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Sammanfattning

Idag riktas allt mer fokus i samhällsdebatten och i politiken på personer med

allvarlig psykisk sjukdom. Man debatterar dels hur samhället skall kunna tillhandahålla en

högkvalitativ vård och ett bra omhändertagande, men också ur ett samhällsekonomiskt

perspektiv. Den psykiatriska slutenvårdens kostnader är höga och debatten handlar ofta om

hur dessa kostnader skall kunna reduceras.

Denna studie vill titta närmare på om metoden Case management enligt

Assertive Community Treatment (ACT) kan bidra till att den psykiatriska

slutenvårdskonsumtionen minskar för personer med allvarlig psykisk sjukdom. För att

granska detta har intervjuer med fyra brukare använts där frågeställningen var fokuserad på

deras subjektiva upplevelser av att erhålla Case management enligt ACT under en period av

tre år. Vidare granskades skattningar enligt Kvalitetsstjärnan som utförts under en tre års

period. Därefter inhämtades statistik från databas avseende respondenternas konsumtion av

psykiatrisk slutenvård under tre år. Dessutom har artiklar i ämnet Case management kontra

psykiatrisk slutenvård granskats.

Resultaten av intervjuerna visade att respondenterna upplevt att Case

management enligt ACT hade varit viktigt för dem för att undvika psykiatrisk slutenvård.

Kvalitetsstjärnans resultat visade på en ökad livskvalitet, minskade besvär och detta i

kombination med en minskad konsumtion av psykiatrisk slutenvård. Vidare visade statistiken

från respondenternas psykiatriska slutenvårdskonsumtion att antalet inläggningar minskade

och antalet dagar som inläggningarna varade minskade också. Den dokumentation som

granskats i vetenskapliga artiklar visar att Case management enligt ACT är den metod som

bäst medverkar till att den psykiatriska slutenvårdskonsumtionen minskar.

Slutsatsen är att genom arbetssättet Case management enligt ACT tillsammans

med en hög programtrohet och validerade mätmetoder såsom Kvalitetsstjärnan kan den

psykiatrisk slutenvårdskonsumtion för personer med allvarlig psykisk sjukdom minska.

Nyckelord: Case management, Assertive Community Treatment, ACT,

Kvalitetsstjärnan, psykiatrisk slutenvårdskonsumtion.
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Abstract

Today public discussion of social problems and mental health policy more and

more focus on persons with severe mental illness. The debate includes how society can

provide a high grade of qualitative care and also from at national economic point of view. The

costs of psychiatric hospitalization are on a high level and reducing these costs is of

significant importance according to the society debate.

The present study tried to find out if Case Management by Assertive Community

Treatment (ACT) contributes to reduce psychiatric hospital care for persons with severe

mental illness.  Four clients were interviewed and the questions were focused on their

experiences of achieving Case Management by ACT during a period of three years.

Furthermore outcomes from rating scales from the Quality Star during a period of three years

were examined.  Statistics from a database considering the clients use of hospitalization

during a period of three years and articles concerning Case Management versus use of

hospitalization were examined.

The outcomes from the interviews reported that Case Management by ACT had

been of great importance in avoiding psychiatric hospitalization. The outcomes of rating

scales from the Quality Star reported an increased quality of life, less psychiatric difficulties

in addition to a reduced use of psychiatric hospitalization. Furthermore the statistics from the

client’s use of hospitalization reported a decreasing number of readmission and the number of

days of hospitalization also decreased. The documentation examined by scientific articles

reported that Case Management by ACT contributed to decrease psychiatric hospitalization.

The conclusion from the present study is that Case Management by ACT in

addition to a high grade of fidelity and valuated measure methods such as the rating scales

from the Quality Star contribute to reducing psychiatric hospitalization for persons with

severe mental illness.

Keywords: Case Management, Assertive Community Treatment, ACT, Quality

Star, psychiatric hospitalization.
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Inledning

Det senaste årtiondet har det i debatten i media och i politiken fokuserats allt

mer på att personer med allvarlig psykisk sjukdom bör få ett stöd som är dels humant och

fördomsfritt dels kostnadseffektivt. Ett exempel på regeringens arbete i frågan är Nationell

psykiatrisamordning (SOU 2006:100), en offentlig utredning som arbetade under åren 2003-

2006. Särskild utredare var Anders Milton. Denna studie syftar till att undersöka om det finns

ett samband mellan metoden ”Assertive Community Treatment” (ACT), på svenska ”Aktivt

uppsökande samhällsbaserad behandling och rehabilitering” (Malm, 2002) med s.k. Case

management som arbetssätt och bärande idé och en minskad konsumtion av sluten psykiatrisk

vård. Det torde vara av ett samhällspolitiskt intresse att det kan tydliggöras om det finns en

metod som leder till att personer med allvarlig psykisk sjukdom kan delta i samhället som en

mer jämbördig aktör.

Det har gjorts en mängd studier och utvärderingar under 1990-talet och 2000-

talet, både nationellt och internationellt, som pekar på att Case management och framför allt

ACT är en framkomlig väg för att minska den psykiatriska slutenvårdskonsumtionen. (Ben-

Porath, Peterson, Piskur & Carol, 2004; Björkman & Hansson 2007; Rosen & Teesson, 2001

Åberg-Wistedt, Cressel, Lidberg, Liljenberg & Ösby, 1995).

En studie (Rosen & Teesson, 2001) konstaterar att ju större överensstämmelse

med metoden ACT som arbetssätt, ju högre verkningsfullhet och kostnadseffektivitet. Man

menar emellertid att studier och evidensbaserade undersökningar troligen blivit missbrukade

och oriktigt framställda i en starkt laddad mediedebatt. Detta missbruk begränsas inte enbart

till psykiatrin och utgör därför en utmaning för alla som arbetar evidensbaserat. Rosen och

Teesson menar att det vimlar av exempel genom den vetenskapliga historien på säkerställd

evidens som blivit förkastad då det inte varit förenligt med rådande förutsättningar. En rad

dokument av Marks, Muijen m fl. avseende hembaserad vård kontra sjukhusbaserad vård för

personer med allvarlig psykisk sjukdom, publicerades i British Journal of Psychiatry (Marks,

Connolly, Muijen, Audini, McNamee & Lawrence, 1994; Muijen, Marks, Connolly & Audini,

1992) där man försökte replikera liknande studier gjorda i Madison, Wisconsin (Stein, Test

1980) och Sydney NSW (Hoult, Rosen & Reynolds, 1984). Resultaten från Storbritannien var

klart överlägsna i jämförelse avseende hembaserad vård. Under en period av 20 månader i en

grupp av 189 personer dog 5 av självskada: 3 dödsfall i försöksgruppen och 2 i

kontrollgruppen. Dessutom förekom ett mord i försöksgruppen, utan förvarning och trots
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noggrann övervakning. Detta resulterade omedelbart i en ogynnsam mediebild i lokalpressen

och, 14 månader senare, i fyra nationella dagstidningar samt i nyhetsprogram i TV.  Projektet

riskerades då att avslutas. Försöksteamen förlorade också ansvaret för all krisvård,

motivationen för projektet försvann och nyckelutbildad personal slutade (Audini, Marks &

Lawrence, 1994). Stöd och finansiering drogs tillbaka trots att man inte kunde påvisa någon

signifikant skillnad i dödlighet. Författarna ansåg att ingen liknande ogynnsam mediebild

presenterades när det gällde självmord bland sjukhusvårdade patienter, eller om mordet

utförts av en tyst paranoid patient som skrivit ut sig själv och varit utan planerad vård under

samma period. Projektet demonterades gradvis ned under en 15-månaders period med

tillbakadragande av finansiering och stöd.

