels för att arbetsgruppen ville satsa resurserna på att 
utveckla vägledningsdokument för hur man ska bemöta vuxna med ADHD och autism.  
 
Målet med att utarbeta ett vårdprogram (vägledningsdokument) har i stort uppfyllts. 
Vägledningsdokumenten bygger förvisso på tillgänglig kunskap, men utan att problematisera 
eller ta hänsyn till det faktum att det finns en omfattande debatt bland läkare och 
samhällsvetare om vad som är valid kunskap inom detta fält. De konferenser som genomförts 
kan betraktas som ett sätt att stimulera former för kunskapsutbyte mellan olika aktörer och 
som ett sätt att väcka intresse för och sprida kunskap om målgruppen. Detta kan i sin tur leda 
till att landsting och kommuner får lättare att möta de behov som formulerats i dokumentet 
samt att kunskap kring frågor som berör ADHD och autism kommer att förändras.  
 
Med tanke på att de ursprungliga målen i uppdragsbeskrivningen omförhandlades har 
nedanstående mål uppfyllts endast i begränsad omfattning:  
 

-  Att stödja verksamheter som ska starta 
- Ge möjlighet till kompetensutveckling, handledning och stöd genom nationella 
konferenser/seminarier samt att stimulera former för kunskapsutbyte mellan enheterna.  
-  Stimulera till Nationella kvalitetsregister.  
-  Identifiera och ge goda exempel på kopplingar vuxna barn-psykiatri och välfungerande 
utslussning. 

 
Vad har försvårat samverkan? 
Några nya former för samverkan mellan professioner och mellan olika verksamheter i 
kommuner och landsting har inte startat då arbetsgruppen övergav idén om att bygga nätverk. 
Samverkan har dock skett inom och mellan arbets- och referensgrupp. 
Vägledningsdokumentet i sig kan ses som en uppmaning till mer och bättre samarbete. Att ca 
1500 konferensdeltagare informerats om det pågående arbetet med dokumentet och att dessa 
deltagare haft möjlighet att kommentera detta kan betraktas som en unik process. I vilken mån 
konferensdeltagarna läst och kommenterat innehållet har dock inte analyserats.  
 
Vad kännetecknar struktur och process? 
Projektet har i huvudsak varit uppbyggt enligt en struktur med en central nyckelperson som 
hade möjlighet att välja vilka personer som skulle ingå i arbetsgruppen. De som valdes in i 
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arbetsgruppen hade tidigare samarbetat med Kadesjö i olika sammanhang.13 Det centrala i 
projektarbetet har varit arbetet med vägledningsdokumentet. 
 
Kunskapsstyrning via nätverk 
Kunskapsspridningen har inte skett via ett formellt nätverk. Den kunskap som producerats i 
vägledningsdokumentet kan dock indirekt spridas via redan etablerade ADHD- och 
autismnätverk.  
 

SLUTSATSER 
 
En stor skillnad mellan dessa projekt är att man inom TOP-projektet valde att fokusera på att 
bygga nätverk medan detta valdes bort i ADHD/autism-projektet. De valde istället att satsa 
sina resurser på konferenser och att utarbeta vägledningsdokument för ADHD och autism. 
TOP-nätverket strukturerades i första hand som ett nationellt nätverk, därefter formerades 
decentraliserade nätverk ute i landet. Tanken är att de decentraliserade nätverken ska 
utvecklas horisontellt och att de i framtiden ska bära upp det nationella nätverket. Inom TOP-
nätverken har nationella och regionala konferenser hållits och riktlinjer för tidigt 
omhändertagande vid psykos har utarbetats. Inom båda projekten har det varit centralt att 
evidensbasera och sprida kunskap. Detta är dock något som tydligare poängterats i TOP-
nätverket. Inom TOP-nätverket har medlemmarna öppet diskuterat olika vetenskapliga 
förhållningssätt medan man inom ADHD/autism-projektet haft en gemensam förståelse. 
  
