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Sammanfattning 
Inom ramen för Nationella psykiatrisamordningens (NPS) riktade utvecklingsarbete startades 
tre projekt för att ge stöd till bildandet av nätverk kring angelägna problemområden, nämligen  

      - tidigt omhändertagande vid psykos  
- neuropsykiatriska störningar hos vuxna och 
- personer med komplexa vårdbehov på grund av psykisk störning och missbruk.  

Denna rapport redovisar och diskuterar vad som framkommit i studien angående nätverk på 
det senare området.  
 
Delstudiens syfte  
Syftet med delstudien är att undersöka hur ”nätverket för personer med komplexa vårdbehov 
på grund av samtidig psykisk störning och missbruk” arbetar. Delstudien avser att fördjupa 
analysen inom 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? 

Det kan diskuteras vad NPS och övriga berörda aktörer avser med ”nätverk” och vilka 
strukturer, processer och effekter som bör omfattas av detta utvärderingsuppdrag. Det riktade 
projektet för personer med komplexa vårdbehov på grund av samtidig psykisk störning och 
missbruk (KPM-projektet) förlades till beroendekliniken, SU/ÖS, Göteborg. Sedan tidigare 
fanns emellertid också Svenska Nätverket för personer med psykisk ohälsa och missbruk – 
dubbeldiagnoser (SN-DD). Detta nätverk har betydelse för KPM-projektets tillkomst, 
genomförande och framtida effekter. Mot denna bakgrund har jag bedömt att KPM-projektet 
med dess struktur, process och resultat bör utgöra fokus för detta utvärderingsuppdrag men 
studeras i ett sammanhang, där även strukturer och processer relaterade till SN-DD kommer 
att belysas. 
 
Bakgrund till Nationella psykiatrisamordningens initiativ på området 
De problem som uppmärksammats av NPS och som föranlett de tre ovan nämnda 
nätverksprojekten handlar i huvudsak om bristande samverkan samt svårigheter och 
ineffektivitet vid kunskapsdistribution och metodanvändning. Inom samordningen har 
konstaterats, att det finns ett glapp mellan befintlig kunskap och den kunskap som används i 
vården. En av anledningarna till detta är att många av dem som är praktiskt verksamma på 
olika nivåer har en ”dålig omvärldsspaning”, d v s de har ofta ett snävt lokalt perspektiv och 
är dåligt informerade om vad som händer på andra håll i landet. Det finns också en tendens att 
skjuta ifrån sig ansvar och vänta på att någon annan skall lösa ett problem. Någon annan är i 
det här fallet ofta en annan huvudman men också ansvariga på högre nivåer. 
 
Inom samordningen fanns tankar om att nätverksorganisationer skulle kunna bidra till att 
avhjälpa de ovan nämnda bristerna och överbrygga de problem som finns inom psykiatrin 
med olika perspektiv och ideologier, professioner och organisatoriska gränser. Sådana 
organisationer förväntades också ha möjligheter att på ett bättre sätt nå ut till och involvera 
”gräsrötterna”. Därigenom skulle de också främja den attitydförändring mot ett ökat 
ansvarsövertagande, som samordningen velat förmedla. 
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Teoretiska utgångspunkter 
Psykiatriområdet kännetecknas av en hög grad av differentiering, d v s det finns en rad 
sinsemellan olika organisationer, professioner och verksamheter inblandade med skillnader i 
kultur, synsätt och teoretiska preferenser. Ett av de områden där problemen förefaller vara 
särskilt stora är i förhållande till personer med samtidig psykisk störning och missbruk. Enligt 
den teori som används här (Axelsson & Bihari Axelsson 2007) kan integration åstadkommas 
dels vertikalt och dels horisontellt. Vertikal integration sker huvudsakligen i en hierarkisk 
organisation, där beslut fattas på en hög nivå och implementeras på lägre nivåer genom 
byråkratiska mekanismer för styrning och kontroll (samordning). Horisontell integration äger 
däremot rum i ett nätverk genom frivilligt samarbete, intensiva kontakter och kommunikation 
i gränsöverskridande grupper eller team (samarbete). En hög grad av differentiering kräver 
mera inslag av horisontell integrering.  
 
En horisontell integrering när det gäller kunskapsstyrning och kunskapsdistribution överens-
stämmer till stora delar med vad Seikkula och Arnkil (2005) benämner ett dialogiskt 
förhållningssätt. Författarna varnar för en förenklad syn på implementering, där man inte tar 
hänsyn till politiken i processens olika skeden. Att ta tillvägagångssätt i bruk, menar de, 
förutsätter rådslag, val, prioriteringar, modifieringar, anpassningar till lokala förhållanden och 
handlar inte enbart om att kopiera forskningsutfall. Ett dialogiskt förhållningssätt innebär bl.a. 
gränsöverskridande, flerstämmighet, samutveckling och ömsesidigt lärande. Detta förutsätter 
samtal över paradigmgränserna och inte enbart inom dem, varför arenor för möten och 
dialoger behövs. 
 
Dubbeldiagnosnätverket, bakgrund  
När NPS tillträdde fanns redan Svenska Nätverket för missbrukare med psykisk ohälsa – 
dubbeldiagnoser (SN-DD) som ett fast etablerat intressenätverk eller intresseförening. 
Upprinnelsen till detta är de tio projekt för gruppen svårt psykiskt störda missbrukare, som 
tillsattes 1995 sedan psykiatriutredningen uppmärksammat en rad brister på området. Under 
projekttiden samlades deltagarna från de tio orterna ett par gånger om året till träffar för 
utbildning, erfarenhetsutbyte och utvärdering. Dessa träffar uppfattades som mycket givande. 
Efter projekttidens slut bildade de därför ett nätverk som motiverades av att de ville fortsätta 
rikta uppmärksamheten mot målgruppen, föra dess talan och verka för en förbättring av 
vården och omhändertagandet genom att ta ett helhetsgrepp om problematiken, som tidigare 
behandlats alltför fragmentariskt. För detta krävdes dels ett arbete riktat mot samhällets 
organisation och dels ett arbete för kunskapsutveckling och kunskapsspridning på alla nivåer. 
 
KPM-projektet, målsättning 
Nationella psykiatrisamordningens uppdrag att i projektform understödja det pågående 
utvecklingsarbetet för att få till stånd adekvat vård, stöd och behandling för personer med 
komplexa vårdbehov p g a missbruk och psykisk sjukdom gick till Beroendekliniken, SU/ÖS, 
i Göteborg. I uppdragshandlingen uppges den långsiktiga målsättningen med projektet att 
vara, ”att alla landsting i Sverige skall bedriva verksamheter som kan möta behoven med 
missbruk och samtidig psykisk sjukdom”. Det framhålls också att arbetet skall ske i nära 
samarbete med SN-DD. Syftet med den aktuella satsningen formuleras på följande sätt: 

Att samla den kunskap och erfarenhet som finns i Sverige idag 
Att stödja verksamheter som idag arbetar i nära samarbete mellan kommun och psykiatri 
Att stödja verksamheter som har för avsikt att starta 
Att stödja utvecklings- och kvalitetsarbete inom området 
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Det ursprungliga syftet från samordningens sida tycks ha varit att stödja SN-DD, men flera 
syften har tillkommit efter hand. Ett relativt stort utrymme har också lämnats åt projektgrupp 
och styrgrupp att forma projektets inriktning. Flera av företrädarna för SN-DD ser KPM-
projektets tillsättande som ett resultat av deras föregående uppvaktningar och krav på bland 
annat kartläggning av verksamheter och olika former av utvecklingsarbete. Syftet som det 
formuleras i uppdragshandlingen överensstämmer också till stora delar med Svenska 
Nätverkets målsättning. Projektgruppen inom KPM hade dock, åtminstone initialt, ingen 
kännedom om den föregående dialogen mellan NPS och SN-DD. 
 
KPM-projektet, struktur 
KPM-projektets organisation har bestått av projektgrupp, styrgrupp och referensgrupp. 
Projektgruppen, d.v.s. projektansvarig, projektledare och sekreterare, har utgjorts av tre 
medarbetare vid Beroendekliniken SU/ÖS, Göteborg. Projektgruppen har även ingått i 
styrgruppen, som därutöver haft ett tiotal deltagare.  
 
Styrgruppen utsågs i dialog mellan projektgruppen och uppdragsgivarna. SN-DD skulle 
självklart vara representerade, liksom Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt 
Mobilisering mot narkotika. Såväl från samordningens som från projektgruppens sida 
eftersträvades en bred representation av brukare från den aktuella målgruppen. Man kunde 
dock inte finna några sådana genom egna kontakter. Styrgruppens två brukarrepresentanter 
utsågs istället via centrala brukarrådet. Styrgruppens sammansättning innebar, att man fick 
kanaler till såväl beslutsfattare i centrala positioner som till forskningen. Alla beslut om 
projektets inriktning har tagits i styrgruppen och det har inte framkommit några konflikter 
kring detta. 
 
Referensgruppen har bestått av fyra personer med olika yrkesbakgrund inom både landsting 
och kommun. Tre av dem var representanter för de rikstäckande föreningar som riktar sig till 
verksamheter om arbetar med personer med missbruks- och beroendeproblematik, nämligen 
SN-DD samt Svenska Narkomanvårdsförbundet och Riksföreningen för alkoholmottagningar. 
Därigenom fick man kontaktlänkar och kanaler för informationsspridning. Referensgruppen 
hade också till uppgift att vara ett stöd för projektledaren i det fortlöpande arbetet inom 
projektet. 
 
KPM-projektet, genomförande 
Projektet har pågått under två år, från 051101 till 071031. Inom projektgruppen insåg man på 
ett tidigt stadium att projektets syfte, så som det formulerades i uppdragshandlingen, var för 
omfattande för att hinnas med inom den angivna tidsramen och med de begränsade 
ekonomiska och personella resurser som stod till buds. Det gällde därför att i samråd med 
styrgruppen bryta ned det till rimliga proportioner och hitta fokus för uppdraget. När det 
gällde planeringen och genomförandet av de operativa delarna, utkristalliserades efter hand 
tre inriktningar, nämligen att kartlägga och samla kunskaper från etablerade verksamheter, 
kunskaps- och erfarenhetsutbyte för projektgrupper samt stödjande av utvecklings- och 
kvalitetsarbete genom konferenser. 
 
Beträffande kartläggningen fanns praktiska svårigheter att få kontakt med redan etablerade 
verksamheter, eftersom rikstäckande förteckningar saknades. Så småningom kom 
inventeringen att omfatta 64 verksamheter. Förteckningen kommer i fortsättningen finnas 
tillgänglig för uppdatering och komplettering hos SN-DD. 
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Under 2006 och 2007 genomfördes projektgruppträffar i 11 län, varigenom 80 av de 120 
projektgrupper, som hade erhållit medel för olika former av utvecklingsprojekt för 
målgruppen, nåddes. Under projektträffarna skapade projektledaren kontakter, som medförde 
att hon dels kunde nå verksamheter för kartläggningen och dels lägga en grund för de 
kommande konferenserna. 
 
Regionala konferenser anordnades under första halvåret 2007 under rubriken Hur kan vi 
hjälpas åt?. På fem platser i Sverige träffades sammanlagt närmare 1000 personer, som på ett 
eller annat sätt arbetar med målgruppen. Föreläsningar varvades med seminarier för utbyte av 
kunskap och erfarenheter. Innehållet i föreläsningarna och seminarierna utformades utifrån 
frågor som lyfts och diskuterats vid projektträffar och i möten med verksamheter i samband 
med inventeringen samt i en arbetsgrupp tillsammans med SN-DD. 
 
Dubbeldiagnosnätverket, struktur 
Vid utgången av 2006 fanns 69 verksamheter som medlemmar och i augusti 2007 hade antalet 
ökat till 78. Det finns också möjlighet för enskilda personer, som vill arbeta för föreningens 
målsättning och idéprogram att ansluta sig till föreningen. I augusti 2007 hade föreningen 14 
sådana medlemmar. Enligt stadgarna skall styrelsen bestå av ledamöter från alla delar av 
landet samt komma från såväl landsting, kommun, kriminalvården och Statens 
Institutionsstyrelse. Initiativtagarna strävar också efter att ha med representanter för 
forskarvärlden. Bland de professionella som är aktiva i nätverket finns både kliniker och 
chefer på olika nivåer. Brukarna har hittills inte varit representerade i styrelsen. 
 
Inom nätverket finns en strävan att medverka till uppbyggnad av regionala nätverk. Strukturen 
på dessa diskuteras och kommer förmodligen att variera från region till region. Det finns 
också en nätverksstruktur på det nordiska planet, där SN-DD har ett utvecklat samarbete med 
motsvarigheten i Norge och delar av Danmark. 
 
Dubbeldiagnosnätverket, aktivitet och utveckling 
Sedan nätverket formaliserades år 2002 har styrelsen haft 6-8 möten per år. Under 2006 
deltog representanter för SN-DD i två sammanträden inom ramen för det nordiska nätverket. I 
samband med årsmötet brukar man ha en mindre konferens eller seminarium. Under 2000-
talet har dessutom två större konferenser arrangerats, i Örebro 2001 och senast i Åre 2005. 
Mellan konferenserna försöker man med jämna mellanrum sända ut ett Nyhetsblad till 
medlemmarna. 
 
SN-DD har som målsättning att föra en dialog med och påverka överordnade instanser. Detta 
har lett till en rad uppvaktningar av Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL). På senare år har man också haft mycket kontakter med NPS och Mobilisering mot 
narkotika. Förutom nätverkets mera organiserade aktiveter har nätverket också bidragit till en 
kunskapsspridning via mera informella kontakter. 
 
Inom nätverket förs med jämna mellanrum en diskussion kring hur målgruppen skall 
diskuteras och avgränsas. En annan stor fråga har varit nätverkets och föreningens formella 
status och organisatoriska förankring samt de ekonomiska förutsättningarna. Konferenserna 
har givit sådana intäkter att föreningens ekonomi är säkrad de närmaste åren. Därefter måste 
medel tillföras på annat sätt. Olika möjligheter till stöd har undersökts från bland andra 
Socialstyrelsen och SKL. Detta har dock ännu inte lett till några mera permanenta lösningar.  
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Inom nätverket finns ambitionen att hemsidan skall vara en sökmotor och ett praktiskt verktyg 
för medlemmarna. Detta har dock inte fungerat som man önskat. Efter en omorganisation 
hoppas man dock på förbättringar. 
 
Effekter och konsekvenser 
Det finns en bred enighet kring att det på senare år skett stora förbättringar, både då det gäller 
situationen för brukarna inom målgruppen och då det gäller arbetsformer och kompetens för 
de professionella. Det är många faktorer som bidragit till denna utveckling och det är därför 
svårt att värdera varje faktor för sig. I synnerhet de personer som är aktiva inom SN-DD ser 
satsningen på de 10 projekten för ”svårt psykiskt störda missbrukare” i samband med 
psykiatrireformen på 1990-talet som en startpunkt för den positiva utvecklingen. Det har 
också skett satsningar på utveckling av metoder och samverkan kring målgruppen som en 
följd av arbetet inom Mobilisering mot narkotika och NPS. Även SN-DD är en bidragande 
faktor till denna utveckling. 
 
KPM-projektet har medfört en bättre överblick av det professionella arbetet på fältet och 
tydliggjort en del av de tillgångar och brister som finns. Det har främjat möjligheterna till 
kunskapsutbyte nationellt och regionalt. SN-DD har stärkts och utvecklats och regionala 
nätverksstrukturer har i en del fall stimulerats. Konferenserna framstår som den viktigaste 
delen av projektet, och dess framgång anses till stor del vara beroende av arbetet under den 
föregående kartläggningen och projektgruppsträffarna. Upptäckten har gjorts, att det inte 
primärt är föreläsningar med sändande av information uppifrån och ner som efterfrågas och 
behövs utan mötesplatser för erfarenhetsutbyte.  
 
Sammanfattande slutsatser 
SN-DD har drag av en folkrörelse med demokratiska ideal, där verksamheter med skilda 
huvudmän och professionella på olika hierarkiska nivåer samt forskare och praktiker förenas i 
ett gemensamt engagemang för att påverka och driva utvecklingen vidare. Nätverkets 
funktioner och effekter kan urskiljas på flera plan. Det har spelat en viss politisk roll genom 
att vid framför allt kontakter med centrala myndigheter och beslutsfattare samt NPS föra upp 
målgruppen och dess behov ”på dagordningen”. Nätverket har också befrämjat lärandet och 
kompetensutvecklingen bland de professionella på fältet. Dessutom har nätverksprocesserna 
haft mera ospecifika, men viktiga, personalvårdande effekter.  
 
Av de personer som intervjuats och som själva är engagerade i SN-DD tror samtliga att 
nätverket kommer att behövas och finnas kvar inom överskådlig tid. En trolig utveckling är att 
brukarna kommer att ta plats i nätverket, att flera regionala nätverk bildas och att de nordiska 
och internationella kontakterna stärks. De ansvariga inom SN-DD hoppas på ett fortsatt 
erkännande och stöd av centrala myndigheter och beslutsfattare, framför allt genom att anlitas 
som remissinstans och samtalspartner. Någon form av kontinuerligt ekonomiskt stöd kommer 
förmodligen också att behövas i framtiden. Detta stöd får dock inte utformas så att nätverkets 
funktion som ”forum för den fria tanken” och som påtryckare i samhällsdebatten inskränks. 
 
I samband med KPM-projektets initiering finns vissa brister, då det gäller information och 
samordning mellan de tre huvudaktörerna, NPS, projektgruppen inom KPM och företrädarna 
för SN-DD. Detta har lett till mindre diskrepanser och nyansskillnader i hur projektets syften 
uppfattats och vilka förväntningar man haft. Dessa skillnader tycks dock inte ha haft någon 
nämnvärd praktisk betydelse, utan projektet har genomförts i en konstruktiv anda och med en 
bred uppslutning kring inriktning och vägledande principer.  
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Inom SN-DD är de ansvariga nöjda både med samarbetet inom projektets ram och med 
projektets effekter. Några företrädare för nätverket uttrycker viss besvikelse över att inte 
primärt ha blivit tillfrågade av NPS som uppdragstagare för projektet. Andra menar dock, att 
det är mera i linje med nätverkets intentioner att samarbeta och ställa personella resurser till 
förfogande men inte själva driva projekt av detta slag. De ser flera fördelar med att projektet 
förlades till beroendekliniken i Göteborg. Det fick därigenom en högre vetenskaplig status 
och ett större nationellt genomslag, samtidigt som landstingssidans ansvar i utvecklingsarbetet 
underströks. 
 
KPM-projektet har obestridligen haft effekter för kunskapsutvecklingen på fältet. Dessutom 
har personal fått möjlighet att träffas, bli synliggjorda och bekräftade för den kunskap de har 
och det arbete de utför. Därigenom haft projektet haft viktiga personalvårdande effekter, som 
sannolikt i hög grad befrämjat det fortsatta lärandet men som också måste ses som något 
värdefullt i sig.  
 
I alla faser av projektets genomförande har projektgruppen således strävat efter att skapa goda 
förutsättningar för mötesplatser och nätverk. Sådana måste finnas även fortsättningsvis, menar 
de, men behöver inte nödvändigtvis vara kopplade till SN-DD. Även de förespråkar en 
uppbyggnad av regionala nätverk men med en större närhet till de byråkratiska strukturerna, 
bland annat genom att länsstyrelserna åtar sig ett större samordningsansvar.  
 
I synnerhet SN-DD och dess aktiviteter men även KPM-projektets genomförande har 
kännetecknats av ett dialogiskt syn- och förhållningssätt (Seikkula & Arnkil 2005). De 
mötesplatser som anordnats har gett utrymme för gränsöverskridanden och flerstämmighet, 
där alla ansetts vara jämbördiga och i besittning av värdefull sakkunskap. Det finns också 
starka drag av det som Seikkula och Arnkil benämner naturalism, det vill säga en strävan efter 
närhet till den konkreta verkligheten och ”gräsrotsnivån” samt anpassning till situationer och 
lokala förhållanden. 
 
På det psykiatriska fältet råder generellt sett en hög grad av differentiering med skillnader i 
synsätt, kulturer och beteenden bland de professionella. Det kan förväntas att detta 
förhållande skulle vara särskilt uttalat i förhållande till personer med komplexa vårdbehov på 
grund av samtidig psykisk störning och missbruk, som ju berör en mångfald av 
organisationer, professionella och verksamheter. Med tanke på detta är den konsensus som 
faktiskt framträder anmärkningsvärd. 
 
Det är högst sannolikt att verksamheten inom både SN-DD och KPM bidragit till denna 
samsyn genom att erbjuda möjligheter till horisontell integrering. Även samordningens 
agerande och den vertikala integration detta inneburit uppfattas ha spelat en stor roll. 
 
Vid en närmare analys framträder dock skillnader i kunskapssyn och sätt att se på kunskapens 
spridningsvägar mellan NPS å ena sidan och SN-DD och företrädarna för KPM-projektet å 
den andra. Kännetecknande för kunskapssynen inom de båda senare är pragmatism samt ett 
system- och processtänkande. Det är delvis andra aspekter av kunskap som här kommer i 
fokus än den som kan formuleras i olika dokument och spridas från centralt håll. Utveckling 
och lärande sker gemensamt i en co-evolution. I denna ständigt pågående process förefaller 
det vara särskilt viktigt att ta del av och reflektera över ”goda exempel” samt få stöd av mera 
erfarna kollegor. 
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Det kan konstateras att formella byråkratiska strukturer, med tydlighet i ansvarsfördelning och 
beslutsgångar, och nätverksorganisationer, med mera informella mötesplatser och möjlighet 
till dialog, på flera sätt kompletterar och är ömsesidigt beroende av varandra. Ett nätverk av 
den typ som SN-DD representerar kan inte planeras ”uppifrån”, då det förutsätter en 
fristående ställning i förhållande till samhällets ordinarie strukturer. Ett sådant nätverk, liksom 
nätverksstrukturer och –processer mera generellt, kan dock på flera sätt stödjas uppifrån, 
vilket denna utvärdering visar. 
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1. INLEDNING 
Regeringen gav år 2003 Nationell psykiatrisamordning (NPS) ett treårigt uppdrag att stödja 
utvecklingen och förbättringen av samhällets vård och omhändertagande av personer med 
allvarliga psykiska problem. Uppdraget resulterade i slutrapporten Ambition och ansvar (SOU 
2006:100). 
 
För att få till stånd ett utvecklingsarbete har samordningen använt sig av olika strategier. 
Statliga medel har betalats ut till kommuner och landsting i varje län med utgångspunkt från 
speciella länsplaner för hur dessa pengar skall användas. Efter ett ansökningsförfarande har 
utvecklingsmedel fördelats på ett 30-tal projekt med olika profil. Under 2005 och 2006 
startade samordningen och Socialstyrelsen (SoS) också ett relativt stort antal riktade 
utvecklingsprojekt, där uppdrag lades ut på olika organisationer. Projekten finansieras med de 
medel som öronmärkts av psykiatrisatsningen för verksamhetsutveckling.  
 
Inom ramen för dessa riktade utvecklingsprojekt startades tre projekt, som handlar om att ge 
stöd till bildandet av nätverk kring angelägna problemområden. Dessa projekt syftar till att 
samla den kunskap och erfarenhet som finns i Sverige på respektive område, initiera ett 
nätverk mellan de aktuella verksamheterna och ta fram en mall för lokala vårdprogram. 
Nätverksprojekten skall även stödja och påskynda utvecklingsarbetet inom respektive område 
(SOU 2006:100).  
 
Inom följande områden har nätverksprojekt initierats: 

- tidigt omhändertagande vid psykos 
- neuropsykiatriska störningar hos vuxna 
- personer med komplexa vårdbehov p g a psykisk störning och missbruk 

 
Utvärdering och uppföljning är två viktiga komponenter för att ta tillvara den samlade 
kunskap som framkommer i nätverksprojekten samt för att bedöma vad som är praktiskt 
gångbart och hur man på bästa sätt kan implementera och stödja lyckade exempel. Nationell 
psykiatrisamordning och Socialstyrelsen har därför initierat en vetenskaplig studie om hur de 
olika nätverksprojekten genomförts i praktiken och i vilken utsträckning de uppsatta målen 
har kunnat nås. Genomförare är Umeå Center for Evaluation Research (UCER) vid Umeå 
universitet med Anders Hanberger och Rafael Lindqvist som projektledare. 
 
