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SAMMANFATTNING 
 

Syftet med föreliggande studie har varit att utforska hur medarbetare inom socialtjänsten och 

psykiatrin upplever samverkansarbetet mellan dem när de arbetar med patienter/klienter som 

vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård. Detta med avsikt att belysa vilka förutsättningar 

respondenterna anser är viktiga för att samverkan skall fungera i dessa fall. Studien är baserad 

på en kvalitativ enkät som skickats ut till medarbetarna samt en semistrukturerad intervju som 

genomförts med en psykiatrisamordnare som arbetar för en av kommunerna som inkluderats i 

enkätutskicket. Resultatet för denna studie visar att de flesta upplever att det existerar en 

etablerad samverkan men att den också har utvecklingsmöjligheter. Det har även visat sig att 

medarbetare inom socialtjänsten uttrycker en önskan om att bli inkluderade i 

samverkansprocessen i ett tidigare skede samt att de anser att samverkan bör utvecklas i det 

skede där patienten/klienten skrivs ut efter vården. Psykiatrins medarbetare anser dock generellt 

att samverkan fungerar på ett önskvärt sätt samtidigt som några poängterar att 

ansvarsfördelningen och kontaktvägarna kan upplevas vara problematiska delar i samverkan. 

Utöver detta uttrycktes det även att större kunskap om varandras yrkesområde och respekt för 

varandras yrkesidentitet var viktiga förutsättningar för utvecklingen och upprätthållandet av en 

välfungerande samverkan. 
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1. INLEDNING 
Enligt statistik som Socialstyrelsen (2014) tagit fram så vårdades totalt 10709 personer under 

år 2013 enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård, av dessa var 5420 män respektive 5289 kvinnor. 

I riket i stort så vårdas ca 1.1 patienter per 1000 personer enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård. 

Ser man sedan närmare på de län som denna studie valt att fokusera på ser man att Norrbotten 

och Jämtland vårdar ca 0,82 respektive 0,5 patienter per 1000 personer medan både 

Västerbotten och Västernorrland vårdar ca 1.2 patienter per 1000 personer.    

Brusén (2005) skriver om psykiatrireformen som tillkom år 1995 och har inneburit stora 

förändringar för kommuner och landsting. Huvudsyftet med reformen var att tydliggöra 

kommunens ansvar gentemot personer med psykisk sjukdom samt psykiska 

funktionsnedsättningar. Detta var ett uppdrag som kommunerna fick redan år 1982 när den nya 

socialtjänstlagen trädde i kraft. Ansvaret var bland annat att kommunerna skulle se till att den 

nämnda gruppen av människor skulle få sina behov av bostäder och sysselsättning tillgodosedda 

utanför institutionen. Landstingets uppgift blev och är än idag att ge tidiga insatser vid ny- och 

återinsjuknade samt att bedriva en aktiv psykiatrisk vård och att sedan följa upp vårdinsatserna.  

 

Drygt 10 år efter att reformen trädde i kraft efterlystes det i Nationell psykiatrisk samordning, 

“ambition och ansvar” (SOU 2006:100) att kommun och landsting skulle uppfatta omsorgen 

om personer med psykiska funktionsnedsättningar som ett gemensamt ansvar och därför också 

samarbeta utifrån detta. Socialstyrelsen (2008a) konstaterade då i sin lägesrapport att 

kommunerna har förbättrat insatserna till personer med psykiska funktionsnedsättningar och 

psykisk sjukdom. Majoriteten av kommunerna hade börjat inventera gruppens behov. Dock 

fanns det ännu mycket kvar att göra (Linderot, 2011). 

 

Samarbetet mellan psykiatrin och socialtjänsten inleds många gånger så pass sent att 

socialtjänsten ibland har mycket kort tid att ordna något innan klienten blir utskriven från 

psykiatrisk slutenvård, när de inkluderas i samverkan. Denna tidsram ger socialtjänsten små 

möjligheter till att ordna ett bra boende och ett bra personalstöd, vilket ökar risken för framtida 

återinskrivningar på psykiatrisk slutenvård markant (Brusén, 2005).  

 

Studien har relevans för det sociala arbetet eftersom många socionomer arbetar med klienter 

som påverkas indirekt eller direkt av psykisk ohälsa och en del av dessa vårdas inom psykiatrin 

genom lagen om psykiatrisk tvångsvård. Psykiatrin och socialtjänsten verkar båda inom 

människobehandlande organisationer vars samverkan då blir grundläggande för klienternas 

välmående. Distinktionen av socionomens roll i samverkan mellan dessa är viktig för att uppnå 

ett fungerande socialt arbete inom psykiatrin.  

 

 

 



4 
 

1.2 Syfte 

Syftet med studien har varit att undersöka hur samverkan mellan socialtjänst och psykiatri 

fungerar i relation till patienter/klienter som vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård. 

Avsikten har varit att belysa hur de som arbetar inom psykiatrin respektive socialtjänsten 

upplever att samverkan fungerar samt vilka utvecklingsmöjligheter de ser.  

1.3 Frågeställningar 

 Hur upplever de olika yrkesområdena att samverkan fungerar? 

 

 Hur upplever respondenterna att samverkan fungerar under de olika stegen i LPT-

vården? 

 

 Hur skiljer sig synen på samverkan mellan dessa verksamheter? 

 

2. BAKGRUND 

 
År 1996 antogs Madriddeklarationen av Världspsykiatriska föreningen. I den fastställs etiska 

riktlinjer som skall uppfyllas av den psykiatriska vården, bland annat nämns att psykiater skall 

styras av respekt för patienterna och omtanke om deras välbefinnande och integritet. Utöver 

detta står det också att patienterna har rätt att medverka i behandlingsarbetet och att de ges 

möjlighet att fatta frivilliga och informerade beslut (Ottosson & Ottosson, 2007).  

2.1 Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård 

Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) står i undantag från kravet på respekt för 

självbestämmandet. Vården som ges enligt LPT inriktas på att få patienten i stånd till att 

frivilligt medverka i fortsatt vård utan tvångslag. Rekvisiten för att en patient skall få vård enligt 

LPT är att patienten lider av en allvarlig psykisk störning vilket vanligtvis innebär psykos, 

depression med suicidrisk eller svårare personlighetsstörning. Det skall handla om ett 

oundgängligt behov av psykiatrisk vård som inte kan ges på annat sätt än genom intagning och 

patienten skall motsätta sig vården. Om dessa krav uppfylls så blir det aktuellt med beslut om 

tvångsvård och behandling utan krav på samtycke från patienten. (Ottosson & Ottosson, 2007) 

I LPT 2 § står det att: Tvångsvård enligt denna lag ges som sluten psykiatrisk tvångsvård eller, 

efter sådan vård, som öppen psykiatrisk tvångsvård. Vård som ges när patienten är intagen på 

en sjukvårdsinrättning benämns sluten psykiatrisk tvångsvård. Annan vård enligt denna lag 

benämns öppen psykiatrisk tvångsvård. Tvångsvården skall syfta till att sätta patienten i stånd 

att frivilligt medverka till nödvändig vård och ta emot det stöd som han eller hon behöver. Lag 

(2008:415). 
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2.2 Vad innefattar vården? 

Tvångsvårdens syfte är att patienten frivilligt skall medverka till den vård denne behöver. År 

2000 infördes proportionalitetsprincipen in i lagen om psykiatrisk tvångsvård vilket innebär att 

tvångsåtgärder endast får användas om det står i rimlig proportion till syftet. I dessa fall är det 

nödvändigt att vidta tvångsåtgärder mot patienten.   

Dessa åtgärder kan vara: Tvångsmedicinering vilket enbart får ske efter beslut om intagning 

med undantag om patienten blir kvarhållen i väntan på beslutet och läkaren anser att det finns 

en akut fara för patientens liv och fara. Bältesläggning som kan bli aktuellt om det uppkommit 

en hastig nödsituation där det finns omedelbar fara att patienten skadar sig själv eller andra om 

denne inte spänns fast och detta får bara ske kortvarigt. Om detta händer skall vårdpersonal 

finnas närvarande hela tiden. I de fall där längre bältesläggning behövs rapporterar chefsläkaren 

detta till socialstyrelsens regionala tillsynsenhet. Det samma gäller med avskiljning, patienten 

får inte isoleras från de andra längre än åtta timmar utan att tillsynsenheten är upplysta om det. 

Med avskiljning menas att patienten isoleras från andra intagna om det anses nödvändigt på 

grund av att patienten genom aggressivt eller störande beteende allvarligt försvårar vården med 

de övriga intagna. Slutligen finns tvångsåtgärderna ytlig kroppsbesiktning och kroppsvisitation. 

Dessa används för att försäkra sig om att patienten inte har med sig otillåtna saker in på 

avdelningen (Linderot 2011).   

2.3 Allvarlig psykisk störning 

Allvarlig psykisk störning (Socialstyrelsen 2009) är ett samlingsbegrepp inom juridiken som i 

första hand handlar om tillstånd av psykotisk karaktär, således tillstånd med symptom som 

vanföreställningar, hallucinationer och förvirring. Till allvarlig psykisk störning räknas också 

allvarliga depressioner med suicidrisk in. Linderot (2011) beskriver vidare att bedömningen om 

en psykisk störning är allvarlig sker utifrån störningens art och vilken grad den är. Med 

begreppet art menar man själva sjukdomstypen och graden är hur svåra symptomen är för 

tillfället.  

Begreppet tillämpas i brottsbalken så väl som i tvångsvårdslagstiftningen. Anledningen till att 

det är ett gemensamt begrepp grundar sig i att man eftersträvat en enhetlig sjukdomsbenämning 

i både det straffrättsliga samt i vårdlagstiftningen. Tanken var också att stärka helhetssynen på 

patienten i tvångsvårdslagstiftningen genom att inte endast avgöra om tvångsvård var aktuellt 

genom ett helt och hållet biologiskt sjukdomsbegrepp. I och med detta definierades även 

rättsligt de psykiska störningar som i vissa fall bör ha psykiatrisk tvångsvård som följd (SOU 

1996:185). 
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2.4 Vårdplan 

I LPT 16 § står följande om vårdplan: En vårdplan skall upprättas snarast efter det att patienten 

har tagits in för tvångsvård. Vårdplanen skall ange de behandlingsåtgärder och andra insatser 

som behövs för att syftet med tvångsvården skall uppnås och för att resultaten av dessa insatser 

skall kunna bestå. Så långt möjligt skall planen upprättas i samråd med patienten. Om det inte 

är olämpligt skall samråd ske också med dennes närstående. Chefsöverläkaren skall undersöka 

om patienten har behov av stöd från socialtjänsten. Så långt det är möjligt skall detta ske i 

samråd med patienten. Lag (2000:353) 

I en lagkommentar till 16 § LPT, av Grönwall och Holgersson (2009), gällande sista stycket så 

står det att man kan utgå från att det kan finnas behov att ta kontakt med socialtjänsten och att 

det bör noteras att det finns en sekretessbrytande bestämmelse i 43 § LPT som möjliggör detta.  