Vid ett symposium vid the World Psychiatric Conference i Hamburg 1999

(Burns, Fioritti, Holloway, Malm & Rössler, 2001) undersökte forskare från fyra europeiska

länder skillnader i resultaten. Europeiska forskare var mindre benägna att studera betydelsen

av Case management vid slutenvård än forskare i USA. Åtminstone tre troliga förklaringar

fanns. En förklaring var att européer inte implementerade tillräckligt noggrant, alltså inte

uppnådde programtrohet, en annan förklaring var att sammanhanget, där olika sorters Case

management utfördes modifierade resultaten. En signifikant faktor vid framgångsrik Case

management är integrering av patienter till en tillgänglig socialtjänst, samma service i olika

situationer kan leda till olika resultat. En tredje möjlig förklaring var att olikheten i service

som gavs till kontrollgrupper orsakade skillnader i resultaten.

Vid symposiet presenterades tre studier gjorda i Storbritannien, en studie från

vardera Italien och Tyskland och slutligen två studier från Sverige. Tre studier gjorda i

Storbritannien (Holloway & Carson, 1998; Thornicroft & Strathdee, 1998; Burns, Creed &

Fahy, 1999) presenterades. Den första brittiska studien (Holloway & Carson, 1998)visade att

där patienter som fått Case management fanns en trend till större mängd inläggningar i

slutenvård. Inte heller den andra brittiska studien (Thornicroft & Strathdee, 1998) som var

en 2-års studie där 514 patienter ingick lyckades påvisa någon minskning av slutenvård. Den

tredje brittiska studien (Burns, Creed & Fahy, 1999) där 708 patienter ingick under en 2 –

årsperiod kunde inte heller påvisa någon skillnad i konsumtion av slutenvård. Den italienska

studien (Fioritti, Lo & Melega, 1997) var en 1-årsutvärdering som fann en signifikant

förbättring inom psykopatologin, slutenvård, kostnader samt i mindre utsträckning oförmåga

hos de personer som ingick i studien. Denna slutsats var dock inte godtagbar p.g.a.

serviceorsaker d v s man arbetade inte fullt ut med Case management. I den tyska studien
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(Rossler, Loffler, Fatkenheuer & Riecher-Rössler, 1992) gjordes under 2 ½ år jämförelser

mellan program med eller utan Case management. Man kunde inte påvisa någon signifikant

skillnad vad avser slutenvård. Malm beskrev 2 olika studier gjorda i Sverige, en avslutad

(Bjorkman & Hansson, 2000) och en pågående studie (Fallon, 1999). Man kunde påvisa en

minskning av slutenvård och en ökad livskvalitet. Med utgångspunkt från dessa studier kunde

Sverige konstatera behovet av att Case managern är fullt utbildad kliniker, att Case managern

arbetar i multidisciplinärt team som inkluderar en psykiatriker och att de har en hög grad av

eget budgetansvar och en tydlig roll som koordinator.

Man såg i en 6-års uppföljning av personer med allvarlig psykisk sjukdom som

erhållit metoden Case management (Björkman & Hansson, 2007) att det fanns en signifikant

minskning av psykiatrisk slutenvårdskonsumtion, öppenvårdsbesök och oplanerade besök vid

den första uppföljningsperioden som ägde rum efter 18 månader. Vid den andra

uppföljningsperioden som ägde rum efter 6 år såg man att psykiatrisk konsumtion fortsatte att

minska. En studie (Åberg-Wistedt, Cressel, Lidberg, Liljenberg & Ösby, 1995) jämförde

under en tvåårsperiod Case Management med ”treatment as usual”. Personerna som deltog i

studien hade diagnosen Schizofreni. Man såg vid en tvåårsuppföljning att gruppen som

erhållit Case management hade ett signifikant lägre antal akutbesök på sjukhus, dessutom

kunde man se att gruppen som erhållit Case management hade färre dagar inom den

psykiatriska slutenvården, detta var dock inte statistiskt säkerställt.

Vid en klinik i en storstad i nordöstra Ohio, USA gjordes en studie (Denise,

Ben-Porath, Peterson & Piskur, 2004) där man undersökte effekten av och

brukartillfredsställelsen med ACT för personer med allvarlig psykisk sjukdom. Studien som

var en treårsuppföljning visade att konsumtionen av psykiatrisk slutenvård minskade

signifikant för gruppen som erhöll ACT med undantag för år 2 till år 3 där minskningen inte

var statistiskt säkerställd.

Syfte

Syfte men denna studie är att undersöka om metoden Case management enligt

Assertive Community Treatment (ACT) kan bidra till att den psykiatriska

slutenvårdskonsumtionen minskar för personer med allvarlig psykisk sjukdom. Ett intresse för

att undersöka brukarens upplevelse av denna metod ligger också inom syftet med denna

studie.
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Frågeställning

Bidrar Case management enligt ACT till minskad slutenvårdskonsumtionen för

personer med allvarlig psykisk sjukdom?

Hur upplever brukaren Case management enligt ACT?
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Metod

Deltagare/urval

I undersökningen deltog fyra personer, tre kvinnor och en man 32 till 51 år

gamla, tre av dessa var ensamstående och en var gift. Samtliga fyra brukare i undersökningen

bodde i eget boende och alla hade en farmakologisk behandling för psykiatriska besvär. De

fyra brukarna i studien hade psykiatriska funktionsnedsättningar och en långvarig kontakt

med öppenpsykiatriska mottagningen, Evidens Lysekil AB. De skattades regelbundet en gång

per år med Kvalitetsstjärnan. De fyra som deltog i studien var diagnostiserade enligt ICD 10

(International Classification of Diseases). Diagnoserna var: (1) F98.8, andra specificerade

beteendestörningar och emotionella störningar med debut vanligen under barndom och

ungdomstid, (2) F60.3, emotionellt instabil personlighetsstörning, (3) F84.9 genomgripande

utvecklingsstörning ospecificerad, samt (4) F20.0 Paranoid Schizofreni. Två av brukarna hade

beslut om kommunal daglig sysselsättning enligt SoL (socialtjänstlagen) med varierande

deltagande och en av deltagarna hade beslut om daglig sysselsättning enligt LSS (lagen om

stöd och service till vissa funktionshindrade) samt en förvärvsarbetade 75 % av heltid. Tre av

brukarna hade sjukersättning på 100 % och en hade sjukersättning på 25 %. Samtliga av

brukarna hade då undersökningen genomfördes en vård- och stödsamordnare (casemanager).

Design

Studiens design är utformad enligt följande komponenter: Kvalitativa intervjuer

enligt intervjuguide (bilaga1), validerade skattningsskalor enligt Kvalitetsstjärnan

(www.carelink.forum.se), statistiska uppgifter om slutenvårdskonsumtion samt

databearbetningsprogrammet SPSS version 16.0 (Wahlgren, 2008).

Instrument

Intervjuguide. En intervjuguide tillverkades med 12 frågor. Åtta av frågorna

handlade om bakgrundsdata och fyra berörde olika aspekter av vård- och stödsamordning (se

Bilaga 1).
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Kvalitetsstjärnan.

