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Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i
olika dokumenttyper. Detta är en Kunskapsöversikt. Det inne-
bär att rapporten baseras på vetenskap och/eller beprövad erfa-
renhet. Kunskapsöversikter ska bland annat kunna ge stöd för en
kunskapsbaserad vård och behandling, metodutveckling och an-
nat förbättringsarbete, stimulera och underlätta kvalitetsuppfölj-
ning och/eller stimulera till effektivt resursutnyttjande. Socialsty-
relsen svarar för innehåll och slutsatser.
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Förord

Regeringen konstaterade (proposition 1993/94:218) att stödet till
psykiskt funktionshindrade personer skulle kunna förbättras om
de får stöd av personliga ombud med ett klart definierat ansvar för
att den enskildes behov uppmärksammas och att insatserna sam-
ordnas. Regeringen beslutade att försöksverksamheter skulle
starta på tio orter i landet och pågå i tre år. Socialstyrelsen utvär-
derade verksamheterna och utvärderingen visade tydliga positiva
förändringar av de psykiskt funktionshindrade personernas funk-
tionsförmåga och minskat behov av öppen och sluten vård. De
personer som deltog i försöken tyckte att verksamheten hade stor
betydelse för att förbättra deras livssituation. Försöksverksam-
heterna finns beskrivna i Socialstyrelsens rapport �Personligt om-
bud för psykiskt funktionshindrade personer� (1999-17-003).

I maj 2000 beslutade regeringen om statsbidrag till kommuner-
na för att inrätta permanenta verksamheter med personligt om-
bud. Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att samordna detta
arbete. En beredningsgrupp har bl.a. definierat ombudens arbets-
uppgifter och utformat kriterier för vilka personer som bör omfat-
tas av insatsen. I beredningsgruppen ingick representanter från
länsstyrelserna, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbun-
det, Arbetsmarknadsverket, Riksförsäkringsverket, RSMH och
Riks IFS. Beredningsgruppens arbete redovisas i Socialstyrelsens
Meddelandeblad nr 14/2000.

I arbetet med att bygga upp verksamheter med personliga om-
bud ska Socialstyrelsen utveckla program för ombudens utbild-
nings- och kompetensutveckling. �Christian och Helge� är ett ut-
bildningsmaterial som  vänder sig till personer i verksamheternas
ledningsgrupper, till de som arbetar som personliga ombud och till
politiker. Skriften har tagits fram i samverkan med verksamheten
för personliga ombud i Kristianstad och bygger på deras erfaren-
heter och arbetsmodell.
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Sammanfattning

Denna rapport är en skildring av arbetet som personligt ombud i
Kristianstad. Den visar vilka effekter ombudens arbete kan tän-
kas få för den enskilde och för berörda aktörer.

Datainsamling till rapporten har skett genom intervjuer och ar-
betsseminarier med de personliga ombuden i Kristianstad. Dessa
har kompletterats med studier av dokument som beskriver och
utvärderar verksamheten i Kristianstad. Det är deras berättelser
om arbetet och deras idéer kring rapporten som gett den innehåll
och verklighetsförankring. Analyser och tolkningar svarar förfat-
taren ensam för.

Rapporten består av fyra delar. Den första delen är ett indivi-
duellt scenario som skildrar sjukdomsförlopp, behandlingsför-
lopp och möte med de personliga ombuden i Kristianstad, sett ur
den enskilde klientens perspektiv. Scenariot är framtaget i sam-
spel med ombuden och utgör en typisk och representativ bild av
�den genomsnittlige klienten� i denna verksamhet. Vi har gett
honom namnet Christian. Christan finns inte i verkligheten,
men de händelser som skildras kring honom är tagna från den
verklighet ombuden möter i sitt arbete. Christian möter det per-
sonliga ombudet Helge. Inte heller Helge finns i verkligheten,
men hans insatser är representativa för de insatser ombuden i
Kristianstad utför.

Den andra delen är en beskrivning av den arbetsmodell som
används i arbetet som personligt ombud i Kristianstad. Det är en
beskrivning av synsätt, arbetsredskap och de organisatoriska och
institutionella förhållanden som ombuden i Kristianstad arbetar
under. Arbetet i Kristianstad utgår från en tydlig modell med en
tydlig och självständig ställning och tydliga ledningsförhållanden.
Det finns många viktiga och positiva lärdomar från arbetet i Kris-
tianstad som man kan ha glädje av på andra håll. Det allmänna
rådet är: ta till dig det som verkar användbart och kombinera det
med dina egna idéer, lägg det andra åt sidan.
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Den tredje delen är en diskussion kring vilka olika effekter som
uppstår som en följd av arbetet med personliga ombud. Vad me-
nar vi med begreppet framgång då vi talar om personliga ombud?
Hur påverkar dessa effekter olika aktörer? Och hur kan de kvan-
tifieras i ekonomiska termer? En viktig slutsats är att frågan vad
som kan anses vara framgång i denna typ av arbete, är mycket
mer komplicerad än vad man inledningsvis kan föreställa sig. Det
finns fler fokus än individens situation på kort sikt.

Den fjärde delen är ett försök att i räkneexemplets form be-
skriva de ekonomiska effekterna av arbetet med personliga om-
bud. Diskussionen och analysen är av principiell natur men base-
ras på erfarenheter från ett stort antal projekt av gränsöverskri-
dande natur och ett antal kalkyler kring samverkanseffekter.
Även om det empiriska materialet i detta fall är tämligen svagt,
överensstämmer bilden mycket väl med tidigare gjorda erfaren-
heter.

En viktig och övergripande slutsats av denna pilotstudie är att
det finns erfarenheter att bygga på när det gäller verksamheter
med personliga ombud. I Kristianstad har man utvecklat en ar-
betsmodell som förefaller fungera och som  man på andra ställen
i landet kan utgå från då man ska utveckla denna typ av verksam-
het.

Denna modell står på tre ben: En gemensam grundsyn och ge-
mensamma värderingar i arbetet. En uppsättning handfasta ar-
betsredskap för att underlätta arbetet. Fungerande institutionella
och organisatoriska förutsättningar. Alla dessa tre delar krävs för
att arbetet ska fungera, men det är sannolikt den gemensamma
värdegrunden som utgör basen för arbetet.

När det gäller resultatfrågorna finns idag ingen empiriskt grun-
dad bild av vilka effekter som detta arbete leder till utöver känslan
av att man i varje enskilt fall gör nytta för den enskilde klien-
ten.

Det är viktigt att man hela tiden håller levande den komplexitet
begreppet innehåller. Det som för den enskilde upplevs som fram-
gång kan av berörda myndigheter upplevas som en ekono-
misk förlust. När man diskuterar begreppet framgång i verksam-
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heter av detta slag måste man ha ett investeringsperspektiv. Kost-
naderna kommer redan det första året, medan vinsterna uppträ-
der först efter flera år. På samma sätt måste man ha ett omfördel-
ningsperspektiv i fokus då man diskuterar framgång. Det som ur
kommunens perspektiv är en förlust kan av landstinget upplevas
som vinst.
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Inledning

Detta är en rapport som i översiktliga termer skildrar arbetet som
personligt ombud i Kristianstad och de effekter ombudens arbete
kan tänkas få för den enskilde och berörda aktörer.

Bakgrund
Regeringen har fattat beslut om att skapa förutsättningar för att
införa personligt ombud för psykiskt funktionshindrade i landets
alla kommuner. Beslutet har föregåtts av en framgångsrik för-
söksperiod i ett tiotal kommuner runt om i landet. Arbetet inleddes
under 2001. Socialstyrelsen har ansvaret för att tillsammans med
landets länsstyrelser leda genomförandet av reformen.

Nu ska verksamheter med personliga ombud införas i större
skala och från Socialstyrelsens sida vill man tidigt förmedla erfa-
renheter från det arbete som skett de senaste åren. Därför har
man valt att genomföra en pilotstudie i Kristianstad som beskriver
arbetet, vilken arbetsmodell ombuden använder sig av och vilka
effekter detta kan tänkas leda till.

Skälen till att man valt Kristianstad är flera:

� Arbetet utgår från en tydlig modell med en tydlig självständig
ställning och tydliga ledningsförhållanden.

� Det är inte en tillfällig försöksverksamhet utan en permanent
verksamhet.

� Arbetet har startat i kommunal regi och är inte tidigare utvärde-
rat av Socialstyrelsen som försöksverksamhet.

� Arbetet har så här långt varit framgångsrikt.
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Syfte
Syftet med denna studie är att:

� Beskriva hur verksamheten  bedrivs för att få en djupare för-
ståelse för den.

� Beskriva den arbetsmodell som används i Kristianstad.

� Ge en bild av vilka effekter arbetet kan leda till för olika aktö-
rer.

� Förbereda arbetet med att eventuellt genomföra en fördjupad
studie baserad på mer empiriska data i Kristianstad.

Resultatet av studien ska kunna användas lokalt i det fortsatta
utvecklingsarbetet med personliga ombud i Kristianstad. Rappor-
ten ska också ingå som ett introduktionsmaterial i alla de kommu-
ner där arbetet med personliga ombud inleds under 2001�2002.

Metod
Datainsamlingen har skett genom intervjuer och arbetsseminarier
med de personliga ombuden i Kristianstad under sommaren och
hösten 2001. Dessa har kompletterats med studier av dokument
som beskriver och utvärderar verksamheten.

Ombuden i Kristianstad har bearbetat utkasten till texten och
de har även accepterat textens slutliga utformning. Det är deras
bidrag och idéer kring rapporten som gett den innehåll och verklig-
hetsförankring. Analyser och tolkningar svarar författaren ensam
för.

Uppläggning
Rapporten består av fyra delar. Den första delen är ett individu-
ellt scenario som skildrar sjukdomsförlopp, behandlingsförlopp
och möte med de personliga ombuden i Kristianstad sett ur den
enskilde klientens perspektiv. Scenariot är har tagits fram i sam-
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spel med ombuden och utgör en typisk och representativ bild av
�den genomsnittlige klienten� i denna verksamhet. Vi har gett
honom namnet Christian. Christian finns inte i verkligheten,
men de händelser som skildras kring honom är tagna från den
verklighet ombuden möter. Christian möter det personliga ombu-
det Helge. Inte heller Helge finns i verkligheten, men hans in-
satser utgör en syntes av de insatser ombuden i Kristianstad utför.

Den andra delen är en beskrivning av den arbetsmodell man
använder i Kristianstad. Det är en beskrivning av synsätt, arbets-
redskap och de organisatoriska och institutionella förhållan-
den som ombuden arbetar under.

Den tredje delen diskuterar de olika effekter som uppstår
som en följd av arbetet med personliga ombud. Vad menar vi med
begreppet framgång då vi talar om personliga ombud? Hur påver-
kar dessa effekter olika aktörer? Och hur kan de kvantifieras i
ekonomiska termer?

Den fjärde delen är ett försök att i räkneexemplets form be-
skriva de finansiella effekterna av arbetet med personligt ombud.

Reservationer och begränsningar
Rapporten är en pilotstudie med begränsad ambitionsnivå och
begränsad räckvidd. Det är därför viktigt att inte dra alltför långt
gående slutsatser av resonemangen.

Scenariodelen1 är en metod som i dramats form gestaltar ar-
betet som personligt ombud för att skapa en fördjupad förståelse
för det. Naturligtvis är varje individs öde unikt. Christian som
verklig fysisk individ existerar inte. Den gestalt och det livsöde vi
skapat har alla förekommit eller finns fortfarande i verkligheten. I
den meningen utgör Christians liv ett representativt urval av hän-
delser man som ombud träffar på. Tanken har varit att skapa
Christians liv så att det så allsidigt som möjligt illustrerar en situa-
tion man som ombud kan möta. Det har varit vår strävan att skala
bort ytterligheter och extremsituationer och mer försöka beskriva
ett �normalfall�.
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Scenariot kring Christian utgör grunden för den effektdiskussion
som förs i kapitel fyra och de ekonomiska räkneexempel som görs
i kapitel fem. Diskussionen och analysen i dessa kapitel är av prin-
cipiell natur men bygger på erfarenheter dels från ett tjugotal pro-
jekt2 av gränsöverskridande natur, dels på ett antal kalkyler kring
samverkans effekter3. En viktig slutsats är att frågan vad som kan
anses vara framgång i denna typ av arbete, är mycket mer kom-
plicerad än man inledningsvis kanske föreställer sig. Det finns
flera fokus än individens situation på kort sikt.

Räkneexemplen är just bara detta � räkneexempel. De baseras
dock på erfarenheterna från ett antal ganska omfattande studier
kring klienter med liknande behov och faller väl inom ramen för de
erfarenheter som gjorts då. Även om det empiriska materialet i
detta fall är tämligen svagt, överensstämmer bilden mycket väl
med erfarenheter från många andra sammanhang.

Texten om C-4 modellen beskriver hur denna arbetsmodell
fungerar. Modellen överensstämmer väl både med hur personliga
ombud från flera andra platser i landet har beskrivit sitt arbete och
med de framgångsmodeller som andra gränsöverskridande verk-
samheter tillämpat i olika sammanhang. Modelldiskussionen
handlar om den arbetsmodell som just nu tillämpas i Kristian-
stad. Det ska också påpekas att det är författarens tolkning och
analys av modellen som presenteras. Naturligtvis finns det många
andra sätt att organisera detta arbete på. Men det finns många
viktiga och positiva lärdomar från arbetet i Kristianstad som man
kan ha glädje av på andra håll. Det allmänna rådet vid läsning av
denna del är: ta till dig det som verkar användbart och kombinera
det med dina idéer, lägg det andra åt sidan.
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Christian

Historia
De första åren
Den 8 mars 1963 var en solig vårvinterdag. Den dagen föddes
Christian Jönsson på Kristianstad allmänna BB. Han var ett efter-
längtat barn. Nummer två i en syskonskara som kom att bestå av
honom, storasyster Lena (född 1960) och lillasyster Barbro (född
1965).

Mamma Ingeborg är en engagerad förälder. Ganska nedtyngd
av allt ansvar för familjen och deltidsarbetet inom barnomsorgen,
men intensiv och familjens självklara överhuvud. I förhållande till
Christian  den enda pojken i familjen � upplevs hon nästan lite
överbeskyddande. Pappa Kenneth arbetade som handläggare av
jordbruksstöd på länsstyrelsen, en ganska tystlåten och tillbaka-
dragen man vars största intresse är hans arbete, flugfiske och
schackspel.

Christians skolgång inleddes ett år �för sent�1971. Väl skolmo-
gen var han kanske något mera tystlåten, något mera tillbakadra-
gen än sina klasskamrater. Han hade inte särskilt många vänner.
Hans mamma brukade ibland beklaga sig för sina väninnor över
att Christian låste in sig på sitt rum i timmar och bara läste och
ritade.

Under perioder har Christian och hans far ett starkt gemen-
samt intresse i flugfisket. Christian lär sig att knyta flugor mycket
bra. De tillbringar många gemensamma och givande helger till-
sammans kring detta intresse.

Mamman är bekymrad över Christian och initierade därför
några kontakter med skolsköterska och skolpsykolog. Han upp-
fattas lite annorlunda, men hans tillstånd bedöms aldrig som all-
varligt. De lärare som känner honom betraktar inte Christian som
ett problematiskt barn eftersom han har acceptabla skolresultat
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och bara är lite tillbakadragen. �Det finns andra mycket jobbigare,
mer utagerande och på alla sätt mer krävande ungar som man
måste lägga resurser på.�

Under gymnasietiden, som Christian för övrigt klarar bra (han
är inte en svagbegåvad person) utvecklar han ett mer påtagligt
utanförskap. Han klär sig lite udda. Vinter som sommar bär han
en gammal militärkeps som passar föga till övrig klädsel. Han är
inte heller särskilt noga med sin hygien. Hans stora intresse är
musiken � i synnerhet udda musikstilar, såsom tysk psykedelisk
orgelmusik. Han umgås inte särskilt mycket med jämnåriga kam-
rater. Sitter mest på sitt rum och tittar på TV, när han inte ligger
och lyssnar på stereon. Han förefaller tankspridd i vissa vardags-
situationer och mycket �upptagen� av det han för tillfället verkar
vara intresserad av och som ingen riktigt vet vad det är för något.
Han festar inte, han har inga flickvänner. Han har ännu inte haft
någon sexdebut.

Från att ha varit mammas lilla pojke under barndomen undviker
Christian nu kontakter med i stort sett alla familjemedlemmar.
Storasyster (som är ansvarsfull, duktig men lite nervös och otålig)
är ofta kritisk mot hans sätt att vara och retar honom. Hon ser
honom som en �loser�. Lillasyster är pappas flicka, glad och
sprallig och bryr sig inte så mycket om Christians lite udda utseen-
de och beteende. Hon är den enda som ibland kan komma in på
hans rum utan bråk. Pappa har vid flertal tillfällen under denna tid
kommit i konflikt med sonen. Deras gemensamma fiskeintresse
har numera upphört. Modern har börjat känna mer oro, men hon
förklarar allt med att man kan inte �förstå sig på� dagens ungdo-
mar.

Genombrottet
Efter studentexamen med till slut ganska ojämna betyg (flera fy-
ror, t.ex. matte och historia men också några ettor, t.ex. i geografi
och biologi) inleder Christian sina högskolestudier hösten 1983 i
Lund på samhällsvetenskapliga institutionen. Han får ett rum i en
studentkorridor. Läsandet går det redan från början si och så med.
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Någon tentamen klarar han, andra deltar han inte ens i. Han mis-
sköter alltmer sin hygien, sin klädsel och sin mathållning. Det blir
mest pizza, butterkaka och litervis med mjölk. Mamma Ingeborg
undrar hur det går och oroar sig. Vid de få tillfällen de träffas
svarar han undvikande på frågor om studieresultat och han svarar
sällan i telefon när hon ringer. Fadern, som också oroar sig över
Christians beteenden, gör några försök att återknyta till det ge-
mensamma fiskeintresset, men misslyckas. Christian isolerar sig
allt mer inne på sitt �korridorrum�. Han låter håret växa och hö-
garna av smutstvätt  likaså. Han betraktas som mycket udda, näs-
tan som lite skrämmande av sina klasskamrater och korridorgran-
nar.

Mamman hon besöker honom i Lund lite då och då. Hon hjälper
honom att röja upp i den värsta röran. Pappan kör henne, men
deltar inte i arbetet. Ofta går han ut på stan och kommer och
hämtar henne när hon är färdig. Christian svarar inte på pappans
tilltal och visar klar irritation när han är med. Mamman blir både
förvånad och oroad över Christians enstaviga sätt att prata, hans
inbundenhet och alla konstiga idéer han tycks ha. Han återkom-
mer gång på gång till svårbegripliga historier om FBI, SÄPO och
militär underrättelsetjänst. Han berättar om en nödvändig bered-
skap mot ett mycket brutalt överfall som förbereds av de �riktiga�
världshärskarna som arbetar i det tysta och som, än så länge, ing-
en vet någonting om, och om de förvarningar som endast han har
fått via sina kontakter. När mamman försöker säga emot, snoppas
hon av med att hon inte har någon utbildning och är naiv. Det är
alltid en mycket otålig och irriterad Christian hon möter.

Det som för mamman är obegripligt är för Christian ett resultat
av de röster och vanföreställningar som han upplevt sedan den
tidiga gymnasietiden. Röster som nu har blivit allt starkare och en
verklighet som blivit allt mer förvriden. När han någon gång deltar
i föreläsningar ställer han bisarra frågor och uppträder ibland hot-
fullt mot de lärare som inte vill ta till sig hans synpunkter på hur
FBI infiltrerat de samhällsvetenskapliga tänkandet och forskning-
en. Hans korridorkamrater störs av hans musikspelande och hans
allt underligare beteende. Det luktar illa från hans rum av alla



17

gamla pizzaförpackningar och mjölkartonger. Till slut går allt över
styr. Han blir våldsam mot ett par flickor i det gemensamma köket
och går till angrepp mot dem i tron att de är förklädda kommando-
soldater som ska eliminera honom och universitetsrektorn. �Det
slutliga maktövertagande är här.� Då ringer man till polisen. Ett
våldsamt tumult uppstår. Han tror att världshärskarnas torpeder
är ute efter honom. Christian är helt onåbar och slåss för livet.

Med handfängsel körs han till psykakuten på Lunds lasarett
och blir tvångsintagen. Han blir tvångsmedicinerad och lagd i bäl-
te eftersom han är våldsam mot personalen. Bältessängen består
av fot- och handfängsel i läder fastsatt i sängen. Han blir fängslad
sju till åtta gånger under de första tre dygnen, därefter börjar med-
icinerna verka. Christian sover då dygnet runt i tre, fyra dagar
med undantag för medicinintag och lite mattillförsel. Vid uppvak-
nandet från detta blir han åter kontaktbar. Efter några veckors
behandling blir Christian utskriven med recept i sin hand och be-
sked om att en kallelse ska skickas till honom för återbesök hos
läkare vid psykiatrins öppenmottagning. Denna kallelse kommer
dock aldrig.

Familjen får veta vad som har hänt först efter en vecka. De
träffar Christian på avdelningen men får bara undvikande svar
från personalen om vad som hade hänt och den behandlande läka-
ren träffar de inte alls. De får reda på att Christian drabbats av en
paranoid psykos och att medicinen kommer att hjälpa inom några
månader. De träffar Christian som sitter på sängen med sänkt
huvud, uppsvullen och apatisk. Han svarar knappt på tilltal, vill
ingenting, planerar ingenting, vill inte åka hem. För det mesta sva-
rar han inte alls. Mamman känner vanmakt över sonens situation.
Hon kräver att få veta varför sonen är så sjuk, vad som  har
orsakat det hela. Hon anklagar sig själv för att hon inte agerade
tidigare, vill veta vad hon kan göra, hjälpa till. Hennes ansträng-
ningar leder endast till undvikande svar, ryckande på axlarna, del-
tagande eller helt nollställda ansiktsuttryck och uppmaningar att
tänka på sig själv att vila och inte oroa sig för mycket. �Det finns
ju moderna mediciner som kommer att hjälpa Christian.�
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Hans studier avstannar nu helt på grund av frånvaro och för få
klarade tentamina. Han får behålla sitt studentrum ett tag, men får
inte längre studiemedel. Föräldrarna måste skjuta till pengar till
hyra och betala sjukhusräkningar. Ett år i Lund har gått.

