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Regionfullmäktiges presidium  

Hälso- och sjukvårdsnämnden 

Medborgardialoger om psykiatri för vuxna  

Sammanfattning  

Beredningarna för medborgardialog (BMD) har, på uppdrag av 

regionfullmäktiges presidium, under sommaren och hösten 2011 genomfört 

medborgardialoger inom området psykiatri för vuxna. Resultaten utgör en 

del av underlaget till en strategisk plan för psykiatri för vuxna, som hälso- 

och sjukvårdsnämnden (HSN) avser att besluta om i slutet av detta år.  

 

Beredningarna har främst fört dialog om hur medborgarna söker vård för 

psykisk ohälsa och vilka förväntningar de har på hjälp och stöd i denna 

situation, men även tagit del av hur man uppfattar att vården fungerar idag.  

 

Resultaten av dialogerna visar bland annat att medborgarna önskar sig en 

större tydlighet beträffande utbudet av tjänster hos såväl Region Skåne som 

andra berörda aktörer. Det finns en uttalad förväntan på kvalitetshöjningar i 

det vi idag erbjuder medborgarna, före önskemål om nya vårdtjänster. 

Resultaten såväl bekräftar som förstärker bilden av förbättringsområden som 

har identifierats i tidigare undersökningar av Region Skåne och av andra 

aktörer.  

 

Beredningarnas aktiviteter har bidragit till en omfattande goodwill för 

Region Skåne på de platser där man har mött medborgarna.  

 
Bakgrund  

Formalia  

Regionfullmäktiges presidium beslutade 2011-05-03, efter förslag från 

hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN), att tilldela beredningarna för 

medborgardialog (BMD) ett uppdrag att genomföra medborgardialog inom 

området psykiatri för vuxna. HSN erbjöd även sitt deltagande i 

medborgardialogen, i samverkan med beredningarna.  

 

Resultaten från beredningarnas medborgardialoger är en del av underlaget 

till en strategisk plan för psykiatri för vuxna. Strategin syftar till att påverka 

det befintliga utbudet av insatser så att det svarar mot befolkningens 

samlade aktuella och framtida behov. Den avser också att långsiktigt kunna 

främja hälsa, förebygga sjukdom och utnyttja resurserna på ett effektivt sätt.  
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Resultaten från dialogerna avrapporterades vid HSN: s sammanträde den 26 

september 2011. HSN förväntas därefter ta ställning till strategin vid sitt 

sammanträde den 5 december 2011.  

 

Uppdraget  

Hälso- och sjukvårdsnämnden önskade att få ökad kunskap om hur 

medborgarna agerar om de själva eller någon närstående drabbas av psykisk 

ohälsa eller psykisk sjukdom. Exempel på frågeställningar som man ville ha 

belysta, är vart medborgarna vänder sig, hur man vill få den vård man 

behöver och hur medborgarna uppfattar att vården fungerar idag.  

 

De framtida utmaningar som HSN önskar kunna möta berör bl.a. utbudets 

omfattning, utveckling av nya vårdtjänster och kompetenser samt behovet 

av samverkan mellan de olika aktörerna i vårdkedjan.  

 

HSN betonade att man främst efterfrågar medborgardialog och inte 

brukardialog, samt att medborgarna som engageras förstår att de deltar i 

dialog tidigt i processen och att det inte handlar om ett direkt inflytande. 

Dialogerna syftade inte heller till att beröra psykiatrins inre organisation.  

 

 
Mål och syfte  

Syftet med aktiviteterna var att fördjupa våra befintliga kunskaper om 

medborgarnas beteenden då de söker vård, samt deras behov av innehåll i 

vården av vuxna med psykisk ohälsa/sjukdom.  

 

Beredningarnas målsättningar med uppdraget var att:  

 föra dialog med medborgarna om beteenden, attityder samt behov då 

man avser att söka hjälp och stöd vid psykisk ohälsa/sjukdom  

 dokumentera och analysera resultaten från dialogerna  

 på ett ändamålsenligt sätt återkoppla resultaten till HSN samt till 

dem som har deltagit i våra aktiviteter  

 

 
Metod  

En politisk referensgrupp, bestående av nio förtroendevalda från de fyra 

beredningarna, bildades för att svara för planeringen och genomförandet av 

uppdraget. Beredningarnas ordföranden har fungerat som styrgrupp.  

Referensgruppen tilldelades även tjänstemannastöd från Enheten för 

demokratiutveckling i Region Skåne.  

