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Förord 

 

Mitt intresse för återhämtningsperspektivet började i samband med att jag 

påbörjade min utbildning till vård- och stödsamordnare vid Karlstads universitet hösten 2009. 

Jag har en lång bakgrund inom vården, och har alltid haft svårt för ett arbete där vi bara möter 

klienten på en nivå, utan att se till alla aspekter av stöd och behandling. Vård- och 

stödsamordnarutbildningen och återhämtningsperspektivet har givit mig en möjlighet att 

arbeta för ett förhållningssätt där hela människan får lov att existera.  

Mitt hjärtliga tack går till de chefer som tagit sig tid att läsa och delta i min 

undersökning, och också den personal som tagit sig tid att besvara min enkät.  

Jag vill också rikta ett stort och hjärtligt tack till min handledare Lars M 

Eriksson, som stått ut med mig under det gånga året. 

Jag vill också tacka Inger Jonsson, administratör vid fakulteten, tack för allt ditt 

stöd från dag ett fram till idag, du är en stjärna. 
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Sammanfattning 

Syftet var att undersöka om ett återhämtningsperspektiv med grund i ett psykosocialt 

förhållningssätt tillämpas inom kommunal/privat och landstingsknuten vård och 

rehabilitering. Ett återhämtningsperspektiv innebär att som behandlande personal, se till 

människan som en holistisk individ, där alla livets aspekter beaktas för att säkra en fullgod 

vård och rehabilitering. En enkät besvarades av personal inom psykiatri, socialpsykiatri och 

beroendevård från kommunal/privat och landstingsknuten sektor. Resultatet visar ingen 

skillnad i tillämpning mellan dessa två typer av verksamhetsregi. Det finns dock en svag 

tendens (icke-signifikant) till lägre skattad generell individkompetens för kommunal/privata 

verksamheter. Det är också en stark tendens (icke-signifikant) till generell skillnad mellan 

aspekterna av implementerad återhämtning. Tendensen är att respondenterna i högre grad 

skattar att verksamheten skapar goda förutsättningar för ett återhämtningsperspektiv jämfört 

med till vilken grad man faktiskt arbetar utifrån detta. Resultatet av den tematiska analysen 

lyfter fram att de landstingsknutna verksamheterna i större utsträckning skapar goda 

förutsättningar för att genomföra en implementering av återhämtningsperspektivet, och att 

dessa verksamheter i större utsträckning redan genomfört en implementering av och tillämpar 

ett återhämtningsperspektiv. Slutsatsen är att det inte finns skillnader i tillämpning av 

återhämtningsperspektiv mellan de undersökta kommunala/privata och de landstingsknutna 

verksamheterna, men att det finns tendenser till att de landstingsknutna verksamheterna bättre 

företräder ett återhämtningsperspektiv. 

 

 

Nyckelord: återhämtningsperspektivet, implementering, tillämpning, kommunal, 

landsting, utbildning. 
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Abstract 

The purpose was to investigate whether a recovery perspective, viewed from a psychosocial 

approach is applied in municipal / private and county related care and rehabilitation. A 

recovery perspective means that the attending staff ensures that the clients are viewed as 

holistic individuals, where all aspects of life are considered to ensure adequate care and 

rehabilitation. A questionnaire was answered by staff in psychiatry, social psychiatry and 

addiction treatment from different areas of the municipal / private and county related sector.  

The results show no difference in application of a recovery perspective between these two 

types of organizations. However, there is a slight tendency (non-significant) to lower-rated 

general individual competencies for municipal / private. There is also a strong tendency (non-

significant) to a general difference between the aspects of the implemented recovery 

perspective, where the tendency is that the respondents as a whole estimate that the 

organization to a greater degree creates good conditions for a recovery perspective compared 

to the degree they are actually working on that basis. The results of the thematic analysis 

highlights that the county based organizations more widely create favorable conditions for the 

implementation of a recovery perspective, and that these organizations to a greater extent 

already has completed an implementation and apply a recovery perspective. It is concluded 

that there are no differences in application of recovery perspective between the investigated 

municipal / private and council based organizations, but that that there is a tendency for the 

county associated organization to better represent a recovery perspective. 

 

Key words: recovery, rehabilitation, psychosocial, holistic, therapeutic, application, 

implementation. 
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Inledning 

Hur bör vi som yrkesaktiva inom kommunal- och landstingsbaserad sjuk- och 

hälsovård arbeta för att psykiatri- och missbruksvård på bästa sätt ska gynna klienten att själv 

ta steget mot återhämtning? Finns det ett förhållningssätt eller en arbetsmetod som på ett 

konstruktivt sätt kan erbjuda individer verktyg och strategier som stödjer, lyfter fram och 

skapar möjligheter till en individuell återhämtning? Vem ska stödja personer med psykisk 

ohälsa och missbruk att ta steget vidare i livet, att påbörja en process av återhämtning? Det vi 

kanske främst tänker på är det sociala nätverket och individen själv, som drivande faktorer i 

återhämtningen. Den egna, inre motivationen är en nödvändig faktor för all form av 

självinsikt och självrannsakan, två viktiga aspekter av en återhämtningsprocess. Men här blir 

också en av de viktigaste aspekterna i återhämtning det arbete som sker runtomkring klienten. 

När klienten befinner sig inom den slutna vården eller i den vård som sker i öppen verksamhet 

såväl inom den kommun/privata och landstingsbaserade öppenvården blir den personal som 

där jobbar av betydande roll i återhämtningsprocessen. Fokus i denna uppsats är utifrån den 

psykosociala delen av återhämtningsperspektivet och på den personal inom vården och hur de 

uppfattar att ett återhämtningsperspektiv implementeras och tillämpas i verksamhet i kontakt 

med klienter inom vård och omsorg (Granbom, 1998; Topor et al., 2006).  

Återhämtningsperspektivet kan beskrivas som ett förhållningssätt med många 

infallsvinklar och är ett omfattande forskningsområde som berör många olika delar inom 

såväl somatisk och psykiatrisk vård som missbruksvård. Många olika arbetsmetoder och 

förhållningssätt kan samlas under detta förhållningssätt och genom det skapas förutsättningar 

för ett individanpassat arbete med individen i centrum. Återhämtningsperspektivet handlar om 

att se människan som en komplex varelse där det grundläggande tillvägagångssättet är 

holistiskt. Insatser ses som specifikt utformade för klienten med såväl personalens som 

klientens erfarenheter och önskningar tagna i beaktning.  

Såväl lagstiftning som kommunala riktlinjer betonar vikten av att individen sätts 

i centrum. Återhämtningsperspektivet medför att de rehabiliterande insatserna anpassas efter 

klientens specifika behov, egna föreställningar, och önskningar, så att man möter individen i 

den fas den befinner sig i sin subjektiva återhämtningsprocess (SFS, 1993:387; SFS, 

2001:453). Återhämtningens grundläggande fokus är en kongruent kommunikation, personal 

och klienter emellan, varefter en stark samverkansplan måste framarbetas såväl inom som 

mellan organisationer. Ett gränsöverskridande organisationsarbete är ytterst gynnsamt i 

relation till återhämtningsprocessen.  
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Det bedrivs förhållandevis lite forskning om ett återhämtningsperspektiv, dock 

är Sverige ett av de länder i världen där återhämtningsperspektivet inom vård och 

rehabilitering ges ett tämligen stort forskningsutrymme. Implementering av detta perspektiv är 

dock i liten utsträckning påbörjad inom den svenska psykiatriska vården och ännu mindre 

inom missbruksvården. 

Återhämtningsprocessen är bred och förhållandevis svår att definiera men kan 

liknas vid subjektiva upplevelser där hela processen är knuten till klientens upplevelse av 

omgivningen och den egna hälsan (Topor, 2004). Denna tyngd på subjektivitet medför, enligt 

Topor (2004), en ovilja att implementera återhämtningsperspektivet inom de olika 

verksamheterna. Det är svårt för personal att omsätta ett återhämtningsperspektiv som en 

helhet när tyngden ligger på den subjektiva upplevelsen hos klienten och det blir därför 

speciellt viktigt utifrån ett personalperspektiv att lyfta fram processens objektiva faktorer. De 

objektiva och subjektiva aspekterna av återhämtningen är dock sammanflätade och det bli 

därför svårt att separera dessa två. Inte desto mindre krävs det en operationalisering av 

återhämtningsupplevelsen till konkreta hanterbara moment, som sedan kan införlivas och 

omvandlas till arbetsmetoder, verktyg och strategier för både klient och personal, samt för de 

individer som finns i klientens kontaktnät. Det är viktigt att skapa en förståelse inför de 

subjektiva faktorerna som behandlande personal möter hos varje klient (Topor et al., 2011).  

Ett flertal forskare, däribland Alain Topor, lyfter fram generaliserbara faktorer, 

utifrån subjektiva och objektiva aspekter vilket i sin tur skapar starka förutsättningar för 

implementeringar. I forskning skapas teoretiska perspektiv av återhämtningsprocesserna 

genom vilket vi kan införa återhämtningsperspektivet som förhållningsätt i vårdprocesser 

inom hälso- och sjukvård (Falloon et al., 1998b; Falloon et al., 1998a; Lloyd et al., 2009; 

Romano et al., 2010; Schrank & Slade, 2007; Schön et al., 2009; Wilken, 2007). 

Den subjektiva återhämtningsprocessen är den grundläggande och drivande 

faktorn för all återhämtning (Schrank & Slade, 2007), och detta är en process som i sin helhet 

leder till antingen en social eller total återhämtning. Den sociala återhämtningen innebär att 

individen lär sig leva med och hantera sina symtom, och genom det leva ett fullvärdigt liv 

med fortsatt kontakt med psykiatri- och/eller missbruksvårdens verksamhet. En total 

återhämtning innebär en total frånvaro av symtom. Den subjektiva eller personliga 

återhämtningsprocessen handlar om att det finns en inre motivation till förändring. Det 

handlar om att finna en inre drivkraft att hantera sin vardag och sina symtom till den grad att 

man känner en tillfredställelse och hanterbarhet i sin vardag och i sin relation med andra. 

Återhämtningsprocessen är inte linjär, inte statisk och inte heller tidsbestämd eller möjlig att 
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sätta in i ett tidsperspektiv (Topor et al., 2011). Återfall i såväl missbruk som skov av psykisk 

ohälsa är inte ovanligt. Som vårdande personal är det viktigt att fortsätta motivera klienten så 

att det framgår att återfall i vare sig i missbruk eller i ett försämrat psykiskt mående handlar 

om ett misslyckande. Snarare bör det som skett ses på som en källa av information om 

situationens hur, vad och varför samt hur man kan arbeta för att förhindra att det sker igen. En 

återhämtningsprocess är en ytterst personlig process som kan ske på några månader eller vara 

livslång (Schön, 2009; Topor, 2004, 2001b; Wilken, 2007). Processen kan även beskrivas som 

en interaktiv process mellan sociala, biologiska och miljömässiga faktorer där tyngden 

hamnar på en aspekt av social interaktion; det handlar om att se sig själv som en delaktig och 

värdefull medborgare och medmänniska. Genom att möta det grundläggande behovet av att 

bli sedd och validerad som människa och tänkande, och en reflekterande individ, så ska det 

egna ansvarstagandet för liv och livsföring accepteras och möjliggöras (Lloyd et al., 2009; 

Mezzina et al., 2006; Schön, 2009; Topor, 2004, 2001b; Wilken, 2007). 