Efter utskrivning försommaren 1984 flyttar Christian tillfälligt
hem till föräldrahemmet, men planerar att stanna enbart över
sommarlovet. Han slarvar med sin medicinering. Egentligen
struntar han i det, men mamma tvingar honom. Hon lyckas ordna
ett läkarbesök på hemortens psykiatriska klinik, som han motvilligt
ställer upp på. Han får ordination på andra, nyare mediciner.
Dessa gör honom delvis symtomfri efter en månad, men han blir
trött av dem, mycket trött. Han kan inte koncentrera sig. Han
lever som inne i en kapsel av bomull. Han blir passiv och tillbringar
en stor del av sommaren på rygg i sin säng, äter rikligt och dricker
litervis med mjölk. Mamman anstränger sig för att ständigt kom-
ma med nya förslag. Hon har på egen hand skaffat sig kunskap
om psykiska sjukdomar och försöker aktivera sonen, men hon står
maktlös inför uppgiften. Hon känner sig skyldig till sonens tillstånd
(flera böcker hon läser talar om  mödrarnas skuld). Hon känner
sig ensam och anklagad, övergiven av både hjälpinstanser och
övriga familjemedlemmar.

Då hösten närmar sig tar Christian avstånd från mammans tjat
som han uttrycker det, och flyttar tillbaka till sitt studentrum i
Lund. De övriga i korridoren ser med blandade känslor på hans
återkomst. Han försöker återuppta sina avbrutna studier. Men det
går inte så bra. Han har stora koncentrationssvårigheter, skyller
det på medicinen och slutar med den tvärt. Han har blivit övervik-
tig. Han avvisar i detta skede alla kontakter med familjen och drar
sig helt undan. Orsaken uppger han vara ett stort bråk mellan
honom och fadern strax innan han åkte till Lund.

Christian har inte rätt till studiemedel eftersom han inte uppnått
tillräckliga studieresultat. Han kräver därför att få de pengar som
föräldrarna sparat till honom sedan hans barndom. Faderns kloka
investeringar i aktier har resulterat i en betydande summa pengar.
Men fadern vägrar att betala ut några pengar. Han tror inte att
Christian kan använda dem på rätt sätt. Pengarna ska användas



19

när Christian gifter sig och skaffar familj, till köp av bostad eller bil
till familjen. Christians far kan inte tänka sig att låta pengarna
försvinna till ett meningslöst uppehälle i Lund som ändå inte leder
någonvart. Det hela slutar med att fadern räknar upp för Christian
hur mycket pengar han redan hade spenderat på honom för hyra i
Lund, sjukhusräkningar och alla pengar modern gett honom vid
besöken. Han har antecknat varje krona. Christian blir rasande
och går till fysisktangrepp mot fadern som i panik flyr till ett annat
rum. När Christians vrede ebbat ut vågar ingen tilltala honom och
han åker till Lund med två tusenlappar i handen som han fått av
mamman.

Mamman är nu förtvivlad, anklagar maken och sig själv och vet
inte vart hon ska vända sig för att få hjälp. Hennes oro leder till att
hon blir sjukskriven från sitt arbete under någon höstmånad.

När Christian bestämmer sig att flytta från Lund till Kristian-
stad förlorar han kontakten med Lunds psykiatriska verksamhet.
Någon motsvarande kontakt i Kristianstad har han inte. När han
återvänder till Lund igen tar han inte kontakt med den öppna psy-
kiatriska verksamheten. Han är nu helt utan någon form av psyki-
atrisk kontaktperson.

Sjukdomen
1984: Christian 21 år
Sjukdomen, de misslyckade studierna och bristen på pengar gör
att Christian under vintern blir tvungen att flytta tillbaka hem till
sina föräldrar. Mamman är mycket uppriven och orolig. Pappan
har även han mycket svårt att hantera den nyuppkomna situatio-
nen och väljer stundtals att hantera den  genom att inte bli för
inblandad. När Christian och hans mamma blir i hans tycke alltför
dramatiska drar han sig tillbaka till snickarverkstaden i källaren.
Han undviker alltför nära kontakt med Christian för att inte skapa
onödiga och dramatiska konfrontationer.

1985�1986: Christian 22�23 år
Christian byter nu permanent vistelseort och blir mantalsskriven i
Kristianstad. Alla inser att studierna inte är något att tänka på.
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Han är sjukskriven, men eftersom han inte tidigare har haft SGI4,
är han inte berättigad till sjukpenning. Han söker inte heller kon-
takt med socialförvaltningen för att erhålla ekonomiskt bistånd.
Tanken har inte ens föresvävat honom eller hans familj. Han för-
sörjs nu av föräldrarna. På dagarna blir han liggande på sin obäd-
dade säng. På nätterna hörs märkliga ljud från hans rum, men
ingen vågar sig in i rummet, eftersom Christian kan vara mycket
otrevlig och aggressiv. Familjen ser honom endast när han går ut
till köket för att hämta mat eller mjölk. Han tar sin medicin bara
ibland. Han har nu ganska svåra sjukdomssymtom. Han är miss-
tänksam mot alla och skräckslagen inför att träffa främmande
personer. Han blir allt tyngre och totalt passiv.

I Christians inre är det dock allt annat än lugnt. Han är i ständigt
kontakt med imaginära uppdragsgivare och befälhavare som an-
klagar honom för att han inte gör något åt den stundande katastro-
fen. De baktalar hans familj och uppmanar honom att göra slut
med dem. Han ser faror överallt och rösterna hotar honom till
livet, eller uppmanar honom att ta sitt liv. De kritiserar varje rörel-
se han gör, varje försök till kommunikation med omvärlden. Med-
icinen hindrar honom att gå från tanke till handling, men det häng-
er på en skör tråd.

Han träffar sin läkare som uppmanar honom att ta medicin och
pratar med honom om att han behöver ha någonting att göra om
dagarna. �Det är inte bra att ligga i sängen hela dagen Christian�
men Christian hör honom knappt i det ständiga brus av röster som
omger honom. Men han lyckas nicka eller skaka på huvudet på
rätta ställen och doktorn, förklarar att det kommer att ta tid. Han
skriver även en remiss till öppenvården, men kontakten stupar på
Christians totala passivitet.

Det som varit tänkt att ge Christian en sammanhängande vård
och psykiatrisk rehabilitering med olika steg i en vårdkedja visar
sig vara en kedja med brott i praktiskt taget varje länk. Ungefär
som i figur 1.
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1987�1988: Christian 24�25 år
Så småningom började Christian misstänka att medicinen han or-
dinerats är skadlig för honom och slutar tvärt att ta den. Hans
paranoida tendenser slår nu ut i full blom. Från TV övervakas han
av CIA och FBI. Telefonen är avlyssnad. En gång klipper han av
sladdar för att förhindra övervakning. Han har tejpat för fönstren
till sitt rum för att förhindra insyn. De inre rösterna blir allt högljud-
dare och tar full kontroll över hans tänkande och agerande. Vid
några tillfällen blir han kaotiskt och icke kontaktbar. Förtvivlade
ringer föräldrarna psykiatrin och ber att de ska göra något. De får
svaret att eftersom Christian inte vill själv och hans tillstånd inte
bedöms vara så allvarligt att han skulle utgöra fara varken för sig
själv eller andra, så kan man inget göra.

Christians fysiska våldsamheter blir allt värre. Vid flera tillfäl-
len slår han till sin mamma och vid den sista händelsen i hemmet,
attackerar han även fadern med en kniv. Psykakuten och den
psykiatriska intensivvården är nu den enda lösningen. Han hämtas
av polisen och det är stor uppståndelse kring polisens ingripande.

Figur 1. Den brustna psykiatriska vårdkedjan.
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Det hela blir en stor händelse för den annars så lugna gatan i det
fridfulla villaområdet.

Han får nu diagnosen schizofreni. I flera omgångar om några
månader tvångsvårdas han på en sluten psykiatrisk vårdavdel-
ning. Han skrivs ut och återkommer med tvång men ibland även
frivilligt när modern lyckas övertala honom att söka hjälp. Han
känner de flesta på avdelningen och han tycker att de är snälla
mot honom. Under sina vistelser på avdelningen börjar han �tri-
vas� mer och mer med den omhändertagande men kravlösa atti-
tyd som råder. Familjen lever dock i ständigt oro. Under de perio-
der då Christian vistas i föräldrahemmet råder det en spänd och
nervös stämning. Mamman är under flera längre perioder sjuk-
skriven. Hon engagerar sig i anhörigorganisationen IFS. Gräl upp-
står med maken som hon inte tycker tar tillräckligt aktiv del i det
som händer. Han ger ett intryck av att inte riktigt veta hur han ska
göra. Han har börjat klaga över smärtor i magen. Ett besök på
vårdcentralen bekräftar att han har fått magkatarr.

Mamman ställer allt mer desperata krav på psykiatrin om att
något måste göras. Men hon möts kallsinnigt, ibland respektlöst.
Man både antyder, och säger ibland rent ut, att en del av Christi-
ans problem kanske beror på hans upplevelser i barndomen. Det
är med andra ord delvis mammans fel. Hon skuldbeläggs hårt,
känner skam. Mamman och pappan har nu brottats med Christian
och hans sjukdom i mer än fem år. Det sliter hårt både på deras
äktenskap och relationen till Christians systrar.

1990: Christian 27 år
Under de gångna åren har Christian blivit utsatt för s.k. sväng-
dörrspsykiatri. Han blir akut sjuk, kommer in på en avdelning, vis-
tas där några månader, får en hästdos medicin som gör honom
omtöcknad och bedövad. Han skrivs ut, får inget stöd i det dagliga
livet, eller rättare sagt, avsäger sig kontakten med öppenvårds-
skötarna eller helt enkelt struntar i dem. Han har få saker att ta sig
för dagtid, börjar missköta sin medicinering och blir på nytt akut
sjuk. Få eller inga kontakter sker mellan psykiatri och kommunen.
Ungefär som i figur 2.
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1991�1994: Christian 28�31 år
Christian är nu i trettioårsåldern. Han är 175 cm lång och väger
113 kg, vilket innebär att han är kraftigt överviktig. Hans kondition
är mycket dålig. Han har på grund av sin övervikt och dåliga fysis-
ka kondition problem med rygg och knän. Man har även konstate-
rat att Christian har fått diabetes som kräver insulinbehandling.
Behandlingen fungerar så länge han vistas på vårdavdelningen
men hemma missköter han intag och drabbas av häftiga humör-
svängningar och aggressiva utbrott. Han har ännu ingen erfaren-
het av �ett normalt liv som vuxen�. Han har aldrig haft en flick-
vän.

Föräldrarna är sjukskrivna i olika omgångar. Faderns smärtor i
magen har utvecklats till magsår och han blir sjukskriven en läng-
re period. Modern som varit sjukskriven i flera omgångar genom-
går nu en längre rehabiliteringsprocess genom försäkringskassans
försorg. Storasystern känner sig tvungen att stanna i föräldrahem-
met för att hushållet ska fungera. Även hon börjar agera i frågor
som berör Christian. Hon kontaktar Christians behandlande läka-

Figur 2. �Svängdörrspsykiatri� � bristande kontinuitet för den
enskilde.
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re och kräver rehabilitering eller andra insatser när Christian
släpps hem nästa gång. Man kan säga att hela familjen är involve-
rat i Christians sjukdom.

På avdelningen träffar Christian en kvinnlig skötare, Sofia, som
han börjar känna förtroende för. Hon har följt med Christian på
olika studiebesök för att visa honom vad som finns att tillgå utan-
för avdelningen. I landstingets regi finns det en rehabiliteringsav-
delning där Christian hamnar till slut. Efter en tid erbjuds han en
träningslägenhet på åttonde våningen i ett stort närliggande bo-
stadsområde. Han har bra kontakt med Sofia och får en bra rela-
tion med en fritidsassistent på rehabiliteringscentrat. När han flyt-
tar till träningslägenheten (besöker, inreder, är där över en dag
tillsammans med personal, sover över en gång, två gånger och så
vidare) trivs han ganska bra med livet, trots de stora påfrestningar
(rädsla, oro och ångest) som allt det nya innebär för honom. Han
har nära till folk på centrat och har lärt känna några andra delta-
gare. De handlar och lagar mat tillsammans, planerar och genom-
för olika aktiviteter, gör utflykter. Efter en tid vågar Christian börja
med ett legoarbete och ADL-träning på en arbetsträningsverk-
stad två gånger i veckan. Där finns en arbetsterapeut som leder
en liten grupp (tvättgruppen som de själva kallar den) som tränar
på allt det praktiska som behövs i ett fungerande hushåll. Man
skulle kunna säga att Christian nu för första gången i sitt vuxna liv
ingår i ett socialt sammanhang. Han har vänner. Han har något
som åtminstone liknar arbete på dagtid. Så småningom får Chris-
tian ett eget kontrakt till den lägenhet där han bor. Han blir en
vanlig hyresgäst.

Psykiatriska kliniken börjar satsa mer på den öppna formen av
rehabilitering och öppnar som ett led i denna omvandling en träff-
punkt för människor med psykiska funktionshinder i bostadsområ-
det där Christian bor. Många av dem som Christian känner från
rehabavdelningen bor i närheten av träffpunkten och de börjar
helt naturligt träffas där. Christian blir en av de bärande männis-
korna där och han trivs bra med rollen. Han uppbär sjukbidrag och
klarar sin ekonomi hyfsat med hjälp av personal på rehabavdel-



25

ningen och skötaren Sofia som han fortfarande träffar regelbun-
det.

Självklart har Christian svackor. Han isolerar sig ibland, får ut-
brott, men han blir aldrig bränd hos personalen och kompisarna.
Det finns en attityd av respekt och förståelse, men även krav och
vägledning. Man vågar prata om allt, om sina röster, sin ekonomi,
eller missuniversumtävlingen. Han klarar i stort sitt boende när
det är som bäst. Han är fortfarande långt från fortsatta studier,
eller ens en riktig arbetsprövning. Christian lever under delar av
denna period ett acceptabelt liv som i och för sig präglas en hel del
av hans schizofreni, han är fortfarande ganska misstänksam och
hör röster.

Under denna period drabbas landstinget av den första vågen av
90-talets sparbeting. Det slår hårt mot flera av de verksamheter
som berör Christian och än en gång upplever han att han överges
av personer som han trott sig kunna lita på. Som en följd av detta
blir han sjukare. Hans slutenvårdskonsumtion ökar påtagligt.

Det stora problemet för Christian är att det är så många olika
människor som är inblandade i hans liv. Och de drar åt olika håll.
Socialtjänsten beskyller psykiatrin för att vara överbeskyddande
och institutionaliserande. Psykiatrin å andra sidan tycker att soci-
altjänsten inte förstår något om de psykiska sjukdomstillståndens
karaktär och konsekvenser. Det förekommer att missbrukare och
psykiskt funktionshindrade placeras i samma boende, vilket leder
till att missbrukarna tar över. Boendestödet sviktar, i synnerhet på
kvällar och helger. Det finns ingen helhetssyn och långsiktighet i
arbetet med Christian. Psykiatrin koncentrerar sig mest på hans
sjukdomsbild (man fokuserar alltmer på slutenvården). På träff-
punkten ser man mer till hans sociala sida och på arbetsträningen
mest kring hur duktig han kan vara på arbetet. Men det är faktiskt
ingen som frågar Christian hur han vill ha det, vad han vill uppnå
med sitt liv.
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1995: Christian 32 år
Psykiatrireformen genomförs. En stor del av den verksamhet dit
Christian gått på dagtid överförs till kommunen. I samband med
den organisatoriska oreda som uppstår försvinner en hel del av
den personal Christian lärt känna. Den största besvikelsen är när
Sofia slutar och byter till en helt annan typ av arbete. Som tur är
behåller han en viss kontakt med de arbetskamrater som han har
haft i sysselsättningsprojektet. Han börjar på nytt slarva med mat
och medicinering. Han sluter sig mer och mer inom sig själv. Rös-
terna får en större makt över hans liv. Han blir allt sjukare. Så sjuk
att han inte kan härbärgera sina symtom. Polishämtning och slu-
ten psykiatrisk vård i omgångar förekommer.

1996: Christian 33 år
De insatser som görs kring Christian är mycket ryckiga. Social-
tjänsten och psykiatrin drar åt olika håll. De olika sparbetingen
och de krympande resurserna förstärker denna bild. Utifrån kan
man få intrycket att ingen vill ha den Svarte Petter som Christian
utgör. Som en följd av detta bollande missköter han både hälsa,

Figur 3. Avsaknad av helhetssyn och långsiktighet hos olika
aktörer.
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kontakter med myndigheterna och sin ekonomi. Han blir av med
sin lägenhet som måste saneras av bostadsföretaget efter den
period av misär som föregick vräkningen. Han mår mycket dåligt
och flyttar hem till föräldrarna som biter ihop och försöker åter en
gång ställa upp för sin vuxne son.

Under en period skickas Christian motvilligt till ett behandlings-
hem i trakten av Hässleholm. Det sker efter mammans påtryck-
ningar om att något måste göras men utan att man egentligen hört
vad Christian vill. Den psykiatriska verksamheten har också varit
drivande bakom detta beslut. Man vill få stopp på alla dyra akutin-
läggningar som Christian förorsakar. 1 500 kronor per dygn kostar
han nu kommunen. Han vistas där ett antal månader, medicineras
rätt, håller sig ganska lugn men är kraftigt nerdrogad.

1997: Christian 34 år
I kommunens regi får Christian en egen lägenhet, med så kallat
socialt kontrakt. Han isolerar sig i lägenheten. De boendestödjare
som finns får inte kontakt med honom. Han släpper vare sig in
dem eller hemtjänsten. Han isolerar sig mer och mer och börjar på
nytt missköta sin medicinering. Han blir återigen innesluten i sig
själv. Han agerar ut våldsamt som ett svar på de röster han allt
oftare hör. Han spelar hög musik på nätterna. Störningsjouren
rycker ut. Hans mamma blir alltmer uppriven och blir återigen
sjukskriven. Denna gång ett drygt halvår. Christian blir vid flera
tillfällen intagen i den slutna psykiatriska vården både frivilligt och
efter tvångsbeslut (LPT5).

1998: Christian 35 år
Via störningsjouren får kommunens boendestödjare kontakt med
Christian. Han är nästan helt onåbar. Det blir flera besök på psyk-
akuten och sluten psykiatrisk vårdavdelning. Under några korta
perioder med tvångsvård. Han vräks, tvingas flytta hem till föräld-
rarna som sviktar ordentligt. Pappans magsår vill inte läka och
han ordineras Losec av vårdcentralens läkare efter flera kortare
sjukskrivningsperioder.
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Vid så kallade vårdplaneringsmöten grälar kommun och landsting
inför öppen ridå när Christian och hans mamma är närvarande om
vem som har det praktiska och finansiella ansvaret för Christians
rehabilitering. Svarte Petterspelet är i full gång.

Man gör upprepade biståndsbedömningar av hans behov och
Christian förstår inte riktigt vad som sker. Han blir mest upprörd
över alla kontakter med nya och okända människor. Han har en
känsla av att alla drar åt sitt håll men ingen lyssnar på honom.
Hans känner sig kränkt, missförstådd och övergiven. Det är
strängt taget ingen som längre lyssnar på honom. Hans inre Kaf-
kaliknande värld bekräftas i viss mån av det Kafkaliknande bemö-
tande han blir utsatt för på utsidan.

Livet är mycket svårt, inte bara för Christian utan även för
hans mamma och pappa. Deras äktenskap knakar rejält i fogarna
inför dessa påfrestningar. Nyårsafton 1998 ligger Christian ensam
på sin säng, lyssnar på musik. Förstår inte riktigt vad som sker i
hans omvärld.

1999 och åren därefter
Så fortsätter Christians liv. Ibland mår han lite bättre, ibland lite
sämre. Han mår aldrig bra. Han fortsätter att vara en storkonsu-
ment av olika offentliga insatser, allt från sluten psykiatrisk vård,
socialpsykiatriska insatser, vistelser på behandlingshem och verk-
samheter på olika träfflokaler. Under perioder bor han i någon
form av gruppboende, ibland har han egen bostad med boende-
stöd. Långa perioder bor han i sitt föräldrahem.

Hans familj fortsätter att oroa sig och ju äldre föräldrarna blir
desto svårare blir situationen för dem. Modern förtidspensione-
ras. Faderns magsår blir aldrig riktigt bra.

Christian avlider i förtid, 58 år gammal som en följd av över-
vikt, diabetes och dålig kondition vilket lett till hjärtsvikt och slutli-
gen en rad infarkter � den sista med dödlig utgång.
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Christian möter Helge
Nej, så gick det inte. Christian och hans familj hade tur. I Kristian-
stad inleddes i slutet av 90-talet arbetet med personliga ombud för
personer med psykiska funktionshinder. Därför utvecklades
Christians liv på följande vis:

Personligt ombud i Kristianstad
Verksamheten med personliga ombud i Kristianstad inleds i janua-
ri 1999. Tre ombud anställs. Två män och en kvinna. De har tidi-
gare haft anställning i omsorgsförvaltning och socialförvaltning
inom kommunen respektive inom psykiatrin. En av dem har ett
samordningsansvar för verksamheten. Verksamheten bedrivs i
trivsamma, informella, centralt belägna lokaler. Verksamheten
bedrivs i huvudsak på kontorstid. Arbetet leds övergripande av en
lokal ledningsgrupp.

Helge är 38 år och mentalskötare. Han har tidigare arbetat
fjorton år inom den psykiatriska öppenvården och rehabilitering-
en. I samband med psykiatrireformens genomförande blev Helge
anställd av kommunen och har sedan 1996 arbetat med ett projekt
kring sysselsättningsfrågor för psykiskt funktionshindrade. Han är
gift och har tre barn fjorton, elva och sex år gamla. Hans fru
jobbar som undersköterska inom äldreomsorgen.