 

En projektplan med bl.a. en tids- och aktivitetsplanering har upprättats och 

följts. Dock fastställdes ingen ekonomisk ram för uppdraget.  
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En utgångspunkt för gruppens arbete var, att de som drabbas av psykisk 

ohälsa sannolikt inte har en tydlig bild över vilka resurser samhället har för 

att möta deras behov. Detta kan i förlängningen innebära att Region Skåne 

har svårt att leva upp till sin del av åtagandet gentemot dessa medborgare.  

 

Inledningsvis gjordes därför en kartläggning beträffande fakta om ansvaret 

för psykiatrin och insatserna för den psykiska ohälsan, dess omfattning i 

befolkningen samt attityderna i samhället till densamma. Nyckelpersoner 

inom området konsulterades respektive bjöds in till referensgruppens möten.  

 

Denna kartläggning och kunskapsinhämtning utgjorde sedan en god grund 

till arbetet med frågeställningar samt de förberedelser som vi ansåg skulle 

behövas. Bland annat producerades en enkel, skriftlig sammanfattning av 

uppdraget med viktiga bakgrundsfakta till förtroendevalda, för att ge bättre 

förståelse för uppdraget och som ett stöd i dialogen med medborgarna. 

Referensgruppen har med detta försökt att skapa bättre förutsättningar för en 

trygghet hos de förtroendevalda i dialogen med medborgarna.  

 

Mot bakgrund av uppdragets komplexitet och en viss tidspress, bedömde 

referensgruppen att en ansats med flera, olika metodval skulle göra insatsen 

mindre sårbar. Följande, möjliga arenor identifierades:  

 

1. dialoger om medborgarnas sökbeteende på beredningarnas 

sommaraktiviteter på Kristianstadsdagarna 11-12 juli och 

Landskronakarnevalen 14-16 juli  

2. dialoger om nuvarande och framtida vårdbehov på Ystad 

Military Tattoo 17-20 augusti samt Malmöfestivalen 19-26 

augusti  

3. dialoger utifrån resultaten på sommaraktiviteterna på 

stadsbiblioteken i Hässleholm, Helsingborg, Lund och 

Trelleborg, samtliga den 30 augusti  

4. fördjupade, halvstrukturerade dialoger utifrån resultaten på 

sommaraktiviteterna i dialoggrupper 31/8-1/9, där deltagarna 

huvudsakligen rekryteras på föregående sommaraktiviteter  

 

I det praktiska genomförandet, dialogerna med medborgarna, deltog 

huvudsakligen förtroendevalda från de fyra beredningarna, samt i viss 

utsträckning förtroendevalda från facknämnder, främst HSN och 

vårdproduktionsberedningen (VPB). Referensgruppens ledamöter tog även 

ett särskilt ansvar för förberedelserna av ledamöterna på platsen för 

aktiviteterna.  

 

Frågorna har haft karaktären av öppna frågor och frågeordningen har i 

möjligaste mån valts på ett sådant sätt att den inte ska påverka svaren.  
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Dialogerna kompletterades med frågor i en tipstävling, frågor till bollrör 

samt en möjlighet att uttrycka sig skriftligt på lappar om lycka/olycka. 

Dessa aktiviteter har främst syftat till att locka till fortsatt dialog.  

 

Dialogerna från de utåtriktade aktiviteterna har dokumenterats av de 

förtroendevalda på en förtryckt frågemall och sammanställts av Enheten för 

demokratiutveckling, medan tjänstemännen har svarat för såväl 

dokumentation som sammanställning i samband med dialoggrupperna. De 

öppna svaren har bedömts och kategoriserats. Analysen av resultaten från de 

olika aktiviteterna har sedan skett i samverkan mellan förtroendevalda och 

tjänstemän.  

 

Återkopplingen till deltagarna sker dels genom Region Skånes hemsida, 

dels personligen till de deltagare som har medverkat i dialoggrupper.  

 

 
Resultat  

Bakgrundsfakta om den psykiska ohälsan 1 

Vår kartläggning av fakta om ansvaret för psykiatrin och insatserna för den 

psykiska ohälsan, dess omfattning i befolkningen samt attityderna i 

samhället till densamma var en viktig utgångspunkt i arbetet med uppdraget.  