Denna rapport redovisar och diskuterar vad som framkommit i studien angående nätverk på 
området personer med komplexa vårdbehov på grund av psykisk sjukdom och missbruk.  

Delstudiens syfte  

Syftet med delstudien är att undersöka hur ”nätverket för personer med komplexa vårdbehov 
på grund av samtidig psykisk störning och missbruk” arbetar. Vad kännetecknar nätverkets 
sätt att arbeta och vilka konsekvenser kan man se att de använda arbetsmetoderna lett till för 
berörd personal och för brukare?  
 
Delstudien avser att fördjupa analysen inom 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? 
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- Hur fungerar kunskapsstyrning genom nätverk i jämförelse med annan 
kunskapsstyrning? Kan nätverk planeras uppifrån? 

 
Nationella psykiatrisamordningen använder såväl i uppdragshandlingen till UCER som i sitt 
slutbetänkande termerna ”nätverk” och ”nätverksprojekt”. I slutbetänkandet skrivs bland 
annat att UCER:s studie skall bidra till ökad kunskap om ”nätverksorganisationers” styrkor 
och brister (SOU 2006:100, s. 697). I dessa sammanhang ges dock inga närmare definitioner 
av vad man avser med dessa begrepp.  
 
När det gäller ”nätverk för personer med komplexa vårdbehov på grund av psykisk störning 
och missbruk” finns stora definitions- och avgränsningssvårigheter och det kan diskuteras 
vilka strukturer, processer och effekter som bör omfattas av detta utvärderingsuppdrag. Till 
oklarheten bidrar också, att företrädarna för det projekt som tilldelats medel genom 
psykiatrisamordningens utvecklingssamordning, KPM-projektet, inte presenterar sin 
verksamhet som ett ”nätverksprojekt” och inte heller ser nätverksbyggande som ett av sina 
primära syften. Däremot säger företrädare för projektet att man arbetat via nätverk och använt 
nätverk som en arbetsform för att nå ut till och samla dem som berörs av frågorna. 
 
Dessutom finns redan för denna målgrupp Svenska Nätverket – Dubbeldiagnoser (SN-DD), 
som bildades i slutet av 1990-talet. Det var till en början ett lösligt organiserat nätverk men är 
numera en etablerad intresseorganisation med styrelse, stadgar och medlemsregister. Detta 
nätverk eller denna organisation är på olika sätt nära förbundet med KPM-projektets tillkomst, 
genomförande och framtida konsekvenser.  
 
Jag har bedömt att KPM-projektet, med dess struktur, process och resultat, bör utgöra fokus 
för detta utvärderingsuppdrag. Det bör dock studeras i ett sammanhang, där även strukturer 
och processer som är relaterade till SN-DD kommer att belysas. 

Bakgrund till Nationella psykiatrisamordningens initiativ på området 

Nationella psykiatrisamordningen har i sin slutrapport Ambition och ansvar uppmärksammat 
de brister som finns när det gäller samverkan mellan huvudmännen. Några områden pekas ut 
där problemen förefaller vara särskilt stora och ett av dessa gäller personer som har en psykisk 
sjukdom och samtidigt missbrukar. Samordningen har övervägt förslag till förändringar av 
huvudmannaskapet inom missbruksvården och inom områdena psykisk sjukdom och psykiskt 
funktionshinder men inte funnit, att detta skulle lösa samverkans- och samordningsproblemet 
inom psykiatriområdet. Hur gränserna än dras, menar man, kommer det alltid vid någon punkt 
att krävas samarbete mellan två eller flera aktörer som har olika kulturer, arbetssätt, ansvar 
och budgetar. I stället för att flytta gränser måste huvudmännen ta ett gemensamt ansvar för 
samordning av insatser, och det ansvaret måste förtydligas i lagstiftningen. (SOU 2006:100, s. 
37) 
 
Ett annat område, som enligt samordningen behöver utvecklas, gäller kunskapsnivån och 
metodanvändningen bland de professionella. För att i framtiden säkerställa verksamheternas 
kvalitet måste de ansvariga huvudmännen efterfråga vilka metoder som används i praktiken, 
och strukturer för implementering av evidensbaserade metoder bör utvecklas i alla kommuner 
och landsting. Psykiatriområdet bygger i stor utsträckning på integrerade insatser med olika 
perspektiv, och samordningen har sett det som en brist att det inte funnits någon aktör som 
haft ansvaret för att leda den nödvändiga processen att utveckla en samsyn mellan de berörda 
parterna. (SOU 2006:100, s. 181) 
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Evidensbaserade metoder beskrivs i slutrapporten som ”metoder vars effekt har vetenskapligt 
utvärderats med så god metodik att man med viss säkerhet kan säga att den metoden är bättre 
än en annan metod eller vård som vanligt” (SOU 2006:100, s. 180). Samtidigt framhålls att 
evidens inte är något enkelt begrepp. En självklar målsättning måste vara, att vård- och 
stödinsatserna så långt det är möjligt skall jämföras i studier med sådan vetenskaplig metodik 
att man kan dra tydliga slutsatser. Man kommer dock aldrig att kunna få alla insatser 
utvärderade på detta sätt. Det är inte heller rimligt att man bara skall använda metoder som 
har ett starkt vetenskapligt stöd, eftersom vården då bara kan möta en förhållandevis liten del 
av människors problematik. 
 

Det finns en stor och viktig kunskapsmassa som aldrig kommer att kunna få den typen av 
vetenskapligt stöd, men som ändå får anses som forskningsbaserad kunskap. Det gäller 
grundläggande allmänmänskliga fenomen som att människor tycker bättre om att bli vänligt 
bemötta än otrevligt bemötta, att livet fungerar bättre om man har en bostad än om man lever 
som hemlös, att ekonomiska problem och relationsproblem är en stressfaktor och att bli trodd 
eller att få ett förtroende är positivt och så vidare. Denna kunskap skall självklart användas sida 
vid sida med den evidensbaserade kunskapen. (SOU 2006:100, s. 181) 

 
Företrädare för Nationella Psykiatrisamordningen (Wieselgren) har vid intervjuer 
kompletterat den bild som ges i slutrapporten angående bristerna, då det gäller samverkan och 
kunskapsanvändning, och givit ytterligare bakgrundsinformation till att de ovan nämnda 
nätverksprojekten initierades. Inom samordningen har konstaterats, att det finns ett glapp 
mellan befintlig kunskap och den kunskap som används i vården. Den befintliga kunskapen 
ökar snabbare än användningen i vården, så glappet riskerar att blir större. En av orsakerna till 
detta handlar om svårigheterna att nå ut med information och sprida kunskap. 
 
Socialstyrelsen och andra myndigheter har under årens lopp tagit fram och givit ut en rad 
rapporter, som dels beskriver brister och dels anger olika former av kunskap som borde ligga 
till grund för en bättre hantering av olika frågor. Dessa myndighetsrapporter anses dock inte 
ha fått det genomslag och den betydelse, som myndigheterna själva hoppats på och förväntat 
sig. Ett annat sätt att föra ut kunskap är genom konferenser och utbildningssatsningar på olika 
nivåer, lokalt, regionalt och nationellt. Inte heller detta har ansetts vara ett tillräckligt effektivt 
sätt för att föra ut kunskap på ett sådant sätt att det fått bestående effekter. ”Det är som om 
kunskapen behöver bearbetas och förpackas i andra former”, menar Wieselgren. Man har 
därför inom samordningen försökt finna ut och ge möjlighet att pröva andra vägar för 
kunskapsspridning. 
 
Inom psykiatrin finns flera olika professioner verksamma. Teamarbetet som i de flesta 
avseenden upplevs som en styrka blir i det här fallet kanske en svaghet. Det finns ingen tydlig 
ledande profession som kunnat driva frågor och knyta resurser till sig på samma sätt som 
inom exempelvis ortopedin och ögonkirurgin. Förutom professionella skiljelinjer finns också 
olika synsätt och teoretiska perspektiv. Även detta kan naturligtvis vara en styrka men också 
leda till svårigheter då det gäller att ta fram gemensamma riktlinjer och driva frågor på ett 
nationellt plan. Detta ses som några av anledningarna till att psykiatrins andel av 
sjukvårdsbudgeten sakta minskat under åren.  
 
Under arbetets gång har man inom Nationella psykiatrisamordningen också uppmärksammat 
att många av dem som är praktiskt verksamma på olika nivåer oftast har ett snävt lokalt 
perspektiv. Denna dåliga omvärldsspaning innebär att man inte vet vad som händer på andra 
håll i landet eller ens i grannkommunen. När man ställs inför ett problem eller behöver 
utveckla någon typ av verksamhet, så är det därför som om man måste börja från grunden och 

 12



själva uppfinna nya lösningar och modeller. Som exempel nämns att samordningen har fått in 
ansökningar om medel för att åka och studera verksamheter och metoder i andra länder, där 
det i många av de förekommande fallen sedan lång tid tillbaka funnits motsvarande modeller 
på andra håll i Sverige. 
 
Ytterligare ett problem bland många av dem som är verksamma på fältet är, enligt företrädare 
för Nationella psykiatrisamordningen, tendensen att skjuta ifrån sig ansvar och vänta på att 
någon annan skall lösa ett problem. Någon annan är i det här fallet ofta en annan huvudman 
men också ansvariga på högre nivåer.   
 
I enlighet med problembeskrivningen ovan var NPS syfte med att initiera de tre 
nätverksprojekten att på dessa utvalda områden försöka få till stånd en utökad samverkan och 
en effektivare kunskapsspridning, nationella kunskapscenter och åtminstone någon form av 
början till modeller för vårdprogram. Anledningen till att man valde nätverksmodellen, 
förutom att det är en modell som ligger i tiden, var tankar om att den skulle kunna överbrygga 
de problem som finns inom psykiatrin med olika perspektiv och ideologier, professioner och 
organisatoriska gränser. Den förväntades också ha möjligheter att på ett bättre sätt nå ut till 
och involvera ”gräsrötterna”. Bland annat därigenom skulle den också kunna stå för den 
attitydförändring och ansvarsövertagande idé man velat förmedla. Man har velat åskådliggöra 
att alla som är verksamma inom psykiatrin har ansvar att ta till sig den kunskap som finns.  
 

2. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
De problem som uppmärksammats av Nationell Psykiatrisamordning och som kommer att 
beröras i denna rapport handlar i huvudsak om bristande samverkan samt svårigheter och 
ineffektivitet vid kunskapsdistribution. Man har också pekat ut en möjlig organisationsform 
för att hantera och överbrygga dessa svårigheter – nätverk. 
 
Nätverk har blivit ett modeord inom ledarskap och organisation. Från att tidigare ha varit ett 
perifert område i organisationsforskningen har nätverksforskningen de senaste 10-15 åren 
dragit till sig ett starkt ökat intresse från många olika discipliner. Det hänger samman med en 
ökad insikt om att allt fler uppgifter kräver en samverkan tvärs över organisatoriska gränser 
(Gustafsson 2007). 
 
Välfärdstjänsterna har blivit mer och mer specialiserade och produceras av ett ökat antal olika 
organisationer, såväl myndigheter som frivilliga och ideella organisationer samt privata 
företag. Samtidigt har en ökad professionalisering av de inblandade organisationerna inneburit 
att fler och fler yrkesgrupper är inblandade i produktionen av välfärdstjänster.  
 
Konsekvensen av denna utveckling har blivit en fragmentering eller uppsplittring av 
insatserna inom olika välfärdsområden. Myndigheter och andra organisationer har också allt 
oftare kritiserats för en bristande helhetssyn. Detta leder dels till ökat dubbelarbete men också 
och kanske framför allt till att klienter/patienter riskerar att falla mellan stolarna eller hamna i 
en rundgång mellan olika organisationer. Enligt många kritiker är det därför nödvändigt att 
förbättra integrationen av välfärdssystemet, så att det kan tillhandahålla mera ”holistiska” 
tjänster för att möta de komplexa behoven i det moderna samhället. Mot denna bakgrund har 
samverkan kommit att kallas ”välfärdsstatens nya arbetsform” (Axelsson & Bihari Axelsson 
2007). 
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I den samhällsvetenskapliga litteraturen finns det många olika och ibland motstridiga 
definitioner av begreppet samverkan och näraliggande begrepp såsom samordning och 
samarbete. Många forskare använder istället det överordnade begreppet integration, som helt 
enkelt innebär att föra samman olika aktörer eller aktiviteter. Enligt den institutionella 
ekonomiska litteraturen finns det två grundläggande mekanismer för att åstadkomma 
integration, nämligen genom en hierarkisk organisation eller genom konkurrensen på en 
marknad. Det finns emellertid enligt Axelsson och Bihari Axelsson (2007) också ett tredje sätt 
att åstadkomma integration, nämligen med hjälp av ett nätverk. I ett nätverk sker integrering 
genom ett frivilligt samarbete mellan olika aktörer. Detta kallas för horisontell integrering i 
motsats till den vertikala integrering som sker i en hierarki. 
 
Genom att kombinera olika slag av vertikal och horisontell integrering härleder Axelsson och 
Bihari Axelsson (2007:13-14) fyra olika slag av integration: 
 

- Kontraktsstyrning innebär en låg grad av både vertikal och horisontell integrering. 
Istället sker integreringen genom kontrakt, som kan vara resultat av en konkurrens 
mellan flera olika aktörer på en marknad. 

- Samordning är en integrationsform med en hög grad av vertikal och en låg grad av 
horisontell integrering. Beslut om integrering fattas på en hög nivå i hierarkin och 
implementeras på lägre nivåer, t.ex. genom byråkratiska mekanismer för styrning och 
kontroll. 

- Samarbete är en form av integration med en hög grad av horisontell men en låg grad 
av vertikal integrering. Integreringen bygger på en vilja att arbeta tillsammans och 
implementeras genom intensiva kontakter och kommunikationer, t.ex. i 
gränsöverskridande grupper eller team. Det är den typ av integration som förekommer 
i ett nätverk. 

- Samverkan är en mera komplex organisationsform, där det samtidigt förekommer en 
hög grad av både vertikal och horisontell integrering. Denna typ av integration bygger 
på en hierarkisk samordning som kombineras med ett frivilligt nätverkssamarbete. Det 
kan t.ex. innebära att den byråkratiska styrningen anger vissa ramar för ett 
gränsöverskridande professionellt samarbete. 

 
Samverkan innehåller alltså enligt denna typologi inslag av både samordning och samarbete. 
Samverkan används därför ofta som en samlingsbeteckning för olika former av integration. 
Om det är frågan om intersektoriell samverkan finns det emellertid ingen gemensam hierarki 
för ledning och styrning av de samverkande organisationerna. Det är därför svårt att 
åstadkomma en vertikal integrering av en sådan verksamhet. I dessa sammanhang används 
därför ofta andra integrationsmekanismer, t ex gemensamma styrgrupper eller 
rapporteringssystem för övergripande samordning. 
 
Nationella psykiatrisamordningen konstaterar bland annat att det finns skillnader mellan 
psykiatrin och andra specialiteter med avseende på integration. På det psykiatriska fältet är en 
rad sinsemellan olika organisationer, professioner och verksamheter inblandade. Det 
förekommer också skillnader i kultur, attityder och beteenden bl.a. på grund av olika synsätt 
och teoretiska preferenser. Enligt teorin om situationsanpassning kan en låg grad av 
differentiering hanteras genom vertikal integrering medan högre grader av differentiering 
kräver mera inslag av horisontell integrering. (Axelsson & Bihari Axelsson, 2007:16-17). 
 
Då det gäller stöd- och behandlingsutbudet till personer samtidig psykisk störning och 
missbruk finns olika typer av lösningar för att åstadkomma en förbättrad samverkan med olika 
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former av vertikal och horisontell integrering. Det förekommer att de berörda 
organisationerna ingår formella överenskommelser om kliniska och andra riktlinjer, 
vårdprogram eller vårdkedjor av aktiviteter, som sträcker sig över de organisatoriska 
gränserna. Dessa överenskommelser ger en formell samordning av samarbetet mellan 
organisationerna. 
 
De samverkande organisationerna kan också skapa särskilda samordningsorgan eller 
samrådsgrupper med representanter för de olika organisationerna, eller utse särskilda case 
managers som har till uppgift att lotsa klienter mellan berörda organisationer och främja 
samarbetet kring gemensamma patient- eller klientgrupper. 
 
Gränsöverskridande multidisciplinära team eller arbetsgrupper innebär en mera intensiv form 
av samarbete mellan personal från olika samverkande organisationer. Dessa team eller 
grupper kan arbeta mer eller mindre kontinuerligt med olika patienter eller klienter. De kan 
fungera relativt självständigt men kombineras i allmänhet med en styrgrupp från de olika 
organisationerna för en övergripande samordning av verksamheten. 
 
Samverkan kan förstärkas ytterligare genom samlokalisering av personal, en budgetmässig 
samordning samt en sammankoppling av informationssystem, databaser med mera. Detta kan 
ytterst leda till en sammanslagning av de olika organisationerna, vilket är den högsta nivån av 
integration. Detta minskar då temporärt behovet av samverkan men leder sannolikt till nya 
integrationsbehov gentemot andra organisationer. 
 
Resonemanget ovan angående horisontell och vertikal integration för att åstadkomma 
samverkan kan även utsträckas till att omfatta strukturer och processer för 
kunskapsdistribution och kunskapsstyrning. En vertikal spridning genom samhällets ordinarie, 
byråkratiska strukturer måste således för att bli effektiv kompletteras med en horisontell, där 
kunskap förmedlas och sprids frivilligt i gränsöverskridande team och på olika former av 
mötesplatser. En horisontell integrering har nära anknytning till vad Seikkula och Arnkil 
(2005) benämner ett dialogiskt förhållningssätt.  
 
I Sociala nätverk i dialog redogör dessa författare för sina erfarenheter av gränsöverskridande 
arbete med såväl patientnätverk som multiprofessionella samverkansteam och diskuterar även 
forskning och kunskapsspridning mera generellt utifrån ett dialogiskt synsätt. Författarna är 
kritiska till den innebörd den evidensbaserade forskningen ofta ges, då den i stor utsträckning 
bygger på ensidiga experimentella forskningsupplägg. Regeln om slumpmässigt urval följs 
och en begränsning och reduktion av mångskiftande faktorer eftersträvas, i syfte att finna 
skillnader som kan ge universella förklaringar. Forskningen borde istället, menar de, i större 
utsträckning utgå från ett naturalistiskt förhållningssätt och svara mot situationer i levande 
livet, i specifika, lokala kontexter, och även vara beskrivande till sin karaktär. ”Det behövs en 
bred evidensbaserad forskning. Detta förutsätter samtal över paradigmgränserna, inte enbart 
inom dem. För att överskrida gränser behövs arenor för möten och dialoger” (Seikkula & 
Arnkil, 2005:172) 
 
Författarna varnar också för ett förenklat synsätt på implementering, där man inte tar hänsyn 
till politiken i processens olika skeden. Detta är inte lika problematiskt, menar de, då det 
handlar om interventiva förhållningssätt, fastän inte heller de är att betrakta som ting, och 
linjära påverkansförhållanden. I den dialogiska praktik, som författarna beskriver och 
förespråkar, är växelverkan och interaktioner centralt. Att ta tillvägagångssätt i bruk, menar 
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de, förutsätter därför rådslag, val, prioriteringar, beslut, modifieringar, en anpassning till 
lokala förhållanden och handlar inte enbart om att kopiera forskningsutfall. 
 

Goda tillvägagångssätt är inte föremål som kan flyttas från en plats till en annan. För att 
utveckla ett gott tillvägagångssätt behövs, förutom ett gott arbete vid själva hjälptillfället, även 
god ledning, fungerande relationer mellan avsändare, mottagare och andra medarbetare, goda 
lokala nätverk inom samhället o.s.v. Vägen från vetenskaplig bevisning till att 
tillvägagångssätten används är en vandring i ett landskap med intressekonflikter och genom 
många aktörers områden. Ordet ”implementering” beskriver på ett mycket dåligt sätt den 
politiska process som resulterar i att tillvägagångssättet blir allmänt. (Seikkula & Arnkil, 
2005:170) 

 

3. DUBBELDIAGNOSNÄTVERKET, BAKGRUND  
 
När Nationella psykiatrisamordningen tillträdde fanns redan Svenska Nätverket för 
missbrukare med psykisk ohälsa – dubbeldiagnoser (SN-DD) som ett fast etablerat 
intressenätverk eller intresseförening. Upprinnelsen till detta är de tio projekt för gruppen 
svårt psykiskt störda missbrukare, som tillsattes 1995 sedan psykiatriutredningen 
uppmärksammat en rad brister på området. 

Stimulansmedel inom ramen för psykiatrireformen 

 I regeringens proposition Psykiskt stördas villkor (1993/94:218) beskrivs dessa brister på 
följande sätt: 
 

Psykiskt störda missbrukare är en patientgrupp med sammansatta problem och behov. Idag 
saknas både tillräckliga resurser och erforderlig kompetens inom området. För att nå ett 
framgångsrikt behandlingsresultat måste flera personalkategorier med olika kompetens 
samverka kring den enskilde individen. Likaså måste resursförstärkningar till. Psykiatrin och 
socialtjänsten bör därför stimuleras att utveckla och förstärka sina insatser i arbetet med 
psykiskt störda missbrukare. Detta kan t ex ske genom att bilda lokala samverkansgrupper för 
att ta fram gemensamma vårdplaner för de enskilda patienterna. Grundförutsättningen för 
arbetet skall vara att psykiatrin och socialtjänsten har ett gemensamt ansvar för missbrukare 
med psykiska störningar.  

 
I syfte att förstärka samarbetet mellan socialtjänsten (inklusive LVM-institutioner) och hälso- 
och sjukvården avsatte riksdagen i sitt beslut, avseende de ”Psykiskt stördas villkor”, 45 
miljoner kronor för att stödja utveckling av metoder och behandlingsinsatser. Projekt på tio 
orter från Skellefteå i norr till Malmö i söder fick ta del av dessa stimulansmedel, som 
fördelades och följdes upp av Socialstyrelsen. Det fanns en specifik och relativt snäv 
definition av målgruppen, som förutom missbruk förutsattes ha en svår psykisk störning. Med 
svår psykisk störning avsågs (Socialstyrelsen 1996:14): 
 

- schizofreni, vanföreställningar och andra psykotiska sjukdomstillstånd 
- manodepressiv sjukdom samt djupgående depressions- och ångesttillstånd 
- uttalade personlighetsstörningar: schizotyp personlighetsstörning, borderlinestörning 

och antisocial personlighetsstörning  
 
Det fanns ett vetenskapligt upplägg för att kartlägga och följa målgruppen samt utveckla 
metoder för att möta gruppens behov. I det senare avseendet var det ganska fritt för orterna att 
utforma verksamheten. Meningen var att man skulle arbeta på lite olika sätt för att komma 
fram till vad som var verksamt.  
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Under projekttiden samlades deltagarna från de tio orterna ett par gånger om året genom 
Socialstyrelsens försorg till träffar för utbildning, erfarenhetsutbyte och utvärdering. 
Inledningsvis gick man en utbildning i användandet av ett utvärderingsinstrument (ASI) 
tillsammans. Senare träffade man nationella och internationella forskare på området och även 
representanter för Socialstyrelsen. En del av dessa träffar var i form av större konferenser och 
en del var bara till för dem som arbetade i projekten. Dessa träffar uppfattades som mycket 
givande, menar bland andra Tommy Strandberg:  

 
Det var mycket lärande och kunskapande som kom ut av de träffarna. Det var ju oplöjd mark 
som vi beträdde, i varje fall nationellt sett. När det började lida mot slutet av projekttiden 
undrade vi vad som skulle hända sedan. Hur skall vi kunna bolla idéer mot varandra? Hur skall 
vi få möjlighet att söka kunskap, när vi har håligheter i vårt eget vetande? Dittills hade vi 
använt projektledarträffarna (nätverket) till detta.  