Helge sökte jobbet som personligt ombud i konkurrens med cir-
ka femton andra personer. Hans starka engagemang för kliente-
rna kombinerat med en god förmåga att kommunicera, empatisk
förmåga samt hans goda kunskap om de offentliga organisatio-
nerna i Kristianstad gjorde att han fick arbetet som personligt
ombud. Helges akilleshäl är svårigheten att sätta gränser. Han
tenderar att bli för engagerad. Något som ombudens handledare
upprepade gånger uppmärksammat honom på.

Christian möter Helge � kontaktfasen
Christians mamma, Ingeborg, som sedan några år tillbaka är en-
gagerad i styrelsen i lokalavdelningen i IFS, får höra talas om den
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planerade verksamheten med personligt ombud. Hon inleder en
intensiv övertalningskampanj för att få Christian med på ett infor-
mationsmöte om verksamheten. Han vägrar hårdnackat. Han har
fått nog av alla kontakter med nya och för honom främmande
människor.

I mitten av oktober 1999 inleds verksamheten med personligt
ombud i Kristianstad. Ingeborg är en av de första att ta kontakt
med verksamheten. I första telefonsamtalet med Helge berättar
hon om åren av förtvivlan, bollandet av både Christian och hans
familj. Kränkningarna. Hon berättar att Christian nu dragit på sig
ordentligt med skulder bl.a. till följd av ett överdrivet mobiltelefon-
ringande samt hyresskulder och skulder till familjen. Skulderna
uppgår till mer än 50 000 kronor.

Christian har en kontaktperson inom den kommunala socialpsy-
kiatrin som han träffar en gång i veckan. Övriga relationer med
socialtjänsten har han �bränt�. Han träffar en läkare inom den
öppna psykiatriska verksamheten (cirka en gång i halvåret). Det
är i regel olika läkare varje gång. Han har ingen god man. Dagtid
har han inget särskilt för sig mer än att han då och då besöker en
träfflokal.

Helge svarar Ingeborg att han gärna träffar Christian men bara
om Christian själv vill. En månad senare ringer Ingeborg på nytt.
Hon har nu lyckats övertala Christian att följa med till en träff med
Helge. Denna träff bokas in till påföljande onsdag.

På väg in i lokalen snubblar Ingeborg på den i hallen uppställda
tjänstecykeln, vilket leder till en stunds munterhet som bryter isen
och gör mötet lite mer avspänt. De sätter sig i Helges rum i om-
budens arbetslokal. Mötet varar cirka 45 minuter. Helges målsätt-
ning med mötet är att få en bild av Christians situation och om
möjligt boka in en nästa träff med honom � helst ensam utan
mamman. Under mötet pratar mamman oavbrutet om alla de
oförrätter hon och Christian utsatts för. Det är som en brusten
fördämning. Ingeborg ger ett kunnigt och driftigt, om än något
forcerat intryck.

Hon pratar om Christian som lite surmulet sitter och muttrar
och nickar för sig själv. Då och då instämmer han. På Helge ger
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det ett intryck av att det mest handlar om att få tyst på mamman
och att låtsas hålla med. Helge försöker beskriva vem han är och
vad man gör som personligt ombud. Han beskriver detta ganska
utförligt och överlämnar en enkel broschyr. Han betonar hela ti-
den att arbetet bedrivs på den enskildes villkor. Han ger också
konkreta exempel på vad man som ombud kan göra för att ge stöd
till den enskilde.

Helge lyssnar intensivt till det som sägs under detta möte. Han
är mån om att inte ge vare sig överdrivna förhoppningar eller lova
något bestämt i detta läge. Helges idé är att försöka hitta något i
allt det som sägs som kan kännas viktigt och angeläget för Chris-
tian att ta tag i. Ett sorts bete att agna kroken med. Det handlar
om att få Christian att förstå att Helge som personligt ombud kan
bistå med något konkret. Det visar sig att Christian är mycket
missnöjd med den medicin han får. Den ger starka biverkningar.
Christian är också bekymrad över bristen på pengar. De skulder
han dragit på sig tär på honom.

Detta blir ingången för Helge som föreslår att de ska träffas på
torsdagen veckan därpå för att börja bena i dessa frågor. Christi-
an och Ingeborg får med sig hem en broschyr om verksamheten
som  personligt ombud och ett löfte om att få ringa om något akut
inträffar.

Efter detta möte beskriver Helge för sina kollegor i arbetsgrup-
pen Christian (naturligtvis helt anonymt) och hans situation. Det
är nu två frågor man har att ta ställning till. Tillhör Christian den
målgrupp man har i uppdrag att arbeta med och ska Helge inleda
arbetet tillsammans med honom nu mot bakgrund av att ombud-
ens tjänster efterfrågas i allt större utsträckning. Efter en ganska
kort diskussion bestämmer man sig för att Christians behov är så
angelägna att Helge ska inleda sitt arbete tillsammans med Chris-
tian snarast möjligt.

Helge blir inte särskilt förvånad när mamma Ingeborg ringer
efter några dagar och ställer en del frågor innan hon kommer till
sitt egentliga ärende: Är det inte lika bra att hon följer med till
nästa möte? Med sin diplomatiska talang avstyr Helge detta. Han
berättar för henne att han som ombud är beredd att ta sig an hen-
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nes son, vilket gör henne lättad och glad. Han berättar också om
den anhörigutbildning som erbjuds från psykiatrins sida och före-
slår i stället att mamman och pappan kanske skulle delta i denna.
Han erbjuder sig också att träffa mamman separat om det känns
mycket angeläget. Hon ber att få fundera på detta. Samtidigt ger
hon uttryck över hur skönt det nu känns att för första gången ha
någon som helt står på hennes och Christians sida.

Arbetet inleds � den förtroendeskapande
fasen
Arbetet i den förtroendeskapande fasen
Till allas förvåning (även Christians) infinner han sig obetydligt
försenad till det avtalade mötet med Helge. De tar ganska raskt
itu med de konkreta problem som de bestämt sig för att arbeta
med. Det första är Christians ekonomi och den skuldbörda han
dragit på sig. Han känner att han behöver Helges stöd. När räk-
ningarna för sjukhusvistelserna ramlar över Christian blir situatio-
nen många gånger honom övermäktig. Han når inte upp till det
som brukar kallas skälig levnadsstandard men orkar inte riktigt ta
tag i denna fråga. Helge ringer till socialtjänsten och de bokar en
gemensam tid. Christian vill att Helge ska följa med och bistå ho-
nom under mötet. För att det inte ska vara något problem för den
socialsekreterare som de ska träffa upprättar de en fullmakt för
Helge som innebär att han kan företräda Christianinför social-
tjänsten i denna fråga (exempel på en sådan fullmakt återfinns i
bilaga 1).

Under de kommande månaderna träffas de två regelbundet
varje eller var annan vecka. Christian börjar visa att han tror att
Helge kanske kan vara ett stöd för honom. Helge börjar också
känna att förtroendet mellan dem sakta växer fram. Han börjar
också få en bild av Christian som person.

De tar också itu med problemen kring Christians diabetes som
ställer till stora problem i vardagen. För Helge handlar det om att
visa Christian att han kan vara ett stöd och samtidigt fokusera på
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något som inte så påtagligt har att göra med Christians psykiska
sjukdom. Christian får hjälp att upprätta en fungerande relation
med en distriktssköterskan på vårdcentralen.

Helge har skaffat en pärm där allt som ur Helges perspektiv
berör Christian finns. Detta gör han först efter att ha informerat
Christian och fått hans tillåtelse. I pärmen finns minnesanteck-
ningar från varje sammanträffande. Ofta går de tillsammans ige-
nom vad de pratade om förra gången de sågs, som en sorts reka-
pitulering. I pärmen finns uppgifter som berör Christian såsom
fullmakter och så småningom kanske en CAN-skattning6 och
Christians individuella handlingsplan. Pärmen förvarar Helge på
Christians uppdrag inlåst i ett kassaskåp. Pärmen och dess inne-
håll utgör Christians egendom och den kan närhelst han så be-
gär förstöras.

Vid ett mötestillfälle informerar Helge Christian om att man
som ombud i Kristianstad använder sig av en särskild metod för
att få en bild av klienternas behov (den s.k. CAN-skattningen).
Tillsammans med klienten försöker man få en så fullständig bild
som möjligt av de behov som klienten upplever sig ha. Han frågar
hur Christian ser på att göra en sådan kartläggning. Christian
tycker inte om idén och slår den ifrån sig. Helge insisterar inte,
utan låter frågan vila. Han har nu sått ett frö som får gro.

Det växer också fram ett informellt kontrakt mellan Christian
och Helge. Helge beskriver vad han tror att han kan erbjuda och
han försöker få Christian att formulera vad han vill uppnå, vilka
problem han vill få lösta. De pratar om hur detta ska gå till och hur
Christian vill att Helges roll som personligt ombud ska se ut. Man
kan säga att de pratar sig fram till hur just denna arbetsrelation
ska se ut. På sätt och vis upprättar de ett kontrakt, med spelregler
och rollfördelning utan att egentligen använda begreppet kontrakt.
Man kan väl snarare tala om en sorts pakt eller allians den emel-
lan.

Effekter av den förtroendeskapande fasen
Under detta halvår blir Christian allt lugnare. Han slarvar mindre
med mat och medicinering. Både de psykiska och somatiska ef-
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fekterna av hans misskötta diabetes reduceras påtagligt. Han har
betydligt mindre kontakt med den psykiatriska akutverksamheten
och han vårdas inom den slutna psykiatriska vården i mindre ut-
sträckning än tidigare. Det blir lugnare i föräldrahemmet och
mamman kan på deltid återgå till sitt arbete. Sammanfattningsvis
har det första halvåret inneburit ett något bättre liv för Chris-
tian och hans familj och en något lägre konsumtion av offent-
liga vårdinsatser.

Arbetet tillsammans under arbetsfasen
Kartläggning av Christians behov
Vid ett av deras möten, i slutet av augusti, tar Helge på nytt upp
frågan om att få en mer heltäckande bild av vilka behov Christian
har vid sidan av de konkreta problem man just nu arbetar med.
Helge vet att detta är en känslig fråga. Det gäller att inte gå för
fort fram och det gäller att Christian förstår att CAN-skattning är
ett instrument för i första hand honom själv och inte ett myndig-
hetsinstrument. Det var också därför han tidigt sådde ett frö om
detta. Christian har många dåliga erfarenheter av olika sorters
utredningar, av att ha blivit överkörd, kränkt och pratad om över
huvudet. Ungefär så här skulle Christians utredningshistoria kun-
na se ut. Se figur 4.



35

Christian är fortfarande tveksam, men förtroendet för Helge gör
att han är beredd att ta en chans. Tillsammans bestämmer de sig
för att göra en sådan kartläggning. De sätter sig bredvid varandra
vid ett skrivbord så att Christian kan se att Helge inte för in något
som han inte har sagt. Helge tar fram skattningsformuläret och
ställer frågor, samtalar och försöker utröna hur Christian ser på
sina behov. Område efter område. Efterhand noterar Helge det
man kommit fram till. Eftersom han har lång erfarenhet av detta
vet han att Christian har en tendens �att vara till lags� att som god
patient lista ut �rätt svar� så att han får vara i fred. Därför jämför
han de svar han får från Christian med det han sett och observe-
rat i deras tidigare samspel. När något inte stämmer ställer han
följdfrågor. Men ytterst är det alltid Christian som avgör vad som
ska skrivas ned.

Gemensam handlingsplan på Christians villkor
Genom CAN-skattningen lyckas de tillsammans identifiera sju,
åtta olika områden som Christian tycker är viktiga att få hjälp
med. Det gäller bostad, medicinering och sociala kontakter (en
sammanfattning av Christians CAN-skattning finns i bilaga 2).

Figur 4. Vårdplanerings- och utredningskarusellen.
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Christians mest angelägna behov och önskan är att han vill flytta
in i en egen bostad och få stöd att bo på egen hand. Han vill också
få en ny och annorlunda medicin. Den han tar idag ger kraftiga
biverkningar och  hjälper inte mot den ångest han kan känna.

De identifierar också andra problem som att han troligen inte
äter näringsriktigt vilket påverkar både hans överviktsproblem
och hans diabetes. Efter viss diskussion med Helge har Christian
också kommit fram till att han har problem med att sköta sin hy-
gien, vilket han tidigare inte varit riktigt medveten om. Det som
också blir tydligt är att han saknar kunskap om sin egen sjukdom,
vilket bl.a. leder till att han inte uppmärksammar när olika symtom
dyker upp, och därmed inte reagera genom att t.ex. uppsöka läka-
re. Christian  har tråkigt på dagarna och saknar sysselsättning
som skulle kunna ge dagen struktur och skapa ett socialt samman-
hang för honom. Han saknar sociala kontakter. Allt detta skriver
de ner i CAN-skattningen.

CAN-skattningen är i första hand ett sätt för Christian att få en
bild av och en överblick av sina behov. Samtidigt bekräftar och
förtydligar den i en mer strukturerad form den bild som Helge
redan har efter alla de träffar de haft.

Nu är grundstenarna lagda. Det finns ett förtroende mellan
Helge och Christian och de är överens om vad som behöver gö-
ras. Christian har fått en insikt om behovet av stöd, han har börjat
kunna sätta ord på vad han vill och han tror att Helge kan vara en
resurs för honom.

Det är dags att göra en gemensam handlingsplan. Tillsam-
mans går de igenom vilka behov som är mest angelägna och i
vilken ordning de ska ta dem. De bryter ner de önskningar Chris-
tian har i mindre, mer hanterbara bitar. De väljer ut två särskilt
viktiga områden, medicinen och bostaden. De börjar med dessa
och tänker sedan ta de andra efter hand.

I grund och botten har Christian och Helge börjat arbeta fram
en individuell plan7 för Christian. Vad behöver göras (vilka pro-
blem ska lösas)? Vad vill Christian (mål att uppnå)? Vad är vikti-
gast att börja med (prioritering)? Men man kanske inte använder
ordet plan då man gör detta.
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De börjar med medicinerna. Problemet ser enligt Christian ut på
följande vis. För det första får han kraftiga biverkningar. Han blir
trött, som bedövad, går i en dimma. Han får dessutom mat- och
viktproblem som i sin tur gett honom diabetes och besvär med
rygg och knän. Medicinen hjälper inte mot hans ångest. Han får
hjärtklappning och känner stark oro. Hans inre röster uppmanar
honom att skada sig själv. Han dämpar sin ångest genom att
dricka alkohol (mest öl) nästan varje dag. Han litar inte riktigt på
sin läkare som han inte tycker tar honom riktigt på allvar. Med
detta som utgångspunkt pratar sig Christian och Helge samman
om vad som ska uppnås. Helge får en fullmakt8 att delta tillsam-
mans med Christian vid de kommande sjukvårdsbesöken. De bo-
kar tid hos läkaren, som arbetar inom psykiatrins öppenvård.

Ett läkarbesök som börjar med konfrontation
och slutar med samverkan9

Några veckor senare sitter de i väntrummet på den öppna psykia-
triska mottagningen � Christian och hans personliga ombud Hel-
ge. Christian kallas in. Helge reser sig upp och följer med. I dör-
ren möts de av läkaren Jan Backström, som blir ytterst förbryllad.
Han säger stopp till Helge och förklarar att detta besök är ytterst
privat och personligt. Helge förklarar lugnt och tydligt att han vet
detta, han förklarar sin roll som personligt ombud och visar upp
den medhavda fullmakten. Läkaren fortsätter argumentera och
vägrar att fortsätta någon som helst behandling om han inte kan
träffa Christian på egen hand.

Situationen blir snabbt mycket spänd och laddad. Christian blir
mycket orolig och läkaren blir alltmer upprörd och arrogant. Det
kokar inuti Helge som åter en gång möter ett översitteri. Men på
utsidan kan man inte ana något annat än att Helge ytterst förbind-
ligt och diplomatiskt försöker få läkaren att förstå. �Här gäller det
att bygga relationer mer än att få utlopp för sin akuta frustration�
är en tanke som far genom hans huvud. Helge hänvisar till den
samverkansmodell man slutit avtal om i Kristianstad. Han förstår
att detta handlar om makt (men delvis också om rädsla) och att
läkaren aldrig hört talas om detta avtal. Christian och Helge läm-
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nar mottagningen. Christian är upprörd och besviken. Helge får
lägga ner mycket krut på att dämpa Christians oro och försäkra
honom om att allt kommer att lösa sig och att han varit med om
detta förr. Helge är också lite självkritisk och funderar på om han
på något sätt skulle ha kunnat förhindra det som skedde.

Helge pratar av sig sin frustration med sina kollegor. När han
lugnat ner sig tar han kontakt med verksamhetschefen inom psy-
kiatrin. Ärendet tas också upp vid nästa ledningsgruppsmöte.
Dessa åtgärder ger effekt. Christian och Helge får ny tid på den
öppna psykiatriska mottagningen och möts av en något trulig men
samarbetsvillig läkare. Man kommer gemensamt fram till att
Christian aldrig blivit ordentligt undersökt kring sin sjukdom och
alla dess olika sidoeffekter. De bestämmer sig för en ordentlig
genomgång av Christians hälsa � en heltäckande utredning. Vid
detta möte är läkaren påtagligt besvärad av Helges roll både som
språkrör för Christian och som en upprätthållare av spelreglerna.
Efterhand kan han se poängen och då de träffas för tredje gången
medger han villigt att Helges roll gör det betydligt enklare för ho-
nom som läkare att ge Christian rätt stöd.

Christian har tagit en mängd olika prover. Han har varit två
gånger hos en arbetsterapeut för funktionsskattning. Hans diabe-
tes är provtagen och ordentligt genomgången. Han har genomgått
två röntgenundersökningar. Helge var med båda dessa gånger.
Hos psykologen har han vid tre olika tillfällen gjort olika tester. Allt
detta för att få en ordentligt heltäckande bild av hans sjukdom.
Helge har följt med vid många, men inte alla tillfällen. Christian får
nu en ny medicin mot sin ångest och också en omsorgsfullt kali-
brerad inställning av en ny medicin mot schizofrenin. Samarbetet
med läkaren fungerar också allt bättre. Helge är glad över att han
inte brusade upp vid det första misslyckade mötet. Nästa gång
han, eller någon av hans kollegor, kommer till läkaren Jan Back-
ström blir det mera som bundsförvanter än motståndare. Christian
är också mycket nöjd. Tillsammans firar de med en brakfika på ett
av stans bättre kondis. Hans förtroende för Helge är stort. Hela
denna procedur har tagit lite drygt fyra månader.

Nu är det dags att ta tag i nästa svåra fråga � Christians boende.
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Att lägga pussel när inte alla bitar finns
En nätverksträff förbereds
Av CAN-skattningen framgår att Christian har ett stort behov av
en egen bostad. Både för sin egen skull och för att avlasta famil-
jen. Men det är inte bara bostaden som måste ordnas. Han kom-
mer att behöva boendestöd, hemtjänst och hjälp med att få rutiner
kring sin medicinering. Han behöver dessutom redan nu en kon-
taktperson/ledsagare för att få hjälp att bryta sin isolering och pas-
sivisering � inte minst på helgerna då föräldrarna normalt är bor-
tresta.

Helge tycker att det är dags att kalla till ett nätverksmöte kring
dessa frågor. Han samtalar i flera omgångar med Christian om
detta. Christian gruvar sig inför tanken att samtidigt träffa så
många olika människor på en gång. Många är okända för honom.
Men så småningom blir de två överens och Christian känner sig
lugnad av att Helge lovar att hålla ordentligt i mötet.

De kallar till ett sådant möte. Två personer från socialtjänsten,
en som arbetar med boendehandläggning och en som arbetar med
ekonomi. Från omsorgsförvaltningen kallar man två personer, en
biståndsbedömare (en s.k. LSS-bedömare) och den medicinsk
ansvariga sjuksköterskan (MAS). Från psykiatrin kallas Christi-
ans patientansvarige läkare. Dessutom kallas Christians föräldrar.

Christian och Helge träffas flera gånger för att förbereda mö-
tet. De bestämmer vilka frågor de ska ta upp inledningsvis och
vilka frågor de vill skjuta på till en kommande träff. Störst tyngd
ska läggas vid bostadsfrågan, Christians sociala isolering samt
svårigheterna att få medicineringen att fungera. Detta baseras på
den CAN-skattning de tidigare gjorde tillsammans.

De åtgärder de vill uppnå är att få en egen lägenhet till Christi-
an, en ledsagare till helgerna (föräldrarna är då normalt bortresta)
för att bryta sin isolering samt att en sköterska ska komma hem till
honom för att bistå med medicinering fredag�söndag.

Första mötet
Mötet, som är planerat att hålla på en timme, äger rum en torsdag
förmiddag i ombudens arbetslokal. Det råder inledningsvis en av-
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vaktande stämning. Flera av deltagarna har inte tidigare kommit i
kontakt med de personliga ombuden. Man är olika insatt i frågan.
Läkaren är personligen väl insatt i Christian och hans problem. En
av socialsekreterarna har läst akten om Christian men har aldrig
träffat honom tidigare, den andra har träffat Christian i samband
med frågor rörande hans ekonomi. Från omsorgsförvaltningen är
man helt obekant med Christian och hans problem.

Christian och Helge sitter tillsammans vid bordet kortända. Då
kaffet är serverat inleder Helge genom att hälsa alla välkomna.
Han berättar kort vem han är och vad personligt ombud innebär.
Man går laget runt och alla presenterar sig. Detta gör naturligtvis
även Christian. När man gjort detta berättar Helge varför de kal-
lat till mötet och vilka frågor Christian vill ha hjälp med att få lösta.
Han betonar bostadsfrågan, ledsagarfrågan och behovet av att få
bättre rutiner kring medicineringen. Han ger också en mycket
kort rekapitulering av Christians historia.