Schön et al. (2009) menar att återhämtningsperspektivet kan delas in i tre 

dimensioner: (1) the social self som berör den egna personens makt till förändring, (2) social 

interventions som belyser vikten av ett gott bemötande från vård och omsorg, delaktighet från 

såväl klient som personal, samt ett skapande av ett formellt kontaktnät, och (3) connection to 

others vilket belyser vikten av att skapa ett informellt nätverk. Social interventions är för 

återhämtningsperspektivets objektiva och organisatoriska aspekter den dimension som bör 

hamna i första rum då denna möjliggör att personal kan tillämpa och implementera 

återhämtningsperspektivet i verksamhet. Den sista dimensionen – connection to others – 

handlar om att skapa ett nätverk av vänner och familj som kan fungera som ett stöd såväl 

emotionellt som materiellt.  

Genom att uppmuntra individen att leva här och nu, och genom det undvika att 

älta i det liv som denne levde innan insjuknandet, samtidigt som det finns en ett band till detta 

liv som en påminnelse om hur livet var innan sjukdomsutbrott och hur det kan se ut i 

återförfrisknande, ska det skapas en förståelse inför att återhämtningen inte enbart är en 

individuell upplevelse utan att den är beroende av den sociala kontexten vi befinner oss i. 

Med en förståelse inför återhämtningen som en subjektiv process kan vi inom 

vård och omsorg, genom forskning och tillämpning, lyfta fram generaliserbara faktorer av 

återhämtningen som vi i verksamhet kan omsätta i ett direkt klientarbete. Genom att lyfta 

fram objektiva och organisatoriska aspekter av återhämtningen, kan en kunskapsbas skapas 

för personal i hur ett bemötande och individbaserat förhållningssätt ska genomföras. 

Införandet av en objektivitet i återhämtningsprocessen handlar om att understödja och skapa 
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en förståelse för den personliga, subjektiva processen samt att operationalisera 

återhämtningsperspektivet, och genom det göra detta holistiska perspektiv till en mer 

lätthanterlig och tillämpningsbar arbetsmetod.  

Det finns ett flertal fokusområden av ett återhämtningsperspektiv som skall 

ligga till grund för implementering och tillämpning utifrån ett personalperspektiv. Dessa 

fokusområden är empowerment, socialintegrering, problemlösningsfokusering, 

brukarinflytande, bemötande, motivation samt psykoedukation och psykopedagogik. 

 

Hjälp till självhjälp 

Wilken (2007) menar att ett återhämtningsperspektiv som förhållningssätt 

uppstod i USA som en reaktion till avinstitutionaliseringen och som ett steg i den växande 

självhjälpsideologin. Självhjälpsideologins främsta syfte var att reducera det uttalade stigma 

som riktade sig till individer med psykisk ohälsa. Genom att ge individen verktyg att hantera 

sin psykiska ohälsa och att skapa en ökad medvetenhet i samhället skapades möjligheter att 

reducera stigmat (Schön et al., 2009). Återhämtningsperspektivet beskrivs som en motivering 

till självhjälp som skapar förutsättningar till egenmakt, eller ”empowerment”, vilket gör att 

klienter via en återhämtningsprocess kan skapa sig en identitet som inte har sin grund i en 

diagnos eller i ett sjukdomstillstånd (Romano et al., 2010). Nyskapandet av en identitet eller 

återskapande av en identitet som i sjukdom gått förlorad och tillskrivande av egenmakt är 

grundläggande för återhämtningen (Lloyd et al., 2009; Schrank & Slade, 2007; Schön, 2009). 

I den subjektiva återhämtningen skapas möjlighet att återta ett eget ansvar över den egna 

livsföringen, delaktigheten i samhället och en möjlig förändrad bild av framtiden. Genom att 

tillåtas att återta makten över beslut och beslutsfattande, i den mån det är möjligt, kan klienten 

tillåtas återhämtas i egen takt avseende de områden som denne anser vara allra viktigast 

(Adams, 1990).  Det är genom detta empowerment också blir en aspekt av vikt även utifrån 

personalperspektivet eftersom det blir navet i återhämtningsprocessen. Flera nyckelaspekter 

av återhämtningen har sin grund i ett bemäktigande. Malm (2002) menar att ett klientcentrerat 

arbete såsom återhämtningsperspektivet är beroende av att personal erbjuder verktyg och 

strategier som är byggda och baserade på empowerment. Det är först när personal lägger 

tyngd på klienten och dennes upplevelser, till exempel genom att ge klienten möjlighet att ta 

ett eget ansvar, som återhämtning kan ske (Adams, 1990; Gerring et al., 2012; Lloyd et al., 

2009; Schön et al., 2009).  
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En del av det sociala spelet 

 Som nämnt ovan är återhämtningsprocessen även social och är starkt beroende 

av den sociala kontext klient och behandlande personal befinner sig i. Psykisk ohälsa och 

missbruk följs ofta av ett utanförskap och genom det ett stigma som medföljer den rådande 

bild vi kan se i media, där såväl individer med psykisk ohälsa och individer med missbruk 

framställs som farliga, opålitliga och kanske främst en belastning för samhället. Den 

okunskap som genomsyrar samhället påverkar det utanförskap som förenas med missbruk och 

psykisk ohälsa. Ett utanförskap skapas också av individen själv, detta på grund av att man 

genom skuld, skam och rädsla väljer att distansera sig från såväl det formella som det 

informella nätverket man har i sin närhet (Lloyd et al., 2009; Mezzina et al., 2006; Sells et al., 

2006; Tpopr et al., 2011).   

 Socialintegrering är starkt sammankopplat med empowerment och är också en 

framträdande faktor i ett återhämtningsperspektiv utifrån psykologiska aspekter. Delaktighet i 

vardagen och samhället är viktigt för att återhämta sig från svår psykisk ohälsa och missbruk. 

Topor (2001a, 2004) och Schön (2009) betonar vikten av sociala processer och förståelsen av 

dessa i återhämtningsarbetet utifrån både ett klient- och personalperspektiv. I denna process 

blir personal eller andra involverade i det formella nätverket, som i återhämtning måste knytas 

upp runt klienten, en väsentlig faktor för ett fortskridande återhämtande arbete. Normalisering 

och att uppmuntra små framsteg blir i den sociala integreringen viktigt. Det är angeläget att 

arbeta utifrån ett salutogent förhållningssätt och inte utifrån ett patogent. För vårdande 

personal handlar det om att validera det sjuka, men att se det friska i klienten. Klienten måste 

mötas och behandlas utifrån dennes egna förutsättningar där klienten är delaktig i sin 

återhämtning, och själv leder den, så att makt och maktfördelning i vårdrelationen blir rätt 

(Falloon, 1999; Falloon et al., 2004; Schön, 2009).  

 

Nya vägar till målet 

 Utifrån ett personalperspektiv är ett problemlösningsfokuserat förhållningssätt 

av stor vikt, inte bara i det direkta arbetet där vi som personal alltid bör vara beredda på att 

hitta nya lösningar på problem som våra klienters stöter på i sin vardag, allt från den 

personliga ekonomin till boende och sjukvård. Men vi måste också ha en förmåga att ge dem 

verktyg och strategier för att de själva ska kunna arbeta problemlösningsfokuserat i vardagen. 

Genom ett problemfokuserat förhållningssätt kan vi erbjuda klienter en väg till empowerment, 

och att stödja ett utvecklande av en inre motivation till förändring. Det är också här viktigt att 

vi integrerar det informella nätverket som finns runt klienten i det problemlösningsfokuserade 
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arbetet. Här blir vänner, familj och eventuella kollegor viktiga, dels då de är en del av den 

sociala kontext som finns i klientens närhet, men det informella nätverket är också viktigt som 

ett stöd för personalen, då den information som där kan samlas in är ovärderlig för ett gott 

bemötande av klienten (Falloon, 1999, 2000; Falloon et al., 2004, 2005, 2007; Marin et al., 

2006).  

  

Gemenskap  

 Brukarinflytande är en av de aspekter i återhämtningsprocessen som är 

ovärderlig för klienter och av stor nytta och stöd för anhöriga och personal. Det är också en 

viktig del i den sociala integreringen. Brukarinflytande, brukardeltagande och 

socialintegration går hand i hand med brukarorganisationers, vilka är nödvändiga stöttepelare 

för individen såväl i en aktiv sjukdomsfas som i återhämtningsprocessen (Falloon, 1999, 

2000; Falloon et al., 2004, 2005, 2007). Brukarorganisationer ger även ett starkt socialt 

nätverk och ett stöd för anhöriga (Socialstyrelsen, 2012; SOU, 2006:6).  

 Brukarinflytande är precis som ovan nämnda område tätt sammanflätat med 

begreppet empowerment, och brukaren lyfts fram utifrån ett klientcentrerat perspektiv, där 

klienten är i fokus för allt arbete. I återhämtningen är det egna inflytandet som klient mycket 

viktigt, att själv vara den som bestämmer och formar sin behandling i den mån det är möjligt, 

vilket är mycket betydelsefullt för det egna välmåendet. Makt är också en integrerad del i 

brukarinflytande. Det är här viktigt att makt fördelas mellan klient och personal, att det 

behandlande och stödjande arbetet inte sker utifrån en auktoritär bas utan att det blir en 

likställd maktfördelning. Auktoritet och makt genom yrke, att det handlar om personal 

gentemot klient kan vi inte bortse från, men vi kan förändra utgångsläget och istället för att 

detaljstyra klientens liv och förfarande, kan vi som personal istället aktivt stödja och vägleda 

klienten (Marin et al., 2006; Schön et al., 2009; Topor et al., 2011). 

 

Bemötande 

Bemötande är en aspekt av återhämtningen som kan anses vara en av de mest 

grundläggande faktorerna i en återhämtningsprocess och är av vikt även inom alla typer av 

människovårdande yrken. Schön et al. (2009) belyser bemötande utifrån ett samhällenligt 

perspektiv och ett professionellt perspektiv. Utifrån ett professionellt perspektiv har 

personalens yrkesbakgrund inte lika stor betydelse för återhämtningen som det faktiska 

bemötandet personalen uppvisar. Här handlar det om att faktiskt se klienten som en individ 

och inte enbart som en patient. Ett gott bemötande handlar om att se personen bakom 



- 11 - 
 

diagnosen, och möta denne där den faktiskt befinner sig (Mezzina et al., 2006). Det kan 

handla om så små saker som att fråga om intressen, om livet innan sjukdomen eller om hopp 

och drömmar för framtiden.  