 
Agneta Öjehagen var engagerad som utvärderare av de tio projekten. Även hon har mycket 
positiva minnen av denna tid. Upplägget innebar en tät kontakt mellan henne och de 
projektansvariga, vars uppgift var att tydliggöra och konkretisera sitt arbetssätt. Öjehagen 
säger, att ”det roligaste var ju att utvärderingen skedde ute i den konkreta verkligheten, rakt in 
i klinisk verksamhet, och med många goda medarbetare”. Projektet innebar för det första att 
man fick data kring den här målgruppen, vilket man inte tidigare haft tillgång till. Dessutom 
fick man goda resultat av arbetssätten (Socialstyrelsen 1999). Öjehagen tyckte dock att 
uppföljningstiden var för kort, varför hon tog initiativ till en femårsuppföljning, där de flesta 
projekten deltog (Socialstyrelsen 2004). Under denna tid lades grunden för det fortsatta 
arbetet med målgruppen. 
 
Projekttiden ledde också till att de ursprungliga projektmedarbetarna svetsades samman. 
 

Många av oss projektledare var nog lite av eldsjälar. Uppdraget var ju inte så enkelt och gick 
inte på räls. Det gjorde ju att vi blev enade (Ravens).  

 
De vidgade så småningom sin krets och bildade SN-DD. Det gällde att ta hand om det som 
investerats i projekten och de erfarenheter som gjorts och svara för att en fortsatt utveckling 
ägde rum. Först samlades de intresserade deltagarna till en träff i Skellefteå, sedan tog Örebro 
över och bjöd in till en bredare samling. Detta ledde till ett interimistiskt nätverk och en 
interimsstyrelse 1998.  

Det interimistiska nätverket 

Under de kommande åren hade initiativtagarna mycket kommunikation med Socialstyrelsen 
och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och diskuterade under vilka former nätverket 
skulle kunna existera. Vid dessa initiala kontakter upplevde de en del svårigheter, beroende på 
att myndigheterna inte var organiserade för att kunna ta ett helhetsgrepp om målgruppens 
problematik. Det var till exempel oklart om det var Socialstyrelsens psykiatri- eller 
missbruksenhet, som skulle ansvara för målgruppen och dialogen med initiativtagarna till 
nätverket. Detta sågs som en avspegling av vårdens bristfälliga organisation på alla nivåer för 
att tillgodose målgruppens behov och som ytterligare motiv för att engagera sig och skapa 
möjligheter till förändring, menar bland andra Alf Håkansson.  
 
Initiativtagarna uppfattade dock dessa inledande samtal som lovande, när det gällde 
möjligheter till ekonomiskt stöd, uppger Elin Löfroth.  
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När vi sedan bildades visade det sig att de ansökningar vi gjorde rann ut i tomma intet. /…/ Vi 
har egentligen inte fått stöd av vare sig SKL eller Socialstyrelsen. Vi ansökte om ekonomiskt 
stöd för att bygga upp en hemsida. Bestämmelserna om föreningsstöd hade då ändrats.  

 
 
Tommy Strandberg och några av hans medarbetare i Örebro tog initiativ till att undersöka 
förutsättningarna för att på hemorten starta upp, administrera och härbärgera ett nationellt 
kontaktnätverk i syfte att driva de här frågorna. I detta syfte tog han kontakt med tjänstemän 
och politiker på hemorten och möttes av stor respons, inte minst bland politikerna. De 
uppfattade det som om det genom detta fanns möjlighet att få ett kontinuerligt lärande kring 
den här målgruppen, något som det skulle ha varit väldigt svårt och betydligt mera mödosamt 
att skaffa på egen hand.  
 
År 1999 startade beroendecentrum i Örebro, som är landstingets samlade verksamhet för 
missbrukarvård. Det projekt som bedrivits under åren 1995-98 i samband med 
psykiatrireformen (se ovan) fick utgöra modell för hur den permanenta verksamheten skulle 
se ut. Administrationen av kontaktnätverket lades in som en del av verksamhetsuppdraget. 
 
Nätverket administrerades av Tommy Strandberg och hans medarbetare vid beroendecentrum 
i Örebro under åren 1998-2001. Strandberg ansåg att tre år ansåg var den tid som krävdes för 
att starta upp och för att avgöra om det fanns förutsättningar för nätverket att få någon form av 
stabilitet. När denna tid gått till ända ansåg han att det var dags att bolla vidare till någon 
annan.  
 

Det var en enormt skojig period. Det var ett törstande Sverige, när det gällde att få kunskap 
kring den här gruppen./…/ Det har alltid varit bra fart i det här nätverket. De nationella 
konferenserna var ju väldigt efterfrågade. 

 

Motiv för nätverkets bildande 

Initiativtagarna diskuterade möjligheten av att ansluta sig till någon av de redan existerande 
intresseorganisationerna på området, Riksföreningen för alkoholmottagningar (RAM) 
och/eller Svenska Narkomanvårdsförbundet (SNVF). Detta föll dock på att dessa endast var 
riktade mot öppenvårdsmottagningar. Den målgrupp, som initiativtagarna till nätverket 
arbetade för, fanns inom en rad samhällssektorer. Förutom inom kommunernas olika 
verksamheter och inom landstingens öppna och slutna vård, fanns den bland annat inom 
kriminalvården, rättspsykiatrin och på andra statliga institutioner. Det var målgruppen och 
dess behov som borde stå i fokus, ansåg man, och inte vårdens aktuella organisering.  
 
Det fanns också andra motiv för att bilda ett eget nätverk enligt Tommy Strandberg: 
 

Vår utgångspunkt var att vara mera kliniskt orienterade och operativt inriktade än vad dessa 
förbund är. Vi ville titta på metodutveckling och forskning och applicera detta på praktiken. 
RAM är mera av ett bevakande intresseförbund. Båda behövs, men SN-DD bör behålla sin 
operativa prägel.  

 
Initiativtagarna till SN-DD uppfattade att det inte fanns något annat givet forum för de frågor, 
som de ville föra fram och arbeta med. ”Målgruppen saknades på myndigheternas agendor 
och riskerade att falla mellan stolarna hos olika huvudmän”, säger Alf Håkansson. Den har 
haft ”en stämpel på sig att vara tung och besvärlig att arbeta med”, en stämpel som man ville 
försöka tvätta bort. Dessutom var det så att personerna i målgruppen hade svårt att tala för sig 
själva och man ville därför föra deras talan. 

 18



 
Uttryck som ”solidaritet med de mest utsatta” nämns ofta av dessa pionjärer. De uppfattade att 
det fanns många intressegrupper, exempelvis Länkarna och Anonyma Alkoholister, för dem 
som var missbrukare men ingenting för den här gruppen med de dubbla problemen. ”De var 
en så svag grupp så vi som personal behövde föra deras talan och vi brann för detta”, säger 
Birgitta Ravens. Alf Håkansson uttrycker sig på följande sätt:  
 

Jag har lovat mig själv att inte släppa brukarperspektivet. /…/Många av de övriga i nätverket är 
besjälade på samma sätt. De har ett brukarperspektiv och de ser brister. De har också en 
övertygelse om att det går att göra något åt saken. Vi har ju alla sett goda exempel. De 
erfarenheterna kommer vi med till nätverket.  

 
Ett annat huvudmotiv var att bidra till lärande och kunskapsutveckling. Det var ofta ganska 
små och isolerade enheter som dittills arbetat med målgruppen. Under projekttiden hade 
deltagarna konstaterat att de behövde varandra och det kunskapsutbyte de haft. De ville 
fortsätta utveckla arbetet och bilda en erfarenhets- och kunskapsbank. Initiativtagarna hade ju 
själva fått bryta mycket ny mark. Nya verksamheter som skulle tillkomma borde få slippa 
denna process. ”Man skall inte behöva uppfinna hjulet igen.” De ville också sprida kunskap 
uppåt till ansvariga organisationer och politiker, Socialstyrelsen, SKL och departementen. 
 
År 2002 bildades ett mera formaliserat nätverk eller en förening med styrelse, stadgar och 
förvaltning. Nätverkets officiella målsättning formuleras i stadgarna på följande sätt:  
 

SN-DD är en partipolitiskt, religiöst och behandlingsideologiskt obunden förening. 
Huvudsyftet med nätverket är att utgöra en kunskapsbank för att utveckla arbetet med 
dubbeldiagnoser för att nå ett bättre bemötande av patient/klientgruppen med dubbeldiagnoser i 
syfte att höja livskvalitén för nämnda målgrupp. (www.sn-dd.se) 

 
I andra sammanhang, bland annat i informationsfoldrar och konferensmaterial, presenterar 
man sig på följande sätt: 
 

Svenska Nätverket-Dubbeldiagnoser (SN-DD) är en kunskapsbank och resurs för att utveckla 
arbetet med personer med så kallad dubbeldiagnos och på så sätt uppnå ett bättre bemötande av 
målgruppen. 
 
SN-DD är en förening som för dialog med Sveriges Kommuner och Landsting, Socialstyrelsen, 
Kriminalvårdsverket och Statens Institutionsstyrelse för att uppmärksamma målgruppens 
behov. Föreningen bevakar aktuell forskning och utbildningsutbud samt arrangerar 
konferenser. 

 
Sammanfattningsvis kan man alltså säga att initiativtagarna ville rikta uppmärksamheten mot 
denna målgrupp, föra dess talan och verka för en förbättring av vården och omhändertagandet. 
Det innebar bland annat att driva opinionsbildning uppåt gentemot de berörda myndigheterna 
och få dessa att ta ett helhetsgrepp om problematiken, som tidigare behandlats alltför 
fragmentariskt. För detta krävdes dels ett arbete riktat mot samhällets organisation och dels ett 
arbete för kunskapsspridning på alla nivåer. 
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4. KPM-PROJEKTET  
 
Nationella Psykiatrisamordningens uppdrag att i projektform understödja det pågående 
utvecklingsarbetet för att få till stånd adekvat vård, stöd och behandling för personer med 
komplexa vårdbehov på grund av missbruk och psykisk sjukdom gick till Beroendekliniken, 
Sahlgrenska universitetssjukhuset, område Östra, i Göteborg. Från samordningens sida ville 
man förlägga detta projekt någon annanstans än i Stockholm, som redan tilldelats ett flertal 
projekt. Beroendekliniken i Göteborg var en av det fåtal ytterligare kliniker i Sverige, som 
ansågs ha den kompetens och organisation som krävdes för projektets genomförande. Inom 
såväl Mobilisering mot narkotika som Nationella psykiatrisamordningen hade man också på 
ett tidigt stadium etablerat informella kontakter med Sven-Eric Alborn, biträdande 
verksamhetschef och utvecklingsansvarig vid Beroendekliniken, SU/ÖS, Göteborg. 
 
Alborn hade ett starkt intresse för att arbeta med dessa frågor och menade, att uppdraget låg i 
linje med de frågor han ägnat sig åt i sin professionella verksamhet under en lång följd av år. 
Dessutom såg han uppdraget som en möjlighet för beroendekliniken att tillföras ny kompetens 
och ytterligare kontaktytor samt att sprida kännedom om sin verksamhet på ett nationellt plan. 
En förutsättning för att kliniken skulle kunna åta sig uppdraget var dock att en tidigare 
medarbetare, socionom Lena Molin, kunde återknytas till kliniken som projektledare. Först 
sedan detta blivit klart och efter att ingående ha samrått med sin klinikchef, tackade han ja till 
uppdraget. 

KPM-projektets målsättning  

I uppdragshandlingen uppges den långsiktiga målsättningen med projektet vara, ”att alla 
landsting i Sverige skall bedriva verksamheter som kan möta behoven hos vuxna med 
missbruk och samtidig psykisk sjukdom”. Det framhålls också att arbetet skall ske i nära 
samarbete med Svenska nätverket för dubbeldiagnoser (SN-DD).  
 
Syftet med den aktuella satsningen formuleras på följande sätt: 

Att samla den kunskap och erfarenhet som finns i Sverige idag 
Att stödja verksamheter som idag arbetar i nära samarbete mellan kommun och psykiatri 
Att stödja verksamheter som har för avsikt att starta 
Att stödja utvecklings- och kvalitetsarbete inom området 

 
Metoden beskrivs på följande sätt: 

Att kartlägga vilka landsting och kommuner som idag bedriver riktad verksamhet/nära 
samarbete till målgruppen, vilka olika enheter samverkar, vilka metoder använder de vilken 
delmålgrupp riktar de sig till, hur många patienter/klienter arbetar de med, finns resultat-
uppföljning med mera 

Att kartlägga vilka landsting och kommuner som håller på att starta eller har för avsikt att starta 
(vilka samverkar, vilka metoder tänker de använda sig av, vilken målgrupp riktar de sig till, hur 
många patienter/klienter har de för avsikt att nå, hur mäta resultat med mera) 

Sprida kunskap om verksamma metoder till dem som avser att starta ett nära samarbete kring 
målgruppen och även befintliga team/verksamheter som så önskar 

Planera seminarier och initiera nätverk 

Planera och genomföra utbildningssatsningar 

Översätta manual från USA och utveckla för svenska förhållanden för att kvalitetssäkra 
verksamheter som riktar sig till målgruppen 

Finna kontakter och samarbetsformer med Statens Institutionsstyrelse (SIS) och kriminalvården 
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I slutdokumentet (KPM 2007b) avgränsas innehållet i metoden ovan till följande uppgifter för 
projektet: 
 

Att kartlägga vilka landsting och kommuner som idag bedriver riktad verksamhet/nära 
samarbete till målgruppen, vilka olika enheter som samverkar, vilka metoder de använder, 
vilken delmålgrupp de riktar sig till, hur många klienter/patienter de arbetar med, om 
resultatuppföljning finns, med mera 

Att kartlägga vilka landsting och kommuner som håller på att starta eller har för avsikt att starta 
verksamheter/samverkan 

Att sprida kunskap om verksamma metoder till dem som avser att starta ett nära samarbete 
kring målgruppen och även till befintliga team/verksamheter som så önskar 

Att planera seminarier och initiera nätverk 

Att planera och genomföra utbildningssatsningar (Projekt KPM 2007b) 

 
Som benämning för den avsedda målgruppen valdes ”personer med komplexa vårdbehov på 
grund av psykisk sjukdom och missbruk med tillägget att med psykisk sjukdom avses såväl 
psykisk störning, psykiskt funktionshinder som neuropsykiatriskt funktionshinder”. I 
slutdokumentet framhålls att målgruppen inte är homogen. Inte heller har alla med 
samsjuklighet eller dubbeldiagnoser psykiska funktionshinder i sådan omfattning att det leder 
till komplexa vårdbehov. Uppdraget för projekt KPM har varit avgränsat till att gälla personer 
med komplexa vårdbehov. Med detta avses ”vårdbehov som uppstår till följd av långvariga 
eller periodvis återkommande funktionsnedsättningar på grund av samtidig psykisk sjukdom 
och missbruk”. 
 
Syftet som det formuleras i uppdraget överensstämmer till stora delar med Svenska 
Nätverkets målsättning samt de krav och önskemål som tidigare framförts därifrån till bland 
andra Nationella psykiatrisamordningen, Socialstyrelsen och Mobilisering mot narkotika. Det 
finns dock vissa oklarheter beträffande samordningens egentliga syfte med projektet och även 
variationer i hur detta presenteras i slutrapporten (SOU 2006:100) å ena sidan och i KPM-
projektets uppdragshandling å den andra. Möjligen har dessa oklarheter också lett till några 
mindre diskrepanser mellan det ursprungliga syftet från samordningens sida och hur 
företrädare för KPM kommit att uppfatta sitt uppdrag. 
 
Det finns flera tänkbara orsaker till dessa oklarheter. För det första arbetade samordningen 
under stor tidspress och den tid som fanns till förfogande för att förankra projektet och 
samordna berörda aktörer var ytterst begränsad. Förutom samordningen, beroendekliniken 
och SN-DD var Mobilisering mot narkotika en part i sammanhanget.  
 
För det andra har möjligen samordningens syften ändrats och utvidgats efter hand. Det 
ursprungliga syftet tycks ha varit att stödja SN-DD, som samordningen under en tid haft 
dialog med. Flera av företrädarna för SN-DD ser KPM-projektets tillsättande som ett resultat 
av deras uppvaktningar och krav på bland annat kartläggning av verksamheter och olika 
former av utvecklingsarbete. Även Ing-Marie Wieselgren menar att nätverksprojektet för 
denna målgrupp (KPM-projektet) nog inte hade kommit till om inte företrädarna för SN-DD 
agerat på det sätt de gjorde.  

 
De var ju så aktiva och såg att det behövdes någonting. /…/ De har varit betydelsefylla genom 
att lyfta frågan. Vi har ju också nyttjat mycket av deras kunskap. Sedan har ju samordningen 
för narkotika spelat roll.  
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På frågan varför uppdraget inte gavs direkt till SN-DD, menar Wieselgren att detta var 
omöjligt utifrån den konstruktion de avsatta medlen hade givits. Uppdrag av detta slag kunde 
endast ges till kommuner/landsting eller universitet/högskolor. Ett annat skäl var att inte 
endast kommun- och landstingsverksamheter ingick i SN-DD. Där fanns också deltagare från 
kriminalvården, som på detta stadium inte ingick i samordningens satsningar. 
 
På ett senare stadium insåg man inom samordningen, enligt Wieselgren, att en stor del av de 
projektmedel som tilldelats landstingen/regionerna efter ansökningsförfarande var avsedda för 
just denna målgrupp. Då uppstod ett behov av att samla projektledarna och anordna 
mötesplatser för erfarenhetsutbyte ute i regionerna, vilket var en uppgift som man inte ansåg 
att SN-DD kunde åta sig. Då KPM-projektet sedan tillsattes kom dess företrädare att se 
uppgiften att samla projekten regionalt som ett av sina primära syften. NPS lämnade också 
medvetet ett relativt stort utrymme åt projektgruppen att i samråd med projektets styrgrupp 
göra vissa prioriteringar. Projektgruppen hade initialt ingen närmare kännedom om innehållet 
i de föregående kontakterna mellan samordningen och SN-DD.  
 
Ytterligare en faktor som kan ha bidragit till förvirringen kring samordningens syfte med 
KPM-projektet är att detta i slutrapporten och i uppdragshandlingen till UCER presenteras 
tillsammans med två andra ”nätverksprojekt”. Bakgrunden till och förutsättningarna för dessa 
tre projekt är sannolikt i flera avseenden helt olika. I slutrapporten sägs att projekten bland 
annat syftar till att ta fram en mall för lokala vårdprogram (SOU 2007:100, s. 696). Något 
sådant har det emellertid aldrig varit tal om inom KPM-projektet, enligt samstämmiga 
uppgifter från ledningen. 
 

KPM-projektets struktur 

KPM-projektets organisation har bestått av projektgrupp, styrgrupp och referensgrupp. 
Projektgruppen har utgjorts av tre medarbetare vid Beroendekliniken SU/ÖS, Göteborg. 
Projektansvarig har varit Sven-Eric Alborn, psykolog och biträdande verksamhetschef samt 
utvecklingsansvarig vid kliniken. Projektledare har varit Lena Molin, socionom, och 
projektassistent Marie-Louise Litzén, sjuksköterska och kvalitetssamordnare.  
 
Projektgruppen har även ingått i styrgruppen, där Sven-Eric Alborn varit ordförande. 
Styrgruppen har därutöver utgjorts av följande personer: 
 
Ing-Marie Wieselgren, Nationell psykiatrisamordning (t.o.m. november 2006) 
Ann Tjernberg, Nationell psykiatrisamordning (t.o.m. november 2006) 
Claes-Göran Stefansson, Socialstyrelsen (fr.o.m. november 2006) 
Åsa Magnusson, Mobilisering mot narkotika 
Lars Fredriksson, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
Alf Håkansson, Svenska Nätverket – Dubbeldiagnoser (SN-DD) 
Lena Larsson, Föräldraföreningen mot narkotika (FMN) 
Gert Andersson, Riksförbundet Attention 
Eva Edin, Svensk förening för beroendemedicin 
Agneta Öjehagen, Lunds universitet 
 
Styrgruppen utsågs i dialog mellan projektgruppen och uppdragsgivarna, företrädda av Ing-
Marie Wieselgren och Ann Tjernberg. SN-DD skulle självklart vara representerade, liksom 
SKL och Mobilisering mot narkotika. På psykiatrisamordningens initiativ fick man också med 
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en representant för Svensk beroendemedicin, varigenom man fick den länk till den kliniska 
psykiatrin som eftersträvades. Agneta Öjehagen hade sedan lång tid arbetat som forskare på 
det aktuella området och var ju som tidigare framgått engagerad som utvärderare av de 
projekt som genomfördes i samband med psykiatrireformen på 1990-talet. 
 
Såväl från samordningens som från projektgruppens sida eftersträvades en bred representation 
från den aktuella målgruppen. Man kunde dock inte finna några brukarrepresentanter genom 
egna kontakter. Styrgruppens brukarrepresentanter utsågs istället via det centrala brukarrådet.   
 
Referensgruppen har bestått av följande fyra personer: 
 
Irene Böhm, Svenska Narkomanvårdsförbundet (SNVF) 
Birgit Lund, gruppchef vid ett boende för personer med missbruk och psykiatrisk 
problematik, Sociala resursförvaltningen, Göteborgs Stad 
Birgitta Ravens, Svenska Nätverket – Dubbeldiagnoser (SN-DD) 
Tommy Tilleby, Riksföreningen för Alkoholmottagningar (RAM) 
 
Tanken var ursprungligen att denna grupp skulle utgöra en arbetsgrupp. De tillfrågade 
personerna hade dock inte möjlighet att medverka annat än vid enstaka mötestillfällen per år, 
varför man istället valde att arbeta med dem som referensgrupp. Gruppens representanter har 
olika yrkesbakgrund och kommer från verksamheter inom både landsting och kommun. Tre 
av personerna är representanter för de rikstäckande föreningar som riktar sig till verksamheter 
som arbetar med personer som har missbruks- och beroendeproblematik. Inom projekt KPM 
hade man ett behov av kontaktlänkar till dessa organisationer för spridning av information och 
för förmedling av kontakt med verksamheter runt om i landet. Referensgruppen hade också 
till uppgift att medverka i diskussioner och vara ett stöd för projektledaren i det fortlöpande 
arbetet inom projektet. (Projekt KPM 2007b) 
 
Enligt Alborn har alla beslut om projektets inriktning tagits i styrgruppen, och det har inte 
förekommit några som helst konflikter kring detta. Styrgruppens sammansättning innebar, att 
de viktigaste intressenterna var representerade samt att man fick kanaler såväl till forskningen 
som till beslutsfattare i centrala positioner. Gränsdragningen för vilka som skulle ingå kan 
givetvis diskuteras. Kriminalvården var en sektor som projektet hade anknytning till men som 
inte bereddes plats, eftersom det gällde att hålla gruppens storlek på en hanterlig nivå. Från 
projektgruppens sida har man uppskattat den brukarmedverkan som funnits i styrgruppen men 
ser det samtidigt som en brist att det inte funnits någon representant för den berörda 
målgruppen. 

KPM-projektets genomförande 

Projektet har pågått under två år, från 051101 till 071031. Inom projektgruppen var man redan 
från början, enligt Alborn, medveten om att projektets syfte, så som det formuleras i 
uppdragshandlingen, var för omfattande för att hinnas med inom den angivna tidsramen och 
med de begränsade ekonomiska och personella resurser som stod till buds. Det gällde därför 
inledningsvis att i samråd med styrgruppen bryta ned det till rimliga proportioner och hitta 
fokus för uppdraget. Det visade sig också efter hand, enligt Alborn, att det fanns andra 
projekt, vars syften tangerade och delvis överlappade KPM-projektets. Detta innebar att 
projektet kunde avgränsas i vissa avseenden. 
 
Arbetet bröts ned i två arbetsplaner, -06 och -07. Dessa upptar elva punkter, varav de fem 
första handlade om att bygga upp en organisation och etablera kontaktvägar. 

 23



 
- i samarbete med Nationell psykiatrisamordning tillskapa en styrgrupp 
- tillskapa en referensgrupp 
- inleda ett samarbete med Svenska Nätverket – Dubbeldiagnoser 
- sprida information om projekt KPM och dess uppdrag 
- söka kontaktvägar för att få kunskap om vilka verksamheter som skulle kunna vara 

aktuella vid en inventering 
 
De sex följande punkterna rör planering och genomförande av de operativa delarna. 
 

