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Förord

parlamenta-1990i novemberbeslutadeRegeringen att ge en
service, stödfrågorutredauppdragkommitté irisk att om

detdärmedKommittén övertogstörda.psykisktvård tilloch
enlig-utredare. Isärskildtill1989åruppdrag engavssom
utred-skall199071Dir.direktivutredningensmedhet

1992.juniförslagslutredovisa sina senastningen
be-bör övervägautredningenbl.a.direktivenI attanges

psykisktförförordnassärskilda stödpersonerhovet attav
utredningenhararbetei dettaledlångtidssjuka. Som ett

denstuderaEngland förochi USAstudiebesök attgjort
Erfaren-management.Casebenämnsdärfunktion som

utredningen.förochsammanställtshar presenteratsheterna
sjuka harpsykisktvård tillservice ochstöd,Samhällets

föränd-dramatiskgenomgåttdeceniemaunder de senaste en
vård-satsning öppnamålmedvetenskettharring. Det en

utsträckningiharmentalsjukhusenvidVårdenformer. stor
slutnavård. Denmed öppenochavvecklas ersättaskunnat

ökandeiförmedlasoch densuccessivt reduceratsvården har
samlokaliseradkliniker ärpsykiatriskavidomfattning som

sjukvård.ochhälso-med annan
kommitharinnebärförändringarnagenomförda attDe
förlivsvillkorenutvecklingsskede. Föriin att psy-ett nytt

krävsförbättrasfortsätta attskall kunnasjukakiskt nya
idagsjuka leverpsykisktflerAlltfocuseras.frågeställningar

välfärdenfå delkunnaskallför deochsamhälleti att avute
helhetssynkrävsandralika villkor engruppersom

sjuka behöver.psykisktvårdochservice, stödden som
inget vii ärförskjutning angreppssättsådanBehovet av en

motsvarandeharvårt land. Tvärtiär omomensamma
ochländerjämförbaraflertaletigenomförtsförändringar

förändrings-iföre dennatidsmässigtocksåliggervissa oss
Sverige hämtarivinaturligtdärförärDet attprocess.
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inspiration och idéer från länder har längre erfarenhetsom
vad viän har.

Case är stödformmanagement bredare sättetten som
försöker hantera de förutsättningar satsningennya som

vårdformeröppna inom psykiatrin givit och utvecklatssom
och etablerats i skala främst i USAstor också, iänmen om
mindre utsträckning, i England. Vissa försök med case

eller med liknande verksamhetermanagement pågår också i
vårt land.

Någon samlad beskrivning eller demanagementav case av
erfarenheter vunnit internationellt har dock hittillssom man
inte gjorts på svenska.

Med hänsyn till det intresse väckt imanagementsom case
Sverige tilloch redovisningar påatt svenska saknas har
psykiatriutredningen funnit det material framtagitsatt som
inom utredningens bör i särskilt delbe-presenteras ettram
tänkande. Det bör dock framhållas psykiatriutredningenatt

inteännu tagit ställning till och i så fall i vilken formom en
management-funktion bör införas i Sverige. Materialetcase

skall alltså kunskapsunderlag.ettses som
Som inledning till redovisas vissa utgångspunkt-rapporten

och erfarenheter i USA ocher Eng-managementav case
land. I särskilt avsnitt och i bilagaett 3 beskrivs verksam-
heter i vårt land, både inom och utanför psykiatrin, som
påminner eller ansluter till Som avslu-management.case en
tande del diskuteras vissa tänkbararapporten principerav

för hur skulle kunna i vårtm.m. managementcase passa
samhälle.

BO HOLMBERG

Sten Svensson Britt Bohlin

Gert Knutsson
Svante Pettersson

Irene Karlsson
Harald Wilhelmsson
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USAiCase1 management

avinstitutionalise-kraftigaochsnabbadeneffektSom aven
tyd-blivit alltstrategibehovethari USAringen en nyav

gälleruppstått detnärproblemdeför mötaligare att som
Antaletstörda.psykisktförolika insatsersamordningen av

i USA harsjukhusenpsykiatriskastatligavid devårdplatser
000400medminskat30-årsperioden överunder den senaste

till allvar-givit upphov1990 vilketår140 000tillplatser ca
Vid mittensamhället.amerikanskai detpåfrestningarliga

1977årarbetenationelltpåbörjades1970-talet ett somav
medCSPprogramCommunityiresulterade support

samhällsbase-utveckladelstatemastimulerasyfte att enatt
handikappde.psykisktförservicerad

strategin ärför denutgångspunktenövergripandeDen nya
ochsamordna,församlat systembehövs attdet ett geatt

långtidssjukapsykiskttill devårdochstödservice,utveckla
isamhälletitillgodoseskunnaskallbehov utederasom

serviceningå imåsteVadinstitutioner.vidförstället som
punkteri elvasammanfattasbrukar

stördapsykisktlångvarigtIdentifiering gruppenav
ochnå medochi samhälletoch utsjukhus attute er-

de behöver.servicebjuda den som

klientenhjälpaförbehandlingpsykiatrisk attGe att
medicinering,sinochsinakunna hantera symtom upp-

klara detochåterinsjuknandepåteckenmärksamma
ochfamiljen,till vänneruppbackninglivet. Gedagliga

övrigt.isamhället

såikriser dygnetvid akutastödoch runtserviceGe

möjligt.formerÖppna som

tilltandvård. Seochsjukvårdsservice attsomatiskGe

tillgodosedda.behovfå dessade kan
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Erbjuda bredd olika alternativa boendeformeren av
baseras på klienternas val, värderingar livs-ochsom

mål.

Stödja klienterna samhällelig assistansatt och kunna
hävda de samhälliga rättigheter de har behov för attav
kunna leva i samhället.ute

Ge möjligheter till kamratstödjande verksamheter och
självhjälpsprogram, utbildning och assistans.

Ge förutsättningar för familjestöd och samhällelig med-
verkan i planering och i service.att ge

Ge social och yrkesmässig rehabilitering för stödjaatt
klienten bli produktiv och kunna bidraatt till samhäl-
let.

10. Skydda patientens intressen både i öppna och slutna
boendeformer.

11. Ge case management-service för kunnaatt garantera
klienten får den service och detatt stöd han harsom

behov servicen är samordnad ochatt den ärav, att
tillanpassad behoven även de förändrasnär tiden.över

figurI 1 redovisas bild brukar användas fören som att
beskriva olika delar.programmets
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service, stöd ochallomfattandeklientcentreratFigur Ett
vårdsystem för psykiskt störda

samordnandeEtt organ
F

randPsykiatrisk vård ochxrisservice
hälsovård

,I
Klient- l-Nidsntiiierinq pOchuppsökande BoendeKlienterverksamhet

I kn onsskydd och Q°språkrör Manuel
...-

Rehabiliterin Familje9 och
Kauratstödgrannstöd

Community-Basedfor Comprehensive,Toward Modell PlanKälla a
ofHelth,of Mental US Dep.National InstituteMental Health System,

Health and 1987.Human Services,

utifrån vilkenreferensramteoretiskadet gäller denNär
starktutvecklats detCommunity har ärSupport Program

för hurstress-sårbarhetsmodelleninfluerat den s.k. psy-av
bakgrund kan detkiska sjukdomar uppkommer. Som en

Enligt dennafinnas beröra modellen.skål kortatt samman-
psykisk sjuk-utvecklaindivids benägenhethänger att enen

individen har,sårbarhetmed vilken graddom, dels somav
Sårbarheten iför.vilken hanhondels med utsättsstress ses

faktorbiologiskt betingadbiologisk ellerförsta hand som en
individens allmän-faktorsocialoch rörstressen somsom en

sårbarhetindivid höglevnadsförhållanden. harOm enenna
fördetsjukdomen medanmindre stressituation utlösakan en

omfattande ochlåg sårbarhet krävshar ensom enpersoner
psykiskför skall utvecklalångvarig hankanske stress att en

sjukdom.
b1.a. behovetmodellenKonsekvensen är ett om-avav
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fattande service- och stödsystem för hjälpa svårtatt psy-
kiskt sjuka. Utöver sjukdomsinriktad behandling etc.en
krävs samtidigt effektiva insatser föratt görs undanröjaatt
eller mildra de stressfaktorer i individens vardagliga liv som
bidragit till sjukdomen utvecklats och består.att För perso-

med hög sårbarhet, de främstär riskerar bliner attson1 som
handikappade sin sjukdom, det enligtär modellen heltav
avgörande deras sociala livssituation kanatt stödjas så att

minimeras.stressen
omfattandeEtt arbete med förverkliga Communityatt

Support Program för psykiskt handikappade har bedrivits i
USA. Arbetet har dock varit mycket problematiskt och
eller inga har lyckats sådan service, stöd ochprogram ge
vård innefattar alla de angivna komponenterna.som ovan

I svenskt perspektiv det viktigtett är upmärksammaatt att
strategin baseras på stödsystem innefattarett alla rele-som

aspekter patientensvanta behov och där samordningav av
insatserna kring den enskilde individen är nyckelfunk-en
tion. Denna nyckelfunktion benämndär Case Manage-
ment dvs. fallhantering, fallhandhavande eller fallförvalt-
ning någon bra direktöversättning finns inte.

I sammanhanget kan nämnas parallellt med dettaatt man
Community Support Program CSP också presenterat en
alternativ strategi i form sammanhållna riktadeav program
till psykiskt störda. Dessa innefattar i sig själv dåprogram

antal eller alla deett delar behövs för tillgodoseattsom
psykiskt stördas behov. Det käntär i vårtmestprogram som
land är Fountain house innefattar bl.a. social och yrkes-som
mässig rehabilitering, boende utbildning. Skillnadensamt
mellan CSP-modellen och dessa sammanhållna ärprogram

de förstnämnda byggeratt på förutsättningen det deäratt
reguljära samhällsorganen skall aktiveras att tasom ansvar
också för psykiskt störda och undviker skapaatt attman
särverksamheter enbart riktar sig till medsom personer
psykiska funktionshinder.

Sammanfattningsvis kan grundelementen i det case mana-
gement-koncept utvecklats i USA sägas allvar-som attvara
ligt psykiskt störda för kunna leva oberoende liv iatt ett
samhället har behov stöd, service och vård från radav en
olika Stödbehoven varierar tidenöver och individenorgan.
har ofta behov insatser från flera samtidigt underav organ
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grund sittpsykiskt störde kanlång tidsperiod. Den aven
tillgodoses påsjälv för dessa behovhandikapp inte attsvara
servicen görskunnaadekvat sätt. För garantera attattett

koordinerasochtillgänglig, den behovsanpassas attsamtatt
funktion ska-förutsätter samordnandeeffektivden är att en

kontinuitet, både i depsykiskt stördes behovDen avpas.
tidenpågår vid visst tillfälle ochinsatser göröverettsom

möj-eller så begränsat antalettatt personer sompersonen
funk-samordnandeför upprätthålla dennaligt bör attsvara

tion.
deñnie-funktioni inteUSACase ärmanagement en som
funktio-byggdesför psykiskt sjuka.exlusivt Tvärtrats om

somatiska sjukvården ochinom privataförst denuppnen
sjuk-offentligt finansierade allmännadärefter till denspreds

vården. somatiska vården kan sägasdenI managementcase
effektivite-form controllerfunktion för ökaattavvara en

sådan fåttresursutnyttjandet och den haroch storten ensom
popularitet.

Även dåpsykisktför störda har management, mencase
blivit antalfunktionen, populär.med den bredare Ett stort

enligtutvecklats ochharlokala management-programcase
psykiskt stördaföruppgift finns management-programcase

000 pågår i dag.i l Denalla delstater och över program
sannolikt bl.a. medutvecklingen sammanhängersnabba att

få statliga bidrag tillvarit möjligtdet management-att case
bidragen minska behovetSyftet medverksamheter. är att av

enhetligslutenvårdsplatser. Någonstatliga psykiatriska mo-
finns inte.vissa grunddragdell eller struktur utöver

varierarmanagement-funktionens uppgifter ochCase man
förstaolika handolika inriktning iarbetar med Iprogram.

för dendelstatsorganisationema meddet de lokalaär ansvar
statliga mental-vård vid sidan depsykiatriska avsom ges

för driftensjukhusen management-pro-casesom svarar av
frivilliga organisa-också privata, och andraMengrammen.

myndighetsuppgiftanförtros uppgiften. Någontioner kan
funktionengivits tillmotsvarande har normalt inteeller utan

självständigt definierat uppdrag.den arbetar med ett
till nå-i inte koppladmanagement-uppgiften USACase är

inte utförassärskild yrkesgrupp och behöver heller avgon
utförs uppgifterna mental-professionella. första handI av
sjuksköterskor och arbetstera-vårdsarbetare, socialabetare,
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Många har också psykologerpeuter. anställda. Ettprogram
antal har psykiater knutna tillstort verksamhetenprogram

antingen anställda eller konsulter. förekommerDetsom som
också baseradeär icke-professionellaatt programmen
eller klientorganisationer. De där de anställda ärprogram
professionella innefattar normalt olikaantal yrkesgrup-ett

betonas oftaDet den personliga lämpligheten förattper.
uppgiften viktigareär denän professionella bakgrunden.

Under de åren har vidareutbildningar inrikt-medsenaste
ning börjat utvecklas ochmot arbete pågårmanagemetcase
med försöka skapa nationell sammanslutning föratt deen

arbetar med uppgiften.som
Antalet klienter varierar från 10 tillper case manager upp

50, vilket är uttryck för funktionen givits mycketett att
olika roller i olika vanligasteDet är tyngd-attprogram.
punkten i uppgifter ligger i identifieraattcase managems
behov, till klienten får den service han behöveratt ochattse

samordna servicen. några fallI haratt dock case manage-
ment-funktionen givits mycket omfattande uppgift. Deten
förekommer fåtthar samlatt.ex. att ettcase managem

.för tillgodose klientens behov hanattansvar attgenom
tilldelats ekonomisk klient, vilken hanen ram per genom
köper de tjänster klienten har behov av.

Utformningen i USA fram-ärmanagementav case som
gått mycket varierad och speglar sannolikt det icke-system

karakteriserar det amerikanska samhällets hante-sättsom att
med psykiska sjukdomar. kunna inFör sättaattra personer

management-utvecklingen i USA i sitt sammanhang kancase
finnas skäl någotnämna hur det psykiatriska sjuk-att om
vårdssystemet uppbyggt iär USA och vad karakterise-som

det.rar
Psykiatrisk sjukvård förmedlas i princip olikatreav sys-

i USA. privatEtt för de omfattastem desystem som av
privata försäkringama, statligt i princip utgörsett som av
mentalsjukhusen och delstatligt för öppen-ett som ansvarar
vård viss institutionsvård. tvåDe offentligtsamt ärsenare
finansierade. Den vård förmedlas via de privata försäk-som
ringarna är normalt tidsbegränsad till någon eller några må-
nader. Därefter utförsäkras patienterna och de får själva

för vårdkostnadema så länge förfogarde över ekono-svara
miska resurser.
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drabbasflertaletdettainnebärpraktikenI att personer som
blir hän-ellersjukdomstillstånd ärpsykiskalångvarigaav

vilka bådafinansieradeoffentligttvåtill devisade systemen
eftersomvårdkvalietetgodupprätthållaproblemhar att en
Karakte-inom dessa.attraktivt arbetaintedet attanses vara

ilångtidssjuka hamnarpsykisktockså deristiskt är att en
eftersom debeståendetenderarfattigdomsfälla att varasom

skaffakaninte medgerförmånemasociala attallmänna man
tydliganormalt liv. Detövrigt levaibostad ellersig etten

hemlös-denförhållande ärför detta storauttrycket
kriminalvår-sjukapsykisktblandhetsproblematiken samt att

psykiatris-sjuka depsykisktfler änhärbärgerabedömsden
intei USAockså poängteraskansjukhusen. Här attka man

medicinskuppdelning mellannågon klarförefaller ha resp.
gäller verksam-delstatsnivån detpå närverksamhetsocial

psykiskt störda.tillsigriktarheter som
inklusive managementCommunity Support Program case

konstaterandetfrånproblematik attutgår från denna samt en
sjukhus-onödiga kostsammatilleftervård lederbristande

liksomsocialasamhälletspåinläggningar. Synsätten ansvar
varierarsocialtstödjaföroch utsattaattsystemresurser

olika delar USA. Denocholika storamellandock stater av
praktiskfått imanagement-konceptetvariation casesom

lokalaregionala ochsannolikt dessaspeglartillämpning
resurstilldelningiolikheter synsätt, etc.

modellerolikavilkabeskrivning överNågon samlad som
olikanågrainte.närvarande Ifinns förhar etablerats sam-

ifram och detlyftsprincipervissadockmanhang har m.m.
sådanaförkortfattatredogörs ansatserföljande ett sompar

byggtsolikahurbeskriver management-program upp.case
beskrivits idetsåtabell illustreras,nedanståendeI som

olika roller1980litteraturen Ross tre case manage-som--
förhållanden.amerikanskautifrånspelakanment
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Tabell Tre modeller för i USAmanagementcase program

Minimal modell Koordinations Allomfattande modell
modell

Uppsökande Uppsökande Uppsökande
Klientbedömning Klientbedömning Klientbedömning
Fallplanering Fallplanering Fallplanering
Remisser till Remisser till Remisser till
servicegivare servicegivare servicegivare

Föra klientens talan Föra klientens talan
Direkt klientarbete Direkt klientarbete
Utveckling Utvecklingett ettav av
stödsystem för stödsystem för
normalisering normalisering

Fortlöpande klient- Fortlöpande klient-
bedömning bedömning

Påverkan för att resurser
tillskapas

Utbildning lokal-av
samhället

Krisintervenering

Enligt och studie Robinson 1991 base-en annan senare - -
rade bl.a. på intervjuer med olika management-pro-case

kan följande fyra olika modeller identifieras.gram

A. Utvidgad mäklarmodell

Denna modell formutgör minimodell begränsasen av som
till mäklarservice förmedlingsserviceatt dvs.avse att

enbart för identifiera behov ochattcase managem svarar
sammanföra klienten med olika servicegivare, framför allt
psykiatrisk ukvårdsservice. Antalet klienter per case mana-

kan där denna form modell utvecklats uppgå till såger av
många 50. Case arbetar enskilt med dessasom managem
klienter. förAnsvaret uppföljning, boendet och andra stöd-
funktioner åvilar i denna modell klienten eller hans familj.
Modellen betonar alltså förmedlingsfunktionen isett ett
vårdperspektiv.
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resurser-modellpersonligaStärkandeB. av

personligbenämnaskanmodellhåll harPå andra somen
utgångspunktsinmodellutvecklats. Dennaresurs-modell tar

psykiskasvåra stör-medindividerproblemsocialai de som
försökerinriktningdennamedCaseningar har. management

understödjasidor ochstarkaidentifierafrämst enpersonsen
inriktasArbetetutvecklas.kan attdessa motsituation där

stördepsykiskt växalåter deninsatserstödja sådana som
utbildning, socialboende,Anställning,människa. egetsom

för denrättighetersjälvklara ävenservicemedicinsk äroch
därmeduppfattasSamhälletstörd. ettpsykisktär somsom

förbättramöjligtdetkan göra attnätverk resurser somav
handledningsfunktio-fokuserarModellenvillkor.klientens

iför klientenförespråkarefunktionenoch att sam-varanen
modell ii dennaarbetar teametthället. Case menmanagem

klienter.enskildavisst antalförhar ettansvaret

RehabiliteringsmodellenC.

mål ochfrån klientensgradutgår i högremodellDenna
Rehabilite-målsättningar.frånbehov än systemetssnarare

därringsorienterad management processsom ensescase
till-framgångsrik ochbliiklientenstödjaförsöker attman
valutifrån dennessammanhangsitt socialafredsställd i egna

viktig delprofessionella hjälp. Enmöjligamed minstaoch
ibristersådanaoch bedömmaidentifieramodellen är attav

mål.personligauppnåförhinderinnebärkunskaper attsom
för klientenmöjligtdetsåledes görafocusModellens är att

livså normaltfärdigheter levasinaförbättra ettatt somatt
enskilt medmodelli dennaarbetarmöjligt. Case managem

klienter.en grupp av

FullservicemodellD.

innefattarmanagement-arbeteförFullservicemodellen case
uppfölj-planering,systemorienteradsamordning,förutom

symtomhante-psykoterapi,stödfunktionerning, ävenm.m.
krisinter-hanterarutbildning i hurring inkl. symtom,man

modellfamiljestöd. dennaIfamiljeutbildning ochvention,
service- ochoch andrarehabiliteringenförmedlas vården,
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stödåtgärder behandlingsteamett består specialis-av som av
inom aktuella områdenter så yrkesrehabilitering,som so-

cialt arbete, psykiatri Dessa specialister förmedlaretc. i
fullservicemodellen vanligen både specialistinsatsema och de

generellt inriktade åtgärder i andra modellermer hand-som
has den särskilda Modellen focuserarav case managem.
således reduction och finna sätt hanterasymtom attav att
symtomen.

