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Sammanfattning Syftet med denna pilotstudie var att beskriva hur 

sjuksköterskor som arbetar som Case Managers uppfattar 

effekterna av denna arbetsmodell avseende medicinsk 

vård, social situation, missbruk, vård- och 

omsorgskvalitet samt samordning för patienter med 

missbruk och samtidig psykisk störning.  Metoden var 

kvantitativ och genomfördes med en webbenkät. 

Resultatet visade att respondenterna anser att Case 

Management haft en positiv påverkan på patienternas 

medicinska vård och sociala situation. Det ledde också till 

en bättre kontakt med patienten, och förbättrad 

bedömning av patientens sammansatta situation. 

Sammantaget framkom en övervägande positiv 

uppfattning även av vård- och omsorgskvaliteten, 

samordningen och de arbetsmetoder som använts. Vad 

gäller missbruket uppgav en del av respondenterna att det 

påverkades positivt och en del av respondenterna uppgav 

att det inte påverkades alls. Vid en fullskalig studie hade 

det varit intressant att göra enkäten mer nyanserad med 

fler svarsalternativ och även ha med bakgrundsvariabler 

för att se samband och göra jämförelser. Pilotstudien 

indikerar att Case Management är en arbetsmodell som 

kan underlätta omvårdnadsarbetet för patienter med 

komplex problematik och stort behov av vård och stöd, 

och även vara en metod för att lättare samordna insatser 

från olika vårdgivare. Sjuksköterskan kan genom Case 

Management arbeta hälsofrämjande för att stödja 

patienter med missbruk och psykiskt störning i olika 

områden som påverkar hälsan.  
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Abstract The aim of this pilot study was to describe how nurses 

who work as Case Managers perceive the effect of this 

approach for medical treatment, social status, substance 

abuse, quality of health care and coordination for patients 

with substance abuse and concurrent psychiatric disorder. 

The method was quantitative and was conducted with a 

web survey. The results showed that the respondents 

believe that case management had a positive impact on 

patients' medical care and social situation. It also led to a 

better contact with the patient, and improved assessment 

of the patient's complex situation. Overall, the answers 

also revealed a generally positive perception of the care 

quality, the coordination and used methods. As for the 

abuse, some respondents answered that Case Management 

had affected the abuse in a positive way, and others that it 

had not been affected at all. In a full scale study it would 

have been interesting to make the questionnaire more 

nuanced with more response options, and also have the 

background variables to make comparisons. The pilot 

study indicate that case management is an approach that 

can facilitate nursing care for patients with complex 

problems and need of care and support, and also be a 

method to help to coordinate the efforts of various health 

care providers. The nurse can through Case Management 

support patients with substance abuse and mental 

disorders in different areas of health. 
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Inledning  
  

Inom hälso- och sjukvården är det vanligt att de personer som söker vård har två olika 

diagnoser, detta gäller såväl inom missbruks- och beroendevården, som inom psykiatrin 

och i den somatiska vården (Hillborg, 2011; Socialstyrelsen, 2007). I jämförelse med 

den övriga befolkningen har mer än dubbelt så många av de som söker hjälp för 

alkohol- och/eller narkotikaproblem en psykiatrisk diagnos (Socialstyrelsen, 2007). Vid 

sådan samsjuklighet förstärker problemen varandra så att både det psykiska problemet 

och missbruket upplevs som svårare (Ridgley & Jerrell, 1996; Socialstyrelsen, 2007). 

Förloppet blir sämre och mer långdraget, det finns även en förhöjd dödlighet bland 

annat i suicid (Socialstyrelsen, 2011a). Personer med psykisk störning och samtidigt 

missbruk har gemensamt att de behöver vård från flera myndigheter och 

behandlingsverksamheter (Motion 2005/06:So374). Det har visat sig att samordnad 

behandling är mer effektivt när det gäller personer med psykiska sjukdomar och 

samtidigt missbruk eller beroende, än att behandla problemen var för sig inom separata 

verksamheter (Socialstyrelsen, 2007). När behandling mot missbruk och beroende 

integreras med psykosocialt stöd leder det till att fler fullföljer behandling och fortsätter 

vara drogfria vid uppföljning (Socialstyrelsen, 2006).  

