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Psykiskt funktionshindrade – kommun- och landstingsreviso-
rernas hearing med representanter från länets kommuner och 
Norrbottens läns landsting 
 
Tid:  Fredagen den 30 september 2005, kl 13.00-16.00 
Plats:  Nordkalotten Hotell & Konferens, Luleå 
Närvarande:  Enligt bilaga 
 
Bakgrund 
Revisorerna i Boden, Haparanda, Gällivare, Kiruna och Älvsbyns kommuner samt Norr-
bottens läns landsting genomför en gemensam granskning kring samverkan i vården av och 
omsorgen om de psykiskt funktionshindrade. Inriktning är hur planering och samverkan 
mellan landstingets vuxenpsykiatri, primärvård och kommunernas omsorg fungerar för denna 
patientgrupp. 
 
Inledning 
Landstingsrevisionens ordförande, Lars Hedberg, tillika hearingens ordförande, inleder och 
hälsar de närvarande välkomna.  
 
Lars Hedberg redovisar vilka organisationer som är kallade: 
 

 Ansvariga från berörda socialtjänster och socialnämnder. 
 

 Ansvariga från landstinget; divisionerna Vuxenpsykiatri och Primärvård – dels 
divisionsledningarna, men även lokalt ansvariga vid vårdcentralerna, närpsykiatrin 
samt ansvarig för Råd och stöd teamet (LSS1). Landstingsstyrelsen är representerad 
av det landstingsråd som ansvarar för vuxenpsykiatrin och primärvården. 

 
 Representanter för patientorganisationerna RSMH (Riksförbundet för social och 

mental hälsa) och IFS (Intresseföreningen för schizofreni). 
 

 Representanter för de personliga ombuden till psykiskt funktionshindrade via 
Kraftfält Norr. 

 
 Revisorerna från Norrbottens läns landsting samt Boden, Haparanda, Älvsbyn, 

Gällivare och Kiruna kommuner.  
 

                                                 
1 LSS: Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade 
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Revisionens syfte med dagens hearing 
 
Jan-Erik Wuolo, Komrev, redogör för syftet med dagens hearing.  I det tidigare utsända mate-
rialet från Komrevs intervjuer med vårdgivarna finns sammanfattande intryck som Komrev 
hittills fått. Det är dessa intryck som ska diskuteras under denna hearing och dessa diskussio-
ner lämnar, tillsammans med intervjuerna, underlag för en revisionell bedömning. 
 
Den revisionsfråga som revisorerna söker få svar på är:  
 
 Finns en ändamålsenlig och säkerställd planering och samverkan mellan landstingets 

psykiatri, primärvård och kommunernas socialtjänst för gruppen psykiskt funktions-
hindrade? 

 
 
Genomgång av utsänt material 
 
1 Målgruppen 
 
1.1 Beskrivning av vilka som ingår i gruppen psykiskt funktionshindrade 
 
Sammanfattande intryck från intervjuerna: 
Det varierar hur resp organisation beskriver vilka som ingår i gruppen psykiskt funktionshind-
rade. Långtidssjuka och psykoser är vuxenpsykiatrins beskrivning av gruppen, vilket även 
delar av primärvården anser. Inom kommunerna och andra delar av primärvården är man mer 
osäker på vilka som tillhör gruppen och om man har samma syn som vuxenpsykiatrin på detta. 
I ett nationellt perspektiv menar Socialstyrelsen att hälften av landets kommuner inte har skaf-
fat sig kunskap om målgruppen och deras behov. 
 
Synpunkter från hearingen: 
Målgruppen psykiskt funktionshindrade är idag svår att definiera och ringa in, kanske speciellt 
pga att nya grupper nu tycks ingå. Det finns heller ingen nationell konsensus kring denna 
mycket vida patientgrupp. 
 
