Gemensam kompetensutveckling
socialtjänst och psykiatri
Delrapport genomförande

Ett samverkansprojekt mellan Kompetensfonden Stockholm stad och Landstingets Beställarkontor Vård, avdelning
Stockholm för gemensam kunskapsutveckling kring frågor om bemötande, arbetsmetoder och samverkan för
personal inom landstingets psykiatri och stadens socialpsykiatri.
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Sammanfattning

Syftet med psykiatrireformen var att förbättra de psykiskt funktionshindrades livssituation genom tydlig ansvarsfördelning och effektiva insatser. Fortfarande finns
mycket kvar att göra för att reformens intentioner ska bli verklighet.
Unik satsning på samverkan
Det nu avslutade samverkansprojektet har berört ca 1000 personer verksamma inom
socialtjänst och psykiatri i Stockholms stad och Stockholms läns landsting. De allra
flesta personalkategorier har varit representerade, såsom socialsekreterare/biståndsbedömare, boendestödjare, mentalskötare, arbetsterapeuter, sjuksköterskor, kuratorer,
psykologer, läkare och enhetschefer. En viktig del i satsningen har varit att involvera
intresseorganisationerna RSMH och IFS. Tillsammans har alla dessa medarbetare
mötts för att diskutera angelägna verksamhets- och utvecklingsfrågor. De frågeställningar och problem man fokuserat på i referensgrupperna, tvärgruppsdiskussioner,
studiecirklarna och uppföljningarna är mycket likartade trots att varje område och
verksamhet delvis skiljer sig åt vad det gäller attityder, förhållningssätt, organisation
och ledarskap.
Projektet har utformats utifrån lokala förutsättningar via sju geografiskt indelade referensgrupper med representanter från socialpsykiatri, psykiatri, IFS och RSMH.
Innehållet varierade något mellan de olika områdena men den gemensamma grundstrukturen var:
➤ Föredrag – för inspiration och kunskapspåfyllning
➤ Tvärgrupper eller studiecirklar – för möten och dialog över gränserna med
tvär professionella yrkeskategorier från psykiatri och socialtjänst.
➤ Uppföljning – hur går vi vidare – från idéer till handling?
Avslutande uppföljning.
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Projektets huvudsakliga metod har varit möten och dialog över yrkes- och huvudmannagränser i mindre samtalsgrupper. Deltagarna har fört en yrkesdialog kring verksamhetsfrågor och presenterat upplevda hinder och möjligheter i vardagsarbetet samt
kommit med konkreta förslag på hur samarbete och samverkan bättre skulle kunna
gagna målgruppen.
Norra och sydvästra områdenas tvärgruppssamtal resulterade i ett antal konkreta
förslag och idéer varav ett drygt trettiotal presenterades med posters på uppföljningsdagarna.

Av de många förslag som framkom under processen har några synpunkter och idéer
återkommit i de allra flesta grupper. Dessa sammanfattas i nedan följande huvudpunkter:
➤ Gemensam planering
➤ Chefs- och ledarskap
➤ Fler och mer flexibla boendeformer
➤ Förebyggande och rehabiliterande arbete

Tvärgruppsamtalen och studiecirklarna har först och främst fungerat som mötesplats
för reflektion och dialog kring angelägna verksamhetsfrågor, men samtalen kan även
ses som en möjlighets- och hinderinventering. De områden som projektdeltagarna
koncentrerat sig på och mest uppehållit sig vid visar sig väl stämma överens med den
utveckling som är på gång på olika nivåer och som finns beskriven i olika måldokument.

» Gapet mellan det vi
vet och vad vi gör
måste minska. »
Respons från chef på uppföljningsdagen
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Om projektet

Bakgrund
Målsättningen med psykiatrireformen var att de psykiskt funktionshindrades livssituation skulle förbättras med hjälp av effektivare insatser och tydligare ansvarsfördelning mellan de olika huvudmännen. Mycket utvecklingsarbete har genomförts sedan
psykiatrireformen genomfördes men fortfarande finns mycket kvar att göra för att leva
upp till reformens intentioner. Kompetensfondens ansvarige för frågor inom området
Individ och Familj bjöd i januari 2004 därför in Beställare Vård, Stockholm (framledes förkortat som BV) för att diskutera en gemensam strategi angående kompetenshöjning för personal som arbetar med personer med psykiska funktionshinder.
Diskussionen ledde fram till att detta projekt startades. Berörda brukarorganisationer
inbjöds och deltog i diskussionerna som rådgivande part utifrån sitt brukar – och
anhörigperspektiv. Den avgränsat viktigaste synpunkten som brukarrepresentanterna
framförde var bemötandefrågor.

Projektorganisation
En styrgrupp bildades med projektledare anställd av Kompetensfonden, stadsdelsdirektörer från tre stadsdelar, representanter från BV samt representant från Socialtjänstförvaltningen. Sammankallande var projektansvarig inom Kompetensfonden.
Efter beslut att alla Stockholms stads stadsdelar och de delar av landstinget man
samverkar med skulle omfattas av projektet var det nödvändigt att göra en avgränsning. Vid en styrgruppsdiskussion beslutades att inrikta projektet mot personer med
psykiska funktionshinder, främst schizofreni och psykosnära sjukdomar.
Projektledaren fick i uppdrag att ta fram en genomförandeplan som godkändes i
Personal och kvalitetsutskottet den 2 juni-2004 samt i BVs beslutsorgan.
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Projektets utformning och
genomförande

Inledning
Kompetensfonden Stockholms stad och BV, Stockholm
har tillsammans under hösten 2004 och våren 2005 erbjudit medarbetare inom socialpsykiatriska verksamheter
inom Stockholms stad och de delar av landstingets psykiatri man samverkar med, en möjlighet till fortbildning i
en omfattning som aldrig tidigare prövats.
Efterfrågan har funnits från medarbetare och intresseorganisationer om en gemensam utbildnings – och utvecklingssatsning för socialtjänsten och psykiatrin i Stockholm.
Bemötandefrågor och kunskapsutbyte mellan huvudmännen har varit de mest efterfrågade områdena.
Två huvudmän, med olika traditioner och uppdrag,
har genom projektet möjliggjort för medarbetarna att
mötas i nya konstellationer för att ta del av forskning och
tankar från föreläsare, utbyta egna erfarenheter och kunskaper för att tillsammans hitta nya idéer och lösningar på
gemensamma frågeställningar.
Projektet har utgått från lokala mål och behov men
generellt fokuserat på vad som kan åstadkommas genom
förbättrad samverkan och ett utökat samarbete på alla
plan.
Att klienten/patienten och dennes anhöriga ska få så
bra omsorg och vård som det bara är möjligt är alla helt
överens om. När det gäller hur det ska gå till, hur det ska
genomföras i vardagsarbetet finns det dock många frågor
kvar att samlas omkring.
Projektets målgrupper
Projektet vände sig till alla medarbetare – inom landstingets psykiatri och stadsdelarnas socialpsykiatriska
enheter – som arbetar med omsorg, vård, stöd och
rehabilitering till personer drabbade av psykossjukdom.
Utbildningssatsningen uppskattades omfatta cirka 1 100
personer.
En del i planen var att så många olika medarbetare som
möjligt, från olika enheter och med skiftande yrken och
uppdrag skulle beredas möjlighet att mötas och utbyta
erfarenheter kring dagens och morgondagens samverkan.