 

Case Management är ett arbetssätt som växte fram i socialt arbete i USA på 1970-talet, 

för att hjälpa patienterna att handskas med de problem de mötte när de blev utskrivna i 

samband med att de psykiatriska sjukhusen stängdes. Syftet var att samordna vården 

kring personer med psykiska funktionshinder så att de kunde leva ett så självständigt liv 

som möjligt (Burns & Firn, 2005; Hillborg, 2011). Case Management är ett 

samlingsnamn för flera delvis liknande insatser och en rad olika modeller har 

utvecklats. Gemensamt för insatserna är att en särskilt utsedd person, en Case Manager 

har ansvar för att en patient skall få individuellt anpassad vård och stöd. Case Managern 

skall fungera som den samordnande funktionen mellan patientens vårdkontakter och i 

många fall även anhöriga och ha ansvar för utredning, planering och genomförande av 

adekvata insatser (Malm, 2002).  

 

Valet av undersökningsområde är grundade i erfarenheter från det dagliga arbetet på 

Psykiatriska intensivvårdsavdelningen, Hallands sjukhus Varberg, med de svårigheter 

patienter med missbruk och samtidig psykisk störning har att fullfölja vård och 

behandling. Ofta är övergången mellan sluten och öppenvården ett kritiskt skede där 

personer med missbruk och en psykisk störning hamnar mellan olika vårdgivare. 

Informationsöverföring och uppföljning är områden där förbättring behövs. Patienten 

har i detta skede ofta svårt att ta in information om den fortsatta planeringen och har 

även svårt att fullfölja den plan som gjorts. Personal behöver verktyg och 

arbetsmodeller som kan användas i patientarbetet för att bättre kunna stötta patienter 

med missbruk och samtidig psykisk störning. Case Management är ett arbetssätt som 

bygger på en samordningsfunktion för att tillgodose behov och säkerställa stöd och 

insatser från olika aktörer (Mueser, Noordsy, Drake & Fox, 2003). I pilotstudien 

undersöktes hur Case Management som arbetsmodell påverkade olika frågor som är 

viktiga för hälsan hos patienter med missbruk och samtidig psykisk störning, såsom 

patientens sociala situation, omfattningen av missbruk, medicinsk vård, vård- och 

omsorgskvalitet och samordning. 

 



 

 2 

 

Bakgrund  
 

Hälso- och sjukvård 
 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) är målet för hälso- och sjukvården en 

god hälsa och en bra vård på samma förutsättningar för hela befolkningen. Vården ska 

vara av god kvalitet och tillfredsställa patientens behov av trygghet samt vidare bygga 

på respekt för patientens självbestämmande och integritet. Vården och behandlingen ska 

så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten (ibid.). I de 

nationella målen för folkhälsa framhålls behovet av hälsofrämjande och förebyggande 

insatser (SOU 2000:91). Det betonas att vårdarbetet ska ske genom samverkan mellan 

olika myndigheter och anpassas till de förutsättningar som finns hos individer och 

grupper samt bygga på resurser i den lokala miljön (Socialstyrelsen, 2006). Enligt den 

nationella psykiatrisamordningen ska landsting och kommun ha en gemensam strategi 

för hur vård-, stöd- och omsorgsinsatserna till personer med psykisk ohälsa ska 

organiseras (Socialstyrelsen, 2011a). Ideologiska, vetenskapliga och kliniska 

diskussioner finns om hur den samhällsbaserade psykiatriska vården ska organiseras. 

Kunskapen som används i den psykiatriska vården ska vara evidensbaserad, det innebär 

att den bästa tillgängliga vetenskapliga kunskapen ska samspela med den kliniska 

erfarenhet som finns. Genom evidens erhålls kunskap om vilka metoder som är att 

prioritera inom vårdarbetet (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Då vården av 

patienter med missbruk och samtidig psykisk störning får insatser av både socialtjänst 

och hälso- och sjukvård, kan synsätt och arbetsmetoder variera och ha olika fokus. I 

arbetet med att säkerställa kvalitet inom hälso- och sjukvården har Socialstyrelsen 

arbetat fram nationella riktlinjer för olika diagnosgrupper. För att kunna registrera och 

utvärdera kvaliteten på den vård som förmedlas finns också kvalitetsindikatorer, och 

genom dem kan det kontrolleras om vården följer de krav som finns i lagar och 

föreskrifter (Socialstyrelsen, u.å.). Svensk sjuksköterskeförening har arbetat fram 

kvalitetsindikatorer inom omvårdnad och omvårdnadsdokumentation, och de fungerar 

som en kunskapsbas och för att förbättra omvårdnaden (Svensk sjuksköterskeförening, 