I prop. 1999/2000:44 anför regeringen bland annat följande motivering till de ändrade 

bestämmelser som genomförts gällande vårdplan:  

Efter införandet av LPT har kravet på behandlingsplanering inom hälso- och sjukvården 

förstärkts... Användningen av behandlingsplaner utgör en del av det kvalitetsutvecklingsarbete 

som skall bedrivas enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd... Av vårdplaner skall 

framgå inte bara patientens vård- och behandlingsbehov utan även hans behov av bostad, stöd 

och service samt arbete, utbildning eller annan sysselsättning. Om det visar sig att det finns 

behov av insatser från kommunen, bör vårdplaner självfallet upprättas i samråd med 

socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården... En sådan samordnad vårdplan bör 

klargöra behovet av och formerna för samarbete och samverkan mellan berörda sjukvårdande 

och sociala insatser kring vård och omsorg. Chefsöverläkaren bör därför liksom hittills vara 

skyldig att klarlägga om patienten har behov av stöd från socialtjänsten. Ansträngningar bör 

därvid självklart göras för att ge patienten en individuellt anpassad information som tillgodoser 

patientens delaktighet. Ytterst bör dock uppgifter om en patient liksom hittills enligt den 

sekretessbrytande bestämmelse som gäller vid psykiatrisk tvångsvård kunna lämnas ut utan 

hinder av sekretessen inom socialtjänsten, om det behövs för att chefsöverläkaren skall kunna 

fullgöra sitt ansvar. (Grönwall & Holgersson, 2009, s. 115) 

2.5 Socialtjänstlag (2001:453) 

Socialtjänstlagen har några viktiga vägledande principer. Bland annat frivillighet, 

självbestämmande och helhetssyn. Med helhetssyn menas att samtliga av individens behov 

skall tas i beaktan. Frivillighet och självbestämmande innebär att den enskilde sedan skall 

bestämma själv om erbjudandet skall tas emot. Det går alltså inte att förhålla sig till dessa 

principer och samtidigt påtvinga socialtjänstens insatser. (Bergstrand, B-O, 2015)  

I Socialtjänstlag (2001:453) beskriver 2 kap 7§ att när den enskilde har behov av insatser både 

från socialtjänsten och från hälso- och sjukvården skall kommunen tillsammans med landstinget 

upprätta en individuell plan. Planen skall upprättas om kommunen eller landstinget bedömer att 

den behövs för att den enskilde skall få sina behov tillgodosedda, och om den enskilde 

samtycker till att den upprättas. Arbetet med planen skall påbörjas utan dröjsmål. 
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Planen skall när det är möjligt upprättas tillsammans med den enskilde. De närstående skall ges 

möjlighet att delta i arbetet med planen, om det är lämpligt och den enskilde inte motsätter sig 

det. Av planen skall det framgå vilka insatser som behövs, vilka insatser respektive huvudman 

skall svara för, vilka åtgärder som vidtas av någon annan är kommunen och landstinget samt 

vem av huvudmännen som skall ha det övergripande ansvaret för den individuella planen. 

(2009:981) 

2.6 Socialpsykiatri och psykiatrisamordnare 

Begreppet socialpsykiatri kan innefatta många olika saker. En definition är att man organiserar 

psykiatrin på ett speciellt sätt eller att sociologiska och socialpsykologiska teorier används för 

att påverka de olika verksamheterna inom psykiatrin. Inom socialpsykiatrin betonar man sociala 

aspekter framför medicinska. När mentalsjukhusen lades ned i samband med psykiatrireformen 

så startades olika socialpsykiatriska verksamheter upp, exempelvis boenden och dagaktiviteter. 

Dessa ligger på kommunens ansvar. Ansvaret innebär också att de skall hjälpa personer med 

psykiska funktionsnedsättningar att klara sin dagliga livsföring (Andersson-Höglund & 

Hedman-Ahlström, 2002). 

Inom flertalet kommuner finns ofta utsett en psykiatrisamordnare. Dennes uppgift innefattar 

bland annat att ansvara för planering av den kommunala verksamheten för målgruppen, att delta 

i samverkan med andra huvudmän kring de gemensamma verksamheterna och att verka som 

kommunens kontaktperson i frågor som rör målgruppen. (Dorotea Kommun, 2015) I oktober 

år 2003 så beslutade regeringen att utse en nationell psykiatrisamordnare vars uppgift blev att 

se över de frågor som rör samverkan, samordning, arbetsformer, resurser, personal och 

kompetens för områdena social omsorg, vård samt rehabilitering av psykiskt sjuka och psykiskt 

funktionshindrade. Dennes uppgift blev även att kontinuerligt underrätta regeringen om arbetets 

resultat och när det behövs ge förslag om eventuella ändringar i författningarna samt 

förtydligande av rådande regelverk i frågan (SOU 2006:100). 

2.7 Samverkan i lagar och föreskrifter 

De myndigheter och organisationer som samverkar i gällande patienten/klienten som vårdas 

enligt LPT gör detta under flera olika regelverk, lagar och förordningar. Detta innebär att det 

ansvar som de har också anges i dessa. Något som kan leda till ojämlika roller i detta är att de 

olika individerna inom samverkan är på varierade yrkesmässiga statusnivåer vilket innebär att 

det skiljer sig i hur stor utsträckning de har ansvar (Danermark, 2003). 

 

I regeringens proposition (2007/08:70) infördes en ny vårdform – öppen psykiatrisk tvångsvård 

och öppen rättspsykiatrisk vård. Detta infördes den första september år 2008. Vårdformen 

innebär att tvångsvården får bedrivas utanför sjukvårdsinrättningen och förutsätter bland annat 

att patienten behöver iaktta vissa villkor för att kunna ges nödvändig vård. I denna proposition 

understryker regeringen att den nya vårdformen förutsätter att hälso- och sjukvården samverkar 

med socialtjänsten för att ge varje patient den vård och det stöd som han eller hon behöver. 
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I och med Psykiatrireformen 1995 överlämnades ansvaret för 50 000 psykiskt funktionsnedsatta 

till kommunerna. Detta innefattande ansvar för boende, arbete, daglig sysselsättning, sociala 

kontakter, fritid samt sjukvård upp till läkarnivå. Ett annat ansvar kommunerna fått i och med 

detta är betalningsansvaret vilket innebär att när patienter vårdats mer än tre månader 

sammanhängande i sluten psykiatrisk vård och är klara för utskrivning så har kommunerna ett 

ansvar och därmed tryck på sig för att hitta lämpliga boendeformer för dessa personer. Efter att 

mentalsjukhusen lagts ned så har detta inneburit att de psykiskt funktionsnedsatta är mer synliga 

i samhället, vilket eftersom de är en del av ett välfärdssamhälle, bidrar till en gemensam 

utmaning för socialtjänsten och psykiatrin. Samordningen mellan socialtjänsten och vården 

syftar till att de sociala funktionerna uppmärksammas i lika stor utsträckning som 

sjukdomssymptomen. (Ottosson & Ottosson, 2007) 

2.8 Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd gällande samverkan vid in- och utskrivning av 

patienter i slutenvården (SOSFS 2005:27) är tillämpliga i samband med informationsutbyte 

mellan olika vård- och omsorgsgivare, vid in- och utskrivning av patienter. Föreskrifterna 

innehåller bland annat information om vilka rutiner som skall gälla för samverkan. Rutinerna 

skall utformas i samråd mellan landstingen och kommunerna. Dessa skall innehålla rutiner för 

vårdplanering, utskrivning samt för informationsöverföring. Exempelvis innefattar detta planer 

för utskrivning av patienter från slutenvården till öppenvården och socialtjänsten.  

 

Innehållet i rutinerna skall vara:  

1. vilka som är ansvariga för att sända respektive ta emot in- och ut- skrivningsmeddelanden, 

2. vilka som skall kallas till vårdplaneringen, 3. hur den behandlande läkaren skall kalla till 

vårdplaneringen, 4. hur den behandlande läkaren skall få besked om att kallelsen till 

vårdplaneringen har mottagits, och 5. vilka som har utsetts till att justera vårdplanen och hur 

den skall justeras. 

 

Föreskrifterna innefattar även bestämmelser om vårdplanering. Det är den behandlande läkaren 

som ansvarar för att, efter samråd med patienten, närstående samt företrädare för berörda 

enheter, fastslå vårdplaneringens genomförande. Kompetent personal från de berörda enheterna 

skall också delta i vårdplaneringen för att patientens behov av insatser efter utskrivning skall 

kunna tillgodoses. 

 

I 4 § SOSFS (2005:27) står det också att:   

Av vårdplanen skall det tydligt framgå vilka insatser efter utskrivningen från den slutna vården 

som behövs för att en hälso- och sjuk- vård och socialtjänst av god kvalitet skall uppnås. 

Vårdplanen skall samordnas med eventuell planering för patienten som fanns före 

inskrivningen i den slutna vården.  

 

Om överföring av information står det att:  

Information om patientens behov av hälso- och sjukvård och socialtjänst skall, om det inte finns 

hinder för detta enligt sekretesslagen (1980:100) eller lagen (1998:531) om yrkesverksamhet 
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på hälso- och sjukvårdens område, överföras mellan berörda enheter inom den slutna vården 

och den öppna vården samt socialtjänsten. 

  

2.9 Gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet 

År 2003 trädde lagen om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet i kraft. I 1 § står 

det att ett landsting och en eller flera kommuner som ingår i landstinget får genom samverkan 

i en gemensam nämnd gemensamt bland annat fullgöra landstingets uppgifter vad gäller lagen 

om psykiatrisk tvångsvård samt kommunens uppgifter enligt Socialtjänstlagen. Vidare beskrivs 

det i 2 § att landstinget och kommunen eller kommunerna får samverka enligt denna lag endast 

om uppgifter från såväl landstinget och kommunen eller kommunerna ingår i denna 

gemensamma nämnds ansvarsområde. Detta innebär att det bör finnas nämnder i kommunen 

som har möjlighet att samverka inom frågor som gäller lagen om psykiatrisk tvångsvård samt 

socialtjänstlagen (SFS 2003:192).  

2.10 Offentlighets och sekretesslag (2009:400) 

Hur sekretessen mellan myndigheter när en klient/patient vårdas enligt LPT ser ut beskrivs på 

följande vis i OSL 26 kap 9§ : ”Sekretessen för uppgifter inom hälso- och sjukvården hindrar 

inte att en uppgift om en enskild eller närstående till denne lämnas från en myndighet inom 

hälso- och sjukvården till en annan sådan myndighet eller till en myndighet inom socialtjänsten, 

om det behövs för att ge den enskilde nödvändig vård, behandling eller annat stöd och denne 

1. inte har fyllt arton år, 2. fortgående missbrukar alkohol, narkotika eller flyktiga 

lösningsmedel, eller 3. vårdas med stöd av LPT eller LRV.”  (2009:400). 
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3. METOD 

3.1 Datainsamling 

Studien har genomförts med hjälp av enkäter (se bilaga 2) som skickats ut via mail till 

verksamhetschefer inom psykiatrin och socialtjänsten. Dessa har blivit ombedda att skicka 

vidare enkäten till sin personal tillsammans med den information om studien som bifogats. När 

svaren på enkäterna sedan kommit in så har de överförts till programmet Excel, där en översikt 

av materialet har sammanställts. Vidare har materialet överförts i ett ordbehandlingsprogram 

och analyserats med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. 

Enkäterna har utformats med den kvalitativa innehållsanalysen i åtanke. Anledningen till varför 

studien tagit en kvalitativ inriktning är för att den behandlar frågor som är av känslig karaktär 

och syftet innefattar att undersöka respondenternas upplevelser. Vilket i en enkät med styrda 

svarsalternativ kan vara problematiskt att analysera medan det i detta fall med öppna frågor blir 

mer troligt att det går att analysera någonting kärnfullt som svarar mot syftet, från den insamlade 

datan. Anledningen till varför två av frågorna utformades med en kvantitativ karaktär var för 

att det därmed skulle bli lättare att analysera skillnader då resultaten på frågan, i och med att 

den ställts på ett kvantitativt sätt också blev tydligare. 

 

Studiens 12 enkätrespondenter har även kompletterats med en kvalitativ intervju för att kunna 

stärka studiens trovärdighet. Till denna intervju gjordes ett intervjuschema (se bilaga 3) som 

innehöll tio semistrukturerade frågor. Denna frågeteknik beskriver Bryman (2011) som att 

frågorna är allmänt formulerade, att de inte behöver tas upp i någon specifik ordningsföljd samt 

att intervjuaren skall ha möjlighet till att ställa uppföljningsfrågor. En annan anledning till att 

använda denna typ av intervju är för att intervjupersonen själv skall kunna resonera och tala 

öppet kring frågorna och på så sätt ge ett mer tillförlitligt svar. 

3.2 Urval av respondenter  

Urvalspopulationen har varit de som arbetar på arbetsplatserna psykiatrin och socialtjänsten. 

Individerna som valts ut för studien har sedan mer specifikt varit socialsekreterare som arbetar 

med utredning för vuxna individer samt personal inom psykiatrin som arbetar med patienter 

som vårdas enligt LPT. Personal inom psykiatrin har varit allt från skötare till överläkare. 