- utforma ett frågeformulär i enkätform för kartläggning av permanenta verksamheter 
- söka information om vilka pågående Milton-projekt riktade till målgruppen psykiskt 

sjuka med missbruk som fanns i landet 
- genomföra nätverksträffar med pågående projekt som hade inriktning mot komplexa 

vårdbehov på grund av psykisk sjukdom och missbruk 
- besöka verksamheter med anledning av projektets kartläggning 
- planera och genomföra seminarier och konferenser 
- skriva en rapport om projektuppdraget och dess genomförande (slutrapporten) 
 

 
Att kartlägga och samla kunskaper från etablerade verksamheter 
Den första punkten i uppdraget var att samla kunskaper och erfarenheter kring målgruppen 
runtom i Sverige. Det fanns dock, enligt Alborn, en del praktiska svårigheter, då det gällde att 
få kontakt med redan etablerade verksamheter. Rikstäckande förteckningar över sådana 
verksamheter saknades. Det visade sig också att personer med samordningsfunktioner inom 
landstingen och kommunerna ofta saknade överblick över vad de olika enheterna sysslade 
med eller kanaler för att kommunicera eller föra ut information. De formella strukturerna 
fungerade alltså inte i detta avseende.  
 
SN-DD hade visserligen kontaktytor men täckte bara vissa delar av landet. Projektledaren 
Lena Molin fick därför använda sig av ett antal ytterligare vägar för att under projekttiden få 
kontakt med så många etablerade verksamheter som möjligt. Hon gick då bland annat via de 
samordnare för Miltonprojekten som tillsatts i varje län och kontaktpersoner i psykiatrifrågor 
inom SKL samt regionombuden inom RAM, SNVF och SN-DD.  RAM:s 
medlemsförteckning jämfördes med en förteckning som upprättats av Socialstyrelsen vid en 
tidigare inventering. Dessutom gjordes kontinuerliga förfrågningar vid möten med 
verksamheter och vid projektgruppträffar. 
 
Ursprungligen hade projektgruppen tänkt sig att gå ut med en bred enkätförfrågan till de 
verksamheter man fick kännedom om. Detta visade sig dock mindre lämpligt, eftersom det 
vid den tiden fanns ett stort utbud av enkäter till de aktuella verksamheterna, bland annat 
beroende på att många projekt runt om i landet påbörjat sitt arbete med en inledande 
kartläggning. Tidigt bestämde man sig då inom styrgruppen för att genomföra kartläggningen 
i intervjuform. Ett intervjuformulär konstruerades, i samarbete med styrgruppen och 
referensgruppen, med utgångspunkt från de frågeställningar som fanns i uppdragsdokumentet. 
Dessa formulär skickades ut i förväg till de verksamheter, vars företrädare senare 
intervjuades. 
 
Vid intervjuerna frågades efter organisationstillhörighet, vårdform, målgrupp, målsättning, 
personalsammansättning och –storlek, antal brukare under loppet av ett år, huvudsakligt 

 24



missbruk, kontaktvägar till verksamheten, hur kartläggning och bedömning går till, former för 
samverkan vid kartläggning, insatser och speciell metodik, former för samverkan vid insatser, 
handledning, uppföljning och utvärdering, utbildnings- och utvecklingsbehov. Förutom 
frågorna i formuläret ställdes vid de flesta intervjuerna också frågan: Vad möjliggör 
respektive försvårar en bra samverkan? (Projekt KPM 2007b) 
 
Denna inventering kom till slut att omfatta 64 verksamheter (boende, öppenvård med 
uppsökande verksamhet, öppenvård). Förteckningen är således inte på något sätt komplett. 
Den kommer i fortsättningen att finnas tillgänglig för uppdatering och komplettering hos 
Svenska nätverket – Dubbeldiagnoser, i samarbete med Socialstyrelsen. 
 
Det framkommer stora brister när det gäller tillgång till psykiatrisk expertis för bedömning 
och behandling. Mera specifikt nämns svårigheterna i dessa avseenden vid neuropsykiatrisk 
problematik. Det finns också ett behov av utökade resurser i form av differentierade boenden, 
tillgång till behandlingshem och olika former av sysselsättningsalternativ för målgruppen. 
Andra utvecklingsområden som berörs vid kartläggningen gäller personalens kunskapsnivå, 
samverkan mellan olika professioner/kompetenser och verksamheter och i synnerhet 
samarbetet med brukarna och brukarorganisationerna. 
 
Kunskapsnivån bland personalen inom de kartlagda verksamheterna varierar. Många har 
uttryckt ett behov av vidareutbildningar inom missbruk/beroende och psykiatrisk problematik 
samt metoder för att arbeta med den samtidiga problematiken. Det finns också ett behov av att 
utveckla rutiner och metoder för dokumentation och uppföljning. Vidare har man önskemål 
om att få kunskap om nya droger och ta del av aktuell forskning samt tillräcklig tid och 
möjlighet att implementera ny kunskap som man tagit del av genom olika utbildningar. 
Det stora flertalet av verksamheterna har redan kontinuerlig handledning och betonar den 
stora betydelsen av detta, dels för att klara arbetet med målgruppen och dels som ett led i en 
fortsatt kunskapsutveckling.  
 
När det gäller att få till stånd en bra samverkan ses ”respekt inför, kunskap om och tillit till 
varandras professioner/kompetenser och verksamhetsområden samt tolerans för oliktänkande 
och att få till stånd en öppen dialog utan konkurrens” som den viktigaste faktorn. För övrigt 
framhålls ”tydlighet från arbetsledning” och ”gemensamma mötestillfällen”. 
 
De flesta verksamheterna har i kartläggningen svarat att de tar del av brukarnas synpunkter på 
verksamheten i dagliga arbetet och genom frågeformulär. Många verksamheter ser dock 
brukarinflytandet och samarbetet med brukarorganisationerna som ett utvecklingsområde. 
(Projekt KPM 2007b)  
 
Alborn nämner några förhållanden som han slagits av i samband med kartläggningen. För det 
första gäller det svårigheterna att nå ut till och få kontakt med verksamheterna. Projektledaren 
fick utnyttja redan etablerade kontakter och gå via dessa för att skapa nya kontakter, som i sin 
tur kunde tipsa om andra o.s.v. (”som ett kedjebrev, nästan”). För det andra, menar Alborn, är 
det uppbenbart att brukar- och anhörigmedverkan i de etablerade verksamheterna är ojämn 
och inkonsekvent. Det finns brister i dessa avseenden både då det gäller utredning och 
behandling och organisationsutveckling.  
 
Ett annat förhållande som han nämner är att brukarna ute i de kartlagda verksamheterna ofta 
har en stor och allvarlig beroendeproblematik och alltså inga lättare former av missbruk. Det 
är också värt att framhålla att verksamheterna redan idag integrerar olika teoretiska synsätt 
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och metoder på ett sätt som han uppfattar som sunt och riktigt. Psykodynamiska 
förståelsemodeller kombineras med biologiska insatser och mera konkreta, ofta kognitivt 
inriktade, praktiska åtgärder, och systemiska synsätt används vid nätverksarbete. 
 
Kunskaps- och erfarenhetsutbyte för projektgrupper 
Som ett av de första stegen i projektets operativa genomförande planerade projektgruppen att 
samla så många som möjligt av de projektgrupper, som höll på med utvecklingsarbete 
beträffande målgruppen, till länsvisa träffar. Kännedom om dessa projekt fick man genom den 
projektkatalog som sammanställdes av Socialstyrelsen i mars 2006. Under 2006 och 2007 
genomfördes sådana träffar i 11 län. Genom dessa träffar nåddes kontakt med 80 av de 120 
projektgrupper som har arbetat med olika former av utvecklingsprojekt för målgruppen med 
medel från Nationell Psykiatrisamordning. 
 
Till träffarna inbjöds projektledarna och ytterligare någon representant ur varje projektgrupp 
samt kontaktpersonerna för ”Milton-projekten” i länet, chefer och övriga som var intresserade 
utifrån syftet med träffarna. Så småningom medverkade även representanter från SN-DD.  
 
Syftet med dessa träffar var: 
 
- att få kunskap om och utbyta erfarenheter mellan pågående projekt 
- att undersöka vilket intresse och behov det finns av nätverksträffar 
- att undersöka vilka behov av seminarier och utbildningsinsatser som finns 
 
Projektledaren, Lena Molin, uppger att hon i detta arbete såg det som viktigare att ta kontakt 
med de nätverk som redan fanns och knyta ihop dessa än att skapa helt nya. I vissa fall fanns 
dock inga tidigare strukturer att utgå ifrån och ofta innebar dessa projektträffar första tillfället 
för projektgrupperna att träffas. Molins utgångspunkt (både då det gäller projektträffarna och 
konferenserna) har varit att skapa mötesplatser, kontaktpunkter och kontaktnätverk och även 
skapa ett större intresse för intressenätverket (SN-DD).  
 
Några av de områden som Lena Molin haft tätast kontakt med är Göteborgsområdet och 
Skåne län, där intresset för projektträffar varit stort. I båda dessa områden har även projekt 
med medverkan från Kriminalvården deltagit i träffarna. Vid några tillfällen har externa 
föreläsare engagerats efter önskemål från projektgrupperna. Vid Göteborgsträffarna har 
seminarierna med externa föreläsare handlat om ”Personlighetsstörningar, bemötande och 
förhållningssätt” och ”Projektledning i offentlig miljö”. I Skåne engagerades Agneta 
Öjehagen vid ett tillfälle för att föreläsa kring sina erfarenheter som projektsamordnare av de 
10 projekten, som initierades i samband med psykiatrireformen 1995.  
 
Ett av dessa tidigare 10 projekt var förlagt till Skåne. Där finns dock inga nätverksstrukturer 
kvar från denna tid utan nya strukturer har byggts upp under de pågående Milton-projekten 
och med aktiv medverkan av projekt KPM. Endast i Skellefteå och i Jönköpings län samt i 
Örebro, finns lokala eller regionala strukturer som kan härledas från de ursprungliga 10 
projekten.  
 
I Skaraborgsområdet fanns fyra projekt som Lena Molin tillsammans med 
psykiatrisamordnare Birgitta Junvik samlade till en heldagsträff. Junvik berättar: 
 

Lena Molin tog kontakt väldigt tidigt angående de Miltonprojekt vi har. Hon har servat oss med 
kunskap. Vi har haft mycket kontakt om hur vi skall koppla ihop detta (projekten) med den 
verksamhet som redan pågår. Vi har haft en träff med både de ansvariga och dem som jobbar i 
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projekten. Vi gick igenom hur vi jobbar. Detta fyller en viktig funktion och man får lite 
stöttning i det man håller på med.  

 
För att arbetet skulle ha haft en tydligare och mera varaktig effekt, borde det enligt Molin ha 
tillsatts en person med hennes funktion i varje län. Så skedde i exempelvis FyrBoDal-
området. Där har en projektsamordnare kallat till regelbundna träffar för de 14 projekten, som 
genomförts i området för den aktuella målgruppen. Här fanns det således inget behov av att 
Lena Molin samlade till någon ytterligare träff.  
 
Som exempel på ytterligare ett område, där det inte fanns något behov av medverkan från 
KPM-projektet, kan Jönköpings län nämnas. Där finns sedan 2001 ett länsövergripande 
nätverk med rötter i de projekt som bedrevs i länet i samband med psykiatrireformen. Inom 
ramen för detta nätverk har projektträffar genomförts och en kontinuerlig diskussion om 
utvecklingen av arbetsmetoder och kompetensutveckling pågår.  
  
I slutdokumentet för Projekt KPM (2007b:33) sägs, att det vid alla träffar varit viktigt att lyfta 
frågan om på vilka sätt utvecklingsarbetet skulle kunna fortgå efter projektens avslutande. 
Finns det nätverk, eller intresse för att skapa nätverk, med syftet att fortsätta utbyta 
erfarenheter och diskutera utvecklingsfrågor? Projektledaren har varit angelägen om att bjuda 
in personer med verksamhetsövergripande ansvar liksom kontaktpersonerna för Milton-
projekten för att på så sätt möjliggöra att viktiga erfarenheter och frågor kunnat fångas upp 
och arbetas vidare med efter projektens slut. Personer i dessa funktioner har dock kunnat 
medverka endast vid ett fåtal tillfällen. 
 
Även vid intervjuerna har Lena Molin betonat att hon hela tiden försökt finna länkar till 
organisationer som finns kvar efter projektens slut och föra in ett tänkande kring vad som 
skall hända sedan. ”Jag har alltid försökt tänka hur man skall få en linje eller en struktur 
framåt.” I slutrapporten konstateras, att det finns ett intresse för fortsatta nätverksträffar, men 
att det varit svårt att komma vidare i en diskussion om hur ett fortsatt kunskaps- och 
erfarenhetsutbyte skulle kunna organiseras.  
 
Under projektträffarna skapade projektledaren kontakter, varigenom hon dels kunde nå 
verksamheter som ingick i kartläggningen och dels lägga en grund för de kommande 
konferenserna. 
 
Stödjande av utvecklings- och kvalitetsarbete. Konferenserna 
Vid de kontakter som projektgruppen hade med såväl permanenta verksamheter i samband 
med kartläggningen som med projekt i samband med projektgruppträffarna framkom, att det 
redan pågick ett så stort antal utbildningssatsningar på området att behovet var ganska mättat. 
Däremot hade önskemål framförts om att få träffa och utbyta erfarenheter med andra som 
arbetar med målgruppen. Inom ramen för KPM-projektet bestämde man sig för att anordna ett 
antal regionala konferenser för att möjliggöra erfarenhetsutbyte i seminarieform. 
 
Hur kan vi hjälpas åt? blev titeln för den serie med regionala konferenser som anordnades 
under första halvåret 2007. På fem platser i Sverige, Göteborg, Stockholm, Karlstad, Malmö 
och Umeå, träffades sammanlagt närmare 1 000 personer som på ett eller annat sätt arbetar 
med människor där samsjuklighet mellan psykiska sjukdomar och missbruk dominerar. 
 
Föreläsningar varvades med seminarier för utbyte av kunskap och erfarenheter. Innehållet i 
föreläsningarna och seminarierna utformades utifrån frågor som lyfts och diskuterats vid 
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projektträffar, i möten med verksamheter och i en arbetsgrupp tillsammans med Svenska 
Nätverket samt i projektets referensgrupp. 
 
Man eftersträvade att i så stor utsträckning som möjligt bjuda in samma föreläsare vid alla 
konferenserna, nämligen Ing-Marie Wieselgren och Sven-Eric Alborn samt ett par olika 
personer, som talade kring samverkan. Seminarieledarna som var 25-30 till antalet varierade 
dock från ort till ort och rekryterades bland yrkesverksamma på det lokala planet. Dessa hade 
projektledaren fått kontakt med vid sina resor i landet för inventering och vid projektträffar. 
En del av dessa personer hade kontakt med och föreslogs av SN-DD. 
 
Projektgruppen ville engagera regionala och lokala seminarieledare för att synliggöra all den 
kompetens som finns på nära håll och för att skapa kontaktnät inför framtiden. Vid fyra av 
konferenserna var Länsstyrelsen i länet medarrangör tillsammans med Socialstyrelsens 
regionala tillsynsenhet eller Nu!-projektet vid Socialstyrelsen. Mobilisering mot narkotika, 
Socialstyrelsen och några av länsstyrelserna har bidragit ekonomiskt, vilket gjort det möjligt 
att hålla en låg deltagaravgift för konferenserna. (Projekt KPM 2007a, 
konferensdokumentionen) 
 
I slutrapporten sägs att intresset för konferenserna var mycket stort. Vid några av 
konferensorterna var efterfrågan så stor att inte alla som önskade delta kunde beredas 
möjlighet till detta. Vidare sägs att utvärderingarna av konferenserna samt spontana 
kommentarer från deltagarna ”visade på ett stort behov av att få träffas och utbyta 
erfarenheter”. Att varva föreläsningar med seminarier uppskattades av de flesta och många 
kommenterade att de gärna haft ytterligare tid för diskussion i seminarieform. (Projekt KPM 
2007b) 
 
Några grupper uppmärksammades som var underrepresenterade vid dessa konferenser. I 
genomsnitt var endast cirka 20 procent av deltagarna från landstingsverksamheter. I 
slutrapporten (2007b:38) diskuteras orsakerna till detta. ” Kan det ha berott på att 
spridningsvägarna av konferensinbjudan till sjukvården inte fungerade? Har landstingens 
verksamheter svårare att frigöra personal för att åka på konferens? Eller motsvarar den 
procentuella fördelningen på konferenserna andelen verksamma personer som arbetar med 
målgruppen inom respektive huvudman?”  
 
En annan grupp som efterfrågades var representanter från brukar- och anhörigföreningar. 
Detta kommenteras i slutrapporten på följande sätt: 
 

I samband med att KPM:s projektgrupp arbetade med att anordna de regionala konferenserna 
sökte vi kontakt med brukarföreningar och intresseorganisationer. Vi hade svårt att få kontakt 
med organisationer och föreningar som företräder brukare som har problem med 
missbruk/beroende och psykiatrisk problematik. Det kan bero på att vi inte kunna finna 
fungerande spridningsvägar för konferensinbjudningarna. Problemet med att finna brukare som 
kan föra gruppens talan kan också bero på att det kn vara ett svårt stigma att ha ett 
missbruk/beroende, likaså att ha en psykisk sjukdom. Att ha bägge svårigheterna kan innebära 
dubbel stigmatisering och dubbla handikapp när det gäller att ta plats i samhällsdebatten och 
planeringen av vårdinsatser. /…/ Frågan är om det finns ett samband mellan att 
allmänpsykiatrin inte i tillräcklig omfattning uppmärksammar de brukare som använder alkohol 
eller droger och att det därmed blir svårt för personer med psykiatrisk problematik och 
erfarenheter från  samsjuklighet att delta från brukarföreningarna? (Projekt KPM 2007b:52-53) 

 
Den låga konferensavgiften medförde att hela arbetsgrupper i många fall kunde delta 
tillsammans. Konferensernas innehåll nådde därför i stor utsträckning ut till ”fotfolket”, 
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medan personer i beslutsfattande positioner var representerade i betydligt mindre grad. En 
önskan om att fler chefer, politiker och beslutsfattare skulle ha deltagit i konferenserna fanns 
också hos många av deltagarna. ”Många upplever att beslutsfattares okunskap leder till att det 
är svårt att strukturera fungerande samverkan eller insatser på realistiska nivåer. Synpunkter 
framfördes om att även beslutsfattare och administratörer borde ges möjlighet att mötas för 
kunskapsutbyte på samma sätt som vid projekt KPM:s konferenser. (Projekt KPM 2007b:38) 
 
En förutsättning för konferensernas genomförande var de kontaktytor som skapats under de 
föregående stegen i projektets genomförande. Därmed hade man fått kännedom om vilka 
personer på det lokala planet som skulle kunna hålla i olika delar av konferenserna. ”Utan 
denna lokala förankring hade det bara blivit stora fyrverkeripjäser med några stjärnor som 
åkte omkring och föreläste”, menar Alborn. 
 
Slutdokumentet: Hur kan vi hjälpas åt? 
Rapporten som publicerades i oktober 2007 omfattar inklusive bilagor drygt 130 sidor. Där 
ges en översiktlig beskrivning av det arbete som projekt KPM utfört under projekttiden från 
november 2005 och till oktober 2007 och av de erfarenheter som gjorts. I inledningen säger 
projektgruppen:  
 

Vår avsikt är att rapporten ska kunna fungera dels som återkoppling till alla som givit oss 
information, exempel och idéer, dels som stimulans inför det fortsatta arbetet på olika nivåer 
kring personer med samsjuklighet. Vi hoppas också att den ska ge en översiktlig 
lägesbeskrivning av de arbetsformer som finns bland verksamheter i landet samt de 
erfarenheter som gjorts bland projektgrupper som är engagerade i utvecklingsarbetet för 
målgruppen. (Projekt KPM 2007 b) 

 
I rapporten redovisas sedan projektets genomförande enligt följande fyra punkter: 
 
- samla kunskaper och erfarenheter från etablerade verksamheter 
- behov av stöd och utveckling inom verksamheter som idag har ett nära samarbete mellan 
kommun och psykiatri 
- kunskaps- och erfarenhetsutbyte för projektgrupper 
-stödja utvecklings- och kvalitetsarbete inom området 
 
I diskussionen och sammanfattningen tas några utvecklingsområden upp som belysts under 
projektets gång. Det första området gäller samverkan. Förutsättningarna för att samverkan 
skall kunna utvecklas och vidmakthållas sammanfattas i följande punkter: 
 

- Samverkan sker på alla nivåer – politiskt, administrativt och verksamhetsmässigt 
- Samverkan sker inom tydliga ramar, baserad på formella beslut och upprätthållen 

inom formell struktur samt kopplad till ekonomiskt ansvar 
- Samverkan har acceptans i de verksamheter som skall samverka 

 
Det andra utvecklingsområdet rör differentiering av vårdutbudet. Där sägs att idag har såväl 
stöd- och behandlingsutbud som boenden anpassats till individuella behov i högre grad än 
tidigare. Som exempel nämns att det idag finns case managers som stöd för personer med 
psykiska funktionshinder och missbruk samt boenden för psykiskt sjuka missbrukare. ”Men 
arbetsmodeller för individanpassning behöver spridas till alla verksamhetsområden som 
arbetar med målgruppen och till alla delar av landet.” (s. 8) Likaså finns behov av en 
ytterligare differentiering på flera områden. Exempelvis behöver kvinnors behov av särskilda 
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boenden bättre tillgodoses och insatser för personer med utagerande personlighetsstörningar 
och/eller neuropsykiatriska funktionshinder behöver sättas mer i fokus. 
 
Arbete och sysselsättning är fortfarande ett eftersatt område för målgruppen och former i 
området mellan aktivitetshus och vanliga arbetsmarknaden behöver utvecklas. 
 
I rapporten understryks på flera ställen att brukar- och anhörigorganisationernas inflytande 
över såväl vård som utvecklingsarbete behöver stärkas. 
 
Psykiatrins insatser för målgruppen verkar ha förbättrats, särskilt då det gäller personer med 
psykosproblematik. Tillgången på specialiserad beroendepsykiatri är dock fortfarande 
begränsad. Det är också viktigt att allmänpsykiatrin och psykosvården tar ett ökat ansvar för 
missbruksproblematik inom sina målgrupper. 
 
Det har konstaterats att det ofta råder stora skillnader mellan storstäder och 
glesbygdskommuner, då det gäller behov, resurser och organisation. Ett annat område som är 
viktigt för den fortsatta utvecklingen är därför att samverkansformer baseras på lokala 
förhållanden och inte efter generella mallar, som ofta är storstadsbaserade. (s. 10) 
 
Ett problem är den omfattande bristen på psykiatriker som råder i hela landet. 
Psykiatrikerresurser behöver förstärkas radikalt för medverkan vid såväl bedömning som 
behandling. När det gäller paramedicinska resurser är socionomer väl representerade, främst 
inom socialtjänstens, men även inom sjukvårdens, missbrukar- och beroendevård. Däremot 
behöver psykologer, arbetsterapeuter och sjukgymnaster engageras i än större omfattning med 
tanke på målgruppens komplexa behov. (Projekt KPM 2007 b:10) 
 

5. DUBBELDIAGNOSNÄTVERKET  
Vid medlemsrekryteringen vänder man sig i första hand till specialiserade eller likvärdiga 
verksamheter som arbetar med målgruppen. Medlemskap söks skriftligt på en särskild 
blankett eller via föreningens hemsida. Medlemsavgiften för verksamheter är för närvarande 
1000 kronor per år och erläggandet av denna ser man som en viktig aktiv handling till stöd för 
nätverket och dess verksamhet. Vid utgången av år 2006 fanns enligt årsberättelsen 69 
verksamheter som medlemmar och i augusti 2007 hade antalet ökat till 78. Det framgår då 
inte hur många professionella som finns i dessa verksamheter och på så sätt är knutna till 
nätverket.  
 