Nedan följer en uppräkning av lokala enheter som
ingick i projektet:
➤ Område Innerstaden: Norrtulls öppenvårdsmottagning, St Görans sjukhus avdelning 2 och 4, Midgård,
Östermalms rehab. samt stadsdelarnas socialpsykiatriska
enheter inom Norrmalm, Östermalm och Kungsholmen.
➤ Område Västerort: Psykiatricentrum Väst avdelning
38 och 39, psykiatrisk öppenvårdsmottagning,
Smedshagen, samt stadsdelarnas socialpsykiatriska
enheter inom Bromma och Hässelby – Vällingby.
➤ Område Järva: Kista rehab, Spånga öppenvårdsmottagning, S:t Göran avdelning 53 samt stadsdelarnas
socialpsykiatriska enheter i Kista, Rinkeby och Spånga –
Tensta.
➤ Område Sydväst: Gröndals öppenvårdsmottagning,
Huddinge avdelning M76 och Rosenhill, samt stadsdelarnas socialpsykiatriska enheter inom Älvsjö,
Hägersten, Liljeholmen och Skärholmen.
➤ Område Södra: Psykiatrin Södra: delar av Socialpsykiatrisk enhet för integrerad öppen och slutenvård
(Katarinahuset, Årsta Vantör, Lingvägen) samt socialpsykiatriska enheter inom stadsdelarna Maria – Gamla
stan, Katarina – Sofia, Enskede – Årsta, Vantör, Farsta,
Skarpnäck.

Som ett led i förberedelsen och introduktionen till projektet skickades arbetsmaterial i form av uppdrags- och
samverkansdokument ut till alla berörda enheter.
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De utskickade dokumenten var:
➤ Stadens riktlinjer för arbete med människor med
psykiska funktionshinder
➤ Landstingets regionala vårdprogram för patienter
med psykos, speciellt schizofreni
➤ Rapporten ”Samverkan mot alla odds”

Projektets lokala prägel innebar att utformningen
varierade något mellan de olika områdena men den
gemensamma grundstrukturen var:
➤ Föredrag – för inspiration och kunskapspåfyllning
➤ Tvärgrupper eller studiecirklar – för möten och
dialog över gränserna med tvärprofessionella yrkeskategorier från psykiatri och socialtjänst.
➤ Uppföljning – hur går vi vidare – från idéer till
handling? Avslutande uppföljning.

»Vi kan göra mycket
med de resurser vi har.
Vi behöver samordna
våra resurser – vi har
alla mycket att vinna
på om målgruppen får
det bättre

»

Respons från chef på uppföljningsdagen

Referensgrupperna
Projektets lokala förankring säkrades genom bildandet av
sju olika, geografiskt baserade, referensgrupper. Referensgruppernas uppdrag var att utifrån projektets syfte ta fram
idéer, förslag och synpunkter på innehållet och förankra
dessa på de egna enheterna.
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Referensgrupperna bestod av representanter från landstingets psykiatri, stadsdelens socialtjänst och brukarorganisationerna RSMH (Riksförbundet för Social och
Mental Hälsa)och IFS (Intresseföreningen För Schizofreni) Träffarna hölls ute i respektive område och leddes
av Kompetensfondens projektledare som förde minnesanteckningar.
Arbetet i referensgrupperna inleddes i augusti 2004 och
fortsatte till december 2004.
Varje referensgrupp träffades under en timme, en del
vid fyra tillfällen och andra vid upp till sju tillfällen beroende på behov och praktisk möjlighet.
Vid träffarna gjordes en inventering av möjligheter och
hinder samt fördes diskussioner kring hur det ser ut idag
och vad en realistisk målsättning skulle kunna vara med
denna gemensamma utbildningssatsning. En viktig uppgift för referensgrupperna blev att förankra och förbereda
medarbetarna inför satsningen.
I referensgrupperna beslutades vad heldagen för inspiration och kunskapspåfyllning skulle innehålla samt hur
halvdagarna för diskussion och dialog skulle disponeras.
Utifrån de val de lokala referensgrupperna gjorde så fick
planering och genomförande följande struktur:

Inom Psykiatrin Södra Stockholm och de samverkande
stadsdelarna valde referensgrupperna att utforma
projektarbetet på följande sätt:
➤ Farsta-Skarpnäck med studiecirklar som utgick från
det lokala policydokumentet samt två halvdagsföreläsningar.
➤ Maria-Gamla stan och Katarina- Sofia beslutade sig
för en heldag med gruppdiskussioner och föreläsning
samt två halvdagar omkring nätverksarbete och
samverkan.
➤ Enskede-Årsta valde en heldag med föreläsning och
gruppdiskussion samt en halvdag med samtal om
samverkan.

Inom de norra och sydvästra stadsdelarna och den psykiatrin som stadsdelarna samverkar med valde alla referensgrupperna att utgå från projektledarens grundutformning:
➤ En heldag med olika föreläsare och tre halvdagar med
tvärgruppsdiskussioner kring samverkan.
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I flera av referensgrupperna framfördes även önskemål om
en förberedande halvdag för mer kunskap kring de lagar
som styr det gemensamma uppdraget och hur dessa lagar
ska tolkas. Handläggare, chefer och läkare bjöds därför in
till en halvdag på Kompetensfonden för genomgång och
paneldiskussion kring lagarna: socialtjänstlagen (SoL),
lagen om särskilt stöd (LSS), hälso- och sjukvårdslagen
(HSL), lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV), lagen om
psykiatrisk tvångsvård (LPT) samt sekretesslagstiftningen.