Anledningen till varför ett så stort spann av personalen inom psykiatrin inkluderades var dels 

för att de alla är involverade i LPT-vården samt för att öka chanserna för att nå ut till tillräckligt 

med respondenter. 

Redan tidigt i processen gjordes valet att använda en enkät för att samla in data med anledningen 

att det är mer tidseffektivt för urvalspersonerna att svara på en enkät samt att studien sträcker 

sig till andra län än Västerbotten och därför skulle det ta mycket tid om dessa aktuella län skulle 

ha besökts för att få intervjuer. Enkäten utformades med 12 frågor totalt där två frågor var 

ordinala samt två nominala frågor, resterande var öppna frågor. Varför majoriteten var öppna 

frågor var för att respondenterna själva skulle få reflektera och skriva ner svaret. Detta för att 

kunna se skillnader mellan de olika verksamheterna samt de enskildas svar.  
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Det blev naturligt att utgå från att kontakta respondenter i Västerbotten i och med att studien 

genomförts inom ramen för socionomprogrammet vid Umeå Universitet. Dock skulle det inte 

vara möjligt att få in tillräckligt med data utan att sträcka sig utanför länsgränserna, därför har 

även respondenter i angränsande län (Jämtland, Norrbotten och Västernorrland) inkluderats. 

Vid en av de verksamheter som inledningsvis kontaktades, framkom det att denna verksamhet 

inte bedrev vård enligt LPT. Verksamheten uteslöts därför omedelbart ur studien och en annan 

verksamhet kontaktades istället. 

 

Den person som intervjuats arbetar som psykiatrisamordnare inom en kommun där LPT 

tillämpas regelbundet. Detta gör intervjupersonen lämplig för denna studie då denne ansvarar 

för samordningen av psykiatriska stödinsatser inom kommunen och därmed har stor kunskap 

och insikt inom det aktuella ämnet. 

 

På grund av beslutet att ge verksamhetscheferna uppgiften att skicka vidare webenkäten till sina 

anställda så finns det ingen möjlighet att veta hur många bortfall som uppstått. Det enda som 

kan bekräftas är att det varit många bortfall i jämförelse med det antal respondenter som kunde 

förväntas. Enkäten fick 12 svar vilket kan anses lite med tanke den mängd anställda det finns 

inom handläggning av vuxna ärenden på socialtjänsten samt medarbetare på psykiatrin runt om 

i angränsande län till Västerbotten samt i Västerbotten, som rimligtvis bör ha fått kännedom 

om enkäten. Däremot finns det bara två partiella bortfall bland de svar som kommit in, dessa 

bortfall var från en och samma respondent.  

3.3 Analysmetod 

Bryman (2011) beskriver kvalitativ innehållsanalys genom att man analyserar texter på ett 

systematiskt och replikerbart sätt genom att fastställa innehållet med hjälp av kategorier. För 

att komma fram till det bakomliggande temat för studien transkriberas och registreras datan för 

att kunna hitta meningsbärande ord och meningar som sedan placeras under de givna 

kategorierna.   

Efter att ha stängt enkäten för nya svar så sammanställdes vad respektive respondent hade svarat 

på alla frågor, därefter valdes meningsbärande enheter ut från svaren och utifrån dessa kodades 

materialet vilket sedan resulterade i relevanta koder. Utifrån dessa koder formulerades 

kategorier som koderna parades ihop under. Efter att de koder som skulle användas valts ut så 

skrevs alla koder upp för att få en överblick över materialet. I detta läge noterades det hur 

koderna kunde sammankopplas. På så sätt kunde dessa kategorier bestämmas och detta gjordes 

sedan så att samtliga koder hamnade under någon av kategorierna. I slutskedet av processen 

redigerades också ett antal koder som ansågs ha likande eller samma innebörd. De kategorier 

som koderna bildat resulterade sammantaget i ett övergripande tema som kom att beskriva 

innehållet i resultatet. 

 

De frågor som ställts med svarsalternativ som bestått av siffror på skalor har sedan 

sammanställts i tabeller. Datan har sedan utlästs ur tabellerna och analyserats för att kunna 

utläsa skillnader i svaren från de olika grupperna av respondenter.  
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Analysen av samtliga frågor har därefter gjorts genom att resultatet har kopplats samman med 

de teorier och den tidigare forskning som finns med i studien.  

 

Utöver enkäten så har även intervjun analyserats. Detta har gjorts i flera steg. Det första steget 

var att transkribera det råmaterial som kommit in vid intervjun, i sin helhet. Efter detta så har 

intervjun i likhet med intervjuerna också kodats och kategoriserats genom att ta ut 

meningsbärande enheter. Vid kodning av detta material så tillkom en ny kod utöver de tidigare. 

Därefter har detta material också kopplats samman med de teorier och den tidigare forskning 

som även använts i analysen av enkäterna. 

3.4 Forskningsetiska överväganden 

Respondenterna informerades via ett missivbrev (se bilaga 1) om de forskningsetiska principer 

som gäller för svensk forskning vilket Bryman (2011) beskriver. Dessa innefattar följande; 

Informationskravet, vilket i detta fall innebar att uppgiftslämnaren blev informerad om syftet 

och frågeställningarna för studien, hur enkäten skulle genomföras och vad intervjupersonen 

eventuellt skulle komma att bidra med till studien. Samtyckeskravet innebar att 

intervjupersonerna också erhöll information om deras rätt att bestämma över sin medverkan 

och att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande om så önskades. Vidare informerades de 

om konfidentialitetskravet, vilket gäller principen att uppgifter om intervjupersonerna skulle 

komma att behandlas med anonymitet i så hög grad som möjligt. Med hänsyn till 

nyttjandekravet redogjordes det för att de uppgifter som samlats in i samband med enkäterna 

endast skulle komma att användas för denna studie. 

 

Det som hade kunnat riskera konfidentialiteten för de som svarat på enkäten är det faktum att 

det blev tillfrågade om både vilken ort samt vilken arbetsplats de arbetade vid. I slutänden så 

presenterades inte orterna i uppsatsen vilket därmed stärkte konfidentialiteten något, dock 

beslutades det att arbetsplatserna skulle presenterats. Detta ansågs inte påverka konfidentialitet 

i någon större utsträckning utan relationen mellan ort och arbetsplats och dessutom var det av 

stor vikt att behålla denna information, för att kunna belysa skillnader mellan de olika 

yrkesområdena vilket var en del av studiens syfte. 

 

Intervjupersonen informerades även inför intervjun om de forskningsetiska principerna samt 

tillfrågades om citat fick användas. Konfidentialitetskravet gentemot intervjupersonen kom 

dock inte att kunna stärkas helt då det inte finns många psykiatrisamordnare per län och 

uppgifter om vilka län och kommuner som inkluderats redovisats i studien. Därför togs beslutet 

om att hålla kön, kommun och län konfidentiellt för att stärka anonymiteten något för 

intervjupersonen.   
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3.5 Kvalitetsaspekter 

Under hela arbetets process har begreppen validitet, reliabilitet och generaliserbarhet tagits i 

beaktning. Validitet handlar om att alla faser i studien skall vara relevanta i förhållande till 

problemställningen. Det skall också under hela arbetets gång finnas en röd tråd. Detta har 

genomförts genom att ha tydliga rubriker samt underrubriker så att läsaren lättare kan följa med 

i de olika delarna. Med reliabilitet menas att allmänheten skall kunna lita på att insamlad data 

stämmer och detta för att sedan kunna applicera den i andra sammanhang (Harboe, 2013). 

Reliabiliteten styrks i studien genom att den med tydlighet ha beskrivit metod och 

tillvägagångssätt samt att det finns bifogade bilagor som gör att läsaren kan se det som gjorts 

under studiens gång. Slutligen används begreppet generalisering för att kunna säga något om i 

vilken utsträckning undersökningens resultat skulle kunna tillämpas till andra grupper och 

situationer än vad som togs upp i den specifika undersökningen. Då detta är en kvalitativ studie 

som till största del har tillhandahållit data från en enkät går det inte att generalisera resultatet 

till andra miljöer menar kritiker (Bryman, 2011). 12 respondenter har svarat på enkäten 

samtidigt som enbart en intervju har genomförts vilket gör att denna studie inte är fullt 

generaliserbar eftersom det inte går att dra slutsatser om att annan personal inom psykiatrin  

samt socialtjänsten, i andra län skulle svara på samma sätt som dessa respondenter valt att göra.   

 

Ansvarsfördelning 

Det har redan innan studiens början funnits en tydlig uppfattning om ansvarsfördelningen. 

Texten har i det stora hela producerats av båda författarna i lika stor utsträckning. Utöver detta 

så har Emelie insamlat kontaktinformation till samtliga verksamhetschefer och därefter 

kontaktat dessa via mail. Hon har även upprätthållit kontakten vid eventuella frågor och 

liknande. Samtliga delar i det förberedande skedet producerades av båda författarna. Emelies 

ansvar har även varit att arbeta i excel och att ta fram tabellerna. Under kodning, kategorisering 

och analys har båda bidragit likvärdigt mycket. Matildas huvudsakliga ansvar har varit att 

kontrollera framställningen genom att redigera texten och dess upplägg samt att kontrollera 

översättningar från engelska och grammatisk framställning. Båda har utvecklat alla delar av 

studien eftersom vår uppfattning är att om man haft ansvar för olika delar av uppsatsen så skulle 

formalian ha särskilt sig markant vilket skulle ha gjort att den röda tråden i texten tappats. 

Arbetet har underlättats av att var och en har fått ansvar för det som denne också sedan innan 

varit mer bekväm med. Avslutningsvis känner vi oss nöjda med hur ansvaret för arbetet 

fördelats mellan oss och hur detta på ett naturligt sätt gjort att uppsatsskrivandet fortskridit. 
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4. FÖRANKRING I TIDIGARE FORSKNING 
 

I en artikel av Stanhope, Videka, Thorning & McKay (2015), utreds socialarbetarens roll i 

förhållande till PPACA (patient protection and affordable care act). PPACA är en vårdmodell 

i USA som förespråkar integrerad vård genom en omstrukturering av vårdsystemet. Slutsatsen 

av denna studie är att socialarbetare bör värna om sin roll i samverkan för att kunna växa som 

profession samt att det holistiska synsätt som socialarbetare i denna artikel sägs utgå ifrån är 

viktigt i en förändringsprocess mot en mer integrerad vård. Emellertid så har det sociala arbetet 

som profession ett viktigt ställningstagande att ta i frågan, huruvida man önskar att professionen 

skall definieras som ett vårdyrke med en helhetssyn och specialkunskaper i beteendevetenskap 

i motsats till en beteendevetenskaplig profession som avskiljer sig helt från hälso-och 

sjukvården. 

 

Det sociala arbetet som profession beskrivs enligt Courtney & Moulding (2014) som viktigt i 

de psykiskt sjukas återhämtning. I studien har det utretts hur socialarbetare tar sig an arbetet 

med patienter inom psykiatrin, med inriktning på återhämtning. Det visade sig att de i sitt arbete 

kombinerade vedertagna värderingar inom socialt arbete med principer för återhämtning. 

Slutsatserna från detta blev att den roll som socialarbetarna får i återhämtningen inom psykiatrin 

stärker legitimiteten för det sociala arbetets strävan att förespråka patientens rättigheter i den 

komplicerade kontexten som är tvångsvård. 

 

En studie som gjorts i Taiwan av Wu, Tang, Lin & Chang (2013) fokuserar på socialarbetare 

som arbetar inom psykiatrin och undersöker deras syn på tvångsvård och mänskliga rättigheter. 

De menar att det är socialarbetarnas professionella skyldighet att försvara individens rättigheter 

inom psykiatrin. Resultaten av studien visade att de flesta som tillfrågades ansåg att 

tvångsvården tjänade sitt syfte genom att vårda och samtidigt skydda patienterna. De 

förespråkade patienternas rätt till vad de ansåg vara en god livskvalitet högre än deras rätt till 

att avsäga sig vården och fatta självständiga juridiska beslut. Kön, utbildningsnivå och 

arbetserfarenhet bland de svarande visade sig ha ett starkt samband till hur man ställde sig i 

frågan. Det visade sig även att när socialarbetaren hade en bild av tvångsvården som stötande 

alternativt som terapeutisk så var denna också mer angelägen om att skydda patientens 

mänskliga rättigheter. De kom även fram till att den splittrade rollen som socialarbetarna hade 

som både förespråkare för mänskliga rättigheter och att samtidigt vara en del av en organisation 

som skall skydda patienten och samhället genom tvångsvård, kunde göra att socialarbetarna 

kände sig ängsliga och osäkra i sitt uppdrag. 