Samanfattningsvis kan konstateras iatt managementcase
USA inte någotär enhetligt begrepp täcker entydigtsom en
klart definierad funktion. Utifrån grundbegreppen samord-
ning, förmedling, kontinuitet och stöd har rad olikaen
varianter utvecklats. Samtidigt kan det dock konstateras att
funktionen rönt uppmärksamhetstor och popularitet och att
den generellt nyckelfunktion med nödvän-ses som en som
dighet måste etableras fungerande service och stöd skallom
kunna erbjudas psykiskt långtidssjuka.

beskrivningar,De kommentarer, referat m.m. som presen-
integörterats anspråk på någon fullständigovan bildatt ge

vad för psykiskt långtidssjukaav managementcase iär
USA. För neutralatt och okommenterad bildge en mer av
vad begreppet kan för innehåll i praktisk verksamhetges en
kompletteras därför ovanstående redovisning med direkt-en
översättning kortfattad beskrivningav en ettav case mana-

i Massachusettsgement Cape Ann Caseprogram Manage--
System bilagase l.ment
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i2 Case Englandmanagement

i har i England identifierat behovetLiksom USA man av
Community eller det i EnglandSupport Program som man
kallar Community det gäller stödja b1.a.Care när att psy-

skrivelse från regeringen Caring forkiskt störda. denI

Community inPeople Care the Decade and BeyondNext-
1990 riktlinjer förparlamentetantogs presenterassom av

utvecklingen handikappolitikenden framtida äldre- ochav
inkl. vård till psykiskt Utgångs-service, stöd och störda.

vård såpunkten service, stöd och skall denär att attges
enskilde så och möjligt ikan leva oberoende normalt som
sina i så hemliknande former möjligt.hem elleregna som
Valfrihet två lyftsoch oberoende grundelementär som
fram.

i fungerande Community måstekonstateras CareDet att en
ingå flertal samverkanspartners. vårdadeviktiga Deett

socialt-själva, familjer, och anhöriga liksomderas vänner

jänsten, sjukvården socialförsäkringen lyfts framoch som
betydelsefulla. målsättning-särskilt Som allmännaen av sex

med b1.a. en adekvat behovsbe-programmet attar anges
dömning föroch god hömstenamaärmanagementen case

högkvalitativ vård.en
regeringsskrivelsens allmänna avsnitt roll ochI om ansvar

för sociala myndigheterna inom handikappoli-de äldre- och

tiken i följandekonstateras b1.a.stort

Regeringen fördel kandet om case managerser som en en
för försäkra individuella regelbundetde behovenutses att att

effektivthandhas och varje vårdta-omprövas, attresurserna
Case oftahar enda kontaktpunkt. kommergare en managern

anställd inom den sociala sektorn, behöveratt vara en men
inte alltid detta.vara
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konstateras vidareDet effektiväratt managementcase en
metod målinrikta och servicenplanera föratt att attresurser

specifikamöta behov hos klienten. effektivFör att vara
bör inkluderaatt managementanges case

identifiering människors behov församt ett systemav
remittering,

bedömning vårdbehov,av

till erforderlig vårdplanering kommer till ståndatt attse
och genomförs,

uppföljning kvaliteten den serviceav av som ges,

omprövning klientens behov.av

det inte behöverDet ochattanges vara en samma person
för alla de angivna uppgifterna det ärattsom svarar men

viktigt har klart för varje funktion.att etten person ansvar
Vidare regeringen inte vill binda sig för vilkenattanges
kompetens och utbildningsbakgrund börsom case managem
ha. mängd olika utbildningsbakgrunderEn kan enligt rege-
ringsskrivelsen aktuella, frånallt socialarbetare, hem-vara
tjänstpersonal eller distriktssköterskor till den yrkesgrupp

har den regelbundna kontakten med klienterna.mestsom
Regeringen betonar också den det fördelatt ser som en om

sammankopplas med delegerat budget-management ettcase
Det delegerat intebudgetansvar behö-att ettansvar. anges

fullföljas ända ned till klientnivån i alla aktuella fall,ver
det flexibeltanvänds delegering braär sättettmen om- -

det möjligt förgöra dem kan identifieranärmastatt som
klientens behov fatta de bästa möjliga besluten huratt om
tillgängliga skall användas.resurser

regeringsskrivelsenI vidare förväntar sigatt attanges man
de sociala myndigheterna i sina vårdplaner huranger case
management-funktionen tillämpasskall och de utvecklaratt

klart tydligtoch delegerat budgetsystem.ett
iDet regeringsskrivelsensägs managementsom om case

gäller tillämpligaalla delar äldre- och handikappom-av
dvs. psykisktäven störda. särskilt avsnittI ettsorgema

behandlas frågor service, vård tillstöd och psykisktom
störda. områdeDetta prioriteratsärskilt iochanges vara
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förändring. Bakgrunden de problembehov med bl.a.ärav
psykiskt sjuka uppstått till följdhemlöshet för attsom av

håll mentalsjukhus innan någraman vissa lagt ned
alternativ varit fullt utbyggda.

refereras i följande vissabakgrund det delarFör att ge en
regeringsskrivelsens avsnitt psykiskt störda ochav om som

management-funktionen. utgångspunktberör Somcase en
tilllokalt baserad service psykiskt störda skallattanges en

bestå fyra huvudkomponenter. dessa huvudkompo-Enav av
effektivt samordnade verksamheter mel-ärnenter som anges
socialtjänst, primärvård frivilligalan sjukvård och och

organisationer kontinuerliga insatser tillför åstadkommaatt
människor i ipsykiskt störda lever boende elleregetsom

serviceboende.

uppnå detta har de lokala hälsovårds-Som medelett att
april 1991myndighetema fr.o.m. den l fått till uppgift atti

sociala myndigheterna indivi-samverkan med de upprätta
för skrivs från psykiat-duella vårdprogram utpersoner som
Syftet vårdprogramriska institutioner. med dessa är att

psykiskt kontinuerligde stördas behovgarantera att av
service, vård tillgodoses. detta sammanhangstöd och harI
också behovet key-worker eller kontakt-att utse enav

betonats.person
påsåledes regeringsnivåEngland har konstateratI attman

viktigmanagement-funktionen för kunna uppnåår attcase
hög kvalitet i äldre och handikappade. Någraomsorgen om

specifika funktionens uppgifteruttalanden roll ochmer om
för psykiskt inte gjorts.störda har dock

management-funktionen iCase har England introducerats
först år. Olika pilotprojekt bedrivitsunder harsenare som

äldrevården. Några praktiskaframför allt berört bredare

management-funktionen tillerfarenheter i stödetcaseav
psykiskt finns således inte i England.störda ännu

vilken utformningsyfte öka kunskaperna roll ochI att om
ikan och bör ha det engelska förmanagement systemetcase

stöd vård till psykiskt störda startades nationelltoch ett
1988. förpilot- och forskningsprojekt år Utgångspunkten

projektet viktig metod detär är nåratt managementcase en
gäller uppnå integrerad klientcentrerad service tillochatt en
psykiskt förändrings- ochstörda det krävsatt ettmen an-
passningsarbete för de amerikanska erfaren-översättaatt
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heterna till engelska förhållanden.
iBasen projektet utgörs lokala pilotverksamheter. Sexav

sådana pilotverksamheter pågår inom projektets Initia-ram.
tivtagare till projektet nationellår för forskningenhet ochen
utveckling inom det psykistriska området Research and-
Development for Psychiatry RDP. Enheten dels försvarar

formulera utgångspunkter, principeratt dels för attm.m.,
forskningsmässigt utvärdera verksamheterna. De lokala
verksamheterna finansieras respektive ansvarig organisa-av
tion och utvecklings-forslcningsprogrammet finansieras av
regeringen och RDPs reguljära anslag. Enligt planeringen
skall projektet pågå under fem år och slutrapportering be-
räknas ske under år 1993.

Projektet i huvudsakär baserat de allmänna principer
för beskrivits på den nationella nivånmanagementcase som
i USA. I de utgångspunkter RDP förpresenteratsom pro-
jektet betonas situationen präglasatt osäkerhet närstorav
det gäller management-funktionens utformning, uppgif-case

och den bör inordnas iter det engelska förvar systemet
vård och service till psykiskt störda. Bakgrunden till osäker-
heten betingas, dels de variationema i den praktiskastoraav
tillämpningen i USA, dels systemskillnadema mellanav
England och USA.

Särskilt problematisk utifrån det engelska perspektivet är
frågan management-funktionen skall place-om var case vara
rad i det sociala eller det medicinska sammanhanget. Det-
konstateras de amerikanska erfarenheterna visaratt det äratt
mycket viktigt identifiera organisationatt haren som an-

för verksamheteten. I ochsvaret med det amerikanskaatt
samhället kan karakteriseras icke-system medett svagtsom
reglerade ansvarsförhållanden, där på den lokala nivånman
vanligen inte gjort uppdelning mellan de medicinska ochen
sociala funktionerna, de erfarenheter där vunnitsger som
inte någon direkt vägledning för funktionen börvar vara
placerad varken för engelska eller svenska förhållanden.

Enligt de analyser RDP presenterade inför startensom av
projektet fyraär modeller tänkbara i engelskt perspektiv.ett
Dessa modeller är

Att de befintliga multidiciplinära sektorsteamen inom
psykiatrin omorganiseras till innefattaatt case manager-
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ellerkey-workerinnebäraskullefunktionen. Detta att
inkluderarkontaktpersonsfunktionen management-case

psykiatriskadeuppgiften. Nuvarande medlemmar av
management-kunskaperdå behövaskulleteamen case

de redan har.till kunskaperdekomplementett somsom
har bud-överläkarenför skulleLedare teamet somvara

getansvaret.

psykiat-verkar inom denAtt management-teamett case
multi-existerandeparallellt med deorganisationenriska

läggsdiciplinära Dvs. managementattteamen. somcase
inombefintligaorganisation till deparallell teamenen

modellskulle i dennapsykiatrin. Case varamanagema
icke-profes-elleröppenvårdssköterskorpsykiatriska

samord-praktiska ellersigsionella skulla ta ansom
uppgifter.nande

efterorganiserassocialtjänstteamEtt management-case
socialarbe-i modelldennaprinciper. Case ärmanagem

och densocialtjänsten har budgetansvaretochtare spe-
in efter behov.cialistvård krävs köpssom

nytillska-inomarbetar4. Att management-teamett encase
dåPersonalen kanstiftelse.organisation såpad som en

professionella outbildademix och personer.vara en av
psykiatrin ochfall överföras frånskulle i dettaBudgeten

vidareförmedlastill stiftelsen ochsocialtjänsten caseav

managema.

Även till olikadeinte direkt anpassadepilotprojekten ärom
tvåprincipiellt konstaterasbeskrivna modellerna kan att av

första modellen,enligt denpilotprojekten uppbyggdaär tre
sin förankringprojekten harenligt andra ochden ett av

försöks-Någonsociala dvs. modellsektorn,inom den
stiftelse har inteenligt modell 4 medverksamhet startats.en

riksnivåbåde på ochkonstaterasGenerellt kan att man
funnit ärverksamheternalokalt inom managementatt case

i England.för psykiskt stördautvecklasnågot börsom
vården kommakvaliteten i ochSyftet utvecklaär attatt

givitavinstitutionaliseringentillrätta med de problem som
uppgiftenidefiniera innehållettill. Arbetet medupphov att

iredovisats USA.från principerutgår depågår och det som
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När det gäller frågorna vilkenvilka professioner ochom
organisationer skall för uppgiften är påfal-som svara man
lande osäker. Allmänt det så i olikaattsynes vara man
policysammanhang förordar funktionen böratt ses som en
uppgift för det sociala medan inomsystemet psykiatrinman

det utvidgning och kompletteringser den kontakt-som en av
mannafunktion redan finns etablerad del densom som en av
psykiatriska värden. Några definitiva ställningstagandenmer
förefaller inte heller beredd göra villman att utannu man
bl.a. de pågående försöken inhämta ytterligare erfa-genom
renheter.
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Sverigei3 Case management

behovsbedömningar,omfattande attgöraBehovet attav
myndigheter ochinblandadefrån allainsatsernasamordna

antaletbegränsaindividen,kringorganisationer att personer
sinaförmedha kontaktstörd behöverpsykiskt attsom en

också isjälvfallet identifieratshartillgodosedda,behov etc.
undantagsvisintedock änHittills har detvårt land. annat

uppgif-sammanhållen denågonvidareutvecklats synmer
i begreppet management.ter caserymssom

be-i Stockholmpsykiatriska sektorKungsholmensInom
försöksverksamhettreårig1990septemberdrivs sedan en

delsetableratsArbetsformen harmed management.case
vårdavdel-dels inomöppenvårdsmottagning,inom enen

projektetisocialtjänsteningårpsykiatrin ävenning. Utöver
Försöksverksam-socialarbetare.i projektavlönadform enav

knutitskontrollgrupperheten bl.a.utvärderas somgenom
till projektet.

kanverksamhetermanagement-liknandeAndra somcase
ochUmeå RVTivärdteametRörligabl.a.nämnas är

verk-angivnalän.Kronobergs DeiSAMS-verksamheten
delbe-psykiatriutredningensbeskrivna ifinnssamheterna

VÄGPÅ inomförändringsarbetenpåexempeltänkande -
199147. Utdragstörda, SOUpsykisktförverksamheter

verksamheterbeskrivningar dessaöverdelbetänkandetsfrån
bilagahärredovisad i denfinns rapportens

nämndaifinns beskrivnaverksamheterdeUtöver som
rehabiliteringsverk-denockså nämnasdelbetänkande kan

ochi Bodenbedrivspsykotiskaförsamhet sompersoner
utbildning iinnefattat managementharbl.a. caseensom

ietableratslångtidssjukapsykisktförstödteamdesamt som
mängdSannolikt finns därutöverlandsting.Blekinge läns en

uppgifterdel deinnefattarverksamheter somavensom
beskrivitsmanagement-begreppingår i det ovan.somcase
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både4 Funktioner inom och

psykiatrin anknyterutom som

till management-case

funktionen

bilaga 3 beskrivs olika funktioner iI Sverige inom rättsvä-

sendet, socialtjänsten, psykiatrin, yrkesin-ochomsorgema
riktad rehabilitering har beröringspunkter med olikasom

funktionermanagement-modeller. därDe tascase som upp
frivårdens övervakningsinstitut,är god kontaktpersonman,

inom socialtjänsten, kontaktperson i anslutning till tvångs-
vård enligt och kontaktperson inomLVM LVU, omsorgema
för psykiskt utvecklingsstörda, kontaktmannafunktion inom

allmänpsykiatrin och Stödperson i anslutning till den nya
tvångslagen psykiskt sjuka arbetsbiträde detnärsamtav
gäller yrkesinriktad rehabilitering. Syftet imed bilaga 3att

befintligaredovisa management-liknande funktionercase
för andra målgrupper psykisktän störda peka påäven är att

dessa verksamheters förekomst och möjligheten hämtaattav
erfarenhet från dessa gällerdet diskutera införandetnär att
och utformningen management-funktion förav en case
psykiskt störda.

välutvecklad gäller uppgifterMest när det ansluter tillsom
kontaktmannafunktionen inomär demanagementcase psy-

kiatriska öppenvårdsteam kommit ilängst utvecklingensom
sektoriserad öppenvårdsbaserad psykiatrisk vård. Påmot en

många håll finns kontakmannafunktionen etableradäven
inom slutenvården. Beskrivning kontaktmannafunktionenav
inom psykiatrin finns redovisad i bilaga

det skall möjligtFör in diskussionsätta denatt attvara
förs i avsnitt i sittnästa sammanhang finns skäl härattsom
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kort tvånämna sammanfattande aspekter detnär gäller kon-
taktmannafunktionen och angränsande verksamheter inom
den psykiatriska organisationen. Allmänt gäller kontakt-att
mannafunktionen är mycket olika utvecklad i landet. Pâ vis-

håll den förhållandevisär väl utvecklad och fyller därsa
många de funktioner innefattas iav som management-case
begreppet. På andra håll finns den över huvud intetaget
alls.

Generellt gäller också i det förändringsarbeteatt som
hittills bedrivits i Sverige har i regel inte lagt särskiltman

tonvikt vid utvecklingsinsatserstor inom detta område.
Kontaktmannafunktionen i förstaär hand uppgiften som
utvecklats utifrån den roll mentalskötama delvisnya som
fått inom den psykiatriska öppenvården.
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Diskussion5 om case

i Sverigemanagement

Inledning

i så fallOm och hur någotellermanagementcase som-
liknar detta bör byggas i Sverige säkerhetmedärupp en-
frågeställning diskuteraskommer mycket under deattsom

åren. Som inledningsvis nämndes psykiatriut-närmaste har

redningen enligt sina direktiv särskildaövervägaatt om
förordnas förbör stöd psykiskt långtidssjuka.personer som

Psykiatriutredningen såledeskommer i sitt slutbetänkande

1992 förslagdiskutera bl.a. införandetattsommaren om av
management-liknande funktion i Sverige.ävenen case

vilka förslagOavsett psykiatriutredningen kommer attsom
kommer dock den lokala diskussionen och detpresentera

lokala förändringsarbetet det föravgörandeäratt vara som
något liknandeeller kommer in-management attom case

föras i vårt land. Med påtanke hur internationella föränd-

ringar vanligen brukar påverka också ihandlandet vårt land

det sannolikt såär diskussionenochatt managementcase
funktionen kommer påverka vårt byggasättatt attom upp

service, stöd och vård till psykiskt störda psykiat-även om
riutredningen inte skulle lämna förslag dettarörsom om-
råde.

det följande diskuterasI olika aspekter hur detav case
management-begrepp har iutvecklats och EnglandUSAsom
skulle kunna in och till förhållandena i vårtöversättaspassas
land. Diskussionen skall självfalletdock inte någotses som
försök färdig fullständigeller bildatt presentera en av case

i Sverige bör i stället förstamanagement utan ettses som
försök lyfta fram vissa aspekter kan särskiltatt som vara av
intresse svenskt perspektiv. Och bör igendet poäng-sett ur
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eventuell svensk management-funktionteras att en case san-
nolikt finnakan sin form i förändrings-enbart lokalt ochett
utvecklingsarbete.

.
Inledningsvis kan det finnas skäl pekaatt att case mana-

både i USA och England led i byggagement ett attses som
systemorienterad strategi för förbättra service,attupp en

stöd vård tilloch bl.a. psykiskt störda. grunden kanI det
härvid management-koncepetet utgår frånsägas att attcase

i första eftersträvahand bör stödet till psykisktattman
integrerasstörda i serviceden riktar sig till männi-allasom

skor i samhället och detta allmänna serviceutbud görsatt
tillgängligt till de psykiskt någotstörda, dvs.samt anpassas

brukar kallas normaliseringsprincipen i handikappoliti-som
ken.

Samtidigt finns bl.a. kompetenssynpunkt detnärsamtur
möjligheternagäller utbudet efter psykisktdeatt anpassa

stördas specifika förutsättningar också behovet byggaattav
specialverksamheter ocheller särskildaupp program som

riktar sig enbart till psykiskt i vissa fallstörda ocksåsamt
till avgränsade delgrupper. Psykiatrin sinamed delverksam-
heter i sig sådan specialverksamhet,utgör ocksåen men
kooperativ, specialinriktade dagcentraler, särskildaden

AMI-organisationen för psykiskt störda, Fountain house-
verksamheterna exempel på sådana specialverksam-ärm.m.
heter. Fountain house och den Sopimusvoristiftelsens.k. i
Tammerfors i Finland 225 i 199147, Påse SOU Vägs.

exempel påutgör speciell form verksamhet dären av man
inrymt flera olika komponenter såsom dagverksamhet,
rehabilitering, skyddat arbete, boende inom företc. ramen

samlat jämförelse kanEn här med deett görasprogram.
principer huvuddelen iomsorgsverksamheten Sveri-som av

har byggts efter.ge upp
Det kan alltså konstateras det finns olika principiellaatt

modeller förtänkbara hur service,är stöd och vård tillsom
psykiskt störda kan byggas kan självfalletDet dockupp.
förutsättas vårt framtida för service vårdochatt system -
liksom i dag kommer baserat både det allmän-att vara-

serviceutbudet och specialverksamheter riktar signa som
enbart till psykiskt Viktiga frågeställningarstörda. inför
framtiden blir dock hur tyngdpunkten sammansättningenoch

insatserna bör utformad. Om tyngdpunkten läggs påav vara
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det det allmännaär serviceutbudet bör utvecklasatt ochsom
basen i för service och vård till psykisktsystemetvara

störda kravenväxer på inrättaatt management--en case
funktion. Om tonvikten i stället läggs vid samladeatt pro-

bör etableras i ökad omfattning får managementgram case
mindre betydelsefull eftersomroll behovet kontinuitet,en av

samordning i så fall tillgodoses inomm.m. programmen.
viktig utgångspunktEn det diskussionennär gäller ochom

hur införasskall och utformas såledesärmanagementcase
den måste spegla det fungeraden skall inom.att system som

Det bör också betonas i sig kanatt managementcase vara
viktig del för vård och på-stöd ochett systemen av som

verkar behovet sådana lösningar exempelvis samladeav som
program.