Heldagarna
Syftet med projektets heldagar var att via inspiration och
kunskap påbörja en process för att skapa möjlighet till förbättrad samverkan på lokal nivå för alla som arbetar för
personer med psykiska funktionshinder.
Innehållet i heldagarna har varierat för att passa de
lokala mål som har upplevts som mest angelägna. Samverkan var heldagens huvudtema.

Halvdagarna
Syftet med projektets halvdagar var att genom möten i
mindre grupper föra en dialog om samverkan mellan
kommunens socialtjänst och landstingets psykiatri när det
gäller arbetet för patienter/klienter med psykiska funktionshinder.
Gruppsamtalen eller studiecirklarna genomfördes som
en reflekterande och möjlighetsbaserad dialog utifrån de
dokument som skickades ut inför uppstarten av projektet
och utifrån de lokala mål som referensgrupperna valt som
mest väsentliga
Norra och Sydvästra området, som bestod av ca. 600
personer fördelade på 26 olika grupper från 4 närvårdsområden, valde att följa projektets grundstruktur med
tvärgruppsdiskussioner. Tvärgrupperna bestod av och
blandades så att alla olika yrkeskategorier från de båda
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huvudmännen ingick i varje grupp. Gruppindelningen
gjordes först på respektive enhet och därefter av samtalsledarna. Grupperna träffades tre halvdagar var under
våren 2005. Grupperna hade under samtalen tillgång till
två samtalsledare. En av samtalsledarna har följt samtliga
26 grupper vid alla tre tillfällena och har sammanställt de
olika gruppernas diskussionsmaterial.
Södra området där ca 200 personer deltog valde att dels
arbeta i studiecirkelform med externa cirkelledare och dels
att ha tvärgruppsdiskussioner ledda av verksamheternas
enhetschefer.

Uppföljning
Norra och Sydvästra områdena avslutade projektet med
en halvdags uppföljning för varje område. Representanter
från tvärgrupperna presenterade, i posterform, angelägna
utvecklingsområden för inbjudna politiker och chefer på
olika nivåer.
Södra områdets uppföljning gjordes i respektive referensgrupp. Cirkelledarna har gjort en skriftlig sammanfattning av gruppträffarna och framkomna förslag och viktiga frågor har förts vidare till beslutsfattare på olika nivåer.

Utvärderingen
Projektet som helhet utvärderas av Centrum för folkhälsa.
Utvärderarna träffade de sju referensgrupperna vid ett tillfälle vardera för att få kännedom om de lokala målen.
Konkret består utvärderingen av djupintervjuer med 140
deltagare, dels före och dels sex månader efter projektets
genomförande. Förutom intervjuerna ingår en enkätundersökning som belyser samverkan i dagsläget och som
även den följs upp sex månader senare, för att ta reda på
om satsningen gett önskad effekt. Enkäten gäller samtliga
deltagare.
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Redovisning av material från de
olika samtalsgrupperna

Redovisning av material från de olika samtalsgruppern
inom Norra Stockholms psykiatri och samverkande stadsdelar samt del av Psykiatrin Sydväst, sektion Stockholm
med samverkande stadsdelar.
Norra och sydvästra områdenas tvärgruppssamtal
resulterade i ett antal konkreta förslag och idéer varav ett
drygt trettiotal presenterades med posters på uppföljningsdagarna.

För att kunna göra en överskådlig bild av de möjligheter
och hinder som presenterades och för att se om det fanns
några områden som var mer frekventa än andra har materialet efter sammanställningen grupperats och presenteras
under nedanstående sex rubriker:
➤ Organisation och ledarskap
➤ Politik, ekonomi och resurser

Av de många förslag som framkom under processen har
några synpunkter och idéer återkommit i de allra flesta
grupper. Dessa sammanfattas i nedan följande huvudpunkter:
➤ Gemensam planering: Önskemål och krav på en
regelbunden och strukturerad gemensam planering
kring klient/patient uttryckt i en gemensam
handlings/vård/omsorgsplan.
➤ Chefs- och ledarskap: Behov av förbättrat, tydligare
och mer utvecklingsorienterat ledarskap på alla nivåer.
➤ Fler och mer flexibla boendeformer: Ökad satsning
på differentierade boendeformer, gärna gemensamma,
med strukturerat innehåll och evidensbaserade
arbetsmetoder.
➤ Förebyggande och rehabiliterande arbete: Krav på
ökat fokus på förebyggande insatser, hjälpmedel och
rehabilitering i form av bl.a. friskvårdshus och fler
arbetsterapeuter anställda i kommunen.

Tvärgrupperna har förutom förslag på utvecklingsområden även tagit upp de goda exempel som finns ute i verksamheterna och de olika svårigheter som man brottas med
i vardagsarbetet. Samtalen sammanfattades och redovisades som möjligheter och hinder.

➤ Kommunikation
➤ Verksamhetsutbud
➤ Metoder och innehåll
➤ Kunskap och utbildning

»Vi kommer inte att få
mera pengar, vi måste
förändra inom de
resurser vi har

»

Respons från chef på uppföljningsdagen

Nedan följer en redovisning i form av diagram av det samtalsmaterial som framkom vid Norra och Sydvästra områdets tvärgruppsträffar.
Sammanställningen är gjord av den samordnande samtalsledaren dels utifrån nedskrivet material och dels utifrån
samtalsledarnas eget deltagande och lyssnande vid tvärgruppssamtalen.
Materialet från samtalsgrupperna har grupperats under
kategorierna: möjligheter och hinder.

➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤
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Upplevelser av möjligheter

Upplevelser av hinder

I det redovisade materialet återfinns den största delen av
upplevda och definierade möjligheter under rubriken
organisation och ledarskap. Ledarskapet, framförallt det
närmaste, upplevdes som mycket viktigt och väsentligt för
att samverkan skulle kunna fungera och utvecklas.
Verksamhetsutbud och fungerande – men även behovet
av förbättrad – kommunikation var näst vanligast förekommande fokus inom möjlighetsperspektivet.
Innehåll och arbetsmetoder (”arbetsverktyg”), som under
tvärgrupperna var utgångspunkten för samtalen vid den
andra gruppträffen är minst frekvent uttryckt som möjlighet.