 

Romakkaniemi & Kilpeläinen (2015) har analyserat två brukare som återhämtar sig från 

depression genom att studera de bloggar som dessa skrivit. Målet med den här studien var att 

upptäcka möjligheter att utveckla socialt arbete inom den slutna vården genom att analysera 

och reflektera kring möten mellan yrkesverksamma och personer som återhämtar sig från 

depression. Det framkom fyra viktiga punkter för återhämtning, dessa var: en säker 

arbetsrelation, tidsutrymme till att hitta sig själv, att inte aktörer ingriper för snabbt samt att 

brukarna får chans att få en helhetssyn på sitt eget liv. Resultatet från denna narrativa analys 
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visar att det finns ett behov av en socialarbetare inom slutenvården som har en humanistisk 

helhetssyn på patienterna. 

 

Vikten av att det sociala arbetets integration inom psykiatrin påvisas även i en granskning som 

Fisher & Elnitsky (2012) gjort av olika metoder för integration mellan bland annat psykiatrisk 

vård och sociala samhällstjänster, där framkom det att integrationen och samordningen av dessa 

olika verksamheter är viktig för de patienter som exempelvis är kroniskt sjuka och därmed har 

behov av flera olika vård- och stödinsatser. I dessa fall arbetade man utifrån ett 

interorganisationellt förhållande i den hjälp som erbjöds. 

 

En studie av Watson, Thorburn, Ewerett och Raewyn-Fisher (2014) som tar upp hur patienter 

påverkades av den psykiatriska tvångsvården visar att patienternas personliga återhämtning 

efter tvångsvården inte värderades av psykiatrin, i samma utsträckning som den kliniska 

återhämtningen. Den personliga återhämtningen beskrivs som en viktig utgångspunkt för 

tvångsvården. Dock så sågs den psykiatriska tvångsvården i sig som en antites till personlig 

återhämtning för patienterna. Genom att använda sig av en modell med ett holistiskt ramverk 

där den personliga återhämtningen givs stor prioritet så ökas förutsättningarna för att stärka och 

upprätthålla patienternas psykiska välmående. De menar även att psykiatrisk vård helt utan 

tvångsinslag kan liknas vid en utopi men att det ändå är åt det hållet som psykiatrin bör sträva. 

5. TEORIER OM SAMVERKAN 

 
Samverkan kan enligt Danermark och Kullberg (1999) ses som en viktig arbetsform med tanke 

på den utveckling som skett inom många välfärdsstater. Det är socialtjänsten i kommunerna 

som har det övergripande samordnande ansvaret för de psykiskt stördas vård. Detta är en 

förskjutning av den makt som tidigare legat i större utsträckning hos läkarvetenskapen i fråga 

om utformningen av den vård som ges. I och med detta samt det faktum att det växer fram en 

allt större insikt om komplexiteten i problemen, vilket ger större plats för ett biopsykosocialt 

perspektiv, så förändras förutsättningarna för samverkan då ansvaret för den psykiatriska 

vården inom sjukvården överförs allt mer till socialtjänsten.  

 

I Socialstyrelsens (1997) rapport, citerad i (Danermark & Kullberg 1999), om samverkan vid 

överföring av patienter från psykiatri till kommun konstaterades det att det finns ett generellt 

glapp mellan verksamheternas syn vad gäller i vilken utsträckning människor kan vara psykiskt 

funktionsnedsatta och samtidigt ha förmåga att leva i eget boende. Psykiatrin gör 

bedömningarna utifrån ett patologiskt synsätt medan kommunen utgår ifrån från att fastställa 

individens kompetens och funktion. I psykiatriutredningens femte delbetänkande (SOU 1992:3) 

(citerad i Danermark & Kullberg 1999) tas socialtjänstens syn på samverkan upp. Kommunerna 

beskriver att psykiatrin är en individinriktad verksamhet där sjukdomsperspektivet dominerar 

medan socialtjänstens verksamhet är inriktad på att ta hänsyn till individens hela situation och 

se det friska och positiva i individens tillvaro. 

 

Ottosson och Ottosson (2007) menar att samverkan också innebär att kommunens personal kan 

behöva stöd från psykiatrin i hur personer med olika psykiska funktionsnedsättningar bör 
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bemötas på ett korrekt sätt. Likaså gäller det inom psykiatrin att de inte endast skall se 

patienternas behov av medicinska insatser utan som människor med potentiella behov av flera 

olika stödinsatser från samhället. För att patienter inte skall hamna mellan stolarna när de har 

behov av stöd från både socialtjänsten och psykiatrin så krävs väl samordnade insatser där de 

båda parterna kan samverka prestigelöst.  

 

Den främsta anledningen till att samverka är för att på så sätt kunna stödja brukarens 

återhämtning på bästa sätt. Samverkan kan även avlägsna brukarens stressade situation när 

denne behöver hitta rätt hjälp själv, vilket minskar risken för att hamna mellan stolarna och på 

så sätt kan brukaren istället fokusera på att tillfriskna. Socialstyrelsen poängterar att det är 

myndigheternas ansvar att ge insatser i rätt tid genom att tillämpa en helhetssyn på brukarens 

behov och förutsättningar. (Socialstyrelsen, 2010) 

 

Danermark och Kullberg (1999) beskriver att ofta i samverkan så möts olika verksamheter som 

är experter inom sitt område för att diskutera och komma fram till en lösning. De olika 

yrkesgrupperna har varierade kompetenser samt att de också har olika professionell och 

verksamhetsbaserad status. Detta hindrar dock inte alltid att arbetet inom socialtjänsten och 

sjukvården sammanfaller. Det kan vara så att handläggare inom socialtjänsten kan bedriva 

samma typ av arbete som en kurator inom landstinget men ändå finns det skillnader mellan 

vilka förutsättningar personen har beroende på var denne arbetar. Några skillnader är bland 

annat vilka teorier som anses kunna göra giltiga kunskapsanspråk, hur makt och auktoritet är 

fördelad samt vilka etiska förhållningssätt som tillämpas. Socionomprofessionen betraktas ofta 

som en semiprofession som har relativt hög status och kan definiera frågor och svar kring 

problemområden som uppdraget gäller. Inom sjukvården har läkarprofessionen länge varit 

etablerad vilket gör att socionomen förmodligen inte har samma möjlighet att göra anspråk 

inom olika problemområden, eftersom sjukvården har ett mer hierarkiskt synsätt än 

socialvården.    

 

Inom de båda fälten, socialtjänst och psykiatri har det konstruerats olika former av institutionell 

epistemologi. Med detta menas att de kunskaper som har skapats och omvandlats inom 

verksamheterna hela tiden är relaterade till de nät av roller och normer som finns representerade 

inom organisationen. Villkoren för produktionen av trovärdig kunskap varierar mellan de 

deltagande institutionerna. Brante (1995) (citerad av Danermark & Kullberg, 1999) beskriver 

att grunden för god kunskap bygger på vilka kunskapsformer och beteenden som individerna 

inom organisationer har. Vidare beskriver Brante (1995) att skillnaderna mellan dessa 

organisationers olika institutionella epistemologier är en möjlig orsak till missförstånd och 

konflikter mellan företrädarna för de olika organisationerna när samverkan skall ske. Därför 

bör man, ifall samverkan inte fungerar studera dessa teorier för att råda bot på problemen som 

uppstått.  

 

Med begreppet verksamhetsdomän menas det aktivitetsområde inom vilket olika aktörer avser 

samverka. Det innefattar konkreta arbetsuppgifter som utförs inom ett specifikt 

verksamhetsområde. Inom verksamhetsområdet kan de olika aktörerna ställa domänanspråk för 

att vara förespråkare för ett särskilt verksamhetsområde. I de fall där de olika aktörerna inte kan 



17 
 

komma överens om domänanspråken så skapas det domänkonflikter och i de fall som de 

kommer överens om vem som gör vad så skapas det istället domänkonsensus. Det finns oftast 

flera olika verksamheter inom det organisatoriska fältet. Dessa har i sin tur organisationer med 

egna domänanspråk. Anspråken utgör inget hinder så länge verksamhetsdomänen hanteras av 

en organisation. Problem kan dock uppstå när olika organisationer gör domänanspråk som 

krockar med varandra (Grape, 2006). 

 

Detta kan relateras till hur liknande fenomen beskrivs ur det sociala arbetets perspektiv i 

Lundström och Sunesson (2006). Genom att det sociala arbetet omges av andra professioner. 

Socionomers brist på professionellt självbestämmande utgör sig till stor del av att professionen 

dels inte är autonom i förhållande till rådande politiska intressen och även det faktum att 

legitimation saknas för yrket vilket blivit en slags symbol för autonomi i frågan. Detta märks 

delvis i konkurrens med andra yrkesgrupper. Ett exempel är inom hälso- och sjukvård där 

övriga professioner kan ha en stark och ofta överordnad position i förhållande till socionomer. 

Detta är tydligast i relationen mellan läkare och socionomer.  

 

Inom organisationer i hälso- och sjukvården kan det uppstå konflikter om vilka professionellt 

förankrade perspektiv samt vilka förklaringsmodeller som gäller, vilket leder till en konflikt 

över vilka som har kontroll över de materiella resurserna. Det kan handla om bedömningar av 

patienter, vilka insatser som bör sättas in samt vem som bör utföra dessa insatser. 

Sammanfattningsvis kan sägas att behovet att framhålla det egna yrkets kompetens och 

legitimitet blir aktuellt när konkurrens uppstår med andra professioner. Att det främst är 

socionomer som arbetar inom dessa typer av organisationer som ställer krav på legitimation för 

yrket blir därför fullt förklarligt (Lundström & Sunesson, 2006). 

 

Löfström (2001) framställer att samverkan som en lösning på problem har anammats av flera 

aktörer inom offentlig sektor. Det har i många fall handlat om att verksamheter försökt 

organisera sig genom att överträda myndighets- samt organisationsgränser. Vidare beskriver 

Löfström olika grunder som förespråkar samverkan, ur ett samhälleligt perspektiv. Dessa 

grunder är följande: Myndigheter med jämförliga verksamhetsinriktningar kan genom 

samverkan åstadkomma ett effektivare sätt att använda resurser. Det gäller främst ekonomiska 

resurser men i och med att detta effektiviseras så kan även kvaliteten i verksamheten förbättras 

samtidigt som den totala kostnaden för samhället minskar. Ett annat skäl är att myndigheter, i 

och med samverkan, bättre kan täcka upp behoven som finns hos de olika samhällsgrupperna.  

Inflytandet för både olika lokala aktörer samt samhällets medborgare ökar även när 

myndigheter och organisationer har en väl fungerande samverkan. Samverkan innefattar dels 

förtydligande av gränser men också överskridande av dessa. När myndigheterna överskrider 

gränserna så betyder inte det nödvändigtvis att uppdraget inom verksamheten ändras eller att 

de regler som gäller förbigås. Däremot prövas aktörernas villighet att omvärdera sina 

uppfattningar om den egna verksamheten, exempelvis genom att skapa och implementera nya 

handlingsmönster.  

 

Liknande slutsatser gällande fördelar med samverkan görs även av Raeymaeckers och Dierckx 

(2012). De beskriver att organisationer som erbjuder samhällstjänster, alla kan ses som en del i 
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den gemensamma välfärden. Genom samordning av dessa organisationers insatser så 

effektiviseras de tjänster som erbjuds samtidigt som samverkan ökar kvaliteten på tjänsterna 

och leder till bättre resultat på klientnivå. Detta menar de kan inte uppnås på samma sätt av en 

ensam verksamhet. I dessa fall är det särskilt människobehandlande organisationer som det 

syftas på. 

 

Bång och Rudstam (1984) skriver om inre- och yttre betingelser i samverkan. Dessa är faktorer 

som bör vara uppfyllda för att en väl fungerande samverkan skall vara möjlig att upprätthålla. 