 

Psykisk ohälsa är ett av vår tids största folkhälsoproblem, även i ett 

internationellt perspektiv. Skåne kännetecknas bl.a. av följande:  
 

 i folkhälsoenkäten för Skåne rapporterar ungefär var femte skåning 

psykisk ohälsa.  

 varannan skåning besöker sin vårdcentral/motsvarande minst en 

gång om året. Av dessa uppskattas ungefär en tredjedel ha symtom 

på psykisk ohälsa.  

 bland personer med funktionshinder är psykisk ohälsa mer än 

dubbelt så vanlig  

 psykiatrin, som möter de svåraste fallen, besöks av var tjugonde 

skåning varje år.  

 

Trots att psykisk ohälsa är vanligt förekommande och många under sin 

livstid drabbas, har många i omgivningen en negativ attityd till detta. Det är 

i princip lika vanligt med negativa attityder till psykisk ohälsa som det är att 

leva med psykisk ohälsa. Undersökningar visar, att omgivningens attityder 

och beteenden kan påverkas med ökad kunskap, genom information och 

kontakt med personer med psykisk ohälsa.  
 

 var fjärde skåning kan inte tänka sig att arbeta med någon eller 

välkomna någon i sitt hem, som har en psykisk sjukdom  

                                                 
1 Fakta hämtade främst från källor upptagna i referenslistan  
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 två av fem skåningar tror inte man kan återhämta sig fullständigt 

efter psykisk sjukdom  

 nästan tre av fyra skåningar tror inte att de flesta med psykiska 

problem kan få professionell hjälp av sjukvården  
 

Omgivningens hållning leder också till att många som drabbas, inte söker i 

tid eller helt avstår från att söka nödvändig vård.  

 

 undersökningar visar att de flesta i första hand vill vända sig till 

vårdcentralen, i andra hand till en privat psykolog och först i tredje 

hand till psykiatrin.  

 var tredje skåning vet inte vilka råd man ska ge en vän, för att 

denne ska få professionell hjälp  

 

Dessa bakgrundsfakta har med andra ord utgjort en viktig grund för de 

förtroendevaldas diskussioner med medborgarna.  

 

Dialoger om medborgarnas sökbeteende  

 

Det egna sökbeteendet  

Av 315 dokumenterade dialoger fick vi 310 bearbetningsbara svar 

beträffande sökbeteendet i samband med beredningarnas sommaraktiviteter 

i Kristianstad och Landskrona. Närmare två av fem (38 %) medborgare 

skulle vända sig till den slutna vården, psykiatrin eller sjukhusets 

akutmottagningar, om de eller en närstående drabbades av psykisk ohälsa. 

Var tredje (33 %) väljer att vända sig till sin vårdcentral/motsvarande. En 

mindre andel anger andra alternativ, som kurator/psykolog samt 

familj/närstående. Var tionde (10 %) som har svarat, vet inte eller är osäker 

på vart man kan vända sig.  

 

Med reservation för antalet (28 personer), är det fler i den yngre 

åldersgruppen (0-24 år) som inte vet eller är osäkra på vart de skulle vända 

sig och färre som nämner sin vårdcentral som ett tänkbart alternativ. I övrigt 

ger de samma bild som hela gruppen av de tillfrågade.  

 

Bland de äldre (70+, 54 personer) är det fler än genomsnittet som uppger 

vårdcentralen som ett naturligt alternativ, medan det är färre som kan tänka 

sig att söka psykiatrin/sjukhuset. Ingen skillnad kan ses mellan hur män 

eller kvinnor svarar och i övrigt ger man likartade svar som övriga 

tillfrågade.  

 

I hela materialet uppger en större andel kvinnor än män att de är beredda att 

söka på vårdcentralen och en liknande tendens kan ses vad gäller viljan att 

söka psykolog/kurator – underlaget är dock alltför litet i det senare fallet för 

att kunna uttala sig säkert. I övrigt ses inga tydliga könsspecifika skillnader.  
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Medborgarnas reflektioner över andras sökbeteende  

Av 315 dokumenterade dialoger gav 242 bearbetningsbara svar, när 

medborgarna fick reflektera över orsaker till andra personers sökbeteende i 

en undersökning från Psykologförbundet/Novus (2009).  

 

Två av fem (39 %) anser att det beror på kunskap och/eller vana. Var 

åttonde tillfrågad (12 %) menar istället att det beror på okunskap, att man 

inte vet bättre. En motsvarande andel (11 %) tror att behovet sekretess och 

integritet har betydelse för valet av vårdgivare. Var fjärde tillfrågad (26 %) 

framhåller hur skam, fördomar, rykten och negativa erfarenheter präglar 

hur man söker vård när man mår psykiskt dåligt.  