Det finns också möjlighet för enskilda personer, som vill arbeta för föreningens målsättning 
och idéprogram, att som så kallade stödmedlemmar ansluta sig till föreningen. Avgiften för 
dessa är 100 kronor. I augusti 2007 hade föreningen 14 sådana stödmedlemmar. De har rätt att 
delta i föreningens aktiviteter och också väljas till förtroendeuppdrag, men de har inte rösträtt 
vid medlemsmöten. 
 
När det gäller den geografiska spridningen har det funnits ”vita fläckar” på kartan men 
nätverket täcker nu stora delar av landet. Norrbotten är fortfarande en vit fläck, där det endast 
finns två stödmedlemmar och ingen verksamhet. Skåne har tidigare varit svagt representerat 
men har på senaste tiden kommit med i stor utsträckning. I Västerbotten är täckningen ojämn. 
Skellefteå, som ju var en av de ursprungliga projektorterna, har tre olika verksamheter som 
medlemmar, medan exempelvis Umeå inte har någon. I Stockholm och Västra 
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Götalandsregionen har nätverket god täckning, och förhållandevis många av medlemmarna 
där tillhör landstingssektorn. 
 

Dubbeldiagnosnätverkets struktur 

Utgångspunkten för strukturen har varit att representanter för alla berörda samhällssektorer 
skall finnas med, det vill säga verksamheter inom kommuner, landsting (såväl beroendevård 
som psykiatrisk vård) och under statlig förvaltning. Det är visserligen personval till styrelsen 
men en spridning eftersträvas, så att alla berörda sektorer skall vara representerade. Enligt 
stadgarna skall styrelsen bestå av ledamöter från alla delar av landet samt komma från såväl 
kommun, landsting, kriminalvården och Statens Institutionsstyrelse. Initiativtagarna ville 
också ha med representanter för forskarvärlden, säger bland andra Birgitta Ravens. 
 

Det blir lite mera status i det. Vi tycker att det är för få forskare som sysslar med den här 
målgruppen, så vi har velat ha med det perspektivet.  

 
Alla dessa överväganden innebär att nätverket har en förhållandevis stor styrelse. Förutom 
ordföranden består den av tio ledamöter och lika många suppleanter. Enligt 
verksamhetsberättelsen 2006 bestod den av följande ledamöter: 
 
Elin Löfroth, ordförande, Skellefteå kommun 
Catarina Norman, vice ordförande, Stockholms läns landsting 
Tommy Lekedal, sekreterare, Östersunds kommun 
Alf Håkansson, kassör, Nässjö kommun 
Eva-Lotta Ardermark, ledamot, SIS, Runnagården 
Ingvar Hallegren, ledamot, Norrtälje kommun 
Ulla Bertling, ledamot, Stockholms kommun/forskning 
Peter Lindqvist, ledamot, Eskilstuna kommun 
Mats Fridell, ledamot, Lund/forskning 
Birgitta Ravens, ledamot, Västra Götalands läns landsting 
Lena Karlsson, Klient- och säkerhetsenheten, Kriminalvårdens huvudkontor 
 
Suppleanter var följande personer: 
 
Agneta Öjehagen, Lund/forskning 
Erik Kangeryd, Jönköpings kommun 
Bernard Taylor, Gudhemsgården, SIS 
Malin Östling, Kriminalvården, Göteborg 
Birgitta Junvik, Västra Götalands läns landsting 
Ann Hercules, Tyresö kommun 
Lars Nygren, Vuxenpsykiatrin, Piteå 
Tomas Ring, SIS 
Jan B Andersson, Västerås kommun 
Linda Boija, Socialpsykiatrin, Eskilstuna. 
 
Vid senaste årsmötet (2007) tillkom ytterligare fyra suppleanter, nämligen Pia Fredriksson, 
Harriet Lundefors-Oskarsson, Tom Palmstierna och Ann-Charlott Häggvik. Valberedningen 
består sedan årsmötet av sammankallande (Gunnel Ihrstedt, Örebro) och ytterligare fyra 
ledamöter. Styrelsen har inom sig tillsatt arbetsgrupper för att driva frågor kring 
informationsverksamhet, utbildningar och konferenser samt forskning. 
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Vid flera av de senaste konferenserna har den övervägande delen av deltagarna kommit från 
den kommunala sektorn, men bland medlemmarna i nätverket som helhet råder det 
någorlunda god balans mellan kommun- respektive landstingsdrivna verksamheter.  SIS-
institutionerna är i stor utsträckning anslutna till nätverket, medan Kriminalvården har en 
svagare representation.  
 
Vid valet av styrelse har en bred representation av olika yrkeskategorier eftersträvats. I 
samband med senaste årsmötet välkomnades Tom Palmstierna som suppleant till styrelsen, 
men läkarna är trots detta fortfarande underrepresenterade. Annars uppfattas ledamöterna vara 
ganska representativa för hur det ser ut bland dem som jobbar med målgruppen på fältet, där 
socionomer och sjuksköterskor är de största grupperna. 
 
Bland de professionella som är aktiva i nätverket finns både kliniker och chefer på olika 
nivåer. Detta ses som en styrka, menar bland andra ordföranden, Elin Löfroth.  
 

Vi har olika perspektiv. Är man chef har man ofta en stor tilltro till chefers inflytande på 
verksamheten. Är man kliniker har man en annan känsla för vilket stöd som behövs i en 
organisation och man har ofta närmare till att se klienternas behov. Vi har kunnat mötas och se 
att båda perspektiven är viktiga. Om inte cheferna tycker att detta är en verksamhet/målgrupp 
som är viktig och skall prioriteras, kommer det inte att hjälpa att klinikerna tycker det. 

 
De som inledningsvis var exkluderade vid uppbyggnaden av nätverket och styrelsen var 
företrädare för de enskilda behandlingshemmen samt brukarna. Man säger sig ju företräda 
brukarna och anser sig ha ett brukarperspektiv. Brukarna har dock hittills inte varit 
representerade i styrelsen. ”Vi kände att det mäktade vi inte med, inledningsvis”, säger Alf 
Håkansson. Ulf Eek, som också var en av initiativtagarna, utvecklar detta ytterligare: 
 

I början gick diskussionen så att det skulle vara ett nätverk för professionella som jobbar med 
dubbeldiagnoser. Det har man hittills hållit fast vid. Så småningom kan man ju tänka sig att 
olika brukarorganisationer skall komma med. Då bör det vara ett permanent och stadigt 
nätverk. Det måste först ha fått sätta ned fötterna. Brukarperspektivet är inte oviktigt på något 
sätt. Det är viktigt att ha med detta i diskussionen och på våra kongresser har ju 
brukarperspektivet funnits med.  

 
Elin Löfroth framhåller att det nu inom nätverket talas mycket om att få kontakt med brukarna 
och deras organisationer: 
 

Psykiatrisamordningen har betonat vikten av brukarmedverkan. Därigenom har det blivit 
tydligt för oss, att brukarna är en grupp som vi har en tendens att glömma bort. Detta behöver 
vi lägga fokus på. Vi hoppas ju kunna hitta formerna för detta. Det är en självklar utveckling, 
som vi strävar efter.   

 
Det finns också en nätverksstruktur på det nordiska planet, Där SN-DD har ett utvecklat 
samarbete med motsvarigheterna i Norge och med delar av Danmark. Lika finns inom 
nätverket en strävan att medverka till uppbyggnad av regionala nätverk. Strukturen på dessa 
diskuteras och kommer säkert att variera beroende på lokala förhållanden och intressen. För 
närvarande finns regionala nätverk ibland annat Jönköpings län och i Stockholm. Catarina 
Norman, vice ordförande i SN-DD, tog initiativ till det senare med visst stöd och medverkan 
av bland andra projektledaren i KPM, Lena Molin. Norrman tyckte att det var svårt att sitta i 
styrelsen för SN-DD och representera medlemmarna ute i landet utan att ha de direktkanaler 
för information i båda riktningarna som regionala nätverk kan utgöra. Hon berättar vidare 
angående strukturen: 
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Det spännande är, att det faktiskt fungerar, trots att ingen riktigt håller i det här. Det är 
egentligen inte märkvärdigare än att vi har fått låna en lokal på Maria Beroendecentrum, och 
förutom lokalen kostar det ingenting. Vi turas om att köpa fika och kaffebröd. Det är 
avslappnat och brukar ligga fredag eftermiddag för då kommer folk ifrån. Upp till 40 personer 
brukar delta och det blir diskussioner rummet runt angående vad som är på gång. Vi turas om 
att skriva minnesanteckningar. Maria Beroendecentrum har även tagit på sig att distribuera 
dessa via mejllistan. Vi har lagt upp båda tiderna för våren redan nu. /…/ Det var bra att det 
fick vara så mycket kaos i början. Nu blir det mer och mer struktur utan att någon pekar och 
säger att det skall vara så. Läget är moget. /…/ En förutsättning är att det nu finns politiska 
beslut från landstinget om att de allra flesta projekten får vara kvar. Då kan man kliva in med 
hela hjärtat. 

 
Om innehållet i träffarna berättar hon: 

 
De två-tre första gångerna gnällde de konstant på organisationer, chefer, strukturer, 
samverkansparter och tröghet i förändringsarbetet. Dock, och det är intressant, det är ingen som 
någonsin gnäller på patienterna. /…/ Sedan började de tala om sådant som faktiskt fungerar. De 
som kommit längre sa: Ta det lugnt, det här kan ni komma igenom, och solen skiner på andra 
sidan! På så vis blir det ett mentorskap verksamheter emellan. 

 

Nätverksaktiviteter och utveckling 

Sedan nätverket formaliserades 2002 har styrelsen haft 6 – 8 möten per år. Ungefär en 
tredjedel av dessa har varit i form av telefonmöten. Det är ju långa avstånd mellan 
ledamöternas respektive hemorter och att mötas personligen drar stora kostnader. Det har 
underlättat för ledamöterna att Sveriges Kommuner och landsting numera upplåter 
möteslokal. Under 2006 deltog representanter för SN-DD i två sammanträden inom ramen för 
det nordiska nätverket. 
 
I samband med årsmötet brukar SN-DD även ha en mindre konferens eller seminarium. Under 
2000-talet har dessutom två större konferenser arrangerats, i Örebro 2001 och senast i Åre 
2005.  Till dessa konferenser har man försökt hålla nere konferensavgiften för att så många 
som möjligt av ”fotfolket” skall ha möjlighet att delta. Många av medlemmarna i SN-DD har 
också deltagit i nordiska konferenser, senast i augusti 2007 i Århus, Danmark. 
 
Mellan konferenserna försöker man med jämna mellanrum sända ut ett Nyhetsblad till 
medlemmarna. Under 2006 distribuerades tre sådana blad, men målsättningen är fyra eller 
fem årligen. Syftet med dessa är dels att medlemmarna skall känna att de får någonting 
konkret för den årsavgift de betalar och dels att bidra till att knyta ihop medlemmarna och få 
dem att medverka aktivt genom att lämna egna bidrag till breven. Nyhetsbladen går endast ut 
internt till medlemmarna och läggs inte ut på hemsidan.  
 
SN-DD har som målsättning att föra en dialog med och påverka överordnade instanser. Detta 
har lett till en rad uppvaktningar av Socialstyrelsen och SKL. 

 
Umgänget mellan oss och dem har ju utvecklats allt mera. Vi ser nu att man refererar till oss i 
olika sammanhang./…/ De senaste åren har vi fått en riktig plattform. Nu betraktas vi som en 
resurs. /…/ Vi har ju samlat på oss mycket erfarenhet.(Håkansson)  

 
Alf Håkansson menar att SN-DD ”haft en bra resa” med Mobilisering mot narkotika och med 
psykiatrisamordningen. Även Catarina Norman anser att styrelsen för SN-DD blivit positivt 
bemötta på senare år, såväl av samordningen som Socialstyrelsen och SKL. 
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Sedan har vi ägnat rätt mycket av styrelsetiden åt att föra upp oss själva på agendan, inte som 
en arg intresseorganisation, utan som en resurs och samverkanspart. Vi har någonting att 
erbjuda har vi sagt. Använd oss, så gör vi någonting klokt tillsammans! Vi får en trovärdighet 
genom att vi representerar, har mandat ifrån, våra organisationer. Vi försöker hela tiden visa på 
goda exempel, i stället för att peka på det som inte fungerar. 

 
Förutom nätverkets mera organiserade aktiviteter, i form av styrelsens möten och 
uppvaktningar, seminarier och konferenser, utbildningar (som nätverket är med och driver), 
information via hemsidan (se nedan) och nyhetsbrev med mera, har nätverket bidragit till en 
kunskapsspridning via mera informella kontakter. Birgitta Ravens berättar: 

 
Jag använder mig mycket av nätverket genom att skicka ut förfrågningar. Jag har exempelvis 
haft mycket kontakt med Agneta Öjehagen genom åren och mejlar henne ibland i olika frågor. 
Hon frågar ibland vidare. Många här i trakten vet vem jag är och vänder sig till mig i olika 
frågor. Jag kan lämna tips om föreläsare och sådant. Det är bra om det sitter en 
nätverksmänniska här och där. Man behöver inte veta allting själv utan kan skicka en fråga 
vidare. Det gäller att veta kanaler även om det är svårt att rabbla upp kunskap. Det vore nog 
inte så dumt om det formaliserades lite mer. Man borde ha en samlad hemsida någonstans om 
t.ex.vilka utbildningar som finns och vilken forskning som pågår eller en person som är 
upplysare.  

 
 
Verksamhetsplanering 
Den aktuella verksamhetsplanen tar upp ett tiotal områden, som kommer att utgöra fokus för 
den fortsatta utvecklingen på kortare och på längre sikt. Ett av områdena innebär att 
medlemmarna både lokalt i sina egna verksamheter och i sammanhang, där de uppträder i 
nätverkets namn, skall lyfta fram den programförklaring i tio punkter, som formulerats 
gemensamt av psykiatrisamordningen och den nationella narkotikapolitiska samordningen (se 
bilaga).  
 
”Att sprida kunskap om nätverket och värva medlemmar” samt ”uppmuntra och initiera 
bildandet av lokala/regionala nätverk” utgör två andra viktiga utvecklingsområden. I det 
senare fallet arbetar man med att ta fram en verksamhetsbeskrivning. Det diskuteras om en 
regionindelning skall ske inom SN-DD eller om endast de befintliga strukturerna skall nyttjas. 
Ytterligare frågor som väckts gäller bland annat vem som har behörighet och tid att 
sammankalla till regionala träffar och vilka ekonomiska resurser som krävs. I framtiden 
kommer sannolikt en stor del av kunskapsspridningen och ”den fria debatten” att ske 
regionalt, menar Elin Löfroth. ”Vi har alltför lite tid för fria diskussioner i styrelsen. Där 
handlar det mera om handfast föreningsadministration.”  
 
I verksamhetsplaneringen betonas vikten av att ha en ”omvärldsorientering” och hålla sig à 
jour med utvecklingen på området. I detta sammanhang vill SN-DD verka för en 
vidareutveckling av det nordiska samarbetet. Nätverket har sökt och erhållit medel från 
Nordiska ministerrådet (Nopus) för en nordisk kartläggning. Birgitta Ravens är numera 
anställd inom ramen för detta projekt för att utföra den svenska delen av kartläggningen. I 
projektets inledningsskede har hon samarbetat med projektledaren för KPM, Lena Molin, för 
att så långt som möjligt tillgodogöra sig erfarenheter från den kartläggning som skett inom 
KPM. Frågeformuläret inom Nopusstudien är dock något annorlunda utformat för att kunna 
användas även i Danmark och Norge och för att svaren skall kunna bearbetas statistiskt. 
 
När det gäller ”samverkan med andra organisationer och verksamheter” lyfter man särskilt 
fram att man inom nätverket skall öppna upp för brukarorganisationer och privata 
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organisationer. Ett annat av de områden som tas upp i verksamhetsplaneringen är bevakning 
av utbildningsutbudet och den aktuella forskningen på området. Där sägs bland annat att 
tvärvetenskaplig forskning förordas och att den sociala forskningen borde få större betydelse. 
 
Diskussionsämnen, problem och svårigheter 
Behandlingsideologiska frågor eller teoretiska preferenser har inte givit upphov till några 
större kontroverser. Inte heller har det framkommit några tecken på motsättningar mellan de 
olika sektorernas företrädare. 
 

Det finns verksamheter som jobbar enligt en tolvstegsmodell och det finns de som jobbar med 
KBT, men det finns ingen forskning som säger att det ena är bättre än det andra. Det bästa är, 
när man kan jobba och ge stöd samtidigt. En person med schizofreni skall få en traditionell 
schizofrenibehandling men man måste också ta hänsyn till missbruket. Det finns egentligen inte 
någon diskussion kring detta. (EL) 
 
I de politiska leden kan man hitta skiljaktigheter och olika ideologier, men på det praktiska 
planet finns det inte utrymme för motsättningar. Det är lagar som tillämpas. Visst finns det 
skiljaktigheter, då det gäller hur man tolkar dessa inom landet. Skiljaktigheterna, kulturellt och 
ideologiskt, mellan kommuner och landsting är dock förlegade. Det är ett historiskt arv som det 
är dags att skaka av sig. När det gäller formerna för att få det att fungera finns det goda 
exempel att ta efter. Det är bara att sätta igång. (UE) 
 
Ibland kan man (inom nätverket) fastna i diskussioner kring ords betydelser och sådant. Men 
jag får nog ändå säga att det varit förvånansvärt lite av detta. Man kan nog anta att de som 
kommer in i ett sådant nätverk är intresserade av vad andra tycker. De tror inte, att de sitter 
inne med hela sanningen själva. (MÖ)  

 
Några frågor kan urskiljas som diskuterats mycket inom styrelsen, på årsmöten och på andra 
arenor, där nätverkets medlemmar och övriga intressenter kring målgruppen mötts. Det 
handlar för det första om hur målgruppen skall definieras och avgränsas. Under projektåren 
inom ramen för psykiatrireformen (1995-98) och de därpå följande åren som interimsnätverk 
användes den snäva definition av målgruppen som angivits ovan. I samband med att nätverket 
formaliserades 2002 antogs dock i demokratisk ordning följande vidare definition av 
nätverkets målgrupp:  
 

Med dubbeldiagnoser avses beroende/skadligt bruk enligt ICD-10 eller beroende/missbruk 
enligt DSM-IV, som föreligger samtidigt med oberoende diagnos av annan psykisk sjukdom 
eller personlighetsstörning enligt nämnda diagnossystem. (www.sn-dd.se) 

 
Begreppet ”dubbeldiagnos” har ofta ifrågasatts och diskuterats. Det valdes ursprungligen för 
att det användes inom forskningen, i varje fall internationellt. Sedan har det blivit så etablerat 
att man nu inte vill ändra det. Kritiken gäller dels att det är för brett och dels att det är för 
snävt genom att fokus läggs på diagnoser och inte på funktionshinder och vårdbehov. 
 

DD har fått ett genomslag. Folk särskiljer inte de olika grupperna. Inom gruppen (DD) är det 
dock för mycket idag. Det skulle ställa ofantliga krav på mig om jag under en arbetsdag skulle 
träffa både exempelvis personer med lättare ångestproblematik och personer med psykoser eller 
med neuropsykiatriska störningar. Det är viktigt att börja föra en dialog kring detta. Det ligger 
en utmaning i att i framtiden sektionera upp verksamheten. (UE) 

 
Inom projekt KPM valdes som framgått begreppet ’personer med komplexa vårdbehov på 
grund av psykisk störning och missbruk’. I samband med arbetet med Nationella riktlinjer för 
missbruks- och beroendevård (Socialstyrelsen 2007) har ytterligare ett begrepp etablerats – 
samsjuklighet: 
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Nu skall vi i Sverige börja använda samsjuklighet som begrepp, men dubbeldiagnos kan vi inte 
lägga åt sidan, eftersom det forskas mycket internationellt utifrån detta. Många menar att det 
borde heta multidiagnos eller multiproblematik. /…/Vi vill se lite vidare. Vad är det man har 
mer än psykisk störning och beroende? Vilken somatisk problematik har man? Vilken 
sysselsättning och vilket boende? Hur ser de komplexa vårdbehoven ut? (Junvik) 

 
De olika definitionerna och vilka delmålgrupper som skall prioriteras kommer sannolikt att ge 
upphov till fortsatta diskussioner inom nätverket. Det verkar dock som om det finns utrymme 
och tolerans för detta. 
 

Den definitionen som blev till slut är jag ganska nöjd med. Jag lever ju i en medicinsk värld 
och den kanske är svårare för dem som kommer från socialtjänsten. Ett problem blir det ju om 
man har krav att patienterna skall vara diagnossatta. Jag tycker att det är bra om man för en 
diskussion. Det är ju inte så enkelt. Jag gillar den diskussionen. Mig gör det ingenting om man 
inte är enig. (Ravens) 

 
En annan stor diskussionsfråga har varit nätverkets och föreningens formella status och 
organisatoriska förankring. Detta beror inte så mycket på interna meningsskiljaktigheter som 
på att det handlat om en förening under uppbyggnad. Som sådan befinner den sig i 
förhandlingar såväl internt bland medlemmarna som med olika aktörer och intressenter i 
omgivningen. Det finns dock flera tecken på att nätverket på senare tid nått en viss form av 
erkännande från olika instanser.  
 

Nätverket har ju haft lite av den här existentiella frågan: Vilken roll har vi? Vad ska vi finnas 
till för? Är det någon som frågar efter oss? Detta problem tycker jag att man uppfattat inom 
samordningen och intresserat sig för. Det visar väl den här utvärderingen. (MÖ) 

 
Det uppfattas också som en viktig symbolhandling att nätverket har fått låna lokaler för sina 
styrelsemöten, till en början på Socialstyrelsen och numera på SKL. 
 
En fråga som sammanhänger med föreningens formella status och som lett till många 
diskussioner är de ekonomiska förutsättningarna.  Förutom från medlemsavgifterna har 
föreningens huvudsakliga intäkter kommit från de större konferenser som arrangerats. 
Örebrokonferensen gav intäkter som kunde finansiera föreningens verksamhet under några år. 
Årekonferensen 2005 gav ett sådant överskott, trots förhållandevis låga konferensavgifter, att 
kassören beräknar att föreningens ekonomi är säkrad fram till år 2009-2010. Därefter behövs 
någon form av tillskott. Hur föreningens ekonomiska stabilitet skall garanteras utan att 
föreningens särart och oberoende ställning går förlorad är dock en komplicerad fråga. 
 

Nätverket har hittills levt på intäkter från konferenser. Det tycker jag är en bra modell. Det 
finns en nerv i detta och det medför att man har ett existensberättigande. Men man behöver ju 
någon typ av buffert eller garanti, om intäkterna inte skulle komma in. Detta tycker jag är 
rimligt och det är också det som jag uppfattat att man bett om. (MÖ) 
 
En funktion, som nätverket har är ju att vara ett forum för den fria tanken och att ta tillvara den 
dynamiken som finns i detta./…/ Man skulle ju kunna bli bakbundna på grund av ekonomiska 
medel, som man får sig tilldelade. Pengarna bör ju i så fall vara öronmärkta, exempelvis till 
hemsidan, en kanslitjänst eller något sådant. (UE) 

 
Företrädare för nätverket har undersökt olika möjligheter till stöd från Socialstyrelsen och 
SKL samt föreningsbidrag. Detta hittills inte lett till något kontinuerligt stöd, men i samband 
med Årekonferensen 2005 gav Socialstyrelsen och Mobilisering mot narkotika bidrag som en 
engångssumma.  
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Styrelseledamöterna och alla som arbetar aktivt inom föreningen gör detta antingen på sin 
ordinarie arbetstid eller på fritiden som ideellt arbete. I det förra avseendet är man beroende 
av stöd från arbetsgivare och chefer. Många arbetsgivare inser vikten av att ha medarbetare 
som deltar i föreningens aktiviteter och sponsrar också de aktiva föreningsdeltagarna med 
resekostnader och dylikt.  
 