De hinder som deltagarna redovisade uttrycktes oftast i
karaktär av brister och ouppfyllda behov i det vardagliga
arbetet. Två av de oftast förekommande uttrycken var:
”bristade ledarskap” samt ”det finns inga pengar.”
Det mest frekvent uttryckta hindret återfinns under
rubriken organisation och ledarskap. Näst flest uttryckta
hinder återfinns under rubriken politik, ekonomi och
resurser och minst ofta förekom hinder under rubriken
innehåll och metoder.
Av de redovisade hindren var samstämmigheten störst
kring de frågor som gällde organisationen och ledarskap.
Ledarskap såg som en viktig framgångsfaktor och brister
i ledarskap uttrycktes därför som ett allvarligt hinder, både
för verksamhetens kvalitet och för arbetsmiljön. Bristen
på pengar och politisk långsiktighet var det som upplevdes som näst störst hinder för verksamheten.
Kommunikation som inte fungera upplevdes som ett
allvarligt hinder, framförallt bristen på förståelse för
varandras verksamheter men även svårigheter kring att
konkret nå varandra vid behov av kontakt.

Upplevelser av möjligheter
Innehåll och
metoder
Politik, ekonomi
och resurser

Organisation
och ledarskap

Kunskap och
utbildning

Upplevelser av hinder
Innehåll och
metoder

Verksamhetsutbud

Kunskap och
utbildning

Kommunikation
Diagrammet avser att åskådliggöra det inbördes förhållandet mellan
de 6 olika rubrikområden som tvärgruppssamtalen har avhandlat.
Den största tårtbiten symboliserar således det område där gruppdeltagarna har uttryckt att flest möjligheter finns.

Organisation
och ledarskap

Verksamhetsutbud

Kommunikation

Politik, ekonomi
och resurser

Diagrammet avser att åskådliggöra det inbördes förhållandet mellan
de 6 olika rubrikområden som tvärgruppssamtalen har avhandlat.
Den största tårtbiten symboliserar således det område där gruppdeltagarna har uttryckt att flest hinder finns.

➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤
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Södra psykiatrin och samverkande
stadsdelar

Stadsdelarna Enskede-Årsta, Vantör, Katarina-Sofia och
Maria Gamla stan och delar av den psykiatriska integrerade öppen och slutenvården man samverkar med lade
upp sina utbildningar på ett likartat sätt. En heldag varvad med tvärgruppdiskussioner och föreläsningar samt
halvdagar med tvärgruppsdiskussioner. Enhetscheferna
formulerade ett antal konkreta frågeställningar som grupperna arbetade med. Resultatet av tvärgruppssamtalen
resulterade i ett antal förbättringsförslag som verksamheterna arbetar vidare med.
I Farsta Skarpnäck genomfördes två studiecirklar.
Cirkelledarna har dokumenterat samtalen vid träffarna.
Nedan följer en sammanställning av de olika utvecklingsområden, önskningar och konkreta förslag som deltagarna i en av studiecirklarna fokuserat på:

Samordnad vårdplan
➤ Att börjar arbeta i enlighet med de rutiner som idag
finns. I det fall man inte följer rutinerna ska detta
betraktas som en avvikelse och hanteras som en sådan.
➤ Rutinerna behöver bli mer kända. Det är i första
hand en chefsfråga. Information om vårdplanering och
rutiner ska t.ex. finnas med vid introduktion av nya
medarbetare. Alla som deltagit i studiecirkeln tar på sig
att informera sina arbetskamrater.
➤ Vårdplanen ska följas upp minst en gång per år.

Personkännedom
➤ Möjligheter att göra praktik på varandras enheter.

Kännedom om varandras organisationer
➤ Börja med samverkansmöten igen var 6:e–7:e vecka.
Det ska finnas med representanter från boendestöd,
missbruk och psykiatri.

➤ Gemensamma utbildningar, t.ex. introduktionsutbildning i familj och nätverksarbete.

➤ Det ska finnas tillgängliga och tydliga beskrivningar
av respektive sektioners organisation på t.ex. hemsidan.

➤ Prioritera nätverksmöten med patienten/brukaren.
Psykiatrin har utbildade nätverksledare i sin organisation. Viktigt att använda oss av den kompetensen.
➤ Skapa möjligheter till gemensam handledning.

»Skyldighet att
chefer arbetar ihop
utan att bli osams

»

Respons från chef på uppföljningsdagen

➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤
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Erfarenheter och slutsatser

Psykiatrireformen och behovet
av samverkan

Ett möjlighetsforum

Psykiatrireformens intentioner var att förbättra livssituationen för de psykiskt funktionshindrade. En tydligare
ansvarsfördelning mellan landstinget och kommunen och
en effektiviserad och förbättrad vård- och omsorg skulle
göra det möjligt för den enskilde att leva ett så normalt liv
som möjligt i gemenskap med andra. Den primära vården
och omsorgen skulle erbjudas individen i den egna närmiljön.
Samverkan över huvudmannagränserna blev en nödvändig och central fråga och svaren formulerades i riktlinjer, vårdprogram och samverkansöverenkommelser.

»Stort engagemang
– viktigt att man ser
resultat – att det blir
något och att brukare
är med i processen

»

Respons från chef på uppföljningsdagen

Satsningen på ett gemensamt projekt för att förbättra samverkan mellan kommunen och landstinget kändes angeläget och kom att innebära en arena för möten, dialog och
lärande över yrkes- och verksamhetsgränser.
Personal inom Stockholms olika stadsdelar och deras
kollegor inom landstinget har under projektet givit uttryck
för mycken frustration som, om den tas väl tillvara, öppnar för möjligheter till ökat samarbete och utveckling som
både på kort och på längre sikt gagnar brukarna.
Att övervinna hinder och skapa förutsättningar är en
självklar del av det dagliga arbetet för alla som som ägnar
sig åt vårdandes konst och projektets alla samtal kan nu
övergå i konkret handling. Att genomföra de förslag och
möjligheter som föreläsningar och samtal lett fram till
kommer att bli en konkret övning i samverkan.

➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤
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Utvecklingsområden

Tvärgruppsamtalen och studiecirklarna har först och
främst fungerat som mötesplats för reflektion och dialog
kring angelägna verksamhetsfrågor, men samtalen kan
även ses som en möjlighets- och hinderinventering. De
områden som projektdeltagarna koncentrearat sig på och
mest uppehållit sig vid visar sig väl stämma överens med
den utveckling som är på gång på olika nivåer och som
finns beskriven i olika måldokument. De områden som
deltagit har presenterat sina egna specifika mål med därtillhörande frågeställningar, men sammantaget är överensstämmelsen mellan de ämnen som tagits upp både i
referensgrupperna och i samtalsgrupperna mycket tydlig.
De mest frekvent förekommande områdena, här sammanställda av samtals- och cirkelledarna, kan definieras
som möjlighetsbaserade utvecklingsområden och tjäna
som kunskaps- och arbetsmaterial ute i verksamheterna.