Kvalitetsstjärnan (www.carelink.forum.se) ger en möjlighet att på ett klart och

tydligt sätt beskriva patientens, närståendes och behandlarnas uppfattning om den aktuella

situationen. Den består av ett antal frågeformulär där syftet är att årligen: följa upp hur

patientens vård och behandling fungerar, få en bild av förändringar i patientens situation och

få en uppfattning om vilka ytterligare insatser som eventuellt behöver göras. Kvalitetsstjärnan

beskriver brukarens situation utefter sju variabler:

1. Vårdkonsumentens tillfredsställelse (UKU-ConSat-Pat) är ett självskattningsformulär

som bygger på Consumer Satisfaction Rating Scale (Ahlfors, Lewander, Lindström, et

al, 2001). Syftet är att årligen följa upp hur brukarens upplevelse av den vård brukaren

fått under de tre senaste månaderna av psykiatrin och dess personal. Frågeformuläret

består av tretton frågor. (se Bilaga 4).

2. Livskvalitet bedöms med hjälp av en VAS-skala, (Visual Analogue Scale).

(Andersson. Lundgren-Pierre & Ivarsson, 2004). (se Bilaga 5).

3. Upplevda besvär bedöms med hjälp av en VAS-skala, (Visual Analogue Scale).

(Bergman, 2003). (se Bilaga 6).

4. Biverkningar UKU-Biverkningsskattning (UKU-SERS-Clin). Inventering av

besvär/symtom (Bech, 1989). (se Bilaga 7).

5. Närståendes situation bedöms med hjälp av en VAS-skala, (Visual Analogue Scale

(Erdner, 2008). (se Bilaga 8).

6. Symtom GAF (Global Assessment of Functioning) (Per Söderberg, Stefan Tungström

& Bengt-Åke Armelius, 2004). (se bilaga 9).

7. Social funktion GAF (Global Assessment of Functioning). (Per Söderberg, Stefan

Tungström & Bengt-Åke Armelius, 2004). (se bilaga 9).

Genomförande

Brukarna tillfrågades vid ordinarie hembesök om de var villiga att delta i studien

förutom en brukare som kontaktades via telefon. Dessa samtal genomfördes mellan brukarna
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och intervjuaren i brukarnas hem. Samtalen inleddes med en beskrivning av uppsatsprojektet

samt en noggrann information om de etiska förutsättningarna (se avsnittet ”Etiska

överväganden”). Därefter fick brukarna ta ställning till om de ville vara med eller om de

föredrog att avstå. Samtliga av dem angav att de ville vara med och därefter skedde en

noggrann genomgång av kontraktet med kontrollfrågor för att säkerställa att brukarna förstått

innebörden i att delta i undersökningen innan de skrev på kontraktet. Därefter bestämdes

särskilt datum och tid för intervjun för att inte inkräkta på ordinarie hembesök. Intervjun

genomfördes senare i brukarnas hem och gick till så att de fick svara på frågorna från

intervjuguiden och dessutom ställdes en del klargörande frågor och följdfrågor. Det var stort

utrymme för frågor om det behövdes, brukarna tillfrågades om de hade något att tillägga som

inte fanns med i guiden. Samtalen avslutades med att resultatet av intervjun repeterades i syfte

att undersöka att allt var rätt uppfattat.

Resultaten från brukarnas Kvalitetsstjärnor avseende åren 2005, 2006 och 2007

samlades in från den lokala databasen.

En kontakt togs med Vårddataanalytiker vid Västra Götalandsregionen för att få

instruktioner angående tillvägagångssättet för att erhålla statistik från databasen avseende

slutenvårdskonsumtion. Därefter informerades brukarna som intervjuats om regelverket och

de fick ta ställning till om de accepterade att deras uppgifter från slutenvårdsstatistik kunde

användas i studien. Samtliga deltagare accepterade detta genom att skriva under blanketten

”Medgivande för slutenvårdsstatistik” (se Bilaga 2). Medgivandet skickades till

Vårddataanalytiker vid Västra Götalandsregionen.

Databearbetning

Intervjudelen av studien genomfördes med hjälp av en intervjuguide (bilaga 1).

Denna del av studien är en kvalitativ undersökning. Svaren från respondenterna genomlästes

för att försöka få en förståelse och ett sammanhang av innehållet i vad respondenterna svarat.

Ett steg mot förståelse var den empatiska förståelsen. Därefter skedde genomläsning av svaren

vid ett flertal tillfällen för varje del av svaren skulle förstås i förhållande till helheten i ett

försök till hermeneutisk cirkeltolkning.

Intervjuerna sammanställdes i ett dokument. Försök att använda ett vardagsspråk

gjordes.
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Det blev tydligt att insamlandet av data på flera olika sätt vore värdefullt. Därför

blev nästa steg att via Västra Götalandsregionens databas samla in psykiatrisk

slutenvårdsstatistik och med hjälp av dataprogrammet SPSS version 16.0 (Wahlgren, 2008)

sammanställa dessa data.

I ett tredje steg samlades dataresultat från Kvalitetsstjärnan

(www.carelink.forum.se) in från lokal databas. Dessa data bearbetades i dataprogrammet

SPSS version 16:0 (Wahlgren, 2008).

Och till sist användes vetenskapliga artiklar som inhämtades från Karlstads

Universitets bibliotek.

Reliabilitet och validitet

I undersökningen användes Kvalitetsstjärnans skattningsskalor vilka är

validerade. Inhämtande av slutenvårdsstatistik skedde från databas och får anses som

tillförlitlig data.

I undersökningen användes få respondenter. Detta kan vara till nackdel för

uppsatsen eftersom det inte går att dra några allmänna slutsatser gällande undersökningen.

Etiska överväganden

Under arbetets gång har individskyddet varit det helt avgörande. Det innebär att

brukaren skall vara helt anonym i uppsatsen och det skall inte på något sätt gå att spåra

personen i fråga. En annan aspekt av individskyddet är att brukaren inte skall känna sig

tvingad att medverka och skall ha möjlighet att avbryta deltagande när som helst och utan att

behöva motivera sig. Det skall också klargöras att avböja deltagande inte på något sätt

påverkar omhändertagandet eller vården. För att ytterligare säkerställa individskyddet

upprättades ett kontrakt (se Bilaga 3).
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Resultat

Mot bakgrund av intervjuerna görs en sammanfattande beskrivning av

respondenternas upplevelser av arbetssättet vård- och stödsamordning (Case Management):

En brukare svarade att tack vara sin Casemanager (samordnare) så fick hon förklaringar på

saker som var svåra att förstå, hon drack mindre alkohol och upplevde mindre depressivitet.

Detta bidrog enl. brukaren till färre inläggningar inom psykiatrisk slutenvård. En bidragande

orsak menade brukaren var de regelbundna hembesök som gjordes. Brukaren sade sig vara

mer delaktig med metoden Casemanagement och mindre stressad. Brukaren har större tillgång

till sina rättigheter med en Casemanager, visste inte tidigare vad Socialtjänstlagen kunde bidra

med.

En annan brukare menade att de regelbundna hembesöken var tätare vid

försämring, vilket hjälpte att minska stress. Samordnarens delaktighet när brukaren träffade

biståndsbedömare och hemtjänstpersonal var avgörande för att öka deras förståelse för

funktionsnedsättningen. Brukaren ansåg att inflytandet påverkades med en samordnare, inget

beslutades över huvudet. Även det gemensamma beslutsfattandet ökade. Brukaren tyckte sig

inte veta sina rättigheter, bra hjälp med detta av sin samordnare, myndigheters beslut fattas

fortare då samordnaren varit delaktig.