Helge, som automatiskt tagit på sig ordföranderollen för mötet,
för därefter direkt in frågan på behovet av ledsagning även om
Christian just nu bor hemma hos sina föräldrar. Helge anför att
Christian med stöd av LSS10 har rätt att få ledsagning under hel-
gerna. Detta leder till en direkt reaktion från LSS-handläggaren
som (med stöd av kunskap hon nyss säger sig ha fått vid en kurs
om detta i Lund) hävdar att Christian inte tillhör LSS´s person-
krets. Han kan kanske få ledsagning, men i så fall med stöd av
socialtjänstlagen (SOL). Detta leder till en stunds debatterande
där Helge hävdar insats enligt LSS som är en rättighetslag. Hand-
läggaren vill göra en utredning kring detta. Under mötet uppkom-
mer diskussioner mellan henne och läkaren som hävdar att
Christians schizofreni gör honom berättigat till LSS-insatser.
Christians symtom och funktionshinder återges av läkaren. Där-
med behövs inget läkarintyg för beslutet anser han. Man beslutar
att inom två veckor ska handläggaren återkomma till Helge med
besked och att den förfrågan som gjorts är att betrakta som en
formell ansökan.

Man går över till den betydligt större frågan: Christians bostad.
Socialtjänstens handläggare hävdar inledningsvis att Christian har
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bostad eftersom han bor hos sina föräldrar. Dessutom kan han ju
gå till det kommunala bostadsbolaget. Bostad är ju inte primärt
socialtjänsten problem hävdar hon. Helge säger att det väl knap-
past kan betraktas som rimligt eller normalt att man vid 37 års
ålder ska bo hemma hos sina föräldrar. Han sätter åt socialsekre-
teraren ganska hårt. Även läkaren blir ganska påstridig i att hävda
Christians behov av bostad. Detta blir en fråga som både engage-
rar och i viss mån upprör alla deltagare i mötet. Socialsekretera-
ren hävdar lika bestämt att hon inte har mandat i dessa frågor utan
måste kontrollera med sin chef. Detta kanske till och med är en
fråga för socialnämnden säger hon. Man bestämmer även här att
hon ska återkomma med någon form av besked via telefon eller e-
post inom två veckor.

Läkaren tar tillsammans med Helge upp frågan om mediciner-
ingen. Han anser det viktigt att man löser frågan om kontaktper-
son eller ledsagning för Christian. Han trycker också på om att få
rutiner från hemsjukvårdens sida för hur Christians medicinering
ska kunna fungera. Tillsammans med MAS:en kommer man fram
till en acceptabel lösning kring just detta. Någon från hemsjukvår-
den ska inledningsvis komma hem till Christian under helgerna då
föräldrarna är bortresta. Man är överens om att man på sikt vill få
Christian att gå till vårdcentralen.

Det har gått nästan en timme. De beslut som har fattats har
Helge noterat i Christians individuella plan (IP)12. I slutet av
mötet rekapitulerar han vad man kommit fram till och vad olika
personer åtagit sig att göra. De bokar också ett nytt möte om fem
veckor. Efter mötet sätter sig Helge och Christian ner och pratar
igenom vad som hänt. Vad som varit bra och vad som varit mindre
bra. De pratar också om hur de ska göra inför nästa möte. Ur
Helges perspektiv har detta varit ett tämligen normalt första-
möte. Några framgångar, rader av problem att lösa. För Christian
har det varit omtumlande. Både att få så mycket uppmärksamhet,
men också att det är så knöligt att hitta lösningar.

Helge får mellan detta möte och nästa, liksom mellan komman-
de nätverksträffar lägga ner en hel del arbete på att få de saker
som beslutades att fungera. Det handlar om att lägga pussel, lirka,
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vara diplomat, förhandla och jämka samman olika behov. Vid en
del av dessa tillfällen medverkar också Christian och för honom är
det både uppmuntrande och oroande med alla dessa nya kontak-
ter.

Det andra mötet
Det andra nätverksmötet äger rum fem veckor senare. Man bör-
jar med att rekapitulera vad som beslutades vid förra mötet. Hel-
ge berättar också att rutiner för medicinering har kommit igång
och förefaller fungera bra.

Från omsorgsförvaltningens sida har man gjort en utredning
och avvisar Christians begäran om ledsagning enligt LSS men
beviljar ledsagning enligt SOL. Helge berättar då att han och
Christian pratat om detta i förväg och tills vidare accepterar detta
beslut. De avser att överklaga beslutet om att inte få ledsagning
enligt LSS till länsrätten. Han informerar också att han har full-
makt från Christian att driva denna fråga.

Den stora frågan vid detta möte är bostadsfrågan. Christian är
känd och en inte särskilt eftertraktad hyresgäst av det lokala all-
männyttiga bostadsbolaget (BBK). Han har hyresskulder, har bli-
vit vräkt från en lägenhet som därefter har behövt saneras. Han
har också varit en högljudd och störande hyresgäst.

Socialtjänsten kan tänka sig att försöka hitta en lösning på pro-
blemet men ställer vissa krav på Christian. Man vill antingen att
hans inkomster (dvs. sjukbidraget) förvaltas av god man eller att
delar av hans sjukbidrag placeras på ett s.k. förmedlingskonto hos
socialtjänsten. Detta gör Christian mycket upprörd. Läkaren blir
också upprörd å Christians vägnar och anser det kränkande och
ytterligare ett sätt att befästa Christians underläge och utanför-
skap. Helge, som lärt känna Christian ganska väl, tycker kanske
att läkaren överreagerar och inte har sett vilken handikappande
effekt Christians sjukdom har på hans förmåga att planera framåt
och hantera pengar långsiktigt.

Mötet avbryts en kort stund för att Helge och Christian ska få
överlägga enskilt. Då mötet fortsätter bestämmer man sig för att
arbeta vidare med bostadsfrågan. Christian ska med Helges hjälp
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fundera över hur han vill ha det kring ekonomin. Socialförvaltning-
en undersöker bostadsfrågan vidare. Man kommer överens om
de praktiska detaljerna kring ledsagningen. Och precis som förra
gången noteras alla beslut i den individuella planen. Även denna
gång tar Christian och Helge ett eftersnack, denna gång kring
bostadsfrågan. Christian känner sig kränkt och styrd av de krav
socialtjänsten ställer. De vänder och vrider på det hela och finner
att kanske är det så att detta är något Christian får acceptera. Det
kan rentav komma något gott ur det hela. De bestämmer sig för
att träffas ytterligare en gång för att prata genom detta före det
tredje nätverksmötet.

Det tredje mötet
Det tredje mötet inträffar en månad senare. Helge berättar att
Christian är beredd att acceptera att delar av hans sjukbidrag för-
valtas på ett förmedlingskonto. Man bestämmer formerna för det-
ta och socialsekreteraren beskriver hur man nu tar sig an jobbet
med att finna en bostad åt Christian. Hon gör inga utfästelser
kring hur lång tid det kan ta, men minst tre månader måste de
räkna med. Mycket av tiden under mötet går åt för att klara upp
praktiska frågor som hyresbetalningar, fullmakter, kontoöverfö-
ringar m.m.

Detta för över diskussionen till frågan om Christians ekonomis-
ka situation. Hans skulder (över 50 000 kronor) utgör en stor be-
lastning för honom. Man bestämmer att det ska göras en ekono-
misk utredning kring detta vid socialtjänsten för att se vilken rätt
till bistånd han har och om han lever under s.k. existensminimum.

Christians pappa som varit med på alla möten kommer med ett
förslag om att han kan täcka alla hyresskulder till BBK. Han be-
rättar att han har pengar som han sparat till Christian. Det löser en
del knutar. Det finns dock fortfarande kvar några skulder till kro-
nofogden som de behöver göra en avbetalningsplan för och som
ska skötas från förmedlingskontot. Helge är mycket nöjd med
detta. Han ser nu  hur det formella nätverket och det informella
nätverket i form av familjen skapar en sorts positiv allians kring ett
konkret problem och stödjer varandras insatser med det som var
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och en kan bidra med. Han anar början till en positiv, självförstär-
kande spiral av ömsesidig tillit.

En utebliven överklagan
Mellan mötena diskuterar Christian och Helge beslutet om led-
sagning. Ska de överklaga eller inte? Beslutet som gäller är fattat
enligt SoL och ger samma insats och samma omfattning som man
ansökte om. Det har kommit avslag på LSS ansökan baserat på
att Christian inte tillhör personkretsen för LSS han kan äta själv,
transportera sig, klä på och av själv, han kan bli bättre osv. Han
har dock problem med att motivera sig till att göra saker och är
därmed isolerad. Helge överväger vad detta innebär för Christian.
Det hade varit bra för Christian att tillhöra LSS-personkretsen om
han i framtiden skulle ansöka om andra insatser. Men samtidigt
har han fått den insats han ansökte om. Helge vänder sig till den
konsult som alla ombuden i Kristianstad kan vända sig till angåen-
de förvaltningsjuridiska frågor.

Konsulten är en nyligen pensionerad advokat från Österkö-
pings Advokatbyrå. Han har under sitt yrkesverksamma liv arbe-
tat som patientföreträdare då det handlat om tvångslagarna LPT
och LRV. Han arbetar nu som en god man för många utsatta i
Kristianstad kommun. Helge diskuterar fallet med honom och han
föreslår att de inte ska överklaga eftersom länsrätten inte enbart
kommer att titta på personkretstillhörigheten utan även kommer
att bedöma om behoven hos klienten är tillgodosedda. Och det är
de i det här fallet. Helge förklarar detta för Christian och de be-
stämmer sig gemensamt för att inte överklaga beslutet.

De kommande mötena
Det äger rum ytterligare några möten om Christians bostad. Efter
någon månad får de besked om att det finns en lägenhet som
Christian kan få flytta in i om tre månader. Vid ett par nätverks-
träffar diskuterar man sig fram till hur boendestödet, hemmedici-
neringen, kontaktpersonen och ledsagningen ska samordnas så att
det blir ett så bra resultat som möjligt för Christian. Vuxenvården
beviljar boendestöd tre gånger i vecka en timme per gång vid si-



45

dan av den kontakt Christian har i kontaktlokalen. Naturligtvis är
man inte helt överens om behovsnivåerna, men efterhand löser sig
frågan till belåtenhet. Det görs också en biståndsbedömning kring
ett hemtjänstbeslut för Christians räkning. Ett halvår efter det för-
sta nätverksmötet kan Christian flytta in i sin bostad.

För Helge känns det som att ett mycket komplicerat pussel har
lagts kring Christian för att få hans liv att bli drägligt. Men fortfa-
rande fattas pusselbitar. Olika lagstiftningskomplex och olika
myndigheter och förvaltningar har mer fokus på egna besluts- och
budgetfrågor än på Christians välbefinnande.

Att stycka elefanten
Under ett drygt halvår har nu Christian och Helge gemensamt löst
de mest angelägna problemen i Christians liv. Hans liv är nu bättre
än på många år. Hans föräldrar har i stort sett hämtat sig efter
påfrestningarna under de svåraste åren av Christians sjukdom.
Helge känner sig nöjd med vad som uträttats.

Det är nu dags att gå vidare. Man använder samma princip
som då man ska äta en elefant. Man styckar upp den i småbitar
och tar dem en efter en. På så sätt arbetar de under det komman-
de året tillsammans, steg för steg med de olika delarna från CAN-
skattningen. De hittar en lösning på Christians sysselsättningspro-
blem med hjälp av ett antal nätverksträffar med de personer som
arbetar med arbetsrehabilitering i kommunen. Christian får hjälp
att lära sig klara sin hygien och hans sociala isolering bryts bl.a.
genom insatserna från ledsagaren och boendestödjaren.
Effekterna av detta är att Christian blir allt bättre. Hans psykia-
triska symtom dämpas. Han har också genom kursen ESL (ett
självständigt liv) lärt sig mer om sin sjukdom så att han tidigt kan
känna igen de tecken som förvarnar om ett skov. Genom besöken
i träfflokalen och genom påverkan från boendestödjaren får han
gradvis bättre kostvanor.

Hans behov av boendestöd minskar gradvis och efter ett drygt
halvår med egen bostad kan man reducera nivån på detta. Det
sker ungefär samtidigt som Christians besök på träfflokalen blir
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allt fler. Han tycks här hitta en gemenskap och får stöd från andra
personer med samma typ av problem som han själv har men ock-
så från personalen.

Christian och Helge träffas regelbundet, ibland på ombudens
arbetsplats, ibland på stan och ibland hemma hos Christian. Som
stöd för vad de ska ta tag i har de �Christians pärm� och de beslut
de tillsammans kommit fram till. Grunden utgör hela tiden de be-
hov som växt fram i CAN-skattningen.

I slutet av 2001, knappt två efter det att den första kontakten
togs från Christians sida, kommer de överens om att göra en för-
nyad CAN-skattning för att se hur Christians behovsbild ser ut nu.
De avsätter en eftermiddag för att göra den tillsammans. När de
är klara frågar Helge Christian om han för jämförelsens skull vill
titta tillbaka och jämföra med den bild som fanns ett och ett halvt
år tidigare. De gör det och Christian blir glatt överraskad över
skillnaderna. För Christian blir det en skriftligt bekräftelse av att
hans liv rör sig åt rätt håll. För Helge fungerar det som en bekräf-
telse på att hans arbete har varit till nytta för Christian.

Effekter av arbetet under den första perioden
De gångna två åren ledde till stora effekter för många av de in-
blandade i Christians liv. För Christian själv innebar det att han
fick ett någorlunda fungerande vardagsliv, för första gången se-
dan han insjuknade. Hans symtom dämpades utan att biverkning-
arna blev alltför besvärande. Ångesten försvann till följd av den
nya medicinen. Han gick ner något i vikt och hans diabetes är
under kontroll.
Vid två tillfällen fick han skov. Vid det ena tillfället vårdades han
några dygn på en psykiatrisk intensivvårdsavdelning. Vid det an-
dra tillfället vistades han en något längre tid på en sluten allvård-
savdelning inom psykiatrin.

För Christians föräldrar och syskon innebar det att de kunde
leva ett vanligt liv utan en ständigt gnagande oro, för första gång-
en på mer än tio år. Pappans magsår praktiskt taget läktes och
mamman har återgick till sitt arbete i full omfattning.
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För sjukvården innebar det att i början av perioden steg kostna-
derna för hela den utredningsapparat som drogs igång kring
Christian. Sjukvården fick också merkostnader för den utökade
medicineringen. Men mycket snart kunde man se att perioder
med tvångsintagning och slutenvårdsbehandling reducerades
kraftigt eller försvann för Christians del. Dessutom: de sjukvård-
sinsatser som gjordes för Christians skull ledde till positiva effek-
ter, vilket är tillfredsställande för vårdpersonalen.

För kommunen blev effekterna av en bostad med boendestöd,
hemtjänst och ledsagning tämligen stora i rent finansiella termer. I
synnerhet under det första halvåret. Den spontana känslan bland
chefer och handläggare var att  kommunen utsatts för en över-
vältring av kostnader som man inte hade räknat med. I tysthet
kunde de förbanna att kommunen är huvudman för en så kost-
nadsdrivande verksamhet som personliga ombud.

Samtidigt kunde man se att kommunen redan tidigare haft den-
na typ av kostnader, t.ex. som kostnader för mycket dyra men
tämligen oplanerade insatser i form av bl.a. vistelser på behand-
lingshem eller andra institutioner. Ett visst ljus i tunnel tyckte man
sig ana om Christians fortsatta liv skulle förbättras vilket i sin tur
skulle leda till att behovet av boendestöd minskar.

För Helges del innebar de två gångna åren att han med till-
fredsställelse kunde känna att han uträttat ett bra jobb och varit till
nytta för Christian.

Åren därefter
Vilofasen eller latensfasen
Arbetet med Christian glider för Helges del in i en vilofas eller
latensfas. De träffas som tidigare men med betydligt glesare in-
tervall. Då och då dyker det upp olika behov som Christian behö-
ver hjälp med. Vid något tillfälle organiserar Helge ett antal nät-
verksträffar för att hitta en bättre lösning på Christians sysselsätt-
ningsproblem. De aktualiserar också vid några tillfällen träffar
med försäkringskassan för att diskutera Christians sjukbidrag och
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en rehabiliteringsprocess. På liknande sätt tas efter ett drygt år
kontakter med Af-rehab för att diskutera eventuell arbetspröv-
ning. Mycket under denna fas handlar om att följa upp att de be-
slut som är tagna också genomförs i verkligheten. Det handlar
också om att hantera olika organisationsproblem (besparingskrav,
organisationsförändringar) och personalproblem (personalbyte,
utbrändhet) hos de olika myndigheterna så att effekterna av dessa
inte drabbar Christian.

Under hela denna process har Helge en medveten strategi att
dra sig tillbaka och bli mindre viktig i Christians liv i samma takt
som andra människor träder in och kan fylla de behov som Helge
har tillgodosett. Under resans gång förs ansvaret för Christians
individuella plan över från Helge till en av boendestödjarna.

Det är naturligtvis inte en process som går helt smärtfritt. För
Christians del är det ångestfyllt att Helge drar sig tillbaka och han
blir orolig av det. Samtidigt har han börjat bygga relationer med
andra människor kring sig. Människor som ersätter och komplet-
terar Helges roll. Naturligtvis inträffar kriser och återfall i form av
perioder av slutenvård och enstaka besök på psykakuten. Men
det handlar som regel om kortare episoder.

Det blir också uppenbart att arbete med datorer är något som
verkligen passar Christian och hans matematiska begåvning. Ge-
nom bl.a. ett sysselsättningsprojekt kring datafrågor i den lokala
RSMH-föreningen får han en kanal för sitt intresse som samtidigt
ger honom en social gemenskap och en första anknytning till det
som på sikt skulle kunna utvecklas till ett deltagande på arbets-
marknaden.

Avslutningsfasen
Efter ytterligare något år tycker Helge att det är dags att mera
tydligt avsluta sin arbetsrelation med Christian. De sätter sig ner
tillsammans och går genom vad de upplevt och vad som hänt un-
der dessa år. De gör ett sorts bokslut.

Helge berättar att han tycker att det gemensamma arbetet bör
avslutat i det här skedet. Christian protesterar naturligtvis men
accepterar trots allt. Helge försäkrar att vare sig han eller de an-
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dra ombuden kommer att försvinna utan finns där om det skulle
hända något. Just nu klarar Christian av att stå på egna ben med
hjälp av de insatser som organiserats kring honom. I samband
med detta diskuterar de hur Christian vill ha det med den pärm där
Helge fört in allt de har gjort. Vill han ta hem den? Ska den förstö-
ras? Eller ska Helge fortsätta att förvara den för Christians räk-
ning? För Christian är det ett ganska enkelt beslut att låta Helge
förvara den åt honom.
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Kristianstadsmodellen
för personligt ombud

Vikten av en modell
En erfarenhet från många områden där man arbetar med kom-
plexa gränsöverskridande frågor som kräver samverkan med
många olika parter är att ett sådant arbete förutsätter någon ar-
betsmodell för att vara långsiktigt, uthålligt och framgångsrikt.

Utan en modell tenderar arbetet att mer bli resultatet av per-
sonliga ansträngningar och ambitioner än ett medvetet systema-
tiskt handlande. Arbetet blir också starkt individberoende och sår-
bart för förändring. Möjligheterna till kontinuitet och metodut-
veckling i arbetet försvinner.

Detta kapitel beskriver den arbetsmodell som de personlig om-
buden i Kristianstad använder sig av och jämför den med mer
generella modeller för gränsöverskridande samverkan. På så sätt
kan en referensram skapas för vad som kan vara ett framgångs-
rikt agerande som personligt ombud. Det kan vara viktigt att säga
att det som följer är författarens tolkning och beskrivning av mo-
dellen.

C4-modellen
Historia
Hösten 1998 formulerades den s.k. C4 modellen12, en 9-stegsmo-
dell för gränsöverskridande samverkan kring psykiatrireformens
klienter under medverkan från kommun (socialförvaltning och
omsorgsförvaltning), landsting (primärvård och psykiatri), arbets-
förmedling och försäkringskassa.

Hösten 1999 inleddes arbetet med personliga ombud. Tre om-
bud anställdes och de började sitt arbete med hjälp av C4-model-
len i vilken de s.k. CAN-skattningar utgör ett centralt metodin-
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slag13. Verksamheten utvärderades efter cirka ett och ett halvt
år14 och den visade att de mål som hade satts upp vid starten hade
uppnåtts med marginal. Som ett resultat av detta blir projektet
omvandlat till en permanent verksamhet.

Verksamheten leds av en ledningsgrupp bestående av repre-
sentanter på chefsnivå för berörda myndigheter. Ombuden tillhör
organisatoriskt socialförvaltningen där det också finns en formell
arbetsledare. Självständigheten är stor och ombuden har en ar-
betsplats �ute på stan� och är därmed praktiskt och symboliskt
skild från övrig socialtjänst.

Att leva och verka i ingenmansland
Arbetet som personligt ombud är helt unikt. Det befinner sig i ett
tidigare icke definierat ingenmansland. Som ombud är man per-
sonlig, men inte privat. Man har en professionell relation till sin
klient, men inte det avstånd eller den distans som vanligtvis utmär-
ker den professionella rollen. Man arbetar i stor närhet till behand-
lande och vårdande organisationer, men utför ingen vård eller
behandling. Man ska se till att klienten får det stöd han har be-
hov av och laglig rätt till, utan att vara den som utför själva arbe-
tet. Ombudet ska hjälpa klienten att driva sina frågor i förhållande
till olika myndigheter men är samtidigt beroende av dessa myndig-
heters samverkan för att lyckas i sitt arbete. Arbetet som ombud
kan beskrivas både som komplext och paradoxalt. För att förstå
detta arbete är det viktigt att ha en bild av vilket perspektiv eller
vilket förhållningssätt som ombuden agerar utifrån.

Ombuden möter i sitt dagliga arbetet detta inte minst genom att
andra aktörer tenderar att försöka placera in dem i ett redan känt
fack; behandlare, rehabiliterare, myndighetsperson, anhörig, in-
tresseorganisation etc. Och är det någonting som ombuden vill
undvika är det just detta att bli inplacerad i något fack. Rollen som
ombud är unik och utpräglat gränsöverskridande.

Hur ska det förhållningssätt och det perspektiv som utmärker
arbetet som personligt ombud beskrivas? Ombuden (i varje fall
ombuden i Kristianstad och på ett dussintal andra platser i landet)
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tycks ha intagit ett rehabiliterande förhållningssätt och synsätt.
Med detta menas ett synsätt som bygger på några olika saker:

� En helhetssyn som bygger på att kropp och själ hänger ihop.