Begreppet ”psykiskt funktionshindrade” kommer från Psyk-ädel 1995, men denna utredning 
lämnade inga ytterligare klarlägganden över begreppets innebörd. Från vuxenpsykiatrin vid 
Sunderby sjukhus framförs en tolkning ”funktionshinder som gör att personen inte klarar olika 
moment i sitt dagliga liv pga psykiatriska problem”. Antalet  
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psykotiska patienter minskar inom gruppen och nya tillkommer som exempelvis demens, de-
generation, utvecklingsstörning och ADHD. Även den Nationella handlingsplanen för hälso- 
och sjukvården visar på en oklarhet över hur gruppen ska definieras och förklaras. 
 
Från kommunalt håll framförs att de som har definierade diagnoser är kända inom social-
tjänsten och sjukhusen. Då är det svårare med de patienter ”som är definierade efter sina be-
kymmer” – dessa personer kan vara svåra att påträffa, vilket följaktligen gör det svårt att ge 
dem adekvat vård och omsorg. Se även under nästa avsnitt. 
 
Hearingens allmänna intryck är att det är viktigt med definition av denna patientgrupp. 
 
 
1.2 Inventering av gruppen psykiskt funktionshindrade 
 
Sammanfattande intryck från intervjuerna: 
Endast i en kommun (Boden), bland de studerade kommunerna, har granskningen uppfattat att 
det skett inventeringar (år 1995 och 2000) av gruppen psykiskt funktionshindrade sedan Psyk-
ädelreformen 1995.  
 
Synpunkter från hearingen: 
Bodens kommun har genomfört inventeringar av patientgruppen för att kunna planera sin 
verksamhet. Detta har skett med konsultstöd. Man ska nu i projektform via de s k Milton-
pengarna gå vidare med att få ytterligare grepp om denna grupp. 
 
Socialtjänsten i Gällivare anser att kommunen har ett relativt gott grepp över gruppen genom 
en god lokal kännedom i kombination med ett gott samarbete med vuxenpsykiatrin. Däremot 
är man inte främmande för att genomföra en inventering, men efterlyser då en metod för detta. 
Här verkar Boden kommuns arbete intressant. 
 
Representant för anhörigföreningarna informerar om att, enligt statistiska beräkningar, löper 
ca 2 500 individer i Norrbotten risk för att utveckla psykiska funktionshinder. Och att upp-
täcka och vårda personer med psykiska funktionshinder är lika viktigt som personer med 
somatiska sjukdomar. Därför är det ytterst viktigt med inventeringar.  
 
Anhörigföreningar i Piteå älvdal har arbetat mycket med ”att vi finns för er”, vilket gett ett 
genomslag i att hitta personer inom patientgruppen. I övrigt framförs synpunkten att det finns 
mycket att göra för patientgruppen och att många i länet inte fått någon som helst hjälp och att 
situationen inte blir bättre genom alla ekonomiska neddragningar i kommuner och landsting. 
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1.3 Ökning av ungdomar i gruppen psykiskt funktionshindrade 
 
Sammanfattande intryck från intervjuerna: 
Gruppen psykiskt funktionshindrade beskrivs ”fylls på med nya ungdomar”. Det är därför 
viktigt med tidig upptäckt (t ex inventeringar) och förebyggande kontakter i stödarbetet för att 
försöka förhindra att dessa ungdomar går in i långvarigt funktionshinder. Enligt Nationella 
handlingsplanens utvecklingsavtal mellan landsting/kommuner och staten ska ungdomar som 
visar tecken på psykiska problem erbjudas tidigt adekvat stöd.  
 
Synpunkter från hearingen: 
Flera uttalar vikten av att identifiera ungdomar i riskzonen, d v s ungdomar som idag inte är 
aktuella hos någon samhällelig instans, men som om inget görs kan utveckla psykiska funk-
tionshinder. De kan ta sig igenom skolan utan betyg, vilket senare gör det svårt på arbets-
marknaden. De ”valsar runt” arbetsförmedlingen, socialtjänsten och ibland primärvården utan 
att några egentliga åtgärder sätts in. Här finns ett stort mörkertal och ett bättre samarbete be-
hövs mellan olika instanser som skolhälsovården, socialtjänsten, primärvården och psykiatrin.  
 