Som utgångspunkt för fortsattaden diskussionen finnsen
också skäl peka på några grundläggande olikheter mellanatt
förhållandena i USA och England Sverige ochresp. som
mäste beaktas skall in i vårtmanagementom man passa case
land. väsentligEn skillnad i relation till iUSA är att
Sverige har förhållandevis väl utbyggd allmän psykiatrisken

Ävenverksamhet är sammanhållen i Eng-system.ettsom
land har sådant samlat för psykiatri vårtett ävensystem om
sannolikt är resursstarkt idet England.än Den mestmer
avgörande skillnaden ligger dock i vi har förhållande-att ett
vis väl utvecklat socialt arbetar utifrån rela-system som en
tivt hög ambitionsnivå. I USA saknas i allt väsentligt ett
sådant och det engelska arbetar betydligt lägresystem en
ambitionsnivå vårt.än

Vårt omfattande socialförsäkringssystem under desom
åren givits allt uttalad roll det gällersenaste när atten mer

samordna rehabiliteringsinsatser tillsammansär med de
ambitiösa arbetsmarknadspolitiska insatserna också viktiga

Åskillnader. andra sidan vår traditionär detnär gäller
frivilliga och privata initiativ både i USAän ochsvagare
England. I arbete med tillöversättaett att managementcase
våra förhållanden det viktigtär dessa skillnader hålls iatt
minnet.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att case manage-
inte någon funktionär något har givenment sättsom en

roll. roll funktionenDen fått i USA och England varie-som
och skillnaderna vårtmellan och de därsystemrar system



30 Diskussion SOU 199188Sverigeom case managememt

funktionen tillämpas mycketär införavi skall denOmstora.
i måstevårt land den roll till våraanpassadärges en som
förhållanden målsättningar.och Sannolikt det också såär att
vi i relation till internationellade förutsättningarna har

möjlighet fylla funktionen med innehållheltatt änannatett
vad kunnat i andra länder.man

Några grundläggande avvägningar

Inför diskussionerna och hur management-funktion-om case
kan till förhållandena i vårt land kan finnasdeten anpassas

skäl grundläggande skiljelinjer mellan olikaatt ta ettupp par
förmodeller såsom de beskrivitshar inter-managementcase

nationellt. funktionenOm införs måste några viktiga ställ-

ningstaganden denhur skall inriktasgöras ochom var
tyngdpunkten skall blirläggas. förDetta avgörande vilken

tillrelation den bör ha i förhållande klienten. skilje-Dessa

linjer går funktionendels mellan indivi-ettom ses som
duellt- eller familje- stöd denom gesresp. en mer myn-
dighetsorienterad funktion, mellandels denom ses som en

alltprofessionell då framför medicinsktoch orienterad
socialtfunktion eller den orienterad funktion.om ses som en

dessanedanstående figur 2 illustreras olikaI aspekter av
management-funktionen.case

försökolika polema i figuren på förenklatDe är ett att ett
funktionenillustrera ochsätt olika förroller densom om

skall införas ii vårt land kommerdelvis motsatsställningen
till varandra. Figuren illustrerar fyratorde haviockså att

därfälttänkbara tyngdpunkten det gällerkan läggas. När
den axel går mellan professionell politisk kan detochsom

skiljelinjenpoängteras enkildaär för deuttryckatt ett. att
medicinska besluten framför allt profes-baseradeär ett
sionellt definierat medan socialaenskildabl.a. deansvar
besluten i första hand utgår från definieratpolitisktett sam-
manhang.

För bättre bild de olikavad medatt ge en av som avses
rollerna har några olika verksamheter inslagmed av en case
management-funktion inplacerats i figuren. Dessa är

Case management-projektet på Kungsholmen

Stödperson i den tvångslagstiftningennya
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Övervakare i kriminalvården

4. Kontaktperson inom psykiatrin

Stödperson i socialtjänsten.

Figur 2. Olika ipoler management-funktionen case
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Vilka manager-funktionens uppgifter börav case
lyftas fram den införs i Sverigeom

Case management-funktionen innefattar så den beskri-som
vits i USA rad olika uppgifter. Om funktionen skallen
införas bör den iäven vårt land innefatta delar eller kanske
alla de uppgifter beskrivits tidigare anpassningsom men en
till det svenska innebär sannolikt det finnssystemet skälatt

lägga eller mindre tonviktatt på olika uppgifter inommer
funktionen. Om funktion införs bör denna klart målin-en ny
riktas till försöka lösa de viktigasteatt problemen i dagens
stödsystem. följandeI det diskuteras huvuduppgifterna inom

management-funktionen och dessas relevans i relationcase
till våra svenska förhållanden.



32 199188SOUi SverigeDiskussion managementom case

Kontinuitet

föridentifieratshuvuduppgiftemaEn manage-casesomav
förutsättningar förerbjudament-funktionen den skallär att

minimera antaletpersonrelationema ochkontinuitet i perso-
vård förmed-serviceinblandade i den ochär somner som
i den psykiatriskaerbjuda kontinuitetMöjligheternalas. att

till varför den psykiat-huvudskälenvården också ett avvar
vårdslutenriska sektoriserades och öppenvården att resp.

genomförda föränd-organisation. Medi dehålls samman en
organisationen har således godapsykiatriskaringarna denav

psykiatriskaför kontinuitet inom denförutsättningar skapats
sjukvården.hälso- och

i vård- ochproblem dagensfinns det avsevärdaDäremot
både i insatserkontinuiteten dedet gällerservicesystem när

sjukvårdensjukvården och mellan och deutanförgörssom
be-utanför denna. deinsatser sker För personer somsom

rehabiliteringlivsföringi dagliga ellerhöver stöd sin en
till följd sin psykiskapsykiatriska sjukvårdenutanför den av
kontinuitet i insatserför dei dagsjukdom saknas ett system
management-funktion iInförandetgörs. av en casesom

kontinuitet i de samladetill bättreSverige bidrakan en
till psykiskt störda.insatserna

Samordning

management-funktionenförhuvuduppgift ärandraEn case
omkringgenomförsalla de insatsersamordning somav

olikasammanföra individen med deindividen inkl. att per-
genomföra insat-försonerorganisationer attsvararsom

Även konstaterasområde kan detinom detta attserna.
gällerförhållandevis väl utvecklad det dennäruppgiften är

psykiatriskaverksamheten.sjukvårdande Denpsykiatriskt
förutsättningar förgoda densektorsorganisationen attger

patient-koordineras ochbehandlingensjukdomsinriktade att
olikaför led isammanförs med de svararpersoner somen

psykiatrins medicinska ibehandlingen. och medI att ansvar
psykiatrinochsomatiska sjukdomaromfattarprincip även

somatiska sjukvårdenorganisation deningår i somsamma
psykiatrin och dettasamordning mellanfungerar i regel

förhållandevis väl.område
intesjukvården där dettaochdelområde hälso-Ett av
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tandvården.dockgäller utgör
vadhuvudproblemetkontinuitetengäller ärvadLiksom

ifungerarinteindividen dettakringsamordningengäller att
sambandetisjukvården ochutanförskerinsatserde som
problemenallt liggerFramförsjukvården.ochdessamellan

respek-socialtjänsten,psykiatrin ochsamordningen mellani
kriminalvård,arbetsmarknadsorgan,försäkringskassa,tive

vidarefinnssocialtjänstenbeträffarVadetc.omsorgerna
ochfamiljeomsorgenindivid- ochmellanproblemdessa

institutionsvården. Närhandikappomsorgenäldre- och samt
eventuellbörsamordnauppgiftengällerdet att caseen

skapamålinriktassåledesi Sverigemanager-funktion attmot
mellansåvälsambandenutvecklingförförutsättningar aven

demellaninblandadeövrigaochsjukvården organ som
ochi stödinvolveradesjukvården ärutanför somorgan

störda.psykisktservice till

verksamheterUppsökande

verksamhet äruppsökandeförUppgiften sanno-att ensvara
allmäntmanagement-funktionen settdellikt den somcaseav

vårdochför stödnuvarandei vårteftersatt systemär mest
föringetprincip attpsykiskt störda. Itill organsvarar

förtillfredsställande närva-sättuppgiftfullfölja denna ett
behand-uppgiftersådana näringaPsykiatrin harrande. en

medenlighetSocialtjänsten iharavslutats.lingskontakt har
vanligenbedriverområdetuppgifter inomlagstiftningen men

störda.psykisktsärskilt tillriktadsådanmålinriktadingen
iuppgiftersådanaockså vissaharFörsäkringskassan an-

förtidspensionersjukbidragsjukfall ellerlångaslutning till
för detta. Enutvecklatmycket systemhar svagtettmen

dockrollförsäkringskassansförändringkraftig avsesav
1992.januarilfrån deni kraftträda

distriktsskö-främstprimärvården,uppgiftEnligt är genom
fångardelvisiorganisation dagendadenterskorna, som

själv sökerinteklientenservicebehov närvård ochupp
uppgift inomsåledesverksamhetUppsökande ärkontakt. en
prioriteras.börallmäntmanagement-funktion somcaseen

3 l l-O994
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Ombudsman för psykiskt störda

Ombudsmannauppgiften inom manager-funktionen kancase
dels systemnivån, dels individnivån. På systemnivånavse
uppgiften framför allt påverkan för deatt garanteraavser att

nödvändiga ställs till förfogande. Allmänt kan härresurserna
konstateras vi i vårt land har, i relation till bådeatt USAen
och England, förhållandevis tillgång till basresurserstor
inom psykiatrin, socialtjänsten, arbetsmarknadsområdet etc.
En enighet råder också dessa skall ställas tillstor attom
befolkningens förfogande utifrån behovsperspektiv, dvs.ett

de med de behoven prioriterasstörsta skall förstatt oavsett
vilka ekonomiska den enskilde själv förfogarresurser som
over.

betydelseDen denna roll tillmäts försom case manager-
funktionen i framför allt USA torde den sannolikt inte i
vårt land. viktigEn uppgift på systemnivån ansluter tillsom
ombudsmannarollen torde dock management-funk-en case
tion i Sverige kunna få i till serviceutbudetatt attse an-

till de särskilda krav och behov psykiskt stördapassas som
har på verksamheterna. Vidare kan viktig uppgift atten vara
identifiera bristereventuella i servicesystemet och verkaatt
för dessa åtgärdas.att

På individnivån uppgiftenär ombudsman föratt vara
klienten viktig för han får del den servi-att garantera att av

och vård finns tillgänglig. detta områdeInom finnsce som
viktiga uppgifter för management-funktion iävenen case
vårt land. Olika huvudmän arbetar utifrån sina priorite-egna
ringar vilka klienter sig utifrånoch de be-tarav man an
hovsbedömningar själv gör. Utmärkande för psykisktman
störda är de ofta har svårt själva hävda sina intressenatt att
och ombudsmannafunktion stöder den enskildeen som
klienten i få del det tillgängliga utbudet haratt be-storav
tydelse för hur helheten det vård- servicesystemochav som
riktar sig till psykiskt störda fungerar.

Upprättande vårdplanstödprogramav

Att upprätta samlad individuell vårdplan eller stödpro-etten
baserad på behovsbedömning är central uppgiftgram en en

för den management-funktion utvecklats i USA.case som
Vårdplanen förutsätts löpandeomprövas och omfatta samt-
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sociala,medicinska,dvs.klienten har,liga behov som
medm.fl. konstateraskanyrkesmässiga Det systemetatt
dendelartill vissapsykiskt stördaförvårdplaner motsvarar

landsting ochmellanvårdplaneringindividuella gemensam
flertaläldrevårdeninomtillämpasi dag ettkommun som

ingetdockfinnsstördapsykisktgällerdethåll i landet. När
vårdplanering,individuellochuppbyggtsådant system en

inkluderarochinblandadeallamellan parter somgemensam
uppgift förcentralblirbehovsbedömning, caseenenen

Sverige.management-funktion i

resursanvändningeniEffektivitet

resursanvändningeneffektivitet ihögbidra tillAtt angesen
bådemanager-funktionendeluppgift förviktig casevara en

formgäller dettaFramför alltEngland.ochi USA aven
ochsamordnasinsatsernasystemeffektivitet, dvs. att an-

möjli-de störstapå sådant sättvarandratill attett gerpassas
ekonomiskabegränsadeföljd deTilleffekt. ramarnaavga

uppmärksam-ökadharverksamheternaoffentligaför de en
verksamheterinom olikaresursanvändningenhet riktats mot

tillökad tendensfinnsvårt land. attår i Detunder ensenare
uppgiftersig dekoncentrerarsamhällsorgan somresp.

medochverksamhetsområde. Iförkämområdetutgör resp.
i framtiden kommerekonomiska även attdet utrymmetatt

risker förfinnsutomordentligt begränsat att personervara
fåservicebehov kommerochvård- atthar sammansattasom

tillgodosedda.få dessasvårigheter att
in-utifrånuppgifti tilldaginget ettVidare har att-organ

de begrän-huravvägningarperspektivdividuellt göra om-
möjligaså störstafördelas de görbörsade attresurserna

blidärförkanresursanvändningenEffektivitet i antasnytta.
ochmanager-funktionframtidanyckeluppgift i encaseenen

allasigsträcka överbordeperspektividealtuppgift i ettsom
samhällssektorer.inblandade

Krisintervenering

uppgiftkrishanteringKrisintervenering eller vara enanges
dettaBrister inommanager-funktion.utvidgadför caseen

anhörig-klient- ochframhållsoftanågotområde är avsom
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organisationerna. harDet konstaterats sjukhusens akut-att
mottagningar alltför ofta är den enda instans fyllersom
denna funktion utanför kontorstid och det stöd finns attsom
tillgå med avseende på kriser vanligenär begränsad till att

sjukdomsinriktade frågeställningar. Effekternaavse rena av
funktionen saknas blir oftaatt polis, fasighets-att grannar,

bolagens stömingsjourer i stället får på sigetc. uppgiften.ta
Det har också framhållits krissituationema oftaatt är av en

än enbart medicinskanatur och tidigtannan ochatt ett
välfungerande krisstöd kan avgörande för individer-vara om

kan bibehålla stabiliserat tillstånd. Krisinterveneringettna
och istöd krissituationer bör därför uppgift börvara en som
prioriteras inom för management-funktion.ramen en case
Det betyder också management-funktionatt måste haen case

hög tillgänglighet även på icke-kontorstid.en

Personligt stöd

Tillsammans med övriga uppgifter attanges case manage-
ment-funktionen också kan innefatta personligt och icke-ett
professionellt stöd till de enskilda individerna. Denna upp-
gift har givits olika tyngdpunkt i olika Flertaletprogram.

i USA är uppbyggda professio-case manager-program en
nell bas. Som beskrivits dock vissaär baserade påprogram
frivilligkrafter eller kamratstöd. Dessa utgår i högprogram
grad från princip det personliga stödetatt basen.ären om

Självfallet finns behov personligt stöd till psykisktav
störda också i vårt samhälle och med stödpersonersystemet
i socialtjänsten ioch den lagstiftningen tvångsvårdennya om
är exempel områden där detta uppmärksammats. Fråge-
ställningen denna uppgift bör prioriteras eller iom case
manager-funktionen sammanhänger dock i första hand med
vilken roll eventuell bör i vårten case manager ges sam-
hälle. Personligt icke-professionellt eller frivilligbaserat stöd
kan motpol till myndighetsbaseradses som en en mer case
manager-funktion. Bägge dessa uppgifter är centrala detnär
gäller utveckla stödet tillatt psykiskt störda kan alltsåmen
sannolikt inte samtidigt prioriteras i och funktion.en samma

Det bör dock betonas även myndighetsorienteradatt en
manager-funktion grundar sig på förutsättningencase att

goda relationer kan byggas mellan klienten ochupp case
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mänsk-förutsätts fungera deneftersom den sommanagem
klienten.servicesystemet ochliga länken mellan

funderingarNågra om case

management-funktionens roll

utgångspunkterinriktning,tidigare diskuterats kanSom
fastsannoliktmanagement-funktion läggasför en casem.m.

i lokalt förändringsarbete. Somförst sedan den prövats ett
finnas skäldockför diskussionerna kanunderlag attett

denförsöka skissera några tänkbara hypoteserredan omnu
i vårt land.skulle kunna spelaroll managementcase

tillvarit huvudskäletproblemställningDen att mansom
i anslutningEngland dettagit frågan i USA och är attupp

institutionerna finns behovtill avvecklingen nyav enav
1inking,sammankopplingfunktion för samordning, eng.

Även institutionernabehovsbedömningkontinuitet, omm.m.
perspektiv så erbjöds därutgick från medicinskt även ettett

innefattade skyddat boende,paket insatsersamlat ettsomav
rehabilitering inkl.dagsinnehäll arbete,meningsfullt och

individerarbetsrehabilitering de i dag leverFör uteetc. som
institutioner medi-i för på krävsi samhället stället utöver

ytterligare service- ochcinsk öppenvårdsbehandling raden
insatser måste uppmärksam-stödinsatser. dessaBehovet av

samordnas, behovsanpassasoch de måste även etc.mas
förpsykiskt störda själva inte kanEftersom många svara

funktion skapas tilluppgifter måstedessa attseren ny som
uppgifter utförs.dessa

inrättandetgrundläggande såledeshypotesEn är att enav
demanagement-funktion kan hanterasättett attvaracase

familjenssvårigheter uppstår den enskildes, ellersom ur
avinstitutionalisering satsningperspektiv i ochsamband med

vårdformer. perspektiv utgårpå dettaIöppna case manage-
hanshennesfrån enskilde psykiskt störde ochdenment att

sinarättighet helheten behovnärstående bör ha att aven
efter-finns kvalitativ aspekttillgodosedda. Härvid även en

ocksåbehovsanpassning kan hasamordning, etc. ensom
kvaliteten iutomordentligt funktion gällerviktig detnär

enskildeinsatserna så den upplever dem.som
pågåttperspektivet institutionsawecklingen underI attav

inteanmärkningsvärtdecennier kan det attett mansynaspar
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redan tidigare uppmärksammat behovet denna komplette-av
rande funktion. Skälet till detta ligger dock sannolikt i att
avvecklingen institutionerna inledningsvis sigyttradeav
framför allt i hospitaliserats efteratt mycketpersoner som
långa vårdperioder skrevs till boende där hem-ut ett eget
tjänsten blev denna kompletterande funktion och kundesom

för tillgodose huvuddelen de omvårdnadsbehovattsvara av
dessa hade. Under de åren har delvissenastepersoner en ny
situation börjat framväxa där allt fler psykiskt funktions-
hindrade lever i samhället erfarenhetute utanpersoner av en
långvarig slutenvård. Eftersom dessa inte fått de s.k. hospi-
taliseringsskadoma har de och sammansatten annan mer
behovsbild än vad huvuddelen tidigare generationersav
psykiskt funktionshindrade haft. behovetAtt av en case
management-funktion tidigare inte varit tydlig hänger sanno-
likt vimed kommit in i fas detatt när gällersamman en ny
effekterna institutionsawecklingen. ochI med aweck-av att
lingen institutionsplatser fortsätter kommer behovet ocksåav
sannolikt öka i framtiden.att

Ett det gällernär eventuellt införaargument att en case
management-funktion i vårt land den kanär sättatt ettvara

förutsättningar för goda livsvillkoratt för de psykisktge
störda detnär gäller leva med de vård-öppna och servi-att
ceformer måste institutionsvårdenersätta ochsom som
sådan rättighet för de enskilda individerna.ses som en

Ett ytterligare är också kanargument att managementcase
utnyttjas medel pröva det möjligtett är höjaattsom attom
ambitionsnivån det gällernär rehabilitering och Ökaatt
psykiskt stördas möjligheter bli produktiva och bidra tillatt
samhället. I och med det inte funnits någon samladatt syn
på hur den generationen psykiskt störda bör stödjas inya
samhället har vi för intenärvarande kunskap vilkenom
effekt väl fungerande samlat servicesystemett kan på
individemas funktionsförmåga. Vi kan alltså inte uteslutanu

finnsdet betydande rehabiliteringspotentialatt i dagen som
inte utnyttjas på optimalt sätt. skäl förEtt byggaett att upp

management-funktion kan alltså den kanen case attvara ge
Ävenökade möjligheter till framgångsrik rehabilitering.en

för de där rehabilitering inte möjligär finns skälpersoner
höja ambitionsnivån.att

Karakteristiskt för den situation uppstått är t.ex.nya som
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känne-svängdörrspsykiatri. Dennaibland kallasdet som
vårdtillfäl-realivt kortamångamedklientertecknas menav

förhållan-deoftaåterfallentillskäletoch därlen anges vara
till.avsedd rättamanagement-funktionen är attden casesom

ärinförandetför managementEtt argumentannat caseav
ökamedelkunnabör attfunktion även ettdennaatt vara

servi-resursanvändningen i detförbättraocheffektiviteten
störda.psykisktriktas tillvårdsystemochstöd- somce-,
behovviktigaallamåsteeffektmöjligastörstaFör att ge

individtillriktasinsatseroch allauppmärksammas ensom
funktionAvsaknadensamordnade. svararsomenavvara

effektivitetsförlustersjälvfalletinnebärför detta casesom
för.riskernaminskabör kunnamanagement-funktionen

månvissihörolika presenteratsDe argument ovansom
behovsanpassningsamordning,Bristande svagsamman.

onödigasynpunktindividensenskildedeninnebär urm.m.
innebärsynpunktsamhälletsvälfärd. Ochförluster i ur

rehabilite-bristandeundvikas,kunnatåterinläggningar som
ineffektivitet.resursförbrukning ochonödigring m.m. en

måni vilkenockså ärbörfrågeställning tasEn enuppsom
fungeramanagement-funktion kanutveckladväl som encase

sjudoms-psykiskavissavidinstitutionsvårdersättning för
tillbundnaverksamheter ärmedicinskatillstånd. deFör som

självklarinstitutionerärdyrbaroch etc.apparatur entung
institu-Likasåvård. ärförmedlaför kunnaförutsättning att

insatsersamordnadekrävsdetformeffektiv närtioner aven
Vida-specialister.och andramedicinskaolikaantalett stort

vårdform föreffektivinstitutioner att geenvaraansesre
dåochkrävsomvårdnadsinsatseromfattandeservice näroch

dygnetmåstesärskilt de runt.gesom
vårdformtvångsvårdenpsykiatrin utgörInom somaven

finnsinstitutioner. Därutövervidmåstesjälvklart sanno-ges
patien-vårdadefrivilligtantalocksåpsykiatrinlikt inom ett

institutions-omvårdnadskrävandesåantingen attärter som
ellerbehoventillgodoseeffektiva vägenendavård den attär

omfattandesåspecialiteter ärandramedsamverkandär bl.a.
motiverad.instituitionsvård äratt

kartläggningaroch i deklinikfärdiginventeringarI som
psykiatriutred-tillanslutningisocialstyrelsen presenterat

antalfinnsdetredovisats storthar ettningens arbete att
grundvårdpsykiatrisksluteninomvistassompersoner
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lämpliga bostäder och stödformeratt saknas, dvs. påav
grund vissa de funktioner ligger iattav av som case mana-

saknas. hypotesDen vi här villgement lyfta fram är attsom
vi i dag knappast kan utesluta väl utveckladatt en case
management-funktion eventuellt minskakan behovet av psy-
kiatrisk institutionsvård också utöver vad relateratär tillsom
de brister i boende och boendestöd hittills konstaterats.som
Hur den nuvarande psykiatriska vården förmedlas speglar
självfallet bl.a. de brister präglar dagens situation. Visom
saknar därför i dag kunskaper vårdennär kvalitativaom av
eller effektivitetsskäl bör vid institution dennärges resp.
bättre skulle kunna förmedlas i vårdformeröppna ettom
optimalt service och stödsystem fanns uppbyggt. Det som
kan särskilt intresse i detta sammanhang bl.a.tordevara av

kan bidra till formermanagementvara om attcase nya av
service, stöd vårdoch utvecklas inom det området.ex. som
de terapiintensiva behandlingshemmen arbetar i dag. Att
hänsvisa människor i behovär omfattande tera-som av
piinsatser till leva flera år inom särskilda institutioneratt är
knappast optimalt med hänsyn till de institutionsskador som
samtidigt blir följden. Om tillräckligt stöd iett ute sam-
hället skulle kunna erbjudas bl.a. utveckladgenom en case
management-funktion borde terapeutiska behandlingsamma
kanske kunna pä effektivare sätt patientenett utan attges
behöver vistas institution.en