 

Fördjupade frågeställningar kring sökbeteendet  

Utifrån resultaten på sommaraktiviteterna, om medborgarnas sökmönster, 

ställde vi frågan om hur man kan få fler att vända sig till vårdcentralen i 

första hand, när den psykiska hälsan sviktar. Bland de medborgare som de 

förtroendevalda träffade, dokumenterades 54 dialoger.  

 

Omkring hälften av de tillfrågade (52 %) menar att en tydlig information 

om vårdcentralens utbud är grundläggande. Många uttrycker en förvåning 

över att dessa uppgifter inte finns lätt tillgängliga på enheten och ger 

uppslag till olika marknadsföringsåtgärder. Var tredje (33 %) betonar vikten 

av bemötandet; en kontinuerlig, förtroendefull kontakt som kan förmedla 

trygghet och en övertygelse om att sekretessen upprätthålls i den känsliga 

livssituation som man befinner sig i.  

 

När medborgarna ombads att prioritera, vilket som är den enskilt viktigaste 

faktorn för att de ska känna sig trygga med att vända sig till sin vårdcentral, 

blev resultatet om möjligt ännu tydligare. Fler än två av tre (70 %) 

framhåller återigen betydelsen av ett respektfullt bemötande – någon som 

lyssnar och tar personen på allvar. Var fjärde (26 %) poängterar vikten av 

adekvat kompetens, att den finns tillgänglig på den egna enheten 

alternativt att man blir hänvisad/remitterad till rätt kompetens/vårdnivå.  

 

Dialoger om medborgarnas förväntningar på innehållet i vården  

 

Medborgarnas reflektioner över signaler på otillfredsställda vårdbehov  

527 dialoger har dokumenterats, med 526 bearbetningsbara svar, vid 

beredningarnas sommaraktiviteter i Ystad och Malmö. De tillfrågade fick 

reflektera över varför andra medborgare är tveksamma till om de kan få den 

hjälp som behövs samt att vissa avstår från att söka vård vid psykisk ohälsa.  

 

Närmare varannan tillfrågad (45 %) menar att psykisk ohälsa är 

stigmatiserat, präglat av skam, rädsla och fördomar. Media uppges att 

påtagligt bidra till denna bild. Knappt var tredje (30 %) anser att egna eller 

andras upplevelser av brister i vården – dålig tillgänglighet, brist på 

resurser/kompetens samt dåligt bemötande – bidrar till lågt ställda 
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förväntningar. Nästan var femte person (18 %) påpekar att en bristande 

sjukdomsinsikt, nedsatt ork och förmåga då man drabbas av psykisk ohälsa 

inverkar på benägenheten att söka vård. Även här framhåller en mindre 

andel (10 %) att okunskapen om vart man kan vända sig kan leda till 

otillfredsställda vårdbehov.  

 

Medborgarnas förväntningar på vårdens innehåll  

Av 527 dokumenterade dialoger gav 525 bearbetningsbara svar på 

frågeställningen om vad medborgarna själva förväntar sig för hjälp och stöd 

när de drabbas av psykisk ohälsa.  

 

Var tredje tillfrågad (35 %) önskar få snabb hjälp av kompetent personal, 

men ställer även krav på engagemang genom kontinuitet och uppföljning. 

En lika stor andel (34 %) framhåller ett uttalat behov av att bli lyssnad på, 

trodd samt respektfullt bemött då man söker vård (34 %). Var fjärde (24 

%) visar en tydlig vilja att i första hand söka hos sin vårdcentral och 

förväntar sig att bli remitterad vidare vid behov. Av svaren kan utläsas en 

utbredd tveksamhet, om vårdcentralerna/motsvarande har tillräcklig 

kompetens för uppdraget. I likhet med resultaten om sökmönstret, framhålls 

anhöriga som en viktig resurs i vård och behandling av en mindre andel  

(10 %) av de tillfrågade.  

 

I den yngre åldersgruppen (0-24 år, antal 55) finns det en tendens att vilja 

framhålla betydelsen av sekretess och integritet. Däremot kan vi inte påvisa 

att man i större utsträckning än genomsnittet snabbt skulle vilja komma till 

ett kompetent omhändertagande. Hos den äldre åldersgruppen (70+, antal 

105) kan ett behov av särskilt stöd, för att få en adekvat vårdkontakt, 

skönjas i svaren. I övrigt uppvisar man inga avvikelser vad gäller 

förväntningar på vården, i förhållande till övriga.  