Från primärvården nämns att landstingets ungdomsmottagningar måste samarbeta mer med 
kommunerna och här finns idag bättre förutsättningar än tidigare, bl a genom de formaliserade 
samarbeten som påbörjats. I den länsstyrgrupp som bildats mellan landstinget och länets 
kommuner finns ett särskilt fokusområde som gäller stöd till barn och ungdomar. 
 
 
1.4 Gruppen psykiskt funktionshindrade och LSS 
 
Sammanfattande intryck från intervjuerna: 
De psykiskt funktionshindrade och LSS. Gruppen har rätt till stöd via LSS, men det tycks vara 
svårt för gruppen att få detta stöd. För att komma i åtnjutande av speciallagstiftningens stöd 
ska det psykiska funktionshindret vara varaktigt samt orsaka stora och betydande svårigheter i 
den dagliga livsföringen. Behovet av stöd ska vara omfattande.  
 
Synpunkter från hearingen: 
Enligt länschefen för landstingets Råd och stöd-team är denna lag en rättighetslag. Därför 
måste den tolkas likadant av de instanser som handlägger LSS-fall.  
 
Berättigade insatser till personer med funktionshinder – personkretsen - indelas enligt LSS i 
tre nivåer: 
 
1  Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.  
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2 Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärn-
skada i vuxen ålder.  

 
3 Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart 

inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i 
den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.  

 
De två första nivåerna är någorlunda lätta att definiera och tolka. Men nivå 3 (mellan 2 000 
och 3 000 psykiskt funktionshindrade i landet har LSS-stöd, grupp 3) angår personer vars psy-
kiska hinder ger konsekvenser i vardagen, och för vilka ingen diagnos finns - hur tolkas dessa 
fall? Här kan man utgå från tolkningar i kammarrätt och regeringsrätt som handlagt olika 
ärenden – dessa kan ge en vägvisning och de kan sättas in i ett mer generellt sammanhang. 
Landstingets Råd och stödteam har samlat utredningsmaterial som baserar sig på sådana 
domar. Om detta används kan man närma sig gemensamma tolkningar i länet. 
 
Från kommunerna anges att verksamhetsföreträdarna och biståndsenheterna inom en och 
samma kommun inte alltid är överens i hur LSS ska tolkas och tillämpas. 
 
Hearingens gemensamma uppfattning är att det behöver klarläggas hur det kan utvecklas en 
mer likformighet i LSS-bedömningarna. 
 
 
2 Politisk styrning och samverkan 
 
Sammanfattande intryck från intervjuerna: 
Det finns från 2004 en övergripande överenskommelse mellan NLL och kommunerna om po-
litisk samverkan inom vård- och omsorgsområdet. Bland målgrupperna för denna överens-
kommelse nämns psykiskt funktionshindrade. Denna överenskommelse är endast känd av ett 
fåtal av de ansvariga inom landstinget och kommunerna som intervjuats. För de flesta är poli-
tikernas ambitioner för de psykiskt funktionshindrade okända. Styrdokument som nämns i 
sammanhanget är landstingsplan, socialtjänstplaner och verksamhetsplaner. 
 
Synpunkter från hearingen: 
Enligt ansvarigt landstingsråd är överenskommelsens syfte att hitta ett samtalsforum (inte 
domstol) mellan länets kommuner och landstinget samt att identifiera gemensamma problem 
och lösa dessa. På länsnivå träffas ordförandena i socialnämnden med företrädare för lands-
tingsstyrelsen några gånger per år. På lokal nivå träffas ordförande i socialnämnder med före-
trädare för landstingsstyrelsen enligt en geografisk uppdelning. Härutöver sker möten mellan 
företrädare för landstingsstyrelsen och länets kommunalråd vid två tillfällen per år. 
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Enligt företrädare för kommunerna (politiker) har det hittills varit ekonomin som styrt, vilket 
medfört att politikerna ställt krav på ”sina” tjänstemän, vilket i sin tur orsakat meningsskilj-
aktigheter mellan kommunernas och landstingens ansvariga tjänstemän. Det är nu viktigt att 
utveckla förtroende för varandra, annars blir brukarna fortsatt lidande i olika sammanhang. 
Och det ser nu ljust ut med de nya formerna för samverkan. Ansvariga kommunalråd och 
landstingsråd ska under hösten ha en träff inom överenskommelsens ram och där är den första 
punkten på dagordningen ”Psykiatrin igår, idag och i framtiden”. 
 