Samhällsperspektivet kan återknytas till den sociala integrationen och det 

handlar om att ses som en värdig deltagare av samhället och att få lov att delta; att jobba, att 

få lov att existera utan oro för stigmatisering och utan att behöva dölja en del av sig, på grund 

av rädslan för att uteslutas (Romano et al., 2010; Sells et al., 2006).  

 

Motivation, att finna drivkraften 

  Motivation är en grundförutsättning för alla typer av vård och behandling, och 

också för ett återhämtningsperspektiv med grund i psykologi. Återhämtningen är beroende av 

att klienten själv finner en inre motivation till förändring, men det är lika mycket beroende av 

att personal arbetar utifrån ett motiverande förhållningssätt, där klienten motiveras till 

delaktighet och ett eget initiativtagande (Mezzina et al., 2006; Topor et al., 2006). Personal 

kan inte stödja en klient att komma till stånd med ett återhämtningsarbete, om denne inte själv 

har en inre motivation att göra detta. Utifrån ett personalperspektiv bör ett motivationsarbete 

vara grunden för det dagliga arbetet med alla klienter (Mezzina et al., 2006; Topor et al., 

2006; Westra et al., 2011). 

 Westra et al. (2011) betonar vikten av att arbeta utifrån ett motiverande 

förhållningssätt eftersom alla typer av behandlingsinsatser, ekonomiska, medicinska och 

sociala, blir verkningslösa om klienten inte är motiverad att genomgå processen. Genom att 

ständigt arbeta motiverande, och använda exempelvis motiverande samtal och 

motivationsarbete som en del av den dagliga kontakten, kan personal aktivt stödja var klient i 

sin återhämtningsprocess. Klienten ska själv hitta vägar och strategier i sin återhämtning 

genom att motiveras att söka sociala kontakter, kliva upp för dagen och skapa en struktur i 

vardagen. Genom att motivera klienten i områden så som att sköta den personliga hygienen 

och hålla rent i hemmet till att ta av läkare förskrivna läkemedel för att hantera och reducera 

symtom, så kan man utifrån ett personalperspektiv sörja för att klienten själv ska finna 

motivation till förändring genom ett återhämtningsarbete (Westra et al,2011; SOU, 2006:6).  

Gränsen mellan stöd och krav är hårfin, och kräver från personal ett ständigt utvecklande 

arbete, och här är det viktigt att tillsammans med motivation också ställa krav (Barth & 

Näsholm, 2006; Granbom, 1998; Moyers, 2011; Topor, 2001a, b; Westra et al., 2011).  
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Skapande av förståelse hos individen och dess nätverk 

 Psykopedagogik och psykoedukation ska användas för att optimera 

återhämtningsprocessen. Genom att möta klienten, andra yrkesprofessionella och närstående i 

klientens formella och informella nätverk utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt kan det 

behandlande arbetet utvecklas och förenklas. Genom ett pedagogiskt arbete kan också 

erfarenheter och kunskaper i en högre grad utbytas och integreras i alla aspekter av det 

behandlande arbetet. Utifrån ett professionellt perspektiv finns det flera olika aspekter av ett 

pedagogiskt och edukativt arbete. Det kan handla om det vardagliga motiverande arbetet, där 

de pedagogiska insatserna berör områden såsom hygien, social samvaro, hur man sköter ett 

hem, tar hand om sin ekonomi, och uppmuntran till självständighet och andra kunskaper som 

förenklar livet och vardagen. Detta kan exempelvis göras genom att använda arbetsmetoder så 

som Ett Självständigt Liv (Berglund et al., 2001; Borell, 2008a, 2008b). Det pedagogiska 

förhållningssättet blir också viktigt när det handlar om att utbilda klienten och dennes 

närstående om exempelvis symtom och hantering av symtom, vad en diagnos innebär och vad 

den medför. Det blir här viktigt att genom ett utbildande förhållningssätt lyfta fram för- och 

nackdelar med medicinering och varför det är viktigt att klienten följer läkares direktiv. 

Personal ska också lyfta fram klientens rättigheter och skyldigheter (Falloon, 1999, 2000; 

Falloon et al., 2004, 2005, 2007; SOU, 2006:6). 

 Ett starkt stöd och motiverande insatser från personal i kombination med 

utbildning kan ge stora effekter för klientens totala återhämtning. För den sociala 

återhämtningen, som snarare handlar om att minska symtom men kanske främst att lära sig att 

hantera sina symtom, kan pedagogiska och utbildande insatser ge strategier och verktyg för att 

bli väl integrerad i samhället, oberoende av om detta innebär eget boende eller boende med 

olika typer av stöd (Falloon, 1999, 2000; Falloon et al., 2004, 2005, 2007; Malm, 2002; 

Topor, 2001a, b; Topor et al., 2004, 2007). 

Genomgående för såväl social som total återhämtning är att pedagogiska och 

utbildande insatser krävs för att behandla och bemöta stress. Stress är en beståndsdel som 

genomgående inom såväl psykiatri som missbruk är en utlösande faktor för återfall och 

ökning av symtom. Strategier för att själv uppmärksamma stresspåslag och lära sig att 

begränsa stress, och istället utforma strategier som kan skapa en positiv effekt av stress, 

beskrivs av Folkman och Moskowitz (2000). De lyfter fram flera aspekter av stresshantering, 

och menar att genom ett skapande av positiva referensramar i varje situation där stress 

upplevs, kopplas till moment eller situationer som tidigare upplevts positivt så kan ett 

effektivt copingsystem utvecklas för att hantera stressfyllda situationer. De menar också att 
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det är genom ett problemlösningsfokuserat förhållningssätt som stress kan omvandlas till ett 

positivt verktyg för individen. Utifrån ett personalperspektiv handlar det om att lägga fokus på 

stress och stresshantering då det kan ha en mycket negativ effekt på återhämtningsprocessen 

(Alphonce, 2008; Coleman, 1999; Malm, 2002; Topor, 2001a; 2001b). 

Återhämtningsperspektivet kan som ovan nämnt beskrivas som ett 

paraplybegrepp under vilket människan kan behandlas och ges det stöd som krävs i att nå 

återhämtning från såväl psykisk som somatisk ohälsa. Återhämtningsperspektivet tillåter att 

personal inom människovårdande yrken kan se till människan som en holistisk individ, där 

behandling ges inte bara utifrån ett rent medicinsk perspektiv utan även från sociala, 

psykologiska och miljömässiga aspekter av livet. Valet i denna undersökning att fokusera på 

de psykosociala aspekterna av ett återhämtningsperspektiv är ett resultat av tre års studier 

inom vård och stödsamordning, där syfte och fokus förankras i psykosociala aspekter av 

återhämtning och ett holistiskt bemötande av individer med svår psykisk ohälsa och missbruk. 

Förutom ett intresse i att undersöka ett återhämtningsperspektiv med grund i ett psykosocialt 

förhållningssätt, är det också av intresse att undersöka om det finns en skillnad i tillämpning 

och kunskap mellan personal arbetande inom landsting kontra kommunalt baserad vård och 

rehabilitering. Är dessa eventuella skillnader förankrad i utbildning och ekonomiska 

förutsättningar?  

 

Syfte  

Syftet var att undersöka hur ett återhämtningsperspektiv uppfattas och om det 

tillämpas inom ett urval av missbruks- och socialpsykiatrivården.  

 

Frågeställningar 

Tillämpas ett återhämtningsperspektiv inom kommunal- och landstingsknuten 

missbruks- och socialpsykiatrivård? Skiljer sig tillämpningen av återhämtningsperspektivet i 

denna vård åt för kommun och landsting? 
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Metod 

Deltagare  

Deltagarna var yrkesprofessionella inom psykiatri, socialpsykiatri samt 

beroende- och missbruksvård. De med anställning inom kommunal verksamhet (n = 5) och 

privat verksamhet (n =4) slogs samman till en gemensam deltagargrupp, vilket motiveras av 

att kommunal verksamhet genom upphandling köper tjänster av privata aktörer. Totalt 23 

personer deltog med anställning inom landsting (n = 14) och kommunal/privat (n = 9) 

verksamhet. Landstinget representerades av 3 män och 11 kvinnor (M = 44, 29, SD = 3,158). 

Kommunal/privat verksamhet representerades av 8 män och 1 kvinna (M = 35,78, SD = 

3,166). Den geografiska spridningen var koncentrerad till Stockholm (Stockholmsläns 

landsting), Värmdö (kommunal verksamhet), Småland (landstingsknuten verksamhet) och 

Värmland (kommunal- och landstingsknuten verksamhet).  

 

Design  

 Studien utfördes med både kvantitativ och kvalitativ metod. Den kvantitativa 

delen utgjordes av en enkätundersökning och den kvalitativa av tematisk analys, utförd på 

svaren på öppna frågor i enkätundersökningen. Enkäten presenteras i bilaga 1. Deltagarnas 

responser kategoriserades inte utifrån specifika yrkesgrupper utan utifrån verksamhet 

bedriven i regi av landsting respektive kommun/privat för analys av eventuella skillnader 

mellan dessa två verksamhetskategorier.  

  
Datainsamlingsmetod  

Datamaterialet samlades in genom en online-baserad enkätundersökning som 

utformats utifrån egen design och framställd genom verktyget Survey and Report. Survey and 

Report tillhandahålls av företaget Artologik och finns tillgängligt genom licens av Karlstads 

universitet.  

Deltagarna tog del av ett mail som skickats till deras jobbmail och som förutom 

en länk till enkäten också innehöll ett följdbrev där enkätens syfte och frågeställning samt 

förväntad svarstid presenterades, brevet presenteras i bilaga 2. Deltagarna hade möjlighet att 

antingen acceptera och genomföra enkäten eller avvisa enkäten. Enkäten bestod av såväl 

öppna som slutna frågor. De slutna frågorna bestod av 15 stycken frågor, vilka var utformade 

med fem olika svarsalternativ, dessa denoterade att respondenten inte alls håller med i frågans 

påstående eller att respondenten till fullo håller med om frågans påstående. Enkäten innehöll 

också frågor där respondenterna svarade genom ett användande av VAS- skalor, 0-100.  De 
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öppna frågorna bestod av fem stycken generella frågor vilka alla berörde ett 

återhämtningsperspektiv inom den egna verksamheten. 

   

Genomförande 

Deltagare söktes genom utskickade enkäter till personalgrupper inom 

landstings- och kommunalknuten psykiatrivård och rehabilitering samt beroende- och 

missbruksvård. Enkäterna har genom verktyget Survey and Report skickats till 

verksamhetschefer och enhetschefer tillsammans med en syftes förklaring av uppsatsen och 

frågeställningen. Vid accepterande av medverkan av verksamhetschefen eller enhetschefen, 

har de erhållit en länk till en online-enkät, som sedan i email har skickats till ett antal 

anställda i varje personalgrupp. Det email som skickades ut till respondenterna inkluderade en 

medföljande introduktion där enkätens syfte och frågeställning presenterades och förväntad 

svarstid (se bilaga 2).  