Vidare så ansåg en tredje brukare att det var tydligt att arbetssättet Case

management bidragit till färre inläggningar eftersom senaste inläggning var år 2005 vilket var

betydligt mer sällan än tidigare år. Det som brukaren ansåg ha varit avgörande var att det varit

samma samordnare över lång tid, kontakten är regelbunden och resursgruppsmöten var tredje

månad. Brukaren hade även en upplevelse av att vara mer delaktig i beslut som fattats och när

rättigheterna var oklara för brukaren då har samordnaren varit behjälplig.

Den fjärde brukaren tyckte att arbetssättet Case management bidragit till färre

inläggningar och att det är en trygghet med kontakten. Avgörande enligt brukaren är att ha ett

arbete för att inte bli inlagd på sjukhus, men även att ha en samordnare att kunna tala med om

allt möjligt. Brukaren anser att inflytandet är stort med Case management, får förslag och tips

om olika saker vilket är bra då brukaren tycker det är svårt att själv komma på saker.

Brukaren anser att tillgången till sina rättigheter är stor tack vare sin samordnare eftersom

brukaren själv inte har kunskapen om sina rättigheter.
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I intervjusvaren förmedlade brukarna att de tack vare Case management

upplevde en stor förståelse, ökad trygghet, ett större inflytande, större kunskaper och bättre

tillgång till sina rättigheter. Detta ansåg brukarna berodde på att de fått ett gott stöd,

regelbundna hembesök, en långvarig kontakt med Case managern och att resursgruppsarbetet

bidragit till att deras relationer blivit mer trygga och förtroliga. Detta sammantaget har

bidragit till en minskad stress som i sin tur bidragit till minskad konsumtion av slutenvård.

Kvalitetsstjärnan

Resultaten av VAS-skalan upplevda besvär visar på minskade besvär, där värdet

0 står för stora besvär och 100 för inga besvär, år 2005 16,00, år 2006 14,75 och år 2007

37,25, detta samtidigt som antal inläggningar i slutenvård har minskat och slutenvårdstiden

har minskat. VAS-skalan som mäter livskvalitet har medelvärden som ökar år 2005 M=

31,00, år 2006 M= 27,75 och år 2007 M= 39,25, värdet 0 står för sämsta tänkbara

livssituation och 100 står för bästa tänkbara livssituation. GAF-funktion visar på minskade

medelvärden år 2005 M= 51,00, år 2006 M= 46,75 och år 2007 M= 50,00, där värdet 91-100

står för god funktion och 1-10 för extremt dålig funktion. GAF-symtom har medelvärden år

2005 M= 50,00, år 2006 M= 45,50 och år 2007 M= 49,50, där värdet 91-100 står för inga

symtom och 1-10 för allvarliga symtom .

Slutenvårdsstatistik

Med användning av SPSS16 kan man konstatera att i undersökningsgruppen

minskar medelvärdet för inläggning i psykiatrisk slutenvård under åren som granskats, från

3,75 till 0,50. Att inläggningarna var år 2005 13,00 till antalet, år 2006 7,00 stycken och år

2007 2,00 stycken inläggningar. Granskningen av medeltiden för inläggningarna visar att

även antal dagar har minskat i antal, medelvärdet år 2005 46,75 dagar, år 2006 31,25 dagar

och år 2007 3,75 dagar i psykiatrisk slutenvård.
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Diskussion

För att undersöka huruvida metoden Case management enligt ACT (Assertive

Community Treatment) bidrar till minskad konsumtion av psykiatrisk slutenvård behöver man

vara medveten om att samma begrepp ofta används för olika saker. Det finns alltså ingen

tydlig standarddefinition vad gäller metoden Case Management. Litteraturen och forskningen

refererar till olika nivåer av Case Management och hur dess funktion ser ut i det kliniska

arbetet. (Brunt & Hansson, 2005). Gemensamt för de olika inriktningarna av Case

management är att de riktar sig till individer med allvarlig psykisk sjukdom. Forskning som

gjorts (Malm & Fallon, 2008) visar att en hög grad av programtrohet och mätning av denna

via audits är en viktig ingrediens för bättre resultat och att patientens mål uppnås. Patienter

som deltar i ACT-program (Malm, 2002) med hög grad av programtrohet uppvisar förbättrad

följsamhet i sin behandling och färre inläggningar i psykiatrisk slutenvård (McHugo, Drake,

Teague & Xie, 1999).

 Metoderna för att mäta brukartillfredsställelse, anhörigbörda och upplevelse av

livskvalitet och besvär skiljer sig åt i många fall. Detta bidrar till skiftande resultat i olika

studier (Ziguras & Stuart, 2000). Kvalitetsstjärnan (www.carelink.forum.se) är ett exempel på

försök till nationellt mätinstrument med flera parametrar. Personalen genomgår en enhetlig

utbildning i mätmetoderna så att alla användare utför skattningarna på samma sätt och ger

samma instruktioner för självskattningarna till brukarna och deras anhöriga.

Denna uppsats studie visade lågt informationsflöde hos de intervjuade

personerna. Detta ledde till att materialet blev något tunt och inte så informativt. Man kan

ändå i detta lilla material se en tendens att Case Management enligt ACT bidrar till en

minskad konsumtion av psykiatrisk slutenvård.

Statistiken över den psykiatriska slutenvårdskonsumtionen visade att

medelvärdet för antal inläggningar i psykiatrisk slutenvård i undersökningsgruppen minskade

under de år som granskats. Man kunde även se att medelvärdet för antalet dagar i psykiatrisk

slutenvård minskade. Intervjuerna med respondenterna visade på att de tack vare Case

management enligt ACT upplevde en stor förståelse, ökad trygghet, ett större inflytande,

större kunskaper och bättre tillgång till sina rättigheter. Detta ansåg brukarna berodde på att

de fått ett gott stöd, regelbundna hembesök, en långvarig kontakt med Case managern och att
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resursgruppsarbetet bidragit till att deras relationer blivit mer trygga och förtroliga. Detta

sammantaget har bidragit till en minskad stress som i sin tur kan ha bidragit till minskad

konsumtion av slutenvård. Resultaten från skattningarna med Kvalitetsstjärnan visar att

livskvaliteten har ökat och att brukarna har upplevt minskade besvär av sina psykiska problem

under de aktuella åren som granskats.

De vetenskapliga artiklar som granskats ex. (Bjorkman & Hansson, 2000;

Fallon, 1999) visar på liknande resultat, att Case management enligt ACT bidrar till att

brukarna upplever en högre grad av livskvalitet, en minskad upplevelse av psykiska besvär

och ett större inflytande över sina liv. Även den aktuella studiens utfall av respondenternas

psykiatriska slutenvårdskonsumtion stämmer överens med nationella och internationella

studier som granskats ex. (Åberg-Wistedt, Cressel, Lidberg, Liljenberg & Ösby, 1995).

I två studier (Bjorkman & Hansson, 2000; Fallon, 1999) såg man en minskad

konsumtion av psykiatrisk slutenvård men också en ökad livskvalitet.