Inom TOP-nätverket engagerade sig i huvudsak mentalskötare och läkare som arbetar inom 
psykiatrin. Psykiatriprofessionen fick därför relativt stort inflytande. Läkardominansen har på 
central nivå varit stark i båda projekten vilket dock inte utesluter att det funnits samverkan 
med andra professioner. 
 

                                                 
13 Exempel på detta är att Kadejö tillsammans med Nylander (och Kjell Modigh) utvecklat en webbaserad 
utbildning (www.meducal.com). Kadesjö, Råstam och Scharin  var medlemmar i arbetsgruppen för 
”Vuxenprojektet” (Regional utvecklingsplan för psykiatri 2003, 
http://www.vgregion.se/upload/Regionkanslierna/HSA/Strategisk%20utvecklingsenhet/Neuropsykiatriska
%20st%C3%B6rningar.pdf). Ett treårigt projekt som finansierades av Allmänna Arvsfonden. Carlshamre 
och Kadesjö var/är båda aktörer i arbetsgruppen ”Västbus”, ett projekt där man i fokuserar på barn och 
unga med psykisk ohälsa (se t.ex. www.samverkanstorget.se). Kadesjö och Nylander har samförfattat en 
artikel (Gillberg m. fl 2004) och Bejerot och Nylander (Bejerot m.fl 2001, Bejerot & Nylander 2003). 
Dessa personer har tagit ställning för ”Gillberg-gruppen” i DAMP-frågan (se t.ex. Dagens Medicin 23, 
Mars 2005 s. 30). Även Attention har uttryckt sitt stöd för Gillbergs perspektiv (se t.ex. Attention nr 2004 
s 4-5). Vanna Beckman (moderator, har även skrivit en bok 2007 där hon stödjer Gillbergs perspektiv), 
Eva Nordin-Olsson och Susanne Bejerot var föreläsare på en konferens, ”Perspektiv på Aspergers 
syndrom, ADHD och närliggande tillstånd. En manifestation för Etik och Vetenskap till stöd för Gillberg-
gruppen”, den 25 oktober 2006.  

 

 56

http://www.meducal.com/
http://www.samverkanstorget.se/


Kunskapsspridningen har skett på olika sätt i de båda projekten. Inom TOP-projektet har, 
förutom nätverksbyggande, utbildningar hållits och konferenser genomförts. Inom 
ADHD/autism-projektet har kunskap samlats och dokumenterats i vägledningsdokumenten. 
Hur denna kunskap kommer att spridas i framtiden är svårt att uttala sig om. Kunskap har 
även förmedlats via konferenser direkt till enskilda individer med olika professionella 
bakgrunder, i huvudsak till kommun- och landstingsanställda.  
 

DISKUSSION 
 
Båda projekten har haft vertikal styrning i betydelsen att Nationell Psykiatrisamordning 
formulerat mål och valt centrala aktörer som sedan fått stort inflytande över projektarbetet. 
Fördelen med detta kan vara att båda projekten snabbt kom igång och att de kunde visa 
resultat, något som kan vara viktigt att beakta med tanke på den begränsade projekttiden.  
 
I båda projekten valde man att formera en central arbetsgrupp. I ADHD-projektet etablerades 
även en referensgrupp och i TOP-projektet regionala grupper. Wieselgren menar att 
grupperingarna inte blivit vad hon tänkt sig i något av projekten. Hennes tanke var att det 
skulle bildas en styrgrupp med ett fåtal personer och en arbetsgrupp som skulle kunna 
verkställa styrgruppens beslut samt en referensgrupp som skulle kunna ge stöd och 
inspiration. Frågan är om detta arbetssätt ytterligare hade stärkt den centrala styrningen 
och/eller om den stimulerat till ytterligare samverkan mellan olika professioner. 
 
Till skillnad från arbetsgruppen i TOP-projektet utvecklades inga konflikter inom 
ADHD/autism-projektet. Att det fanns en enighet i ADHD/autism projektet kan ses som en 
fördel om syftet var att snabbt och effektivt uppfylla de målsättningar som formulerats. 
Nackdelen kan vara att ett starkt konsensustänkande kan bidra till att viss vetenskaplig 
forskning får tolkningsföreträde. Nackdelen med att konflikten mellan Wiesel och Cullberg 
fick stort utrymme i TOP-nätverket är att det kan ha bidragit till att andra aktörer i nätverket 
inte fick utrymme att formulera sina idéer. Fördelen med detta kan dock vara att dolda 
motsättningar tydliggjordes och kunde diskuteras, även av dem som inte var direkt iblandade i 
konflikten.  
 