 Vid valt deltagande, genom att klicka på den presenterade internetlänken, 

öppnades för deltagaren enkätens hemsida. Där möttes deltagaren av ytterligare en syftes- och 

frågeställningsbeskrivning, utbildning presenterades i korta drag, samt länkar till vård och 

stödsamordnarutbildningen och fakultetens hemsida vid Karlstad universitetet. 

Vidare informerades deltagarna om frivillighet i deltagande, och att enkäten när 

som helst kunde avbrytas. Därefter presenterades mina kontaktuppgifter och möjlighet till 

kontakt för vidare information eller frågor gällande undersökningen.  

Därefter följde en begreppsförklaring av återhämtningsperspektivet, samt de 

valda nyckelbegreppen: Empowerment, psykoedukation, psykopedagogik, motiverande 

arbete, motiverande samtal, brukaren i centrum (brukarinflytande), stresshantering, 

symtomhantering, problemlösningsfokuserat förhållningsätt och social integrering.  

Deltagarna började inledande med att fylla i ålder, kön och vilken verksamhet de 

representerar och därefter följde 15 slutna frågor och fem öppna frågor.  

Enkäten var öppen för deltagande under en fyra veckors period. Syftet med 

denna långa tidsperiod var att öka möjligheten till ett större och bredare urval av deltagare 

genom att de tillfrågade personalgrupperna skulle ha möjlighet att genomföra enkäten när det 

passade dem utifrån deras verksamhetsaktiviteter. Förfrågan om deltagande skickades till 9 

olika verksamheter.  
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Databearbetning  

Materialet sammanställdes genom ”survey and report” till ett exceldokument 

som sedan användes för att behandla de kvantitativa enkätdatan i det statistiska 

analysprogrammet SPSS 20. Ett urval av den kvalitativa datan analyserades, detta 

genomfördes i syfte att lyfta fram det material som var relevant för frågeställningen. Svaren 

på de öppna frågorna sammanställdes och analyserades genom en tematisk analys.    

 

Bortfall 

 En mindre pilotstudie genomfördes för att testa enkäten så att frågorna var 

lättförståliga och korrekta i sin utformning och därmed reducera risken för bortfall. Enkäten 

prövades på studiekamrater.  

I Survey and Report ges möjligheten att förhindra riskerna för bortfall genom en 

funktion där man som författare har möjlighet att låsa frågor. Denna funktion gör att alla 

frågor måste besvaras för att komma vidare. Om en fråga utelämnas av misstag eller missas, 

varnar programmet respondenten genom ett pop-up fönster.   

Det externa bortfallet uppskattats som högt, detta då det inte finns en säkerställd 

siffra gällande antalet tillfrågade deltagare. Enkäten har skickats till utvalda verksamheter 

genom en kontakt med den chef som har personalansvar. Dessa chefer har sedan 

vidarebefordrat den länk till enkäten som denne tagit del av och skickat den till sina 

personalgrupper. Personal i dessa grupper har sedan valt att delta eller ej. Det interna 

bortfallet är lågt. Enkätens slutna frågor är besvarade i sin helhet men de öppna frågorna är 

inte besvarade till fullo. Samtliga 23 respondenter har besvarat samtliga 15 frågor i enkätens 

slutna del men fem respondenter valde att inte besvara, eller i liten utsträckning besvara, 

enkätens fem öppna frågor. 

  

Reliabilitet och Validitet 

 Validitet är ett begrepp som definierar äktheten i materialet och om 

mätinstrumentet mäter det som avsetts. Innehållsvaliditet innebär att se till om 

undersökningen faktiskt mäter det man avse att mäta, om det som ska undersökas faktiskt är 

det som efterfrågas i undersökningen. Innehållsvaliditeten kan anses stärkt av att en 

pilotstudie genomfördes med studiekamrater insatta i återhämtning och 

återhämtningsperspektivet som respondenter av enkäten (Bystöm & Byström, 2011; Field, 

2009; Langemar, 2008). Vidare kan validitet förankras utifrån en så kallad kriterievaliditet. 

Detta innebär att materialet undersöks huruvida resultatet av studien går att jämföra med 
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tidigare eller samtida studier gällande ämnet. Möjligheterna att stärka kriterievaliditet är här 

begränsade då tidigare studier av ett återhämtningsperspektiv utifrån ett personalperspektiv är 

mycket begränsade. Enkätmaterialet kan också menas till viss del ha ”construct validity”, 

vilket innebär att ett samband existerar mellan de använda begreppen i undersökningen och 

det som efterfrågas, det vill säga huruvida de använda begreppen kan sättas i samband med ett 

återhämtningsperspektiv (Borg & Westerlund, 2006; Bystöm & Byström, 2011; Davidsson & 

Patel, 2003; Searle, 1999).    

Enkätens öppna frågor analyserades utifrån inre och yttre validitet. Den inre 

validiteten definierar materialets trovärdighet, och den yttre validiteten definierar materialets 

generaliserbarhet.     

Reliabilitet definierar materialets tillförlitlighet. Detta innebär att materialet med 

förmån kan återskapas och då ge tillförlitligt jämförbara resultat. Detta är ett begrepp som 

också definierar materialets interna samstämmighet, kan olika delar i materialet härledas till 

ett likartat resultat. Enkäten kan här upprepas och dubbleras för likartade undersökningar. 

Reliabilitet utifrån en kvalitativ ansats undersöker mätinstrumentets pålitlighet (Byström & 

Byström, 2011; Hayes, 2000; Langemar, 2008; Searle, 1999, Smith, 2008).  

 

Etiskt övervägande  

 Samtliga deltagare informerades om undersökningens syfte och 

återhämtningsperspektivet, dels genom ett inledande brev som skickades tillsammans med det 

e-mail de mottog från sin chef, där länken till enkäten var inkluderad, och dels genom det 

förbrev som inledde enkäten (se bilaga 1 och 2).  

I det brev som skickades till såväl chefer som personal förklarades också att 

enkäten var anonym och frivillig, inga adress- eller personuppgifter efterfrågades eller 

sparades och att det var fritt att avbryta deltagandet när som helst under påbörjat deltagande. 

Materialet analyserades utifrån ett grupperspektiv.  

Enkäten och informationen skickades till deltagarna genom verksamhets- och enhetschefer 

vilket medför att varje deltagare är anonym då ingen utomstående vet vilka som valt att delta 

alternativt avstå. Anonymiteten medför att frågorna kan besvaras utan risk för vidare 

spridning vilket medför en större öppenhet i svar. Ingen av frågorna är så formulerade att de 

kan inverka på deltagarnas fysiska eller psykiska hälsa, och undersökningens utformning är så 

formulerad att den lyfter fram återhämtningsperspektivets betydelse för de berörda 

verksamheterna och de klienter som vi där möter (Vetenskapsrådet, 2010: 

Helsingforsdeklarationen, 2008).  
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Resultat 

      

Verksamhet och sju aspekter av ett återhämtningsperspektiv 

En mixed ANOVA genomfördes med svaren på de sju nedanstående 

påståendena från enkäten. Svaren var enligt VAS-skalemätning.  

 

Återhämtning 

1. Empowerment är ett förhållningssätt som används och implementeras i det vardagliga 
arbetet med VARJE klient 

2. Motivationsarbete är ett vedertaget förhållningssätt i den berörda verksamheten 
3. Motiverande samtal är ett viktigt verktyg i verksamhetens dagliga arbete 
4. Brukarens bästa placeras i centrum 
5. Psykoedukation är ett vedertaget förhållningssätt inom berörd verksamhet 
6. Psykopedagogik är ett vedertaget förhållningssätt inom berörd verksamhet 
7. Inom verksamheten arbetar vi aktivt med socialintegration 

 

Dessa sju påståenden mätte olika aspekter av återhämtning (eller av ett 

återhämtningsperspektiv). Verksamhet, uppdelad i de två grupperna kommun/privat och 

landsting, var mellangruppsfaktor och de sju påståendena var inom-individsfaktor med 

upprepad mätning i de sju variabellägena av återhämtning. Analysen visade signifikant 

avvikelse från sfäricitet med Mauchly’s test och Huynh-Feldts korrigering användes. 

Resultatet visar en signifikant huvudeffekt av återhämtning, F(4,7, 99,2) = 3,61, p< 0,01, men 

ingen signifikant interaktion återhämtning x verksamhet, F(4,7, 99,2) = 1,36, p= 0,25. 

Mellangruppsfaktorn är inte signifikant, F(1, 21) = 0,07, p= 0,80. Utifrån respondenternas 

skattningar skiljer sig inte de två verksamheterna åt avseende de sju aspekterna av ett 

återhämtningsperspektiv. Däremot är det en generell skillnad, för verksamheterna 

tillsammans, i skattningarna av några av de olika aspekterna av återhämtningsperspektivet. 

Tukey HSD post hoc test visar att det är signifikant skillnad mellan 1 (empowerment) och 2 

(motivationsarbete) (p< 0,05) samt mellan 2 (motivationsarbete) och 7 (socialintegration) (p< 

0,05). Se Figur 1. Medelvärdena för (1) empowerment, (2) motivationsarbete och (7) 

socialintegration är 61,0 (standardfel=5,6), 80,6 (4,7) respektive 62,1 (6,2).  Medelvärdena för 

de övriga återhämtningsaspekterna: (3) motiverande samtal = 77,5 (4,5), (4) brukarens bästa i 

centrum = 72,3 (5,6), (5) psykoedukation = 65,7 (5,8), och (6) psykopedagogik = 63,4 (6,4). 
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Figur 1. Totalmedelvärden av respondenternas skattningar av de sju aspekterna av 

återhämtning. Medelvärden med ±standardfel. 1 = empowerment, 2 = motivationsarbete, 3 = 

motiverande samtal, 4 = brukarens bästa i centrum, 5 = psykoedukation, 6 = psykopedagogik 

och 7 = socialintegration.   

 

Verksamhet och individkompetens 

En mixed ANOVA genomfördes med svaren utifrån nedanstående tre 

påståenden från enkäten. Svaren var enligt VAS-skalemätning. 

 

Individkompetens 

Jag har en god och grundläggande kunskap gällande symtomhantering 
Jag har en god förståelse inför vikten av stresshantering i relation till återhämtning 
Som operativ personal arbetar jag utifrån ett problemlösningsfokuserat förhållningssätt 

 

De tre påståendena mätte olika aspekter av individkompetens relaterat till 

symtomhantering, stresshantering och problemlösningsförmåga. Verksamhet, uppdelad i 
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kommun/privat och landsting, var mellangruppsfaktor och de tre påståendena var inom-

individsfaktor (upprepad mätning i de tre variabellägena). Inga signifikanta effekter framkom 

i analysen. Det finns dock en svag tendens till en generell skillnad i individkompetens mellan 

kommunal/privat och landsting (mellangruppsfaktorn), F (1, 21) = 3,05, p= 0,095. 