Vid en klinik i nordöstra Ohio USA kunde man (Denise, Ben-Porath, Peterson

& Piskur, 2004) visa på en ökad brukartillfredsställelse när man erhöll Case management

enligt ACT. En majoritet av brukarna i studien uppgav att deras psykiska hälsa hade

förbättrats sedan de erhållit Case management enligt ACT. Majoriteten av dessa brukare

menade att de kunde tänka sig att rekommendera Case management enligt ACT till en vän

eller familjemedlem om dessa skulle vara i behov av psykiatrisk specialistvård.

Denna studies två frågeställningar, bidrar Case management enligt ACT till

minskad slutenvårdskonsumtionen för personer med allvarlig psykisk sjukdom och hur

upplever brukaren Case management enligt ACT, har besvarats. Studien har visat att Case

management enligt ACT minskar den psykiatriska slutenvårdskonsumtionen och när det

gäller hur brukarna upplever Case management enligt ACT har samtliga svarat att de upplever

att denna metod leder till en stor förståelse, ökad trygghet, ett större inflytande, större

kunskaper, bättre tillgång till sina rättigheter och att deras relationer blivit mer trygga och

förtroliga. Detta sammantaget torde kunna leda till att brukarna kan delta i vårt samhälle som

mer jämbördiga aktörer.

De diagnosgrupper som respondenterna omfattas av och den

funktionsnedsättning som detta innebär gör att de tillhör specialistpsykiatrin.
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Specialistpsykiatrins uppdrag består av att utföra en högkvalitativ vård på specialistnivå som

inte förväntas kunna utföras av primärvården och socialtjänsten.

Då denna studie försökt titta på vilken påverkan Case management enligt ACT

har på respondenternas psykiatriska slutenvårdskonsumtion är det viktigt att lyfta fram

betydelsen av att respondenterna har tagit del av evidensbaserade och validerade metoder och

instrument. Respondenterna har regelbundet skattats med Kvalitetsstjärnan

(www.carelink.forum.se) och uppföljning har skett vid Resursgruppsmöten (Malm & Fallon,

2008) där närstående varit delaktiga dels som resurspersoner dels genom att deras upplevda

börda som närstående (Erdner, 2008) har mätts och utvärderats. Respondenterna och deras

närstående har erhållit Metodhandledning för Brukare (Malm & Fallon, 2008). Case

managern har gjort Utförarens Egenbedömningar (Malm & Fallon, 2008) och deltagit vid

Audits för Utförare (Malm & Fallon, 2008).

En ingrediens som är av en mer fenomenologisk karaktär är att respondenterna

haft samma Case manager och psykiatriker under de tre år som studerats, detta tros ha en

bidragande betydelse för minskad psykiatrisk slutenvård då en allians mellan brukare,

närstående och psykiatrins representanter, men också en förutsägbarhet och kontinuitet, är av

stor betydelse för de aktuella diagnosgrupperna.

I ett vidare perspektiv råder det så pass stora skillnader i de studier som gjorts

(Ziguras & Stuart, 2000) att Case management generellt inte kan påstås minska den

psykiatriska slutenvårdskonsumtionen. Däremot kan man påvisa att Case management enligt

ACT (Ben-Porath, Peterson, Piskur & Carol, 2004; Dincin, Wasmer, Witheridge, Sobeck,

Cook & Razzano, 1993; Malm, 2008; Ziguras & Stuart, 2000) är den metod som rönt störst

framgång när det gäller att minska psykiatrisk slutenvårdskonsumtion.

Majoriteten av den forskning som gjorts är på psykosdiagnoser, vilket i sig är

mycket viktigt att fördjupa sig i, men psykosgruppen är bara en av flera diagnosgrupper som

omfattar personer med allvarlig psykisk sjukdom. Forskning angående ACT och dess effekter

vid tillstånd som Högfungerande autism (HFA), Aspergers Syndrom, Attention-

Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) samt Personlighetsstörningar borde prioriteras. Dessa

funktionsnedsättningar medför ett stort lidande och stor stress för brukarna och deras

anhöriga. För att forska inom områden som HFA, Aspergers Syndrom, ADHD, och

Personlighetsstörningar skulle Optimal Treatment Project (OTP) (Fallon, 1999) kunna vara en

förebild.  Genom att studien bedrevs i flera olika länder, man använde validerade metoder för
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att mäta resultaten och som grund använde man ACT vilket kontrollerades genom audits får

man beteckna OTP som evidensbaserat.  OTP pågick dessutom över en längre tid, 5 år, vilket

ökade valideringen.

Politikerna i Västra Götalandsregionen (VGR) har börjat få upp ögonen för

Kvalitetsstjärnan som ett instrument för kvalitetssäkring och uppföljning. (VGR

diarienummer: SN272-2007). Man kan se detta i underlag för upphandling av den

öppenpsykiatriska vården i Lysekil, Munkedal och Sotenäs där man bl. a. skriver att

leverantören av vården skall bedriva ett kvalitetsarbete där vedertagna skattningsskalor och

bedömningsinstrument ingår. I underlaget uttrycker man som skall-krav att Kvalitetsstjärnan

skall användas, och i vilken omfattning och i vilka tidsintervall den skall användas.

Kvalitetsstjärnan skall användas som ett skattningsverktyg på minst 60 % av patienterna

under 1:a avtalsåret, 70 % 2:a avtalsåret och 80 % under resterande tid av avtalet.

Leverantören avgör själv på vilka diagnoser, förutom psykosdiagnoser som alltid skall skattas.

Mätning skall göras vid det första och det avslutande besöket. Under längre behandlingstider

skall mätningar göras varje halvår. Resultat av vården för patienten utifrån Kvalitetsstjärnan

skall redovisas för Västra Götalandsregionen Hälso- och Sjukvårdsnämnd 1 (HSN 1) enligt

följande: Leverantören förbinder sig att redovisa det genomsnittliga resultatet för sina

patienter avseende funktion och symtombild skattat enligt GAF (Per Söderberg, Stefan

Tungström & Bengt-Åke Armelius, 2004). Skattning skall ske vid 1:a besök, efter sex

månader och efter avslutad behandling. Vidare så förbinder sig Leverantören att redovisa det

genomsnittliga resultatet avseende anhörigbörda skattat med VAS-anhörigbörda (Erdner,

2008), skattning görs vid 1:a besök, efter sex månader och efter avslutad behandling.

Leverantören förbinder sig att redovisa det genomsnittliga resultatet av patientnöjdhet

(ConSat) (Ahlfors, Lewander, Lindström, et al, 2001). Skattningen skall även i detta fall göras

vid 1:a besök, efter sex månader och efter avslutad behandling.

Det som inte framkommer är hur beställaren HSN 1 skall använda resultaten

från dessa skattningar eller hur de ska värderas. Ett genomsnittligt värde visar egentligen inget

mer än att man träffat, bedömt och skattat en brukare. Det torde vara svårt att bedöma

kvaliteten på vården genom resultat som bygger på medelvärden.

I Lokal handlingsplan för att motverka psykisk ohälsa (VGR diarienummer:

SN272-2007) i Hälso- och Sjukvårdsnämnderna i Norra Bohuslän, Dalsland och Trestad,

framgår att vuxenpsykiatrin inom de fyra närmaste åren skall genomföra åtgärder för att
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minska behovet av slutenvårdsplatser genom att inrikta arbetet på utvärderade och effektivare

vårdformer. Detta gäller i första hand behandling av personer med personlighetsstörningar

och utredningar av förvirringstillstånd hos äldre, utveckling av alternativ till

slutenvårdsplatser i samverkan med kommunerna samt utbildning av personal i nya

behandlingsformer såsom Dialektisk BeteendeTerapi (DBT), Kognitiv BeteendeTerapi (KBT)

och Kognitiv Psykoterapi (KPT). Man uttrycker i den lokala handlingsplanen vidare att

vården ska sträva efter att, för de personer som har behov av det, arbeta med samordnare/Case

manager. Detta är inget skallkrav och det framgår inte av handlingsplanen vilken typ av Case

management man syftar på.