2008). Inom psykiatrin finns flera register, för bipolära sjukdomar, ADHD, 

psykossjukdomar, ätstörningssjukdomar, Electroconvulsive Therapy (ECT), 

rättspsykiatrin samt beroendesjukdomar. Om en verksamhet använder assertive 

Community Treatment (ACT) eller Case Management registreras inte det i 

kvalitetsregister (Nationella Kvalitetsregister, u.å.). Alla människor har rätt till en god 

och väl fungerande hälso- och sjukvård på lika villkor byggd på vetenskap och 

beprövad erfarenhet. För att den evidensbaserade vården ska kunna hålla en god kvalitet 

så krävs det en ständig utveckling och en kritisk granskning av den (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2011). 

 

Omvårdnad 
 

För att utföra omvårdnad krävs det en helhetssyn och personen som utför omvårdnad 

inriktar sig på att främja hälsa för andra så att de får ett så bra liv som möjligt, lindra 

deras lidande och/eller ge dem en värdig död (Svensk sjuksköterskeförening, 2010b). 
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Målet är att tillåta varje person att vara unik, och interagera med sin omgivande miljö. 

Det är en utmaning för sjuksköterskan att stödja patienten i många olika områden i livet, 

som i sin tur påverkar patientens hälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 2010b). 

Människan betraktas som en enhet av kropp, själ och ande. Hälsa utgör omvårdnadens 

centrala målsättning och är relaterat till hela människan och hennes upplevelse av 

friskhet, sammanhang samt mening. Varje enskild person har förmåga och måste få 

möjligheten att avgöra vad hälsa är för honom eller henne. För att främja hälsa inriktas 

omvårdnadsinsatserna mot problem eller förändringar som uppstår mellan det dagliga 

livets krav och personens funktionella hälsotillstånd. Patientens värdighet och 

medverkan är viktig för att hälsa ska främjas, då hälsa erfars av varje person och i hans 

eller hennes livsvärld (Jormfeldt, 2006). Omvårdnadsforskningens uppgift är att 

förklara, beskriva och utöka kunskapen om att bibehålla, stödja och återskapa hälsa. 

Kunskapen om omvårdnad utvecklas hela tiden och detta bidrar till en fördjupad 

förståelse och möjliggör även till att se saker på ett nytt sätt. För att få en bred kunskap 

om den hälsofrämjande omvårdnaden kan olika metoder användas, både kvantitativa 

och kvalitativa (Polit & Beck, 2010). Metoder som är förebyggande kan leda till att 

hälsan främjas och bibehålls (Svedberg, 2006). En arbetsmodell är Case Management 

där målet är att stödja patienter med samsjuklighet. Samarbete behövs i allt större grad 

när verksamheterna blir mer och mer specialiserade. Fler blir involverade i patienternas 

liv, och därmed kan helhetssynen gå förlorad. En person med överblick över behov och 

insatser, en Case Manager, fungerar som en naturlig kontaktperson och kan hjälpa både 

patienten och personal att navigera rätt i välfärdssystemet. Sjuksköterskan kan i sitt 

hälsofrämjande omvårdnadsarbete ha god hjälp av arbetsmodellen vid arbetet med 

patienter med missbruk och samtidig psykisk störning (Björkman & Hansson, 2000).  

 

Missbruk och beroende 
 

Inom sjukvården finns det två huvuddiagnoser för tillstånd som orsakas av alkohol och 

narkotika, diagnoserna är missbruk och beroende. Den största diagnosgruppen utgörs av 

beroendetillstånd (Johansson & Wirbing, 2005). Diagnosen beroende beskrivs som att 

någon under längre tid använt alkohol/narkotika i sådan omfattning att fysiska 

funktioner, beteende och socialt liv påverkats. Missbruk innebär att en drog används 

vanemässigt och på ett ickemedicinskt motiverat sätt, som också leder till varaktiga 

eller upprepade psykiska, somatiska och/eller sociala skador (Ottosson, 2000).  