Totalmedelvärde (standardfel) för kommunal/privat och landsting var 68,8 (5,7) respektive 

79,0 (2,9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Totalmedelvärden av respondenternas skattning av individkompetens uppdelat på respektive 

verksamhetsregi. Medelvärden med ±standardfel. 

 

De tre aspekterna av skattad individkompetens uppvisar följande medelvärde 

(standardfel): ”Jag har en god och grundläggande kunskap gällande symtomhantering” = 73,0 

(4,8), ”Jag har en god förståelse inför vikten av stresshantering i relation till återhämtning” = 

79,9 (3,2), samt ”Som operativ personal arbetar jag utifrån ett problemlösningsfokuserat 

förhållningssätt” = 72,1 (5,0).  
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Verksamhet och implementering av ett återhämtningsperspektiv 

En mixed ANOVA genomfördes med svaren utifrån nedanstående tre 

påståenden. De tre påståendena mätte olika aspekter av implementering och tillämpning, i de 

fall där respondenten uttryckte att de arbetade utifrån ett återhämtningsperspektiv. Svaren 

utgjorde skattningar med en skala från 1 till 5 där 1 = håller inte alls med, 2 = håller med 

något, 3 = neutral, 4 = håller med något, och 5= håller starkt med).  

 

Implementering av återhämtning 

Min arbetsplats har redan i nuläget infört en god implementering av 
återhämtningsperspektivet 
Min arbetsplats är i process att implementera ett förhållningsätt utifrån 
återhämtningsperspektivet 
Den verksamhet jag arbetar inom möjliggör goda förutsättningar för ett arbete utifrån 
återhämtningsperspektivet 
 

Verksamhet, uppdelad i kommun/privat och landsting, var mellangruppsfaktor och de 

tre påståendena var inomindividsfaktor (upprepad mätning i de tre variabellägena). Inga 

signifikanta effekter framkom i analysen. Det finns dock en stark tendens till generell skillnad 

mellan aspekterna av implementerad återhämtning (icke-signifikant huvudeffekt av 

implementerad återhämtning), F(2, 42) = 3,13, p= 0,054. De tre nivåerna av implementering 

av återhämtning i verksamheten påvisar följande medelvärde (standardfel): ”Min arbetsplats 

har redan i nuläget infört en god implementering av återhämtningsperspektivet” = 2,8 (0,2), 

”Min arbetsplats är i process att implementera ett förhållningsätt utifrån 

återhämtningsperspektivet” = 3,1 (0,2), ”Den verksamhet jag arbetar inom möjliggör goda 

förutsättningar för ett arbete utifrån återhämtningsperspektivet” = 3,3 (0,2). Tendensen är att 

respondenterna i högre grad skattar att verksamheten tillåter och skapar goda förutsättningar 

för ett arbete utifrån ett återhämtningsperspektiv jämfört med till vilken grad man skattar att 

man faktiskt arbetar utifrån ett återhämtningsperspektiv. 

 

Verksamhet och individkompetens relaterat till ett återhämtningsperspektiv 

 

En mixed ANOVA genomfördes med svaren utifrån två nivåer av 

individkompetens för ett återhämtningsperspektiv, enligt nedanstående två påståenden. 

Nivåerna som analyserades berör respondenternas skattning av den egna kunskapen om ett 
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återhämtningsperspektiv, samt hur respondenten skattar sin kunskap att omsätta ett 

återhämtningsperspektiv i klientkontakt. Detta mättes genom en femgradig skattningsskala 

med fem påståenden (samma skala som för aspekter av implementering ovan).  

Individkompetens för återhämtningsperspektiv  

- Mina egna kunskaper gällande återhämtningsperspektivet är goda 

- Jag är väl medveten om återhämtningsperspektivets effekter i relation till ett konkret 

och aktiv arbete tillsammans med våra brukare 

 

Verksamhet, uppdelad i kommunal/privat och landsting, var mellangruppsfaktor 

och de två påståendena var inom-individsfaktor (upprepad mätning i de två variabellägena). 

Inga signifikanta effekter framkom i analysen: Individkompetens för återhämtningsperspektiv, 

F(1, 21) = 0,58, p= 0,45, Individkompetens för återhämtningsperspektiv x Verksamhet, F(1, 

21) = 0,58, p= 0,45, Verksamhet, F(1, 21) = 1,00, p= 0,33. De två nivåerna av 

individkompetens för återhämtning påvisar följande totalmedelvärden (standardfel): ”Mina 

egna kunskaper gällande återhämtningsperspektivet är goda” = 3,9 (0,2), ”Jag är väl medveten 

om återhämtningsperspektivets effekter i relation till ett konkret och aktiv arbete tillsammans 

med våra brukare” = 4,0 (0,3).  
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Tematisk analys 

 Utifrån enkätens fem öppna frågor utvecklades fyra teman, två teman för 

respektive verksamhet. Att värdesätta kunskap och förtroende genom samhörighet är de två 

teman som framkom genom en analys av de svar respondenter med kommunal/privat 

arbetsgivare angett. Ett skapande av individanpassade lösningar och att möta människan inte 

sjukdomen är de två teman som framkommit genom en analys av de svar som angetts av 

respondenter med landsting som arbetsgivare. 

 

Kommun/privat  

 

Att värdesätta kunskap  

 Det är genomgående för respondenterna att det finns en uppfattning att 

utbildningsnivåerna i relation till ett återhämtningsperspektiv är låg. Det är också 

genomgående att utbildningsnivåerna i verksamheten är uppskattningsvis låg främst i 

avseende till psykisk ohälsa ”nej det tycker jag definitivt inte. Den personal som finns på mitt 

jobb känner inte till detta överhuvudtaget.” 

Respondenterna beskriver att minskade ekonomiska förutsättningar är en bidragande faktor 

till att en intern utbildningsnivå inte uppnår en för respondenterna godtycklig nivå ”att någon 

chef inser hur viktigt detta är. Att han/hon inte är rädd att satsa pengar på de”.t  

 Respondenterna menar här att introducera krav på högre utbildning vid 

nyanställningar samt att befintlig personal till en högre grad erbjuds utbildning av 

arbetsgivaren är gynnsamt för utvecklandet av ett återhämtningsperspektiv ”nej, det är genom 

min utbildning jag har fått kunskapen om återhämtning, inte jobbets förtjänst”. 

Syftet med högre utbildningskrav är inte enbart av kvalitetssäkrande skäl, utan här är det 

också viktigt att personal innehar en såväl formell som informell kunskap som de kan 

förmedla till de klienter de möter. Ökad kunskap inom personalgrupperna med fokus på 

bemötande och den psykiska ohälsan samt de olika aspekterna av ett återhämtningsperspektiv 

nämns som viktiga. Respondenterna framhäver att kunskapen idag är bristande, och att det 

krävs ett större engagemang, såväl på personalnivå som högre upp i organisationerna. Ökad 

kunskap och ett ökat engagemang är grunden för samverkan och ett gränsöverskrivande 

organisationsarbete, två aspekter viktiga för utveckling av verksamheten ”utbildning och en 

tydlig inriktning av verksamhet men återigen så samverkan mellan vård och kommunal 

omsorg är oerhört viktigt […]. 
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Förtroende genom samhörighet 

 Respondenterna lyfter fram vikten av att se hela människan, att se individen 

bakom diagnosen och att behandla människan, inte utifrån den specifika diagnosen utan att 

arbeta utifrån ett holistiskt perspektiv med individen i fokus. Det framkommer här som viktigt 

att ha en god kunskap om psykisk ohälsa, och diagnostiska attribut, men att det är människan 

och ett individuellt bemötande som är den främsta aspekten av ett behandlande arbete inom 

den socialpsykiatriska verksamheten. Den professionella relationen beskrivs som en viktig 

aspekt av arbetet, såväl som den allians eller relation som byggs upp med klienter som är 

nödvändig för samverkan och gränsöverskridande organisationsarbete ”[…] vi måste lära oss 

av varandra och inte jobba i våra stuprör.”  

 Respondenterna lyfter fram en återhämtning med grund i en subjektiv 

upplevelse av hälsa, där motivation och målformulering ska vara tydlig. Respondenterna 

nämner att ett progressivt arbete med fokus i verksamheterna, ska vara organisationens ledord 

och att fokus på återhämtning är gynnsamt för vidare utveckling.  

 Respondenterna nämner kommunikation och bemötande som två viktiga 

aspekter såväl i klientkontakt som i kontakt med andra professioner, och att detta är tätt 

sammanflätat med utbildning och bristande ekonomiska förutsättningar ”brist på 

kommunikation samt att olika jobbar olika”.  
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Landsting 

 

Ett skapande av individanpassade lösningar  

 Det är genomgående för respondenterna att de i större uträckning erbjuds 

utbildning främst inom den egna verksamheten. Respondenterna lyfter att det här inte handlar 

om längre strukturerade utbildningsformer utan korta, intensiva kurser och 

föreläsningstillfällen. Till viss del beskriver respondenterna att det finns en önskan om högre 

utbildning, och ett större engagemang, hos såväl de egna kollegorna som den egna 

organisationen. Det handlar om engagemang och vilja, utan dem stagnerar intresset för ett 

utvecklande arbetet inom verksamheten. I materialet framhävs detta delvis som en positiv 

aspekt av den interna utbildningen. Men respondenterna belyser också att den kunskap som 

ges inom organisationen är alltför specifik i sin utformning. 

 Det framkommer att det saknas generella gränsöverskridande kunskaper om psykiska 

funktionshinder och missbruk, vilket leder till samverkanssvårigheter mellan landstingets 

olika verksamheter och de verksamheter som finns representerade i den kommunala/privata 

verksamhetsregin ”bristande kunskap om andra insatser” och ” tidsbrist när det gäller 

samordning med andra aktörer”.  

Respondenterna lyfter samverkan som en hörnsten i profession och behandling, 

och att utan en syn på samverkan som ett verktyg kan inte ett behandlande arbete genomföras.  

I materialet nämns otillfredsställande ekonomi som en faktor till bristande samverkan och 

minskade förutsättningar till utbildning. Bristande resurser och omorganisering inom 

landstingsorganisationerna beskrivs som en orsak till oro såväl inom personalgrupperna som i 

klientgrupperna. Bristande resurser och ekonomiska möjligheter lyfts också fram som en 

orsak till en känsla av att det inte finns tillräckligt med personal. Detta i sin tur skapar 

svårigheter att möta klientkrav, och också svårigheter att ge adekvat vård och behandling 

”tidsbrist och bristande resurser, gör att främst problematik av mer akut karaktär prioriteras 

[…]”.   

 Respondenterna belyser ett flertal aspekter av ett återhämtningsperspektiv, 

däribland att arbeta utifrån problemlösningsfokuserat förhållningsätt, och att arbeta med ett 

motiverande förhållningssätt för att bedriva behandling. Här blir det också tydligt att det är av 

stor vikt att arbeta utifrån ett målinriktat och systematiskt förhållningssätt för att 

kvalitetssäkra insatser som ges i verksamheten.   