Är syftet är att minska slutenvårdskonsumtionen genom att använda

”utvärderade och effektiva vårdformer” så är Case management enligt ACT den vårdform

som ligger närmast till hands då det är den metod som visat sig kunna påverka konsumtionen

av psykiatrisk slutenvård (Björkman & Hansson, 2007). Ett förslag till kvalitetssäkring är att

beställarnämnderna i framtiden uttrycker tydligare och preciserar vilken metod av Case

management som efterfrågas och ett skall-krav bör vara att regelbundna Audits görs, (Malm

& Fallon, 2008), och utförs av en oberoende granskare.

I ett anbudsförfarande angående upphandling av psykiatrisk öppenvård där man

beställer ett specifikt arbetssätt som Case management och kvalitetssäkring med

Kvalitetsstjärnan borde det finnas en plan hos beställaren på hur man skall följa upp detta hos

den som utses att driva den psykiatriska öppenvården. Ett förslag är att man certifieras, det

vill säga att de metoder som används skall vara kalibrerade, validerade och regelbundet

granskas av oberoende granskare så att det tydligt framgår att man uppfyller kraven. I en

upphandling borde beställaren därför upprätta en kravspecifikation som innebär att man ska

vara certifierad för att få utge sig för att arbeta enligt Case management och dessutom

specificera om det är enligt ACT eller något annat. Granskningarna skall ske genom årliga

audits med Casemanagers, brukare, anhöriga, och andra samverkanspartners som ex.

socialtjänst, slutenvårdens aktörer och primärvården. Med detta tillvägagångssätt skulle man

kunna minska risken att begreppen om kvalitet kan tolkas på olika sätt inom psykiatrisks vård.

Detta borde vara av största intresse som framtida forskningsprojekt.
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Bilaga 1.

Intervjuguide

1. Ålder?

2. Man/Kvinna?

3. Diagnos enl. ICD-10?

4. Boendeform?

5. Insatser enl. SOL/LSS?

6. Yrke/sysselsättning?

7. Försörjning?

8. Civilstånd?

9. Anser Du att arbetssättet case management bidragit till färre inläggningar inom

psykiatrisk slutenvård för Dig?

10. Finns det något speciellt som Du anser varit särskilt avgörande för Dig med

arbetssättet case management som bidragit till färre inläggningar inom psykiatrisk

slutenvård?

11. Upplever Du ett större inflytande över Din situation med en case manager än med

traditionell psykiatri?

12. Anser Du dig få större tillgång till dina rättigheter med hjälp av en case manager

än med traditionell psykiatri?
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Bilaga 2.

Medgivande för slutenvårdsstatistik.

Till Vårddataanalytiker vid Västra Götalandsregionen

Jag ger härmed mitt tillstånd att Jonny Andersson Evidens AB Lysekil får ta del av statistik

som visar de dagar jag varit inlagd i sluten psykiatrisk vård de senaste 5 åren.

Lysekil 2008-06-2

NN
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Bilaga 3

”KONTRAKT

Undersökning av huruvida metoden Casemanagment kan bidra till en minskning av

psykiatrisk slutenvård i enskilda patientfall.

Jag NN ger min tillåtelse att Jonny Andersson i en C-uppsats konfidentiellt använder

sig av mina journaluppgifter, min statistik på antal slutenvårdstillfällen och mina

intervjusvar.

Efter det att uppsatsen har skrivits lovar Jonny Andersson att förstöra anteckningarna

från intervjun. I uppsatsen skall gälla fullständig anonymitet och det skall inte gå att på

något sätt kunna spåra uppgifterna till mig.

Jag kan närhelst avbryta mitt deltagande utan att behöva motivera varför.

Oavsett om jag deltar eller inte skall detta inte påverka den vård jag får genom

Evidens Lysekil AB, varken nu eller i framtiden.

Lysekil den

NN

Jonny Andersson”
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Bilaga 4

1. Hur har Du upplevt möjligheten att få hjälp vid behov?

Mycket dåliga

möjligheter

Dåliga

möjligheter

Ganska dåliga

möjligheter

Lika god som

dålig

(kan ej avgöra)

Ganska goda

möjligheter

Goda

möjligheter

Mycket goda

möjligheter

2. Hur har Du upplevt stämningen på avdelning, mottagning eller varhelst du möter psykiatrin?

Mycket dålig

atmosfär

Dålig

atmosfär

Ganska dålig

atmosfär

Lika god som

dålig

(kan ej avgöra)

Ganska god

atmosfär

God atmosfär Mycket god

atmosfär

3. Hur har Du upplevt personalens förhållningssätt och bemötande?

Mycket negativt Negativt Ganska

negativt

Lika positivt som

negativt

(kan ej avgöra)

Ganska positivt Positivt Mycket

positivt

4. Hur har Du upplevt möjligheten att få samtal och olika terapiformer   (annan behandling än medicinering)?

Mycket dåliga

möjligheter

Dåliga

möjligheter

Ganska dåliga

möjligheter

Lika god som

dålig

(kan ej avgöra)

Ganska goda

möjligheter

Goda

möjligheter

Mycket goda

möjligheter

5. Hur har Du upplevt möjligheten att få träffa samma personal i behandlingen?

Mycket dåliga

möjligheter

Dåliga

möjligheter

Ganska dåliga

möjligheter

Lika god som

dålig

(kan ej avgöra)

Ganska goda

möjligheter

Goda

möjligheter

Mycket goda

möjligheter

6. Hur har Du upplevt möjligheten att få information om ex. vårdplanering, fattade beslut,

    diagnostik osv?

Mycket dåliga

möjligheter

Dåliga

möjligheter

Ganska dåliga

möjligheter

Lika god som

dålig

(kan ej avgöra)

Ganska goda

möjligheter

Goda

möjligheter

Mycket goda

möjligheter



                                                                                                                   Jonny Andersson 29

7. Hur har Du upplevt möjligheten att vara delaktig i beslut som fattats?

Mycket dåliga

möjligheter

Dåliga

möjligheter

Ganska dåliga

möjligheter

Lika god som

dålig

(kan ej avgöra)

Ganska goda

möjligheter

Goda

möjligheter

Mycket goda

möjligheter

8a. Har Du ordinerats medicin för psykiska besvär?

Nej Vet ej Ja

Om Du svarat Ja besvara också fråga 8b. Om Du svarat Nej besvara också fråga 8c.

8b. Om Du har mediciner? Hur har Du upplevt medicineringen?

Mycket negativt Negativt Ganska

negativt

Lika positivt som

negativt

(kan ej avgöra)

Ganska positivt Positivt Mycket

positivt

8c. Om Du inte har ordinerats medicin? Hur har Du upplevt det?

Mycket negativt Negativt Ganska

negativt

Lika positivt som

negativt

(kan ej avgöra)

Ganska positivt Positivt Mycket

positivt

9. Hur har Du upplevt möjligheten att få erbjudanden om psykosocial hjälp?

(Exempel på psykosocial hjälp kan vara att träna sig i att klara sig socialt eller att få hjälp med familjeproblem.