På direkt fråga om varför Älvsbyns kommuns dagcenterverksamhet för psykiskt funktions-
hindrade har lagts ned svarar socialnämndens ordförande att det var pga den ekonomiska situ-
ationen (fullmäktigebeslut). Men, detta ska mer ses som en utveckling än nedläggning. Frågan 
om sysselsättning av de psykiskt funktionshindrade har nu lämnats över till handikappsomsor-
gen för fortsatt beredning. 
 
 
3 Samverkansstruktur och övergripande planeringssamverkan 
 
Sammanfattande intryck från intervjuerna: 
De flesta intervjuade anser att ansvarsfördelningen mellan socialtjänsten, vuxenpsykiatrin och 
primärvården är otydlig avseende arbetet med de psykiskt funktionshindrade. Vuxenpsykiatrin 
i Boden och Gällivare/Kiruna anser dock att det är klart angående vem som ska göra vad. Mest 
osäker om ansvarsfördelningen uppfattar granskningen att primärvården i de studerade kom-
munerna samt socialtjänsten i Älvsbyn är. 
 
Från landstingets sida har vuxenpsykiatrin ett huvudansvar för de psykiskt funktionshindrade 
och primärvården har ett tydligt ansvar för somatisk vård, t ex medicineringen. För kommu-
nerna är boende och sysselsättning klara ansvarsområden. 
 
Intrycket är att dialogen och relationerna mellan vårdgrannarna mestadels är goda. Men flera 
nämner att de aldrig suttit ner med vårdgrannarna och diskuterat hur man tillsammans ska 
stödja de psykiskt funktionshindrade. Intrycket är att primärvårdens och vuxenpsykiatrins 
samverkan med kommunernas socialtjänst fungerar bättre jämfört med samverkan mellan 
vuxenpsykiatrin och primärvården. Samverkan handlar till stor del om informationsutbyte och 
ett problem är just missnöje med upplevda brister i informationsutbytet (t ex remissvar från 
vuxenpsykiatrin), främst från primärvårdens sida. Men det noteras även att vuxenpsykiatrin på 
vissa håll anser att primärvården ställer orimliga servicekrav på vuxenpsykiatrin som man av 
resursskäl inte kan leva upp till.  
 
Det finns inga lokala samverkansdokument (mål och riktlinjer) som styr upp ansvarsfördel-
ning och samverkan. Det syns heller inte någon planeringssamverkan som har ett mer lång-
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siktigt perspektiv, utan den samverkan som sker rör uteslutande enskilda patientärenden. Det 
finns en uppenbar risk att om ansvarsfördelningen och samverkansformerna är oklara så mins-
kar möjligheterna för ett effektivt arbete med att se till att de psykiskt funktionshindrade får 
sina behov tillgodosedda. 
 
Det har tidigare inte drivits gemensamma utvecklingsprojekt mellan organisationer i någon 
större omfattning, men i och med de s.k. Milton-pengarna kan flera samverkansprojekt ses. 
 
Synpunkter från hearingen: 
Enligt ansvarig tjänsteman från vuxenpsykiatrin stämmer bilden, vilket även gäller nationellt. 
Men under de senaste åren har det skett en utveckling i rätt riktning, vilket nu tar ytterligare 
fart med projekten inom Milton-pengarnas ram. Detta understryks av tjänstemän från kommu-
nerna. 
 
Primärvårdens divisionsledning nämner också den tidigare beskrivna överenskommelsen som 
en viktig grund får övergripande planeringssamverkan. Här träffas ledande tjänstemän inom 
kommuner och landsting en gång per månad, vilket är unikt i landet. 
 