Inom båda nätverken har man betonat evidensperspektivet. Inom TOP-projektet är detta något 
som varit tongivande, och en del av konflikten. Samtliga intervjuade i TOP-projektet menar 
att evidensbaserad forskning är centralt. Vissa ifrågasätter dock den starka betoningen på 
evidens. Detta är en pågående diskussion i vetenskapssamhället (jmf Mullen & Streiner 
2004). Vissa menar att det idag sker en process där man oreflekterat utgår från att RCT-
studier med randomiserade kontroller ger tillförlitligare resultat än andra (se t.ex Qureshi 
2004). Den mer statistiskt inriktade metodologin har inom psykiatrin, i vissa fall upplevts som 
svårtillämpad (Reid 2000). Kritiker menar att det är svårt att dra generella slutsatser då varje 
individ är unik (Mullen & Steiner 2004). Att stärka evidensperspektivet kan dock vara ett sätt 
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att legitimera och höja statusen inom psykiatriprofessionen. Psykiatrerna kan med hjälp av 
detta göra anspråk på att det finns en viss kunskap som de via sin utbildning och erfarenhet 
har tillägnat sig. De har därför en unik kompetens att definiera och ge riktlinjer för hur vissa 
problem ska lösas (jmf. Freidson 2001). Flera av psykiatrerna som intervjuats jämförde sin 
profession med andra läkarkategorier och menar att de i dagsläget inte har samma status. 
Fördelen med att det uppstod en diskussion angående evidensperspektivet inom TOP-
nätverket kan vara att viktiga värdegrundsfrågor i fråga om vetenskapliga förhållningssätt 
ändå har belysts. Effekten blev dock att det psykodynamiska förhållningssättet i hög grad 
marginaliserades i förhållande till det kognitiva. Frågan är hur evidensbaserad kunskap ska 
tolkas. Handlar det om randomiserade kontrollerade dubbelblindstudier är det en viss typ av 
forskning som får företräde. Inom den psykodynamiska forskningen handlar det ofta om 
fallstudier, något som inte kan översättas till en naturvetenskaplig förklarings- och 
förståelsemodell.  
 
Enligt intervjuerna upplevde aktörerna inom ADHD/autism projektet det konfliktfria 
perspektivet som positivt. Istället för att fokusera på ideologiska frågor kunde de arbeta med 
målet att utveckla dokument och sprida kunskap. Med tanke på att målet blev att utveckla ett 
vägledningsdokument för ADHD och autism sågs noggranna utredningar som låg till grund 
för diagnos som centrala utgångspunkter för den efterföljande behandlingen och de sociala 
stödåtgärder som eventuellt behövs. Den enskilde individens svårigheter och 
funktionsproblematik i sociala sammanhang står i fokus. Om man ser kunskapsspridning i ett 
samhällsperspektiv kan detta synsätt få både positiva och negativa effekter. Positivt är att 
enskilda individer ska få stöd och hjälp efter sina förutsättningar. Beteenden som 
omgivningen uppfattats som besvärande kan förklaras med en diagnos. Negativa 
konsekvenser kan vara att man i för hög grad fokuserar på individuella svårigheter istället för 
att belysa sociala och strukturella villkor (se de debatter som tidigare hänvisats till). En som 
uppmärksammat detta förhållande är Michael Marmot (2004) som studerat förhållandet 
mellan status och folkhälsa. Han menar att social ställning är viktigare för hälsan än gener och 
livsstil. Istället för att ensidigt satsa på läkemedel och medicinsk teknik borde makthavare 
enligt Marmot förbättra livsvillkoren för människor i lägre socialgrupper. Med status menar 
han enskilda individers möjlighet att självständigt fatta beslut om sitt eget liv. De människor 
som har låg status har också bristande kontroll och känner utanförskap, något som bidrar till 
stress och ohälsa. 
 