Behovet av en konkret gemensam
handlingsplan
De flesta grupper ansåg att en gemensam plan var ett viktigt instrument för att säkra den enskildes rätt till god vård
och omsorg. En hel del diskussion fördes kring planens
utformning och ett flertal förslag redovisades. Mindre
utrymme ägnades åt den enskildes roll, ansvar och delaktighet i planeringen och ännu mindre åt det bemötande
och de attityder som styr själva mötet då planen ska upprättas.

Vi behöver en plan
som gäller över hela
stan.

➤ Fördjupad frågeställning
Vad menar alla inblandade med begreppet delaktighet och
är det möjligt att gå längre än så och tala om teamarbete
där klienten/patienten är lagledare?

Behovet av utvecklat chefs- och
ledarskap
Ledarskap togs upp i alla grupper, både som möjlighet för
att skapa kvalitatvit bra versamhet och som en nödvändighet för en god arbetsmiljö, men framförallt påtalades
upplevelser av brister i ledarskapet som ett allvarligt hinder i det dagliga arbetet. Samverkan över gränserna försvårades som en följd av problem på chefsnivå enligt flera
utsagor. Chefer ansågs generellt ägna för mycket av sin
arbetstid och kraft åt att hålla den egna budgeten och för
lite tid och engangemang åt personal- och utvecklingsfrågor.

Chefen anger tonen
och när hon är
stressad och pressad
från alla håll funkar
inte verksamheten.

➤ Fördjupad frågeställning
Hur ser chefens uppdrag ut och vilket ytterligare stöd
behövs för att ledarskapet ska utvecklas till ett möjliggörande verktyg?

➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤
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Behovet av fler och mer flexibla
boendeformer
Många samtal handlade just om behovet av fler och flexibla gruppboende för klienter med psykiska funktionshinder. Samfinansiering sågs som ett alternativ för människor med stora och komplexa vård- och omsorgsbehov.
Mellanvårdsformer togs upp både som möjlighet, för
att minska behovet av sluten vård, men också som hinder
för att det finns så få platser. Korttidsplatser var ett annat
alternativ som många önskade att det fanns mer tillgång
till när någon tillfälligt sviktar men inte behöver sjukhusvård.
➤ Fördjupad frågeställning
Är ett bra boende en läkande kraft i sig och hur kan vi
med hjälp av våra gemensamma resurser och våra specifika kompetenser på bästa sätt stödja klienten/patienten i
hans/hennes hem?

En bostad är en
mänsklig rättighet
och borde inte vara
villkorad för de mest
utsatta.

Fler arbetsterapeuter
behövs, dom har
gedigen kunskap om
funktionshinder.

Behovet av ett förebyggande och
rehabiliterande arbetssätt
Ett tema i samtalen och bland förslagen var att det finns
behov av att satsa mer på det förebyggande och rehabiliterande arbetet än vad som görs idag. Ny kunskap inom
neurologi och gammal beprövad kunskap inom handikappomsorgen skull kunna betyda utveckling och större
självständighet för många psykiskt funktionshindrade.
Friskvård – sätt själen i rörelse – och ett hälsohus för
gemensamma aktiviter samt samlokalisering av kunskap
för att förebygga ohälsa var uppe till diskussion i flera
grupper.
➤ Fördjupad frågeställning
Hur kan vi arbeta mer medvetet och strukturerat med förebyggande insatser och vilket utbud är då det mest optimala?

➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤
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Generella synpunkter kring projektets
struktur och metod

Projektets grundläggande struktur var att alla deltagare
skulle uppdatera sig på de mål och riktlinjer som gäller för
huvudmännens verksamheter (gemensamt inläsningsmaterial), för att därefter ta del av föreläsningar som kändes angelägna och inspirerande inför de därpå följande
samtalen i tvärgrupper eller studiecirklar. En avslutande
och ihopknytande uppföljning där idéer och synpunkter
kunde förmedlas direkt till högre chefer och politiker
avslutade projektet men var även ett avstamp inför vidare
praktisk samverkan i vardagen. Projektstrukturen förankrades först i lokala referensgrupper och skulle därefter via
representanten i referensgruppen föras vidare till de olika
enheternas deltagare. I referensgruppen deltog vanligtvis
enhetschefen från verksamheten. Syftet med detta var att
utbildningen skulle få en legitimitet och att cheferna skulle
förbereda sina medarbetare genom att gå igenom de olika
styrdokumenten och påbörja samtal om samverkan på den
egna enheten.

»Stadsdelarna och
landstinget måste
samverka mera och
anpassa sina
verksamheter inom
alla områden

»

Respons från chef på uppföljningsdagen

Projektet hade ett lokalt delaktighetsperspektiv som innebar att man på respektive arbetsplats skulle ha en pågående dialog kring önskemål och behov inför den kommande samverkanssatsningen. Samtalsledarna noterade
en stor variation av hur förberedda de olika deltagarna var.

Många av deltagarna uttryckte frustration över att de
tvingats att delta i ett projekt som uppfattats som beslutat över deras huvud och sa sig inte känna till eller hade
tagit del av det i förväg utsända instuderingsmaterialet.
Deltagarna hade även väldigt skiftande förväntningar, den
vanligaste förekommande uttryckta förväntningen var att
satsningen avsåg konventionell undervisning. De av referensgrupperna framtagna lokala målen var även de okända
för flertalet deltagare. En slutsats av detta skulle kunna
vara att det brustit i förankringen av projektet.
Planering, genomförande och resultat upplevdes olika
beroende på var i organisationen en medarbetare befann
sig. Hinder för samverkan upplevdes av många deltagare
som ett ledningsproblem i såväl de lägre som de högre
beslutshierarkierna. Möjligheterna för samverkan ansåg
flertalet fanns i vardagssamarbetet.
Projektets huvudsakliga metod har varit möten och
dialog över yrkes- och huvudmannagränser i mindre samtalsgrupper. Deltagarna har fört en yrkesdialog kring verksamhetsfrågor och presenterat upplevda hinder och möjligheter i vardagsarbetet samt kommit med konkreta
förslag på hur samarbete och samverkan bättre skulle
kunna gagna målgruppen.
Deltagarna har uttryckt att den valda metoden med
möten och samtal har gett dem större inblick och ökad
förståelse för andras roll och uppdrag, nya kontakter för
samarbete och annorlunda och inspirerande infallsvinklar
på konkreta operativa problem.
Hur gruppen man deltog i var sammansatt upplevdes
som viktigt för behållningen av samtalen.
Synpunkt har framförts mot att det i vissa av grupperna
saknades beslutande chefer och handläggare och att det
gjorde samtalen mindre givande och utvecklande.

➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤
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Avslutande reflektioner

En unik samverkanssatsning
Det nu avslutade samverkansprojektet har berört ca
1 000 personer verksamma inom socialtjänst och psykiatri i Stockholms stad och Stockholms läns landsting.
De allra flesta personalkategorier har varit representerade, såsom socialsekreterare biståndsbedömare, boendestödjare, mentalskötare, arbetsterapeuter, sjuksköterskor, kuratorer, psykologer, läkare och enhetschefer. En
viktig del i satsningen har varit att involvera intresseorganisationerna RSMH och IFS. Tillsammans har alla dessa
medarbetare mötts för att diskutera angelägna verksamhets- och utvecklingsfrågor. De frågeställningar och problem man fokuserat på i referensgrupperna, tvärgruppsdiskussioner, studiecirklarna och uppföljningarna är
mycket likartade trots att varje område och verksamhet
delvis skiljer sig åt vad det gäller attityder, förhållningssätt, organisation och ledarskap.

»Bind inte resurserna
till organisationen utan
till personen

»

Tvärgruppsdeltagare

Från problem till möjlighet
När människor möts och får möjlighet att reflektera väcks
många idéer om hur man skulle kunna samverka bättre.
Genom relativt enkla åtgärder och inom de givna ramarna
kan kreativa idéer göra mycket för att förbättra såväl samverkan som den egna verksamheten.
Många samtal har startat en positiv process. Samtalsledarna har hjälpt deltagarna att göra konkreta frågeställningar av upplevda hinder och möjligheter. Dessa frågeställningar har sen formulerats som konkreta förslag och
presenterats för politiker, chefer och intresseorganisationer i form av idéposters och förslagsdokument. Detta har

varit ett sätt för medarbetarna att dels komma till tals och
dels att ta eget och gemensamt ansvar för utveckling i vardagen.
Vad händer nu?
Många deltagare har uttryckt frågor och farhågor kring
vad som händer när projektet är avslutat.
Vad händer sen med alla våra förslag? Kommer allt att
bara rinna ut i sanden? Vem bestämmer vad som kan
genomföras av våra idéer?
Här har beslutsfattande chefer på olika nivåer och
medarbetare ett gemensamt ansvar för att omsätta konkreta idéer i operativt arbete.
På uppföljningarna var en vanlig fråga från beslutsfattande chefer och politiker till medarbetarna; ”varför har
ni inte redan genomfört dessa goda idéer i verksamheterna,
vad är det som hindrar er”? Det är en fråga som är synnerligen angelägen och värd att arbeta vidare med i alla led
tills den är besvarad.
Kulturkrockar
En övervägande del av samtalen har rört sig kring begreppet samordnad vårdplanering. Vårdplaneringsdiskussionerna var många och livliga mellan representanter från de
olika huvudmännen. I de allra flesta fall rörde sig diskussionerna om form och struktur ur ett organisationsperspektiv och mera sällan bemötande och klientperspektiv.
Samordnad vårdplanering är ett mycket komplext forum
där huvudmännens olika kultur och perspektiv ofta leder
till onödiga konflikter. Om fokus flyttas från organisation
och form till respektive huvudmans uppdrag och kompetens ur ett brukarperspektiv är kanske möjligheten att
lyckas större.
Det ofta återkommande ropet på en huvudman skulle
kunna vara ett uttryck för hur komplicerad samverkan är
i dagens organisationer.
Begränsade resurser
En frågeställning som deltagarna ofta återkom till i referensgrupper och tvärgrupper och upplevde som ett stort
hinder var bristande resurser.
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Gemensam kompetensutveckling socialtjänst och psykiatri

Att vara överens om uppdraget
Att känna till och förstå sitt eget uppdrag kan tyckas som
en självklarhet men projektet har visat att det bland deltagarna finns stora variationer och bristande samstämmighet kring såväl det egna som motpartens uppdrag.
Många av deltagarna kände inte till den andre huvudmannens styrdokument eller verksamhetens egna lokala
överenskommelser och policydokument.
Den lokala överenskommelsen om samverkan (som ska
styra det dagliga arbetet) var dåligt förankrad ute i verksamheterna. Ett mål som referensgrupperna i flera områden formulerade var att göra den lokala överenskommelsen om samverkan till ett levande dokument som ska
användas i det dagliga arbetet.
Att förankra mål, riktlinjer och kvalitetskrav hos alla
medarbetare är ett chefsuppdrag, kanske ett av de svåraste,
och för att lyckas med detta behöver operativa chefer konkret och effektivt stöd i vardagen.

»Se till människans
resurser och möjligheter.
Vi blir lätt ockuperade
av att ansvaret är
uppdelat mellan två
huvudmän, alla problem
beror inte på detta

»

Respons från chef på uppföljningsdagen
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Engagemang – och frustration
Att mötas över yrkes- och huvudmannagränserna, att ha
tid att sitta ned och reflektera över sin egen yrkesroll och
föra en dialog om det gemensamma arbetet uttryckte
många som den stora behållningen av denna samverkanssatsning. Att i projektform starta denna process är en sak,
att låta processen och dess kreativa idéer leva vidare och
utvecklas är kanske än viktigare. Häri har alla som arbetar med omsorg och vård ett gemensamt ansvar men olika
uppdrag.
En viktig lärdom från projektet är att synen på vad som
är möjligheter och vad som är hinder, är en attitydfråga.
Projektet har visat att det ute på enheterna finns ett mycket
stort engagemang och en kreativ vilja men även stor frustration. Att vända okunskap, missnöje och upplevelser av
hinder till utvecklande möjligheter är ett grannlaga arbete
som kräver verklig samverkan av all aktörer.
Ett bra sätt att komma vidare är att alla parter tar konkret och seriöst på alla de frågeställningar som väckts under
projektet.
Klientens bästa i fokus
Det faktiska och gemensamma uppdraget har alla deltagare varit helt överens om; klientens största möjliga hälsa,
utveckling och välbefinnande.
Stötestenarna i det gemensamma arbetet, det man inte
var överens om (hur uppdraget ska genomföras) i grupperna, måste därför få en huvudroll i det fortsatta operativa arbetet ute i verksamheterna.