 I samband med brukaren i centrum och en verksamhet där fokus ligger på ett 

salutogent förhållningssätt lyfter respondenterna en strävan att arbeta med 
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funktionsnedsättningar snarare än diagnoser, och möta klienten i det stadium av sjukdomen 

som den befinner sig i ”återhämtningsperspektivet för mig innebär också att få ihop alla delar 

av livet, vad gäller känslor, tankar, socialt liv, nätverk osv […]”.  

 

Att möta människan inte sjukdomen 

 Det finns en röd tråd där samtliga respondenter belyser vikten av att brukaren 

och dennes bästa placeras i centrum. Det betonar ett återhämtningsperspektiv där det är viktigt 

att samtlig personal arbetar utifrån ett individualiserat förhållningssätt, varje klient ska mötas 

där denne befinner sig i det subjektiva återhämtningsarbetet ”ett förhållningssätt att det alltid 

är patienten/brukaren som definierar sina svårigheter.  Att det går att påverka 

patientens/brukarens situation och att det är hen själv som har största möjligheter att göra 

något åt det.  Mitt jobb är att försöka stödja, möjliggöra och underlätta just den här 

personens "väg tillbaka". Och, inte minst; att det inte finns några standardlösningar utan att 

återhämtningsprocessen måste individualiseras utifrån varje patient/brukare.” 

. Här är det viktigt att möta klienten och se denne och skapa en mål- och 

problemlösningsfokuserad genomförandeplan. Respondenterna lägger tyngd på att se bortom 

diagnosen, och att istället arbeta med att bereda för acceptans av sjukdomen ”för mig i mitt 

arbete som psykolog innebär återhämtning, snarare än bot från ohälsa, något som liknar 

acceptans […]”. 

 Motivation är en viktig del av ett klientfokuserat förhållningssätt, och all 

behandling bygger på en tro om en egen vilja, och ett eget engagemang i sin återhämtning.  

Relationen mellan den professionelle och klienten är grunden för ett arbete med fokus på 

återhämtning, ”att brukaren kan återta så mycket som möjligt av sina funktioner, psykiskt och 

fysiskt”.  
 

Sammanfattande slutsats av den tematiska analysen 

Sammanfattningsvis uppmärksammas i den tematiska analysen vissa likheter 

tillika skillnader mellan de kommun-/privatanställda och de landstingsanställda 

respondenterna. Det finns två områden som framträder och dessa två är utbildning och 

ekonomi. I relation till utbildning finns det i båda respondentgrupperna en önskan om ökade 

utbildningskrav. Dock är det också här framträdande att det mellan de två grupperna finns 

skillnader inom utbildning. De respondenter som har landstinget som arbetsgivare har 

önskningar om högre intern- och kompetensutveckling, till skillnad från de kommunal-

/privatanställda som istället önskar ökade utbildningskrav vid nyanställning. Önskan om 
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intern kompetensutbildning är också synbar i de svar som erhållits från de kommunala/privata 

respondenterna men inte i lika stor utsträckning som hos de landstingsanställda 

respondenterna.  

 De ekonomiska aspekterna som lyfts fram av såväl de kommunal-

/privatanställda som de landstingsanställda innebar att de antyder en otillfredsställande 

ekonomi som grunden till bristande utbildning och samverkanssvårigheter. De med 

anställning i landstinget lyfter bristande ekonomi i högre grad än de som jobbar inom de 

kommunala/privata verksamheterna.  
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Diskussion 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur ett återhämtningsperspektiv 

uppfattas och tillämpas i ett urval av vårdverksamheter. Den huvudsakliga metoden var 

kvantitativ och kvalitativ metod användes som komplement. Den ena frågeställningen var om 

tillämpning skiljer sig mellan kommun/privat och landsting. Den andra frågeställningen 

behandlade om ett återhämtningsperspektiv tillämpas inom kommunal- och landstingsknuten 

missbruks- och socialpsykiatrivård.   

 

Kvantitativ 

Utifrån resultatet är slutsatsen att det inte finns en skillnad i tillämpning av 

återhämtningsperspektiv mellan kommunal/privat och landstingsledd verksamhet, men att ett 

återhämtningsperspektiv är ett förhållningssätt som till viss del redan tillämpas i dessa båda 

verksamhetsgrupperingar. Även om undersökningens låga respondentantal bör tas i beaktande 

kan det vara så att det inte föreligger någon avgörande reell skillnad i återhämtningsperspektiv 

mellan de två typerna av verksamhetsregi. Utifrån den skattning som respondenterna gjort 

gällande de sju aspekterna av ett återhämtningsperspektiv (empowerment, motivationsarbete, 

motiverande samtal, brukarens bästa placeras i centrum, psykoedukation, psykopedagogik 

samt socialintegration) framkommer det att det inte finns en skillnad mellan urvalsgruppernas 

verksamheter. Det finns dock generella skillnader för verksamheterna tillsammans mellan 

några av de sju aspekterna. Aspekten motivationsarbete skattas högre än empowerment och 

socialintegration. Det finns en stark tendens till generella skillnader i att respondenterna i 

högre grad skattar att verksamheten tillåter och skapar goda förutsättningar för ett arbete 

utifrån ett återhämtningsperspektiv jämfört med till vilken grad man skattar att man faktiskt 

arbetar utifrån ett återhämtningsperspektiv.   

Det framkom i respondenternas skattning en svag tendens till en skillnad i 

individkompetens mellan grupperna. De respondenterna med tillhörighet i de 

kommunala/privata vårdverksamheterna uppvisar en längre skattning än de respondenter 

hemmahörande i den landstingsknutna verksamheten. Det totala medelvärdet (och 

standardfel) för kommunal/privat och landstingsverksamheterna som deltog i undersökningen 

var 68,8 (5,7) respektive 79,0 (2,9).  

 

 

 



- 29 - 
 

Kvalitativ 

Följande resultat kan möjligen härledas till respondentantalets något skeva 

fördelning. Det resultat som lyfts fram i analysen av de svar som angetts av respondenterna i 

enkätens öppna frågor kan i viss mån tolkas så att de landstingsknutna verksamheterna i större 

utsträckning skapar goda förutsättningar för att genomföra en implementering av 

återhämtningsperspektivet, och att dessa verksamheter i större utsträckning redan genomfört 

en implementering av och tillämpar ett återhämtningsperspektiv. Det är genomgående för de 

olika verksamheterna att vissa delar av ett återhämtningsperspektiv tillämpas i det dagliga 

arbetet i klientkontakten, men att dessa inte nödvändigtvis lyfts fram som att vara en del av ett 

återhämtningsperspektiv som definieras i undersökningen.  

Vidare blir det synbart att upplevelsen av kunskap om återhämtningsperspektiv 

ter sig förhållandevis likartat mellan de urvalsgrupperna. Det blir dock här framträdande att 

respondenter med tillhörighet i landstingsknuten verksamhet, upplever att den kunskap de 

besitter är förhållandevis mer djupgående än den kommunalt och privat anställda respondenter 

besitter. En möjlig orsak till detta resultat av skillnader i kunskap och utbildningsnivåer 

mellan urvalsgrupperna, kan vara att landstinget som organisation har en högre grad av 

akademiskt utbildad personal och andra krav på kunskap hos sin personal. De små 

skillnaderna som här framkommer i relation till utbildning och individkompetens tolkas 

utifrån landstingets krav på högre utbildning. Landstingsknuten verksamhet har i sin 

organisation yrkesgrupper som i mindre utsträckning är representerad i de socialpsykiatriska 

verksamheternas dagliga arbete så som sjuksköterskor och psykologer. Synen på och 

upplevelsen av bristande kompetens kan också sammankopplas med bristande tid och 

otillfredsställande ekonomi, två aspekter som framträder som av betydande roll i utförandet av 

ett återhämtningsperspektiv inom respektive verksamhet. I relation till kompetens så 

uppmärksammas i materialet ett paradigmskifte, främst inom socialpsykiatrin och 

missbruksvården. Verksamheter anställer i större utsträckning personal med högre kompetens 

än tidigare. Genom detta ökade krav på utbildning så kan personal redan inom verksamheten 

också ges möjligheter att ständigt utvecklas i nya metoder i relation till arbete och 

förhållningssätt samt att ny personal får mer grundläggande och kompetenshöjande 

utvecklingsmöjligheter.  

Ett fokus på ytterligare utbildning för att gynna dels implementering och dels 

tillämpning av ett återhämtningsperspektiv ter sig vara en viktig förutsättning för utveckling 

av ett arbete utifrån ett återhämtningsperspektiv.  
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Konklusion   

Paralleller kan dras mellan resultaten av den kvantitativa och den kvalitativa 

analysen och sammantaget har den landstingsknutna verksamheten en tendens till att bättre 

företräda ett återhämtningsperspektiv. Även om landstingsknuten verksamhet i viss mån 

beskrivs som mer tillbakasträvande och mer fokuserad på symtom och diagnos (Malm, 2002; 

Anerud, 2011) så tenderar det sammantagna resultatet av föreliggande undersökning att delvis 

motsäga detta.  

 

Avslutande reflektion  

Schrank och Slade (2007) uppmärksammar att verksamheter som vill lyfta fram 

individen och tillämpa ett återhämtningsperspektiv i sina verksamheter helt måste omvärdera 

sina insatser inom den psykiatriska och socialpsykiatriska verksamheten. Här menar Schrank 

& Slade (2007) att det inte handlar om att helt ändra sina rehabiliterande insatser, utan snarare 

att skapa en verksamhet där ett återhämtningsperspektiv används som en grund och ett 

komplement till redan existerande metoder och insatser. Detta kan genomföras först när 

kompetens, kunskap och utbildning, såväl genom intern-, såväl som extern utbildning 

värdesätts inom organisationerna. Schrank & Slade (2007) nämner att en hörnsten för ett 

arbete utifrån ett återhämtande perspektiv är en gott och ett välplanerat ekonomiskt klimat, det 

är när dessa aspekter inom organisationen lyfts fram som det kan skapas en syn på 

återhämtningen som ett paraplybegrepp och inte ett förhållningssätt i mängden. Schrank & 

Slade (2007) lyfter även fram att detta är en process som kommer ta tid, som kommer vara 

ekonomiskt påfrestande och som kräver kompetensutveckling i relation till all involverad 

personal. Ett införande av ett återhämtningsperspektiv handlar om ett pragmatiskt 

paradigmskifte där fokus lämnar ett patogent förhållningssätt för att förankras i ett mer 

hälsofrämjande salutogent helhetsperspektiv (Wilken, 2007; Topor, 2001a, b, 2004; Topor et 

al., 2001, 2006). Återhämtningsperspektivet som förhållningssätt lyfter fram individen i 

centrum och bortser från samtalet om bot och psykisk ohälsa som någonting kroniskt.  