 

Psykisk störning 
 

Psykisk störning är ett samlingsbegrepp som omfattar en mängd psykiska symtom och 

psykiska sjukdomar (Johansson & Wirbing, 2005). Enligt WHO:s diagnosmanual ICD-

10 (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems - 

Tenth Revision) är psykiska störningar ohälsa i psyket, det vill säga i personligheten, 

emotionerna eller kognitionen. Psykisk ohälsa och sjukdomar beskrivs som störningar i 

den psykologiska utvecklingen. Med psykisk störning menar ICD-10 förekomst av 

kliniskt igenkänningsbara grupper av symtom eller beteenden som inverkar på 

funktioner i personligheten (WHO, 2010). För omgivningen kan psykisk störning hos 

en person yttra sig på många sätt. En del psykiska störningar är av den arten att de alltid 
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är socialt handikappande, påtagliga i beteende eller tal, eller nedsätter funktioner i 

personligheten (Johansson & Wirbing, 2005).  

 

Samsjuklighet 
 

Det finns en ökad risk för samsjuklighet hos personer som har en psykisk störning att 

också hamna i ett missbruk eller beroende. Det finns även en större risk för psykiska 

sjukdomar hos de personer som har alkohol- eller narkotikaproblem. När en person 

samtidigt missbrukar och har en psykisk störning förstärker problemen varandra. Både 

missbruket och den psykiska störningen upplevs då som svårare än de förekommit var 

och en för sig. Dessutom behöver patienten hjälp med båda tillstånden vilket gör 

patientens vårdbehov komplext (Ridgley & Jerrell, 1996; Socialstyrelsen, 2007).  

 

Personer med två eller fler diagnoser är vanliga inom den psykiatriska samt missbruks- 

och beroendevården. Inom missbruks- och beroendevården har mer än dubbelt så 

många i jämförelse med befolkningen i övrigt någon gång i livet haft en psykiatrisk 

diagnos. Av de personer som söker vård för missbruk eller beroende är mellan 30-50% 

också psykiskt sjuka, de mest förekommande psykiatriska problemen är depression och 

ångestsjukdomar. En femtedel av de som söker vård för psykisk ohälsa har samtidigt 

missbruk eller beroende. Hos de personer som söker för alkoholproblem har 40 % en 

personlighetsstörning, vid narkotikamissbruk är siffran 70 % (Socialstyrelsen, 2007). 

Karakteristiska drag hos personer med en psykisk störning och samtidigt missbruk är 

dålig complience till ordinerade mediciner, stor kontakt med rättsväsendet samt större 

utnyttjande av den somatiska akutsjukvården än vad personer med en diagnos har. De 

kan vara utagerande och självdestruktiva i sitt beteende och har svårt att passa tider eller 

att anpassa sig till andra normer som finns inom vården. De har också ofta en social 

inkompetens samt dåligt fungerande sociala nätverk där barn, föräldrar och andra nära 

anhöriga har tagit avstånd från dem (Burns & Firn, 2005). Patienter med missbruk och 

samtidig psykisk störning uppvisar en bred problembild som ofta täcker flera områden. 

Sociala, psykologiska och beteenderelaterade problem står i förhållande till varandra 

där problem på ett område påverkar de andra negativt (Socialstyrelsen, 2007). Patienter 

med missbruk och samtidig psykisk störning hamnar ofta mellan olika vårdgivare på 

grund av sin dubbla problematik vilket medför försämring i båda grundsjukdomarna 

med en enorm samhällskostnad som följd (Motion 2005/06:So374). Eftersom ansvaret 

för vård och behandling är uppdelat mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten 

behöver vården och stödet samordnas och integreras i varandra, där både den 

psykiatriska problematiken och missbruket uppmärksammas och behandlas samtidigt 

(Socialstyrelsen, 2007). Den samlade erfarenheten av arbetet med komplexa vårdbehov, 

i form av missbruk med samtidig psykisk störning, har visat att samtidiga insatser krävs 

för både missbruket och den psykiska ohälsan, om den enskilde skall kunna förändra 

och förbättra sin livssituation (ibid.). Även sett ur ett medicinskt, socialt och 

ekonomiskt perspektiv så behöver det finnas en samlad kompetens som kan arbeta med 

den dubbla problematiken (Motion 2005/06:So374).  
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Case Management 
 