Huruvida projektet uppfyllt sina mål får utvärderingen
redovisa. Utvärderingen kommer att redovisas separat.
Projektet har varit ett erbjudande och en möjlighet och
nu är det upp det till de olika verksamheter att fortsätta
den process som projektet startat.
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Bilagor
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Ett urval av idéer, förslag och frågeställningar från Järva tvärgruppssamtal

Förslag och frågeställningar som framkommit och diskuterats
i tvärgruppssamtalen mellan socialtjänst och psykiatri i
område Järva våren 2005
➤ Gemensam handlingsplan socialtjänst och psykiatri innehållande vård,
omsorg, rehab och krisplan
➤ Nytt boende för unga nyinsjuknade
➤ Stadsdelsövergripande boende, sysselsättning och rehab
➤ Utökat samarbete i svåra ärenden.
➤ Ta med sysselsättningsverksamheten vid planering
➤ Ta fram en gemensam ”utbudsöversikt” för målgruppen
➤ Inför samma vuxenåldersgräns socialtjänst/psykiatri
➤ Samlokalisering – socialtjänst och psykiatri under samma tak
➤ Utveckla alternativa boendeformer
➤ Förbättrade rutiner kring vårdplaneringen
➤ Flera” sviktplatser” både inom sjukvården och socialtjänsten
➤ Rutiner för studiebesök på varandras arbetsplatser
➤ Samordnare – en från socialtjänsten och en från psykiatrin som ansvarar
för klientens planering
➤ Samverkansöverenskommelse med gemensamma rubriker som gäller
över hela staden
➤ Tydliggöra hälso- och sjukvården respektive socialtjänstens olika
kompetenser/uppdrag och ansvarsområden. Upprätta en ”uppdragsbeskrivning”
vilken ska innehålla ansvar, arbetsuppgifter, beslutsordning och mandat
➤ Kvalificerad yrkesutbildning för boendestödjare
➤ Biståndsbedömare med speciell kunskap om målgruppen, den psykiatriska
öppenvårdsmottagningen och socialtjänstens boendestöd, bör samlokaliseras
➤ Utveckla de verksamheter som finns istället för att bygga upp fler. Dra nytta av
gjorda erfarenheter, såväl egna som andras
➤ Bättre förutsättningar för tillvaratagande av socialtjänstens och psykiatrins
vardagskunskap.
➤ Chefsutveckling
➤ Gemensam webbsida
➤ Kartläggning av placerade barn till föräldrar som är psykiskt sjuka
Efter kartläggning skräddarsy stöd och hjälp till denna grupp
➤ En huvudman
➤ Socialläkare
➤ Vem gör vad? Gemensam blankett/underlag för vårdplanering
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Förslag till idéposters
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Förslag till idéposters
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Ett urval av idéer, förslag och frågeställningar från Västerort tvärgruppssamtal

Förslag som framkommit och diskuterats i samtalsgrupperna,
område Västerort
➤ Tydliggöra hälso- och sjukvården respektive socialtjänstens olika kompetenser/
uppdrag och ansvarsområden, samt ”vem betalar för vad” Upprätta en
”uppdragsbeskrivning”
➤ Ordna förutsättningar för en dialog mellan psykiatrin, primärvården och
socialtjänsten
➤ Regelbundna informella träffar mellan psykiatrin och socialtjänsten. Lär känna
varandras ”kulturer”
➤ Minimera antalet professionella som ”håller” i planeringen tillsammans med
klienten. En från socialtjänsten och en från psykiatrin, ansvarig KP/CM, som
samordnar runt klienten
➤ Flera ”sviktplatser” både inom psykiatrin och socialtjänsten.
➤ Samarbeta över stadsdelsgränserna när det gäller sysselsättningen/aktivitetscentrum/träfflokal. ”Klienten kanske vill åka ett stycke till sitt arbete”
Träfflokaler som är öppna på kvällar och helger. Ta med klienterna mer i arbetet
och därmed utöka brukarstyrningen
➤ Flera arbetsterapeuter anställda i socialtjänsten
➤ Utveckla de verksamheter som finns istället för att bygga upp fler. Dra nytta av
gjorda erfarenheter, såväl egna som andras
➤ Biståndsbedömare med speciell kunskap om målgruppen, den psykiatriska
öppenvårdsmottagningen och socialtjänstens boendestöd, bör samlokaliseras
➤ Bilda gemensamma team mellan sjukvårdens och socialtjänstens ”öppna”
vårdformer. (Söka Miltonpengar)
➤ En mer övergripande och långsiktig ekonomistyrning
➤ Tokigt med 65-års-gränsen. Hitta ett nytt sätt!
➤ Gemensamt använda en evidensbaserad handlingsplan som brukaren är bärare av
➤ Ökad tillgänglighet – träfflokal öppet kvällar och helger, samt tillgång till
boendestöd utanför kontorstid
➤ Gemensamma utbildningsdagar, socialtjänst och psykiatri
➤ Regelbundna samverkansmöten på chefsnivå
➤ Se över om sysselsättningen alltid måste biståndsbedömas
➤ Utveckla steget efter sysselsättningen – klientens möjlighet att gå vidare
➤ Beakta lagarnas intention om helhetssyn – mer ekonomisk samsyn
➤ Gemensamma rörliga team – Socialtjänst – psykiatri
➤ Socialtjänst och psykiatri delar på ansvar och kostnader för HVB – placerade
Klienten/patientens PAL och handlägger fortsätter att behålla ansvaret tills
klienten/patienten kan återvända till hemkommunen.
➤ Söka Miltonpengar för utvecklande av gemensamt anhörigstöd
➤ Fler differentierade boendeformer
➤ Avsätt tid för dialog och reflektion
➤ Gemensamma resurser för sysselsättningen över hela staden
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Ett urval av idéer, förslag och frågeställningar från Västerort tvärgruppssamtal