 

Fördjupade frågeställningar om vårdens innehåll (dialoggrupper)  

Samtal med fem dialoggrupper har genomförts; tre grupper i Malmö och en 

vardera i Kristianstad respektive Ystad. Sammanlagt har 29 medborgare 

deltagit i samtalen som har innehållit fördjupade frågeställningar kring 

innehållet i vården.  

 

”Grejen är att bli sedd, det måste inträffa första gången”  

På frågan om vad som kännetecknar en idealisk, snabb kontakt betonar 

deltagarna hur viktigt bemötandet är vid den första kontakten. Man vill 

absolut bli tagen på allvar, det problem man söker för får inte bagatelliseras. 

Idealet är att snabbt få en direkt och personlig kontakt med den som kan 

hjälpa. Därför måste det också vara tydligt vart man kan vända sig.  

 

”Som proffs måste man tränas i att skapa personkemi” 

För att man ska känna att ens problem tas på allvar efterfrågas engagemang 

hos vårdgivaren, att han/hon tar sig den tid som behövs, lyssnar, visar 
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intresse och ger återkoppling. Att visa empati och medmänsklighet bedöms 

också som värdefullt i den personliga kontakten.  

 

”Om det är ett dåligt ställe syns det i informationen om stället” 

Förtroendet för vårdcentralen när det gäller hjälp vid psykiska besvär är 

beroende av ett gott rykte, kontinuitet i vårdgivarkontakten samt vilken 

kompetens och erfarenhet vårdgivaren har. Vikten av att bli lyssnad på och 

tagen på allvar poängteras åter. Man efterfrågar även en helhetssyn på 

människan från vårdgivarens sida. Att det finns utförlig information 

tillgänglig om vårdcentralen underlättar för den vårdsökande och kan vara 

avgörande för om kontakt tas.  

  

”Jag vill jättegärna hjälpa till men vet inte hur” 

Dialoggrupperna diskuterade även närståendes roll som en eventuell resurs i 

vården. Som anhörig vill man få information i ett tidigt skede och 

efterfrågar ett aktivt stöd och råd från vårdgivaren, för att kunna hjälpa till. 

Som vårdsökande är svaret på frågan inte lika entydigt. Det kan finnas såväl 

personliga orsaker som sekretess- och integritetsskäl till att man inte vill 

engagera anhöriga.  

 

Medborgarnas uppfattning om vården  

Beredningarna har främst fokuserat på att föra dialog om hur medborgarna 

söker vård och vilka förväntningar de har på denna. I dialogerna har ofta 

medborgarnas upplevelser av vården framkommit. Mestadels är denna bild 

positiv, men det finns också en utbredd tillitsbrist som antingen springer 

ur egna alternativt andras dåliga erfarenheter eller ur den bild som media 

förmedlar om vården. För en tydligare bild av förtroendet för respektive 

verksamhet, hänvisas till de återkommande undersökningarna i 

Vårdbarometern och den Nationella Patientenkäten.  

 

Kompletterande aktiviteter till dialogerna 

Tipstävlingen på sommaraktiviteterna hade tre olika kunskaps- och 

attitydfrågor relaterade till den psykiska ohälsan och engagerade dryga 

tusentalet besökare. Två av fem besökare (43 %) tror helt riktigt, att fem 

procent av skåningarna besöker psykiatrin årligen. Majoriteten (57 %) 

förmodar att verksamheten är mer välbesökt, att 10-20 % av befolkningen 

passerar genom dörrarna till psykiatrin.  

 

Närmare tre av fem tror, helt korrekt, att endast 27 % av skåningarna litar på 

att man kan få hjälp av sjukvården om man har psykiska problem, vilket 

Hjärnkolls undersökning (2010) visar. Resten av de tillfrågade är 

övertygade om att skåningarnas tilltro är större än så.  

 

Endast två av fem (39 %) tror på påståendet, att 61 % av skåningarna anser 

att man kan återhämta sig helt från allvarliga psykiska problem. Övriga som 

har svarat har en mer pessimistisk syn och menar att det är färre som tror på 

möjligheterna till återhämtning.  
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De som önskade kunde skriva på en lapp och dela med sig av vad som gör 

dem lyckliga respektive vad som gör dem ledsna - en ansats för att fånga 

vilka förutsättningar besökarna menade fanns för deras egen hälsa och 

välbefinnande. Uppmaningen att skriva ner sina tankar fungerade ibland 

som en inkörsport till fortsatt dialog.  