Det finns dock inte alltid förståelse från arbetsgivare och chefer. Enligt Löfroth har 
föreningen tappat en del intresserade och ambitiösa personer, eftersom arbetsgivaren inte 
velat ge det stödet. Föreningen betalar i vissa fall kostnaderna vid resor i samband med 
mötesdeltagande förutom en egenavgift på 1000 kronor.  
 
Hemsidan ses som ett av föreningens ”sorgebarn”. Tidigt sökte nätverket medel för att lägga 
upp en hemsida med information och en sorts kunskapsbank kring målgruppen. Flera av 
ledamöterna i styrelsen har uppgett att de faktiskt blivit lovade hundra tusen kronor till detta, 
vilket det också skall finnas protokoll på. Några pengar till detta har SN-DD dock aldrig fått, 
vilket är en av anledningarna till att hemsidan ej kunnat hållas så uppdaterad och fyllig som 
man från början tänkt. Man har nyligen bytt webb-operatör och styrelseledamöter skall också 
utbildas i att själva lägga ut material, varför man nu hoppas på en förbättring. Eventuellt 
kommer en del av överskottet från KPM-projektet att få användas av SN-DD för utveckling 
av hemsidan, där även materialet som insamlats i samband med KPM-projektets kartläggning 
kommer att finnas tillgängligt. Målsättningen är att hemsidan skall vara en sökmotor och ett 
praktiskt verktyg för medlemmarna. 
 

Relationen mellan dubbeldiagnosnätverket och KPM-projektet 

SN-DD hade under lång tid haft en dialog med Socialstyrelsen och SKL och senare med 
Nationell psykiatrisamordning och Mobilisering mot narkotika kring bristerna i vården i 
relation till målgruppens behov. I dessa sammanhang hade just de frågor förts fram som 
KPM-projektet skulle arbeta med.  Företrädare för SN-DD har vid intervjuer uttryckt viss 
förvåning och undran över varför uppdraget inte primärt gick till dem.  
 
Därefter har samarbetet enligt samstämmiga uppgifter fungerat bra. SN-DD har haft en 
representant i styrgruppen (Alf Håkansson) och en i arbetsgruppen (Birgitta Ravens). SN-DD 
har också deltagit i ett samarbete kring konferenserna, både de större inom ramen för Hur kan 
vi hjälpas åt? och kring de mindre projektledarträffarna ute i landet.  
 

Jag har känt väldigt stor samhörighet med detta projekt. Det hjälper ju till att fånga in vad som 
händer i vård-Sverige och det är ju samma ambition som nätverket har. Nätverket har också 
haft stor nytta av projektet, genom att medlemsantalet stigit. KPM-projektet kommer ju inte att 
finnas kvar, men vi i Svenska Nätverket kommer ju att finnas kvar. Vi skall försöka ta hand om 
det som projektet har skapat, förutom det som tas om hand av NU-projektet på Socialstyrelsen 
och av samhällets ordinarie strukturer. (Håkansson) 

 
SN-DD har länge förberett och arbetar nu med ett nordiskt projekt ”Får de dårligste 
pasientene god nok behandling?”. Detta sker inom ramen för Nordiska ministerrådets 
utvecklingsprogram för utveckling av social service (NOPUS). I detta sammanhang har 
projektledaren för KPM, Lena Molin, varit med och diskuterat samt formulerat 
frågeställningar. NOPUS-projektet kom dock inte igång, förrän KPM-projektet höll på att 
avslutas. Den samordning man eftersträvat mellan KPM-projektets kartläggning och det 
nordiska projektet kunde därför inte genomföras på det sätt man ursprungligen hoppats.  
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Elin Löfroth betonar också att samarbetet med projektledaren fungerat bra under den tid 
projektet pågått. Hon uttrycker dock viss oro för att delar av den kompetens och erfarenhet 
som projektledaren samlat på sig kommer att gå förlorad när hon slutar. Lena Molin skall 
redovisa projektets slutrapport vid SN-DD:s årsmöte i februari 2008. Projektledaren har också 
valt att gå med som stödmedlem i nätverket. 
 
De ansvariga inom KPM-projektet har hela tiden varit inställda på att samarbeta med SN-DD. 
Såväl inom beroendeklinikens ordinarie verksamhet som inom KPM-projektet har de strävat 
efter breda och varierande kontaktytor och SN-DD är i detta sammanhang en av flera viktiga 
partners. De hade dock, som tidigare nämnts, ingen närmare kännedom om den föregående 
kommunikationen mellan NPS och SN-DD och har därför sett projektet som i första hand 
kopplat till beroendekliniken och relativt självständigt gentemot SN-DD. 
 

6. EFFEKTER OCH KONSEKVENSER  
Det finns bland intervjupersonerna en enighet kring att det på senare år skett stora 
förbättringar, både då det gäller situationen för brukarna inom målgruppen och då det gäller 
arbetsformer och kompetens för de professionella. Målgruppen har kommit i fokus på ett helt 
annat sätt än tidigare, ”den har kommit upp på dagordningen” och dess status har höjts, 
liksom statusen för de professionella. Det finns tillgång till forskning som visar på hur man 
kan/bör arbeta med målgruppen, utbildningssatsningar görs och det finns goda exempel på 
verksamheter som på ett framgångsrikt sätt arbetar integrerat mellan socialtjänst och sjukvård 
och ibland även med andra parter. Dessa kan tjäna som förebilder för verksamheter som ännu 
befinner sig i sin linda och för professionella på de orter, där det ännu finns stora brister. 
”Man befinner inte uppfinna hjulet igen”, som flera uttrycker saken. 
 
Det är dock många olika faktorer, som bidragit till denna utveckling och det är svårt att 
särskilja och värdera varje faktor för sig. I synnerhet de personer som är aktiva inom SN-DD 
ser satsningen på de 10 projekten för ”svårt psykiskt störda missbrukare” i samband med 
psykiatrireformen på 1990-talet som en startpunkt för den positiva utvecklingen.  
 
På senare år har det också skett satsningar på utveckling av metoder och samarbete kring 
målgruppen som en följd av arbetet inom Mobilisering mot Narkotika och Nationell 
psykiatrisamordning.  
 
- År 2005 avsatte regeringen 400 miljoner till kommuner och landsting för personer med 
psykiska funktionshinder, varav en väsentlig del kom att avse personer med samtidigt 
missbruk.  
 
- SKL har tillsammans med tre län eller delar av län erhållit särskilda utvecklingsmedel för att 
bedriva metodutvecklingsarbete avseende arbetet med målgruppen (Case Management). 
Intresset för detta utvecklingsarbete har varit mycket stort bland landets kommuner och 
landsting.  
 
- Nationell psykiatrisamordning deklarerade tillsammans med Mobilisering mot narkotika i 
juni 2005 en programförklaring i tio punkter Missbruk och samtidig psykisk sjukdom med 
syfte att slå fast grundförutsättningarna för att personer i denna målgrupp skall kunna få ett 
bättre bemötande.  
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Även Svenska Nätverket, SN-DD, är en viktig bidragande faktor till denna utveckling. I det 
följande diskuteras effekter och konsekvenser först av dubbeldiagnosnätverket och därefter av 
KPM-projektet.  
 

Av dubbeldiagnosnätverket (SN-DD) 

Upplevelsen bland dem som är mest aktiva inom nätverket är att de haft och har ett inflytande 
på utvecklingen på området och att nätverket numera fått en viss ställning, en plattform och 
en status. Ordföranden i nätverket, Elin Löfroth, berättar: 
 

När samordningen kom in i bilden fanns vi ju redan. Vi träffades ganska tidigt och ville då 
träffa Anders Milton (psykiatrisamordnare) och Björn Fries (Mobilisering mot narkotika) 
tillsammans. Inte heller de var ju organiserade för att jobba tillsammans. Efter mötet med oss 
formulerade de 10-punktsprogrammet. /…/ De kanske hade träffats ändå men de fick ju ändå 
höra vår åsikt att även myndigheterna borde gå ihop. Vid mötet i Almedalen lyfte de frågan. 
Båda två bidrog till att stödja oss och lägga fokus på den här gruppen. Tidigare hade man ju 
inte velat se den här gruppen, som inte passar in i samhällets gängse strukturer. Över tid har det 
hänt ganska mycket. Nu är det vedertaget att det är ett stort problem. Det är inget man längre 
kan blunda för.  

 
Alf Håkansson hör också till dem som varit med sedan nätverket startades och innehar 
numera posten som kassör. Han framhåller att nätverket varit remissinstans i vissa frågor. 
 

Vi tycker nog själva att man tagit till sig en del av vad vi sagt. Det är en spekulation och låter 
kanske förmätet, men jag är inte övertygad om att de nationella riktlinjerna kommit till och sett 
ut som de gör nu för den här målgruppen, om inte vi hade påverkat.  

 
 
Tidigare sekreteraren, Malin Östling, tror också att SN-DD varit med och drivit på 
utvecklingen ”som en delkugge i det maskineri” som verkat åt samma håll. Nätverket har 
även haft betydelse för de professionella på fältet, menar hon: 
 

Det är ju en utvecklingsmöjlighet för de personer som ingår. Det är ju ofta personer med ett 
stort engagemang, som behöver någon typ av påfyllning, som ett nätverk utgör. Det är de 
personer som driver en utveckling, som andra kanske tittar på. Det får en spridningseffekt. Det 
är inte så enkelt att mäta, men jag tror att det har betydelse. 

 
Löfroth uttrycker följande:  

 
Dels tror jag faktiskt att vi varit med om att föra fram den här gruppen och tvingat olika 
verksamheter att se att det är frågan om dubbelsjuklighet. Dels har det genom oss funnits en 
kunskapskälla. /…/När man vill argumentera för den här gruppens behov har man kunnat 
använda sig av oss. Det finns förebilder som talar om att det går att arbeta med den här gruppen 
och att det fungerar alldeles utmärkt.  

 
SN-DD uppfattas alltså både ha spelat en politisk roll och haft betydelse för de professionella 
på fältet. I det senare fallet handlar det inte bara om lärande och kompetensutveckling utan 
också om mera ospecifika, personalvårdande effekter genom att de professionella blivit 
synliggjorda, fått träffa andra i samma situation och även nåtts av hoppfulla budskap om 
framgång i stöd och behandling.  
 
De flesta av intervjupersonerna menar att aktiviteterna inom nätverket även haft positiva 
följder för brukarna, även om effekterna är svåra att mäta. Det måste vara bra för dem att ”vi 
kan se dem som hela, se att det handlar om samsjuklighet och att vi kan se dem tillsammans, 
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istället för att skicka dem hit och dit”. Håkansson anser också att det skett stora förbättringar 
för brukarna på det lokala planet, där han är verksam: 
 

Det vi gjorde med de här brukarna på 90-talet var att de fick institutionsvård på annan ort. Vi 
gjorde en del och psykiatrin gjorde en del, men vi gjorde ingenting tillsammans. Vi visste 
kanske inte heller att det handlade om samsjuklighet. I samband med projektet på 90-talet 
satsade vi på den här målgruppen tillsammans med psykiatrin. /…/ Det går väldigt framåt. /…/ 
Dilemmat är att inputen har ökat. Tidigare har vi haft ett 40-tal i vår behovsbild. Nu har vi 
rapporterat ett 60-tal. Då är det gruppen unga vuxna, som har ökat, de mellan 18 och 25 år  

 
Initiativtagarna till nätverket upplevde initialt svårigheter och oförståelse vid kontakterna med 
Socialstyrelsen och SKL. Därefter har samarbetet påtagligt förbättrats och Håkansson menar 
att nätverket på senare år ”haft en god resa” tillsammans med samordningen. Inom SN-DD är 
upplevelsen att nätverket fått en ”skjuts” via KPM-projektet och medlemsantalet har ökat 
under de år som projektet har pågått. 
 

Av KPM-projektet 

Sven-Eric Alborn, projektansvarig, sammanfattar några av projektets effekter på följande sätt:  
 

Projektets genomförande har lett till att vi fått lite bättre grepp kring vad som sker i landet, då 
det gäller arbetet med personer med komplexa vårdbehov på grund av missbruk/beroende och 
samtidig psykisk sjukdom. Vi vet lite mera om vilka tillgångarna är och var bristerna finns. Vi 
har också puffat på möjligheterna till kunskapsutbyte både nationellt och regionalt. Vi har 
stärkt existerande nätverk och stimulerat till uppbyggnad av nätverksstrukturer. /…/ Vi har lagt 
en plattform för ett fortsatt utbyte av erfarenheter. 

 
Projektet har alltså, enligt Alborn, medfört en bättre överblick av det professionella arbetet 
med målgruppen och tydliggjort en del av de tillgångar och brister som finns. Som positiva 
faktorer, som framkommit under projektets gång, nämner han att de professionella på fältet 
redan integrerar olika synsätt på ett framgångsrikt sätt samt att kompetensnivån är ganska 
hög. Projektledaren Lena Molin menar, att ambitionsnivån bland de professionella har höjts 
under senare år, speciellt i förhållande till psykosgruppen, och att det för närvarande sker en 
betydande kunskapsutveckling, då det gäller arbetet med olika boendeformer. 
 
Bland de brister och svagheter som finns på fältet nämns i första hand den bristande 
medverkan av brukare med egen erfarenhet av den aktuella problematiken. Alborn framhåller 
också att projektträffarna gjort det tydligt att ”svarte petter-leken” fortsätter. Med detta menar 
han att den grupp som är störst bland tunga missbrukare och som föranledde hela 
psykiatrisatsningen, personer med personlighetsstörningar och antisociala drag, inte varit den 
grupp man i första hand satsat på i de aktuella projekten. Istället har dessa projekt i hög grad 
fokuserat på psykosgruppen,  som är lättare att handskas med och där insatserna relativt 
snabbt får effekt på missbruksproblematiken.  
 
Dessa prioriteringar har enligt Alborn inte primärt med kunskapsnivån bland de professionella 
att göra. Det handlar mera om att personer med personlighetsstörningar ofta ställer stora krav 
och kan vara svåra att bemöta samt att arbetet med dem är svårt att definiera. Detta pekar ut 
att man i framtiden måste arbeta mera med utvecklingsarbete på detta område. Han vill i detta 
sammanhang inte använda begreppet ’program’ men menar att mera systematiserad metodik, 
där arbete, boende och sociala ramar betonas, är viktig att utveckla. 
 

 40



Det finns bland intervjupersonerna en samstämmighet kring att KPM-projektet haft stora och 
positiva effekter för SN-DD, förutom att medlemsutvecklingen varit mycket gynnsam. 
 

Sedan projektet kom in i bilden har vi fått en mera framskjuten plats och blivit en mera 
accepterad instans. Dessförinnan var det kanske en period av lite trampa-vatten-läge. Då var vi 
kanske inte så efterfrågade utan fick själva knacka på hos exempelvis Socialstyrelsen och 
Sveriges Kommuner och Landsting. (MÖ) 
 
Vi som nätverk har mognat en hel del av arbetet tillsammans med KPM, där vi lärde oss att se 
på oss själva i ett sammanhang. Vi blev inbjudna och sedda. (CN) 

 
När det gäller kartläggningen, har projektgruppen i efterhand konstaterat att det hade 
underlättat, om de hade tagit hjälp av statistisk expertis för utformningen av frågorna. Som det 
nu var blev sammanställningen av svaren en orimligt mödosam process. Det är ännu för tidigt 
att värdera vad kartläggningen kan få för effekter. Den har ändå lett till en konkret 
sammanställning, något som länge efterfrågats av SN-DD, och som man kan utgå ifrån i ett 
vidare kartläggnings- och utvecklingsarbete. Sammanställningen skall, åtminstone tills vidare, 
förvaltas av SN-DD, som på olika sätt skall försöka utöka och bygga vidare på den. I det 
nordiska kartläggningsprojekt som för närvarande pågår inom ramen för Nopus, har man 
kunnat tillgodogöra sig en del av erfarenheterna från KPM-projektet. 
 
Projektgruppsträffarna har varit en uppskattad del av projektet, som lett till erfarenhetsutbyte 
och eventuellt också fortsatta kontakter. Framför allt, menar projektledaren, har det sannolikt 
haft stor betydelse för kriminalvårdens representanter, som deltagit i träffarna bland annat i 
Skåne och i Göteborg. På flera håll i landet hade sannolikt inte några träffar alls ägt rum 
mellan de pågående projekten för målgruppen, om inte detta skett genom KPM-projektets 
försorg. Lena Molin menar, att det egentligen borde ha funnits en person med uppdrag att 
samla projektgrupperna i varje län eller region. Detta hade möjligen kunnat leda till mera 
bestående strukturer. Likaså borde det alltid ha deltagit någon person i övergripande position 
för att åstadkomma de önskvärda länkarna till beslutande organ. 
 
Konferenserna ses allmänt som den viktigaste och mest lyckosamma delen av projektets 
genomförande. I detta sammanhang har upptäckten gjorts, att det inte primärt är 
estradföreläsningar, med sändande av information uppifrån, som behövs och efterfrågas utan 
ett utbyte av erfarenheter. Alborn tror att det varit stimulerande för deltagarna i konferenserna 
att höra hur mycket kunskap det faktiskt finns i de egna leden. Det har också varit viktigt att 
knyta kontakter för ett eventuellt framtida erfarenhetsutbyte. Konferenserna har även 
stimulerat en del Länsstyrelser till ett framtida engagemang, menar han. I flera sammanhang 
har företrädarna för KPM framhållit att de haft ett mycket stort stöd av Länsstyrelsen i Västra 
Götaland och då främst Lennart Rådenmark, vars kontaktvägar och förmåga att samla 
människor har setts som en stor tillgång.  
 
Konferenserna har också medfört, enligt Ing-Marie Wieselgren, att man nått ut med och fått 
ett genomslag för det 10-punktsprogram, som psykiatrisamordnaren och samordnaren för 
narkotikapolitiken formulerat, på ett sätt som hade varit svårt att åstadkomma på annat sätt. 
 
Konferensernas framgång och genomslag anses i hög grad bero på det förarbete som gjorts av 
projektledningen under kartläggningen och projektgruppsträffarna samt de kontaktytor som 
framför allt referensgruppen men även styrgruppen kunde bidra med. 
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I slutrapporten anges inriktningen för det fortsatta utvecklingsarbetet på området i sexton 
punkter (Projekt KPM 2007 b). Den första punkten gäller ”ökat brukarinflytande på alla 
nivåer inom organisationerna”. Vidare rör punkterna fortsatt satsning på samverkan och 
långsiktigt utvecklingsarbete på alla nivåer. Det har under projektets genomförande 
framkommit starka krav på att projektansökningar i fortsättningen skall vara förankrade i 
långsiktiga utvecklingsplaner. Det bör också finnas möjlighet att kontinuerligt söka medel för 
utvecklingsarbete.  
 
För att möjliggöra detta krävs: 
 

- Att en långsiktig, nationell handlingsplan upprättas för utveckling inom området 
psykiatri och missbruk 

- Att ett nationellt register uppförs över verksamheter riktade till målgruppen 
- Att Socialstyrelsen har uppdraget att hålla i och kontinuerligt uppdatera registret 
- Att ett nationellt och flera regionala kompetenscentra kring 

beroende/missbruk/psykiatri etableras i samverkan mellan universitet/högskolor, 
kommuner, landsting och kriminalvård 

- Att ett nationellt kvalitetsregister för beroendevård upprättas, gemensamt för sjukvård, 
socialtjänst, kriminalvård och SiS 

- Stöd till klinisk forskning inom området 
- Förstärkning av Svenska Nätverket – Dubbeldiagnoser, samt regionala nätverk 

 
Då det gäller förslaget till en nationell handlingsplan sägs vidare, att denna bör bygga vidare 
på 10-punktsprogrammet från Nationell psykiatrisamordning och Mobilisering mot narkotika. 
Den bör också utgå från rekommendationerna i Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för 
missbruks- och beroendevård samt tydligt visa på de olika vårdgivarnas ansvarsområden och 
beröra såväl vård- och behandlingsutbud som samverkansformer. Den bör även fokusera på 
frågor kring kvalitetssäkring, dokumentation och uppföljning. Man framhåller också att 
arbetet skall ske i nära samarbete med brukar- och anhörigorganisationer samt 
intresseorganisationer som Svenska Nätverket – Dubbeldiagnoser.  
 
I stort sett alla som intervjuats inom ramen för denna utvärdering är nöjda med vad KPM-
projektet lyckats åstadkomma med de begränsade resurser som stått till buds. Genom ett 
gediget förarbete har man skapat kontaktytor och anordnat mötesplatser. På dessa har en stor 
del av de personer som är verksamma på fältet inte minst bland dem som brukar kallas 
”gräsrötter” eller ”fotfolk” samlats, utbytt erfarenheter, blivit synliggjorda och inspirerade. 
Detta bör också ha gagnat brukarna, menar man: ”Om personalen blir sedda kan de också 
orka se sina patienter.” De långsiktiga effekterna för såväl personal och brukare är dock 
beroende av hur projektet följs upp i enlighet med kravlistan i slutdokumentet. Detta innebär 
dels en samordning genom överordnade beslutande organ och dels fortsatta mötesplatser 
lokalt och regionalt. 
 

Kunskap och kunskapsspridning  

Ett av huvudmotiven bakom intressenätverkets bildande var att bidra till lärande och 
kunskapsutveckling i arbetet med målgruppen. Initiativtagarna var angelägna om att skapa 
kanaler till forskningen på fältet genom att knyta aktiva forskare till styrelsen och utveckla 
internationella kontakter. Det framhålls att den kunskap man vill utveckla gäller både ”det 
som forskningen säger och det som erfarenheten visar”. I det senare avseendet har man bland 
annat strävat efter att kunna förmedla ”goda exempel”.  
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Likaså var ett av de viktigaste syftena med KPM-projektet att samla den kunskap och 
erfarenhet som finns på området i Sverige idag. I slutdokumentets kravlista för den vidare 
utvecklingen framhålls bland annat stöd till klinisk forskning samt etablerandet av ett 
nationellt och flera regionala kompetenscentra kring beroende/missbruk/psykiatri i samverkan 
mellan universitet/högskolor, kommuner, landsting och kriminalvård. (Projekt KPM 2007b) 
Alla är överens om att det behöver satsas ytterligare på forskningen inom fältet. Framför allt 
framhålls att det behövs kliniskt baserad forskning, där man undersöker komplexa insatser 
och deras långtidseffekter. Detta kräver utveckling av mera strukturerade 
dokumentationssystem. De flesta som intervjuats anser också, att någon form av 
kunskapsstyrning behöver ske. 
 

Delvis har Nationella psykiatrisamordningen rätt i att det varit nyckfullt när det gäller 
kunskapsspridningen på det här området. Man har kunnat välja bort vissa grupper av 
människor, exempelvis på en psykiatrisk mottagning. Det har varit diskriminering av 
missbrukarna. När det gäller den här gruppen är det viktigt att uttala att de har rätt till vård 
enligt beprövad erfarenhet och att det sker ett samspel mellan vårdgivarna. (Löfroth) 
 
Det kommer uppfordrande förmaningar om att tänka på ett annat sätt, som jag ställer mig 
bakom. /…/ Hur kan vi samordna oss? Vad är jag expert på? Vad är du expert på? Det är inte så 
noga var pengarna ligger, bara man får in de resurser som behövs. Det tvingar verksamheter att 
tänka på ett annat sätt. Frågan är bara hur vi skall fortsätta? (Alborn) 
 
Inom alla organisationer tenderar alla yrkeskategorier, inte minst läkarna, att göra precis som 
de vill (om ingen styrning sker). Men vid förbättrad styrning och ledning måste man respektera 
olika professioners kunskapsfält. (Alborn) 

 
Till stora delar ställer man sig således bakom den styrning som exempelvis Nationella 
psykiatrisamordningen utövat de senaste åren, inte minst då det gäller ökad brukarmedverkan 
och förbättrad samverkan. Det finns också en bred uppslutning kring psykiatrisamordnarens 
och narkotikasamordnarens gemensamma programförklaring i 10 punkter, som formulerades i 
maj 2005. (Bil. 2) 
 
Det uttrycks emellertid också en viss kritik av hur denna styrning idag sker och att den 
överbetonar biologiska faktorer samt förmedlar en alltför snäv syn på vad evidensbaserad 
kunskap innebär.  
 