� Fokusering på individens möjligheter och resurser i stället för
symtom och begränsningar.

� Ett accepterande förhållningssätt mot den enskilde i motsats
till ett bedömande, analyserande och värderande förhållnings-
sätt.

� En stödjande, accepterande och uppmuntrande roll i förhål-
lande till klienten.

� Att undvika att ta över ansvar och i stället stödja den enskil-
des personliga ansvarstagande för sitt liv i den utsträckning
som är möjlig.

� En växling mellan att vara aktiv och initiativtagande och passivt
avvaktande.

En modells beståndsdelar
Arbetet som personligt ombud är en gränsöverskridande aktivitet.
Det finns erfarenheter från många likartade fält för komplex sam-
verkan och gränsöverskridande15 arbete. En av dessa handlar om
vikten av att bygga fungerande arbetsmodeller för det dagliga
arbetet. Erfarenheten säger att arbetet som personligt ombud krä-
ver någon form av arbetsmodell. Medveten eller underförstådd,
genomtänkt eller mindre genomtänkt, formulerad eller icke for-
mulerad. Modellen måste i viss mån vara personoberoende, dvs.
att den ska kunna tillämpas av olika individer för att svara mot
kravet på kontinuitet, uthållighet och stabilitet i arbetet.

Begreppet arbetsmodell är emellertid ganska diffust. Figur 5
visar i förenklad form de tre komponenter som bör finnas för att
man ska kunna göra anspråk på att kalla något en modell i detta
sammanhang.
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De hårda faktorerna är de mest uppenbara i ett modellarbete.
Bland dessa ingår t.ex. metodik som olika arbetssteg och arbets-
processer. Här ingår också konkreta arbetsredskap som lathun-
dar, checklistor, blanketter för sekretessmedgivande etc. Rutiner
för kontakter och uppföljning kan också ingå i denna grupp. De
hårda faktorerna är ofta det man brukar avse då man säger att
man ska utveckla en modell. Men det finns mera.

De mjuka faktorerna är ofta svåra att upptäcka och därmed
lätta att förbise. Många gånger kan det vara så att de uppfattas
som så självklara att man inte ens är medveten om att de utgör en
del av modellen. Bland mjuka faktorer finns grundläggande
värderingar och synsätt som människosyn, sjukdomssyn och
rehabiliteringssyn. Här finns också de medvetna eller omedvetna
teoretiska fundament som modellen vilar på. Många gånger kan
man hitta mycket konkreta avtryck av vissa teoretiska modeller
som man kanske inte ens är medveten om16. Ett okritisk kopieran-
de av en modells hårda faktorer utan ett beaktande av de mjuka
faktorerna leder mycket sällan till framgång.

Den tredje gruppen av faktorer i en samverkansmodell handlar
om modellens institutionella17 ramar och förutsättningar. En ar-
betsmodell som förutsätter samverkan mellan aktörer med inbör-
des delvis olika intressen förutsätts ju finnas till och arbeta i någon

Figur 5. Att bygga en samverkansmodell.
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form av institutionellt och organisatoriskt sammanhang. Detta
måste klarläggas för att modellen ska fungera effektivt. Till att
börja med måste man ha en bild av modellens organisationsform
och arbetsstruktur. Inom denna ram måste man definiera roller,
ansvar och befogenheter för de som ska arbeta i modellen � både
inom modellen och i förhållande till de olika berörda linjeorganisa-
tionerna18. Nästa del av den institutionella ramen är förankring i
och samspel mellan modellen och linjeorganisationer. Slutligen har
vi frågan om mandatgivning till de som ska arbeta i modellen. Man
skulle kunna säga att flera av de institutionella ramarna för ett
modellarbete också utgör förutsättningar för dess existens och
funktion. I huvudsak är detta frågor som berör en modells led-
ningsfunktion.

Att skala löken och upptäcka hemligheten
Modellen har den nackdelen att den framställer de olika delarna
som symmetriskt lika viktiga i arbetet som ombud. Erfarenheten
visar att så är inte fallet. Det centrala i bilden ovan är att alla tre
delarna behövs och utgör en förutsättning för att lyckas. Men
bilden säger inget om vad som är kärnan i arbetet. Därför kanske
det behövs en annan beskrivning av arbetet som ombud för att
förstå det bättre.

Det kan vara svårt att göra kopplingen mellan det konkreta ar-
bete och vardagshandlingar som utförs av de personliga ombuden
och den grundsyn och de värderingar som det vilar på. Om ett
arbete av detta slag är framgångsrikt (som i Kristianstad) väcks
en lust i omvärlden att kopiera framgångskonceptet. Detta är en-
dast möjligt på ett mycket övergripande vis, och aldrig då det en-
dast omfattar de mer synliga arbetsredskapen eller metoderna.
Låt oss därför betrakta nedanstående bild och beskriva verksam-
heten som ombud utifrån denna.

I framgångsrika samverkanssammanhang19 tillämpas ofta
omedvetet mycket genomtänkta metoder, modeller och synsätt
utan att man riktigt har satt ord på detta. Det är till och med så att
man ibland inte vill kännas vid sin egen teoriapparat eller kan bli
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generad över att tillskrivas en formell kompetens eller teoretisk
kunskap som man kanske inte upplever sig kunna svara upp mot.
Det genomgående i bilden är att i alla dessa sammanhang tilläm-
pas vad som brukar kallas tyst kunskap, förtrogenhetskunskap el-
ler förvärvad kunskap. Även i Kristianstad har vi mött denna
blygsamhet inför den egna kompetensen och metodiken, varför
det är viktigt att påpeka att de teori- och modellfundament som
tillskrivs ombuden där är författarens tolkning av verkligheten,
inte deras egen beskrivning.

Figur 6. Att skala löken och därmed förstå.

Det kan förhålla sig på följande vis. Då man betraktar arbetet som
personligt ombud utifrån ser man först en konkret metod, dvs.
handlingar, beteenden och arbetsredskap i vardagen � modellens
hårda delar och konkreta uttrycksformer (manualer, checklistor,
fullmakter, behovsskattningsinstrument, konkreta insatser etc.).
Låt oss ta som exempel att man som ombud hjälper den enskilde
att skaffa en bostad, ansöka om socialbidrag etc.

Om man tror att detta är kärnan i arbetet som personligt ombud
leds tanken direkt fel. Den fokuserar på vad man gör, inte former-
na för det � hur man gör det. I nästa skikt av löken döljer sig en
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mycket genomtänkt metodik, som beskriver hur man använder
sig av (i det här fallet) arbetet med socialbidraget. Man använder
det som ett redskap för att uppnå något annat, t.ex. till att öka
initiativkraften hos den enskilde eller skapa en förtroendefull rela-
tion mellan ombud och den enskilde. Kanske också för att skapa
hopp hos klienten � att ge känslan av att �nu håller vinden på att
vända�.

Under detta ligger i nästa skikt av löken alla de modeller och
teorier som man medvetet eller omedvetet tillämpar i detta arbe-
te. Allt från olika pedagogiska metoder till tillämpningen av ett
antal olika teorier. Exempel på sådant i Kristianstad är bl.a.:

� De arbetar med en syn på delaktighet som innebär att den en-
skilde genom att vara delaktig ökar sin förmåga att ta ansvar
för sina val och sluta vara offer och klient. Detta är en modell
som tillämpas inom den kooperativa pedagogiken. Man skul-
le också kunna säga att här finns starka inslag av det som bru-
kar kallas Freires frigörande pedagogik (Freire).

� De utgår från att det sociala samspelet i grupper och att de mö-
ten och de konfrontationer med andra människor detta innebär,
med rätt förutsättningar, leder till ökad förmåga att ta ansvar
för sig själv och sitt liv. Man utgår härvidlag från modern soci-
alpsykologisk teoribildning inklusive kunskap om metoden
nätverksarbete.

� De vill ge individen möjlighet att genom självreflektion och
självmedvetande växa och ta ansvar för sitt liv. Detta uppnås
genom att ge tid och utrymme för sådana reflektioner. Man ar-
betar också utifrån tanken att det personliga ombudet inte är
den som ska �fixa� situationen utan snarare ge förutsättningar
för hjälp till självhjälp. Detta synsätt hämtar sin inspiration både
utifrån human element teorin (Schutz) och från självtillitssko-
lan (Galtung).

� De arbetar medvetet på att i olika processer skapa lärande och
reflektion genom att utgå från vad som händer � kring detta
skapa möjlighet till reflektion och modifikation av egna mönster
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för att därefter pröva nya mönster. Med detta tillämpar man
samtidigt både metoden för upplevelsebaserad inlärning och
teorin för lärande organisationer.

Det är inte nödvändigt att man explicit och medvetet valt att til-
lämpa dessa teorier. Förmodligen är det för de personliga ombu-
den i Kristianstad som på så många andra ställen att de engagera-
de personerna i någon blandform dels intuitivt tillämpar sin �tysta
kunskap� eller förtrogenhetskunskap i arbetet dels medvetet app-
licerar konkreta arbetsmodeller. En sådan modell som man tydligt
tillämpar är modellen för nätverksbaserat arbete.

Under detta skikt möter vi de grundläggande synsätt och vär-
deringar som präglar arbetet. Tron på den väljande människan,
fokusering på det friska, tron på möjligheten för alla individer att
växa etc. Exempel på sådana värderingar och synsätt i Kristian-
stad är bl.a.:

� De utgår från en helhetssyn på den enskilde i motsats till ett
eller ett par knippe olika symtom. Det vetenskapliga ordet här
är holism.

� De fokuserar på det friska och utvecklingsbara hos individen
och försöker se hur detta ska kunna växa i styrka i stället för att
fokusera på hur man ska dämpa det sjuka. Den vetenskapssyn
man här grundar sig på brukar kallas salutogenes.

� De utgår från att varje deltagare är ansvarig, eller med stöd kan
lära sig att ta ansvar för, sitt liv, vilket här innebär att det är den
enskilde som ska ta ansvar för sin rehabiliteringsprocess. De
professionellas roll är att stödja och skapa förutsättningar för
denna process. Detta brukar ibland kallas existentialism (Sar-
tre).

Allra innerst i löken finner vi det som är hemligheten. De männis-
kor som bär arbetet som personliga ombud. Det är de som for-
mat de dagliga arbetsrutinerna och metoderna. Det är dessa män-
niskor som inte bara vet hur man ska omvandla kunskap och mo-
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deller till konkret arbete. De vet också när det är klokt att följa
dessa principer och när de ska göra undantag.

Det som på ytan kan se ut som ett tämligen trivialt och stundtals
basalt vardagshandlande är i själva verket ofta baserat på ett
mycket genomtänkt synsätt omvandlat till en konkret och praktisk
vardagsmetodik tillämpat av kloka personliga ombud.

Låt oss nu med dessa båda modellperspektiv beskriva verk-
samheten som personligt ombud i Kristianstad.

De hårda faktorerna
i Kristianstadsmodellen
De hårda faktorerna i allmänhet
Arbetet som personligt ombud är ur ett organisatoriskt perspektiv
i grunden en samverkansmodell eller en gränsöverskridande mo-
dell. Ombudets roll är att ur de olika aktörernas sektorsperspektiv,
med utgångspunkt i den enskildes behov, få till stånd en gemen-
sam lösning. Detta förutsätter en samordning av de berörda insat-
serna och en hopjämkning av olika intressen, värderingar och syn-
sätt.
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Om man studerar olika samverkansmodeller20 kan man konstate-
ra att de väldigt ofta följer ett gemensamt mönster. Det förefaller
som om många av de samverkansaktiviteter som lyckas följer
nedanstående mönster21.

För det första har man metoder eller arbetsmodeller för hur
man får kontakt med och skapar sig en bild av de klienter som kan
vara aktuella � både på ett övergripande plan och med enskilda
individer. Det finns en uppsökande och kartläggande fas. Det
handlar om att skapa sig en bild av klienterna, hur många de är,
vilka som ingår och vilka som inte ingår i målgruppen. Det gäller
att få en bild av angelägenhetsgrad för att kunna prioritera bland
alla de behov som finns. På det individuella planet handlar det om
att etablera kontakt och att genom motivationsarbete skapa för-
troende och tillit som utgör grunden för det direkta arbetet. Ofta
sluter man också någon form av kontrakt med klienten när denne
gör sin entré på den gemensamma samverkansarenan.

Figur 7. De olika faserna i arbetet med personligt ombud.
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Denna kontaktfas följs av en förtroendeskapande fas då man
bygger upp en relation som gör att den enskilde vågar lita och tro
på att ombudet kan finnas där för hans skull och verka för hans
sak. Att lyckas i denna fas är avgörande för framgång i det ge-
mensamma arbetet � processens nav skulle man kunna säga.

I det tredje steget gäller det att göra en allsidig kartläggning
av den enskildes situation. Detta är ofta en nyckelaktivitet för
framgång. Det kan handla om att utveckla metoder för kartlägg-
ning som gör klienten delaktig i arbetet och förutsätter hans/hen-
nes aktiva medverkan. Tillsammans kartlägger man den enskildes
historia och totala livssituation.

Det fjärde steget syftar till att tillsammans med klienten utfor-
ma en gemensam handlingsplan som tar i anspråk alla de berör-
da myndigheternas samlade kompetens. En viktig del i det arbetet
är att tillsammans med klienten formulera realistiska mål för vad
som ska uppnås. Det är i detta steg viktigt att skapa sig en klar bild
av vad som är möjligt att nå så att inte processen blir ytterligare ett
upplevt misslyckande för den enskilde. Många gånger bildar man
i detta arbetssteg en sorts allians med klienten kring handlingspla-
nen. Det personliga ombudets uppgift är att från kartläggningsfas
till uppföljningsfas vara klientens kontinuerliga stöd och kontakt-
person i det gemensamma arbetet.

Steg fem är själva genomförandet av de åtgärder man bestämt
sig för i handlingsplanen. Denna fas kan variera högst betydligt
beroende på vilka åtgärderna som behövs. Det finns också flera
olika sätt att hantera detta, t.ex. kan det vara ombudets uppgift att
se till att man använder dagens rehabiliteringsresurser men på ett
mer effektivt och samordnat sätt än tidigare � samordningsrol-
len. Det kan  också handla om att ställa krav på att tillskapa nya
insatser eller få tillgång till insatser som redan finns att tillgå �
advokatrollen. Slutligen kan det handla om att kräva att insatser-
na sker på den enskildes villkor i stället för de olika organisationer-
nas och professionernas villkor � ombudsmannarollen.

Det sjätte steget handlar om att tillsammans med den enskilde
efter genomförd arbetsprocess utvärdera om man lyckats uppnå
det man inledningsvis föresatte sig och dra lärdomar av detta. Det
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handlar också om att tillsammans med klienten värdera det egna
arbetet. Denna utvärdering kana också göras i samspel med linje-
organisationen.

Syftet med utvärderingen är att i det sjunde steget överväga om
man behöver revidera insatsen för klienten eller om man för
tillfället är nöjd med det man har åstadkommit.

Slutligen avslutas arbetet med klienten. I denna fas försöker
man sammanfatta vad man har uppnått och hur klienten på egen
hand kan gå vidare.

Metodiken behöver i varje steg olika former av arbetsredskap
t.ex. blanketter för remittering, fullmakter eller sekretessmedgi-
vande från den enskilde. Vidare behövs olika metoder eller tekni-
ker för kartläggning av individens livssituation eller beskrivning av
nuläge. Även formulär för att upprätta en handlingsplan och kon-
trakt mellan ombudet och den enskilde kan behövas.

Vad händer om det brister
Det är viktigt att flertalet av dessa steg finns med i arbetet som
personligt ombud. Det kan finnas fler tänkbara fällor:

� Om man missar förtroendefasen eller misslyckas i det tillits-
skapande arbetet är sannolikheten stor att arbetet som ombud
kommer att misslyckas. Förtroendet är den grund som resten
av arbetet måste bygga på.

� Om man å andra sidan stannar kvar i denna förtroendeska-
pande fas och inte går över till kartläggnings- och handlings-
plansarbetet är risken stor att man glider över i en sorts kompis-
roll eller roll som jourhavande medmänniska. Det är inget fel
med detta, men det är inte det arbetet som personligt ombud
handlar om. Ombudet tappar sin roll.

� Om man aldrig når fram till vilofasen och/eller avslutnings-
fasen  är risken stor att man som ombud i stället för att stödja
den enskildes växt och utveckling skapar en beroendeställning
som motverkar denna process.
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Kristianstadsmodellen och de hårda faktorerna
I arbetet som personligt ombud i Kristianstad tillämpas de olika
arbetsstegen i modellen ovan. Alla ombuden arbetar metodiskt,
genomtänkt och på likartat arbetssätt (C4-modellen med nio olika
arbetssteg). Samtidigt är det viktigt att påpeka att arbetet med
C4-modellen tillämpas något olika av de tre ombuden. Ibland
fungerar den inte alls och då måste man göra avsteg från model-
len. Modellen utgör en gemensam grund både för individuella va-
riationer och nödvändiga improvisationer. I princip följer man
samtliga steg i modellen. Några exempel på konkreta redskap
som man bygger arbetet på:

� Lokaler på stan, hög tillgänglighet, hög flexibilitet i val av plats
att träffa klienten på. En fältbaserad och från myndigheter fri-
stående verksamhet.

� Broschyrer och informationsblad om verksamheten som åter-
kommande delas ut till olika samverkanspartners.

� Regelbundna informationsträffar med personal hos samver-
kanspartners.

� Systematiska dagboksanteckningar som förs och förvaras
på det sätt som är bra och acceptabelt för klienten, i regel i en
pärm. Allt inlåst. Anteckningarna används gemensamt av om-
budet och klienten som ett stöd för minnet och för att kommuni-
kation kring vad man har pratat om och kommit överens om ska
vara tydlig och förstådd och accepterad av båda parter. Klien-
ten kan när som helst kräva att få eller förstöra anteckningar-
na. De �ägs� av klienten.

� För att kartlägga den enskildes situation och behovsbild använ-
der man sig av systematiska CAN-skattningar22 både vid den
första kontakten och längre fram i det gemensamma arbetet
för att kunna värdera vilka förändringar som uppstått.

� Systematiska nätverksträffar som en metod med bestämda
och genomtänkta arbetssteg23 för att med berörda myndigheter
komma fram till vad som behöver göras för den enskilde.
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� En individuell handlingsplan24 för klienten som dokumente-
ras25 och följs upp av ombuden tillsammans med klienten.

� Fullmakter för ombudet (preciserade och tidsbestämda) som
gäller för enstaka frågor eller för att företräda den enskilde.

� Överklaganden kring olika beslut som berör klienten och där
han och ombudet tillsammans kommer fram till att en överkla-
gan kan vara meningsfull.

Utöver dessa redskap ingår i arbetet som ombud kontakter med
andra myndigheter och organisationer t.ex. bank, rättsväsende,
kronofogde, skattemyndigheter, bostadsbolag och inkassobolag.

Fyra roller ombudet måste behärska
I rollen som ombud arbetar man med två huvudriktningar; dels
med klienten och dels det system av organisationer och myndig-
heter som omger klienten. Man måste vara kompetent att verka
på båda dessa arenor. I det konkreta arbetet som ombud använ-
der man sig på dessa båda arenor systematiskt av fyra olika roller
(två på vardera arenan), perspektiv, infallsvinklar eller kompeten-
ser för att lyckas i arbetet. De olika rollerna ställer väsensskilda
krav på kompetenser hos ombudet. I samspelet med klienten blir
den sociala kompetensen, den empatiska förmågan och förmågan
att knyta an viktig. I arbetet mot myndigheterna krävs en god kun-
skap om och förmåga att manövrera i de komplexa offentliga sys-
temen. Rollerna beskrivs nedan.

� Den kanske viktigaste rollen som ombud handlar om att genom
förtroendeskapande åtgärder få klienten att öppna sig för att
på så sätt skapa en genuin dialog om dennes behov. På detta
sätt kan man säga att problemlösarrollen banar väg för den an-
dra viktiga rollen, rollen som bundsförvant.

� I relation till klienterna arbetar ombuden ofta inledningsvis med
ett  problemlösarperspektiv � problemlösarrollen � som hand-
lar om att hjälpa till med att lösa konkreta problem allt från so-
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cialbidragsfrågor och boende till rena fritidsfrågor. Denna roll
fungerar också som en legitimitetsskapande åtgärd. Både mot
den enskilde och de berörda organisationerna. Konsten är att
inte fastna i den rollen, vilket på sikt skulle kunna öka klientens
beroendeställning och hjälplöshet.

� Det tredje perspektivet är kanske mer fokuserat på de olika or-
ganisationerna som ombudet arbetar med. Det gäller att skapa
en levande kommunikation både mellan  klienten och de be-
rörda organisationerna och mellan dessa olika organisationer.
Det handlar också om att som förhandlare skapa samför-
stånds- och samverkanslösningar mellan olika aktörer.

� För att göra detta krävs att man som ombud har förmåga att
skapa fungerande arenor och mötesplatser både mellan oli-
ka professionella organisationer och mellan dessa och klientens
personliga nätverk. Rollen som nätverksbyggare blir avgöran-
de för framgång.

Alla dessa fyra roller eller perspektiv utnyttjas systematiskt och
metodiskt av ombuden i Kristianstad i det dagliga arbetet.

Fyra tydliga faser i ombudets arbete
Arbetsmetodiken som personligt ombud förutsätter också att ar-
betet ser olika ut beroende på var man befinner sig i relationen
med den enskilde. Lite förenklat kan arbetet sägas bestå av fyra
olika faser:

� Kontaktfasen under vilken man identifierar den eller de perso-
ner som berörs, man etablerar en första kontakt och fattar be-
slut om att inleda ett samarbete. Denna fas präglas av informa-
tion om arbetet som ombud, att försöka ta reda på om den en-
skilde personen ingår i ombudets �målgrupp� och om ombudet
kan i så fall vara till nytta.

� Förtroendeskaparfasen handlar om att skapa ett sådant för-
troende mellan ombudet och den enskilde att tillit uppstår. I
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denna fas kan ombudet använda sin �problemlösarroll� för att i
handling visa att ombudet står på den enskildes sida och är be-
redd att omvandla sitt prat till konkret handling. Denna fas kan
vara olika lång, allt från några få månader till flera år. Ibland
kommer man aldrig längre än hit. Men utan förtroende går det
inte heller att göra ett bra arbete som ombud. Förtroendefasen
utgör grunden för hela det fortsatta arbetet.