Enligt representanter för vuxenpsykiatrin har den beskrivna bilden inget med huvudmanna-
skapet att göra, utan kan främst sökas mellan vuxenpsykiatrin och primärvården. Det är för-
vånande att en sådan dålig samverkan har funnits mellan dessa aktörer. Här måste man mer än 
idag på verksamhetsnivå diskutera gränsdragningsproblemen samt vilka prioriteringar vuxen-
psykiatrin och primärvården ska göra för gruppen psykiskt funktionshindrade. 
 
Representanter från primärvården menar att många försök till samverkan har skett mellan 
vuxenpsykiatrin och primärvården, ”men man har gett upp”. Gränserna mellan de två divisio-
nerna måste bli tydliga. Vuxenpsykiatrin upplyser om att man på lokalt håll, bl a i Kalix, 
arbetat med ett gemensamt dokument för att förbättra samarbetet och kontakterna mellan 
vuxenpsykiatrin och primärvården. Men, samtidigt framkommer åsikten att det är vardags-
samverkan på lokal nivå som kan ge effekt. ”Utarbeta inte bara dokument, utan träffas gemen-
samt i fikarum under olika raster – sådant ger effekter, vilket uppenbart har visat sig på många 
ställen”. 
 
Enligt representanter från anhörigföreningarna är det helt klart vilka som drabbas av gräns-
dragningsproblemen. Många patienter hamnar mellan två stolar, vilket kan medföra mycket 
långa handläggningstider i för dem viktiga frågor. I dessa sammanhang är patienternas per-
sonliga ombud viktiga som just bara personligt stöd, men även som påtryckare för att lösa 
gränsdragningskonflikterna. 
 
 



 Minnesanteckningar 

2005-10-25  8 

4 Samverkansprocessen (vårdplanering) kring den psykiskt funktionshindrade 
 
Sammanfattande intryck från intervjuerna: 
När det gäller vårdplanering för de psykiskt funktionshindrade framkommer följande bild: 
Mellan de tre vårdgrannarna förekommer inte gemensamma individuella vårdplaner. Mellan 
vuxenpsykiatrins slutenvård och närpsykiatrin kan det förekomma gemensamma vårdplaner. 
Primärvården deltar sällan eller aldrig i vårdplaneringar och primärvården har inga egna vård- 
eller behandlingsplaner för de psykiskt funktionshindrade. ”Vi kallas inte” eller ”man tar inte 
kontakt med oss” är ett par kommentarer från primärvården. Primärvården och kommunen har 
inte tillgång till den individuella vårdplanen pga sekretesskäl. De flesta intervjuade från verk-
samheterna anser att de behövs mer och tätare kontakter mellan vårdgrannarna för att säker-
ställa stödet till de psykiskt funktionshindrade. 
 
Socialtjänsten och vuxenpsykiatrin har fler kontakter i patientärenden än vuxenpsykiatrin och 
primärvården som har få sådana. Huruvida socialtjänsten och primärvården ska delta i utskriv-
ningskonferens från slutenvården avgörs, enligt intervjuerna, av patienterna själva. Primär-
vården deltar dock/kallas inte, som nämnts, till vårdplanering vid utskrivning från slutenvår-
den. Flera intervjuade tycker att rutinerna kring den individuella vårdplaneringen behöver 
stramas upp. Någon efterlyser gemensamma styrdokument/vårdprogram för gruppen psykiskt 
funktionshindrade på samma sätt som det förekommer för vissa somatiska grupper, t ex diabe-
tiker. 
 
Ett problem som uppmärksammats nationellt av Socialstyrelsen (SoS) är att de psykiskt funk-
tionshindrade inte får sina somatiska vårdbehov tillgodosedda tillräckligt. SoS talar om att 
psykiskt funktionshindrade pga detta har en större risk för överdödlighet. För granskningen 
har inte redovisats några särskilda åtgärder för att förbättra tillgången på somatisk vård för 
gruppen. Synpunkter som noterats är att ”gruppen behandlas av primärvården som alla andra 
patienter” eller att ”målet borde vara att de psykiskt funktionshindrade fick regelbundna 
somatiska kontroller en gång per år eller vart annat år”. 
 