Vi har SBU-rapporterna, som innebär en styrning åt det biologiska hållet. Det är inte meningen 
att medicinen skall sitta och styra detta. Alla sektorer skall vara med redan från början. Det får 
inte bara vara en disciplin. Redan här skall spektrat vara så brett, att alla perspektiv skall vara 
med. Vi måste hitta en bredare basplatta att stå på, även om det inte forskats tillräckligt inom 
alla områden, t.ex. inom det sociala perspektivet. (Junvik) 

 
I sitt remissvar på förslaget till nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård menar 
styrelsen för SN-DD att det medicinska perspektivet där framstår som alltför dominerande på 
bekostnad av en social helhetssyn och värderingen av det praktiska, kliniska arbetet. Vidare 
skrivs: 
 

Vi saknar i rapporten beskrivningar av socialtjänstens beprövade erfarenhet av det långsiktiga 
relationsskapande arbetets betydelse som inte i första hand handlar om vilken typ av 
behandlingsmetod som tillämpas. /…/ Arbetsplatsens förmåga att visa omsorg om personalen 
är en viktig förutsättning för att personalen skall vara uthållig och bibehålla kontinuiteten i 
relationen till patienten/klienten. (www.sn.dd) 
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Catarina Norman framhåller att begreppet evidens är någonting mer än det som forskningen 
säger. Hon hoppas att nätverket i framtiden skall fungera som ett kommunicerande kärl 
mellan praktik och forskning, där information och kunskap sprids såväl nerifrån och upp som 
uppifrån och ner. 
 

Vad fungerar i verkligheten, skicka det då högst upp! Om någon sedan vill forska på detta, så 
var så god. Välkommen ut i verkligheten och gör det! /…/ Om man sedan skickar ut forskning 
från toppen, så tror jag att även det är positivt, så länge man lyssnat neråt innan. Men om man 
bara talar med forskarnivån och skickar ut det, då tror jag att man får de ideologiska striderna. 

 
Inom såväl SN-DD som projektgruppen för KPM och i de gemensamma konferenserna har 
det framhållits att behandling och stöd till målgruppen måste ses i ett flerfaktoriellt perspektiv 
och utformas integrerat mellan flera olika vårdgivare. Lena Molin varnar för en tendens till 
endimensionella synsätt och förenklade behandlingslösningar för denna komplexa 
problematik: 
 

Det finns idag, tycker jag, en övertro på strukturerade och manualstyrda behandlingsmetoder, 
och det är intressant att antalet bokstavsförkortningar ökar både då det gäller diagnoser och 
behandlingsmetoder. Vi behöver tillgång både till strukturerade behandlingsmetoder och till 
den förståelsegrund vi kan få genom den psykodynamiska teoribildningen för att vi skall kunna 
möta våra klienter/patienter på bästa sätt. Det är mycket olyckligt om dessa inriktningar ställs i 
motsatsförhållande till varandra och jag hoppas verkligen att vi kommer att kunna hitta en bra 
balans framöver. I praktiken arbetar de flesta väldigt pragmatiskt och framgångsrikt med 
människor med komplex problematik och vet att det viktigaste är att skapa bra 
behandlingsförutsättningar och behandlingsrelationer. Metod och teknik är underordnade.  

 
Hon menar också att det är viktigt att praktikers och brukares erfarenheter får en mycket 
starkare ställning inom det som kallas evidensbaserad kunskap.  
 

Strukturerade behandlingsinsatser är säkert lättare att utvärdera men vi vet samtidigt att de 
patientgrupper som har komplex problematik ofta inte passar in i olika forskningssammanhang 
just för att problemen är så mångfacetterade. Förhoppningsvis kan vi som arbetar med 
behandling bli bättre på att formulera det vi gör och att visa det i olika former av utvärderingar. 

 
Alborn menar också att det i framtiden bör ske ett närmande såväl mellan medicinska och 
psykosociala förklaringsmodeller som mellan kvantitativa och kvalitativa metoder.  
 

Medicinska modeller tenderar att isolera problemen och hitta lösningar för varje problem för 
sig. (I förhållande till den här målgruppen) har man större tradition av att fånga in fenomen i ett 
visst förlopp, en process, och i ett nätverk./…/ Missbruk är så uppenbart multifaktoriellt. Därför 
har vi med oss nätverks- och processtänkande och inte bara fragment. Vi har gått från isolat till 
integration, men den processen har inte gått så långt att vi kan se systematiken i det hela. 
/…/De två synsätten måste närma sig varandra. Om vi bara använder medicinska modeller 
kommer vi inte att se helheten. Vi måste leta efter systematiken men det går inte att leta efter 
Metoden.  

 
Närmandet bör alltså enligt Alborn ske från båda hållen. Från den psykosociala sidan har man 
tidigare av tradition nedvärderat kvantitativa metoder, även på områden där man mycket väl 
skulle kunna använda sådana.  

Om konsensus 

En fråga som givit upphov till många diskussioner inom Svenska Nätverket är som tidigare 
nämnts hur målgruppen skall definieras och avgränsas. Diskussionen pågår fortfarande och 
har fått nytt innehåll, i och med att begreppet ”samsjuklighet” framförts under arbetet med 
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Nationella riktlinjerna. Det verkar dock inte som om dessa diskussioner lett till några 
infekterade stridigheter. Flera menar att detta är en diskussion man nog kommer att få leva 
med även i framtiden men den får inte ta så mycket kraft och energi att den skymmer sikten 
för de viktiga frågorna man måste arbeta med. 
 
För övrigt är det slående hur stor samsyn som råder såväl inom SN-DD som på de arenor och 
i de sammanhang, där KPM-projektet synts och verkat. I den officiella målsättningen för SN-
DD markeras ett behandlingsideologiskt oberoende. Detta kommenteras av några av 
initiativtagarna på följande sätt: 

 
Det har ju varit många trender i vården. Det vill vi stå lite fria ifrån. Vi vill mera lyfta fram det 
som är bra, både vad forskningen säger och vad erfarenheten visar. Brukarperspektivet är det 
som vi både vill rikta forskningen emot men som även erfarenhetsmässigt visat sig vara den bas 
vi vill stå på.(Håkansson) 
 
Tidigt bestämde vi oss för att vara behandlingsideologiskt neutrala. Däremot har vi valt att 
formulera vad som utgör den goda vården. Det finns evidens för idag att man måste behandla 
samtidigt och integrerat. Vilken teknik man sedan använder när det gäller missbruket och när 
det gäller den psykiatriska problematiken tar vi egentligen inte ställning till. Men det man 
måste göra är att jobba integrerat, i en enhet i vården och ta ställning till varandras 
kompetensområden och ta hänsyn till båda tillstånden. (Löfroth) 
 
Vi har ju sagt att vi skall vara metodologiskt och teorimässigt oberoende. Fokus skall ligga på 
samverkan. Metoder kan vi inte lägga oss i. Vi tror att man skall ha insatserna nära patienterna 
och det är klart att då närmar man sig Case Management. Ju närmare samverkan man kommer, 
desto bättre är det. Där är vi väldigt eniga. (Ravens) 
 
Jag vill ju titta på det konkret verksamhetsmässigt. Ideologiskt och behandlingsmässigt tror jag 
inte att det är några stora problem idag. Behandlingen vilar på en vetenskaplig grund. Den skall 
vara samtidig, från sjukvård och kommun, och långsiktig, det vill säga pågå minst tre år. Det 
finns inga tvistemål om detta. (Eek)  

 
Sven-Eric Alborn, ansvarig för projekt KPM, håller med om att detta är ett kunskapsfält, där 
kontroverserna inte är särskilt framträdande.  

 
Vi har folk som har olika vårdideologiska synsätt, kognitiva, psykodynamiska och 
tolvstegsmodellen. Alla har de varit överens om de här grundsatserna som vi beskrivit./…/I alla 
väsentliga delar och så länge man talar om konkreta insatser är det inga problem./…/ Går man 
sedan in på detaljer kommer det att skilja sig åt. /…/ Om de sätter en stämpel på vad de gör, 
börjar de slåss. Eller om någon hävdar att det bara är den ena eller den andra riktningen som 
gäller. 

 
En av förklaringarna till den rådande samsynen är enligt Alborn att de som jobbar på fältet 
tvingas vara pragmatiska. Om man skall ”hålla” en person med den problematik det här är 
frågan om måste man ”se folk i ögonen” och även i övrigt vara väldigt konkret och tydlig. 
Några andra intervjupersoner har antytt att personer som arbetar med den här problematiken 
förmodligen är mera prestigelösa och har delvis andra bevekelsegrunder för sitt handlande än 
exempelvis personer som arbetar med tidigt omhändertagande vid psykoser. ”Där har vi 
eliten.” 
 
Alborn tror inte att frånvaron av kontroverser skulle kunna bero på att kunskapsläget här är 
sämre än då det gäller exempelvis tidigt omhändertagande vid psykos eller neuropsykiatriska 
störningar (som i de båda andra nätverken, som utvärderats). Det råder en samsyn för att det 
egentligen finns ett ganska bra kunskapsunderlag, när det gäller grundprinciper och hur man 
praktiskt skall förhålla sig. När det gäller samverkan och integration har man förmodligen 
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hunnit längre på det här fältet. Kunskapen behöver dock utvecklas, inte minst i förhållande till 
personer med samtidigt missbruk och utagerande personlighetsstörning med antisociala 
personlighetsdrag. Man kan inte utveckla särskilda ”program” för dessa men en mera 
systematiserad metodik behövs, där arbete, boende och sociala ramar i övrigt betonas samt en 
tydlighet kring ansvarsfördelningen. 
 

Nätverkens funktion och varaktighet 

Av de personer som intervjuats och som själva är engagerade i intressenätverket tror samtliga 
att nätverket kommer att behövas och finnas kvar inom överskådlig tid. En trolig utveckling är 
att brukarna kommer att ta plats i nätverket i en eller annan form och att de nordiska och 
internationella kontakterna utvecklas. 
 
Man hoppas också på fortsatt stöd och erkännande från styrande organ, framför allt genom att 
anlitas som remissinstans och samtalspartner. Någon form av ekonomiskt stöd kommer också 
att behövas, till exempel för att medlemmar skall kunna delta i möten och konferenser och för 
att utveckla arbetet med hemsidan, utskick till medlemmar etc. I det senare avseendet kan 
man tänka sig att samarbeta med andra förbund, t.ex. RAM och SNVF, samt med 
brukarorganisationer. Detta stöd får dock inte utformas så att nätverkets funktion som ”forum 
för den fria tanken” och som påtryckare i samhällsdebatten och gentemot myndigheter 
inskränks. 
 
En förhoppning är att SN-DD kan bidra till att regionala nätverk etableras runt om i landet. 
Strukturen för dessa måste anpassas till lokala förhållanden och kommer säkert att variera från 
region till region. ”Man får sätta den goda saken i första rummet och gå på de engagemang 
och intressen som finns lokalt”, menar Alf Håkansson. De flesta inom SN-DD är optimistiska 
inför framtiden och entusiastiska i sin iver att anta nya utmaningar. Någon har dock uttryckt 
en försiktig farhåga om att det finns risk att nätverket tappar kraft och stabilitet, när de 
ursprungliga pionjärerna så småningom stiger åt sidan och lämnar ifrån sig sina uppdrag. 
Hittills har man dock inte haft några svårigheter att fylla de luckor som uppstått och för 
närvarande har nätverket nytta av den draghjälp man fått av KPM-projektet och därmed 
sammanhängande aktiviteter. 
 
På frågan varför nätverket måste finnas även i framtiden, framhålls framför allt två faktorer. 
Den breda representationen, som finns inom nätverket av personer från olika vårdsektorer och 
yrkeskategorier samt från både ”fotfolk” och chefsnivåer, kan inte kan realiseras på något 
annat sätt och i varje fall inte inom samhällets ordinarie strukturer. Dessutom innebär 
nätverkets fria ställning en möjlighet att ifrågasätta och agera som påtryckargrupp. 
 

Svenska nätverkets engagemang är så stort idag. Vi är så synliggjorda. Vi är någonting att 
räkna med i fortsättningen. Vi är en påtryckargrupp. Den målgruppen vi företräder kan inte 
själva föra sin talan. De behöver en företrädare. Det tycker jag att de fått genom bl a Svenska 
Nätverket. De (aktiva inom nätverket) kommer ännu mera att lyfta upp vilka strukturer som 
behövs, bl.a. genom erfarenheter från andra länder och från verksamheter i landet, som 
fungerar. (Junvik) 
 
Överallt skall det sparas. Då måste man hitta andra sätt att jobba. Det kommer att kosta pengar 
initialt, men på sikt kommer det att löna sig. /…/ Här tror jag att nätverket kan vara till hjälp för 
att visa att det lönar sig på sikt. /…/ Som påtryckare tror jag nätverket kommer att spela en stor 
roll. 
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Under KPM-projektets genomförande och i slutdokumentet har betydelsen av mötesplatser 
understrukits. Former för detta måste även fortsättningsvis finnas men kan se olika ut. Alborn 
har dock uttryckt en viss skepsis kring grundvalarna för intressenätverkets verksamhet samt 
för dess fortsatta funktioner och varaktighet. Nätverk handlar om intresse, menar han, och kan 
inte beslutas uppifrån. 
 

Det handlar om att bygga upp ett rotsystem för uppsugande och förmedling av information 
mellan de olika delarna i systemet. Det fungerar så länge som det behövs. Så småningom sugs 
de upp i mera etablerade organisationer. Då är de inte längre ett nätverk. SN-DD är egentligen 
inte längre ett nätverk utan en intresseorganisation som fungerar på nätverksbasis. 

 
Tills vidare menar han dock att nätverket har en funktion att fylla som remissinstans och som 
motor i en metodutveckling. Detta har ju också framhållits i KPM-projektets slutdokument 
(Projekt KPM 2007 b). Då får det emellertid inte vara förbehållet en liten skara utan öppnas 
upp för alla. 
 
Oavsett om SN-DD kommer att finnas kvar i sin nuvarande form eller inte är alla överens om 
att nätverk mera generellt sett och i olika former behövs som komplement till men inte 
ersättning för de formella, byråkratiska strukturerna. Det finns dock nyansskillnader mellan 
projektgruppen inom KPM å ena sidan och företrädare för SN-DD å den andra, när det gäller 
var man lägger tyngdpunkten i argumentationen och hur man ser på nätverkens funktioner. 
 

(Nätverk) skall inte ses som någonting annat än ett sätt att tänka, komma på bra idéer och 
uppdatera sig när det gäller kunskap. Man tänker ju bättre tillsammans med andra. Ibland kan 
nätverk bildas och vara väldigt avgörande för någon speciell fråga, som man vill driva. Sedan 
har det överlevt sig självt. Man skall inte ha den illusionen att nätverk kan ersätta formella 
strukturer. Om inte de formella strukturerna finns, är nätverk maktlösa. Finns de formella 
strukturerna däremot, så kan nätverk vara ett sätt att hämta och föra ut nya idéer. (Alborn) 
 
Nätverk skall vara en företeelse som organiseras för någonting speciellt och sedan skall det inte 
behövas. Men där är vi inte än. (Håkansson) 

 
Alborn menar också att länsstyrelsen kan ha ett samordningsansvar, då det gäller att skapa 
regionala mötesplatser för det fortsatta utbytet av erfarenheter och kunskaper. Detta är något 
som bland andra Catarina Norman inom SN-DD ställer sig skeptisk till. Hon menar att detta 
skulle vara att ta ansvaret ifrån dem som egentligen äger frågan och inte lämna utrymme för 
den typ av diskussioner som egentligen krävs. 
 

Det skulle nog bli det här att man vill visa sig lite duktig. Länsstyrelsen är ju en 
tillsynsmyndighet! Jag skulle vilja säga att det som behövs är en självhjälpsgrupp. Och om 
missbrukare kan ha självhjälpsgrupper, så vore det väl attan om inte deras personal kan ha det! 

 
Norman anser att den nödvändiga länkningen till de formella och beslutande strukturerna kan 
åstadkommas på flera sätt. Behandlingspersonal på det lokala planet bör ha kopplingar till 
styrelsen för SN-DD, som kan vidarebefordra information och frågeställningar till 
Socialstyrelsen med flera. Det kan också finnas system för att information och 
frågeställningar av generell giltighet, som kommer fram i de regionala nätverksmötena, kan 
skickas för kännedom till tjänstemän med beslutsansvar. Detta får dock inte leda till att 
enskilda mötesdeltagare pekas ut, eftersom det är viktigt med en hög grad av integritetsskydd 
i denna typ av möten.  
 

 47



En förutsättning för att de värdefulla nätverksdiskussionerna och nätverksmötena skall fortgå, 
är dock att det skapas utrymme för detta i organisationerna samt att chefer inser betydelsen av 
detta såväl för organisationens som för den enskilde medarbetarens del. 
 

För närvarande drivs man dock så mycket av att man måste hålla uppe de här 
prestationssiffrorna, att man inte ser den här mjukvaran som är så värdefull.  

 
 

7. SAMMANFATTANDE SLUTSATSER  
Analysen har fördjupats med utgångspunkt från följande frågeställningar: 
 

- 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? 
-  

 

Målsättning  

Vad vill psykiatrisamordningen respektive nätverksansvariga uppnå med nätverket? 
I bakgrunden har framhållits, att psykiatrisamordningen uppmärksammade stora problem och 
brister på psykiatriområdet, då det gäller samverkan samt kunskapsspridning och 
metodanvändning. Det fanns inom samordningen föreställningar om att nätverk var en 
organisationsform som skulle kunna överbrygga en del av dessa svårigheter, varför 
nätverksprojekt initierades på tre olika områden. Man undvek dock att mera konkret och i 
detalj specificera hur strukturerna skulle se ut och vilka funktioner nätverken skulle ha. I 
stället lämnades ett relativt stort utrymme för de nätverksansvariga att utforma projekten i 
enlighet med behoven och intressena på respektive fält. 
 
Inledningsvis kan konstateras, att det finns brister i kontinuiteten då det gäller samhällets 
satsningar på målgruppen personer med komplexa vårdbehov på grund av samtidig psykisk 
störning och missbruk. Erfarenheter och kunskaper som tidigare utvecklats, framför allt i 
samband med psykiatriutredningen på 1990-talet, har därför inte förvaltats på bästa sätt av de 
ansvariga på central nivå. Vid den tidpunkt när KPM-projektet tillsattes fanns således ingen 
klar policy för samhällets insatser i förhållande till målgruppen och ingen kontinuerlig 
utvecklingsstrategi för det professionella arbetet på fältet, förutom den programförklaring i 10 
punkter, som formulerades gemensamt av psykiatrisamordnaren och narkotikasamordnaren i 
maj 2005 (se bilaga 2). Detta är ytterligare en av anledningarna till att KPM-projektets 
uppdrag blev brett och viss mån otydligt formulerat. 
 
Det finns också oklarheter beträffande samordningens syfte med projektet och variationer i 
hur detta presenteras, dels i slutrapporten (SOU 2006:100) och dels i KPM-projektets 
uppdragshandling. Möjligen har dessa oklarheter också lett till några mindre diskrepanser 
mellan det ursprungliga syftet från samordningens sida och hur företrädare för KPM kommit 
att uppfatta sitt uppdrag. 
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Det ursprungliga syftet från samordningens sida tycks ha varit att stödja SN-DD, vars styrelse 
samordningen under en tid haft en dialog med. Flera av företrädarna för SN-DD ser KPM-
projektets tillsättande som ett resultat av deras uppvaktningar och krav på bland annat 
kartläggning av verksamheter och olika former av utvecklingsarbete. Även Ing-Marie 
Wieselgren menar att nätverksprojektet för denna målgrupp inte hade kommit till om inte 
företrädarna för SN-DD agerat på det sätt de gjorde. 
 
Syftet som det formuleras i uppdragshandlingen för KPM-projektet överensstämmer till stora 
delar med målsättningen för SN-DD. Detta nätverk representerar också en rörelse med 
intentioner som i flera avseenden ligger i linje med psykiatrisamordningens, bland annat då 
det gäller att få till stånd ett ökat ansvarstagande för samverkan bland de professionella på alla 
nivåer och inte minst bland ”fotfolket”. Nätverket har också försökt bidra till 
kunskapsutvecklingen på området, bland annat genom en uttalad omvärldsorientering, något 
som psykiatrisamordningen saknat på många andra håll inom den psykiatriska vården. Frågan 
uppstår då varför uppdraget inte primärt kunde ges till SN-DD. 
 
Som svar på denna fråga menar Wieselgren, att detta var omöjligt utifrån den konstruktion 
som de avsatta medlen hade givits. Uppdrag av detta slag kunde endast ges till 
kommuner/landsting eller universitet/högskolor. Ett annat skäl var att inte endast kommun- 
och landstingsverksamheter var anslutna till SN-DD. Där fanns också deltagare från bland 
andra kriminalvården, som inte ingick i samordningens satsningar i inledningsskedet. På ett 
senare stadium insåg man också inom samordningen, att en stor del av de medel som efter 
ansökningsförfarande tilldelats landstingen/regionerna var avsedda för just denna målgrupp, 
det vill säga personer med komplexa vårdbehov på grund av samtidig psykisk störning och 
missbruk. Då uppstod ett behov av att samla projektledarna och anordna mötesplatser för 
erfarenhetsutbyte ute i regionerna, vilket var en uppgift som man inte ansåg att SN-DD kunde 
åta sig. 
 
Uppdraget att driva detta nätverksprojekt (KPM-projektet) gick till Beroendekliniken, SU/ÖS, 
i Göteborg. Projektgruppen hade initialt ingen kännedom om den föregående 
kommunikationen mellan samordningen och SN/DD och har inte sett nätverksbyggande som 
ett av sina primära syften. Däremot säger företrädare för projektet att man arbetat via nätverk 
och använt nätverk som en arbetsform för att nå ut till och samla dem som berörts av 
frågorna. De har uppfattat projektet som oberoende av SN-DD, som de dock under hela 
genomförandet samarbetat med och sett som en av flera viktiga samarbetspartners. 
 
Inom SN-DD är de ansvariga nöjda med samarbetet inom KPM-projektet. Några företrädare 
för nätverket uttrycker en viss besvikelse över att inte primärt ha blivit tillfrågade som 
uppdragstagare för projektet. Andra menar dock att det mera är i linje med nätverkets 
intentioner att samarbeta och ställa sig till förfogande som en resurs men inte själva driva 
projekt av detta slag. De ser flera fördelar med att projektet förlades till beroendekliniken i 
Göteborg. Framför allt fick projektet därigenom en vetenskaplig status och ett nationellt 
genomslag i en omfattning, som SN-DD haft svårt att uppnå på egen hand. Projektet anses 
också ha dragit nytta av beroendeklinikens kontaktytor, inte minst med Länsstyrelsen på flera 
håll i landet. Genom beroendeklinikens värdskap för projektet markerades också 
landstingssidans ansvar och roll i förändringsarbetet, vilket för övrigt anses alltför svagt på 
många håll i landet. 
 
Det finns alltså vissa brister, då det gäller informationen i samband med projektets initiering 
och samordningen mellan olika aktörer, vilket lett till mindre diskrepanser och 
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nyansskillnader i hur projektets syften uppfattats och vilka förväntningar man haft. Dessa 
skillnader tycks dock inte ha haft någon nämnvärd praktisk betydelse. En hårdare styrning 
från psykiatrisamordningens sida hade inte heller varit önskvärd i detta läge. Samordningen 
angav en riktning, dels genom 10-punktsprogrammet och dels genom att på andra sätt betona 
ansvaret för målgruppen och behovet av samverkan och kunskapsutveckling. För övrigt gavs 
utrymme för dialog och process, vilket har visat sig vara mycket värdefullt. 
 

Nätverkets struktur och process 

Vad kännetecknar nätverkets struktur och process?SN-DD har drag av en folkrörelse med 
demokratiska ideal, där verksamheter med skilda huvudmän och professionella på olika 
hierarkiska nivåer samt forskare och praktiker förenas i ett gemensamt engagemang för att 
påverka och driva utvecklingen vidare. Organisationen är behandlingsideologiskt och 
partipolitiskt oberoende och dess aktiviteter och synsätt kännetecknas av en hög grad av 
pragmatism. Styrelsen har agerat som påtryckare gentemot centrala myndigheter för att föra 
upp målgruppen ”på dagordningen” och verka för att den hålls kvar där. I dessa sammanhang 
har man strävat efter att föra fram ”goda exempel” samt ställa sig själva och den kunskap som 
finns i de egna leden till förfogande som en resurs. 
 