En hypotes ansluter till det fördaannan som ovan resone-
kan vidare välmanget utveckladattvara en case manage-

ment-funktion bör kunna bidra till ytterligare reduceraatt
behovet tvångsvård samhällsskyddet kan ökassamt attav
bl.a. i samband med utskrivningama de psykiskt stördaav
lagöverträdarna. Case kan sannoliktmanagement storen
betydelse för de situationer skapar behovet tvångs-som av
vård både när det gäller tidiga stöd- och serviceinsatser som
gör kan undvika tvångsvärdssituationeratt uppstårattman
och utskrivningar och upphävandeatt tvång tordegenom av
kunna ske tidigare det finns hållbar och fungeran-välom en
de organisation har uppfölj ningsansvar. Det ocksåett ärsom
väl omvittnat bristen på just väl fungerandeatt organisa-en
tion för uppföljning och kontinuerligt samhällsstöd utgör ett

problem i samband med utskrivningarstort de psykisktav
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utbyggdlagöverträdama ochstörda manage-casesom en
hantera.ment-funktion bör väl ägnad attvara

manager-funktionförMålgrupper en case

utvecklatsingetangivitsSom är management somcase
England.i ellersig USAexklusivt för psykiskt störda vare

sammanhangi dettaform diskuterasFunktionen i den som
vård-omfattandemänniskor harviktig för allakan somvara
flerafrånförutsätter insatserservicebehov ochoch som

tillgodosesför skall kunnabehovensamhällsorgan att oav-
Vissafunktionshindrettillmedicinska skälenvilka desett

såvälriktar sig tilli USAmanagement-program psy-case
åldersdementa.utvecklingsstörda och Itillkiskt sjuka som

innefattarflertalet de management-som caseprogramav
tillsig handriktar i förstapsykiskt stördaservice till man

olikakroniskt psykotiska. Menbedöms varasompersoner
omfattarmångaförekommer ochvarianter enprogram

psykiskt funktionshindrade. Detvidarebetydligt krets av
gällererfarenheterna, deti amerikanskabetonas dock de när

dessinnehållet i funktionen ochstörda,de psykiskt ut-att
målgrupp eller mixefter vilkenformning måste avanpassas

sig till.målgrupper riktarsom man
management-funktionen i första handVid sidan attav case

internationellaför kroniskt psykotiska dehar utvecklats ger
lämpligenför viinga direkta hurerfarenheterna ramar

management-funk-målgruppsinrikta eventuellskulle caseen
utgångspunkt,perspektiv.tion i svenskt tänkbarEn ut-ett

torde dockdeñnierats internationellt,ifrån funktionenhur

någonharinriktas stödjaden böratt att sompersonervara
psykiskfunktionshinder till föjdform varaktiga av enav

sjukdom.
perspek-två kompletterandeMed utgångspunkt kandenna

rättig-från behovs- ellertiv kan utgå detanläggas. Det ena
avsnitt, dvs.diskuterats i föregåendehetsperspektiv attsom

vilkabedömningutifrånmålgruppen bör avgränsas aven
förmanagement-servicebehovhar attav casepersoner som

livssituation.tillfredsställandede skall kunna garanteras en
deperspektivet kan gällaoch kompletterandeandraDet

ocksårehabiliteringsaspektereffektivitets- och antyttssom
för bör utgörasmålgruppendvs. managementatt caseovan,
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de för vilka bedömer det nödvändigtav personer man vara
och effektivt detnär gäller påverka vårdbehov ochatt reha-
bilitering.

Någon enkel och entydig definition psykisktav gruppen
funktionshindrade svårär Den endaatt generellage. mer
avgränsning i dag finns, och enbart gällersom som personer
i arbetsför ålder är den igörs samband med förtids-som att
pensioner eller sjukbidrag beviljas. enbartAtt definiera mål-

utifrån sådan avgränsning torde dock integruppen en vara
ändamålsenligt och det kanskeär inte heller möjligt att nu
lägga fast några definitiva principer för hur målgruppenmer
för management-funktion bör avgränsad.en case Upp-vara
byggnaden management-funktion i vårt landav en case
måste sannolikt där erfarenheternases som en process suc-
cessivt visar vilken avgränsning målgruppen kanav som

ändamålsenlig. Viktigt torde dockvara attvara case mana-
ger-verksamhetema redan tidigt i utvecklingsprocessen
riktas många olika delmålgruppermot så erfarenheter av
olika inriktningar kan erhållas. förutsättningEn dockär att
patientenklienten själv har möjlighet välja hanhonatt om
vill ha eller ej.en case manager

Vilket bör förorgan ansvara case
management-funktionen

Som angivits har de amerikanska erfarenheterna givit vid
handen det viktigtäratt ett ansvarigtatt förutsesorgan som

management-funktionen. Frågeställningar vilketcase om or-
bör kan för manager-funktiongan som resp. svara en case

blir sannolikt också de frågor kommer disku-en av attsom
denna funktionteras mest kommer införas i vårtom att

land. dettaI avsnitt görs försök beskriva någraett att grun-
der sådan diskussion bör baseras på.som en

finnsDet olika befintliga samhällsorgan kansex som vara
tänkbara föratt management-funktion i Sveri-svara en case

Dessa är 1 psykiatrin, 2 primärvården, 3 individ-ge.
familjeomsorgen,och 4 äldreomsorgen, försäkrings-5

kassan, 6 arbetsförmedlingen. Utöver dessa ocksåär 7 en
fristående stiftelse jämför beskrivningen England ochav
8 klientanhörigorganisationer tänkbara alternativ.

detNär gäller försäkringskassan och arbetsförmedlingen så
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1992,januarifrån 1förändringarna denhar dessa, etttrots
rehabilitering ochansvarsområdeavgränsat avsersommer

organisationervarför dessaarbetsmarknadspolitiska insatser,
föraktuellasannolikt inte är management-att en casesvara

dockförsäkringskassan börBeträffandefunktion. attnoteras
199146,SOUsitt delbetänkande,handikapputredningen i

kanförsäkringskassornainnebärredovisat förslag attsom
i framtiden.utvidgad rollfåkomma att meren

sådana ifinns inte någrastiftelserfriståendeVad gäller
här.alternativinte detta närmaredärför diskuterasdag och

organisationerhär till deDiskussionen begränsas som
socialt-kommunernassjukvårdeningår i hälso- och resp.

klientanhörigorganisationer-till alternativet medjänst samt

na.
inomplacerasmanagement-funktioneventuellOm caseen

måstesocialtjänstsjukvården kommunernasellerhälso- och
till uppgifter dessadesjälvfallet relaterad delsden somvara

be-delsmotsvarande,givits i lagstiftning ellerhar en
fullföljade har kunnaförutsättningardömning vilka attav

för funktionen. Somuppgifter läggs inomde enramensom
lagstiftninginledningsvis denbeskrivs därförbakgrund som

i enlighetsocialtjänsten arbetarsjukvårdenhälso- och resp.
tillrelaterargivits i lagarnauppgiftermed och hur de som

kortfattat deocksåDärefter diskuterasmanagement.case
förmöjligheterdelorganisationernasolika att svara case

management-funktionen.
ochdelar hälso-primärvårdenPsykiatrin och utgör av

sjukvårdslagensefter hälso- ochsjukvården och arbetar

sjukvårdmed hälso- ochlagenbestämmelser. I attanges
utreda ochmedicinskt förebygga,åtgärder för attavses

övergripande målsättningensjukdomar. ärbehandla Den en
befolkning-för helasjukvård på lika villkorgod hälso- och

såsom vårdenspecificeras ocksåVissa allmänna krav atten.
själv-tillgänglig,kvalitet, respekteraskall god lättavvara

kontakter.integritet främja godabestämmande och samt
psykiatrinsig ellerGenerellt kan det konstateras att vare

uppgifterlagstiftning har givitsiprimärvården nuvarande
funktio-såsomperifert berörän managementannat casesom

Samtidigt det ingetdeñnierats internationellt. är somnen
någonfrånlandstingen beslutaprincipiellt hindrar attatt om

inomuppgifter liggerorganisationer dedessa somav ges
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management-funktionen. kanDet också nämnas detcase att
för de utvecklingsstörda finns särskild lagstiftningen som

landstingen uppgifter tillnära ansluterger som case manage-
det gällernär denna målgrupp. möjligtment Ett alternativ är

motsvarande lagstiftningatt införs landstingengeren som
för riktad till psykisktansvaret störda.managementcase

Individ- och familjeomsorgens äldreomsorgens verk-samt
samheter regleras socialtjänstlagen och denna lagav ger
socialnämndema uppgifter mycket ansluter tillnära desom
uppgifter för beskrivits framförochmanagementcase som
allt funktionen rättighetsperspektiv. När detettom ses ur
gäller målsättningarna bl.a. ekonomisk och socialattanges

jämlikhettrygghet, aktivt deltagande i samhällslivetsamt är
socialtjänstens mål. Man skall också bl.a. frigöra och ut-
veckla enskildas uppgiftKommunens haattegna resurser.
det för de vistas iyttersta kommunen fåransvaret att som
det stöd och hjälpden de behöver mycket omfattandeär en
uppgift kopplar direkt till management-funktio-som an case

Stadgandena det hör till socialnämndens uppgiftattnen. att
uppsökande verksamhet och främjasättgenom annat

förutsättningar för goda levnadsförhållanden bl.a.samt att
för service, råd, stöd vård,och ekonomisksvara omsorg,-

hjälp och bistånd till familjer och enskildaannat be-som
höver detta ocksåär allmänna uppgifter på direktettsom
sätt anknyter till iAtt det riktlinjerna förmanagement.case
socialnämndens verksamheter bl.a. den skallatt taanges
initiativ till och bevaka åtgärder vidtas för skapaatt att en
god samhällsmiljö och goda förhållanden för grupper som
har behov samhällets särskilda stöd den därvid isamtav att
sin verksamhet skall främja den enskildes tillrätt arbete,
bostad och utbildning stärker tillsammans med andra skriv-
ningar i lagen bilden kommunen i lagstiftningen redanattav
har i uppgift för funktionerde kan iatt svara som rymmas
begreppet Den enskilde skallmanagement. t.ex.case genom
bistånd från socialnämnden tillförsäkras skälig levnadsni-en
vå biståndetoch skall utformas så det stärker hansatt resur-

leva självständigt liv.att Här bör då ocksåett uppmärk-ser
i lO § nämnden kanatt sär-sammas att utseman anger en

skild kontaktperson eller familj med uppgiftperson att
hjälpa den enskilde och hans i enskildanärmaste personliga
angelägenheter, den enskilde begär eller samtycker tillom
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stördpsykisktbiståndformdåärdetta. Detta som enaven
socialnämnden.frånfåkan ha rätti dagmänniska redan att

fram-stördapsykisktomfattar ävenmålochuppgifterAtt
social-i21handikapparagrafen §särskildadengår av

skallsocialnämndensärskiltdet attdärtjänstlagen anges
andraellerpsykiskafysiska,människorförverka att avsom

möjlig-fårlivsföringi sinsvårigheterbetydandeskäl möter
andra.levasomochgemenskapsamhälletsideltahet att

fårenskildedentillmedverkaskall att me-Socialnämnden
ärsättfår bohanoch ettsysselsättning somningsfull att

behov.särskildaefter hansanpassat
entydigtmycketsåledesdetlagstiftningen ärbeträffarVad

funktion-deföruppgiftengivits attharkommunen svaraatt
harhärmanagement-begreppi det somcaserymmssomer
Omrättighetsperspektiv.frånutgåendedvs. ettdiskuterats,

hälso-skall läggasmanagement-uppgifteventuell caseen
lag-kompletterandeantingenförutsättssjukvårdenoch en
ochlandstingenmellanöverenskommelserellerstiftning

för attkommunensreglerar att ansvarkommunerna som
sjukvård-ochtill hälso-överförtsuppgifterdessatillgodose

en.
förutsätt-verksamhetsmässigadegällerdäremotdetNär

ochhälso-psykiatriskadenkonstateras attkanningarna
bredastedenhari dagorganisationdensjukvården är som

in-uppgifterdeflertaletför sommöjligheten avatt svara
i hurmanagement-funktionen. Kompetens mani caseryms

sjuk-psykiskai dekunskaperochstördapsykisktbemöter
börverksamheterhurochuttryck an-olikadomarnas om

alltframförfinnsbehovstördaspsykiskttill m.m.passas
för debefintligafinns deLikasåpsykiatrin. resursernainom

uppgiftermedarbetari dagredan an-somfunktioner som
vissapsykiatrin. Iinomfrämsttill managementsluter case
verk-också harprimärvårdensägasdetkan attavseenden

delarförkunnaförutsättningar avsamhetsmässiga att svara
kompe-finnshållmångaPåmanagement-funktionen.case

primärvår-också inomstömingarnapsykiskadetensen om
harVidarepsykiatrin.inomnivå änlägrepåänden enom

gällerdetfunktioner näruppbyggdaredanprimärvården
verksamhet.uppsökandevissochvårdplaneringbl.a.

till kom-relationisaknarprimärvårdenochpsykiatrinDet
brettmedarbeta ettkompetensen sam-dock attärmunen
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hällsbaserat angreppsätt. För dessa funktioner finns också en
väl etablerad organisationsstruktur inom individ- och famil-
jeomsorgens Beträffande äldre- och handikappomsorg-ram.

gäller dessa hittills främstatt varit inriktadeerna på drift
och utveckling servicehus och hemtjänst. Bl.aav dengenom

Ädelreformens.k. kommer verksamheten sannolikt vi-att
dareutvecklas till omfatta uppgifteratt tangerarsom case
management-funktionen då för äldre och handikappademen
i Att kunnastort. avgöra vilka verksamhetsmässiga förut-nu
sättningar kan finnas inom äldre- och handikappom-som

när det gäller försorgen att eventuell framtidasvara en case
management-funktion är därför inte möjligt.

Som tidigare är möjlighet,antytts vid sidan social-en av
tjänst eller hälso- och sjukvård, lägga föratt ansvaret case

klientanhörigorganisationer.management Därmed skulle
inte rättighetsaspekten fokuseras i stället detutan personliga

Ävenstödet. det i och för sig tänkbartärom ävenatt en
sådan placering funktionen skulle kunna lagstödav ettges
och därmed teoretisk möjlighet kunnaen kraftfulltatt agera
måste det konstateras de verksamhetsmässigaatt förutsätt-
ningarna inte kan pågaranteras sätt funk-samma som om
tionen placeras inom samhällsorgan.ett Att eventuellen

management-funktion klient- familjeorienterascase och och
klientanhörigorganisationeratt central funktion iges en att

påverka och utvärdera verksamhet är dock mycket vik-en
tigt.

Vem kan vilken utbildningvara ochcase manager,
kompetens skall han ha och hur bör funktionen vara
utformad

Några viktiga frågeställningar måste klarläggassom om case
manager-funktionen skall etableras i vårt land år ellervem
vilken yrkesgrupp bör vilkensom vara case manager, ut-
bildning bör hanhon ha och hur skall funktionen utfor-vara
mad. Mycket den internationella diskussionenav om case

berör dessa frågormanagement och beskrivits harsom man
kommit fram till variation lösningar.stor Innan någraen av
erfarenheter har vunnits olika modeller kan det svårtav vara

redovisa någraatt genomarbetade eller detaljerademer
uppfattningar i dessa frågor.
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yrkesgruppvilkenellerfrågeställningendet gällerNär vem
någrakonstaterasfunktionen kan detför attskall svarasom

amerikanskaifram delyftssärskilda aspekterde somav
viktigtdet är utseserfarenheterna är attatt managemacase

meriter. Detformellautifrånänlämplighetefter snarare
viktigtockså det ärbetonas att enatt gesmanagemcase

uppgifternaharinte barahanhon utanställningsådan att
fullgöramöjligheterna management-också realade att case

oftasärskiltbetonasHärfunktionen. att managemcase
högharprofessionellamåste arbeta gentemot grupper som

funktionenshävdaföroch detintegritetetoch attattstatus
förhållandevis högocksåroll krävs att enmanagem gescase

utbrändhetförriskernagällerfrågeställningarAndrastatus.
kompli-harmänniskormedarbetarmedi och att somman

ofta kanoch där detfunktionshindersvåraochcerade vara
insatserderesultatperspektivkortareisvårt ettatt ett avse

hand-också behovetbetonassammahangdettaIgör. avman
ledning.

utbildnig konstateraskanoch attkompetensgällerdetNär
inmåste täckashuvudfálttvådet är mana-caseom ensom

arbetarmåste dedelsfungera,skallgement-funktion som
störningar,psykiskakunskaperha ommanagercasesom

bredhamåste dedelskarakteriserar dessavad enosv.,som
stöd ochservice,utbudsamladesamhälletskunskap avom
formellaochrättsligadestördapsykiskttillvård samt om

från.bedrivsverksamheternautgångspunktema som
rollvilkenberoendefrågeställning ärEn man geravsom

någonbör havidare ut-funktionen är managemcaseom
behandlingsinriktadedet gällerocksåbildning när mer

Å förut-sidan ärinsatser. sompersonenmanagemcaseena
oftaträffar demtill klienterna,relationerfå närasätts som

etab-förutsättningarhadärför borde kunna attochetc. som
innefattaockså kankontaktupprätthållaochlera somen

Å behandlings-sidan ärandrabehandlingsinslag. denvissa
ifokuserasdenrelationform änrelationen somaven annan

delvis kommaroller kandessa attsådan ochuppgiften som
varandra.tillstå i motsats

oftaklienternauppmärksammaviktigtdock attärDet att
socialtochpsykologisktmedicinsktsåvälbehovhar somav
medi-innefattainte börfunktionenbehandling. Attinriktad

denliksomsjälvklarhettorde attbehandlingcinsk envara
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bör innefatta vad brukar betecknas social behand-som som
ling eftersom detta funktionensutgör grund. Förhållande-

omkring den psykologiska behandlingenna är dock något
oklara eftersom det inom detmer område brukar be-som

nämnas psykosocial behandling finns gränsland mellanett
den psykologiska och sociala behandlingen.

deI amerikanska erfarenheterna har det emellerid konsta-
det finnsterats riskatt med behandlingsupp-atten rena

gifter betonas i management-funktionen.case Det har bl.a.
visat sig att betonat behandlingsuppgifterprogram som
tenderat alltmer kommaatt bestå enbartatt behandling.av
Denna uppgift har således tagit överhanden. Om detta är en
konsekvens bristande i deav lig-resurser m.m. organ som

utanför och därförger tvingatsprogrammen att tillman att
prioritera behandlingsuppgiften eller det beror på detattom
finns inneboende kraft i behandlingsuppgiftenen inne-som
bär den överhandatt docktar är oklart.