Återhämtningsperspektivet beskriver istället tillvaron som den av hantering av symtom, 

delaktighet och värdighet. Återhämtningsperspektivet lyfter fram samverkan, inom och 

mellan verksamheter och över organisationsgränser, och är beroende av kommunikation.  

Sammanfattningsvis är slutsatsen att fastän det inte finns signifikanta skillnader 

mellan de kommunala/privata och de landstingsknutna verksamheterna som deltagit i 

undersökningen så har den landstingsknutna verksamheten en tendens till att bättre företräda 

ett återhämtningsperspektiv. Två av de viktigaste aspekterna för att möjligöra ett införande av 
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ett återhämtningsperspektiv är ett fokus på kompetens och kompetensutveckling samt stabila 

ekonomiska förutsättningar.  

Vidare forskning torde här vara att ytterligare fördjupa sig i 

återhämtningsperspektivet och dess implementering i verksamhet utifrån ett 

personalperspektiv då detta är ett relativt outforskat område.  
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Bilaga 2 

 

Hej 

 

Mitt namn är Linda Berglund, och jag skriver till dig i egenskap av student vid Vård och 

Stödsamordnarprogrammet på Karlstad Universitet. För närvarande läser jag min sista termin, 

och sitter nu med min avslutande C uppsats, vilket är en av de grundläggande orsakerna till att 

jag valt att söka kontakt mer er. (för vidare information gällande Vård och Stödsamordning 

läs gärna följande http://www.kau.se/psykologi/utbildning/vard-och-stodsamordning-

grundutbildningsprogram-180-hp samt www.vossare.se)  

 

Jag skriver till dig, med en förfrågan om du och din personalgrupp har möjlighet att delta i en 

mindre enkätundersökning?  

 

Jag är här intresserad av din och din personals syn på återhämtningsperpektivets tillämpning i 

verksamhet. Tillämpas det redan, och i så fall har det en positiv inverkan på verksamheten? 

Har en implementering påbörjas och anses det positivt? Eller finns det inget aktivt arbete 

utifrån återhämtningsperspektivet och hur upplevs detta?   

 

Enkäten som är onlinebaserad är frivillig, konfidentiell och anonym, där enskilda svar 

ej kommer behandlas utan materialet kommer analyseras på en gruppnivå.  

 

Den består av såväl öppna som slutna frågor och förväntas svarstid är 15 min.  

 

Jag som Vård och Stödsamordnare har ett stort intresse i återhämtningsperspektivet, och hur 

detta förhållningssätt kan användas som en otroligt gynnsam del av reguljär verksamhet där 

brukarens intresse och vilja är fokus för det arbete som bedrivs. Här har jag också ett stort 

intresse i ett anhörig och närstående perspektiv och den kontakt som här möjlig görs genom 

återhämtningsperspektivet. 

 

 För mig handlar Återhämtning om att genom ett socialt kontext återta makten över sitt liv, 

och utveckla strategier för att hantera och reducera symtomen av sitt funktionshinder 
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Min uppsats kommer därför beröra återhämtningsperspektivet – dess tillämpning och 

implementering utifrån ett personalperspektiv.   

Som en del av enkäten, så kommer inledningen behandla och förklara 

återhämningsperspektivet och ett urval av de mest framträdande fokuspunkterna inom 

återhämtningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3 

Jag anser att... 

Min arbetsplats har redan i nuläget infört en god implementering av

Min arbetsplats har redan i 

nuläget infört en god 

implementering 

av återhämtningsperspektivet  

Antal 

svar

Håller inte alls med 

(17,4%)

Håller med något 

(26,1%)

Neutral 

(21,7%)

Håller med något 

(30,4%)

Håller stark med 1 (4,3%)

Summa 

(100,0%)
 

 

 

 

Min arbetsplats är i process att implementera ett förhållningsätt 

Min arbetsplats är i process att 

implementera ett förhållningsätt 

utifrån återhämtningsperspektivet  

Håller inte alls med 2 (8,7%)

Håller med något 

(17,4%)

Neutral 

(34,8%)

Håller med något 

(30,4%)

Håller stark med 2 (8,7%)

Summa 

(100,0%)
 

 

 

nuläget infört en god implementering av återhämtningsperspektivet  

Antal 

svar 

Kumulerat 

antal svar 

4 

(17,4%) 

4 (17,4%) 

6 

(26,1%) 

10 

(43,5%) 

5 

(21,7%) 

15 

(65,2%) 

7 

(30,4%) 

22 

(95,7%) 

1 (4,3%) 23 

(100,0%) 

23 

(100,0%) 

23 

(100,0%) 

Min arbetsplats är i process att implementera ett förhållningsätt utifrån återhämtningsperspektivet  

Antal 

svar 

Kumulerat 

antal svar 

2 (8,7%) 2 (8,7%) 

4 

(17,4%) 

6 (26,1%) 

8 

(34,8%) 

14 

(60,9%) 

7 

(30,4%) 

21 

(91,3%) 

2 (8,7%) 23 

(100,0%) 

23 

(100,0%) 

23 

(100,0%) 
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Mina egna kunskaper gällande återhämtningsperspektivet 

Mina egna kunskaper 

gällande återhämtningsperspektive

t  är goda 

Håller inte alls med 

Håller med något 

Neutral 

Håller med något 

Håller stark med 

Summa 

 

 

Den verksamhet jag arbetar inom möjliggör goda förutsättningar för ett arbete utifrån

Den verksamhet jag arbetar inom 

möjliggör goda förutsättningar för 

ett arbete 

utifrån återhämtningsperspektivet  

Håller inte alls med 2 (8,7%)

Håller med något 

(21,7%)

Neutral 

(17,4%)

Håller med något 

(39,1%)

Håller stark med 

(13,0%)

Summa 

(100,0%)
 

 

 

 

 

 

 

återhämtningsperspektivet  är goda 

Antal 

svar 

Kumulera

t antal 

svar 

1 (4,3%) 1 (4,3%) 

2 (8,7%) 3 (13,0%) 

4 

(17,4%) 

7 (30,4%) 

9 

(39,1%) 

16 

(69,6%) 

7 

(30,4%) 

23 

(100,0%) 

23 

(100,0%

) 

23 

(100,0%) 

Den verksamhet jag arbetar inom möjliggör goda förutsättningar för ett arbete utifrån återhämtningsperspektivet

Antal 

svar 

Kumulerat 

antal svar 

2 (8,7%) 2 (8,7%) 

5 

(21,7%) 

7 (30,4%) 

4 

(17,4%) 

11 

(47,8%) 

9 

(39,1%) 

20 

(87,0%) 

3 

(13,0%) 

23 

(100,0%) 

23 

(100,0%) 

23 

(100,0%) 
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återhämtningsperspektivet  

 



 

 

Jag är väl medveten om återhämtningsperspektivets effekter i relation till ett konkret och aktiv arbete tillsammans med våra 

brukare  

Jag är väl medveten 

om återhämtningsperspektivets 

effekter i relation till ett konkret 

och aktiv arbete tillsammans 

med våra brukare  

Antal 

Håller inte alls med 2 (8,7%)

Håller med något 1 (4,3%)

Neutral 

(13,0%)

Håller med något 

(30,4%)

Håller stark med 

(43,5%)

Summa 

(100,0%)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

återhämtningsperspektivets effekter i relation till ett konkret och aktiv arbete tillsammans med våra 

Antal 

svar 

Kumulerat 

antal svar 

2 (8,7%) 2 (8,7%) 

1 (4,3%) 3 (13,0%) 

3 

(13,0%) 

6 (26,1%) 

7 

(30,4%) 

13 

(56,5%) 

10 

(43,5%) 

23 

(100,0%) 

23 

(100,0%) 

23 

(100,0%) 
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återhämtningsperspektivets effekter i relation till ett konkret och aktiv arbete tillsammans med våra 
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Bilaga 4 

 

Vad innebär återhämtningsperpektivet för dig? 

Beskriv 
 

Vad innebär återhämtningsperpektivet för dig? 

 

Att brukaren kan återta så mycket som möjligt av sina funktioner, psykiskt och fysiskt 

Att det är en del av övrig behandling. 

För mig i mitt arbete som psykolog innebär återhämtning, snarare än bot från ohälsa, något som liknar acceptans. Att alltså 

jobba med sitt förhållningssätt till hur saker och ting är som man inte kan påverka samtidigt som man försöker ändra på sådant 

som står i ens makt. Det är jobbigare att fäkta mot ett problem som finns där än att låta det vara där och ägna sig åt något mer 

betydelsefullt! 

Att man stöttar patienten till eget ansvar med hjälp av information och undervisning. 

ATT PATIENTEN SKAFFAR SIG STRATEGIER ATT HANTERA SIN SJUKDOM ELLER FUNKTIONSNEDSÄTTNING.ATT 

PATIENTENS LIV ÄR VÄRDIG OCH VÄLFUNGERANDE ÄVEN OM DENNES FÖRMÅGOR ÄR BEGRÄNSADE. 

- 

Utgå från där pat är och balansera acceptans och förändring. 

vet ej 

Ett förhållningssätt att det alltid är patienten/brukaren som definierar sina svårigheter.  Att det går att påverka 

patientens/brukarens situation och att det är hen själv som har största möjligheter att göra något åt det.  Mitt jobb är att försöka 

stödja, möjliggöra och underlätta  just den här  personens  "väg tillbaka". Och, inte minst; att det inte finns några 

standardlösningar utan att återhämtningsprocessen måste individualiseras utifrån varje patient/brukare.  

. 

Det innebär att jag kan jobba med individen på ett sätt som gör att vi inte behöver fokucera på funktionshindret och vad de inte 

kan utan vad de faktiskt kan göra och utveckla det därifrån så att de klarar mer vartefter. 

Undvik frågor där jag skall lägga tid på formuleringar. Få har den tiden. 

- 

Att patienten är med utifrån sina förutsättningar i all planering. Får förståelse för sina svårigheter och hur man kan hantera det. 

Vilka hjälpmedel som finns för att underlätta vardagen 

Det innebär att brukaren börjar att känna att det går åt rätt håll. Allmänmänskligt minskar symptomen i takt med att hoppet ökar. 

För detta krävs en relevant målsättning med delmål som är definierade av brukaren och delas av behandlaren. Motivationen hos 

brukaren ökar vid en sådan genomförbar plan. Hittills har jag bemyndigat personer som jag träffat i egenskap av kurator, att 

författa sina egna vårdplaner. Vi utvärderar sedan dessa under tidens gång tillsammans. Jag har märkt att i samma stund som 

någon fattar papper och penna och skriver så händer det något. Subjektet utvecklas och brukarens ansvar blir tydligare. 