En annan som belyst de mer strukturella problemen är Eva Hjörne (2004) som studerat det 
pedagogiska arbetet i en undervisningsgrupp för barn med ADHD. Hon menar att man idag 
fokuserar för mycket på barnens problem istället för att inse att det finns stora strukturella 
problem, till exempel i barnens hemförhållanden och hur undervisningen bedrivs i skolorna. 
Hjörne menar att vad som sker idag är att besvärliga barn diagnostiseras och medvetandegörs 
om att de har ett en funktionsnedsättning. De lär sig på så sätt att identifiera sig själva med 
detta.  
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Den strävan till enighet som tydligt framträdde i ADHD/autism-projektet kan tolkas mot 
bakgrund av att ADHD-problemkomplexet är omstritt. Det finns många aktörer som gör 
anspråk på tolkningsföreträde vad gäller rimligheten av diagnoser och hur själva 
funktionsnedsättningen ska förstås. Jag tar själv inte ställning för eller mot någon av dessa 
perspektiv. Jag anser däremot att båda perspektiven är intressanta och relevanta.  
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 Bilaga 1 Intervjuer, observationer och övrigt material 
 
Intervjuer 
Nationell Psykiatrisamordning 
⋅ Ing-Marie Wieselgren 060606 och 070910 
NU! Projektet 
Susanne Rolfner Suvanto (telefonintervju) 071205 
 
TOP-projektet 
⋅ Frits-Axel Wiesel, 070122 
⋅ Anette Lassinger, 070124  
⋅ Johan Cullberg, 070222  
⋅ Åsa Wicklén (telefonintervju), 070504 
⋅ Lennart Lundin (telefonintervju), 070417 
⋅ Elise Rosenberg (telefonintervju), 070413 
⋅ Björn Norlin, 070508 
⋅ Gabriella Stålberg & Agneta Palmstierna, 070328 
⋅ Jan-Olof Forsén, 070423 
⋅ Sebastian Winkler (telefonintervju) 
 
ADHD/autismspektrumtillstånd 
⋅ Björn Kadesjö, 070219 
⋅ Lena Nylander (telefonintervju) 071004 
⋅ Eva Saletti (telefonintervju), 070420 
⋅ Ulla Carlshamre (telefonintervju), 070503 
⋅ Birgit Fredriksson, 070913 
⋅ Monica Rydén (telefonintervju), 070924 
 
Observationer 
För att få en insikt i hur arbetet i de olika projekten fortlöpt har även vissa observationer 
genomförts. 
 
TOP-nätverket 
Chefsmöte (Anders Hanbergers anteckningar) 
Nationell konferens 070122 
Nationell konferens 071003 
Regional konferens Umeå 070312 
Regional konferens Umeå 070508 
 
ADHD/autism-projektet 

 66



Konferens Luleå 070205 
Konferens Stockholm 070219 
Konferens Göteborg 070305 
 
Övrigt material 
För övrigt har information på webbplaterna studerats liksom övrigt skriftligt material. 
 
TOP-nätverket 
Uppdragskontrakt 
Slutrapport 
Riktlinjer för tidigt omhändertagande vis psykos 
 
ADHD/autism-projektet: 
Uppdragskontrakt 
Vägledningsdokument: ADHD hos vuxna 
Vägledningsdokument: Autismspektrumtillstånd hos vuxna 
 
Kontakter har även tagits med: 
Eva Kärfve, telefonkontakt, 070824 
Sylvia Mellfeldt Milchert via mail 
Michael Scharin via mail 
Anna Söderholm via mail 
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Bilaga 2 Intervjuguide  
 
Nätverkets deltagare 
 
⋅ Vilka är ni som ingår i just ert nätverk? Vilka yrkeskategorier finns representerade? 
Företrädare för brukar/klientorganisationer, lekmän (anhöriga, föräldrar, brukare?  
 
⋅ Hur många deltagare uppskattar du att ni är i nätverket? 
 