En aspekt kan i dettatas sammanhangsom är hurvidaupp
kan ha olikamanagement rollercase och kanske delvis olika

uppbyggnad beroende på vilken fas i vård- och service-en
kedja befinner sig Principielltsom kanman vanligen de
insatser riktas till svårt funktionshindradesom indelas i olika
faser. Under vissa perioder, oftast i den inledande, har be-
handlingsaspektema dominerande betydelse. Behandlings-en
fasen övergår sedan i fas där rehabiliteringen fokuserasen
och därefter inträder fas där situationen stabiliserats.en Det

välär känt den här indelningenatt i stegvisa faser ofta inte
gäller för psykiskt störda, detta kan konstaterasoavsettmen

det vanligen gåratt identifiera de olikaatt faserna.
Case är den beskrivitsmanagement i första hand in-som

riktad på de stödinsatser individen har behov i densom av
stabiliserade fasen ioch rehabiliteringen. Samtidigt har dock
individen också behov den formen stöd innefattasav av som
i under behandlingsfasen,case management och det gäller
då både behandling sker i öppna eller slutnaom vårdfor-

Som tidigare berörts börmer. management-funktionen case
också starkt kunna påverka behandlingen behöver ske iom
sluten vård eller ej.

principiellEn skillnad mellan de olika faserna är dock att
de uppgifter utförs inom försom ramen management-case
funktionen under behandlingsfasen måste och sintaanpassas
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medani terapeutiska insatserutgångspunkt de görssom
på kanrehabiliteringen sättstabiliseringsfasen och ett annat

till denanknytarättighetsperspektivutgå från För attm.m.
31 ända-i figur 2 harredovisades s.principmodell ensom

behandlings-management-funktion undermålsenlig case
professionellamedicinskai detfasen sin tyngdpunkt per-

faser harfunktionen under övrigaspektivet medan natur-en
perspektiv.politiskt socialtilig tyngdpunkt ett

giltighet kanförts harOm det ensom ovanresonemang
princi-tvåfinnas behovdet skulle kunnadet innebära att av

foku-förskilda modeller Enpiellt management. somcase
perspektiv ochutgår från socialtväsentligtoch i allt ettseras

funktionerför sig innehållerytterligare i och sammasomen
medicinskatillkopplad detpå sätt ärett annatmen som

målinriktade terapeutiskaomfattandeså längesystemet mer
etablerasskulleinsatser pågår. Om ut-managementcase

i så fall innebäraprinciperna kan detifrån angivnade att
huvud-skullebåde sociala och medicinskade systemen vara

behandlingsfasmedicinska underdetansvariga enorgan,
faser. Någon dubbleringövrigadet sociala underoch av
nödvändig båda skulleinteskulle dock utanvararesurser

fördär enbart huvudansvaretkunna repliera på varandra
ellersamordning skulle läggas inom detplanering, enam.m.

vilken fas klienten befinner sigpåberoendeandra systemet

många klienterfrågeställning gäller hurEn som enannan
inter-med. Generellt här deharbör arbetacase manager

visat just hurerfarenheterna beslutennationella att om
varje för den kanskemånga klienter ärsom person ansvarar

i praktikenför vilkenavgörande roll managementmest case
medförklienterfår. antalEtt attstort manper case manager

förmedlings- kanske behovsbe-fylla ochenbart klarar att

planeringsuppgiftema. Möjligheternadömnings- och att
antal klienter.uppgifter med minskandefullgöra övriga ökar

management-funktionVad bör eventuellen case
kallas i landvårt

skalli härden funktion diskuterats denOm rapportensom
självfallet inte kallasinföras i vårt land skall den case mana-

så vi blirfinns inteNågon direktöversättningbragement.
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tvingade antingen hitta påatt begrepp ellerett utvid-nytt att
något redan befintligt begrepp till omfattaga de uppgifteratt

ligger i funktionen.som
I sammanhanget bör det uppmärksammas dels funktion-att

i USA och Englad inte är exklusivt inriktaden psykisktmot
störda, dels begreppet managementatt där associa-case ger
tioner till de managementbegrepp är populära detnärsom
gäller organisationsutveckling påAtt motsvarande sättm.m.
kunna eventuell management-funktionge en case motsvaran-
de associationer också här kan kanske bidra till denatt ge en

tyngd.extra
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Beskrivning ett managercaseav

i USAMassachusetttsiprogram

forBookbeskrivning i ResourceDirektöversättning av
MentallyService forofRehabilitation, ElementsPsychiatric

DanielLiberman,PaulRobertKuehnel,G.Ill, Timothy
1990.GordonStorzbach, Rose

management-service inkl.syfte AttProgrammets ge case
bedrivatalesman,värdering,behovsbedömning att vara

till andraförbindelselänkochverksamhetuppsökande vara
klienter.psykiskt stördasvårtstöderorgan som

beskrivning Cape AnnSammanfattande management-case
förbin-verksamhet,uppsökandeinnefattarprojekt att vara

klienterinsatser derasdesamordnaochdelselänk att som
tillkommerKlientemabehov management--har caseav.

organisatio-ellermyndigheterolika lokalaviaprogrammet
förklient fårvarjeoch attsom svararmanagercaseenner

utarbe-rehabiliteringsplanochbehandlings-allomfattandeen
familj och deindividen, hansfrånutgångspunktmedtas

Över klienter250vård.ochservice, stödgerorgan som
Återinlägg-9 personal.handhasoch deingår i projektet av

totala sluten-och dethalveratsvård harningar till sluten

projektetkraftigt sedanreduceratsvårdsutnyttjandet har

startade.

CaseBeskrivning management-programmetprogrammetav
åldersgrupperservice till allavårdkontinuitet i ocherbjuder

upptagningsomrâde,ipsykiskt störda avgränsatsvårt ettav
ej.vård ellerföremål förvarit slutenoberoende deav om
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uppnåsDetta uppsökande verksamhet, erbjudandegenom av
olika service ochtyper samordning de insatserdeav av som
krävs för tillgodose alla deatt stödbehov klienterna har.som
Case servicemanagement-programmet sträcker sigger som
långt utöver vad kan karakteriseras eftervård eftersom som
slutenvårdsperioder. Man service till mängd olikager en
klienter inkluderande sådana aldrig varit inlagdasom
psykiatrisk klinik riskerar detta, sådana nyli-men som som

blivit utskrivna och sådana för tillfället inlagdagen ärsom
förbereds för utskrivning. Casemen management-servi-som

någon tidsgränsutan med målet maximera livskva-ce ges att
litet funktionsförmågaoch hos svårt psykiskt sjuka personer.

Programmets design

Hur fungerar Allasystemet skrivs in vid den lokalasom
psykiatriska kliniken blir tilldelade Andraen case manager.
remissvägar utgörs Övriga psykiatriska enheter inomav
området andrasamt kommer i kontakt medorgan som
psykiskt sjuka. En tilldelas den psykiskt sjukecase manager
inom arbetsdagar dentre chefär och ansvarig förav som

Som förstamanagement-programmet. led kontaktascase ett
det remitterande andra och familjen förorganet, fåattorgan
information. förstaDet mötet med klienten används för att
undersöka behoven, skapa förtroendefull relation och tillen

förklara vadatt ochär vad det bra för.ärmanagementcase
Case och klienten samverkar i försöka uppnåmanagem att

bra livssituation detnär gäller sådant boendet,en soci-som
albidraginkomst och matkuponger. Efter informationatt
inhämtats från klienten, familjen, serviceorgan m.fl. upprät-

heltäckande vård-,tas service- och rehabiliteringsplan.en
Case informerar klienten de ochmanagem deom resurser
service-vårdgivare finns. Case samordnarsom managem
och följer behandlingsplanen stöd till klienten,upp samt ger
familjen, förmöten löpande planenarrangerar att anpassa
och kommunicerar med andra inblandade förparter att
upprätthålla planens målsättningar.

Case rollmanagerns

Case har både roll i direkt servicemanagem ochatten ge
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klienten i administrera och samordnastöd till och roll atten
olika insatser från andra.

Direkt service

förstaklienten grundläggandeBedömning detav ses som
bedömning inkluderar följandeKontinuerligsteget.

faställa brister och behovatt-
behovprioritera mellanatt-

olika servicebehovetavgöra typeratt avav-
reguljäravilken roll familjen och andrabedömaatt-

beskriva klientensserviceorgan kan och bör ha samt att
områden.starkapersonliga och hansresurseregna

rehabilite-i upprättandetKlientens medverkan av enegen
förverkliga planen.stödja klientens viljaringsplan för attatt

relation medoch stödjandeetableraGenom att en varm
planen ochklienten förverkligahjälper hanklienten att

sitt handikappmöjligheter hanterahansstärker samtatt
egenvärde. Casesjälvrespekt ochstärker hans managem

rättigheter.också klienten hansinformerar om

serviceAdministrativ indirekt

olikaansvarig för desamordnaCase är attmanagem
värd till klienten,stöd ochservice, att varaorgan som ger

rättigheter för klienten,service ochför och utverkatalesman

service, stöd ochsig i utformningenoch att avengagera
vårdgivare.förhandlingar sevice- och Hanvård i medsamt

fortgåendegaranti för kontinuitet ocheller hon är enen
rehabiliteringsplansevice- ochanpassning attgenom enav

inom depersonalenfungerande etableras medkontakt orga-
service. Omför klientennisationer att mansvarar gesom

inteservice och vårdfinner delar den mot-att som gesav
ansvarig förklientens behov är attmanagemcasesvarar

in.till alternativfinna andra sättsoch attse

i uppgift kännaföljer klienten och harCase attmanagem
sigvarje åtagitvärdtill service, stöd ochvilken attorgan

förflyttningar ochförbestämma sättet attgaranterage,
överenskommelser ochverkligen får service.klienten sam-
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ordning mellan inblandade organisationer det möjligt förgör
gå över organisationsgränser, delta iatt mel-case managem

lan olika planering och överenskommel-organ gemensam
och påvisa brister i servicesystemet. God kunskapser, om

servicesystemet det möjligtgör för attcase managem an-
vända pâ kreativt sätt och hjälpasystemet till skapaett att att

former service dettanär behövs. lokalaDet hälso-nya av
och sjukvårdsorganet utifrån vilket arbetarcase managema
bidrar vid två kliniker med tider för medicinering till de
klienter inte har några andra möjligheter få adekvatattsom
medicinering. Klinikema är öppna idag veckan underen
två till timmar för dessa patienter.tre Konsluterande psy-
kiater arbetar i kontaktnära med demgörcase managema,
uppmärksamma på klienten uteblir från konsultationom en
eller medicineringen förändras.om

Organisation manager-systemetav case

Chefen för underställdär led-manager-programmetcase
ningen för den lokala hälso- sjukvårdsorganisationenoch för
psykiatrisk värd. Denna organisation ledningsan-utövar

har byggermöten, ochsvaret, upprätthåller samarbetetupp
med samhällsorganisationema, för samordning mellansvarar
sjukhusen och samhället, lägger policyn och rutinerupp
relaterade till för kontakterna medcase managem, svarar
olika verksamheter och medborgarkonsumentorganisationer
och ansvarigär för personalens insatser och för utvärdering

helhet. Case självaprogrammet kontrol-av som managema
lerar de medhjälpare involveradeär och studerande-som
läkarkandidater den direkta och indirekta servicenger som
angivits ovan.

Målgrupp

Alla svårt psykiskt störda i upptagningsområdet har rätt att
hjälp från Remisser kom-management-programmet.case

från det lokala statliga sjukhuset, öppenvårdsmottag-mer
ningar, akutmottagningsfunktionema, härbärgen, domstolar,
skolor och andra människovårdande organisationer. Prak-
tiskt alla diagonsgruppertaget är inkluderan-representerade,
de alkoholism, missbruk, affektiva sjukdomar, schizo-annat
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neurologiska sjukdomarfreni, organiska hjärnskador och

psykiatrisk flesta patienterna harmed problematik. De en
på-lång slutenvårdshistoria och praktiskt alla hartaget en

psykofarmaka medicinering.gående

Åldersfördelning

13Under 18 %
39 %18-35

36-60 35 %

60 13 %över

Klient profil

handikappadeSvårtboendeEget
Socialanpassning Svårt handikappade

Svårt handikappadeYrkesmässigt

Personal

Chefen management-servicen sjuksköterska.för år Decase
utbildningsbakgrund sjuk-åtta har en somcase managerna

socialarbetare rehabiliteringsköterskor, psykologer, samt
administrativ sekretariats-och rådgivning. personalEn ger

receptionsservice. deltids psykiater konsultatio-och En ger
Intemutbildning handledningtvå timmar i veckan. ochner

tillockså kontinuerligt stöd case managerna.ges som

finansieras från the StateBudget helhetProgrammet som
frånof Mental administreras detDepartment Health och
1988uppgick år tilllokala kontoret. totala budgetenDen

365 000 2 200 000 8 500 aktivdollar kr. dvs. kr.ca perca
klient.

iUtvärdering har resulteratCase management-programmet
klien-dramatisk reduction återinläggningarna bland deen av

följande statistiska uppgif-ingår i Deprogrammet.ter som
klienter 208 i ålderhärrör från 251 ärterna vuxenvar av

22 år.43 i åldern underoch ungdomar
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Totalt antal UngdomarVuxna
klienter

EfterFöre Efter EfterFöre Före

Genomsnitt
antal inlägg 4,84 3,06 4,64 2,87 1,2 1,1

klientper

Sjukhus
dagarklient 679 122 672 113 7 9

Andra utvärderingar visat på positiva resultat har kom-som
mit från shmhällsorganisationer, familjer, klienter och stat-

liga sjukhus. fler remisser eftersomAllt har lämnats allt

vilkethar utvecklats, visar ökande tilltro tillsystemet en
från de remitterandesystemet organen.

Från 282 år 1983 142aktuell klientstocken vuxna var
fortfarande gått tillaktiva år 1987, 23 hade vidare eget

43boende och hade fått någon form anställning.av

upptagningsområdetKarakteristika för

urbant landsbygdsområde inkluderande nio mindreEtt stä-

befolkning 103 500 2der. Total invånare dvs. promilleom
befolkningen förstaomfattas handprogrammet. Iav av

fattigdommen framförmedelklass, koncentrerad allt till tre
områden. Liten minoriteter.andel

påverkarSpeciella faktorer servicensom

Samhället generellt psykiskt störda.har accepterat

avståndBegränsade allmänna kommunikationer och stora
mellan och klienter.case managem

tillgång tillHyreskostnadema höga och liten hyresrum.
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påExempel management-case

liknande förverksamheter psykiskt
i Sverigestörda

VÃRDTEAMET UMEÅRÖRLIGA RVI I

Rörliga värdteamet i Umeå psykiatrisk verksamhetär en
på olika psykisktarbetar med störda bor isättsom som

kommunen och stödjer andra huvudmäns personaläven som
arbetar med psykiskt störda.

kallar sig Rörliga vårdteametDe sex personer som -
sig själva psykiatriskRVT iuteser som en resurs sam--

sina tjänsterum.hället. sitter sällan pâ timmeDe En om
dagen kan nå dem telefon fast plats. Restenman per en

tiden far omkring i bil tillde de ställen där behovenav
finns.

fyraDe mentalskötama, arbetsterapeuten sjuksköter-och

iskan har tio års erfarenhet iöver tänkateamet attav nya
banor det gäller människor lämnar de psykiatriskanär som
slutna institutionerna, vilket för i praktiken innebärRVT
Umedalens sjukhus. aktivi-Teamet upptäckte utbudetatt

inriktningenoch arbetet på servicehus och andrateter av
boendeformer i samhället inte behovenmotsvarade hos
människor lämnade mentalsjukhusen. Gruppen hand-som
ledde vårdbiträden i kollektivlägenheter förarbetadesom
f.d. mentalpatienter initiativ till aktiviteteroch påtog nya
servicehusen. den hade för utflyttadesDet deögonen var
behov, intressen och resurser.

Sedan kommunen övertagit ekonomiska fördet ansvaret
kollektivlägenhetema samtidigt den för bred-ettsom svarar
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dat utbud aktiviteter för alla pensionärer, kan i dagRVTav
arbeta psykkonsulter samtidigt handlederteametsom som
olika personalkategorier inom social- och hemtjänst.

Grundstommen i arbetet består i målsättning och allatt
planering för patienten sker i samarbete med honom. Det
arbete planerasgörs både patient och frånpersonalsom av
RVT.

sinaNu RVTsatsar resurser

den handikappade i samhället behövergrupp som-
långvariga och samlade insatser från distriktsvård,
kommun och psykiatri,

delta i de samlade insatser behövs detnäratt som-
gäller boende, socialt nätverk och sysselsättningarbe-

i form tidsbegränsade målinriktadeoch projekt.te av

riktarDetta alltså sin energi inteFör arbetamot. attman
blint har självRVT skapat i formverktygett av en gemen-

referensram eller så vill vårdideologisam om man en- -
utgå från. Den kan sammanfattas i begreppet helhetssynatt

i RVTs tappning kan delas i nivåertresom upp som man
förhar i arbetetögonen

Intrapsykisk nivå. På denna nivå analyseras såväl

patientens hans problem.resurser som

Interpersonell nivå. På denna nivå analyseras patien-
sociala nätverk.tens

Strukturell nivå. På denna nivå analyseras patientens
förhållande till samhällets institutioner.

Vårdteamet låser sig inte fast nivå i analy-taget, utanen
i sitt arbete förhållandet och mellansamspelet deserar tre

teoretiska nivåerna. Teamet kan samtidigt begrundat.ex. om
patients tilltagande påberor isolering ochellersymtomen
isoleringen delvis orsakas dålig ekonomi.om av

En helhetssyn i denna tappning alltså utgångspunktenär
för arbete. UtifrånRVTs denna urskiljer fyra hörn-gruppen
pelare innehåll,verksamt bär hela arbetet. Deav som upp
fyra hömpelarna kontinuitet, flexibilitet,är besök hos pa-
tienten och samarbete. Bakom honnörsorden finns med-ett

arbete för iomsätta dem praktiken. arbets-vetet Denatt
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mässiga innebörden i orden Förstpresenteras senare. en
genomgång de praktiska förutsättningarna.av

Kontinuitet

RVT är olika psykiatriskatreen gemensam resurs som
sektorer på.delar behöver alltså inteTeamet avbryta kon-
takten med patient flyttar från sektor tillen som en en an-

Överkan arbeta med patienten flera år.underutannan,
huvud inte bundet olikaär RVT upptagningsom-taget av
rådens geografiska Ocksågränser. denna anledning kanav

med fog tala kontinuitet i arbetet.man om
Teamet lägger mycket vikt vid kontinuiteten, intestor

minst därför det kan lång tid för psykiskt långtids-att ta en
sjuk upprätta kontakt. i denna kon-Personernaatt tryggen
takt inte utbytbara.är Den trygghet kan uppnås isom en
kontinuerlig kontakt förutsättningär för patientenatten
skall väga på förändring sitt liv. kontinuitetUtansatsa en av
blir det också svårt för följa planeringdenteamet att upp

gjorts tillsammans med patienten, påredat.ex. att tasom
hur ofta patienten deltar i kursen planerade han skulleman

hur ofta han går till sitt arbete och hur han trivs och

fungerar där.
andra hörpelarenDen i verksamheten flexibiliteten- -

innebär i det arbetet lever till sitt dvs.att attman upp namn,
rörlig.är Som inledningsvis sitternämnts de arbe-man som

i inte skrivbordbakom ochtar teamet ett tar emot, utan
färdas i klinikens samtliga sektorer för arbeta därrunt tre att
behoven finns, i patientens miljö, utanfördvs. denegen
kliniska sjukhusmiljön. Med ord Därgruppens egna pro-
blemen dit går vi.är,

Gruppen lägger in följande i begreppet flexibilitet

skall flexibelMan i tid, patientendvs. skall fåvara-
besök inte med bestämt tidsintervall,teamet, ettav

så ofta det finns behov besök. skallManutan som av
också flexibel i dvs. skall träffavara rum, man pa-
tienten i den miljö vistasdär han i hemmet, på
skolan, jobbet etc.

Bil i tjänsten självklarhet eftersomär under störreen man
delen arbetstiden jobbar fältet. sjukhus-Inneuteav
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området vistas på för telefonen kl.attman morgonen passa
8.00-9.30. Vidare har varje vecka rondtid tillsam-man en

med läkare förutsätter på expeditionennärvaromans som
inne på sjukhusområdet i Umeå.

Besök patientenhos

tredje pelarenDen bär arbete vidare-RVTs ärsom upp en
utveckling flexibiliteten innebäroch för del följan-RVTsav
de När arbetar utanför vårdens olika skyddande loka-man
ler kan administrativa eller andra svårigheter,utanman,
direkt på plats kombinera samtalsterapi med praktisk trä-

ning. kan lika väl träffaMan patient bussen elleren
jobbet i terapilokal.som en

På fiket eller i hemmet- för det inteRVT är poäng atten
träffas i vårdlokaler.

träffar patienten iNär dessa realistiska situationer blirman
det också lättare bedömningargöra de ochatt av resurser
svårigheter patienten har. i vardagliga miljöerMötetsom
underlättar också för personalen i vilken utsträck-avgöraatt
ning resultaten behandlingen med mål-överensstämmerav
sättningarna.

En mycket viktig med träffapoäng patientenattannan
utanför psykiatriska vårdmiljöer terapinär eller träningenatt
sker på patientens villkor. den formella vårdmiljönI detär
svårt hamna det gäller bedömningrätt när och planering.att

lättare nej iDet är sittsäga hem. svårtDet äratt eget att
tvinga patienten till något. Allt arbete måste ske i samför-
stånd. Därmed finns också några nödvändiga förutsätt-deav
ningarna för fortsattadet samarbetet.

För kunna knyta ihop trådarna i patientens kontaktnätatt
och för honom i helhetsperspektiv det viktigtäratt ett attse
etablera samarbete utanför psykiatrin. den fjärdeDet ärett
hörnpelaren i arbete. fäster viktRVT vid dennateamets stor
fjärde hömpelare i arbetet förverkligamed helhetssynen.att

Naturligtvis kontaktas hemtjänsten patienten behöverom
stöd och hjälp för klara sig i hemmet. Patientens kontakt-att

inom träffar dåRVT vårdbiträde hemtjänstassis-ochperson
för serviceplangöra för patienten. Självklarttent att upp en

patienten självär med dessa träffar. Serviceplanen skall
innehålla uppgifter vad patienten behöver hjälp med. Detom
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ocksåskall framgå vilken nivå hjälpen skall ha. tillKan
vårdbiträdetexempel och patienten utföragemensamt syss-

Ioma Serviceplanen skall också de kvantitativata upp
aspekterna hjälpen; hur ofta, hur längeav

serviceplanen iNär sätts verket kontaktpersonen påär
till början iRVT med hemmet vårdbiträdet där.när ären

successivDet övergång för patienten samtidigtger en som
kontaktpersonen fungerakan förmodell vårdbiträdetsom en

det gäller förhållningssättetnär till patienten. Efter denna

övergångsperiod fortsätter ha kontaktRVT med vård-att
biträdet för fungera handledare och för följaatt attsom upp
serviceplanen.

Om patienten vårdbiträdetsvarken med eller kontaktperso-
hjälp klarar sköta sin ekonomi, kontaktatt tarnens av man

med socialsekreterare. Kanske patienten berättigad tillären
socialbidrag, kanske kan han få hjälp med sinaatt sanera
skulder. Socialtjänsten också hjälpakan till med planeraatt
patientens ekonomi.