Synpunkter från hearingen: 
Uppfattningar från primärvården är att sekretessen mellan vårdgrannarna förstör förutsättning-
arna för ett effektivt samarbete kring vårdplaneringen. Frågan är om sekretesslagen verkligen 
sätter hinder om patienten lämnar sitt medgivande. Detta måste klarläggas. Går det att selek-
tivt skicka information då det behövs? 
 
Det finns också åsikten att vårdplanering ofta sker på individuella premisser, dvs intresset för 
denna planering varierar mellan olika vårdgivare. 
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IT-stödet för informationsöverföring mellan landstingets sjukhus och vårdcentraler och mellan 
landstinget och kommunerna – Meddix – skulle vara ett stort stöd för vårdplanering, även för 
denna patientgrupp. Men, som nämnts, sekretessen tycks sätta hinder i vägen. Det finns dock 
uppfattningen att Meddix endast lämpar sig för äldre patienter med längre vårdtider. Men för 
patienter med många och korta akuta inläggningar blir Meddix tungarbetat. 
 
Företrädare för Bodens kommun beskriver en lokal planeringsgrupp som finns där och som 
träffas var fjortonde dag för nya komplicerade ärenden där olika stödformer, viktiga för pati-
enterna, diskuteras. 
 
Det nämns också från primärvården att en gemensam vårdplanering är enklare att genomföra 
vid somatiska sjukdomar. För psykiskt funktionshindrade m fl psykiska patientgrupperingar 
driver vuxenpsykiatrin ”en egen primärvård för sina patienter” vid sidan av den egentliga pri-
märvårdens verksamhet. 
 
Det poängteras vidare att hur viktig vårdplaneringen är i det enskilda fallet, beror på vilket be-
hov respektive patient har. Det gäller att utgå från och forma planeringen mer efter individens 
unika behov.  
 
Rutiner mellan vuxenpsykiatrin och kommunernas socialtjänster, men även med primärvår-
den, kan utvecklas, exempelvis vid psykoser. Att hantera en akut psykiskt sjuk patient vid en 
vårdcentrals överlastade jourmottagning är inte lämpligt, fast det inträffar. Sådana patientfall 
kräver sin tid, speciellt om vårdintyg ska utfärdas. En kommentar är att patientens kontakt med 
vårdgivaren innan vårdintyg skrivs är viktigast. Det är en brist att patienter måste vänta på 
vård tills det är dags för slutenvården. Den psykiatriskt öppna vården får ta hand om vårdfall i 
senaste laget. Den öppna psykiatriska vården borde samarbeta mer med primärvården innan 
patienterna hamnar i sluten vård. 
 
 
5 Kompetensutveckling 
 
Sammanfattande intryck från intervjuerna: 
De flesta intervjuade anser att gemensam utbildning kring psykiskt funktionshindrade behövs i 
större utsträckning och är viktig för att skapa en samsyn kring vårdtagargruppen. Projekten 
som kommit upp tack vare Milton-pengarna kan komma att tydliggöra behoven av kompetens-
utveckling. 
 
Planering för gemensam utbildning mellan vuxenpsykiatrin, primärvården och socialtjänsten 
förekommer sällan, även om det finns exempel på detta. T ex har vuxenpsykiatrin i Gällivare 
inbjudit vårdgrannarna till utbildning om schizofreni.  
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Kommunerna får oftast handledning via vuxenpsykiatrin. 
 
Internt inom vuxenpsykiatrin är intrycket att utbildningsbehov kring psykiatriska frågor väl 
kan tillgodoses via egna resurspersoner inom divisionen, men även via externa föreläsare. 
 
Primärvårdens representanter uttrycker att de inte fått någon utbildning kring gruppen psykiskt 
funktionshindrade, men ser ett behov av detta. Vuxenpsykiatrins representanter anser att det 
finns ett stort utbildningsbehov som behöver tillgodoses bland social-tjänstens och primärvår-
dens personal när det gäller psykiskt funktionshindrade. Efterfrågan på detta är dock inte tyd-
lig. 
 
Ingen av de intervjuade har angett att det förekommer anhörigutbildningar. Många anser dock 
att anhörigmedverkan är ett område som kan utvecklas betydligt. 
 