Case Management är ett arbetssätt som växte fram i socialt arbete i USA på 1970-talet, 

för att hjälpa patienterna att handskas med de problem de mötte när de blev utskrivna i 

samband med att de psykiatriska sjukhusen stängdes. Syftet var att samordna vården 

kring personer med psykiska funktionshinder så att de kunde leva ett så självständigt liv 

som möjligt (Burns & Firn, 2005; Hillborg, 2011). En persons sociala situation 

beskriver levnadsförhållandena som personen lever och verkar i. Det är en 

sammanfattning av personens livssituation där familj, hälsa, boendesituation, 

försörjning, ekonomi/inkomst, arbete/sysselsättning, missbruk och beroende är olika 

delar som ingår. En persons livsstil och identitet är någonting som ständigt omformas 

och påverkas utefter de samspel som finns med samhället och andra människor 

(Socialstyrelsen, 2007). Case Management är ett sätt att arbeta sida vid sida från både 

socialtjänst och vuxenpsykiatri med syfte just att ge stöd och hjälp åt de mest utsatta 

grupperna i samhället (Ekermo & Beckman, 2008; Malm, 2002; Socialstyrelsen, 2007; 

Socialstyrelsen, 2011a). Case Management är egentligen ett samlingsnamn för flera 

delvis liknande insatser och en rad olika modeller har utvecklats. Gemensamt för 

insatserna är att en särskilt utsedd person, en så kallad Case Manager har ansvar för att 

en patient skall få individuellt anpassad vård och stöd. Case Managern skall fungera 

som den samordnande funktionen mellan patientens vårdkontakter och i många fall 

även anhöriga och ha ansvar för utredning, planering och genomförande av adekvata 

insatser. Case Managerns roll i behandling och rehabilitering, och graden av 

samordning kan se olika ut för olika modeller (Anund, 2009; Malm, 2002; 

Socialstyrelsen, 2011a). I Case Management finns flera modeller: mäklarmodellen, den 

kliniska modellen, resursmodellen, rehabiliteringsmodellen, ACT och Intensiv Case 

Management (ICM) (Malm, 2002). En del är mer administrativt inriktade och andra är 

multiprofessionella. Den ursprungliga modellen, mäklarmodellen, kräver ingen 

personlig relation mellan patienten och Case Managern. Case Managern arbetar 

uteslutande med att fastställa patientens behov samt samordna och förmedla kontakter 

med aktuella vårdgivare (Lindström, 2002). Den kliniska Case Management modellen 

är en vidareutveckling av mäklarmodellen. Förutom planerande och förmedlande 

insatser genomför Case Managern även i viss utsträckning egna vård- och stödinsatser. 

Det är denna modell som i Sverige benämns personligt ombud. I resursmodellen är det i 

första hand patientens resurser som Case Managern fokuserar sig på. I 

rehabiliteringsmodellen har Case Managern som uppgift att kartlägga patientens 

rehabiliteringsbehov och brister i grundläggande sociala förmågor. I resursmodellen 

samt i rehabiliteringsmodellen arbetar Case Managern enskilt. I ACT har ett 

tvärdisciplinärt team, snarare än en enskild Case Manager, ansvaret för patienten. 

Teamet utför själva alla patientens vård-, stöd- och rehabiliteringsinsatser i patientens 

närmiljö och är tillgängligt för patienten dygnet runt. ICM har mycket gemensamt med 

ACT, den främsta skillnaden är dock att i ICM är endast en person ansvarig gentemot 

patienten (Lindström, 2002; Socialstyrelsen 2011a).  

 

ACT är den modell av Case Management som främst används i Sverige, och den har 

bäst hjälpt personer som drabbats av svåra komplexa psykiska störningar (Malm, 2002). 