Svårigheten hitta meningsfulla fritidsaktiviteter äratt ett
välbekant problem inom psykiatrin. Inom RVT upptäcker

exempelvis ofta det inte finns studiemöjligheterattman som
psykiskt handikappad Då kontakttarpassar en person. man

med studieförbund, universitetKomvux, eller vilken nivå det
kan gälla för den aktuelle patienten. I samarbete studie-med
förbund har fått i gång cirklar iRVT samhällsoriente-t.ex.
ring, anpassade för öka kunskapen försäkringskassa,att om
länsstyrelse, handikapporganisationer och patien-annat som

kan ha i sitt liv utanför institutionen.ten nytta av
del patienterEn kan utnyttja ordinarie utbildningar. Tea-
försöker stärka deras studiemotivation och studiernamet

planeras i samverkan med lärare och rektorer. Om det

uppstår problem under studietiden, följs de RVT.upp av
självklart mål förEtt alla jobbar med rehabilitering ärsom

få patientenut i någon form arbete. Inom RVTatt tarav
kontakt med brett spektrum arbetsrehabiliterandeettman av

instanser, försäkringskassan, arbetsförmedlingen, AMIsom
och LO-projektet i vilket psykiatrin facketoch tillsammans
arbetar för underlätta för psykiskt handikappadeatt att
komma in på arbetsmarknaden.

Patienten, kontaktpersonen och för arbets-representanter
förmedlingen försäkringskassanoch planerar tillsammans
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önskemålarbetsrehabilitering. Patientenspatientens egna om
i relation till hansarbetstider bedömsarbete,typ osv.av

naturligtvis hittasvårigheter. Måletoch är att ettresurser
så möjligt.patienten bra Dearbete upp-somsom passar

situationen,varierar eftersamarbetsformemaföljande men
följer.kan utse som

till-arbetsträningsperiod kontaktmannenbörjan ärI av en
för successivtpatienten hela arbetsdagen,med attsammans

vecka. Iblandtill dagsin kanskeminska närvaro peren-
på mån-patienten till jobbet baraföljakanske behöverman

igång. Efterförför honom kommaunderlättadagar attatt
träffarkontaktmanräcka medbrukar det RVTsattett tag

för uppfölj-gång i månadenarbetsledarenpatienten och en
genomför förträffarplanering. Sådananing fortsattoch man

skallarbetsträningen denMålet församtliga patienter. är att
till fastleda arbete.ett

förbises.alltför oftaorganisation kanskeKyrkan är somen
kunnande ochfinns, enligt RVT,Här ettett engagemang

kyrkani Samarbetet medarbetet.kan ha nyttaman avsom
år. kan gälla alltunderblivit allt livligare Dethar senare

tillfritidsaktivitetergemenskap,från vanlig mänsklig över
varit medhararbetsträningsplatser. RVT att starta enom

lediga på dagama.för människor Tematverksamhet ärsom
utifrånverksamhet planerasochgemenskapär gruppens

ochönskemål. driver verksamhetenKyrkandeltagarnas
i sammanhang därandramålet för härRVT mansom-

sig verksam-igångsättare drafungerar är att ursom en -
regi.fortsätta i någonden kanheten när annans

sociala kon-patienternasvidga och stärkamedI arbetet att
arbets-anhöriga,medtaktnät talar RVT vänner, grannar,

Särskilt viktigtträffar patienten. ärkamrater och andra som
informeradepatientens anhörigaenligt ärdet RVT att om

rehabiliteringen patienten.inbegripna ioch av
och bekanta RVTpatienten helt saknarOm vänner agerar

relationer. kantill göraför hjälpa Manupprätta t.ex.att att
träffas ifolkKlubben klubb därpå Klubbenbesök en-

bjudaockså hjälpa patientenkanformer. Man attotvungna
ipå signalerpå kaffe. observantAtt varagrannarna

viktigt. sådanocksåi patientens omgivning En upp-anses
orsaken tilltillfälle till diskuteramärksamhet kan attattge

patienten.sig stördkänner aven granne



Bilaga 652199188SOU

står psykofarmakapatienter inomflesta RVTDe som
vårdcentralen. Eftersompåbesökfår sin medicin genom

uppföljningbehandling och görpsykiatrin ansvarig förär
träffa distriktssköter-för debesök vårdcentralenRVT att

Mångapatienterna.medicinen tilllämnarskor ut pa-som
vanligtillframgångtienter detupplever att ensom en

för behövasin medicin i ställetvårdcentral för hämta attatt
vårdcentralen kanmedetablerad kontaktgå till psyket. En
somatiska besvär.kommandeockså inför eventuelltbravara
givitårserfarenhet, tio arbete RVT, ärviktigEn attsom

absolutinte skeutslussningen från institution kan tvärt. Ett

inslussning iparallellt medstegvis,krav den skall skeär att
får intelångtidssjuka slutapsykisktsamhället. Arbetet med

vårdbiträdeshjälp tvåpatienten får lägenhet ochmed att en
lämnapsykiatriska vården kantimmar i denveckan. Innan

imåste vänja sig vid bo lägen-patienten sikte han att enur
perspektiv närmiljön.sitt tillför vidga Etthet att senare

sårehabiliteringen arbete för demsista i är ettsteg som
patienten harmed ord Förstönskar. Eller närRVTs egna

själv insluss-livskvalité han önskar,uppnått den ärsom
klar.ningen i samhället

övergripande målsättning dub-perspektiv blir RVTsdettaI

patienten in i ochhjälpa kommabel gäller detDels attatt
service och sysselsätt-utnyttja tillgängliga utbudetdet av

sinatill samhället utvecklarning, detdels gäller attatt se
psykisktpå bättreverksamheter sätt motett som svarar

handikappades behov.

Lundellkontaktperson Thori Larsson, Margareta
Psykiatriska kliniken,adressuppgift Rörliga vårdteamet,

UMEÅRegionsjukhuset, 901 85
telefon 090-10 26 71

1 I-0994I
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FÖRSÖKSVERKSANIHET MED CASE-MANAGE-
MENT INOM KUNGSHOLMENS PSYKIATRISKA

SOCIALTJÄNSTENSEKTOR I SAMARBETE MED I
STOCKHOLM

Kungsholmens psykiatriska patienter behöver sjukhus-som
vård på grund långvarig psykos läggs 62avd.av en
Szt Görans sjukhus. För till stånd effektivare rehabili-att
tering har avd. 62 omorganiserats samtidigt psykos-som en
enhet har etablerats inom sektorn där både öppen- och
slutenvården ingår. Kontinuiteten stärks både utökatgenom
kontaktmannaskap, där kontaktmännen från slutenvården
slussar ut patienterna till öppenvården, och inte-genom
grationen öppen- och slutenvården i planeringshänseende.av

Amerikanska erfarenheter har visat kontinuitet behövsatt
utanföräven psykiatrin vid rehabilitering långvarigtav

psykiskt sjuka. Case-management, har framväxtsom som
lösning för detta, kan beskrivas professionellten ettsom

kringnätverk patienten, i samarbete familjen,med för att
hjälpa patienten hitta irätt det kompliceradeatt samhället.
Kungsholmssektoms management-projekt harcase som
övergripande syfte kunskap patientens förut-att genom om
sättningar och samhällets medel socialtjänst, arbetsvård,
försäkringskassa m.m. stödja, utveckla och rehabilitera
patienten till bättre livskvalitet. Under treårsperiod meden

1990-09-01 skall projektetstart utveckla och utvärdera en
svensk management-funktion fungerar över grän-case som

mellan socialtjänsten psykiatrin.och Genomförandetserna
isker form samarbete mellan socialtjänstensett distrikt 3av

i Stockholm och psykosenheten inom kungsholmssektorn.
Projektet, har planerats i samråd med psykiatriutred-som
ningen, består faser.treav

I utvecklingsfas har två stöd-en management-teamcase
team etablerats. Ett stödteam består fyraav personer so--
cialsekreterare 20 timvecka, kurator 10 timvecka, kon-
taktperson sjuksköterska eller skötare 40 timvecka och
läkare eller psykolog 10 timvecka. Riktlinjer för deras
arbete har utformats och stödteamen har under månadersex
utvecklat fungerande arbetssätt.ett Patientemas situation

stödteamens förväntningar harsamt mätts. Teammedlem-
obligatorisk utbildning i bl.a. imarna ges managementcase

Sverige, på schizofreni, rehabiliteringsprogram, tidigasyn
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varningstecken, social färdighetsträning, psykiatri alt. social-

tjänst m.m.
I genomförande fas fr.0.m. 01.03.91. får varje stöd-en

arbeta med tio patienter under två års tid. Projektetsteam

målgrupp de patienter riskerarär få långa vårdti-attsom nu
der hospitaliseringsskadormed följd intedeattsom genom
klarar isig vård stödresurser.öppen skall haDeutan extra
diagnosticerats långvarigt 6 månader psykotis-mer änsom
ka. patienterUrvalet mellan försöksgruppema de tvåav

20 patienter och kontrollgrupp skeddeteamens sza en
slumpmässigt utifrån patientervarannan de skrevs insom

avd. 62. Kontrollgruppen stödteam tillgång tillharutan
exakt behandlingsutbud patienter.stödteamenssamma som
Stödteamets uppgift planera de åtgärder behövsär att som
för patienterna skall få bästa möjliga vårdservice ochatt

de iaktuella samhället erbjuda. Vidarekansom resurserna
skall förstödteamet åtgärderna genomförs.ta attansvar
Stödteamet träffas rutinmässigt gång i månaden, kanen men
vid behov ha utgår från psykiatrinstätare möten. Mötena
individuella vårdplaner efterbyggs behov. Patientenutsom
inbjuds till alla har med honomhennemöten göra. Iattsom
genomsnitt får varje teampatient totalt 6,5 timmar i veckan

tid, cirka 0,5 timmar används förteametsav varav case
för stödteamet vilar social-möten. Ansvaretmanagement

tjänsten och socialsekreteraren blir sammankallande.
I utvärderingsfas skall utfallet mätningprövasen genom

individuell inläggningstid, intagningar,LSPV symtom-av
nivå, medicinkonsumtion, jagstyrka, livskvalitet, sociala

social funktionsnivånätverk, anhörigasoch de börda samt
stödteamens erfarenheter. Projektets huvudhypotes är att

effektivisera rehabiliteringspro-mangement attcase genom
bidrar till positiv utveckling för schizofrenacessen en pa-

tienter jämfört med utvecklingen för patientkategorisamma
sekundärEn hypotes ärutan management. att,case om en

positivare utveckling för patienterna såkan skönjas, kommer
den ingårpersonal i upplevastödteamen arbetetattsom som
stimulerande tillfredställande,och vilket i sin bidrar tilltur
minskad personalomsättning sjukfrånvaro.och Sammanlagt
beräknas projektet 2,3 milj.kr. förkosta 3 år, exkl.runt
lokalkostnader genomföranpersonalkostnader undersamt
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defasen. Projektet beviljatshar för förstamedel året från
arbetslivsfonden.

Åbergkontaktperson Anna Wistedt, projektledare,
Tim Cressel, utvärderare

adressuppgift Kungsholmens psykiatriska sektor,
Serafens sjukhem,
Bolinders plan 112 24 STOCKHOLM

telefon 08-654 06 00vx

SAMS-VERKSAMHETEN INOM KLINIK 1 I
LJUNGBY samverkansgrupp för länssjukvårdspsykiat-en-
rin och socialtjänsten tillkommit samarbetsavtalsom genom
mellan landstinget och Markaryds kommun. finnsdagI
motsvarande SAMS-verksamheter för samtliga kommuner i

Kronobergs län.
leva tillFör den psykiatrins intentioneröppna däratt upp

fler människor psykisk sjukdommed skall vårdas hemma
behövs psykiatriutbildad personal på fältet tillsammansute
med primärvård socialtjänst.och Markaryds kommunInom
skall SAMS-gruppen fylla funktionen.den Verksamheten

påbörjades i oktober 1988 omfattadeoch då två sjuksköter-
skor. Fullt utvecklat skall beståSAMS-gruppen avdel-av en
ningsföreståndare, sjuksköterskor förde-skötaretre samt sex

Älm-lade på de kommunerna Ljungby, Markaryd ochtre
hult. Personalen anställd det psykiatriskaär sjukvårds-av
distriktet och tillhör psykiatriska kliniken il Ljungby.

arbetet gickNär startade SAMS-personalen och inter-ut
vjuade sina blivande samarbetspartners för skaffaatt person-
kännedom och insikt i deras arbetsfält. Samtidigt började

arbeta aktivtäven fältet med hem-man gemensamma
besök. gjordeMan inventering depotpatienteräven en av
och nätverkssammanställning dessas kontakter meden av
vårdgivare och statliga instanser. projekt följsDetta upp
varje år då samtliga depotpatienter förkallas bedömning och

provtagning.
SAMS-gruppens huvudarbetsuppgifter i dag preventivtär

psykiatriskt omvårdnadsarbete formi av

utbildningsinsatser till socialtjänsten primärvården,och-

handledning och konsultationsinsatser,-
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klarlägga psykiatriska omvårdnadsbehov,-

samarbetsformerutveckla för psykiatri, primärvård och-
socialtjänst.

SAMS-personalen förlägger också del sitt arbete tillen av
kommunernas gruppboende för psykiskt handikappade och
tillhörande aktivitetscentraler. förDessutom ansvarar man

de patienter lider långvariga psykoser haratt som av en
kontaktman bland skötarna inom SAMS-gruppen. Den

primära kontaktmannen ombesörjer patienten haratt en
individuell omvårdnadsplanering och denna hålls aktuell.att
Kontaktmannen bör också förarbeta förebygga åter-att
insjuknande och handla snabbt patienten mår dåligtom

lyhörd för signaler från patienten själv ellerattgenom vara
dennes omgivning. Syftet höja omvârdnadskvalitetenär att
för dessa människor.

enlighetI med SAMS-avtalet planerar och genomför
SAMS-gruppen utbildningsdagar för socialtjänstensäven och

primärvårdens Påpersonal. SAMS-gruppens liggeransvar
bl.a. hålla i de 2-s.k. dag och dag 3- utbildningarna, däratt

dag 2 riktar sig till såväl hemtjänst- primärvårdsperso-som
nal medan 3 riktar sigdag endast till hemtjänsten. 2Dag är
utformad så varje inom klinikenhet l kortfattatatt presente-

sin verksamhet. 3 bygger påDag hemtjänstpersonalenattrar
får arbeta patientfallmed autentiska utvalda SAMS-grup-av

3 mindreUnder dag arbetar i lösning-därpen. man grupper
Ävenkring varje enskilt fall diskuteras. för primärvårds-ar

personalens del finns dag 3 planerad skall behandlaen som
psykofarmakas verkningar och biverkningar i enlighet med

primärvårdspersonalens önskemål.egna
dag 2- 3-utbildningFörutom och dag ägnar SAMS-grup-

hel del tid utbildning och handledning påattpen en ge
fältet och då iarbetar huvudsak enligt den s.k. metaplan-
modellen. Oftast handlar det handledning kringattom ge
problem uppstått i relationen mellan patient vård-ochsom
givare, främst då primärvårdmed eller hemtjänst, men
handledning till servicehus, vårdhemäven och dag-ges
centraler Från jobbarSAMS-gruppen då oftast medetc. man
patientbemötande och patientförståelse. infor-kanMan t.ex.

patientens sjukdom. flest dessaDe ärenden ärmera om av
icke psykiatripatienter och handlardet då förebyggandeom

41-11-0994
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psykiatriskt arbete.
del utåtriktadhelSlutligen bedriver SAMS-gruppen en

SAMS-verksamhetenharverksamhet. Bl.a. presenteratman
dokumentationvârdhögskolor. arbetar medävenMan av

övriga klinikens arbetesåväl SAMS-verksamheten som av
infor-skriftligvideoñlmatisering, diaspel ochmed hjälp av

mation.

LjungbySAMS iPia Svensson, samordn.kontaktperson
klinikPsykiatriskaadressuppgiñ SAMS-verksamheten,

82 LJUNGBY341Lasarettet,
0372-876telefon 27

FÖR PSYKISKT HANDI-SAMVERKANSPROJEKT
social-LOSA-projekts.k.KAPPADE I LUND ett som-

Landstinget sedantillsammansförvaltningen driver med
1986.

till projektet. arbetarTvå socialsekreterare knutna Deär

primärvård ochsamverkansfrågor psykiatri,med mellan
behoventjänster ingår utredasocialtjänst. derasI att av

förhandikappade desärskilda för psykiskt samtresurser
problematik. tjänsternapsykiatrisk Imissbrukare har ensom

ochuppsökande verksamhetingår dessutom att genom
handikappade erbjudamed psykisktindividuella kontakter

följaenskilde vård och stödden adekvat attsamt upp er-
genomförs.bjudna insatser

Gunilla Nilsson, social-Adolfsson,kontaktperson Lena
sekreterare

221 00adressuppgift Socialförvaltningen, LUNDBox
telefon 046-35 55 14



SOU 199188

3Bilaga

management-Beskrivning av case

liknande funktioner i Sverige
målgrupperför olika

l Inom rättsväsendet

Övervakare1.1

kriminalvårdens frivård förInom övervakareutses personer
enligt antingen till skyddstillsyngällande dömtsrättsom
straffpåföljd blivit villkorligt frigivna. Såellersom som som

frivårdens övervakningsinstitut årutvecklats under senare
finns vissa management-funktionen.likheter med case

Frivårdens övervakningsinstitut hafthar tradition ettav
starkt inslag frivilliga insatser, lekmannaövervakares.k.av
ersättningen 200för närvarande kr. klient och må-är per

antingennad. Lekmannaövervakaren kan närståen-vara en
de, då för sin anförvant, ellerövervakareärsom en person

klien-sin yrkesutövning i kontakt medkommersom genom
och låter sig förordnas social-övervakare,ter t.ex.som

ärsekreterare, poliser m.fl. underEn tendens ärsenare
dock andelen lekmannaövervakare minskat medanatt an-
delen frivårdenövervakare med anställning inom ökat.

Antal klienter tjänstemannaövervakare skall ha,som en
eller 30 klienterden s.k. ärendenormen, för närvarandeär

möjlighet förhandläggare. handläggaren kan dockEnper
anlita för sina 30lekmän övervakare delattvara som en av

klienter, i gengäld lekmännen handledning. Sommen ge
tjänsteman frivården uppgif-inom har dessutom radenman

inte direkt med själva övervakningenhar göra.ter attsom
Enligt gällande föreskrifter åläggs tjänste-handläggande
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minst gångatt fjortondeman dag ha någonen formvar av
kontakt med klienten i övervakningsärende.ett Enligt fri-
vårdsförordningen skall den dömde och övervakaren så snart

möjligt efter domen sammanträffasom med skyddskonsulen-
Därtill ärten. övervakaren skyldig göra minst hem-att ett

besök hos klienten. I övrigt formenär för kontakt mellan
övervakare-klient inte reglerad. Kontaktfrekvensen i ett
övervakningsärende kan dock fastställas antingen i det för-
slag till behandlingsplan föreläggs domstolen inför domsom
eller verkställighetsmyndigheten.av

En arbetsgrupp inom regeringskansliet har i samarbete
med kriminalvårdsstyrelsen arbetat med översyn kri-en av
minalvårdens innehåll och verksamhetsformer, inkl. fri-
vården. I nyligen publicerad Frivårdensen arbets-rapport,
former och Ds 199110, beskrivs frivärdensresurser fram-
växt och nuläge arbetsgruppenssamt förslag till förändring-
ar.

Frivårdens funktion i dagsläget beskrivs i arbetsgruppens
enligt följanderapport

Frivårdsmyndigheten har enligt frivårdsförordningen ansvar
för utreda i vilkenatt utsträckning klienten behöver frivårdens
medverkan för förmedling stöd och hjälp. I fråga hjälp-om
funktionen understryks i förarbetena till 1983 års lagändringar
prop. 19828385 56 kriminalvårdens klienteratt is. enlighet
med normaliseringsprincipen har tillrätt samhälletssamma
stödåtgärder och vårdinsatser andra medborgare. Frivår-som
dens roll inskränker sig till förmedla hjälpenatt och att svara
för vissa kompletterande uppgifter.

Frivården förutsätts emellertid också själv tillhandahålla en
kompletterande service ingå medatt hjälpresursergenom egna
när de reguljära sarnhällsorganen sviktar. Detta motiveras med

frivårdsklienternaatt i utsträckning tillhörstor de sämst lottade
i samhället och därmed också de hjälpbehövande. Frivår-mest
den skall med andra ord hjälpresurser kunna erbju-genom egna
da positiv särbehandling.en

Att frivården över huvud har hjälpandetaget uppgift ficken
enligt föredragande statsrådet kompromiss mellanses som en
normaliseringsprincipen och de faktiska förhållanden görsom
särskilda hjälpåtgärder ofrånkomliga för kriminalvårdens klien-

Han betonade vidareter. den främstaatt anledningen till denna
särbehandling är befarar frivårdsklienteletatt attman denutan
skulle löpa risk hamna siststor i könatt hos de allmänna
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19828385i praktiken bli hjälpserviceorganen och prop.utan
56-57 14-15.s.

management-funktionen för psykiskt störda brukarCase

motiveras skulle löpaockså bl.a. med de utan den storatt
risk bli hjälp därför i utsträckning till-deutan att storatt

självai samhället inte kan bevakahör de lottadesämst som
oftasina intressen. Ytterligare de aktuellaaspekt ärär atten

samtidigt. gäller förhos flera myndigheter dettaAtt även
frivårdens också iklientel konstateras arbetsgruppens rap-

samverkansfor-måste därför utvecklaSträvan attport. vara
kanförhindrar rundgång för klienterna och sommer som

61effektivtsamarbetetgöra mer
svår-samverkansparter bedömtsdeEn mestsom varaav

tillgänglig för frivårdens klienter har varit den öppna psy-
funktionkiatrin. syfte frivårdens förmedlandeutvecklaI att
reguljä-och uppnå förbättrad tillgång till samhälletsdärmed

fri-kriminalvårdens klienter tillfördesvårdresurser förra
expertis.psykiatriskvården medel för Socialmedicinsk och

tillkommit användas för arvodenmedel har bl.a.Dessa att
iför frivårdspsykologer,läkare konsultbasis och men

för förmedlande länk till den allmännastället denutgöraatt
förhälso- sjukvården medlen har detoch avsattavarsom

i fri-varit praxis läkare och psykologerdessaattsnarare
vården utfört insatser.behandlande

frivårds-Likaså i frivårdens regi byggts s.k.har det upp
Anledningen tillhotell, inackorderingshem o.d. detta är att

kriminalvårdsberedningen, i börjanverksamsom var
uppgift för fri-1970-talet, ansåg det centralbl.a. att var en

därför föror-vården klienternas bostadsproblem ochlösaatt
kriminalvården.dade utbyggnad särskilt inomboendeen av

Flertalet särskilda boendeformer har dock aweck-dessaav
bostadsförsörjningenlats successivt med hänvisning till att

inomarbetsgruppkommunalt Nämndaär ett rege-ansvar.
återstårringskansliet de bördock ävenatt som av-menar

vecklas.