� Först då dessa två faser är avklarade kan man gå in i den kon-
kreta arbetsfasen där ombudet tillsammans med den enskilde
först kartlägger hans/hennes behov, därefter omvandlar detta
till en handlingsplan för att slutligen följa upp att planen blivit
genomförd och att nödvändiga revideringar görs.

� Den fjärde fasen är en latens- eller avslutningsfas. Rollen
som personligt ombud präglas av långsiktighet och kontinuitet,
men är inte avsedd att bli livslång. Därför är det viktigt att i vis-
sa perioder låta relationen tona ner och som ombud bli mer pas-
siv. För vissa individer gör man i denna fas ett gemensamt av-
slut. Naturligtvis hindrar inte detta att det gemensamma arbetet
på nytt kan återupptas, men det markerar att man under perio-
der dämpar eller avbryter arbetsrelationen.

Som ombud i Kristianstad arbetar man mycket tydligt, men kan-
ske inte så tydligt formulerat som ovan, i beskrivningen av faser-
na. Som i många andra sammanhang består arbetet som person-
ligt ombud en blandning av ett strukturerat arbete och ett till synes
helt fritt kreativt flöde. Ett av ombuden gav denna bild av sitt arbe-
te:

�Jag tänker mig att jag och klienten simmar tillsam-
mans ute till havs utanför en fin sandstrand. Vi har en
lång och mödosam simtur framför oss, med flera etap-
per mot ett mål, som vi noggrant har planerat från land
utifrån sjökort, kartor, egen kännedom m.m. Vädret är
omväxlande liksom vinden. I början finner vi fast bot-
ten, där vi har förväntat oss att finna den. Vi vilar och
bestämmer oss för att fortsätta i planerad riktning.
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Ibland simmar vi bredvid varandra, ibland är jag efter,
ibland måste jag hålla igen henne och påminna om att
vi ska orka hela vägen.

När vi kommer till nästa planerade sandbank som vi
ska vila på, har underströmmarna flyttat på den och
istället är det djupt och strömvirvlar under oss. Vi flyter
med i virvlarna för att kunna ta oss ur dem., vi får någ-
ra kallsupar. Jag ser till så att min klient inte ger upp.
Jag får syn på en planka som kommer flytande och
hämtar den till oss. Med den som stöd vilar vi, får
ögonkontakt och kan ompröva de tidigare målen och
sikta mot ett nytt som inte är så långt borta. Vi hittar en
sandbank ganska snart, vinden mojnar och solen bör-
jar värma oss. Men nya kulingar från Nordsjön väntar,
vågorna blir höga och det blir tungt att simma, ibland
så att vi glider tillbaka mot där vi startade Vi lär oss sa
småningom hur vi ska undvika eller tackla underström-
marna och när det är läge för simturer.�

Den här bilden försöker förmedla känslan av att arbetet som per-
sonligt ombud inte bara präglas av en metodisk struktur utan att
det i hög grad handlar om att kunna hantera ett sorts kreativt
(stundtals kaotiskt) flöde mellan ombudet, klienten och omgivning-
en.

Det kan vara en poäng att ha båda dessa perspektiv med sig i
arbetet som ombud. På sätt och vis illustrerar de den paradox
som det innebär att vara personligt ombud. En person som både
behärskar den strukturerade arbetsformen och den mer kaotiska
och fria formen. Man bör alltså vara en person som både har
förmågan att arbeta systematiskt och förmågan att veta när man
ska avstå från denna struktur och använda sig av det kreativa
flödet mellan sig själv, klienten och omgivningen.
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De mjuka faktorerna
i Kristianstadsmodellen
Varje samverkansaktivitet kring människor som bär med sig en
komplex problembild baseras medvetet eller omedvetet på ett an-
tal grundläggande viktiga värderingar och synsätt; framförallt
människosyn, sjukdomssyn och rehabiliteringssyn.

Gemensamma värderingar är centrala i en arbetsmodell för
personliga ombud eftersom de både kommer att prägla relationen
mellan ombud och klienter men också därför att de utgör grunden
för de konkreta arbetsmetoderna och arbetsredskapen.

Idag arbetar man i princip efter följande grundtankar:

Relationen och arbetsprocessen
� I mötet med den enskilde strävar man efter att mötet ska ske

förutsättningslöst och på så sätt att förutfattade meningar om
problemet och hur det ska lösas inte ska styra arbetsprocessen.
Den holistiskt baserade kartläggningsprocessen ska ligga till
grund för arbetet.

� Bemötandet av den enskilde ska vila på respekt och relationen
ska präglas av ett jämbördighet. Mötet ska präglas av empati
och förståelse samt av en så långt möjligt jämbördig och under
alla omständigheter respektfull relation mellan den enskilde och
ombudet.

� Den enskilde klienten (inte hans familj, kontaktperson, boen-
destödjare eller gode man m.fl.) är ombudets uppdragsgiva-
re och definierar därmed uppdraget, mandaten och gränserna
för uppdraget som ombudet ska utföra. Det är ombudets upp-
gift att försäkra sig om att han förstått den enskilde på denna
punkt.

� Det är också den enskilde individen som avgör vilket stöd
han i en given situation vill och kan ta emot.
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� Det praktiska arbetet är pragmatiskt och bygger på en prövan-
dets filosofi, där omprövning, revidering och misslyckanden är
en naturlig och tillåten del av arbetsprocessen. Om man inte
prövar och därmed tar risken av att misslyckas, kan man aldrig
veta.

� Klienten som ombudet möter kan bära med sig en lång histo-
ria av upplevda kränkningar och övergrepp av olika slag
från myndigheter och andra aktörer. Det är ombudets uppgift
att vara medveten om detta, bryta detta mönster och skapa för-
utsättningar för ett nytt mönster byggt på respekt och ömsesi-
dighet.

� För att göra det måste arbetet som personligt ombud baseras
på och ofta inledas med en förtroende- och tillitsskapande
process mellan ombudet och klienten. Denna utgör en grund
som det egentliga arbetet som ombud sedan kan bygga på.

� Detta innebär att arbetet som ombud är en lång men inte livs-
lång relation. I denna relation är det ombudets uppgift att hitta
en ny och annorlunda roll i förhållande till klienten. En roll som
inte är kompisens, vännens eller familjens och en roll som inte
heller är behandlarens eller den professionella rehabiliterarens.

Människosyn och sjukdomssyn
� Helhetssyn kring den enskilde innebär att så många aspekter

och perspektiv som möjligt kring den enskilde beaktas både i
kartläggnings- och handlingsfasen av arbetet.

� En människosyn som innebär att den enskilde själv avgör
vilka insatser som ska göras och att ombudets uppgift är att
stödja denna process.

� Insikten om att alla människor inte har samma förmåga och
att insatser och förslag ska baseras på varje enskild individs
unika förmåga.
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� Ett handikapperspektiv  innebär att man dels har ett långsik-
tigt perspektiv och dels lägger fokus på hur man ska hitta lös-
ningar för individen att fungera i sin omvärld trots de symtom/
problem som han/hon bär på, i stället för att förgäves fokusera
på att eliminera dessa symtom.

� Principen är att se på individens möjligheter inte på alla hin-
der som finns, vilket innebär en fokusering på att stödja den en-
skildes möjlighet till utveckling.

Dessa synsätt och värderingar återspeglas i de metoder och ar-
betsredskap som man använder i Kristianstadsmodellen. Arbets-
modellens hårda och mjuka sidor utgör spegelbilder och fungerar
som stöd för varandra. Det är också viktigt att se att det är de
underliggande värderingarna som utgör grunden för de konkreta
arbetsmetoderna, inte tvärtom.

Institutionell ram för Kristianstadsmodellen
Denna del av arbetsmodellen består av de förutsättningar i form
av organisatorisk tillhörighet, ledningsförhållanden samt de man-
dat man har. För att lyckas och för att de arbetsmetoder och syn-
sätt som ingår i en arbetsmodell ska bli både framgångsrika och
långsiktigt uthålliga krävs både en organisationsstruktur och en
ledningsstruktur.

I Kristianstad utmärks denna institutionella ram av följande:

� Organisatoriskt utgör verksamheten en del av vuxenvårdsen-
heten vid socialförvaltningen i Kristianstads kommun. Det är
en behandlande enhet inom förvaltningen.

� Fysiskt ligger verksamheten i särskilda lokaler �på stan�. Lo-
kaler med påtagligt �icke officiell prägel� som mer ger känslan
av intresseorganisation än av förvaltning.

� Verksamheten leds formellt av en arbetsledare på 20 procent
av dennes tjänst. Denna ledning handlar i första hand om for-
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mella frågor som attestering, lönelistor, semesterbeviljning etc.
Ombuden har träffar med arbetsledaren en gång var fjortonde
dag.

� I det dagliga arbetet har ombuden en samordnare inom grup-
pen som utgör gruppens talesman i olika forum, såsom led-
ningsgruppen.

� De beslutsordningar, arbetsrutiner, mandat, delegations-
ordningar m.m. som gäller det dagliga arbetet är tydliga och
ger ombuden stor frihet att under ansvar genomföra sitt arbete.

� Ombuden har regelbundet handledning i sitt arbete. Den äger
rum tre timmar per månad. Man diskuterar t.ex. klientfrågor
och lagar. Handledningen är också en säkerhetsventil och ett
�näringsintag�.

� Ombuden har tillgång till konsultativt stöd kring frågor man
inte behärskar i varje detalj, t.ex. juridiskt stöd vid överklagan-
den.

� Ombuden vidareutbildar sig någon gång varje år i egen regi el-
ler inom ramen för det nationella nätverket för personliga om-
bud, i frågor som rör spetskunskap, t.ex. kring lagstiftning.

� Det övergripande arbetet leds av en ledningsgrupp bestående
av nyckelpersoner från de sex ingående myndigheterna samt
en representant för intresseorganisationerna. Ledningsgruppen
har ingen formell ledning. Kallelser till möten samt protokoll för
möten förs av ombudens samordnare. Ledningsgruppen träffas
fyra gånger om året. Ledningsgruppen ansvarsområde är inte
bara personliga ombud utan hela det �psykiatriska verksamhets-
området�.

� Ett flera år gammalt samarbetsavtal mellan parterna26 ligger
till grund för arbetet med ombud i Kristianstad. Det finns idag
ingen aktuell verksamhetsplan eller aktuellt uppdrag från led-
ningsgruppen till ombuden. Däremot finns formulerade mål och
verksamhetsuppföljning från socialförvaltningens sida.
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� Om ombuden upplever problem i vardagen med att få gehör för
sitt arbete eller få tillträde till olika arenor vänder man sig an-
tingen till representant för berörd myndighet i ledningsgruppen
eller till ledningsgruppens i sin helhet. Detta händer tämligen
sällan och leder i regel alltid till att problemet blir löst.

� Ombuden har regelbundet informationsträffar med de berörda
lokala intresseorganisationerna. Vid dessa träffar diskuterar
man bl.a. hur man kan göra levnadsvillkoren bättre för psykiskt
funktionshindrande. En av brukarorganisationerna är represen-
terad i ledningsgruppen idag. Intresseföreningarna hade ett
stort inflytande över vilka som anställdes som personliga om-
bud.

� Sammantaget har ombuden en stor frihet i sitt arbete och upp-
lever sällan konflikter mellan den myndighetsroll socialförvalt-
ningen har och arbetet som ombud. Arbetsledaren fungerar
som en sorts administrativ länk mellan ombuden och socialför-
valtningen.

Ombuden i Kristianstad upplever att de organisatoriska och spel-
regelmässiga förutsättningarna för arbetet är lämpligt utformade
och stödjer de värderingar och synsätt som ligger till grund för
arbetet. Den svaga länken i arbetet är ledningsgruppen. Gruppen
som sådan är lämpligt sammansatt, men arbetet i gruppen, som
växt fram som en följd av psykiatrireformen i Kristianstad sker på
ett sådant vis att förankringen i de olika linjeorganisationerna inte
är så gedigen som den skulle behöva vara. Man skulle lite tillspet-
sat kunna säga att arbetet i ledningsgruppen intensivt och engage-
rat drevs av projektledaren för psykiatrireformens genomförande.
När hans uppdrag avslutades har denna roll inte övertagits av nå-
gon annan person i ledningsgruppen. Detta är sannolikt den störs-
ta enskilda bristen i arbetet med personliga ombud i Kristianstad.

Det är viktigt att se till att organisation, spelregler, mandat och
ledning utgör en följd av det synsätt och de värderingar som präg-
lar arbetet med personliga ombud � inte tvärtom.
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Några särdrag i Kristianstad
Utmärkande egenskaper
Sammanfattningsvis kan man säga att arbetsmodellen i Kristian-
stad tycks utmärkas av följande egenskaper:

� Det finns en genomarbetad, formulerad och tillämpad ar-
betsmodell med alla de egenskaper vi beskrivit ovan.

� Metodiken utmärks i hög grad av systematik och målmedve-
tenhet i allt från kartläggning och CAN-skattningar till hand-
lingsplaner och genomförandet.

� Ombuden arbetar med en systematisk och genomtänkt  nät-
verksmetodik.

� Det finns en tydlighet i rollen som ombud och de tre ombuden
har en i huvudsak likartad uppfattning om denna roll.

� Värderingar och synsätt är väl genomarbetade och är i har-
moni med uppdraget och de arbetsredskap man använder sig
av.

� Ombuden har en självständig och lämplig ställning i förhål-
lande till den kommunala organisationen.

� Det finns en ledningsgrupp som leder verksamheten, och den
dagliga arbetsledningen är organiserad på lämpligt vis.

� Ombuden förefaller uppnå bra resultat27 i sitt arbete.

Sammanfattningsvis: verksamheten med personligt ombud funge-
rar bra och speglar avsikterna både med psykiatrireformen och
idén med personligt ombud. Metodiskt finns det erfarenheter av
ett sådant slag att verksamheten med fördel bör kunna utgöra en
kunskapskälla för nystartade verksamheter på andra ställen i lan-
det. Det största problemet idag är att prioritera och hinna med alla
som ingår i målgruppen och som har behov av personligt ombud.
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Förbättringsområden
Det finns ett antal områden där denna modell kan utvecklas och
bli bättre:

� Rollen som ombud behöver stärkas, både internt och i förhål-
lande till linjeorganisationerna. Kunskapen om ombudens roll,
uppdrag och funktion skulle kunna förankras betydligt mer.

� Mer tid behövs för reflektion och utveckling av arbetsmetodi-
ken � t.ex. för att utveckla nätverksmetodiken. Arbetet präglas
kanske i alltför hög grad av handlande och agerande (vilket kan
vara en fråga om obalans mellan de behov som finns och de
resurser man har för att tillgodose dessa behov) och i allt för
liten grad av systematiskt reflekterande och lärande.

� Behoven av utbildning och kompetensutveckling är hela tiden
stora. Inte bara för att erhålla mer sakkunskap, utan också för
att arbetet som ombud innebär att man ger mycket av sig själv.
Kompetensutveckling är ett sätt att få mental påfyllnad och
energitillförsel så att man orkar vara uthålligt � en metod att
förebygga utbränning.

� Eftersom behovet av personligt ombud är betydligt större än de
resurser som finns har en kösituation uppstått. Det finns ett
stort och delvis akut behov av att skapa en fungerande modell
för att prioritera och för att hantera denna kö � en sorts antag-
ningsförfarande.

� Det kanske viktigaste förbättringsområdet gäller samspelet
med ledningsgruppen och denna grupps uppfattning om sin
egen roll28. Ledningsgruppen utgör den långsiktiga garanten för
att arbetet med personligt ombud får arbetsförutsättningar, legi-
timitet och stöd för sitt arbete i samspelet med linjeorganisatio-
nerna. Eftersom denna grupp idag inte tillräckligt tydligt driver
denna fråga, finns det goda skäl att få en förändring till stånd.
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Slutsatser
En övergripande slutsats är att här finns en fungerande och fram-
gångsrik modell som, även om den vare sig kan eller bör kopieras
i sin helhet, innehåller så många framgångsfaktorer att nya per-
sonliga ombud på andra ställen i landet kan använda åtminstone
delar av dessa erfarenheter i uppbyggnaden av sin lokala verk-
samhet. Det finns ingen anledning att varje gång uppfinna hjulet
på egen hand. C4-modellen kan fungera väl som förebild för ett
sådant lokalt uppbyggnadsarbete.

Det viktiga att komma ihåg är att ett långsiktigt framgångsrikt
arbete bygger på att det finns någon form av gemensam och ge-
nomarbetad arbetsmodell. Som i så många andra sammanhang av
gränsöverskridande natur utgör en fungerande ledning en avgö-
rande förutsättning för att nå framgång på lång sikt.
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Några effekter av arbetet
med Christian

Det finns inget enkelt framgångsbegrepp
Arbetet som personligt ombud är gränsöverskridande. De flesta
sådana arbetsinsatser har det gemensamt att det är svårt att defi-
niera begreppet framgång. Några aktörer som ska värdera arbe-
tet intar kanske ett extremt vård- eller behandlingsperspektiv.
Andra väljer ett helikopterperspektiv och studerar kanske de
samhällsekonomiska effekterna på lång sikt. För en tredje aktör
är effekterna på förvaltningsbudgeten det mest intressanta.

Det kan mot denna bakgrund vara förståeligt om man försöker
mäta eller definiera begreppet framgång. I andra studier av fram-
gångsbegreppet29 har det visat sig att detta är varken är möjligt
eller meningsfullt. Begreppet som sådant är så mångfasetterat
och komplext att man redan från början måste acceptera att detta
inte är möjligt eller ens eftersträvansvärt. Det handlar i stället om
att identifiera olika meningsfulla perspektiv som kan vara intres-
santa att utgå från då man ska diskutera hur framgångsrikt arbe-
tet med personliga ombud kan vara.

Då man talar om framgång kan man som ett första steg börja
fundera över frågan � framgång för vem? Vad som förefaller up-
penbart är att insatsen med personligt ombud ofta leder till ett
bättre liv för den enskilde klienten. Lika uppenbart förefaller det
vara att denna typ av insatser uppfattas som kostnadsdrivande
och, framförallt ur det kommunala perspektivet, fördyrande. Det-
ta är en överförenkling av verkligheten som knappast leder till
särskilt meningsfulla eller användbara slutsatser. Vi måste ställa
oss några olika frågor.
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� Vilka människor och aktörer påverkas av arbetet med personli-
ga ombud? Är den enes vinst den andres förlust eller är detta
vad man i spelteorin kallar en vinna � vinna situation?

� Vilka olika typer av effekter uppstår av detta arbete? Är dessa
olika effekter samverkande, motverkande eller oberoende av
varandra?

� När uppstår dessa effekter? Är kortsiktiga och långsiktiga av
likartad eller väsensskild natur?

� Uppstår det nettovinster av arbetet med personliga ombud?
Hur kan man identifiera och få tag på dessa vinster?

I detta kapitel påbörjas en sådan perspektivdiskussion, bl.a. som
en teoretisk ram för de ekonomiska effektbeskrivningar av arbe-
tet som personligt ombud som görs i nästa kapitel.

Vem gynnas och vem drabbas?
Om vi börjar vår diskussion med aktörsperspektivet kan man gan-
ska snabbt urskilja åtminstone följande olika grupper för vilka ef-
fekterna av arbetet som personligt ombud är märkbara och/eller
viktiga:

� Individen själv. I detta fall Christian. För honom kanske fram-
gång mäts i ett bättre liv, längre liv, bättre hälsa, mindre oro etc.
Kanske en bättre privatekonomi. Denna framgångsdimension
berör inte bara honom. Den berör hans familj (föräldrar och
syskon), annan släkt och vänner � hela det sociala nätverket.
En del av detta handlar om rent välbefinnande (mindre oro för
hans liv) men en viktig del handlar om privatekonomi (att kunna
börja arbeta fullt på nytt efter att under många år fungerat som
en sorts emotionell och social rollator för Christian).

� Nästa perspektiv på begreppet framgång är alla de olika be-
rörda organisationer30 som påverkas av arbetet med person-
liga ombud. Både en ökning och en minskning av olika kostna-
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der kan uppstå. En sorts övervältringseffekt kan uppstå mellan
olika myndigheter med �den enes bröd blir den andres död per-
spektiv�. Effekterna kan också byta karaktär så att en minsk-
ning av vårdkostnaderna i landstinget kan leda till en högre
vårdkvalitet i de kommunala insatserna. Intressanta tidsför-
skjutningar kan uppstå så att kortsiktiga, negativa effekter för
en part, t.ex. i form av rehabiliteringsinsatser för kommunen,
leder till långsiktiga finansiella vinster för försäkringskassan.
Finansiella effekter kan särskiljas från de effekter som drabbar
berörd personal i de olika organisationerna. Insatserna med
personlig ombud kanske gör deras arbete mera effektivt och
mera tillfredsställande.

� Samhällsintresset. Här finns många olika intressanta fram-
gångsperspektiv. Det som brukar kallas det samhällsekonomis-
ka synsättet, vilket innebär att man försöker identifiera, kvanti-
fiera och värdera samtliga effekter av en viss åtgärd (i det här
fallet insatsen med personligt ombud) och räkna ut en sorts
samhällsnetto av insatsen. Ett sådant netto brukar ibland kallas
den samhällsekonomiska effekten eller samhällsekonomiska
lönsamheten av en åtgärd. Detta är ett ekonomiskt perspektiv
på samhällsfrågan. Bland dessa insatser finns också frågan om
det samhällsekonomiska värdet av rehabilitering och det s.k.
BNP-bidrag som personer som Christian kan bidra med.

En annan del av samhällsintresset är alla de direkta eller indirekta
sociala effekter som uppstår till följd av insatserna med personligt
ombud. Klienten blir kanske till följd av insatserna mera �normal�
i sitt agerande vilket betyder mindre påfrestningar för omvärlden i
allt från lägenhetsstörningar till oro på gator och torg, på allmänna
kommunikationer, i affärer etc.