 
 

Den samlade bilden är att andra människor, relationer och kommunikation, 

samt att uppleva saker, har stor betydelse för människors välbefinnande 

(ovan). Omvänt, inverkar dåliga relationer och brister hos viktiga funktioner 

i samhället menligt på människors upplevda hälsa (nedan).  

 
 

Bollrören användes som intresseväckare till dialog med bl.a. två påståenden 

om psykisk ohälsa och drog närmare 3000 besökare.  

 

Ungefär hälften av medborgarna (48 %) ansåg att de flesta människor med 

psykiska problem kan få den hjälp de behöver. Resultatet är visserligen 

något lägre än i Novus enkät (2009), där ca 60 % trodde att man kan få den 

hjälp som behövs, men mer hoppfullt än Hjärnkolls undersökning (2010), 
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där endast 27 % av skåningarna ansåg att sjukvården kan ge professionell 

hjälp.  

 

71 % av besökarna instämmer i påståendet att psykisk sjukdom är som 

vilken sjukdom som helst, vilket är i nivå med tidigare undersökningar från 

bl.a. Hjärnkoll/CEPI.  

 

 
Diskussion och slutsatser  

Resultatdiskussion  

Den politiska referensgrupp som har svarat för genomförandet av 

dialogaktiviteterna har följande reflektioner kring resultaten inkl. uppslag 

till vidare arbete.  

 

Allmänt  

Den psykiska ohälsans utbredning visade sig i det stora engagemang för 

frågan, som besökarna på de utåtriktade aktiviteterna visade. Även om vi 

träffade tusentals medborgare och dokumenterade över 800 dialoger, kan vi 

självfallet inte göra anspråk på att kunna täcka in alla behovsgrupper. Vi 

menar att särskilt utsatta grupper, t.ex. unga vuxna, vissa invandrargrupper, 

arbetslösa, personer med funktionshinder kräver specifika studier, gärna i de 

miljöer där de befinner sig i vardagen.  

 

Vår kartläggning av den psykiska ohälsans utbredning och förekomst samt 

attityderna till detta visar på hur angeläget det är att fortsätta sprida 

kunskaperna om detta, vilket är något som medborgarna öppet efterfrågar. 

Den nationella satsningen Hjärnkoll, Psykiatrins dag och den årliga 

kampanjveckan i oktober om psykisk hälsa är några exempel på 

opinionsbildande arbete. Mångfalden av aktörer inom området har då 

möjlighet att få uppmärksamhet och bygga vidare på samverkan. Här är det 

särskilt viktigt att Region Skåne tar till sig medborgarnas önskemål om att 

förbättra samverkan mellan de egna förvaltningarna, utifrån sin storlek som 

aktör och sina möjligheter att vara drivande i samverkansarbetet.  

 

Materialet från dialogerna innehåller inte bara svar på våra frågor utan även 

konkreta önskemål och förslag från medborgarna. Vi menar att råmaterialet 

utgör en värdefull källa för verksamhetsutveckling, för de enheter som 

önskar ta del av detta.  

 

Resultaten från den anspråkslösa aktiviteten med lapparna, där medborgarna 

kunde ge uttryck för vad som påverkar deras upplevelser av välbefinnande, 

ska självfallet tolkas med varsamhet. Referensgruppen vill peka på att 

medarbetarna i Region Skånes olika verksamheter dagligen bidrar till att 

skapa förutsättningar för hälsa och välbefinnande. Vi medverkar till 

mänskliga möten, resor och upplevelser, samtidigt som en service av god 
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kvalité och med ett respektfullt bemötande ökar tilliten till det som alla 

skåningar gemensamt finansierar.  

 

Vi uppfattar sammanfattningsvis resultaten av dialogerna som att 

medborgarna prioriterar kvalitetshöjningar i det vi idag erbjuder, före 

önskemål om nya vårdtjänster.  

 

Medborgarnas sökmönster  

I undersökningen av Psykologförbundet/Novus (2009), som har fasta 

svarsalternativ, anger närmare varannan person att de skulle vända sig till 

vårdcentralen om de drabbas av psykisk ohälsa och bara var sjunde till 

psykiatrin. När beredningarna ställde en öppen fråga på samma tema, 

framträdde ett annat svarsmönster – två av fem anger spontant att de skulle 

vända sig till psykiatrin och den slutna vården, medan var tredje anger 

vårdcentralen som förstahandsalternativ. Med reservation för osäkerheten i 

hypotetiska frågeställningar, att det uppgivna handlandet kan skilja sig från 

det verkliga, så är denna skillnad värd att undersöka närmare.  