övervakningsinstitut i realiteten utveck-Så frivårdenssom
liknas vidlats i Sverige det i vissa avseenden kunnaskulle

management-funktion. förarbetena prop.Ien case
förmed-l982l83z85 frivården främst fungeraavsågs som

framgår docktill myndigheter. dessalande länk andra Av
tillhandahålla komplette-också frivården förutsätts självatt
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rande hjälpresurser denär reguljära samhällsorganen svik-
tar.

Nämnda arbetsgrupp poängterar dock det inte rim-äratt
ligt från principiella utgångspunkter kriminalvården utföratt
arbetsuppgifter sjukvärdshuvudmannen enligt normali-som
seringsprincipen skall för. 199110Ds 60svara

Arbetsgruppen framhåller ytterligare principiellaett par
ställningstaganden för frivårdens framtida utveckling som
har beröringspunkter med s.k. management-funk-en case
tron

Enligt vår mening bör rollfördelningen mellan frivården och
de samverkande myndigheterna tydlig.göras Det naturligtär att
frivården samordnar de deltagande myndigheternas insatser,
rekryterar deltagare till för de pedagogiskaprogrammen, svarar

följer och utvärderar.momenten Frivårdensamt bör däre-upp
inte för behandlingen. 65mot svara

Kriminalvårdsberedningen framhöll sinpå tid bl.a. detatt
fordras insatser för utreda och påvisastora klienternas socia-att

behov för ansvariga myndigheter och råda och stödja klien-
på det personliga planet SOUterna 197464. Detta är en

utgångspunkt för frivårdsarbetet alltjämt har aktualitet.som
38.

Frivården bör också verka for kommunerna kompletteraratt
sin reguljära service med särskilda för boende- ochprogram
arbetsträning och behandling för med särskilda behov.grupper

65

En grundläggande skillnad i förhållande till case manage-
ment-funktionen för psykiskt störda är Övervakning iatt
första hand är straffpåföljd innefattar tillsyns- ochen som en

Övervakningkontrollfunktion. är således inte frivilligen
hjälpåtgärd eller något kan rättighet för densom ses som en
dömde.

1.2 God man

förekommerDet bland psykiskt störda har godatt man en
eller förvaltare utsedd. Vanligen förknippar dessaman man

förordnade med förvaltning ekonomiska till-personer av
gångar. Förordnande god eller förvaltare förav man psy-
kiskt störda har stöd i Föräldrabalken 4 § god man och 7 §
förvaltare.
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hämmad förståndsut-sin sjukdom,grundOm4 § någon på av
förhållandeliknandehälsotillstånd ellerförsvagatveckling,

egendomsinförvaltabevaka sinmed rätt,behöver hjälp att
förordnadet behövs,skallsörja för sin rätten,eller omperson,

meddelasfår inteFörordnandehenne.för honom ellergod man
inteskallgodför vilkensamtycke den utses,utan ommanav

meningeller henneshanshindrartillståndden enskildes att
inhämtas.

sådanföreliggerdetbeträffande vilken7 § Om någon en
sinsig ellervårda§ ståndisituation 4 är atturangessom

eller henne.för honomförvaltareförordnafåregendom rätten
, godtillräckligtdetförordnas, ärdock inteFörvaltare får attom

mindreenskilde på någotdenförordnas eller annatattman
får hjälp.ingripande sätt

bestämmel-allmänna13 regleras dekapitelföräldrabalkensI

förpliktelser.förvaltaresochgod mansserna om
i föräldrabalkenkapiteli debehandlar lagtextenövrigtI

kringdetaljerfrämstförmyndarskaphandlar m.m.som om
bli aktuellaåtgärder kanvilkaochegendomsförvaltning som

sittförsummarförvaltareellergodförmyndare, manom
godeförmyndares,behandlarkapitel 15uppdrag. I som
dess-egendomsförvaltning finns detförvaltaresochmäns

tillm.fl.förmyndares rättparagraf handlarutom omsomen
skäligt arvode.

socialtjänsten2 Inom

enligtpersonlig assistansoch2.1 Stödperson
socialtjänstlagen

fanns detkraft år 1982iträddeSoLsocialtjänstlagenInnan
bamavårdslagennykterhetsvärdslagen och etti den gamla

övervakare,inkluderadevilketövervakningsinstitut, bl.a.

lagenbarnavärdsman. denoch Iförbindelseman ersattesnya
förordnamöjlighetenövervalmingsfunktioner meddessa att
utvidgadlageni denkontaktperson, gavs ennyasomen

funktion.
till konstateras197980 l SoLförarbetena prop.I

avsedd kunnakontaktperson ärförordnaMöjligheten attatt om
föranlederdesituationerbetydligt fler änutnyttjas i attsom nu

Kontaktpersonförbindelseman.ellerövervakareutserman en
behovenskilde hardenförordnas så attskall kunna snart av
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stöd, råd eller hjälp. Det kan fråga vård-t.ex. attvara om en
nadshavare begär hjälp i vårdnaden eller nämnden medatt
hänsyn till barns förhållanden söker kontakt med föräldrar och
erbjuder kontaktperson. Det kan gälla ungdom med tonårs-
problem eller missbrukare behöver personligt stöd.som

Kontaktpersonens väsentligaste uppgift skall fungeraattvara
personligt stöd och hjälpa till olika Om densätt.ettsom

enskilde missbrukar alkohol eller narkotika kan kontakt-t.ex.
förmedla läkarbesök, besök alkohol-på eller narko-personen

manvårdsklinik I vissa fall kanske kontaktperson ävenetc. en
kan hjälpa den enskilde bryta sig iloss sammanhangetatt enur
olämplig miljö. Kontaktpersonen skall kunna underlättaäven
för den enskilde ordna utbildning, söka arbete ochatt att att
skaffa bostad. skall också hjälpaHan söka den enskilde till en
meningsfylld fritidssysselsättning. Det samtidigt viktigtär att
kontaktpersonen inte tar över vad den enskilde kan självgöra

i stället söker aktivera honom. 227-228.utan

förarbetenaI betonas vidare förordnande kontaktper-att av
alltid frivilligt.skall detNär gäller behovsbedöm-son vara

ning och till kontaktperson konstateras följande.rätt

Enligt socialutredningen ankommer det socialnämnden att
det finns behov kontaktperson.pröva Någon tillrättom av

kontaktperson motsvarande den till barnavårdsmanrätt som nu
finns enligt 3 § BvL kommer det inte finnas. Liksomatta so-
cialutredningen jag skillnaden inte blir i prakti-såatt storanser
ken. Den begär kontaktperson torde också behöva så-som en
dan. 229.

det fråganNär gäller kan bli kontaktpersonom vem som
konstateras följande i propositionen.

Socialutredningen det inte sällan kan föredraatt attanser vara
anlitar förtroendevald eller helt utanför socialtjän-att man en en

stående Bl.a. har det betydelse den enskil-sten stor attperson.
fårde kontaktperson han känner förtroende för. Kon-en som

taktpersonen bör därför kunna bland såväl socialtjänstensutses
personal förtroendevaldaoch andra Samverkansom personer.
med olika organisationer bör få betydelse för rekryteringen.

229.

propositionen vidareI betonas kontaktpersonen inte böratt

skyldig till socialnämnden med hän-att rapportervara avge
visning till betydelsen förtroendefull relation mellanav en
klient och kontaktperson.
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kontaktper-möjlighetensocialtjänstlagenI nämns att utse
endast radermed ettson par

ellerkontaktpersonNänmden särskildkan utse enpersonen
ioch hansuppgift hjälpa den enskildefamilj närmastemed att

ellerenskilde begärpersonliga angelägenheter, den sam-om
10 § tredje stycket.tycker till det.

till bistånd,från socialstyrelsen Rättende allmänna rådI
stårlageni samband med den19811 utfärdades nyasom

följande kontaktpersonläsaatt om

särskildSoL kan nämndenEnligt 10 § tredje stycket utse en
enskilde ochuppgift hjälpa denfamilj medeller attperson en

situationervissapersonliga angelägenheter. lhans inärmaste
sådanbiståndtillgodoses enskildes behovden attgenom enav

kontaktfamilj kankontaktperson eller Det t.ex.utses. vara
det stödproblem behövermed olika sociala somsompersoner

inne-enskildaeller flerasärskild kontakt med personeren en
tillräckligt stabilsaknarbär. det gälla demSärskilt kan som en

kon-kontaktperson ellermiljö. Ofta kanpersonkontakt i sin en
placering i familje-alternativtaktfamilj lämpligare änettvara

79-80.boende.hem för vård ellereller hem

föredrakontaktfamiljvissa situationer kanl attvaraen
lagstiftningenframför enskild kontaktperson. I nämnsen

uppfattas fyllabåda sådant de kandessa på sätt attett sam-
1979801funktion. förarbetena till lagen prop.Ima

kontaktfamiljkring226 vissa tankarutvecklas separat.s.

anlitar famil-socialvårdenkontaktfamiljMed attmenas-
uppgift olikafrivilliga medjer medarbetare attsom

ellerstöd förmed ochha kontaktsätt ett personervara
familjer sociala problem.med

traditio-denviktigt i verksamhetenDet är tonaatt ner-
med-vårdare- klientrollen och bygganella och upp en

gemenskap grundasmänsklig kontakt och ettsom
gemensamt ansvar.

kontaktfamiljemaLiksom inom hemma-hos-arbete bör-
för socialtjänsten.utredningsresursinte utnyttjas som en

medförtroendefullt samarbeteförsvåraskulleDetta ett

stödja.sökerden man



78 Bilaga 3 SOU 199188

viktigtDet är i samarbetet söker vidgaatt stödmot-man-
sociala kontakter. kantagarens Det exempelvis gälla

fritidssituationen, arbetsplatsen, bostadsområdet eller
skolan.

Fackliga organisationer, idrottsföreningar börm.m.-
kunna hjälpa till med och har också visat intresse för att
mobilisera denna Jag dettyp av resurser. ser som en
naturlig utvecklig sådana insatser i framtiden initierasatt
och förmedlas inom arbetsplatsen, bostadsområdet eller
liknande socialtjänsten blir formellt inblandad.utan att

Försöksverksamhet med såväl stöd- eller kontaktfamiljer
med s.k. vuxenkamrat hade förekommit flera häll isom

landet redan innan begreppen kontaktperson kontakt-resp.
familj fördes i den lagstiftningen. Vissa erfarenheternya
frän sådan verksamhet med kontaktfamiljer Skånepro-en -
jektet redovisas i propositionen 227.-

Kontaktfamiljsverksamheten kan bli positiven resurs-
endast visar respekt för enskilda männi-storom man
skors integritet. Dessutom krävs medvetenhet riskerom
för uppkomst bindningar och beroendeförhâllanden.av

Socialtjänsten bör vidare nödvändigt ekonomiskt stödge-
och bistånd med kompletterande utbildning och handled-
ning.

förefallerDet viktigt undvika kontaktfamiljer fåratt att-
alltför tunga ärenden, åtminstone bör familjens arbete
i sådana situationer kombineras med yrkesmässigtmera
socialt och psykologiskt stöd.

En sammanfattning vad kontaktperson enligt SoL kan haav
för funktion följandeutgör citat, hämtatärsom ur en rap-

En vanlig människa, socialstyrelsenport redovisar 19853
behandlar erfarenheter kontaktpersonsverksamhetsom av

En försiktig slutsats kontaktpersonen är socialnämndensett av
instrument i arbetet med sociala problem, de mindre ochett av
hittills relativt oprövade, under betingelser kansom gynnsamma
utvecklas till tillgång inom socialtjänstens förebyggande arbe-en
te. 10
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Personlig assistans

socialtjänstlagen 6 slås den enskildes till bistånd fastI § rätt

6 enskilde§ Den har till bistånd socialnämnden för sinrätt av
försörjning och sin livsforing i övrigt, intehans behov kanom
tillgodoses på sätt.annat

enskilde skall tillförsäkrasDen biståndet skäliggenom en
levnadsnivå. Biståndet skall utformas det stärker hansså att

leva självständigt liv.att ettresurser

form bistånd social PersonligEn kan hemtjänst.av vara
assistans kan form social hemtjänstsägas ärvara en av som

skräddarsydd till den enskildes sociala situationbehov,mer
och önskemål hemtjänstvad traditionell oftast klararänegna

tillgodose. fysisktPersonlig assistans berör främst ochattav
psykiskt handikappade 21 iäldre. § SoL behandlarsamt so-
cialnämndens skyldigheter människor handi-medgentemot
kapp.

21 § Socialnämnden skall verka for människoratt som av
fysiska, psykiska eller andra skäl betydande svårigheter imöter
sin livsföring får möjlighet delta i samhällets gemenskap ochatt
leva andra.som

Socialnämnden skall medverka till den enskilde fåratt en
meningsfull sysselsättning och han får bo på sätt äratt ett som

efter hans behov särskilt stöd.anpassat av
Kommunen skall inrätta bostäder särskild service förmed dem

till följd sådana svårigheter i första stycketsom av som avses
behöver sådant boende.ett

genomgångI aktuell rättspraxis vid socialstyrelsen vaden av
gäller personlig assistans konstaterar Bertil Bagger-Sjöbäck
1990 stödformen personlig assistans kan ha olika in-att
riktning indelar tillgängligaoch de rättsfallen i följande kata-

goner.

I1 Hjälp och istöd dagliglivsaktiviteter önskemålutan om
viss personvissa personlig assistent.personer som

12 Hjälp och i dagliglivsaktivitet medstöd önskemål om
viss personvissa personlig assistent.personer som

Hjälp och stöd i särskilda situationer för vissaoch än-
damål såsom
utbildningstudier, formi elevassistentt.ex. av
förvärvsarbete, ofta benämnt arbetsbiträde
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3 fritidsverksamhet där mellan personliggränsen assis-
och ledsagarservice ofta flytande.är 1tens

Handikapputredningen har i sitt betänkande 199146,SOU

föreslagit förändringardel vad gäller möjligheten fören
enskilda få personlig assistentatt

rättighetA. tillEn personlig assistans införs i den ut-av
redningen föreslagna lagen, stöd serviceLag och tillnya om
vissa funktionshindrade LSS. enskildeDen skall hos kom-

ha få sådanträtt stöd, antingen i formattmunen av person-
lig assistans anställd kommunen eller i form ekono-av av
miskt bistånd för själv sådanordna assistans. Rättighetenatt

alla kan ha behov insatsen och till-avser som anses av som
hör personkretsen för LSS. Personkretsen formulerad iär
LSS 1

l § Denna lag innehåller bestämmelser insatser för sär-om
skilt stöd och särskild service personer

med utvecklingsstörning, autism eller med bestående be-
gåvningshandikapp efter hjärnskade i ålder ellervuxen

med andra och varaktiga fysiska eller psykiska funk-stora
tionshinder, inte beror på normalt åldrande, föror-som men som
sakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och där-
med omfattande stödbehov.ett

socialförsäkringsförmånB. En assistansersättningny - -
införs för stödbehov överstigande 20 veckotimmar för dem
i LSS personkrets kan ha behov insatsen ochsom anses av

fyllt 16 år bor i boende, servicehus eller hossamt egetsom
familjanhörig. stödbehovFör understiger 20 veckotim-som

och i övriga situationer kommunen alltidär finans-ävenmar
iellt ansvarig.

2.2 Kontaktman enligt LVM

1988870Lagen vård missbrukare i vissa fallom av
LVM är kompletterande lagstiftning till SoL. Till skill-en
nad från SoL innehåller bestämmelserLVM vård utanom
den enskildes samtycke. nyhet efter revideringenEn av

häromLVM året det iär lagtext slås fast socialnämn-att att
den har skyldighet tjänsteman s.k. kon-att utseen en som
taktman för den tvångsvårdade redan under utredningstiden.
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missbrukareberedauppkommitfråga att8 § När enomen
redo-länsstyrelsensocialnämnden lämnaskall entvångsvård

vidtag-tidigareforförhållandenmissbrukarens samtförgörelse
ocksåskallSocialnämndenåtgärder.planerade angeoch forna

hemmetutanförvårdvilkenochskeintagning kanhemi vilket
sker.intagningplaneras, omsom

enligtredogörelsenmedsambandiskallSocialnämnden att9 §
skallnämndenhostjänsteman svara8 § somupprättas utse en

vårdgivare.olikaochmissbrukarenmedkontakternaför

sär-fastlagtendastdet attLVMursprungliga endenI var
för kon-skullenämndenvid attutsestjänstemanskild svara

ochintagentid dennedenunderklientenmedtakterna var
vidförestår vårdendenmedsamrådidenna somatt person
ochstöd-förberedaskallintagneoch denLVM-hemmet

från hemmet.utskrivningeftertidenförhjälpinsatser
198788147lagen prop.revideradetill denförarbetenaI

konstateras

förutsätter§§13-15och att5lagstiftninggällande enNu
i lag-direktinteemellertidsker. Det sägsvårdenplanering av

i dettasocialnämndensbörmeningminEnligt ansvartexten.
skyldighetnämndens utsebör attVidareförtydligas.hänseende

missbruka-medkontakternaförskalltjänsteman svarasomen
slåsutredningstidenunderredanvårdgivareolikamedochren

fast i lagtexten.
pla-upprättakontaktmannenföruppgift attbörDet envara

stöd ochdetredovisningbl.a.innehållabörPlanen avennen.
vårdtiden.underplanerarsocialtjänstenbehandlingden som

behovvilketbedömningsig pågrunda avPlanen måste aven
57föreligger.behandlingstöd och som

i198226socialstyrelsen utrådallmänna an-de gavI som
vadföreskriftervissaursprungliga LVMtillslutning ges

35-36.kontaktmangäller

hostjänstemanantingenkanKontaktmannen envara-
nämnden.suppleantledamotellernämnden aven

oberoendefattasenligt LVMkankontaktmanBeslut om-
åtgärden.tillinställningklientensav

klientenkontaktmanhelstGivetvis bör utse somenman-
ellerföreslår accepterar.



82 Bilaga 3 SOU 199188

Kontaktmannen bör försöka inleda kontakten med miss--
brukaren så socialnämnden fårsnart kännedom attom
det kan bli aktuellt med LVM-vård.

Kontaktmannen bör initiativ hålla kontakteget med-
den intagne och göra regelbundna besök på institutio-
nen.

Kontaktmannen skall tillsammans med klienten och-
LVM-institutionen planera och förbereda de insatser

skall följa på utskrivningen, bl.a. utbildning,som arbete
och bostad och har avgörandeannat betydelsesom en
för tillvaro.normalen

Klienten skall kunna vända sig till kontaktmannen för-
råd och stöd han möter problem under vårdtiden.om

ochI med utskrivning upphör kontaktmannens funktion-
enligt LVM formellt beslut,utan kontaktmannenmen
kan med fördel övergå till bli klientens kontaktpersonatt
enligt 10 § SoL, inte klienten föredrar kontakt-om en

friståendeär från socialnämnden.person som

Vid jämförelse med den kontaktpersontyp kanav utsessom
enligt SoL finner avsevärda skillnader vad gäller formman

funktionoch för kontaktman enligt LVM. kontaktman-Att
alltid är befattningshavare hos socialnämndennen ochen att

beslut kontaktman kan fattas klientens samtyckeom utan är
förmodligen de väsentligaste skillnaderna. Likaså kon-att
taktmannen i första hand planerar och samordnar vård- och
sociala insatser medan kontaktpersonen främst är betydelse-
full personligt stöd, s.k. vuxenkamrat.som en

2.3 Kontaktperson enligt LVU

199052Lag med särskilda bestämmelser vårdom av unga
LVU är precis LVM uppfatta komplementattsom ettsom
till SoL. LVU innehåller bestämmelser möjliggör vårdsom

den eller föräldrarnasutan samtycke. innehållerLVUunges
även paragraf möjliggör förordnande kontakt-en som av

den samtycke.utanperson unges



83Bilaga 3199188SOU

insatserFörebyggande

följdtill20 årunderden är avkandetOm att22 § antas som
vårdberedasbehöva3 kommeri § attbeteende avsesett som
denellerstöddetochfortsätterbeteendetlagdennaenligt om

samtyckemedkanintebehöver avden gesbehandling ungesom
vårdnadshava-hansoch15 år,fylltharhansjälv, avhonom om

beslutasocialnämndenfårre,
särskiltmedkontaktregelbundenhållaskall endenatt unge

ellerkontaktperson,utsedd
inomformeribehandling öppnaideltaskallden2. att unge

socialtjänsten.
behand-särskildskallmeddelasbeslutsådant enNär ett

finnas.lingsplan

funktionliknandeprincipifyllerkontaktpersonsådan enEn
stödfunk-såvälalltsåfrivården,inom enövervakarensom

kontrollfunktion.tion ensom

psykisktför3 Inom omsorgerna
utvecklingsstörda

särskilda1985568lag omsorger omnuvarandeEnligt om
demförfinns rättenm.fl.utvecklingsstörda sompsykiskt

utsedd.kontaktpersonsärskildfålagenomfattas att enav
ävenlagenomfattarutvecklingsstördapsykisktFörutom

föranledd yttrehjärnskada,grundpå avavsompersoner
ochbetydandefåttharsjukdom, ettkroppsligellervåld

med barn-begåvningshandikapp samtbestående personer

domspsykos.
OmsorgerbetänkandesittiföreslogOmsorgskommittén

kontaktperson198126SOU atthandikappadevissaom
utveck-psykisktallatillhjälpskallregelmässigt utses som

anhöriga.medkontaktnärmareinte harlingsstörda som

institutio-bormänniskorutsträckningigällerDet somstor
bostad. Kon-enskildibordemävenolika slag, sommenavner

med-handikappadeför densåledes enskall varataktperson
medkontakterkompletteraeller an-kan ersättamärmiska som

344höriga.

hardeävendockframhöll an-Omsorgskommittén att som
kon-stödbehövakansituationervissa eni avhörigkontakt

exempelföljandeochtaktperson gav
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När begåvningshandikappad blir förälder.en-
När handikappad flyttar från sitt föräldrahem.en-
Andra situationer när den handikappade behöver istöd-
frigörelsen från sina föräldrar.