Av de personer som intervjuats och som själva är engagerade i SN-DD tror samtliga att 
nätverket kommer att behövas och finnas kvar inom överskådlig tid. En trolig utveckling är att 
brukarna kommer att ta plats i nätverket i en eller annan form, att flera regionala nätverk 
bildas och att de nordiska och internationella kontakterna stärks. Vissa farhågor finns dock för 
att nätverket kan tappa kraft och stabilitet när de ursprungliga pionjärerna och ”eldsjälarna” så 
småningom stiger åt sidan. Hittills har man dock med lätthet kunna fylla de luckor som 
uppstått på olika förtroendeposter och nätverket upplever för närvarande en framgångsvåg, 
genom de regionala konferenserna och övriga aktiviteter inom KPM-projektets ram. 
 
De ansvariga inom nätverket hoppas på fortsatt erkännande och stöd av centrala myndigheter 
och beslutsfattare, framför allt genom att anlitas som remissinstans och samtalspartner. Någon 
form av kontinuerligt ekonomiskt stöd kommer förmodligen också att behövas i framtiden. 
Detta stöd får dock inte utformas så att nätverkets funktion som ”forum för den fria tanken” 
och som påtryckare i samhällsdebatten inskränks.  
 
KPM-projektets struktur har bestått av en projektgrupp med projektansvarig, projektledare 
och sekreterare. Dessa har också ingått i projektets styrgrupp, vars sammansättning i övrigt 
inneburit att de viktigaste intressenterna varit representerade samt att man haft kanaler till 
såväl forskning som beslutsfattare i centrala positioner. Till projektet har även en 
referensgrupp varit knuten, vars medlemmar kommit från såväl landsting som kommun samt 
representerat flera av de stora rikstäckande föreningarna för verksamheter som riktar sig till 
målgruppen. Genom styrgruppens och referensgruppens sammansättning uppnåddes breda 
och varierande kontaktytor samt kanaler för informationsspridning.  
 
Som redan nämnts var projektets syften enligt den ursprungliga uppdragshandlingen alltför 
omfattande. Initialt inriktades diskussionerna i styrgruppen på hur projektet skulle begränsas 
och vilken eller vilka inriktningar som skulle prioriteras. Projektets operativa genomförande 
har sedan bestått huvudsakligen av tre inriktningar, nämligen kartläggning av verksamheter, 
projektgruppsträffar och regionala konferenser. Effekterna av dessa diskuteras nedan. Här 
skall dock framhållas att konferensernas lyckosamma genomförande till stor del måste anses 
bero på det förarbete som gjorts med upprättande av kontaktytor inom styr- och referensgrupp 
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samt genom kartläggningsarbetet och projektgruppsträffarna. Under projektets tidigare faser 
förde projektgruppen en dialog med verksamma på fältet och lyssnade in vilka kunskaper och 
teman som sedan borde lyftas fram vid konferenserna.  
 
Under hela projektets genomförande har betydelsen av mötesplatser och nätverk 
understrukits. Sådana måste finnas även fortsättningsvis men behöver, som projektgruppen 
ser det, inte nödvändigtvis vara kopplade till SN-DD. Även de förespråkar en uppbyggnad av 
regionala nätverk men med en större närhet till de byråkratiska strukturerna, bland annat 
genom att Länsstyrelserna åtar sig ett samordningsansvar. 
 
I synnerhet SN-DD och dess aktiviteter men även KPM-projektet har kännetecknats av ett 
dialogiskt syn- och förhållningssätt (Seikkula & Arnkil 2005). De mötesplatser som anordnats 
har gett utrymme för gränsöverskridanden och flerstämmighet, där alla ansetts vara 
jämbördiga och i besittning av värdefull sakkunskap. Det finns också starka drag av det som 
Seikkula och Arnkil benämner naturalism, det vill säga en strävan efter närhet till den 
konkreta verkligheten och ”gräsrotsnivån” samt anpassning till situationer och lokala 
förhållanden. 

Effekter och konsekvenser 

Vilka effekter och konsekvenser har nätverket haft för de medverkande aktörerna, berörda 
organisationer och för brukare? Den allmänna uppfattningen är att det på senare år skett stora 
förbättringar, både då det gäller situationen för brukarna inom målgruppen och då det gäller 
arbetsformer och kompetens för de professionella. Målgruppen har kommit i fokus på ett helt 
annat sätt än tidigare, ”den har kommit upp på dagordningen” och dess status har höjts, 
liksom statusen för de professionella på fältet. Det finns forskning tillgänglig som visar på hur 
man kan/bör arbeta med målgruppen, utbildningssatsningar görs och det finns goda exempel 
på verksamheter som på ett framgångsrikt sätt arbetar integrerat mellan socialtjänst och 
sjukvård och ofta även med andra parter. Det är dock många olika faktorer som bidragit till 
denna utveckling och det är svårt, för att inte säga omöjligt, att värdera varje faktor för sig. 
Det är inte heller lätt att mera specifikt och i detalj särskilja effekterna för de olika berörda 
parterna, bland organisationer, professionella och brukare. 
 
I synnerhet de personer som är aktiva inom SN-DD ser satsningen på de tio projekten för 
”svårt psykiskt störda missbrukare” i samband med psykiatrireformens projekt på 1990-talet 
som en startpunkt för den positiva utvecklingen. Denna satsning kännetecknades också på 
flera sätt av det som av Seikkula och Arnkil (2005) benämns dialogism. Det fanns ett 
”naturalistiskt”, verksamhets- och brukarnära forskningsupplägg i samverkan mellan forskare 
och praktiker. Projekten uppvisade goda resultat, vilket gav en omedelbar feed-back till de 
verksamma inom projekten. Det skapades också mötesplatser och möjligheter att utbyta 
erfarenheter mellan projektdeltagarna samt mellan dem och forskarna. Samarbetet innebar ett 
ömsesidigt lärande och en ”co-evolution”, vilket skapade optimism och framtidstro. 
 
Erfarenheterna från dessa projekt, och den samarbetsanda som då grundlades, har således i 
viss mån berett vägen för den kommande utvecklingen. En del intervjupersoner har dock 
uttryckt en besvikelse över att mycket av det som då skapades, i form av strukturer och 
metoder, föll i glömska och att kunskaperna inte förvaltades på bästa sätt. Samhället förmådde 
inte att inom de ordinarie strukturerna hålla målgruppen i fokus genom tydliga 
handlingsprogram och kontinuerliga utbildningssatsningar och forskningsupplägg. I stället var 
det i stor utsträckning SN-DD som i detta läge försökte ta ansvar för kontinuiteten. 
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Styrelsen inom SN-DD har under lång tid försökt föra fram målgruppens behov vid kontakter 
med företrädare för centrala myndigheter och personer i samordnande funktioner. Efter en del 
initiala svårigheter uppnådde man en viss status och legitimitet. Upplevelsen bland de aktiva 
inom nätverket är att nätverket har haft och har inflytande på utvecklingen på området genom 
att, som de uttrycker det, ”föra upp målgruppen på dagordningen”. Nätverket har således 
spelat en viss politisk roll. Utan tvekan har nätverket också haft betydelse för många 
professionella på fältet, framför allt för dem som varit aktiva inom nätverket men även för 
många andra som nåtts av informationsspridningen och framtidstron, bland annat genom 
konferenserna. För de professionellas del handlar det således om både lärande och 
kompetensutveckling men också om mera ospecifika, men viktiga, personalvårdande effekter. 
 
KPM-projektet har obestridligen haft stora och positiva effekter i synnerhet med tanke på de 
begränsade personella resurserna. Projektets genomförande har medfört en bättre överblick av 
hur det professionella arbetet med målgruppen idag ser ut och var tillgångarna respektive 
bristerna finns. För närvarande pågår en betydande kunskapsutveckling på fältet och KPM har 
i hög grad bidragit till denna utveckling tillsammans med flera andra faktorer, bland annat den 
utbildning i case management-metodiken som pågår i flera regioner. Under projektets gång 
har det skapats flera typer av mötesplatser för erfarenhetsutbyte, vilka kan utgöra en plattform 
för den fortsatta utvecklingen. Projektet har stimulerat till uppbyggnad av regionala nätverk 
på flera håll. Dessa hade givetvis haft större genomslag om det funnits en person med 
samordningsuppdrag motsvarande projektledarens inom varje region. 
 
Det finns även en övertygelse om att både nätverkets aktiviteter och KPM-projektets 
genomförande haft betydelse för brukarna, även om effekterna är svåra att mäta. Det måste 
vara bra för dem, resonerar man, att ”vi kan se dem som hela, se att det handlar om 
samsjuklighet och att vi kan se dem tillsammans, i stället för att skicka dem hit och dit”. Även 
de personalvårdande effekterna, som både SN-DD:s aktiviteter och genomförandet av KPM-
projektet anses ha haft, bör indirekt leda till förbättringar även för brukarna. 
 
KPM har också enligt samstämmiga uppgifter stimulerat SN-DD. Det har skett en markant 
medlemsökning, vilket man tillskriver att föreningen och dess representanter synliggjorts i 
olika sammanhang under projektets genomförande. Många ser projektets tillsättande som ett 
erkännande av föreningens status och tidigare aktiviteter. Genom det konstruktiva samarbete 
som skett inom KPM-projektets ram upplever de också att föreningen utvecklats, inte bara 
omfångsmässigt, utan också vad innehåll och inriktning beträffar. Det förefaller som om 
föreningens representanter numera ser sig mera som en konstruktiv resurs i ett gemensamt 
samhällsbyggande än som en ”arg” intresseorganisation. 
 
Projektets genomförande har skett enligt tre huvudinriktningar, kartläggningen av 
verksamheter, projektgruppsträffar och konferenser. Som den enskilt viktigaste delen framstår 
utan tvekan konferenserna. Dessa fick ett mycket brett genomslag och nådde i synnerhet 
många professionella bland ”fotfolket”. Under konferensernas genomförande gjordes den 
intressanta upptäckten, att det inte var estradföreläsningar, med sändandet av information 
”uppifrån”, som primärt efterfrågades, utan möjligheten att träffas och utbyta erfarenheter. 
Konferenserna har synliggjort den kunskap som finns i de egna leden, bidragit till att de 
professionella känt sig sedda och uppskattade, vilket skapat optimism och framtidstro. Även 
en spridning av information ”uppifrån” har dock skett. Enligt Ing-Marie Wieselgren har 
konferenserna inneburit en spridning av 10-punktsprogrammet i en omfattning och med ett 
genomslag som samordningen haft svårt att uppnå med traditionella, byråkratiska 
spridningsformer. 
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I projektets slutrapport anges inriktningen för det fortsatta, önskvärda utvecklingsarbetet i 
sexton punkter. Dessa upptar både en nationell handlingsplan och andra samordnande 
strategier, samt möjligheter till ett fortsatt erfarenhetsutbyte genom mötesplatser och nätverk. 
KPM-projektets mera bestående effekter är i hög grad beroende av hur dessa kravpunkter 
kommer att tillgodoses. 
 

Kunskapsstyrning 

Hur fungerar kunskapsstyrning genom nätverk i förhållande till annan kunskapsstyrning? 
Kan nätverk planeras uppifrån? Nationella psykiatrisamordningen har konstaterat, att det 
finns skillnader mellan psykiatrin och andra specialiteter med avseende på integration. På det 
psykiatriska fältet är en rad olika organisationer, professioner och verksamheter inblandade 
med skillnader i synsätt, kulturer och beteenden. Generellt sett råder alltså en hög grad av 
differentiering. Det kan förväntas att detta förhållande skulle vara särskilt uttalat i förhållande 
till målgruppen personer med komplexa vårdbehov på grund av samtidig psykisk störning och 
missbruk. Med tanke på detta är den konsensus som faktiskt framträder anmärkningsvärd. 
 
Bland de professionella på fältet förekommer visserligen olika metoder och teoretiska 
preferenser, men dessa tycks ha en underordnad ställning och uttalade kontroverser lyser med 
sin frånvaro. Flera tänkbara förklaringar till detta har givits av de intervjuade personerna. En 
del menar att det kan bero på att det urval av människor som söker sig till arbete med denna 
målgrupp präglas av prestigelöshet, ödmjukhet inför den mångfald av ”sanningar” som kan 
finnas och en vilja att lyssna på och lära av andra. Förmodligen präglas de också av de krav på 
pragmatism som arbetet med denna målgrupp faktiskt ställer. 
 
Det är även högst sannolikt att verksamheten inom både SN-DD och KPM bidragit till denna 
samsyn genom de möjligheter till horisontell integrering som de erbjudit. SN-DD uttalar 
redan i stadgarna att man är en behandlingsideologiskt och partipolitiskt oberoende 
intresseförening, vars företrädare säger sig vilja stå över trender och kontroverser i vården. 
Även företrädarna för KPM har uttalat vikten av en multifaktoriell orsaksanalys och av en 
integrerad behandling i samverkan. Projektgruppen uttrycker även i övrigt en helhetssyn, där 
relationer, processer och system betonas mer än enskilda tekniker och detaljerade 
vårdprogram. 
 
Även samordningens agerande och den vertikala integration som därigenom skett spelar 
sannolikt stor roll för denna samsyn. Det finns en bred uppslutning kring den 
programförklaring som formulerades i maj 2005 gemensamt av den nationelle 
narkotikasamordnaren och psykiatrisamordnaren. De flesta av de intervjuade personerna anser 
att det även fortsättningsvis krävs någon form av styrning från överordnade myndigheter av 
resurser och kunskaper, för att målgruppen skall få den vård de har rätt till. Det uttrycks 
emellertid också kritik av vissa inslag i den kunskapsstyrning som idag sker. Flera menar att 
den överbetonar biologiska faktorer samt förmedlar en alltför snäv syn på vad evidensbaserad 
kunskap innebär. 
 
De tre huvudaktörer som denna delstudie rör, d v s NPS, KPM och SN-DD, uppvisar alltså en 
stor enighet, då det gäller grundläggande principer för att åstadkomma en positiv utveckling 
för målgruppens livsvillkor. Vid en närmare analys framträder dock skillnader i kunskapssyn 
och sätt att se på kunskapens spridningsvägar mellan NPS å ena sidan samt SN-DD och 
företrädarna för KPM-projektet å den andra. Vissa delar av Ambition och ansvar (SOU 
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2006:100) präglas av ett medicinskt perspektiv och en  positivistisk kunskapssyn, som 
förutsätter att kunskapen sprids genom linjära påverkansförhållanden uppifrån och ned. 
Bilden är dock inte entydig, vilket bland annat resonemangen bakom samordningens satsning 
på de tre nätverksprojekten visar. 
 
Kännetecknande för kunskapssynen inom såväl SN-DD som projektgruppen inom KPM är 
pragmatism samt ett system- och processtänkande. Det är delvis andra aspekter av kunskapen 
som här kommer i fokus än den som kan formuleras i olika former av dokument och spridas 
från centralt håll. Dessa aspekter för tankarna till det som ibland kallats ”tyst kunskap” eller 
snarare ”förtrogenhetskunskap” och ”kunskap i handling” (Molander 1996). Kunskap och 
erfarenheter utbyts även horisontellt och cirkulärt och skapas i en ständigt pågående process 
med många olika röster. Detta innebär ett erkännande av flera sanningar och en responsivitet, 
det vill säga en ödmjuk vilja att lyssna och vara i ständig dialog på jämlika villkor. Utveckling 
och lärande sker gemensamt i en co-evolution (Seikkula & Arnkil 2005). I denna process 
förefaller det vara särskilt viktigt att ta del av och reflektera över ”goda exempel” och få stöd 
av mera erfarna kollegor. 
 
Det kan konstateras att formella byråkratiska strukturer, med tydlighet i ansvarsfördelning och 
beslutsgångar, och nätverksorganisationer med mera informella mötesplatser på flera sätt 
kompletterar och är ömsesidigt beroende av varandra. Genom en ständig dialog mellan dessa 
båda strukturer kan de budskap som formuleras och sprids från centralt håll både bli berikade 
och mera mångdimensionella samt redan från början till stor del vara förankrade bland olika 
organisationer och grupper av professionella. Dessa budskap kan sedan ges ytterligare 
legitimitet och spridning i olika former av nätverksprocesser. Frågan är dock om det är 
relevant att tala om kunskapsstyrning när det gäller dessa processer. Kunskapen kan inte ses 
som en slutprodukt som förflyttas i ett oförändrat skick mellan olika nivåer och personer utan 
som ett råmaterial som ständigt omarbetas och anpassas, bland annat till lokala förhållanden 
och olika typer av konkreta situationer. I detta avseende kan man alltså hävda att ett ökat stöd 
till nätverksstrukturer och underlättandet av nätverksprocesser innebär en form av 
kontrollförlust från de styrande organens sida. 
 
SN-DD representerar en rörelse ”nerifrån” där en viktig del av målsättningen är att föra 
målgruppens talan och verka som en påtryckargrupp gentemot de berörda myndigheterna. 
Denna politiska funktion som SN-DD har förutsätter en fristående ställning i förhållande till 
samhällets ordinarie, byråkratiska strukturer. Ett nätverk av denna typ kan således inte 
planeras ”uppifrån”. Både SN-DD, liksom nätverkstrukturer och –processer mera generellt, 
kan däremot på flera sätt stödjas uppifrån, vilket denna utvärdering visar. 
 
Förutsättningen för att KPM-projektet verkligen inneburit det stöd för SN-DD som det 
faktiskt blev beror bland annat på 
 
Att samordningen innan projektet tillsattes hade ”lyssnat neråt” och fört en dialog med både 
SN-DD och andra berörda aktörer  
Att ett relativt stort utrymme gavs åt de nätverksansvariga att utforma projektet i enlighet med 
de behov som framträdde efter hand 
Att det under projektets genomförande hela tiden funnits en vilja till samarbete och dialog hos 
alla de berörda aktörerna, NPS, KPM och SN-DD. 
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Bilaga 1 Metod och tillvägagångssätt 

 
Vid utvärderingen har en kvalitativ metod använts, som innefattar analys av dokument, 
deltagande observation i samband med två konferenser samt intervjuer. Huvuddelen har 
utgjorts av intervjuer med personer som antingen varit aktivt deltagande i eller haft nära 
anknytning till SN-DD och/eller KPM-projektet. Intervjuerna har skett utifrån en 
halvstrukturerad intervjuguide men med relativt stort utrymme för de intervjuade 
personerna att själva lyfta fram teman som de funnit relevanta. 
 
Under perioden mars 2007-februari 2008 har 13 personer intervjuats vid sammanlagt 20 
tillfällen. Flera personer har alltså intervjuats vid mer än ett tillfälle. Tre av intervjuerna 
har skett per telefon medan övriga skett vid personliga sammanträffanden. Intervjuerna 
har varat mellan en halvtimme och en och en halv timme. Intervjuerna har spelats in och 
transkriberats i sin helhet. 
 
Intervjupersoner: 
 
Sven-Eric Alborn, KPM (projektansvarig) 
Ulf Eek, SN-DD 
Alf Håkansson, SN-DD (kassör) och KPM (medlem i styrgruppen) 
Birgitta Junvik, SN-DD (suppleant i styrelsen) 
Elin Löfroth, SN-DD (ordförande) 
Lena Molin, KPM (projektledare) 
Catarina Norman, SN-DD (vice ordförande) 
Birgitta Ravens, SN-DD (styrelsemedlem) och KPM (medlem i referensgruppen) 
Tommy Strandberg, SN-DD (tidigare ordförande) 
Karin Westling, länssamordnare, Jönköping 
Ing-Marie Wieselgren, NPS och KPM (medlem i styrgruppen) 
Agneta Öjehagen, SN-DD (forskare och styrelsemedlem) och KPM (medlem i 
styrgruppen) 
Malin Östling, SN-DD 
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Bilaga 2 Missbruk och samtidig psykisk sjukdom. En programförklaring i 10 punkter 
 
Regeringen utsåg år 2002 Björn Fries till nationell narkotikasamordnare och år 2003 
Anders Milton till nationell psykiatrisamordnare. I uppdragen ingår att identifiera 
problemområden och stödja utveckling av vård- och behandlingsinsatser för personer med 
missbruk respektive psykisk sjukdom. Båda samordnarna har identifierat personer med 
missbruk och samtidig psykisk sjukdom som en av de mest utsatta grupperna i vårt 
samhälle. Trots detta finns det få vård- och behandlingsinsatser anpassade för denna 
grupp. Därför har samordnarna gemensamt tagit initiativet till denna programförklaring. 
 
Syftet är att slå fast grundförutsättningarna för att bättre möta behoven hos personer med 
både missbruk och psykisk sjukdom. Med psykisk sjukdom avser vi såväl psykisk 
störning, psykiskt funktionshinder som neuropsykiatriskt funktionshinder. 
 
1. Öka medvetenheten 

Psykisk sjukdom är vanligt förekommande hos personer med missbruk. Missbruk förekommer hos 
många med psykisk sjukdom och utgör en riskfaktor för dålig prognos. Det måste finnas en 
medvetenhet om att denna dubbla problematik är vanlig och att huvudmännen gemensamt har ansvar 
för att erbjuda insatser som tar hänsyn till detta. 
 

2. Missbruk och psykisk sjukdom ska behandlas samtidigt 
Aktuell kunskap visar att missbruk och psykisk sjukdom ska behandlas samtidigt i integrerade program. 
Även kroppslig ohälsa måste uppmärksammas och ges adekvat behandling. Det finns idag inget stöd för 
ett förhållningssätt där ett av problemen måste vara behandlat innan nästa kan åtgärdas. För de svårast 
sjuka är det helt nödvändigt att det finns uppsökande verksamhet och uthålligt motiveringsarbete. 
 

3. Erbjud lättillgänglig vård 
Behandlings- och stödinsatserna måste ges på ett sådant sätt att de uppfattas som attraktiva erbjudanden. 
Insatserna ska vara lättillgängliga och erbjudas kontinuerligt under lång tid. 
 

4. Alla ska ha makt över sitt eget liv 
Målet för de integrerade insatserna är att personen ska återfå makten över sitt eget liv och få en ökad 
delaktighet i samhället. 
 

5. Anpassa organisationer och verksamheter 
Organisationen och verksamheterna måste anpassas. För lyckade resultat med personer med 
komplicerad problematik verkar det vara en fördel att kunna erbjuda en integrerad verksamhet med ett 
tydligt ansvar för personens hela livssituation. 
 

6. Prioritera personer med dubbel problematik 
Risken för en allvarlig funktionsnedsättning och negativ utveckling av den psykiska hälsan är stor vid 
samtidigt missbruk och psykisk sjukdom varför denna grupp skal prioriteras högt. 
 

7. Gemensam behovsanalys krävs 
Utifrån en bred utredning görs en gemensam bedömning av behov och en samordnad plan med berörda 
aktörer och resurser i nätverket. Kontinuitet är avgörande för framgång. 
 

8. Samordna insatserna 
Samordnade insatser över huvudmannagränserna med långsiktigt helhetsperspektiv är 
samhällsekonomiskt lönsamt och minskar det personliga lidandet för såväl personen själv som för 
närstående. Det ska alltid finnas en ansvarig samordnare i det professionella nätverket. 
Samordningsfunktionen ska arbeta långsiktigt och inte släpa taget så länge som det finns behov av den. 
 

9. Använd resurserna mer effektivt 
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Idag görs i många fall stora insatser för denna grupp men på ett ineffektivt sätt. Befintliga resurser 
måste användas mer kostnadseffektivt men det behövs också ökade satsningar på denna grupp för att på 
lång sikt uppnå samhällsekonomiska vinster. 
 

10. Insatserna måste bygga på gemensam grundsyn 
Gemensam grundsyn bland alla berörda aktörer är en viktig förutsättning för effektivt samarbete.  

 
 
 
Maj 2005 
 
Nationell psykiatrisamordning 
Nationell narkotikapolitisk samordning 
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