 

Under föregående mandatperiod har beredningarna för tillväxt och hälsa i 

nordvästra och nordöstra Skåne fört dialoger om den psykiska ohälsan bland 

ungdomar och unga vuxna. Av dessa framgår bland annat att ungdomarna 

har en mängd aktörer att vända sig till, men att det inte alltid är tydligt 

vilken aktör som svarar för vad. Möjligheten att söka hjälp och stöd 

anonymt betonades särskilt. Skolan bedömdes vara en bra arena för att nå 

denna grupp, även om Internet betraktades som en växande kanal för 

information och kommunikation.  

 

I beredningarnas rapport om Hälsoval Skåne ur ett medborgarperspektiv 

(2010) framgår tydligt att såväl privata som offentliga vårdenheter inte 

lyckas särskilt väl med att kommunicera sitt utbud och sina mervärden, 

något som medborgarna uttryckligen efterfrågar. Denna efterfrågan 

återkommer i de fördjupade dialoger vi har haft om såväl sökmönstret som 

förväntningarna på innehållet i vården.  

 

I vår undersökning, i likhet med Psykologförbundet/Novus undersökning 

(2009) och beredningarnas tidigare dialoger (2007-2010), framgår att en 

mindre andel uppger att de inte vet vart de ska vända sig om de drabbas av 

psykisk ohälsa. Även om några medborgare är mottagliga för information 

först när det är aktuellt, stödjer detta faktum Hälsovalsrapportens slutsatser 

att information är färskvara och att den därför behöver upprepas 

kontinuerligt och vara lätt tillgänglig för en bred allmänhet.  

 

Referensgruppen betraktar lättillgänglig information om enheternas utbud, 

kompetenser och resultat som grundläggande och självklara inslag i 

verksamheten. I dialogerna med medborgarna har det även framkommit 

önskemål om lätt tillgänglig information om samarbetspartners/nätverk 
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såsom privata kuratorer och psykologer, kommunal stödverksamhet, kyrkan, 

ideella föreningar etc.  

 

Vi vill betona vikten av att verksamheterna, parallellt med informations- och 

kommunikationsinsatserna, rustas för att svara upp mot de ökade 

förväntningar som en sådan insats kan förväntas leda till. Här krävs 

verkningsfulla åtgärder för att ambitionerna ska bli verklighet.  

 

Referensgruppen konstaterar att vi inte kan uttala oss om eventuella 

skillnader i sökmönster i olika delar av Skåne, dels beroende på de 

tidsmässiga begränsningar som har påverkat upplägget av de utåtriktade 

aktiviteterna, dels eftersom en sådan studie kräver ett annat angreppssätt. I 

den mån skillnader i sökmönstret inte bedöms vara tillfredsställande belysta 

genom andra studier och uppföljningar, är detta ett uppslag till vidare arbete.  

 

Redan i samband med dialogerna om sökmönstret tonade bilden fram av 

bemötandets betydelse för motivationen att söka hjälp i en utsatt situation. 

Särskild uppmärksamhet måste läggas på denna fråga, så risken för 

otillfredsställda vårdbehov minimeras.  

 

Medborgarnas förväntningar  

Det är slående hur frågan om bemötande skär rakt igenom dialogerna, 

oavsett om vi frågar om hur medborgarna ska känna förtroende att söka till 

rätt vårdnivå eller om vi diskuterar vilket stöd de önskar sig om deras 

psykiska hälsa sviktar. Man förväntar sig ett äkta engagemang genom att bli 

lyssnad på, tagen på allvar och respektfullt bemött.  

 

Det är också talande att man inte bara önskar få snabb hjälp av kompetent 

personal, utan också ställer tydliga krav på engagemang, genom kontinuitet 

och uppföljning. Liknande mönster kan ses i beredningarnas 

hälsovalsrapport, där medborgarna efterlyste ett mer respektfullt bemötande 

och inte ville bli ifrågasatta när de hade tagit steget att kontakta vården.  

 

Referensgruppens uppfattning är att bemötande är en kulturfråga, som är 

åtgärdbar. Det är något man skapar tillsammans på en arbetsplats och där 

ledningens hållning är betydelsefull.  