De yttre betingelserna innefattar organisatoriska och resursmässiga förutsättningar medan de 

inre betingelserna innefattar förhållanden så som personalens motivation samt deras 

upplevelser av samarbetet. I personalens upplevelser så är även deras yrkesidentitet viktig. Om 

personalen har en uppgiftscentrerad yrkesidentitet i motsats till en självcentrerad yrkesidentitet 

så är detta någonting positivt för samverkansklimatet. Med uppgiftcentrerad yrkesidentitet 

menas det att personen förhåller sig till största del av de uppgifter som ges av arbetsgivaren, 

medan en självcentrerad yrkesidentitet innebär att personen förhåller sig främst till sin egen 

profession.  

 

Inom samverkan finns det fyra olika typer av samarbetsformer, bland annat kollaboration och 

det är på denna nivå som renodlad samverkan beskrivs förverkligas. Samverkan i kollaborativa 

former innebär att varje yrkesgrupp håller sig kvar i sina egna arbetsuppgifter men när det finns 

behov för det så integreras ett samarbete för att stödja klienten/patienten (Westrin, 1986a). Den 

behovsorienterande samarbetsmodellen som McGrath (1993) tar upp liknar den kollaborativa 

samverkan. Samarbetsmodellen handlar om att olika yrkesgrupper ofta gör gemensamma 

behovsbedömningar och tillsammans skräddarsyr insatser för individen. Detta gemensamma 

arbete mellan de olika verksamheterna leder till att det stegvis blir mindre viktigt att upprätthålla 

strikta gränser mellan yrkesrollerna samt att det blir till en förmån för ett uppgiftcentrerat 

arbetssätt gentemot yrkesgrupperna.  

 

Westrin (1986b) har i sin studie om samverkansförsök fått resultat som visar att ett 

samverkansprojekt har möjlighet att lyckas om alla deltagare vid starten har en gemensam 

utgångspunkt och gemensamma referensramar. Det är också viktigt att det finns en gemensam 

metod för att utveckla samarbetet samt att mål, principer och etiska förhållningssätt diskuteras 

noga redan innan verksamheten startas.   

 

De teorier och den tidigare forskning som presenterats ovan har varit grunden till 

analysmodellen som använts i resultatframställningen. När resultatdelen har analyserats har 

dessa samverkansperspektiv som finns bland dessa teorier tagits i beaktande. Detta har utgjort 

grunden för den kvalitativa innehållsanalysen. 
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6. RESULTAT: FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SAMVERKAN  

 
Denna del innehåller resultat av studien samt analys av resultatet. Resultatet har delats upp i 

kategorier under vilka resultatet kommer att presenteras och därefter följer analys av vardera 

kategorins resultat. Analysen är gjord utifrån den tidigare forskningen samt teorierna som tas 

upp i tidigare delar. Resultatet är uppdelat efter fyra olika kategorier som formulerats utifrån de 

svar som kommit in. Dessa kategorier har utformats utifrån ett antal koder som uppkommit vid 

struktureringen av materialet. Kategorierna utgör sammantaget ett övergripande tema för 

resultatet. Detta tema blev: förutsättningar för samverkan. Temat beskriver innehållet i 

resultatet. 

 

Den första delen av material som kodats och kategoriserats består av enkätsvar där frågorna 

speglar de huvudsakliga frågeställningarna som studien grundats i. Även intervjun, som gjorts 

med en person som arbetar som psykiatrisamordnare, har utformats och analyserats utifrån 

studiens frågeställningar. Frågeställningarna är formulerade utifrån ambitionen att besvara 

syftet. Dessa frågeställningar var: 

 Hur upplever de olika yrkesområdena att samverkan fungerar? 

 Hur upplever respondenterna att samverkan fungerar under de olika stegen i LPT-vården?  

 Hur skiljer sig synen på samverkan mellan dessa verksamheter? 

 

Syftet som frågeställningarna grundar sig i har i stora drag varit att undersöka och belysa hur 

samverkan fungerar mellan socialtjänsten och psykiatrin när en patient/klient vårdas enligt LPT 

samt vilka utvecklingsmöjligheter de ser. Med “de” menas undersökningspersonerna som 

består av personal inom socialtjänsten och psykiatrin som har arbetsuppgifter som innefattar 

kontakt med klienter/patienter som vårdas eller vårdats enligt LPT. 

 

Följande tablå presenterar de koder och kategorier som producerats ur materialet samt det 

övergripande tema som dessa resulterat i. 
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Tablå 

Tema: Förutsättningar för samverkan 

Kategorier Gemensamma 

mål 

Samverkan Kommunikation Andra faktorer 

Koder: Möten 

Planeringstid 

Vårdplanering 

Teamarbete 

Samlokalisering 

Brist på planering 

 

 

 

Fungerar bra 

Ej aktiv 

Välfungerade 

Respekt 

Utvecklingsmöjlighet 

Rutiner 

Ansvarsfördelning 

Förståelse 

Yrkesroller 

Relation 

Kontakt 

Information 

Dialog 

Ej inkopplad 

Tydlighet 

 

Kända patienter 

Handläggningstid 

Nya patienter 

resursbrist 

Hård press 

Bättre behandling 

Flexibilitet 

Engagemang 

Bemötande 

 

 

6.1 Gemensamma mål 

Under kategorin gemensamma mål uttrycktes flera olika faktorer som respondenterna antingen 

tyckte var viktiga förutsättningar för en god samverkan alternativt faktorer som de ansåg vara 

välfungerande i praktiken. Dessa positiva faktorer var: möten, vårdplanering, teamarbete och 

samlokalisering. Det uttrycktes även mindre positiva aspekter under denna kategori, vissa av 

dessa var aspekter som av andra respondenter beskrivits som positiva. 

 

Dessa fungerade antingen dåligt eller saknades helt i samverkansprocessen. Det som togs upp 

var vårdplanering, planeringstid och samlokalisering. Överlag visade det sig att det fanns en 

önskan om fler möten och att dessa skulle vara regelbundna. Det upplevdes även ett behov av 

mer planeringstid och möjlighet att arbeta närmare varandra. Samtidigt upplevde en del av 

respondenterna att det gemensamma arbetet fungerade bra med möten vid behov, ett gott 

teamarbete och en väl fungerade vårdplanering.   

 

Intervjupersonen berättade att denne bjuder in till chefsträffar två gånger per år där chefer från 

kommunen och psykiatrin medverkar för att kunna diskutera frågor som bland annat rör 

samverkan men också andra saker som dykt upp. Personen berättar att det finns olika 

överenskommelser om hur de olika verksamheterna ska samverka, exempelvis vid in och 

utskrivningar av patienter och detta är något som bland annat brukar diskuteras på dessa träffar. 

Intervjupersonen tror att samverkan brister när det tillkommer ny personal som inte blivit 
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informerad om att dessa rutiner finns, men säger ändå att samarbetet mellan de olika aktörerna 

nu är mycket bättre än vad det var för fem år sedan.  

 

De gemensamma målen tas även upp i Westrin (1986b). Liknande resultatet i denna studie 

påvisades att viktiga förutsättningar för en lyckad samverkan var att det gemensamma arbetet 

lyftes fram. Viktiga beståndsdelar i detta var att man utgick från gemensamma utgångspunkter 

och referensramar. Utöver detta visade det sig även att det bör finnas en konsensus om 

gemensamma mål, principer och etiska förhållningssätt. Detta uttrycks i denna studie genom 

att respondenterna svarar att det finns behov och önskemål om fler och regelbundna möten samt 

ett närmare samarbete. De faktorer som fungerade bättre samstämmer också då ett gott 

teamarbete kan tolkas som att det täcker in flera av de faktorer som tagits upp i Westrins studie.  

6.2 Samverkan 

Respondenterna har blivit tillfrågade hur de anser samverkan fungerar mellan socialtjänsten 

och psykiatrin under de olika skeden som patienten/klienten vårdas enligt LPT. Det syns tydligt 

att det varierar hur man upplever att samverkan fungerar inom de olika länen. Somliga län har 

ingen samverkan alls under tiden som patienten vårdas enligt LPT. Ej aktivt och välfungerade 

blev därför två koder som visar hur varierad samverkan kan vara beroende på vilken ort klienten 

eller patienten vårdas.  

 

”För det mesta bra, men kan utvecklas. Ibland svårigheter och osäkerhet kring vem som ska 

göra vad!” 

 

Detta citat beskriver ett exempel på ett utvecklingsområde som respondenterna ser för 

samverkan. Yrkesrollen och vem som skall göra vad nämns i Stanhope, Videka, Thorning och 

Mckay (2015), de kom i sin studie fram till att det är viktigt att socialarbetarna tar sig an sin 

roll i samverkan för att uppnå en mer integrerad vård. Många av respondenterna berör att det 

finns utvecklingsmöjligheter inom samverkan och alla de svarande tycker att samverkan är en 

viktig del för att ge den bästa tänkbara vården.  

 

Frågor har också rört vad respondenterna anser behövs för en god samverkan. Det framkommer 

att majoriteten anser att samverkan är viktig för att kunna genomföra ett bra arbete och många 

poängterar att respekt för varandras yrkesroller är en viktig del i samarbetet samt att det önskas 

att ansvarsfördelningen vore tydligare. Två återkommande koder har varit förståelse för 

varandras uppdrag samt rutiner kring hur man samverkar mellan kommuner och landsting på 

ett säkert sätt. En respondent beskrev detta på följande sätt: 

 

“Information om våra respektive ansvarsområden så att vi kan få större förståelse för 

varandra och vad vi kan göra för den enskilde personen. Läkare (och annan 

sjukvårdspersonal) försöker ofta "ordinera" kommunala insatser till sina patienter men 

glömmer att kommunalt stöd är frivilligt som ska ansökas av den enskilde och att en 

behovsbedömning görs i varje enskilt fall.”  
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Danemark & Kullberg (1999) säger att socionomyrket ofta betraktas som en semiprofession 

vilket betyder att socionomen förmodligen inte har samma möjlighet att göra anspråk på ett 

problem om denna skall samverka med exempelvis en läkare eftersom sjukvården har ett mer 

hierarkiskt synsätt än vad socialvården har. Detta kan bekräfta varför respondenten i 

ovanstående citat upplever att läkaren försöker ordinera vissa insatser som kommunen skall 

tillhandahålla. I Socialstyrelsens rapport (1997), (citerad i Danermark & Kullberg, 1999) visade 

det sig även att det fanns ett glapp mellan verksamheternas syn på psykiskt funktionsnedsatta 

samt vilket stöd dessa är i behov av. Detta berodde på att kunskapen om patienterna baserades 

på den egna verksamheten och dess synsätt. 

 

Psykiatrisamordnaren berättar att dennes roll i samverkan mellan de olika verksamheterna, i 

detta fall kommun och landsting är bland annat att finnas som en mellanhand om personen i 

fråga anser att det finns ett problem mellan de olika verksamheterna Det kan då vara lättare att 

prata om detta med en utomstående person istället för att ta upp det med den aktuella parten på 

en gång. Samordnarens uppgift är därefter att förklara varför exempelvis kommunen gör på ett 

visst sätt i i sina ärenden. Oftast är det så att man inte kan så mycket om varandra verksamheter 

vilket gör att konflikter kan uppstå då det inte är självklart vem som ska göra vad. Därför är 

psykiatrisamordnarens uppgift ibland att förklara vilka möjligheter och skyldigheter 

verksamheterna har i ärenden och på så sätt få samverkan att fungera.  

 

“Sen också har jag samverkansmöten i olika former för jag tror att om du och jag lär känna 

varandra då blir det så mycket enklare än om du bara är ett namn.” 

 

Psykiatrisamordnaren säger att dessa samverkansmöten brukar hållas några gånger per år. De 

sitter då och diskuterar olika frågor och detta brukar ge goda resultat. Ottosson och Ottosson 

(2007) tar upp samverkan som ett sätt för personal inom kommunen och landstinget att mötas i 

frågor som exempelvis bemötande och vikten av helhetssyn på patienten, vilket leder till att 

risken för att patienterna hamnar mellan stolarna minskar. Socialstyrelsen (2010) påpekar också 

att för att minska stressen för brukare i orienteringen mellan olika stödinsatser och stödja deras 

återhämtning på ett bra sätt så är samverkan av stor vikt och detta bör göras med en helhetssyn 

på brukaren. 