Ibland kan det också finnas behov för den enskilde handi-
kappade stöd och hjälpatt hel familj, då ofta kalladav en
stödfamilj. Likaså kan medlemmar i den handikappades fa-
milj behöva stöd.

År 1985 kom regeringens proposition Särskilda omsorger
psykiskt utvecklingsstörda m.fl. 198485om l76. Där

framkommer bl.a. kontaktpersonens funktionatt kan variera
beroende på den handikappades situation och behov.

De institutionär på behöver stöd försom kontakteratt utan-
för institutionen och hjälp i vissa situationer. För andra gäller att
de behöver kontaktperson för hjälp klara kontakter medatt t.ex.

och myndigheter. Ibland det främstgrannar är kamrat elleren en
föräldraersättare den psykiskt utvecklingsstörde behöver.som

Kontaktpersonen skall självfallet respektera den psykiskt ut-
vecklingsstördes integritet. Då han hjälper den psykiskt utveck-
lingsstörde i kontakten med utomstående, skall han först och
främst stöd och dennes handlande.ge uppmuntran eget

Jag tillhandahållandetatt kontaktpersonanser skallav vara en
särskild Det kan lämpligt kontaktpersonenomsorg. fårattvara

förordnande. Därigenomett preciseras och avgränsas uppdraget
och kontaktpersonen auktoritetstörre myndigheterges gentemot
och utomstående. 27

Vad gäller kontaktpersonens funktion situationoch i övrigt
framhöll omsorgskommittén bl.a. följande.

Kontaktpersonen

bör hålla nära kontakt med den handikappade, helst-
regelbundna besökgenom

kan följa med den handikappade på och olika and-resor-
fritidsaktiviteter och honom i sittra ta hememot med de

möjligheter till gemenskap kan erbjudas därsom

kan förespråkare i olika situationer, i förhål-vara även-
lande till personal anställd hos habiliteringsnämnden
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inte i dennaär egenskap ombud i juridisk mening, dvs.-
intekan ingå avtal eller andra rättsliga handlingar på

den handikappades vägnar

måste kunna få utbildning, handledning rådoch för sin-
verksamhet habiliteringsnämndens försorggenom

bör ha skäligt arvode och ersättning för utgifter.-

1989 års handikapputredning föreslår i sitt betänkande Han-

dikapp Välfärd Rättvisa SOU 199146 rättighets-att en ny
införslag fr.o.m. den 1 januari 1993, lag stöd ochom ser-

vice till vissa funktionshindrade LSS. Den lagen före-nya
slås bl.a.ersätta nuvarande lag 1985568 särskildaom

psykiskt utvecklingsstörda m.fl. tillRättenomsorger om
biträde kontaktperson för psykiskt utvecklingsstörda m.fl.av
bibehålls i den lagen, utvidgas tilldär gällaattnya men

föräven med andra och varaktiga fysiskastorapersoner
eller psykiska funktionshinder, inte beror normaltsom
åldrande, förorsakar betydande svårigheter i denmen som
dagliga livsföringen och därmed omfattande stödbehovett

2.1se även Personlig assistans. Enligt handikapputred-
ningens lagförslag LSS det kommunenär skallsom svara
för biträde kontaktperson. Landstingskommunen skallav
dock fortsättningsvisäven för rådgivning och annatansvara
personligt stöd påställer krav särskild kunskapsom om
problem och livsbetingelser för människor med funk-stora
tionshinder 6 och 7 §§.

Enligt handikapputredningens uppfattning kan kontaktper-
antingen befattningshavare inom landstings-sonen vara en

kommun eller kommun eller frivilligt lekman-utgöras ettav
nauppdrag medmänniska. enskildesDen behov skallav en

vilken kontaktperson lekman kanstyra Entyp utses.av som
behovet främst är social karaktär, dvs. brytautses attom av

isolering, få hjälp till fritidsverksamhet befatt-att Enm.m.
ningshavare lämpligen behovet råd-ärutses om snarare av
givnings- och samordningskaraktär. Möjlighet bör dock
ñnnas för den enskilde till sitt förfogande få bådaatt typerna

kontaktperson.av
sittI betänkande 199146SOU utvecklar handikapputred-

ningen sin på kontaktpersonens uppgifter. Nedan görssyn
ingen åtskillnad mellan de båda kontaktperson.typerna av
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medmänniska kanKontaktpersonen skall ersättavara en som
kankomplettera kontakten med anhöriga. Kontaktpersoneneller

för enskilde i olika situa-råd till eller förespråkare denge vara
komplicerad juridisktioner inte är så natur att t.ex. ex-som av

anlitas.pertis bör
tillenligt uppfattning kunnaKontaktpersonen bör vår även

initiativ behövs för hjälpa den enskilde,uppgift deta attatt som
medverka till insat-kontakt med olika stödorgan,hålla samt att

enskilde fördelaktigastesamordnas det för denpå sättet.serna
ställföreträdare för den enskildegivetvis inteKontaktpersonen är

jämförbar god eller förvaltare. Någonoch alltså inte medär man
förutsätts inte. Kontaktperosnen skall haspeciell yrkesbakgrund

handikappfrågor.god samhällsorientering och kunskap omen
442

4 psykiatrinInom

vårdpsykiatrisk4.1 inomKontaktman

psykiatrin i vanligt meddet dagär sär-Inom ett systematt
inne-skilt utsedd kontaktman tillämpas. Kontaktmannaskapet

patienter vårdas vid psykiatrisk enhet tilldelasbär att som en
kontaktpersoner.eller två kontaktmån, kallade Iävenen

enskilda vårdhem försocialstyrelsens Sjukhem ochrapport
sjuka utvärdering 199123 be-psykiskt SoS-rapporten-

skrivs motiven för följandekontaktmannskap sätt.

tillFör psykiskt sjuka relationen andramånga ärpersoner
därför i synnerhetmänniskor problem. Det svårt,ärett stort

för dessa patienter, etablera kontakt med och få förtroen-att ett
defullt förhållande till personalen alltför många ärpersonerom
inblandade i den dagliga vården. Kontaktmannaskap därförär

lösning förpå sådana problem. Kontaktmannen står ävenen
kontinuiteten i mycket viktig för patientensvården, ärsom
trygghet. 44

visas kontaktmannafunk-kravetI rapport attsamma en
uppfylls sjukhem inriktning-tion i det alla mednärmaste av

enskilda vårdhem inriktningaktiv rehabilitering. Vid meden
långtidsvård hälften uppfyllerdäremot det endastär som

olikafinns således betydande variationer mellankravet. Det

psykiatriska det gäller tillämp-verksamheter närtyper av
från socialstyrelsenning kontaktmannaskap. I rapportenav

kontaktmannafunktionen fåttkonstateras störreatt ett ge-
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inomslag de landstingsdrivna verksamheterna. bör dockDet
i detta sammanhang endast behandlarnoteras att rapporten
sjukhem enskilda vårdhem.och Likarrde uppgifter för psyki-
atriska kliniker kommer dock socialstyrel-att presenteras av

inom kort.sen
anslutning till idéernaI personal med skiftandeattom

kompetens borde arbeta tillsammans i vårdteam blev sär-
skilt utsedda kontaktmän viktigt inslag. SprisIett rapport
176 Psykiatri Samverkan, utkom 1984,i kon-nämnssom
taktmannasystemet påexempel aktuell utveckling ochsom
funktionen beskrivs på följandedär bl.a. sätt.

Kärmetecknande för arbetet i den psykiatriska vården iär
övrigt medlemmar har den omedelbara kon-att teametsen av
takten med den enskilde patienten. Denna personliga relation
mellan speciell tearnmedlem och patienten viktigtutgör etten
inslag i det terapeutiska arbetet. Var och i vårdlaget haren
sålunda sina patienter erhåller i sina kontakter medegna men
dem stöd och handledning eller ibland flera andra i tea-av en
met. 117

också olika motiv bakom införandetI nämnsrapporten av
kontaktmannasystem.ett

Uppbyggnad kontaktmarmasystem pati-är sättett ett attav ge
trygghet samtidigt avdelningspersonalen fårstörreenten som en

delaktighet i behandlingsarbetet.större 119

Kontaktmannaskapet vanligtvis endast under den tidvarar
vårdaspatienten den aktuella institutionen eller öp-som

penvårdsmottagningen. sektomklinikenOm har åtskild

personal för sluten vård fåroch patienten såledesöppen nya
kontaktmän då han lämnar den slutna vården för behandling
i vård. Mellanöppen den slutna och den vården före-öppna

vanligtviskommer inte kontinuitet i relationen pati-mellan

vårdpersonal,och då sektomkliniken organiseradärent
nämnda sätt.ovan

vissa psykiatriska iInom sektorer landet har sluten och
vård integrerats.öppen Samma personal arbetar i slu-som

vård sköter kontaktema patienternamed i vård,öppenten
vilket innebär slutenvårdade patienter behålleratt samma
kontaktmän efter utskrivning. vissa fall sådanäven kanI en
relation avsedd bestå lång tid fram-över mycketattvara en
åt. kanMan och personalgruppsäga när arbe-att en samma
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vård likheten mellansåvälmed sluten äröppentar som
management-funktionenkontaktmannaskapet och störrecase

ipersonal sluten ochsektomkliniken inte harän när samma
vård.öppen

samverkan 1984 beskrivs kon-PsykiatriSpris iI rapport

uppgifter på följandetaktmannens sätt

i skallpatienten första handtill kontaktmarmenDet är som
och ställa frågorsina problemsig för diskuteravända att om

hjälpaskallkontaktmannenbehandlingen Det är pa-somm.m.
institutionen. Samtallivet utanförhålla kontakt medtienten att

myndigheter m.fl. ingår isocialaanhöriga, arbetsplatser,med
därförtilläggsutbildning behöveruppgifter. Skötarensdessa

psykoterapeutisktfrågor ochsamhällsorienteradeinriktas på
kunskaperockså få ökadeförhållningssätt. Skötarna bör om

120till dessa.vanliga biverkningar s.mediciner och

med kort ellervanligtvis personalkontaktmånSom utses
sjuksköterskor, arbet-såsom skötare,medellång utbildning

finns givetvisVariationeroch socioterapeuter.sterapeuter
psykiat-övrigt. vissapå iberoende klinikens arbetssätt Inom

befogenhetergivitskontaktmän änriska sektorer har större
i övrigt. Kontaktmäni landettroligtvis förekommervad som

funk-håll delegeratserfarenhet vissamed lång har även
tillfallerbehandlingsansvarig, vilken normalttionen som

vilken mån kontakt-psykiatrer, psykologer eller kuratorer. I
tillkopplat kon-ocksåutför hembesök kanmän anses vara

Även variationerfinnsinnehåll. härtaktmannaskapets stora
i Sverige.mellan sektorerkliniker

utvecklingIlsykiatri iSocialstyrelsensI rapport, mot-
198821,ökad samverkan be-vårdformer för PMöppnare

anslutning tilliockså kontaktmannafunktionen, bl.a.rörs en
i patientenstillgång till psykiatriskt stöddiskussion ökadom

hem.

varje patient hatillgodose kontinuiteten i vården börFör att en
skallKontaktmannenpsykiatrisk sin kontaktman.personal som

samverkan med andra ioch itillsammans med patienten teamet
efter behandlingsplan.arbetaoch med bl.a. socialtjänsten en

helst inomKontaktmarmen kan ärteamet menvem somvara
fortbildning och hand-tillgång tillofta skötare. Genom goden

delegeringsförfarandet enligtledning kan skötaren attgenom
psykiatriska verk-SOSFS 19837 fungera dentillämpas som

samarbete medi patientens hem.samhetens förlängda Iutearm
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den sociala hemtjänstpersonalen och primärvården kan dåman
socialtdenuppnå kombination stöd, sjukvård och psykiatris-av

ka insatser de f.d. långtidsvårdade visat sigmerpartensom av
behöva i varje fall periodvis. 55-56

4.2 Stödperson enligt den nya
tvångsvårdslagstiftningen

Gällande lag psykiatrisk tvångsvård i vissa fall LSPVom
innehåller inte någon till kontaktperson,rätt även detom
redan i dag vanligtär förekommande särskild kontakt-att en

bland vårdpersonalen vid psykiatriskutses vård. Iperson
samband med försöksutskrivning enligt LSPV kan patienten
ställas under tillsyn lämplig dennaav en person, men person
har då främst kontrollfunktion.en

denI lagen psykiatrisk tvångsvård, träder inya om som
kraft den l januari 1992, har bl.a. förrätten den vårdade att
få Stödperson utsedd tillkommit.en

Stödperson

30 § När patienten begär det, skall Stödperson Enutses.en
Stödperson kan också i fall, patienten inteutses annat mot-om

sig det.sätter
Stödpersonen skall bistå patienten i personliga frågor så länge

denne tvångsvård. Stödpersonen har rätt besöka patien-ges att
vårdinrättningen. Han får inte obehörigenten röja eller

utnyttja vad han under uppdraget har fått patientensveta om
hälsotillstånd eller personliga förhållanden i övrigt.

Stödperson den nämnd i lagen l980l2utses av som avses
törtroendenämnder inom hälso- och sjukvården.om

31 § Chefsöverläkare vid den enhet där patienten vårdas skall
anmäla till förtroendenämnden det kan finnasnär skäl att utse

stödperson.en
Har stödperson för patienten inte redan skall anmälanutsetts,

alltid göras när
chefsöverläkaren ansöker medgivande till tvångsvårdom

enligt 12 eller 14
patienten överklagar chefsöverläkarens beslut intagningom

enligt 6
patienten överklagar chefsöverläkarens beslut avslåatt en

begäran tvångsvården skall upphöra.att
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När tvängsvården patient, för vilken Stödpersonav en utsetts,
har upphört, skall chefsöverläkaren möjligt underrättasnarast
förtroendenämnden detta.om

I anslutning till de allmänna de tvångsvår-resonemangen om
dades tillrätt Stödperson i regeringens proposition psyki-om
atrisk tvångsvård 19909158 nämns även socialtjän-m.m.

bestämmelserstens kontaktpersonkontaktman enligtom
SoL, LVU och LVM se Såovan. den planerade funk-som
tionen med Stödperson är avsedd fungera finns vissaatt
likheter med kontaktpersonkontaktman inom socialtjänsten,
särskilt den funktion regleras SoL. Stödpersonensom genom
i den tvångslagen inom psykiatrin skall i första handnya

personligt stödett praktiskt och psykologisktvara en- -
står på patientens sida närperson utskrivningsom t.ex.

diskuteras. Stödpersonen har däremot inte någon kontroll-
funktion kontaktperson enligtt.ex. har.LVUsom en

Enligt § 41 rättshjälpslagen 1972429 kan person som
vårdas enligt LSPV redan idag i vissa fall beviljas rättshjälp

offentligt biträde. Den möjligheten kvarstårgenom oföränd-
rad. Den möjligheten för patienten få Stödpersonnya att en
är komplement.ettsnarare

Socialberedningen framhöll på sin tid patienterna iatt
praktiken ganska sällan har juridisk hjälp i form offent-av
ligt biträde i ärenden hos utskrivningsnämnd elleren psy-
kiatriska nämnden. Det bakgrundenär till tillrätten stöd-att

finns i den tvângslagen. Beredningen framhöllperson nya
likaså sådana biträdenatt sällan kunnat tillföra ärendena
något större värde och de över huvud haft svårtav att taget

lämpligtatt biträdasättett klienterna i dessa frågor.

Enligt beredningen kan det därför ifrågasättas tvångsin-om en
patient inte hartagen större stöd inytta av av en person som

första hand välär insatt i andra frågor juridiska.än Det kan
gälla medicinska och sociala frågor, samspelet mellan sjukvård
och socialtjänst organisatoriska frågorsamt huvudöver taget
inom sjukvården och socialtjänsten. Den intagnes möjligheter

undgå tvångsvård kanatt bero de alternativ står tillav som
buds, dvs. tvångsvården absolutär nödvändig eller inte.om
prop. 19909158

Socialberedningen inne på Stödperson skulle förord-attvar
för patienten främst i samband med den rättsliganas pröv-

ningen tvångsvårdsförutsättningama. Enligt propositionenav
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kan det dock betydelsefullt tvångsintagneför den haattvara
tillgång till särskild Stödperson för olika ändamål underen
hela tvångsvårdsperioden, framhållsdet stöd-även attom

därtill har viktig funktion ifylla sambandattpersonen en
domstolsprövning.med

Likaså det i propositionen iStödpersonpoängteras att en
första hand skall då patienten definitivtbegär det ochutses

aldrig patienten avböjer biträde vilketnär Stödperson,av en
avviker något från beredningens förslag.

Vidare konstateras det i propositionen vid val stöd-att av
patientensbör uppfattning tillmätas betydelse.storperson

hindrar god för patienten tillInget att t.ex. utsesen man
Stödperson, detta lämpligt patienten intebedöms och harom

uppfattning. Självfallet patienterbör alla tasannan som
för tvångsvård informeras sin hjälp stöd-rätt attom av en
person.

det gäller stödpersonens kompetens och funktionNär

följande i propositionen, vad tidigarenämns utöver som
återgivits

Uppgiften för stödperson bör allmänt sett atten vara-
för bistånd patientenpersonligt behöversvara som

frihetsbegränsningen vid tvångsvård.grund av

Patienten kan lättare tänkas någonstödacceptera av som-
vårdinstitutionen.saknar koppling till patienten kanFör

psykologiskt betydelsefulltdet utomståendeattvara en
håller fortlöpande kontakt med honom underperson en

vårdtiden. Därför införakan det lämpligt att ettvara
med särskilt förordnade stödpersoner.system

fungerarbör enskilda frivillig basDet vara som som-
stödpersoner. Rekryteringen hit ske blandbör personer

särskilt intresserade frågor.hithörande Helstärsom av
från sjukvår-bör de ha kunskaper och erfarenheterom

socialtjänsten.den och Sådana yrkeskategorier t.ex.som
kuratorer socialarbetare särskiltoch kan lämpade. Ivara

fall viss förandra kan utbildning behöva anordnas dem

åtar sig för främ-uppdrag stödperson. B1.a. attsom som
rekryteringen före-bör uppdraget stödpersonatt vara

med viss ekonomisk ersättning.nas
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Klientorganisationema kan betydelsefulla insatsergöra-
detnär gäller bygga kader lämpliga stöd-att upp en av

personer.

detNär gäller klientorganisationemas insatser kan nämnas
bl.a. Riksförbundet för Social ochatt Mental Hälsa RSMH

beviljats bidrag från allmänna arvsfonden för utbildaatt
stödpersoner.

5 Inom yrkesinriktad rehabilitering

få bidragAtt från arbetsmarknadsmyndigheten för avlönaatt
personligt arbetsbiträde möjlighetär för handikappadeett en

behöver särskilt stöd för klara sig i arbetslivetattsom ute

se personlig assistans under 1.2 Bidragetovan. kan tillges
arbetsgivare eller till har kostnad för arbetsbiträ-annan som
det. Arbetsbiträdet oftast någonär anställdannan som ar-
betsgivaren avdelar för biträda den handikappade i arbe-att
tet.

Arbetsbiträdesinstrumentet har inte i såännu använts stor
utsträckning för med psykiskt arbetshandikapp. Ipersoner
samband med flexibelt lönebidrag införs bå 199192att ska
det för den enskilde arbetshandikappade hand-upprättas en
lingsplan regelbundet ska följas så lönebidrag-attsom upp
sanställningen blir rehabiliterande och utvecklande. Möjlig-
heterna till stödinsatser ska särskilt uppmärksammas i den
här handlingsplanen detär Från arbetsmarknadsverket
hoppas bl.a. den psykiatriska vården skaatt kunnaman
erbjuda stödjande insatser.

vissaFör innebär inte tidigare nämnda arbets-personer
biträdesinstrument tillräckligt stöd det kan finnasutan ett
betydligt behovstörre stödinsatser. Från AMSav menar

det skulle kunna intressantatt i någonman vara om man
form försöksverksamhet prövade former med utökat stödav
i arbetslivet efter det amerikanska med s.k. sup-systemet
ported employment.

Supported employment bygger omfatt-att ettge mer
nade stöd i samband med anställning vadän arbetsbiträ-en
det kan Det skulle kunna kombinationge. ses som en av
förrehabilitering och arbetsmarknadspolitiskt stöd. Någon
form finansiering tänker sig skulle kunnaav gemensam man
tillämpas under försökstid.en
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