Ett del av samhällsintresset är en rent etisk och moralisk fråga.
Vilka signaler och vilka symboliska effekter uppstår i ett samhälle
som i handling visar att man bryr sig starkt om de utsatta. Insatsen
med personligt ombud kan alltså möjligtvis ha en viss inverkan på
den etik och den moral som råder i samhället � solidaritet kontra
individualitet.
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� Man kan se två tydliga effekter för de personliga ombuden.
Ett ombud som lyckas i sitt arbete känner stolthet, arbetsglädje
och arbetstillfredsställelse. Detta i sig är en framgångfaktor i
en offentlig sektor där det förekommer rikligt med frustrerade
medarbetare och där medarbetaren själv utgör det viktigaste
arbetsredskapet.

Den andra indirekta effekten är lika intressant. Ombudens verk-
samhet präglas av jämbördighet, helhetssyn och fokusering på in-
dividens egen förmåga. Ett sådant synsätt och de konkreta ar-
betsmetoder ombuden använder i sitt arbete kan ha en viss
�smittoeffekt� på övrig offentlig verksamhet. Det kan bidra till en
implementering av ett synsätt som av många uppfattas som hu-
manistiskt och respektfullt, och som ur resultatperspektiv kan
vara effektivt och därför eftersträvansvärt31.

Dessa fyra olika dimensioner finns illustrerade i figur 8:

Figur 8. Olika perspektiv som avgör verksamhetens framgång.

Svaret på vad framgång är i detta sammanhang beror alltså på
vilket perspektiv man utgår från när man diskuterar och valet av
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perspektiv. Val av perspektiv beror i sin tur på vilken fråga man är
intresserad av att få svar på.

Om man tänker på detta vis kan man se både samverkande och
motverkande (eller motstridiga) effekter. Det kan bli bättre för
den enskilde, men det kan betyda att det blir dyrare för samhället.
Myndigheterna kan spara pengar och det kan leda till att persona-
len får bära bördan. Emellertid förefaller det förbluffande ofta
vara så att samverkan leder till positiva effekter i figurens alla
hörn. En intressant utvärderingsfråga är hur arbetet med person-
liga ombud bör läggas upp så att ett vinna-vinna perspektiv upp-
står för så många aktörer som möjligt32. Kanske förutsätter ett
sådant synsätt att man som aktör måste vara beredd att vidga det
egna perspektivet till att omfatta även andras perspektiv och att
man väljer en tidsram som är meningsfull och relevant.

Hårda och mjuka frågor
Att prata om framgång i arbetet som personligt ombud handlar
inte bara om val av perspektiv. Framgång kan mätas på många
olika sätt när man ska utvärdera effekterna av samverkan. För att
förenkla det hela delas de här upp i två huvudgrupper. De sociala
framgångsfaktorerna och de ekonomiska.

De sociala faktorerna kan omfatta allt från hur individens livs-
situation förändras, via effekter på sociala nätverk och personal
inom offentlig verksamhet till vilken påverkan arbetet kan ha på
samhällsklimatet i stort.

Det kan handla om livskvalitet, drogberoende, egen bostad,
fungerande relationer, funktionsförmåga (skattat enligt någon
skala, t.ex. GAF-skalan eller CAN-skattning), mer nöjd personal
inom vården, förlängt liv etc. Det gemensamma för alla dessa
faktorer är att de ofta är av kvalitativ natur, så kallade mjuka
frågor. Frågor som är svåra att mäta och ta ställning till på ett
enkelt och objektivt vis. Gemensamt är att dessa frågor nästan
alltid negligerar kostnadssidan av de personliga ombudens insat-
ser.
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Om man studerar de ekonomiska faktorerna, som också kallas
hårda frågor, kan man skilja mellan minskade kostnader (t.ex.
lägre vårdkonsumtion eller minskade kostnader för socialbidrag)
och ökade intäkter (t.ex. ökade kommunalskatteintäkter till följd
av ökad självförsörjningsförmåga och därmed högre inkomster).

Man kan också skilja mellan reala kostnader, dvs. faktiska
resursuppoffringar för samhället (vårdkonsumtion, förbrukad
handläggartid, konsumerade läkemedel etc.) och finansiella
kostnader, såsom socialbidrag och sjukpenning, som i grund och
botten inte är något annat än en omfördelning i samhället mel-
lan försörjare och försörjda.

Dessa effekter är nästan alltid möjliga att kvantifiera på ett
konkret vis. Stundtals återspeglas de direkt i en förvaltningsbud-
get, men ibland mer indirekt. Det ligger i sakens natur (bland an-
nat som en följd av de offentliga budgetsystemens ettårsnatur) att
de tenderar att fokusera kortsiktigt  på kostnaden av personliga
ombud.

Svårigheten är att bland alla dessa faktorer välja vilka som ska
sättas i fokus då arbetet som personligt ombud ska värderas. Det
finns ofta en längtan att samla dessa effekter till ett helhetsmått.
Det finns flera faror med detta. För det första återspeglas ofta en
mjuk framgångsfaktor (t.ex. högre livskvalitet) i en hård mätvari-
abel (t.ex. mindre vårdkonsumtion). De kan vara varandras spe-
gelbilder. Ibland står de i motsatsförhållande till varandra, t.ex.
genom att ett bättre rehabiliteringsresultat uppnås genom att man
tillgriper en dyrare behandlingsmetod.

Det är viktigt att behålla den komplexitet som dessa två huvud-
faktorer utgör. De samlade effekterna kan aldrig sammanfattas
på något bra sätt i form av ett enhetligt mått som man t.ex. tende-
rar att göra i så kallade samhällsekonomiska kalkyler.
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Ett investerings- och
omfördelningsperspektiv
Tidsperspektivet är ofta avgörande då man ska studera insatser
av det slag som görs av de personliga ombuden. Kostnaderna för
en sådan process är säkra, omedelbara och ofta avläsbara i kon-
kreta budgetsiffror. Intäkterna är ofta långsiktiga, osäkra och
diffusa.

För personer som kan få tillgång till ett personligt ombud är
vård- och rehabiliteringsbehov både komplexa och långsiktiga.
Det finns en betydande risk att kortsiktiga insatser och alltför snä-
va perspektiv inte bara leder till ett sämre liv för de berörda kli-
enterna. Insatserna blir dessutom ineffektiva och onödigt dyra.

Låt oss se på följande tänkbara förlopp. Landstingets vårdpro-
ducenter (här psykiatrin) utsätts för sparkrav. Detta leder till att
man får en utveckling mot öppnare vårdformer och kortare vård-
tider. Patienten skrivs ut från den slutna vården utan att det finns
en beredskap inom den kommunala sektorn. Det innebär både
bristande vård till följd av dålig handlingsberedskap i kommunen
och högre kommunala vårdkostnader (det är här kampen om de
medicinskt färdigbehandlade inom sluten vård kommer in).

Den kommunala sektorn har redan tidigare, och får som en
följd av det ökade vårdbehovet ytterligare, brist på pengar och
tvingas spara varför omhändertagandedelen och aktiveringsdelen
inte blir tillräckligt omfattande eller tillräckligt bra. Det leder till att
patienter återförs akut till landstinget men på en dyrare vårdnivå,
som i sin tur leder till att besparingskraven ökar för landstinget
med ytterligare övervältring på öppna vårdformer, som leder till
ytterligare belastning på kommunen osv. Vi får en ond cirkel. För-
loppet illustreras i figur 9:33
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Samarbetet kring patienten har omvandlats till konkurrensens
och övervältringens onda cirkel. Detta trots att varje enskild
aktör agerar helt logiskt och utifrån de incitament och uppdrag
man har. Summan av många var för sig logiska och rationella be-
slut leder till en lösning som blir dyr, dålig och ineffektiv. Orsaker-
na till detta är det kortsiktiga tidsperspektivet (ettårsbudget). I
stället för att betrakta de olika aktörernas insatser ur ett sorts tun-
nelperspektiv bör man snarare se det hela ur ett helhetsperspektiv
som kommunicerande kärl.

Man måste dessutom bestämma vilket tidsperspektiv man ska
ha när man  utvärdera verksamheten med personligt ombud. Ett
alltför kort tidsperspektiv leder nästan undantagslöst till att man
enbart studerar effekterna för den egna organisationen och mis-
sar alla övervältrings- och omfördelningseffekter som i ett andra
varv kommer att slå tillbaka på den egna organisationen. Dessut-
om kommer de eventuella vinster som uppstår alltid att se ut att bli
små eller obefintliga. Ett alltför långt tidsperspektiv tenderar att
göra vinsterna för abstrakta och stundtals administrativt ointres-
santa. Detta kan illustreras med figur 10 som visaren tänkbar hy-
potes kring effekterna av insatserna med personligt ombud.

Figur 9. Övervältringens onda cirkel.
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Hypotesen är att det personliga ombudets insatser inledningsvis
leder  till en kostnadsökning, en form av investeringspuckel34 som
ofta sträcker sig över en period om kanske 6�18 månader. Under
denna period kommer klienten att få de insatser som tidigare inte
har gjorts. Detta leder till en kostnadsstegring. En annan helt rim-
lig tanke är att under denna period kommer det att ske en omför-
delning av kostnader mellan olika aktörer. Mycket talar t.ex. för
att slutenvårdskonsumtionen inom psykiatrin och akutsjukvårds-
konsumtionen kommer att minska samtidigt som de kommunala
insatserna för boende och sysselsättning kommer att öka.

Vinsterna av detta arbete visar sig först i ett andra skede, men
är i regel desto större och sträcker sig över en längre tidsperiod.
De bakomliggande orsakerna är att klienten kommer att må allt
bättre allt eftersom insatserna samordnas, vilket leder till mindre
sjukvård, mindre boendestöd och färre omvårdande insatser.
Även i denna fas kan man föreställa sig vissa omfördelningsef-
fekter. Blir klienten tillräckligt frisk kommer det att bli aktuellt med
arbetsrehabiliterande insatser och på sikt kan delar av hans för-
sörjning omfördelas från socialtjänstbudgeten och socialförsäk-
ringsbudgeten (försäkringskassan) till olika former av ersättning
från arbetsmarknadsverket.

Figur 10. Samverkansvinster och tidsfaktorns betydelse.
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Av detta principiella resonemang går det lätt att förstå att valet av
tidsperspektiv är avgörande när man ska studera framgång i arbe-
tet med personliga ombud. Vilket tidsperspektiv som väljs är inte
självklart, det beror faktiskt på vad man vill studera.

Ett tidsperspektiv i intervallet 4�6 år kan vara lämpligt vid ut-
värdering av samverkansprojekt. Genom detta undviker man det
kortsiktiga, ettåriga budgetperspektivet, framtiden är fortfarande
överblickbar (om än inte bestämd) för en så lång tidsperiod och vi
spänner i regel också över två mandatperioder i det politiska sys-
temet. Detta är ofta också den tidshorisont som kan vara intres-
sant för en budgetansvarig chef. Sex år är också ofta längden på
det chefsförordnande man har inom offentlig sektor.

Det kan dock vara intressant att ställa detta mot ett annat tids-
begrepp; det ettåriga för att se i vad mån en insats inom ramen för
aktuell budgetperiod ger tillbaka den investeringskostnad man för-
orsakat, dvs. ett pay-off resonemang. Samtidigt är det viktigt att
komma ihåg att de flesta insatser av den typ som personliga om-
bud utgör behöver åtminstone två år för att på allvar kunna visa
resultat35.

Ett tredje tidsperspektiv, i synnerhet då vi diskuterar samverkan
kring arbetsrehabilitering är effekterna fram till den tidpunkt då
den enskilde förväntas gå i ålderspension (ofta vid  65-års ålder).
Detta tidsperspektiv visar sig dock ofta mer fylla funktionen av att
vara ett illustrativt och pedagogiskt tydligt räkneexempel än att
vara en del av ett beslutsunderlag.

Man bör också, då man tittar på tidsfaktorn, bestämma sig för
om man har ett investerings- eller ett kostnadsperspektiv på be-
greppet framgång. För att få en samverkansvinst, får man ju i
regel inledningsvis ta en investeringskostnad. Är man inte beredd
att ta denna puckeleffekt av kostnader för att erhålla framtida
intäkter, kanske man ska avstå från att ge sig in i ett samverkan-
sarbete.

Därför är ledningsgruppens roll helt central i denna typ av arbe-
te. Endast ledningsgruppen har möjlighet att både ha detta per-
spektiv och ge detta synsätt legitimitet att gå bortom ettårsbudget-
ens tidshorisont.
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Vissa �sanningar� bör vi dock ha med oss då vi ska fastställa
tidsperspektivet. För det första, ju kortare tidsperspektiv desto
större fokusering på kostnader för samverkansarbetet. För det
andra, ju längre tidsperspektiv desto mindre blir säkerheten kring
resultaten. För det tredje, skilj på tillfälliga och bestående effekter
av ett samverkansarbete.

Faktisk framgång kontra potentiell
framgång
Den samhällsekonomiska nyttan
av personliga ombud
Många gånger när man studerar gränsöverskridande verksamhet,
som personligt ombud, märker man att när man i efterhand ska
utvärdera de samverkansvinster som förväntas uppstå, finns de
inte eller har blivit betydligt mindre än förväntat. En slutsats kan
vara att förväntningarna på vinsterna har varit överdrivna. Erfa-
renheterna från ett stort antal sådana projekt visar är att det mer
handlar om ett ledningsproblem � oförmågan att ta vara på dessa
vinster genom kloka ledningsbeslut � än ett samverkansproblem.

Därför kan det ibland vara intressant att studera personligt
ombudsverksamhet inte bara som ett investeringsproblem utan
också som ett ledningsproblem. Vid sidan av alla de viktiga mora-
liska och humanistiska argumenten i denna fråga kan man då stu-
dera det som ett ekonomiskt beslutsproblem.

Vid studier av olika samverkansprojekt har det framkommit att
den totala samhällsvinsten, mätt i ekonomiska termer, kan uppgå
till årliga nettovinster på 100�200 procent av den investerings-
kostnad som samverkansprojektet innebär36. Det vill säga, för
varje investerad krona som satsas får man tillbaka insatsen plus
ytterligare en till två kronor. Som ett ekonomiskt beslutsproblem
torde situationen vara enkel. Denna typ av insatser är ur ett längre
tidsperspektiv normalt sett mycket lönsamma.
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Aktörernas incitament och hinder
Likväl är det ofta svårt att få denna insikt spridd och att få berörda
chefer att ta konsekvenserna av denna kunskap. Vad kan detta
bero på? Det kan finnas flera alternativa förklaringar:

a) Man ser inte vinsterna eftersom man saknar kunskap om den
totala kostnadsbilden.

b) Man tror inte på vinsterna. Man tror att kalkylerna är över-
drivna, felräknade eller baserade på glädjekalkyler.

c) Man ser vinsterna och tror på dem, men tror att någon annan
får dem. Man ser sig själv (på saklig grund eller ej) som förlo-
rare i ett Svarte-Petterspel.

d) Man ser vinsterna, tror på dem, tror att man själv kan få dem,
men de ligger för långt fram i tiden för att de ska ha betydel-
se för dagens beslut (ettårsbudgetens förbannelse).

e) Det blir för besvärligt att ta vara på vinsterna, man vet inte
hur man gör. Man låter bli.

Samverkans vinster och det offentliga ledarskapet
Det finns också en annan problematik. Många studier har visat att
en förändring till det bättre är möjlig att genomföra, t.ex. genom
samverkan. Trots detta är man inom det beslutsfattande systemet
i regel skeptisk till resultatet. Hur ska man kunna ta vara på vin-
sten? Erfarenhetsmässigt vet vi att varje gång en offentlig resurs
friläggs tenderar den att ätas upp av något annat angeläget och
ännu inte tillgodosett behov. Varje frilagd sängplats fylls av en an-
nan patient. Därmed uteblir besparingarna. Vinsten blir �luftpeng-
ar�. Det finns också ett annat problem, man kan inte stänga en
åttondels vårdavdelning, dra in en tjugofjärdedels rehabtjänst eller
minska lokalytorna på en vårdcentral med 4,5 kvadratmeter. De
flesta kalkyler och ekonomiska utvärderingar bygger indirekt på
att detta skulle vara möjligt. På så sätt är dessa kalkyler missvis-
ande. De visar på de vinster som skulle vara möjliga att erhål-
la genom samverkan om inga omställningströgheter fanns i de
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offentliga organisationerna och alla kostnader vore fullständigt
rörliga. På så sätt kan man tala om den som ett idealfall. Blir
därmed analysen reducerad till en teoretisk övning utan praktiskt
värde? Nej, men den ger en annan typ av information som enklast
kan illustreras med figur 11:

Figur 11. Fyra effektivitetsnivåer för samverkan.

I figuren finns fyra effektivitetsnivåer med avseende på samver-
kan: 1) utan samverkan, 2) den samverkansnivå man ligger på
idag, 3) den samverkan som praktiskt skulle vara möjlig att uppnå
samt 4) den samverkansnivå som teoretiskt sett skulle vara möjlig
att uppnå. De flesta utvärderingskalkyler fokuserar i huvudsak på
gapet mellan nivå 1 och 4 i figuren ovan.

Psykiatrireformen, för att ta ett exempel på samverkan, har på
många ställen i landet lett till att spontana samverkansvinster har
uppnåtts till följd av kloka människors agerande vilket figuren
ovan illustrerar som språnget a). De flesta utvärderingar och kal-
kyler pekar på vinster som endast teoretiskt sett är möjliga att
uppnå under förutsättning att alla organisatoriska trögheter kan
reduceras. Det finns en viss andel av samverkansvinsterna som i
praktiken inte är möjliga att utvinna � språng c).
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Den intressanta, och också den största gruppen, utgörs av skillna-
den mellan dagens samverkansnivå och det som skulle vara prak-
tiskt möjligt att uppnå. All erfarenhet pekar på att detta språng är
mycket större än vad man vanligtvis föreställer sig. Denna sam-
verkansvinst uppstår inte med automatik. Den kommer att uppstå
om det utövas ledning för att uppnå detta mål.

Ett ledningsuppdrag har därmed identifierats kring den samver-
kan som arbetet med personliga ombud utgör, nämligen uppdraget
att ta vara på den möjliga samverkansvinsten � både ekonomiskt
och kvalitativt. Ett uppdrag som kommer att kräva ett något an-
norlunda synsätt och en något annorlunda metodik än den som
vanligtvis tillämpas i offentligt ledarskap37.

Även här blir ledningsgruppens roll helt central. Endast led-
ningsgruppen kan ha mandat och beslutsrätt att ta ställning till
omfördelningseffekter mellan olika myndigheter och mellan kort
och lång sikt. Man kan här mycket väl föreställa sig att vinnarna i
denna typ av omfördelningsprocesser subventionerar förlorarna38

för att därmed göra det möjligt att erhålla denna vinst39.

Sammanfattningsvis
Sammanfattningsvis kan man säga följande då det gäller att vär-
dera samverkansfrågor i allmänhet och arbetet med personliga
ombud i synnerhet:

� Det finns inget enhetligt sammanfattande mått för vad som är
framgång. Man måste nog acceptera begreppets komplexitet
och mångdimensionalitet.

� Då framgång ska bedömas måste man alltid välja:

a) Ur vilken aktörs perspektiv studerar man framgång?

b) Vilken dimension är mest intressant?

c) Vilket tidsperspektiv är den mest meningsfulla?
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� Det kan också vara viktigt att komma ihåg att det som ur ett
perspektiv är framgång i denna typ av arbete ur ett annat per-
spektiv kan vara en direkt uppoffring eller merkostnad.
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Några räkneexempel kring
Christians liv

Introduktion
Denna studie är en pilotstudie kring arbetet med personliga ombud
i Kristianstad. Då det gäller resultat finns inga samlade empiriska
data. Ingen har ställt samman sådana data och verksamheten har
varit igång så kort tid att den ännu inte har hunnit få effekt.

Icke desto mindre har det ansetts angeläget att få en känsla för
de effekter som arbetet kan ge upphov till. I det kommande görs i
räkneexemplets form ett försök att illustrera hur man skulle kun-
na beskrivadessa. Räkneexemplen baseras på några olika sorters
data:

� Den utvärdering av första året som är gjord av verksamheten
med personliga ombud i Kristianstad40.

� Den utvärdering av den samordnade rehabverksamhetens eko-
nomiska effekter som är gjord i Växjö41.

� De olika studier om samverkans effekter för personer som in-
går i psykiatrireformens målgrupp42.

Från dessa studier (och genom samtal med ombuden i Kristian-
stad och ombud från ett tiotal andra försöksverksamheter) har
data hämtats då det gäller tänkbara effekter av arbetet. Detta
betyder inte att de siffror som här presenteras är korrekta och än
mindre går det att dra några säkra slutsatser. Vad som dock är
tämligen säkert är att de fångar mönster, tendenser och trender.

Dessa data har sedan lagts in en datoriserad samhällsekono-
misk kalkylmodell, KALAS (Kalkylmodell för Analys av Lokala
Aktörers Samverkan)43. Modellen gör det möjligt att kalkylera de
ekonomiska effekterna av PO för cirka 160 olika parametrar för-
delat på olika aktörsgrupper (kommun, landsting etc.). Den ger
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möjlighet att studera totaleffekter, effekter fördelat på myndighe-
ter, på delar av myndigheter samt över tid genom att jämföra olika
år. Man kan också studera tre olika scenarios samtidigt i model-
len.

Effekterna för Christian studeras utifrån två olika scenarier för
perioden 1999�2004. I det ena scenariot antas att han inte kom-
mer i kontakt med ett personligt ombud utan att hans liv fortgår
under dessa år ungefär på samma vis som under de fem föregå-
ende åren.

I det andra scenariot antas att Christians och Helges arbete
tillsammans leder ungefär till de effekter som skildras i beskriv-
ningen i kapitel 3.

För att föregripa resultaten kan man säga att i analysens �säm-
sta fall� (utan PO) studeras effekterna av olika samhällsinsatser
kring Christian. Sådana insatser som uteblir, de som är av fel slag
eller för liten omfattning, de som är kortsiktiga och de insatser
som inte är samordnade. Mot detta ställs effekterna i analysens
�bästa fall� (med PO) som framförallt präglas av samordning,
långsiktighet och integrering av insatserna.