 

Begreppet verksamhetsdomäner, som Grape (2006) beskriver, berör det som tas upp om respekt 

för varandras yrkesroller som en viktig faktor. Detta ur den aspekten att de olika yrkesrollerna 

gör anspråk på sina domäner för att vara legitima förespråkare för dessa, men i detta fall upplevs 

det inte att det uppstår domänkonsensus dem emellan. Snarare verkar det uppstå en 

domänkonflikt då de uttrycker att det saknas respekt för var och ens yrkesroll och förståelse för 

varandras uppdrag och rutiner. Detta utgör då ett hinder för samverkan. Däremot vad gäller 

psykiatrisamordnarens beskrivning så kan det tolkas som att de samverkansmöten som hålls 

underlättar för domänkonsensus att uppnås. 

 

 



23 
 

6.3 Kommunikation 

Kommunikation var något som togs upp av många som en viktig del för att samverkan skall 

vara framgångsrik. Det uttrycktes tydliga brister i hur de upplevde att kommunikationen mellan 

dem fungerade i praktiken. Socialtjänsten upplevde att de inte blev inkopplade i samverkan i 

tid och i vissa fall att de ej blev inkopplade överhuvudtaget. Mer och tydligare information var 

också något som efterfrågades. Det som ansågs vara viktiga faktorer för en god kommunikation 

var därmed ett bättre informationsutbyte dem emellan, kontakt i ett tidigare skede av patientens 

vårdtid samt en tydlig dialog. 

 

“De gånger då det är en bra dialog i ett gemensamt ärende och där gemensamma träffar 

sker med klienten så är det en bra samverkan. Det blir oftast bättre för klienten då det finns 

en gemensam planering och tydligt vem som ska göra vad.“ 

 

Följande citat visar vad en respondent aser fungerar bra vid samverkan mellan psykiatri och 

socialtjänst. Det är alltså viktigt att det finns en god kommunikation mellan verksamheterna så 

att patienten/klienten inte faller mellan stolarna när den andra verksamheten skall ta över 

ärendet.  

 

“Det kan fungera bra om psykiatrin kallar till vårdplanering innan utskrivningen och att 

socialtjänsten får tillräckliga underlag/information om patienten.”  

 

På frågan vad psykiatrisamordnaren anses behöva för att samverkan ska fungera svarar denne 

att öppenhet är det viktigaste, att man vågar fråga den andre aktören istället för att anta att det 

ska vara på ett visst sätt. På så sätt öppnas en dialog gentemot varandra. Dock kan öppenheten 

försvåras genom den sekretess som finns inom respektive organisation, vilket gör att man vissa 

gånger inte kan svara på frågor eftersom det bryter mot vad lagen säger. 

 

För att det skall bli patientsäkert så behöver de olika verksamheterna kommunicera med 

varandra på ett eller annat sätt. Respondenterna har belyst att kommunikation ofta sker genom 

möten då en vårdplan skall uppföras. McGrath (1993) beskriver att kollaborativ samverkan är 

när yrkesgrupperna träffas för att skräddarsy insatser genom behovsbedömningar. För att detta 

skall fungera måste det finnas ett intresse och en kommunikation för att främja samverkan. 

Respondenterna efterlyser en bättre dialog mellan varandra så att vårdmöten skall bli en 

rutinmässig del av verksamheternas vardag.  
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6.4 Andra faktorer 

Det kom även upp andra aspekter som respondenterna upplevde påverkade samverkan i en 

negativ eller positiv riktning. Med detta menas påverkansfaktorer som inte kunde kopplas till 

någon av de övriga kategorierna men ändå hade stor relevans för studien. 

 

“Att samverkan inte fungerar så som det borde handlar förstås inte (bara) om den personal 

som finns i respektive verksamhet utan måste ses i ett större perspektiv, som en ledningsfråga 

och vilka resurser verksamheterna får.” 

 

Det är enbart en enkätsvarande som tagit upp att samverkan också måste fungera från 

ledningsnivå om det sedan ska kunna fungera för personalen i respektive verksamhet. Denna 

upplysning kan associeras till Bång och Rudstam (1984) beskrivning om att samverkan endast 

kan fungera om det finns en uppfattning om vad bland annat yttre betingelserna betyder i 

samverkan. Med de yttre betingelse menas de organisatoriska och resursmässiga 

förutsättningarna, som exempelvis ledningens sätt att driva frågan om samverkan samt vilka 

resurser som bestäms ska sättas in för att göra det möjligt. Precis som respondenten beskriver i 

citatet ovan.  

 

Ur det sociala arbetets perspektiv inom den psykiatriska vården kan det beskrivas att 

socionomers brist på legitimitet också utgör en bristande resurs och att detta beror på 

ledningsmekanismer. I organisationer där bristande legitimitet förekommer så uppstår också en 

konflikt om kontroll över resurser och perspektiv. Detta medför att samverkan försvåras inom 

vården då det blir en asymmetrisk resursfördelning mellan exempelvis läkare och socionomer 

(Lundström & Sunesson, 2006). 

 

Det uttrycktes att samverkan kunde fungera bättre då det gällde återkommande patienter som 

var kända för både socialtjänsten och psykiatrin. Detta baserades på att man då redan upprättat 

kontaktvägar och rutiner i arbetet kring den aktuella patienten. Om det däremot gällde patienter 

som var “nya” både för psykiatrin och socialtjänsten så fungerade samverkan mindre bra. 

Psykiatrisamordnaren uppfattade dock inte att det var någon skillnad mellan nya eller kända 

patienter i hur samverkan fungerade och säger att alla patienter en gång varit nya.  

 

En av koderna har varit bemötande. Detta är en viktig del när arbetet går ut på att möta 

människor som är behov av hjälp. Romakkaniemi & Kilpeläinen (2015) har påvisat i sin studie 

att det behövs en humanistisk helhetssyn bland socialarbetarna gentemot klienten/patienten 

inom slutenvården. Därför kan det tolkas som positivt när psykiatrisamordnaren berättar att 

denne aldrig träffat någon som inte vill individen gott. Det är därför det kan uppstå en konflikt 

mellan olika verksamheter efter som den ena tänker att den andre inte vill lika gott som en själv. 

Men grundtanken är att alla förmodligen vill lösa problemet så att individen får det bra. Det 

betyder att alla har samma mål men det är hur man ska göra för att nå dit som är problemet 

eftersom att det är två olika huvudmän med två olika budgetar men med ett gemensamt mål.  
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Respekt för individen och dennes personliga återhämtning i och med upplevelsen att ha blivit 

tvångsvårdad kan ses som en del av bemötandet. Detta är enligt Watson, Thorburn, Ewerett och 

Raewyn-Fisher (2014) något som är viktigt att ta i beaktande. De menar att ett gott bemötande 

utifrån en helhetssyn på patienten var nödvändigt för att denne skulle kunna återhämta sig i 

samband med tvångsvården då tvångsvården i sig kunde innebära ett trauma för patienten. 

 

Resursbrist bland verksamheterna var något som respondenterna ansåg påverkade samverkan 

negativt och då främst tiden efter patienten vårdats enligt LPT. Denna aspekt gör också att 

personalen får arbeta under hård press för att klara de mål som styr dem. Därför efterfrågas det 

från respondenterna mer personalresurser för att möta behovet som finns bland 

klienten/patienter på frågan vad som anses behövas för en god samverkan. En ytterligare aspekt 

som enligt denna studie ansågs påverka samverkan var att handläggningstiderna var långa vilket 

hade en negativ påverkan på hur väl samverkan fungerade. Andra orsaker till varför samverkan 

inte alltid fungerar beskriver en respondent på följande sätt: 

 

“Socialtjänsten och psykiatrin är två skilda organisationer med två skilda regelverk. Båda 

organisationerna arbetar under hård press. Det finns för lite personal och för lite pengar 

samtidigt som det finns för många patienter och för stora behov.” 

 

Det faktum att socialtjänsten och psykiatrin styrs av olika regelverk var något som 

respondenterna upplevde försvårade samverkansprocessen. Många anser därför att 

lagstiftningen bör ändras för att samverkan skall kunna genomföras på ett enklare sätt. En 

respondent efterlyser också bättre vård gällande terapi och behandling under tiden 

patienten/klienten vårdas enligt LPT. Dennes uppfattning är att landstinget lägger över ansvaret 

på kommunen genom att hävda att individen har behov av att bli inskriven på behandlingshem 

eller liknande. Återigen påminns det om hur viktig kunskapen är mellan de olika 

verksamheterna, vems ansvar det är just för stunden att individen får den hjälp denne behöver. 

Brante (1995) (refererad i Danermark & Kullberg, 1999) beskriver att missförstånd och 

konflikter mellan de olika verksamheterna kan ske när kunskapsformerna som socialtjänsten 

och hälso- och sjukvården som organisationer besitter är olika på grund av att den institutionella 

epistemologin inte är densamma på vardera verksamheter. Detta eftersom varje person besitter 

egna normer och att det hela tiden finns olika roller inom verksamheten vilket gör att alla 

individer inte besitter kunskapen om hur de andra verksamheterna är uppbyggda. Detta 

fenomen anser Danermark och Kullberg gör att samverkan aldrig kan fungera så länge det inte 

finns tillräcklig kunskap om varandras organisationer.  

 

Detta med varierade kunskapsformer är något som också psykiatrisamordnaren nämner. Detta 

kan men enkelhet kopplas till Löfström (2001) där det beskrivs att myndigheter som har likande 

verksamhetsinriktning kan åstadkomma samverkan på ett effektivare sätt genom att använda 

varandras resurser. På så sätt effektiviseras kvaliteten bland verksamheterna samtidigt som 

behoven lättare täcks upp i och med samverkan mellan varandra. Vidare drar också 

Raeymaeckers och Diereckx (2012) liknande slutsatser om fördelar med samverkan vad gäller 

organisationer som erbjuder samhällstjänster. Genom samordning av insatserna mellan dessa 
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så effektiviseras tjänsterna och det kommer avslutningsvis också att leda till bättre resultat på 

klientnivå.   

 

Två ytterligare faktorer som belyses av respondenterna som något som bör förbättras när det 

gäller förutsättningar till samverkan är flexibiliteten och bemötandet. En respondent menar att 

bemötandet från personal inom socialpsykiatrin gentemot patienten är viktigare än bemötandet 

från personalen inom psykiatrin eftersom patienten efter sin vårdvistelse kommer att ha mer 

kontakt med socialpsykiatrin än med landstingets psykiatri. Denne vill därför se att personal 

från kommunen besöker sina klienter oftare under tiden denne vårdas enligt LPT, för att bygga 

upp en bra relation. Det denne tyckte var viktigt styrks av Courtney & Moulding´s (2014) 

resultat där det framkommer att de kommunala stödarbetet med återhämtning hjälper den 

psykiskt sjuke patienten. 

 

En annan respondent anser också att mer flexibilitet från socialtjänsten i form av vardagsstöd 

samt mer samtalsstöd från psykiatrin behövs för att samverkan skall fungera på bästa sätt. För 

ett fungerande samarbete mellan socialtjänst och psykiatri behövs också engagerad personal 

som visar vilja till att ge klienten/patienten möjligheten ett värdigt liv. En respondent från 

psykiatrin anser att socialtjänsten alltid gärna deltar i vårdmöten och att de ofta efterfrågar 

handledning i olika ärenden för att samla in information och på så sätt lära sig nya saker inom 

den andra verksamheten.   