Synpunkter från hearingen: 
Enligt en studie från Socialstyrelsen har 80 procent av landets kommuner inga planer för kom-
petensutveckling inom området socialpsykiatri, vilket är frapperande. Men nu tycks ljus 
skönjas i mörkret. 
 
I Malmfälten - och där främst i Gällivare - har vuxenpsykiatrin ett gott samarbete med kom-
munerna vad gäller kompetensutveckling. Det gäller handledning samt vissa riktade utbild-
ningar. Detta leder till högre kompetens hos kommunens personal som ger en trygghet i arbe-
tet med patienter som har psykiska problem.  
 
Allmänt uttrycks fördelar med gemensamma aktiviteter för att öka kompetensen och få en 
gemensam värdegrund för dem som arbetar med psykiskt funktionshindrade. Det gäller dock 
att de tre vårdgrannarna inte glömmer bort sina respektive grunduppdrag. 
 
Via Miltonpengarna finns nu ett antal projekt där både kommunerna och landstinget deltar 
gemensamt. Det gäller 14 st med projektmedel om totalt 8,95 mnkr för 2005. Projektmedlen 
för 2006 ska inte nyttjas för nya projekt, utan för att vårda de som påbörjades 2005. 
 
 
6 Övrigt 
 
Sammanfattande intryck från intervjuerna: 
Det framkommer en splittrad bild via svaren på frågorna om de psykiskt funktionshindrade har 
fått det bättre eller sämre de senaste åren och om de kommer att få det bättre eller sämre i 
framtiden.  
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De som tycker att de fått det sämre talar om: 
 att det finns oklarheter och ineffektivitet pga av att två huvudmän delar på ansvaret 
 att det är starkt fokus på ekonomin vilket missgynnar speciellt psykiskt funktionshind-

rade 
 att tillsyn och socialt nätverk är sämre för dem som tidigare bodde på institution 
 att det förekommer fler personer med dubbeldiagnoser (t ex missbruk) som är svåra att 

hantera 
 att ungdomsgruppen avseende psykiskt funktionshindrade ökar 
 att sysselsättningsfrågan blir allt svårare för psykiskt funktionshindrade främst pga ar-

betsmarknadssituationen. 
 
De som tycker att de fått det bättre talar om: 

 att det nu vårdas färre inom den slutna vuxenpsykiatrin vilket ger mindre 
hospitaliseringsskador 

 att det nu finns flera typer av behandling inte bara medicinering 
 att det blivit bättre samverkan nu mellan vuxenpsykiatrin och kommunerna 
 att det allmänt blivit bättre livskvalitet för gruppen. 

 
Även när det gäller framtidsbilden för de psykiskt funktionshindrade är uppfattningarna varie-
rande. 

 
Synpunkter från hearingen: 
En avgörande fråga som kommer att påverka gruppen psykiskt funktionshindrade i framtiden 
är hur sysselsättningen för gruppen utvecklas. Här ser det idag mörkt ut pga läget på arbets-
marknaden. Samhall fungerade i det sammanhanget bra – brukarna var positiva till att ha sys-
selsättning på den arbetsplatsen, man kände att man gjorde en insats. Men Samhalls funktion 
försvann och något som motsvarar denna finns inte idag. Därför mår de personer som tidigare 
arbetade inom Samhall inte lika bra idag. 
 
Även representanter för anhörighetsföreningarna anser att sysselsättningen har en avgörande 
betydelse. Här måste även beaktas att patienter som vårdats inom den slutna vården under 
långa tider har blivit isolerade från samhället och måste få allt stöd för att komma in i detta 
igen – det gäller att ”få tillbaks det liv man en gång tappat”. 
 
Från divisionsstaben, Vuxenpsykiatrin, nämns att det finns några enstaka Milton-projekt där 
brukarna deltar och att kritik har riktats att inte samtliga av dessa projekt har brukarmedver-
kan. Detta är ett förbättringsområde och nu ämnar därför vuxenpsykiatrin inbjuda brukarföre-
trädare till ett antal projekt.  
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