Utan personligt ombud
I diagram 1 ser vi hur Christian kostar samhället mellan 275 000
och 375 000 kronor årligen. Den genomsnittliga årliga kostnaden
(den grova heldragna linjen) är drygt 310 000 kronor.
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Dessa kostnader uppstår hos flera olika myndigheter vilket kan
studeras i diagram 2. Hos försäkringskassan som har att försörja
honom. Hos landstinget � i hög grad handlar detta om sluten-
vårdskostnader inom psykiatrin � samt kommunen för olika vård-
insatser och boendekostnader.

En annan intressant post är det som döljs under rubriken övrigt.
Här hittar vi alla de sekundäreffekter Christians liv skapar, inte
minst i form av effekter för hans familj i form av sjukskrivningar,
oro, minskad inkomst och andra kostnader.
Det kan också vara intressant att observera att Christian nästan
inte alls förekommer som en kostnad hos arbetsmarknadsverket.
Han är i detta scenario alltför sjuk för att ens komma på tal för
arbetsrehabiliterande insatser i deras regi.

Diagram 1. Christian � Samhällsekonomiska kostnader totalt per
år utan personligt ombud.
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Det gemensamma i denna kostnadsbild är:

� Stora kostnader för många aktörer (den förväntade totala åter-
stående kostnaden för Christian � om han avlider vid 65 års ål-
der och inte sjukdomsbilden accelererar � kommer att bli cirka
7�9 Mkr).

� Insatserna som ligger bakom denna kostnadsbild är inte sam-
ordnade.

� Insatserna leder därför sannolikt till låg effekt.

� Alla som gör insatser har korta tidsperspektiv.

Sammantaget får vi en bild av höga kostnader med låg effekt för
den enskilde och samhället. Resursslöseriet är betydande och en
underliggande mekanism kan vara kortsiktighet, tunnelseende och
bristande samordning.

Diagram 2. Christian � Årskostnader per aktör och år utan
personligt ombud.
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Kostnaderna med personligt ombud
Ett vanligt påstående är att personligt ombudsarbetet är dyrt och
kostnadsdrivande. Studerar man diagram 3 kan man också få stöd
för denna uppfattning. Den genomsnittliga årliga kostnaden för
Christians liv i vårt �bästa fall�, dvs. i scenariot med ombud, upp-
går till cirka 250 000 kronor (den heldragna grova linjen). Detta är
en hög kostnad men ändå cirka 60 000 kronor mindre på årsbasis
än om personliga ombud inte fanns. Slutsatsen blir att Christian är
en person som alltid kommer att kräva samhällsresurser. Han
kommer sannolikt aldrig att bli en helt självförsörjande samhälls-
medborgare. Frågan är dock hur mycket kommer han att kosta
och vilka effekter ger dessa kostnader.

Kostnaderna följer också den investeringspuckel som tidigare
beskrevs. När ombudsarbetet inleds, stiger de samhälleliga kost-
naderna eftersom Christian erhåller det stöd han är berättigad till.
Men vi ser också att kostnaderna sjunker efter hand. I takt med
att han mår bättre minskar hans konsumtion av olika vårdinsatser.
De två sista åren i kalkylen illustrerar detta. Här är gapet mellan
arbete med och utan personliga ombud cirka 100 000 kronor. Om
vi tar oss friheten att extrapolera detta gap för de resterande åren
fram till Christians 65 årsdag blir skillnaden i samhällskostnader
cirka 2 500 000 kronor.
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Denna skillnad i samhällskostnader återspeglar att de insatser
som görs för Christian:

� Är samordnade och långsiktiga till följd av den personligaplan
som finns för Christian.

� Utgår från Christians behov i stället för från vad olika aktörer
är beredda att erbjuda.

� Lederdärmed till bättre effekt först för Christian, därmed kom-
mer han att må bättre vilket på lite sikt leder till att han kräver
mindre insatser.

Skillnad mellan att ha och inte ha
personligt ombud
Om man mera specifikt vill studera effekterna mellan att ha och
inte ha personligt ombud erhålls följande bild. I diagram 4 visas
vinster som positiva staplar och kostnader som negativa staplar.

Diagram 3. Christian � Samhällsekonomiska kostnader per år
totalt med personligt ombud.
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Vad vi här ser är att det redan första året uppstår vinster till följd
av att Helges insatser bromsar onödig vårdkonsumtion.

Det andra året uppstår nettokostnader (en fördyring för olika
aktörer) till följd av olika insatser som nu Christian behöver och
har rätt till � investeringspuckeln  � och som han utan ombudets
insatser annars inte skulle ha fått.

Från och med det fjärde året vänds detta underskott till en vinst,
resultat av de minskade kostnader som uppstår till följd av att
Christian faktiskt klarar sig bättre än tidigare.

Diagrammet visar också att den genomsnittliga årliga vin-
sten (den grovt markerade vågräta linjen) uppgår till drygt 50 000
kronor. En enkel extrapolering ger vid handen att fram till 65-års-
dagen (dvs. om ca 30 år) är den samlade vinsten för samhället av
arbetet som personligt ombud med Christian i intervallet 1�2 mil-
joner kronor.

Diagram 4. Christian � Genomsnittlig vinst per år med personligt
ombud.

Dessa effekter påverkar aktörerna olika. Den enes bröd kan vara
den andres död så att säga. Ett antal omfördelningseffekter mel-
lan olika aktörer illustreras också i diagram 5. Diagrammet visar
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nettoeffekterna för olika aktörer av arbetet med personligt om-
bud. En positiv stapel är en vinst för aktören och en negativ stapel
är en förlust.

Det diagrammen visar är att:

� Försäkringskassan får något ökade kostnader till följd av att
den nu aktivt arbetar med Christians rehabilitering, inte bara
betalar ut förtidspension.

� Landstingets vinst är betydande, drygt 300 000 kronor, vilket i
första hand är effekterna av minskad slutenvårdskonsumtion
inom psykiatrin.

� Kommunen får en viss merkostnad, cirka 50 000 kronor, vilket
beror på ökade kostnader för boende, sysselsättning och hem-
tjänst. Mycket talar för att om kalkylen skulle utsträckas några
år framåt i tiden vänds även detta underskott till ett överskott i
takt med att Christian klarar sig allt bättre.

� En stor vinnare är gruppen övrigt i vilken ingår bl.a. alla positiva
ekonomiska effekter för Christians familj och samhället i stort.

Diagram 5. Christian � Vinst/kostnad för olika aktörer per år med
personligt ombud.
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I den posten uppstår en årlig vinst på mellan 15 000 och 20 000
kronor.

Denna sorts omfördelningsmekanismer ger oss skäl att fundera
på vinsternas och kostnaders fördelning och att diskutera i vilken
utsträckning begreppet kompensation är intressant. Landstingets
vinst är ju möjlig endast som en följd av kommunens ökade insat-
ser.

Vi skulle också kunna tänka i termer av investeringskostnad
och pay-off-tid. Ett exempel: Om insatserna med personliga
ombud kostar cirka 35 000 kronor om året för Christian44 under
2�4 års tid så blir den totala investeringskostnaden för detta är
cirka 100 000 kronor.

Frågan blir då: När har den ökade effektivitet som arbetet med
personliga ombud ger betalat denna investeringskostnad? Efter-
som den årliga nettovinsten av arbetet med Christian från år fyra
är cirka 80 000 kronor och sannolikt stabil eller ökande är svaret
sannolikt: att redan efter 1�2 år är investeringen återbetald.
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Slutord

Några viktiga slutsatser
Metodfrågan
En viktig och övergripande slutsats av denna pilotstudie är att det
finns erfarenheter att bygga på när det gäller personligt ombuds-
verksamhet. I Kristianstad har man utvecklat en arbetsmodell
som förefaller fungera och som rimligtvis går att utgå från då man
på andra ställen i landet ska utveckla denna typ av verksamhet.
Naturligtvis kan man inte rakt av kopiera det man gör i Kristian-
stad men däremot överta och utveckla de delar man kan ha glädje
av.

Denna modell står på tre ben som alla måste finnas: en gemen-
sam grundsyn och gemensamma värderingar i arbetet, en upp-
sättning handfasta arbetsredskap (allt från fullmakter till CAN-
skattningar) för att underlätta arbetet � en konkret arbetsmetodik
och slutligen fungerande institutionella och organisatoriska förut-
sättningar. Alla dessa tre delar krävs för att arbetet ska fungera,
men det är sannolikt den gemensamma värdegrunden som utgör
basen för arbetet.

Resultatfrågan
När det gäller resultatfrågorna finns idag ingen empiriskt grundad
bild av vilka effekter som detta arbete leder till utöver känslan av
att man i varje enskilt fall gör nytta för den enskilde klienten.

När man diskuterar framgång i denna typ av arbete är det vik-
tigt att man hela tiden håller levande den komplexitet begreppet
innehåller. Det som för den enskilde upplevs som framgång kan
av berörda myndigheter upplevas som en finansiell förlust.

Man bör också hålla levande att kring denna verksamhet måste
man ha ett investeringsperspektiv då man diskuterar begreppet
framgång. Kostnaderna kommer redan det första året, medan
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vinsterna uppträder först efter flera år. På samma vis måste man
ha ett omfördelningsperspektiv i fokus då man diskuterar fram-
gång. Det som ur kommunens perspektiv är en förlust kan av
landstinget upplevas som en vinst.

Nästa steg i vårt analysarbete
Detta är en pilotstudie avsedd att vara ett kunskapsbidrag i början
av det nationella uppdraget med att bygga upp verksamheter med
personliga ombud. Om denna studie kommer att följas av en stu-
die på nationell nivå skulle följande frågeställningar kunna bli aktu-
ella:

� Vilka är de ekonomiska effekterna på kort och lång sikt för oli-
ka aktörer som berörs av verksamheter med personliga om-
bud?

� Hur kan metoderna i arbetet med personliga ombud utvecklas
för att bli så effektiva som möjligt? Hur bör ett metodutveck-
lingsarbete bedrivas? Hur ser arbetsmodellen ut i Kristianstad
jämfört med på andra platser?

� Kan en utvecklad modell för nätverksarbete och nätverkskar-
tor vara en effektiv metod i arbetet som personligt ombud?
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Fotnoter

1. Se Nilsson & Wadeskog, Rutger Engström � missbrukare el-
ler psykiskt sjuk, socialstyrelsen, psykiatriuppföljningen 1999:4.

2. Exempel på sådana gränsöverskridande aktiviteter är KFV-
projektet i Katrineholm, Flen & Vingåker, Krut-projektet och
rehabprojektet i Södertälje, Rygg-nackprojektet och Samspro-
jektet i Nacka, 531-projektet i Botkyrka, Farstaprojektet,
Samverkarna i Enskede � Årsta, Gnistan i Sundbyberg, Hamn-
kompaniet i Norrtälje, Vulkan och Tratten i Skogås, Vårbylyf-
tet, Ragnar & Assar i Solna/Sundbyberg, Stacken i Nynäs-
hamn.

3. Dessa kalkyler har avsett ekonomisk analys av effekterna av
samverkan kring stroke, rygg nackproblem, psykiska funk-
tionshinder, psykosociala arbetshinder dubbeldiagnoser samt
missbruk.

4. Sjukpenning grundad inkomst, ett begrepp som används inom
socialförsäkringssystemet.

5. LPT=lagen om psykiatrisk tvångsvård.

6. CAN-skattning utgör en strukturerad, vetenskapligt utarbetad
metod för att beskriva en individs behov av olika former av
stöd och service. Metoden används systematiskt av de per-
sonliga ombuden i Kristianstad.

7. Det är viktigt att se att begreppet plan, individuell plan eller
handlingsplan lätt kan leda tanken mot t.ex. vad som är lagstif-
tat om inom LSS eller till ett omfattande byråkratiskt doku-
mentet. I praktiken består det här av enkla anteckningar som
svarar på frågorna; vad ska uppnås, vad ska göras, när ska
det göras, vem ska se till att det blir gjort. Frågor som alla in-
går i begreppet plan.
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8. Det ska betonas att det inte är självklart att använda sig av en
fullmakt eftersom Christian hela tiden är med vid de tänkta
träffarna. Fullmaktens funktion kan vara att understyrka Hel-
ges roll och legitimitet att närvara. Men den kan också uppfat-
tas som ett provocerande maktinstrument och i värsta fall som
ett sätt att tala över Christians huvud. Ombuden i Kristianstad
arbetar här efter lite olika modeller.

9. Jag har här valt att i scenariot lyfta fram de problem som kan
uppstå då behandlande aktörer för första gången träffar det
personliga ombudet. Som illustration har jag valt ett läkarbe-
sök, inte därför att jag vill peka ut just läkarbesöken som mer
besvärliga än andra myndighetsmöten, utan därför att det blir
särskilt tydligt i en sådan situation.

10. Lagen om stöd och service för funktionshindrade.

11. Exempel på en sådan individuell plan bifogas i bilaga.

12. C4-modellen � om samverkan mellan huvudmän inom psykia-
trin, Kristianstad Kommun 1998-11-01.

13. Modellen beskriver ett synsätt och en metodik som ska tilläm-
pas av samtliga sex av modellen berörda aktörer.

14. Utvärdering av verksamheten med personliga ombud, Social-
förvaltningen i Kristianstad, 2001-04-01.

15. Exempel på sådana gränsöverskridande komplexa fält som vi
har direkt erfarenhet från är bl.a. samverkan kring utsatta
barn, samverkan kring äldre sjuka, samverkan kring personer
med rygg- nackproblematik, samverkan kring personer med
psykosociala arbetshinder, samverkan kring personer med
dubbeldiagnos (psyk/missbruk).

16. Exempel på teoretiska fundament man ofta hittar är självtillits-
modeller, modellen för frigörande pedagogik, olika former av
grupp dynamiska modeller, modellen för upplevelsebaserad
inlärning, human elementmodellen etc. Men man hittar också
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olika förklaringsmodeller för psykiska sjukdomar och teorier
om deras behandling.

17. Med institutionella förhållande brukar bl.a. avses organisation,
spelregler, ledningsstrukturer etc.

18. Med linjeorganisationer menar vi de här samverkande myn-
digheterna som i princip alla är organiserade efter en mer eller
mindre hierarkisk s.k. linje- eller stablinjemodell.

19. Exempel på gränsöverskridande aktiviteter är KFV-projektet i
Katrineholm, Flen & Vingåker, Krut-projektet och rehabpro-
jektet i Södertälje, Rygg-nackprojektet och Samsprojektet i
Nacka, 531-projektet i Botkyrka, Farstaprojektet, Vulkan och
Tratten i Skogås, Vårbylyftet, Ragnar & Assar i Solna/Sund-
byberg, Stacken i Nynäshamn.

20. Modellen nedan har vi funnit i ett stort antal samverkansakti-
viteter bl.a. Adrian i Salem, Krut i Södertälje, 531 i Botkyrka,
rehabiliteringsprojektet i Södertälje, ryggnackprojektet i
Nacka, Vulkan i Skogås, Ragnar i Sundbyberg etc. Modellen
finns skildrad mer i detalj i ett antal samverkansrapporter bl.a.
Lundmark & Nilsson, Krutprojekt, Ingen dans på rosor,
OFUS, 2001.

21. Vi vill dock varna för att följa denna typ av modeller slaviskt.
Författaren känner till olika mycket framgångsrika rehabilite-
ringsaktiviteter som gör nästan tvärtom. Det finns med andra
ord inte några självklara lösningar på detta problem. It takes
all kinds to make a world.

22. CAN=Camberwell assessment of need, svensk version Bo G
Ericsson,1997-12.

23. Träffarnas antal, deltagare och längd varierar utifrån de be-
hov som finns. De leds alltid av ombudet tillsammans med den
enskilde, vilka tillsammans förbereder dessa träffar.

24. Med plan menas här inte nödvändigtvis en formell handlings-
plan eller rehabiliteringsplan i enlighet med någon specifik lag-
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stiftning. Den består i regel av enkla anteckningar om vad
som ska göras av vem och när det ska vara gjort.

25. Individuell Plan, C4-modellen 1998.

26. Avtal för C4-modellen, 1998-11-01.

27. Utvärdering av PO verksamheten, socialförvaltningen i Kris-
tianstad, 2001-04-01.

28. Detta är ett utomordentligt vanligt förekommande fenomen då
det gäller olika ledningsgrupper för samverkan. En mycket
stor del av detta förklaras av bristen på tid hos de i lednings-
gruppen ingående cheferna. Men en annan förklaring är kun-
skapen om vad det innebär att leda i nätverk och gränsöver-
skridande miljöer inte är särskilt utbredd. Se vidare Nilsson,
Strategisk & operativ ledning av samverkan, OFUS, 2001.

29. Se vidare Framgångsbegreppet i samverkansarbete, Nilsson,
OFUS, 2000.

30. De organisationer som berörs är i första hand kommun (soci-
altjänst och socialpsykiatri samt arbetsmarknadsenheten),
landstinget (primärvård, psykiatri och akutsjukvård), försäk-
ringskassa, arbetsförmedling och arbetsförmedling rehabilite-
ring, polisväsendet samt olika frivilligorganisationer.

31. Denna typ av positiv �smittoeffekt� kring synsätt och metoder
har jag mött i många samverkansprojekt. Ibland är denna ef-
fekt det verkligt övergripande syftet med att initiera ett sam-
verkansprojekt � implementering av synsätt och metoder i
vardagen hos de berörda linjeorganisationerna.

32. Denna effekt har gått att studera mycket tydligt i Södertälje i
efterarbetet kring psykiatrireformen där man lyckats med att
ta hem klienter från externa behandlingshemsplaceringar på
ett sådant vis att både klienten, personalen samt landsting och
kommun har upplevt en vinst.

33. Observera att författaren på intet sätt argumenterar mot öpp-
nare vårdformer, tvärtom  öppnare vårdformer har många
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fördelar både för vården och patienten. Vad som innebär stor
fara är då detta sker utan samverkan mellan aktörerna.

34. Denna investeringspuckel har jag mött i ett stort antal utvär-
deringar av samverkansprojekt. Allt från äldre patienter med
stroke, via personer med diffusa rygg-nackproblem till perso-
ner med psykosociala arbetshinder och psykiskt funktionshin-
drade.

35. Så här tänker jag; det brukar ta cirka 6 månader för ett projekt
att komma igång, det tar lika lång tid att utveckla och pröva sin
arbetsmodell. Efter ett år kan man på allvar påbörja genom-
strömningen av klienter i projektet. Denna genomströmnings
tid är ofta 3�12 månader. Detta innebär att först efter cirka
15�18 månader kan man börja skönja effekterna av vad man
uträttat och mera systematiskt kanske efter 24 månader.

36. Se Nilsson & Wadeskog, Rutger Engström, Socialstyrelsen,
1999, Eva Britt Larsson, OFUS, 2000, Sara Söderberg,
OFUS, 2000.

37. Se Nilsson & Lundmark, Gränsöverskridande ledarskap,
SEE, 1998. Ett sådant angreppssätt har för övrigt tillämpats i
Södertälje med anledning av de resultat vår tidigare studie där
kring psykiatrireformen visade.

38. En sådan åtgärd kallas inom samhällsekonomisk analys för en
�paretosanktionerad åtgärd� och brukar användas för att be-
skriva en samhällsekonomiskt effektiv situation.

39. I Nacka kommun har de fyra berörda myndigheterna avtalat
om medfinansiering kring sådana omfördelningsmekanismer
för att alla parter ska kunna erhålla de samordningsvinster
som uppstår kring rehabiliteringen av personer med diffusa
rygg-nackproblem.

40. Se socialtjänsten i Kristianstad 2001-04-01.

41. Se Växjö rehabcenter & Socialstyrelsen, 1994.
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42. Se Nilsson & Wadeskog, Rutger Engström, Socialstyrel-
sen,1999.

43. Se Nilsson & Wadeskog KALAS, en modell beskrivning.

44. Beräkningen har gjort på följande vis; ett ombud kostar cirka
325 000 kronor på årsbasis inkl. lkp och overhead och kan
samtidigt arbeta med 10�12 personer av Christians slag. Det
leder till en årlig kostnad per klient på cirka 30 000 kronor.
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Fullmakt

Härmed ger undertecknad fullmakt till

Personligt ombud
Helge Persson
Dorogatan 3
291 XX Kristianstad
Tel: 044-685 685

Att för min räkning hjälpa mig, så att jag får en egen lägenhet i
Kristianstad.

Datum 001112

XXXXXX-XXXX
personnummer

Christian Jönsson

Underskrift

Namnförtydligande
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Individuell plan
Ett samverkansdokument mellan undertecknad och berörda verksamheter

Namn
Christian Jönsson

Personnummer
XXXXXX-XXXX

Adress
Timmervägen 8, 299 99 Kristianstad

Tel Närstående namn o tel.
Föräldrar Ingeborg och Kenneth Jönsson, 044-43 56 88

Individuell plan ansvarig
Namn och funktion Adress Tel
Helge Persson Dorogatan 3
Personligt ombud 291 99 Kristianstad

IP-medlemmar
Namn och funktion Adress Tel
Läkare Psykiatriska kliniken 044-41 50 00
Jan Backström Skånevägen 1

299 99 Kristianstad

Kopia
Ja

Kopia
Ja

Kopia
Ja

Kopia
Ja

Jag godkänner att en kopia av planeringen förvaras som journal/akt hos
de som markerats ovan
datum underskrift

Socialsekreterare Socialförvaltningen 044-27 02 75
Ulla Hammerdahl Kristianstads kommun

Allegatan 10
299 99 Kristianstad

LSS-handläggare Omsorgsförvaltningen 044-26 98 56
Kent-Arne Bjärtstam Kristianstads kommun

V. Skomakaregatan 1
299 99 Kristianstad

Denna lista är främst till för att underlätta kontakt mellan klienten/patienten och myn-
dighetspersoner och de övriga personer som ingår i IP-gruppen. Om ni upptäcker
uppgifter som inte stämmer överens med �verkligheten�, eller om ni vill komplettera
lista med t.ex. telefontid, mobiltelefon eller e-mailadress, var god och kontakta indivi-
duell plan ansvarig som utför ändringar och uppdateringar av listan.