➤ Bättre underlag till socialtjänstens handläggare före vårdplaneringen
Närmare samarbete med handläggarna, ekonomiskt bistånd
➤ Kvälls och helg öppna träfflokaler där klienterna får tydliga ansvarsområden.
➤ Klienter bör få behålla sina stödinsatser så som ex. boendestöd sysselsättning även efter
att de fyllt 65 år
➤ Närmare samarbete med handläggarna vid FK
➤ Satsa mer på arbetsverksamheter
➤ Behåll och utveckla mellanvården. Härbärgeringsplatser i både landstings och
kommunal regi
➤ Gemensam broschyr för sysselsättningsverksamheterna inom Bromma och Hässelby –
Vällingby stadsdelar. Låt kostnaderna/intäkterna följa klienten. ”Sysselsättningspeng”
➤ Samlokalisering
➤ Inrätta en samordnarfunktion från resp. huvudman, som håller i kontakterna med de
olika enheterna kring klienten/patienten. ”En spindel i nätet” från resp. huvudman
➤ Gemensam vård och omsorgsplan
➤ ”Kontaktvägar & kontaktsätt” pärm vid patientkontakt
➤ Slopa biståndsbedömningen vad som gäller sysselsättningen
➤ Differentierade boendeformer, boendestödsformer, sysselsättning gemensam för
H-by – V-by – Bromma
➤ Fasta tider för vårdplaneringsmöten
➤ Låt klienterna ha tillgång till Internet ex. på träfflokalerna så att de kan betala sina
räkningar den vägen, via kassaservice kostar det 45 kr/ räkning
➤ Enhetliga och tydliga vårdplaner och handlingsrutiner
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Ett urval av idéer, förslag och frågeställningar från Sydväst tvärgruppssamtal

Idéer och förslag från område Sydväst.
Sammanfattning av tvärgruppssamtalen
➤ De mest utsatta – vår gemensamma utmaning. Bostad, personlig assistans och
vård till människor med multiproblem och funktionshinder
➤ Ett friskvårdscenter. Miltonhuset för rörelse och gemenskap
➤ Gemensam handlingsplan. En ifyllbar gemensam PDF-fil på nätet. Planera,
utvärdera och följa upp klienten/patientens behandling och stöd
➤ Slutenvårdsinventering. Göra en inventering av patienter som återkommande
behöver läggas in inom slutenvården och för att kunna göra en individuell
handlingsplan för att minska behovet av slutenvård
➤ Organiserade studiebesök på olika enheter
➤ Anslagsfinansiera boendestödsverksamheten för att minska byråkratin och öka
flexibilitet för klienten
➤ Påbörja planering och rehabilitering redan inne på slutenvården
➤ Känna till hela vård- och omsorgskedjan. Praktisera på de olika verksamheterna
som klienten/patienten har kontakt med
➤ Mötesplats på webben för patient/klient information
➤ Patient/klient folder för allmän och specifik information om landstingets och
kommunens utbud och samarbete
➤ Gruppboende enligt LSS personkrets III för klienter som behöver mycket stöd i
sitt vardagsliv
➤ Gemensam samarbetsplan. Ett samandrag av landstingets behandlingsplan och
kommunens arbetsplan som klienten/patienten är bärare av
➤ Generella biståndsbeslut som gäller i 3 månader. Därefter en uppföljning och ett
nytt speifikt beslut
➤ Handläggningen av försörjningsstöd till psykiskt funktionshindrade ska göras av
en handläggare som har psykiatrisk kompetens
➤ Områdesteam. Ett team bestående av läkare, psykolog, socionom, sjuksköterska,
mentalskötare och boendestödjare, samlokaliseras och arbetar med alla brukare i
ett geografiskt område
➤ Gemensamma arenor och tid för dialog och reflektion
➤ Kvalitetssäkrad samverkanskedja. Ett dokument som beskriver psykiatrins och
socialtjänstens enheter, uppdrag och ansvar. Hur, när och vem gör vad
➤ Kontaktrutiner mellan slutenvård, öppenvård och socialtjänsten upprättas, följs
upp, utvärderas och hålls uppdaterade
➤ Allaktivitetshus för målgruppen
➤ Gästhus för korttidsboende
➤ Rehabteam för unga funktionshindrade
➤ Gemensam vårdplan inklusive faxformulär
➤ Rehabilitering i särskilt boende. Förbättra innehållet i gruppboendena
➤ Styrgrupp på ledningsnivå
➤ Rehabilitering för ökad livskvalitet. Kommunalt anställda arbetsterapeuter
➤ Gemensam webbaserad personalkatalog
➤ Gemensam controller för att följa upp avvikelser från vårdprogram och riktlinjer
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Ett urval av idéer, förslag och frågeställningar från Innerstaden tvärgruppssamtal

Idéer, frågor och förslag
område Innerstaden
➤ Samlokalisering – (sam)verka utifrån närhetsprincipen
➤ En huvudman – gemensam budget och mindre byråkrati
➤ Tydligare ansvarsgränser – minska gråzonen kring vem som gör vad
➤ Arbetsverktyg – gemensamma metoder och metodutbildning (ESL, PPI, KBT,
Can. etc.)
➤ Vårdplanering – påbörja gemensam planeringen redan vid inskrivningen.
➤ Gränsöverskridande sysselsättning – häv stadsdelsarresten för psykiskt funktionshindrade
➤ Gemensam vård- och handlingsplan – för samverkan och långsiktighet
➤ Gemensamt brukarperspektiv – samsyn och dialog ökar klientens möjligheter till
ett självständigt liv
➤ Utbildning och fortbildning – gemensam metodutveckling
➤ Förbättrad vårdplanering – färre mötesdeltagare
➤ Gemensamma team – konkret vardagsarbete tillsammans
➤ Aktivitetspeng – valfrihet för individen
➤ Boendestöd kvällar och helger
➤ Träfflokal öppet utanför kontorstid
➤ Gemensam budget – en nämnd
➤ Gemensamt behovskattningsinstrument
➤ En huvudman – skrota landstinget
➤ Gemensamt mellanvårdsboende med dygnet runt bemanning
➤ 50/50 – mellanvård för klienter med svåra psykiska funktionshinder
➤ Ju mer vi är tillsammans – gemensamma personalfester och tillställningar
➤ Prya hos varandra – studiebesök på varandras arbetsplatser
➤ Gemensamma friskvårdsaktiviteter för kommunens och landstingets personal.
➤ Samarbetsprojekt kring personer med kognitiva funktionshinder
➤ Ökad tillämpning av LSS
➤ Använd verktyg som redan finns – börja använda vårdprogrammen och riktlinjerna i vardagsarbetet
➤ Webbsida för gemensam information
➤ Gemensamma utvärderingar
➤ Förbättrade rutiner runt avvikelsehanteringen
➤ Uppdragsstyrning – öppenvården ger uppdrag till slutenvården.
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