 

Under kategorin andra faktorer har många respondenter också nämnt bristande resurser som en 

bidragande orsak till varför inte samverkan alltid fungerar på bästa sätt. En respondent beskrev 

att mer personal borde rekryteras för att möta behovet bland patienterna och klienterna. Detta 

framkom även i Fisher & Elnitskys (2012) granskning om att patienter som lider av exempelvis 

kronisk sjukdom behöver mer vård- och stödinsatser från psykiatri och sociala samhällstjänster, 

för att detta skall vara möjligt behövs också utökade resurser för att detta skall kunna 

genomföras samt en samordning verksamheterna emellan.  
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6.5 Tabeller över åsikter om verksamheternas stödinsatser 

Tabell (1) visar hur respondenter från psykiatrin anser att psykiatrin samt socialtjänsten stödjer 

patienten/klienten under dennes vård enligt LPT. Blå stapel visar vilket stöd psykiatrin anser 

att socialtjänsten ger under tiden patienten/klienten vårdas enligt LPT, medan röd stapel visar 

hur psykiatrin själva anser att de hjälper under LPT-vården.  

 

Tabell 1 

 
 

 

Tabell (2) visar hur respondenter inom socialtjänsten anser att psykiatrin samt socialtjänsten 

stödjer patienten/klienten under vård enligt LPT. Blå stapel visar vilket stöd socialtjänsten anser 

att psykiatrin tillhandahåller under tiden patienten/klienten vårdas enligt LPT, medan röd stapel 

visar hur socialtjänsten själva anser att de hjälper under LPT-vården. 

 

Tabell 2 
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Resultatet från tabell 1 visar att psykiatrin tycker att deras hjälp räcker fullt tillräckligt i 3 av 5 

svar och resterande två svar ansåg att hjälpen som klienten/patienten får är en 4 på skalan vilket 

kan tolkas som tillräcklig. När man sedan ser på hur psykiatrin anser att socialtjänsten hjälper 

patienten/klienten under LPT-vården är resultatet lite annorlunda. Där har tre respondenter 

svarat att man upplever att socialtjänsten stödjer patienten/klienten utifrån en 3:a på skalan samt 

att resterande två respondenter anser att socialtjänstens stöd ges som en 2:a på skalan. 

 

Resultat från tabell 2 visar att socialtjänsten tycker deras stöd i 1 fall av 7 fungerar fullt 

tillräckligt medan en respondent menar att stödet inte alls är tillräckligt Två av respondenterna 

tycker stödet är en 4:a och 3 av respondenterna tycker att det stödet är en 3:a på skalan. Därefter 

visar resultatet att respondenter från socialtjänsten anser att psykiatrins hjälp fungerar fullt 

tillräckligt enligt en respondent, en annan anser att hjälpen inte är tillräcklig medan 3 

respondenter svarat en 4:a på frågan samt att en har svarat en 3:a. Sammanfattningsvis visar 

tabellerna att socialtjänsten och psykiatrin båda anser att psykiatrin i större grad än 

socialtjänsten ger patienterna/klienterna tillräckligt stöd. 

 

En fråga som kommer ur detta är vad det är som skulle behövas för att alla respondenter skulle 

ha valt att fylla i en femma i skalan, som då skulle bevisa att både psykiatrin och socialtjänsten 

ger fullt tillräckligt stöd och hjälp till patienten/klienten när denne vårdas enligt LPT. En faktor 

har genom svaren visat sig vara större kunskap i varandras arbete, där man har full kontroll på 

vad de olika lagarna säger och står för samt att utbildning som personal besitter vilket har gjort 

att personalen känner sig trygg i den position de har. På så sätt skulle kanske samverkan fungera 

lättare utan att konflikter mellan professionerna uppstår på grund av okunskap om varandras 

uppdrag under LPT-vården. En av respondenterna i denna studie beskriver att socialpsykiatrins 

personal inte har tillräckliga kunskaper i vad tvångslagen innebär och det resulterar ofta i att 

personalen vill att patienten under hela sin LPT-vård ska vårdas inom slutenvården. Personalen 

har många gånger svårt att se LPT som ett skydd för patienten utan väljer att se patienten som 

farlig istället på grund av okunskap. Denna reflektion som respondenten väljer att dela med sig 

av kan kopplas till Wu, Tang Lin och Chang’s (2013) studie som beskriver att socialarbetarnas 

professionella skyldighet är att försvara individens rättigheter inom tvångsvård. Beroende på 

vad socialarbetaren har för kön, utbildningsnivå och arbetserfarenhet visar resultatet att de 

känner sig mer eller mindre oroliga och ängsliga över uppdraget gentemot psykiatrins 

tvångsvård. Dock kan man inte försvara patienternas rättigheter om man själv inte vet vad lagen 

är till för och därför behövs mer verksamhetsträffar så att personalen inom respektive 

verksamhet får en möjlighet att lära sig av varandra och på så sätt förbättra samverkan mellan 

varandra.   

 

Utifrån respondenternas svar genom enkäten samt en intervju med en psykiatrisamordnare kan 

man finna att de flesta upplever att det finns en samverkan mellan verksamheterna men att det 

finns utvecklingsmöjligheter. I denna studie har respondenter via enkäten fått svarat på hur de 

anser att samverkan fungerar i olika skeden av LPT-vården, dessa har varit i det inledande 

skedet, under och efter slutenvård. Många från socialtjänsten svarar att det inte finns något 

direkt samverkan mellan kommun och landsting i det inledande skedet av vården och inte heller 
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efter att patienten/klienten blivit utskriven. Det som däremot oftast fungerar bra i alla län är när 

vårdplanering skall göras under den tid patienten eller klienten vårdas enligt LPT. Psykiatrin 

anser i större utsträckning att samverkan fungerar under alla delar av vården men vad de kan se 

som problematiskt är ansvarsfördelningen samt hur de ska upprätta kontakt mellan 

verksamheterna. Det som skiljer sig mellan socialtjänsten och psykiatrins syn på samverkan 

visas genom att socialtjänsten ofta anser att de inte blir inkluderade i den utsträckningen som 

personalen skulle önska. Psykiatrin å andra sidan poängterar att socialtjänsten inte besitter en 

hög kunskap om hur psykiatrin arbetar utifrån lagar. Därför önskas från båda håll att det ska 

finnas en ökad kunskap om varandras arbete samt att det skall finnas respekt för varandras 

profession och på så sätt kan samverkan utvecklas och upprätthållas.   

7. DISKUSSION 

 
Denna studie har haft tre frågeställningar som lyder; hur de olika yrkesområdena upplever att 

samverkan fungerar, hur de upplever att samverkan fungerar under de olika stegen inom LPT-

vården samt vilka skillnader det finns i synen på samverkan mellan dessa verksamheter. Dessa 

frågeställningar har blivit besvarade genom den data som inkommit till studien via en webenkät 

samt en intervju med en psykiatrisamordnare. Detta på grund av väl genomtänkta frågor i 

enkäten och intervjun som möjliggjort för frågeställningarna att bli besvarade med den 

förutsättningen att tillräckligt med respondenter tillkommit. Utifrån detta har också syftet blivit 

besvarat eftersom frågeställningar är konstruerade utifrån vad syftet med denna studie har varit. 

Studiens trovärdighet kan prövas utifrån Bryman´s (2011) 4 delkriterier, vilka är trovärdighet, 

överförbarhet, tillvägagångssätt och objektivitet. Intervjupersonen och respondenterna har inte 

själva haft någon möjlighet att läsa själva transkriberingen eller tydliggöra svar utifrån enkäten 

beroende på ett snävt tidschema. Detta gör att trovärdigheten brister något eftersom denne då 

inte haft möjlighet till att ändra något som kan ha varit otydligt. Vad gäller överförbarhet så har 

det noga övervägts hur resultatdelen skall vara uppbyggd, allt för att göra det så tydligt som 

möjligt för läsaren att hänga med i texten och förstå resultatet. Slutligen bestämdes det att allt 

material skulle hamna under varsin kategori som framställts genom kodning. Detta 

genomförande beskrivs högst upp under resultat så att läsaren tidigt blir informerad om hur 

resultatet presenteras vilket gör att överförbarheten stärks genom att materialet blir mer lättläst 

på grund av tydlighet. Tillvägagångssättet är noggrant beskrivet samt att det finns tydliga 

rubriker och underrubriker vilket gör att det är enkelt att få en överblick över hur arbetet gått 

till samt att det blir lättare att gå tillbaka om något uppfattas som otydligt. Det sista kriteriet är 

objektiviteten vilket kan ha påverkats negativt då studien har genomförts med en 

ursprungstanke om att samverkan inte alltid fungerar och detta kan då ha influerat hur resultatet 

redovisats vilket kan påverka objektiviteten något. Dock har ursprungstanken om detta också 

bekräftats till viss del av den data som kommit in vilket gör att objektiviteten ändå är något som 

kan anses vara intakt till stor del.  

På grund av att arbetet har utförts inom en given tidsram har utförandet av praktiska skäl skett 

i närheten av studieorten. Under andra omständigheter hade studien kunnat styrkas upp med 

fler intervjuer och respondenterna kunde fått mer tid till att svara på enkäten. Om mer tid hade 

funnits till förfogande hade också en mer direkt kontakt med verksamheterna som varit aktuella 
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för studien varit möjlig att upprätta och på så sätt hade kanske fler respondenter svarat från 

respektive avdelning vilket hade gjort att bortfallet varit mindre omfattande. Det hade då också 

funnits möjligheter att kontakta övriga län i Sverige vilket hade kunnat öka generaliserbarheten 

något.  

 

Metoden har varit enkäter med kvalitativt innehåll. Detta val kan ses både som positivt och 

negativt. Positivt på så vis att enkätformen gjort det lätt att nå ut till ett högre antal respondenter 

och respondenter på flera olika geografiska platser. Detta gjorde att generaliserbarheten stärktes 

i viss utsträckning. Att enkäterna hade en kvalitativ karaktär, vilket i detta fall innebar öppna 

frågor, gjorde samtidigt att respondenternas upplevelser kunde lyftas fram och därmed blev 

svaren mer kärnfulla och var lättare att analysera mot syftet. Två av frågorna i enkäten var dock 

av en mer kvantitativ karaktär, anledningen till detta var för att underlätta analysprocessen vad 

gäller den del av syftet som ämnar att belysa skillnader mellan respondenternas svar. Detta blev 

dock inte framgångsrikt i någon större utsträckning utan kunde med fördel applicerats på någon 

av de andra frågorna och kanske hade det även varit positivt om fler frågor utformats på detta 

sätt. Utöver enkäten genomfördes även en intervju vilket var en metod som förmodligen tjänade 

syftet bättre i teorin då detta gav intervjupersonen möjlighet att fråga när denne inte förstod och 

intervjuaren möjlighet att omformulera frågor samt anpassa frågor efter den specifika 

yrkesrollen.  

 

Negativa aspekter med att använda sig av enkäter istället för intervju i den här typen av 

kvalitativ studie är att det begränsar möjligheterna att gå in djupare i svaren genom exempelvis 

följdfrågor och det finns ingen möjlighet att analysera reaktioner, exempelvis som tvekande 

uttryck eller att omformulera frågor som kan vara svåra att förstå för respondenterna. Detta 

försvåras på grund av att respondenterna är anonyma i stor utsträckning och därmed finns det 

små möjligheter för vidare kontakt. 

 

Ett problem som finns är att studien är inriktad på socialtjänstens och psykiatrins personal vilka 

arbetar under hård press vilket kan göra att dessa kanske inte lägger någon större prioritet på att 

svara på en enkät från studenter, eftersom dessa förmodligen har viktigare uppgifter att göra. 

En annan faktor som gjort det problematiskt är att inom dessa verksamheter finns det många 

olika avdelningar med olika yrkesprofessioner samt arbetsuppgifter. Detta har varit 

problematiskt i och med det faktum att enkäten skickats ut till verksamhetscheferna och därmed 

har det inte funnits någon större kontroll över vilka enkäten sedan skickats vidare till. Det 

beslutades om att det var vuxenhandläggarna på socialtjänsten som skulle ha möjlighet till att 

ge sin syn på det hela samt att alla inom psykiatrin skulle kunna göra detta eftersom de alla är i 

kontakt med patienter som vårdas enligt LPT på något sätt. Dock har det synts att de 

verksamhetschefer som fått förfrågan om att skicka vidare materialet till viss del har varit 

förvirrade då det finns många olika avdelningar som passar in i målgruppen men som författarna 

inte haft någon kunskap i om att de existerar och på så sätt har informationen som skickats ut 

inte varit nog tydlig. Därför skulle det behövts en större förkunskap om verksamheternas 

uppbyggnad så att verksamhetscheferna på ett enklare sätt hade förstått vad deras uppgift var. 