 

Psykisk ohälsa tar sig inte sällan uttryck i kroppsliga åkommor och kan 

givetvis under tidspress undgå upptäckt liksom det är lätt att missa en 

somatisk sjukdom, om de psykiska symtomen är påtagliga. I beredningarnas 

dialoger framkommer tydliga förväntningar på att vårdgivaren måste bli 

bättre på att se hela människan. Hälsovalsrapporten framhåller detta som en 

av de viktigaste framgångsfaktorerna för att behålla eller till och med vinna 

nya patienter.  

 

Önskemålen om god tillgänglighet och kontinuitet i behandlarrollen har sin 

motsvarighet i såväl beredningarnas tidigare dialoger om psykisk ohälsa 
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som i hälsovalsrapporten. Dålig kontinuitet och tidsbrist leder lätt till snabba 

lösningar eller ”mer av samma”, som orsakar onödigt lidande.  

 

Närstående som resurs framhålls både när det gäller att motiveras till att 

söka vård och i behandlings- och rehabiliteringsfasen. Mot bakgrund av 

önskemålen om integritet och den sekretess som måste beaktas, är det 

angeläget att vårdgivaren aktivt tar initiativ till att göra närstående till den 

viktiga resurs de kan utgöra i vårdprocessen.  

 

Frågan om sekretess dyker ofta upp i dialogerna – dels som ett uttryck för 

hur viktig frågan är för enskilda, dels för att den tillitsbrist som vi har 

beskrivit på annan plats i rapporten också inverkar på medborgarnas vilja att 

vända sig till vården i en svår livssituation. Vi ser en tendens hos de yngre 

att mer än andra värdesätta sekretessen och ett diskret ställe att kunna gå till, 

om de drabbas av psykisk ohälsa. Detta framhålls också som särskilt 

betydelsefullt i beredningarnas tidigare dialoger med ungdomar och unga 

vuxna.  

 

Medborgarna förutsätter att det finns en väl fungerande samverkan och ett 

erfarenhetsutbyte mellan exempelvis psykiatrin och primärvården. Vår 

uppfattning är att detta finns på sina håll i Skåne, men inte på ett strukturerat 

sätt. Vi menar, att den interna samverkan kan stärkas ytterligare i 

uppdragen, genom att förvaltningarna tar ansvar för ett ramverk, som 

verksamheterna sedan träffar lokala, områdesvisa överenskommelser om.  

 

Metoddiskussion  

Referensgruppens uppfattning är att upplägget, med en variation i valet av 

metoder, fungerade väl. Inom den givna tidsramen valde vi att utnyttja 

beredningarnas sommaraktiviteter på bästa sätt. Ett längre tidsperspektiv 

hade möjliggjort en mer ändamålsenlig spridning på orter och miljöer, för 

att bättre kunna täcka in eventuella geografiska skillnader samt belysa 

beteende och förväntningar hos några undergrupper.  

 

Även om uppdraget ytterst handlade hur man kan utveckla psykiatrin för 

vuxna personer, valde vi medvetet psykisk ohälsa som begrepp, för att 

underlätta dialogen kring ämnet. De svar vi har fått från medborgarna, måste 

ses i ljuset av att vi har använt detta breda begrepp.  

 

Utformningen av frågorna, med främst öppna frågeställningar samt i den 

ordning de har ställts, bedömer vi har fyllt sitt syfte. En viss försiktighet 

måste iakttas beträffande svaren på de hypotetiska frågorna, eftersom det 

verkliga beteendet kan avvika från det uppgivna. Att ge medborgarna en 

kort introduktion med en faktaupplysning, har underlättat dialogen, men kan 

ha en styrande inverkan på svaren och har därför använts med måtta.  

 

Ambitionen, att om möjligt få fram ny kunskap eller åtminstone 

bekräftelser, genom att bygga på vår egen och andras befintliga kunskap, 
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kan anses vara uppfylld. Synpunkterna från medborgarna, som även kan ha 

rollen av exempelvis anhörig, brukare eller medarbetare, menar vi är en 

viktig källa för verksamhetsutveckling.  

 

Dialogerna fyller en viktig funktion även när det gäller legitimiteten, tilltron 

till vårt politiska system. Medborgarna har inga överdrivna förväntningar på 

omedelbara åtgärder, men de hoppas att dialogen med de förtroendevalda 

kan påverka innehållet i vården till det bättre och de värdesätter tydligt att 

bli lyssnade på och tagna på allvar.  
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