⋅ Finns det någon ”kärntrupp”? Eller ”perifera grupperingar”?   Finns konsensus – eller 
delade meningar om vilka som ska ingå i nätverket? 
 
⋅ Har ni själva fått bestämma hur nätverket ska formeras (vilka som ska vara med) – 
eller har Nationell Psykiatrisamordning lagt sig i den frågan? 
 
⋅ Hur har det gått att komma igång? Lätt – svårt? 
 
Målsättning/syfte med nätverken 
 
⋅ Vilket behov fanns av nätverket? Vilka motiv betonades? 
 
⋅ Vad vill du/ni uppnå med ert nätverk? Vad är målsättningen? 
 
⋅ Hur uppfattar du/ni nationell Psykiatrisamordnings syn på målsättningen? 
Överensstämmelse – skillnader i synsätt? 
 
⋅ Hur vill du beskriva nuvarande brister inom vården inom just det område ert nätverk 
arbetar? 
 
⋅ Vilka kunskaper och erfarenheter vill ni att medlemmarna i nätverket ska förmedla 
utbyta med varandra? 
 
⋅ Uppfattar du att det finns olika teorier och kunskapssyn inom ert (nätverkets) område 
om hur vård/behandling/omhändertagandet av målgruppen ska ske? 
 
⋅ Hur vill du i så fall beskriva de olika teorierna och synsätten? Är det något som kan 
sägas vara dominerande, dvs. som har störst genomslag i verksamheten?  
 
⋅ Vilka konsekvenser har det lett till? 
 
⋅ Finns det spänningar och konflikter mellan företrädare för de olika synsätten? Eller 
kan de kombineras och befrukta varandra? 
 
Struktur och process 
⋅ Vad kännetecknar ert sätt att arbeta? Kan du beskriva hur ni arbetar i huvuddrag? 
 
⋅ Var det en i förväg uttänkt arbetsmodell – eller har den vuxit fram mer eller mindre 
spontant? 
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⋅ Har ni haft något utbyte med de andra två nätverken?  
 
⋅ Har ni kontakt med varandra, har ni diskuterat arbetssätt och strategier med varandra – 
finns skillnader i arbetssätt? 
 
⋅ Tycker du att nätverket är lämpligt uppbyggt/organiserat? 
 
⋅ Kan du säga något om hur ni i ert nätverk arbetar för att stödja utvecklingen av vården 
och omhändertagandet av målgruppen?  
 
⋅ Har ni gjort några antaganden om att nätverket bör se ut på ngt visst sätt eller arbeta 
enligt ngn viss modell för att nå de avsedda målen om att stödja utvecklingen?  
 
⋅ Vilka nätverksaktiviteter har ni genomfört hittills? Hur gick det? Vad var lätt – svårt? 
 
⋅ Tycker du att samarbetet inom nätverket fungerar väl? Vad tror du det beror på? 
 
Effekter och konsekvenser 
⋅ Vad har du fått ut av nätverket? 
 
⋅ Vilka effekter och konsekvenser tror du att nätverken har haft för de medverkande 
aktörerna, berörda organisationer och brukarna/patienterna? 
 
⋅ Vad tror du det beror på? 
 
Nätverk som medel för verksamhetsstyrning 
⋅ Hur bedömer du att nätverksmodellen, som ett sätt att sprida kunskap, är jämfört med 
andra sätt att sprida kunskap? T ex centralt planerade ”uppifrån styrda” inventeringar och 
kampanjer! 
 
Nätverkets varaktighet 
⋅ Finns det ett behov av att nätverket fortsätter? Bedömer du i så fall behovet som 
större, mindre eller som ett annorlunda behov? 
 
⋅ Kommer nätverket att fortsätta efter det att stödet från Nationell Psykiatrisamordning 
upphört? Motivera! 
 
⋅ Finns behov – finns resurser för detta? 
 
⋅ Om ja: Vad i ert arbete tror du i så fall har bidragit till detta? 
 
⋅ Om nej: Vad tror du i så fall skulle krävas för att nätverket ska kunna fortsätta? 
 
 
Är det något du vill tillägga? 
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