Relationen mellan behandlare och patient blir mer jämlik, behandlingen följsammare. Det är viktigt att sträva efter att underlätta 

för personen att göra så mycket som möjligt själv, ta en sak i taget. Då ökar förutsättningarna för honom eller henne att 

observera och ibland också känna sig stolt över sin återhämtning med fokus på att vara ett subjekt snarare än ett objekt. Det 

handlar om tajming och att brukarens subjekt utvecklas. Svårt med psykospatienter som gärna vill sluta med medicin i ett för 

tidigt skede. Ofta för att skynda på processen att känna sig friskare. De blir liksom påminda om sjukdomen när de tar medicin.  

för mig innebär återhämtningen att se hela människan, att se individens förutsättningar,och inte det dennes begränsningar  

Att det möjliggörs genom resurstilldelning, d.v.s. tid och pengar. 

Återhämtningsperspektivet för mig står för att brukaren ska i sin egen takt återhämta sig så pass att han/hon känner sig tillfreds 

med livet. Om det sedan innebär att klara en sak själv eller allt själv spelar mindre roll. Centralt är att brukaren känner sig bra, 
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uppskattad och att någon ser brukaren, inte för sin diagnos utan för människan bakom diagnosen.  

Det är ett sätt att kunna aktivt hjälpa brukaren men jag anser att det inte finns tillräckligt med kunskap hos de som jobbar inom 

olika verksamheter. 

Att kunna skapa relationer samt knyta ihop alltsammans med myndigheter och brukare 

20 (23) 
 

Anser du att tillräckligt med information ges gällande återhämtningsperspektivet och dess innebörd till dig som personal? 
Beskriv 
 

Anser du att tillräckligt med information ges gällande återhämtningsperspektivet och dess innebörd till dig som personal? 

 

nej, inte alltid 

Ja 

Nej, det skulle absolut kunna ges mer info om detta. 

Ja, det finns med i vårt arbete hela tiden. 

BÅDE JA OCH NEJ.DET BEROR OCKSÅ HUR SJÄLV ÄR MAN  INTRESSERAT AV ATT SKAFFA SIG INFORMATION 

- 

Ja, genom det utbildningar jag gått. 

vet ej 

njaee? 

. 

Nej det behövs mer utbildning. 

Se ovan 

Till viss del. Det erbjuds mkt konferanser och kortare kurser från arbetsgivaren. Dock förekommer det sällan grundliga utbildnar. 

Vi använder oss ej av begreppet "återhämntningsperspektivet". Vi ser på vilka svårigheter man har i sin vardag och hur man kan 

hantera detta. Vi har regenbunden utbildning och uppdaterar oss med den forskning som finns. Vi ser på hela människan. 

Svårigheten är vårdgrannar som inte har lika mycket kunskap om bl.a. funktionshinder och vad det betyder för den enskilda 

indeviden. 

Nej. Jag tycker att det behövs en utökad diskussion med fokus på ovanstående (Min definition).  

Nej, jag anser vi får väldigt lite information gällande detta, och att i mångt och mycket så är utbildningen bristande, och personal 

har väldigt lite kunskap i relation till återhämtning och dess fokuspunkter, även jag med den utbildningbakgrund jag har som 

terapeut  

Nej, saknar tydliga riktlinjer för det på min arbetsplats. 

Nej, det är genom min utbildning jag har fått kunskapen om återhämtning, inte jobbets förtjänst.  

Nej det tycker jag definitivt inte. Den personal som finns på mitt jobb känner inte till detta överhuvudtaget. 

Ja det tycker jag, infon finns att hämta inom verksamheten 

20 (23) 
Anser du att brukare och klienter inom berörd verksamhet får tillräckligt med information gällande återhämtningsperspektivet 

 och dess effekt? 

 

Beskriv 
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Beskriv 
 

Anser du att brukare och klienter inom berörd verksamhet får tillräckligt med information gällande återhämtningsperspektivet 

 och dess effekt? 

 

Vi försöker 

Ja 

Möjligen tillräckligt i vissa fall, men övertygad om att många inte får tillräcklig info. 

Ja 

BÅDE JA OCH NEJ,BEROR PÅ VÅRDKRETSEN 

- 

Jag hoppas att det genomsyrar verksamheten. 

vet ej 

Nej. 

. 

Nej det tror jag inte 

Se ovan 

Nej.  

n 

Nej. Jag anser att man alltför mycket fokuserar på patologi snarare än slutogent perspektiv.  

nej jag tycker det är bristande, vilket jag vill påstå handlar om personalens egna okunskap 

Nej, tror det saknas kunskap. 

Nej det tycker jag inte. Samtidigt är det svårt när vissa inte har någon sjukdomsinsikt men mer information borde ges till de som 

är berörda. Inte minst som en motivering i att det går att bli bättre.  

En klient får sällan information om något som har med vad "vi ska kunna" att göra. 

Ja det gör det, det är personalens och verksamhetens uppgift att informera. 

20 (23) 
 

Vad anser du vara den största orsaken till ett bristande återhämtningsarbete inom den organisation du arbetar? 

 

Beskriv 

Beskriv 
 

Vad anser du vara den största orsaken till ett bristande återhämtningsarbete inom den organisation du arbetar? 

 

Bristande kunskap om andra insaser 

Vi har får lite personal. 

Tidsbrist och bristande resurser, gör att främst problematik av mer akut karaktär prioriteras. Alltså mindre tid till annat viktigt. 

Vi arbetar hela tiden för att återhämtning 

BRISTER I SAMARBETE MED KOMMUNEN SOM FÖREKOMMER DÅ OCH DÅ 
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- 

Svårigheter att vänta in och låta pat formulera sina önskningar och behov. Att man inte ser pats kompetens utan "tar över" och 

"gör åt" pat istället för att stödja till egen aktivitet. 

vet ej 

Tidsbrist när det gäller samordning med andra aktörer 

. 

Utbildning av personal 

se ovav 

Man måste uppfylla vissa kriterier eller vara på ett visst sätt för att vistas eller passa in i de verksamheter som finns. 

Individanpassade lösningar är ovanliga. 

n 

Att man bidrar till att cementera sjukdomstillstånd genom att sjukskriva och att patologisera patienterna/brukarna som förväxlar 

sin diagnos, symptom med sin identitet. 

Jag anser det vara bristande tid, engagemang och ekonomiskt stöd från såväl operativpersonal som chefer högre upp i 

organisationen 

Bristande kunskap och att vi som behandlare ibland gläömmer bort klientens mål och skapar egna. 

Den största orsaken är nog att det kostar pengar. Eller att det kommer att kosta pengar att genomföra.  

Okunskap 

Brist på kommunikation samt att olika jobbar olika. 

20 (23) 
 

Vad anser du krävs för att återhämtningsperspektivet skall implementeras i din verksamhet? 

 

Beskriv 

Beskriv 
 

Vad anser du krävs för att återhämtningsperspektivet skall implementeras i din verksamhet? 

 

Vi är i början av att utbilda personal i case manegement. 

Tycker det är implementerat 

ÖKAT KUNSKAP HOS ALLA YRKESGRUPPER FRÅN MSK GENOM SSK TILL LÄKARE 

- 

Samtal om frågorna, ta upp i handledning, se hur en ökad kompetenskänsla kan leda till större självkänsla. 

vet ej 

Mer möjligheter till samverkan och nätverksmöten med andra aktörer 

. 

Utbildning och en tydlig inriktning av verksamhet men återigen så samverkan mellan vård och kommunal omsorg är oerhört 

viktigt och vi måste lära oss av varandra och inte jobba i våra stuprör. 

se ovan 

Mer utbildning, speciferad, vad hjälp vid vilka funktionshinder diagnoser etc... 
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n 

Utbildning och mallar för samtalsbehandling med fokus på min definition. Ett kritiskt förhållningssätt till konsumtionssamhället. 

Våga tro på sina medmänniskor som kompetenta varelser och att möten är värdefulla. Debatt för att stärka det salutogena 

perspektivet och minska patologin. Skilja på diagnos och identitet. Motverka massmediala freakshows, nyhetsrapportering som 

stärker det patologiska perspektivet och för fram budskapet att det lurar pedofiler, mördare och farliga psyksjuka bakom varje 

hörna. 

Vi behöver ett starkare ekonomiskt stöd, högre krav på personalutbildning och vi måste ges tid att fokusera och arbeta med våra 

klienter 

Tid att reflektera, samla kunskap och förståelse. 

Att någon chef inser hur viktigt detta är. Att han/hon inte är rädd att satsa pengar på det.  

Medvetenhet. Att man får upp ögonen för det, för många vet inte ens vad det är. 

Mer utbildning inom detta området. 

Mer utbildning för personalen 

Ekonomi 

20 (21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 54 - 
 

Bilaga 5 

 

Prototeman Kommun 

 

1. En önskan om högre krav på utbildning: här lyfts en önskan om högre utbildning upp inom 

de tillfrågade verksamheterna. Det är genomgående i de tillfrågade verksamheterna att det 

finns en önskan om ökade krav på utbildning främst i relation till kunskap gällande psykiska 

funktionshinder. Ökade krav på utbildning i existerande personalgrupper är också 

framträdande. Bristande resurser ger minskade möjligheter till utbildning.  

 

2. Ekonomiska förutsättningar: bristande resurser är framträdande, bristande tillgångar 

påverkar så väl det gränsöverskridande samarbetet som utbildningsnivå, och tillgång till 

vidareutbildningar. Oro att överskrida budget vilket i sin tur påverkar verksamheten. 

 

3. Individens roll och betydelse: det är framträdande att de tillfrågade deltagarna i de 

presenterande verksamheterna belyser vikten av att se hela människan, att genom en 

återhämtning se människan bakom diagnosen. Stöd i den subjektiva återhämtningsprocessen, 

att hantera livet, ett stöd att se helhet och framtid.  

 

4. Professionella relationer: lyfter fram professionalism, att de individer och arbeta med 

klientens mål. Samverkan mellan organisationer. Ett progressivt arbete, med fokus i 

verksamheterna. Ett fokus på återhämtning att se individen och dennes förutsättningar. 

 

Prototeman Landsting 

 

1. Att se det friska: ett salutogent förhållningssätt, att skapa och stödja strategier för att 

underlätta i livet.  relevant målsättning och ett fokuserat problemlösande målformulerat 

arbetssätt. Delmål i vardagen. Motivation och resurser, individanpassade lösningar. Möjligöra 

och underlätta återhämtningsprovessen 

 

2. Brister i verksamheten: kritiskt förhållningssätt, verksamheten erbjuder vidareutbildningar, 

dock ej djupgående. Informationsflödet är bristande, kommunikationen är inte välfungerande. 

Samverkan är svårt att komma till stans med speciellt den som rör landsting- kommun. Att 
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stötta pat. till ett självständigt liv, att arbeta motiverande. Minskade ekominiska 

förutsättningar och bristande resurser.  

 

3. Relevanta målsättningar i arbete med individen: återhämtningsperspektivet skapar 

förutsättningar för att individen ska ha en möjlighet att behandlas utifrån en subjektiv 

behandlingsinsats. Individen i centrum. Att se människan bakom diagnosen. Sjukdomsinsikt 

kan vara bristande, vilket från professionen kräver ett aktivt arbete. Acceptans av 

funktionsnedsättningen. 

 

 

 

 

 

 