Det kan också vara sociala insatser för att försöka påverka ekonomi, arbets-/studiesituation eller

bostadssituation.)

Mycket dåliga

möjligheter

Dåliga

möjligheter

Ganska dåliga

möjligheter

Lika god som

dålig

(kan ej avgöra)

Ganska goda

möjligheter

Goda

möjligheter

Mycket goda

möjligheter

10. Hur har Du, så här långt, upplevt resultatet av behandlingen?

Mycket negativt Negativt Ganska

negativt

Lika positivt som

negativt

(kan ej avgöra)

Ganska positivt Positivt Mycket

positivt
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11. Känns Dina kontakter inom psykiatrin som en trygghet för att Du i framtiden skall känna tillfredsställelse

med tillvaron, kunna känna Dig väl tillmods?

Mycket lite Lite Ganska lite Lika mycket som

lite

(kan ej avgöra)

Ganska

mycket

Mycket Väldigt

mycket
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Bilaga 5

Hur tycker Du att Ditt liv är just nu?

Så här fyller Du i!

Ett kryss längst ned på strecket representerar sämsta tänkbara livssituation.

Ett kryss längst upp representerar den bästa tänkbara livssituationen för Dig.

Sätt ett kryss på strecket där du tycker att Ditt liv befinner sig just nu.

Bästa tänkbara livssituation

        Sämsta tänkbara livssituation



                                                                                                                   Jonny Andersson 32

Bilaga 6

Hur besvärad har du varit av dina psykiska problem under den senaste månaden?

Så här fyller Du i!

Ett kryss längst ner på strecket representerar sämsta tänkbara situation med

upplevelse av extremt svåra psykiska besvär.

Ett kryss längst upp representerar en situation där Du inte alls har besvärats av

psykiska problem under den senaste månaden.

Sätt ett kryss på strecket som visar i vilken utsträckning Du har besvärats av

psykiska problem den senaste månaden.

Jag har inte alls besvärats av psykiska problem

Mina psykiska problem besvärar mig extremt svårt

Tack för Din medverkan!
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Bilaga 7

UKU-Biverkningsskattning män

- Inventering av besvär/symtom enl. första momentet i UKU-SERS-Clin

        Skattning enligt manual.     Ej skattad

1 2 3 4            9

1.1 Koncentrationsstörning                                                                                                 �      �      �      �             �

1.2 Trötthet/uttröttbarhet, asteni                                                                                          �      �      �      �             �

1.3 Sömnighet, sedering                                                                                                      �      �      �      �             �

1.4 Minnesstörning                                                                                                             �      �      �      �             �

1.5 Depression                                                                                                                    �      �      �      �             �

1.6 Spänning, inre oro                                                                                                         �      �      �      �             �

1.7 Ökad sömn                                                                                                                    �      �      �      �             �

1.8 Minskad sömn                                                                                                               �      �      �      �             �

1.9 Ökad drömaktivitet                                                                                                       �      �      �      �             �

1.10 Känslomässig likgiltighet. Emotionell indifferens                                                      �      �      �      �             �

2.1 Muskelvärk/muskelkramper. Dystoni                                                                           �      �      �      �             �

2.2 Stelhet i muskler. Rigiditet                                                                                            �      �      �      �             �

2.3 Långsamma rörelser. Hypokinesi, akinesi                                                                     �      �      �      �             �

2.4 Ofrivilliga rörelser. Hyperkinesi                                                                                   �      �      �      �             �

2.5 Darrningar/skakningar. Tremor                                                                                     �      �      �      �             �

2.6 Ökat behov av att vara i rörelser. Akatisi                                                                      �      �      �      �             �

2.7 Epileptiska anfall                                                                                                          �      �      �      �             �

2.8 Stickningar/krypningar. Parestesier                                                                               �      �      �      �             �

2.9 Huvudvärk                                                                                                                    �      �      �      �             �

3.1 Svårighet att se på nära håll. Ackommodationssvårigheter                                           �      �      �      �             �

3.2 Ökad salivavsöndring                                                                                                    �      �      �      �             �

3.3 Muntorrhet. Nedsatt salivavsöndring                                                                            �      �      �      �             �

3.4 Illamående/kräkning                                                                                                     �      �      �      �             �
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3.5 Diarré                                                                                                                            �      �      �      �             �

3.6 Trög avföring, förstoppning. Obstipation                                                                      �      �      �      �             �

3.7 Besvär med att kasta vatten                                                                                           �      �      �      �             �

3.8 Ökat behov av att kasta vatten/ökad törst. Polyuri, polydipsi                                       �      �      �      �             �

3.9 Yrsel vid uppresande. Ortostatisk yrsel                                                                         �      �      �      �             �

3.10 Hjärtklappning/oregelb hjärtslag. Takykardi, palpitationer                                         �      �      �      �             �

3.11 Ökad svettning                                                                                                            �      �      �      �             �

4.1 Hudutslag                                                                                                                      �      �      �      �             �

4.2 Klåda                                                                                                                             �      �      �      �             �

4.3 Ökad sexuellt intresse eller lust                                                                                     �      �      �      �             �

4.4 Minskat sexuellt intresse eller lust                                                                                �      �      �      �             �

4.5 Svårighet att få erektion. Erektil dysfunktion                                                                �      �      �      �             �

4.6 För tidig utlösning. Ejakulatorisk dysfunktion                                                              �      �      �      �             �

4.7 Svårt att få utlösning. Ejakulatorisk dysfunktion                                                           �      �      �      �             �

4.8 Gynekomasti                                                                                                                 �      �      �      �             �

4.15 Ljusöverkänslighet                                                                                                      �      �      �      �             �

4.16 Ökad pigmentering                                                                                                      �      �      �      �             �

4.17 Viktminskning                                                                                                            �      �      �      �             �

4.18 Viktökning                                                                                                                  �      �      �      �             �



                                                                                                                   Jonny Andersson 35

UKU-Biverkningsskattning kvinnor
- Inventering av besvär/symtom enl. första momentet i UKU-SERS-Clin

             Skattning enligt manual        Ej skattad

1 2 3 4        9

1.1 Koncentrationsstörning                                                                                                 �      �      �      �                    �

1.2 Trötthet/uttröttbarhet. Asteni                                                                                        �      �      �      �                    �

1.3 Sömnighet, sedering                                                                                                     �      �      �      �                    �

1.4 Minnesstörning                                                                                                             �      �      �      �                    �

1.5 Depression                                                                                                                    �      �      �      �                    �

1.6 Spänning, inre oro                                                                                                         �      �      �      �                    �

1.7 Ökad sömn                                                                                                                    �      �      �      �                    �

1.8 Minskad sömn                                                                                                              �      �      �      �                    �

1.9 Ökad drömaktivitet                                                                                                       �      �      �      �                    �

1.10 Känslomässig likgiltighet. Emotionell indifferens                                                      �      �      �      �                    �

2.1 Muskelvärk/muskelkramper. Dystoni                                                                           �      �      �      �                    �

2.2 Stelhet i muskler. Rigiditet                                                                                           �      �      �      �                    �

2.3 Långsamma rörelser. Hypokinesi, akinesi                                                                    �      �      �      �                    �

2.4 Ofrivilliga rörelser. Hyperkinesi                                                                                   �      �      �      �                    �

2.5 Darrningar/skakningar. Tremor                                                                                    �      �      �      �                    �

2.6 Ökat behov av att vara i rörelse. Akatisi                                                                       �      �      �      �                    �

2.7 Epileptiskt anfall                                                                                                           �      �      �      �                    �

2.8 Stickningar/krypningar. Parestesier                                                                              �      �      �      �                    �

2.9 Huvudvärk                                                                                                                    �      �      �      �                    �

3.1 Svårighet att se på nära håll. Ackommodationsstörningar                                            �      �      �      �                    �

3.2 Ökad salivavsöndring                                                                                                   �      �      �      �                    �

3.3 Muntorrhet. Nedsatt salivavsöndring                                                                            �      �      �      �                    �

3.4 Illamående/kräkning                                                                                                     �      �      �      �                    �

3.5 Diarré                                                                                                                            �      �      �      �                    �

3.6 Trög avföring, förstoppning. Obstipation                                                                     �      �      �      �                    �

3.7 Besvär med att kasta vatten                                                                                          �      �      �      �                    �

3.8 Ökat behov att kasta vatten/ökad törst. Polyuri, polydipsi                                            �      �      �      �                    �

3.9 Yrsel vid uppresande. Ortostatisk yrsel                                                                         �      �      �      �                    �
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3.10 Hjärtklappning/oregelb hjärtslag. Palpitationer, takykardi                                          �      �      �      �                    �

3.11 Ökad svettning                                                                                                            �      �      �      �                    �

4.1 Hudutslag                                                                                                                     �      �      �      �                    �

4.2 Klåda                                                                                                                            �      �      �      �                    �

4.3 Ökat sexuellt intresse eller lust                                                                                     �      �      �      �                    �

4.4 Minskat sexuellt intresse eller lust                                                                                �      �      �      �                    �

4.8 Spänningar i brösten                                                                                                     �      �      �      �                    �

4.9 Mjölk från brösten. Galaktorré                                                                                      �      �      �      �                    �

4.10 Orgasmdysfunktion                                                                                                    �      �      �      �                    �

4.11 Torrhet i slidan                                                                                                           �      �      �      �                    �

4.12 Blödningsrubbning. Amenorré                                                                                    �      �      �      �                    �

4.13 Blödningsrubbning. Menorraghi                                                                                 �      �      �      �                    �

4.14 Blödningsrubbning. Mellanblödning                                                                          �      �      �      �                    �

4.15 Ljusöverkänslighet                                                                                                      �      �      �      �                    �

4.16 Ökad pigmentering                                                                                                     �      �      �      �                    �

4.17 Viktminskning                                                                                                            �      �      �      �                    �

4.18 Viktökning                                                                                                                  �      �      �      �                    �
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Bilaga 8

Svar från/Namn                                                                                           

Anhörig till/Namn                                                                                                                   Personnr               

                             

Skattning år                                                                    

Vid eventuella frågor är Du välkommen att ringa                                                                   

på telefonnr                                                                    

Din anhörige kommer att få ta del av Din bedömning med syfte att kunna diskutera Din situation. Din medverkan är helt

frivillig.

Vilken påfrestning har Du känt (upplevt) den sista månaden på grund av Din anhöriges psykiska problem?

Så här fyller Du i!

Föreställ Dig att ett kryss längst ner på strecket representerar den största möjliga påfrestningen för Dig och

att ett kryss längst upp representerar den bästa tänkbara situationen, helt utan känsla av påfrestning.

Sätt ett kryss på strecket där Du tycker att Ditt liv befinner sig.

                                                                                 Ingen känsla av påfrestning
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                                               Känsla av största möjliga påfrestning

Bilaga 9 Global funktionsskala (GAF-skalan)

GAF - Symtom GAF GAF - Funktion

Inga symtom 91-100 Synnerligen god funktionsförmåga inom vitt skilda
områden, livsproblem förfaller aldrig bli ohanterliga,
andra söker sig till personen på grund av hans eller
hennes många positiva egenskaper.

Frånvaro av symtom eller minimala symtom (t.ex.
lätt nervositet inför en tentamen)

81-90

God funktionsförmåga i alla avseenden, intresserad
av och engagerad i ett antal olika aktiviteter, socialt
kapabel, allmänt sett tillfreds med tillvaron, endast
vardagliga problem eller bekymmer (t.ex. tillfälliga
konflikter med anhöriga)

Om några symtom föreligger så rör det sig om
övergående och förväntade reaktioner på
psykosociala stressfaktorer, (t.ex.
koncentrationssvårigheter efter familjegräl)

71-80 Endast obetydliga funktionssvårigheter med
avseende på sociala kontakter, arbete eller skola
(t.ex. tillfälligt på efterkälken med skolarbetet).

Vissa lindriga symtom (t.ex. nedstämdhet och
lindriga sömnbesvär)

61-70

Vissa funktionssvårigheter med avseende på sociala
kontakter, arbete eller skola (t.ex. tillfälligt skolk,
stulit från annan familjemedlem), men i stort sätt
tämligen välfungerande,  har några etablerade,
betydelsefulla personliga relationer.

Måttliga symtom (t.ex. flacka affekter och
omständligt tal, enstaka panikattacker)

51-60 Måttliga funktionssvårigheter med avseende på
sociala kontakter, arbete eller skola (t.ex.

har endast få vänner, har konflikter med kolleger
eller arbetskamrater)
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Allvarliga symtom ( t.ex. självmordstankar, svåra
tvångsritualer, frekventa snatterier)

41-50 Allvarliga funktionssvårigheter med avseende på
sociala kontakter, arbete eller skola (t.ex.

inga vänner alls, oförmögen att behålla ett arbete).

Viss störning i realitetsprövningen,
kommunikationsförmågan, omdöme, tankeförmåga
eller sinnesstämning ( t.ex. uttrycker sig tidvis
ologiskt, oklart eller irrelevant)

31-40

Uttalade funktionssvårigheter i flera avseenden,

såsom arbete eller studier, familjerelationer, (t.ex. en
deprimerad man som undviker sina vänner,
försummar familjen och är oförmögen att arbeta; ett
barn som ofta ger sig på yngre barn, misslyckas i
skolan och är trotsig hemma).

Beteende avsevärt påverkat av vanföreställningar
eller hallucinationer eller allvarlig störning av
kommunikationsförmågan eller omdömet ( t.ex.
stundtals osammanhängande, beter sig gravt
inadekvat, ständigt suicidtankar)

21-30

Oförmögen att fungera i snart sagt alla avseenden
(t.ex. ligger till sängs hela dagen, inget arbete, ingen
bostad, inga vänner).

Viss risk för att individen tillfogar sig själv eller
andra skada (t.ex. suicidhandlingar utan uppenbar
dödsförväntan; ofta våldsam; maniskt uppskruvad)
eller grav störning av kommunikationsförmågan
(t.ex. mestadels osammanhängande eller mutistisk

11-20 Stundtals oförmögen till elementär personlig hygien
(t.ex. kladdar med avföring)).

Ständig risk att individen tillfogar sig själv eller
andra allvarlig skada ( t.ex. återkommande
våldsamhet) eller allvarlig suicidhandling med
uppenbar dödsförväntan

1  -10 Ständig oförmögen till elementär personlig hygien

Otillräcklig information 0 Otillräcklig information

GAF-1 Symtom=[          ]         GAF-2 Funktion= [          ]               GAF-Total= [          ]