Enklast vore om författarna själva kunnat kontakta de aktuella respondenterna men eftersom att 

de är så många som arbetar och att studien sträcker sig till andra län så har det inte funnits någon 
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möjlighet att själva kontakta varje aktuell person på varje verksamhetsavdelning. Det hade tagit 

alldeles för lång tid och ansågs knappast vara ett möjligt uppdrag.  

 

En viss förförståelse har funnits bland författarna vad gäller respektive verksamhets uppgifter i 

det olika skedena inom LPT-vården, exempelvis att socialtjänsten inte har något speciellt ansvar 

för LPT-vård då ansvaret ligger på landstinget. Dock är det ofta så att klienten/patienten har 

kontakt med socialtjänsten sedan innan och på så sätt blir socialtjänsten en aktör när 

klienten/patienten behöver vård enligt LPT. Det är kanske därför studien skiftat lite från 

grundtanken om samverkan specifikt för LPT. Detta eftersom resultatet fokuserar mer på hur 

samverkan fungerar generellt istället för hur samverkan fungerar specifikt när LPT är aktuellt. 

Något som kanske kunnat hålla fokus närmre LPT-området hade varit om någon av frågorna i 

enkäten varit mer inriktade på just detta, ett exempel på en sådan fråga skulle kunna vara, vilken 

är din inställning till LPT? 

 

Något som också i viss utsträckning har förlorat sin förväntade del i resultatet är den delen av 

syftet som var att belysa skillnader i hur respondenterna upplever samverkan. Dels beror detta 

på utformningen av frågorna i enkäten men främst beror det på analysmetoden och 

organiseringen av datan. Datan delades in i koder och kategorier utan att särskilja de olika 

respondentgrupperna vilket i sig gjorde det svårt att analysera var för sig och därmed också 

svårt att särskilja och belysa några skillnader i svaren. 

 

Utifrån socionomens perspektiv och det sociala arbetet generellt kan studiens resultat visa att 

samverkan har blivit bättre över tid men att det ännu finns mycket kvar att göra för att 

samverkan ska fungera i sin helhet. Detta kan göras genom att bland annat utbilda personalen 

om varandras verksamheter och inte vara rädd att korsa gränserna mellan verksamheterna för 

att ta reda på hur de andra tänker. Tidigare i studien har det skrivits om Danermark & Kullberg 

(1999) där det tas upp att det inom sjukvården finns en hierarki och detta beroende på bland 

annat de legitimationer som finns inom denna sektor, där då läkaren anses ha mest makt 

eftersom denne har studerat längst och då ska kunna mest. En tanke kan därför vara att 

legitimera även socionomerna så att denne får en större status i samverkan och på så sätt också 

anses som mer viktig att kommunicera med. På så sätt skulle det inte finnas någon märkbar 

maktskillnad och då skulle det finnas förutsättningar för en förbättrad samverkan. Riksdagen 

diskuterar om kuratorerna snart kan få sin legitimation och det är en bra start dock är detta också 

inom sjukvården vilket gör att det fortsatt inte kommer finnas någon legitimation inom den 

kommunala sektorn. Detta kan anses konstigt då socionomen som har landstinget eller 

kommunen som arbetsgivare ändå har gått samma utbildning och därför borde det inte vara 

någon skillnad på vart personen arbetar utan alla borde vara legitimerade socionomer. Även 

socionomer som inte arbetar inom landstinget förväntas i många fall kunna ha en god 

samverkan med just landstinget och därför blir autonomi viktig även för dessa. 

 

Utöver detta bör även Grape’s (2006) teori om verksamhetsdomäner tas i beaktande, att sträva 

mot domänkonsensus mellan de olika samverkansparterna genom att fastställa hur 

ansvarsfördelningen bör se ut inom samverkan. Detta var också något som uttrycktes av 

respondenterna som en brist i samverkan. Troligen ligger detta på ledningsnivå. Om 
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huvudmännen möjligtvis kunde utarbeta tydligare rutiner kring ansvarsfördelningen så hade 

samverkan kunnat utvecklas i en positiv riktning vilket hade kunnat ge effekter så som, 

effektivare resursanvändning och högre kvalitet på det stöd och den vård som ges till 

patienten/klienten. Det resultat och den tidigare forskning som presenterats i denna studie visar 

att patienter/klienter riskerar att falla mellan stolarna när samverkan inte fungerar på ett optimalt 

sätt. Detta visar på vikten av att samverkan utvecklas i rätt riktning och att de olika 

huvudmännen tar åt sig av de utvecklingsmöjligheter som de anställda lyfter fram. Detta inte 

bara för att effektivisera arbetet resursmässigt utan även för att höja kvaliteten på den vård och 

det stöd som ges så att patienten/klienten kan återhämta sig på bästa möjliga sätt. Om samverkan 

utvecklas och förbättras så kunde effekterna av detta möjligen vara bland annat att 

patientens/klientens risk för att vårdas fler gånger enligt LPT minskar vilket då skulle påverka 

denne genom ett skyddande av individen samtidigt som det resursmässigt skulle vara 

samhällsnyttigt. 

 

De teorier och den tidigare forskning som presenterats i studien har gått att applicera på det 

resultat som kommit av datainsamlingen. Dessa var dels teorier om samverkan och dels 

forskning om socialarbetares roll i tvångsvården. I stort sätt så stämde teorierna och forskningen 

väl med det resultat som insamlats medan det i vissa fall skiljde sig helt eller något.  

 

Det skulle vara intressant att i framtida forskning fördjupa sig i den lagstiftning som styr dessa 

verksamheter och sedan undersöka hur dessa lagar fungerar i praktiken ute på arbetsplatserna. 

Där skulle det kunna uppdagas intressant information som skulle kunna komplettera denna 

studies resultat där många av respondenterna angett att lagstiftningen borde ses över för att 

uppnå en mer fungerade samverkan. 
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Bilaga 1  

Missivbrev 

 

LPT-Samverkan mellan psykiatri och socialtjänst. 

 

Hej! Vi är två studenter från socionomprogrammet vid Umeå universitet som nu är inne på vår 

6:e termin och då även i fullgång med vårt examensarbete. Vårt valda ämne är samverkan 

relaterat till psykiatrisk tvångsvård. Vi undrar om det finns möjlighet att ni kan skicka vidare 

informationen och länken för vår enkät till era anställda. Det skulle bidra mycket och vara till 

stor hjälp. 

 

Syftet med studien är att genom att undersöka hur samverkan mellan socialtjänst och psykiatri 

i orterna Umeå, Skellefteå, Örnsköldsvik och Sundsvall, fungerar i relation till patienter/klienter 

som vårdats eller vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård. Utifrån det är avsikten att 

belysa skillnader i hur de upplever att samverkan fungerar och på vilket sätt de fungerar mindre 

bra. 

 

Vår intention är att ta hjälp av er som är en del i den samverkan och vi vill göra detta genom att 

låta er svara på en enkät. Då det är ni som har den kunskap och de erfarenheter som är viktiga 

i den här frågan och därmed är värdefulla för vårt arbete. Vi utgår från Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer vilket innebär att: Deltagandet är frivilligt och du kan lämna enkäten 

när du vill. Din medverkan kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet kommer endast 

att användas i denna studie.  

 

Enkäten består av 12 frågor som antingen ger flera svarsalternativ eller möjligheten att svara 

helt fritt. Frågorna avser de fall där det är aktuellt med samverkan mellan psykiatri och 

socialtjänst. 

 

Vi hoppas att ni har möjlighet att delta!  

 

Vid eventuella frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta någon av oss,  

Matilda Powter            Matilda_powter@hotmail.com 

Emelie Matsdotter Emeliematsdotter@gmail.com 

 

Handledare 

Ove Grape                  Ove.grape@umu.se 
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Bilaga 2 

LPT- Samverkan mellan psykiatri och socialtjänst. 

Enkätfrågorna: 

 

1. Ange vilken ort du arbetar på 

 

2. Inom vilken verksamhet arbetar du på 

svarsalternativ: Psykiatrin, Socialtjänsten, Varken eller 

 

3. Arbetar du med klienter/patienter som vårdats eller vårdas enligt lagen om psykiatrisk 

tvångsvård? 

Svaralternativ: Ja, Nej, Vet inte 

 

4.Beskriv med egna ord din upplevelse av hur samverkan mellan socialtjänsten och psykiatrin 

fungerar i ett inledande skede när klienten/patienten blir aktualiserad för vård enligt LPT: 

 

5. Hur upplever du att samverkan mellan socialtjänsten och psykiatrin fungerar under 

klientens/patientens vård enligt LPT? 

 

6. Hur upplever du att samverkan mellan socialtjänsten och psykiatrin fungerar tiden efter 

klienten/patienten vårdats enligt LPT? 

 

7. Ange i vilken utsträckning du upplever att klienten/patienten får stöd av socialtjänsten när 

denne vårdas enligt LPT:  

Svar enligt en skala mellan 1-5 där 1 är ej tillräckligt och 5 fullt tillräckligt. 

 

8. Ange i vilken utsträcking du upplever att klienten/patienten får stöd av psykiatrin när denna 

vårdas enligt LPT: 

Svar enligt en skala mellan 1-5 där 1 är ej tillräckligt och 5 fullt tillräckligt. 

 

9.Vad anser du fungerar bra i samverkan mellan socialtjänst och psykiatri? 

 

10. Vad anser du fungerar mindre bra i samverkan mellan socialtjänst och psykiatri? 

 

11.Vad anser du behövs för en god samverkan socialtjänst och psykiatri? 

 

12. Finns det något annat du vill förmedla som kan vara relevant för studien? 

 

Tack för din medverkan! 

Du har varit till stor hjälp. 

Vänliga hälsningar, Matilda och Emelie 
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Bilaga 3 

Intervjuschema 

 

Informera om samtycke vid intervjun: 

- Ip bör informeras om: intervjuns syfte och själva intervjuförandet  

- Informeras om att de får avstå att svara om de känner så 

- Är det okej om vi spelar in detta samtal?  

- Fråga om lov att få använda citat 

 

. Nyttjandekravet. De uppgifter som samlas in om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål. Undersökningens deltagare ska informeras om hur uppgifterna ska 

användas och även hur de skyddas. Fråga om lov att få använda citat 

 

. Informationskravet. Informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om följande saker: 

- undersökningens syfte och vår kvalitativa frågeställning 

- hur den genomförs: genom denna intervjun som spelas in, även fem personer till som intervjuas, 

resultaten sammanställs i en rapport. 

- vad den kan bidra med: du bidrar till innehållet i uppsatsen. 

 

Syftet med studien är att undersöka hur samverkan mellan socialtjänst och psykiatri fungerar i 

relation till patienter/klienter som vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård. 

Avsikten är att belysa hur de som arbetar på psykiatrin respektive socialtjänsten 

upplever att samverkan fungerar samt vilka utvecklingsmöjligheter de ser.  

 

Detta görs genom följande frågeställningar: 

-Vilken är synen på samverkan mellan dessa verksamheter? 

-Hur skiljer sig synen på samverkan mellan dessa verksamheter? 

-Hur upplever de olika yrkesområdena att samverkan fungerar? 

 

Frågor: 

 

Kan du berätta om dina arbetsuppgifter? 

 

Kan du ge något exempel på hur samverkan brukar se ut? 

 

Vilken är din roll i samverkan? 

 

Vad tänker du är socialtjänstens uppdrag i den här frågan? 

 

Hur tycker du samverkan mellan kommunen och psykiatrin fungerar generellt? 

 

Hur tycker du att samverkan fungerar specifikt när det handlar om LPT? 

 

Vilka förutsättningar för en god samverkan mellan socialtjänst och psykiatri anser du behövs? 
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Hur väl tycker du att patienten får stöd av socialtjänsten när de vårdas enligt LPT? 

 

Hur väl tycker du att patienten får stöd av psykiatrin när den vårdas enligt LPT? 

 

Vilka förbättringsmöjligheter ser du inom samverkansområdet? 

 

 

 

 

 