Modellen har även starkast forskningsstöd för rehabilitering av långtidssjuka 

psykospatienter. Modellen riktar sig framför allt till långtidssjuka patienter som är 

högkonsumenter av psykiatrisk slutenvård. I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för 

psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd rekommenderas 
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insatser med ACT (Socialstyrelsen, 2011a). ACT-modellen innebär att ett 

samhällsbaserat team har ansvar för en definierad grupp av patienter. Teamet med olika 

specialistkompetenser har ett aktivt uppsökande arbetssätt samt ansvar för högst 20 

patienter vardera. De grundläggande målen är att stabilisera symptomen, förhindra 

återfall, tillgodose basala behov, ge ökad livskvalitet samt ökade färdigheter vad gäller 

social funktionsförmåga. Vården skall pågå kontinuerligt över tid och inte vara 

tidsbegränsad. Arbetssättet strävar efter hög tillgänglighet och arbetar med krisstöd, 

familjestöd och insatser i hemmiljön (Burns & Firn, 2005). Teamen består vanligtvis av 

psykiater, sjuksköterska, mentalskötare, Case Manager och olika specialister till 

exempel missbruksspecialist (Socialstyrelsen, 2013). Nationell psykiatrisamordning 

kom 2006 med ett förslag till Socialdepartementet om utvecklingsmedel för ”ett projekt 

med en större utbildningssatsning i Case Management metodik i ett koncept med 

gemensamma samhällsbaserade insatser mellan kommun och landsting för personer 

med psykiskt funktionshinder”. Regeringen avsatte 20 miljoner kronor på en femårig 

satsning ”för Case Managers som skall arbeta enligt ACT modellen”. Karlstad 

universitet fick uppdraget att utföra projektet. Projektet bestod bland annat av 

introduktionskurser för politiker och tjänstemän, fördjupningskurs för läkare, kurs för 

teammedlemmar (7,5 hp) och för blivande Case Managers (30hp). Projektets satsning 

riktades till utvalda kommuner och landsting/regioner (Socialstyrelsen, 2011b). I 

Sverige finns olika företag och högskolor/universitet som anordnar utbildningar och 

omfattningen på dessa varierar. Det finns kurser som är på några dagars studier och 

högskoleutbildningar som sträcker sig över hela och ibland flera terminer 

(Socialstyrelsen, 2011a). 

   

Case Managers kan ha en yrkesbakgrund som socialsekreterare, arbetsterapeut eller 

sjuksköterska (Ekermo & Beckman, 2008). En Case Managers uppgift är att 

tillsammans med patienten planera för att få till stånd gemensamma beslut. Case 

Managern arbetar för att det ska bli kontinuitet i de personkontakter patienten har, och 

har ett samlat ansvar för genomförande av behandling och praktisk hjälp på individnivå 

(Björkman, 2000). Case Managers fungerar som en ombudsman för patienten och 

bevakar samhälleliga rättigheter, och håller kontakt med sociala, medicinska och 

psykiatriska instanser som kan vara aktuella för patienten. Det finns också Case 

Managers för patienter som har missbruksproblematik, åtminstone om de samtidigt har 

en allvarlig psykisk störning eller sjukdom (Burns & Firn, 2005). Det finns 

rekommendationer för ett aktivt uppsökande arbetssätt, då resultaten har varit positiva. 

Det finns även bevis som tyder på att arbetssättet lönar sig för patienter med 

samsjuklighet (ibid.).  

 

Sjuksköterskan som Case Manager 
 

De sjuksköterskor som är Case Managers har sex huvuduppgifter i teamet: 1) 

administration, dokumentation och genomförande av läkemedelsbehandling, 2) 

undersökning av patienternas hälsoproblem och eventuella läkemedelsbiverkningar, 3) 

förmedling av kontakt med vårdcentraler, tandläkare med mera, 4) arbete med 

hälsoförebyggande åtgärder, till exempel genom bedömning av riskbeteenden och 

genom att lära ut tekniker för beteendeförändring, 5) undervisning av övriga 

medlemmar i teamet om bedömning av psykiatriska symptom och 

läkemedelsbiverkningar, 6) hjälpa patienter att följa ordinationen, till exempel genom 
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dagliga besök i hemmet eller påminnelser via telefon (Socialstyrelsen, 2013). Enligt 

kompetensbeskrivningen för psykiatrisjuksköterskan bör hon eller han ha fördjupade 

kunskaper och god förmåga att samverka i vårdkedjan för att uppnå kontinuitet, 

effektivitet, kvalitet och patientsäkerhet (Psykiatriska Riksföreningen & Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2008). Inom flera av hälso- och sjukvårdens områden har det 

visats att när olika aktörer inom hälso- och sjukvård samarbetar i team nås de bästa 

resultaten för patienter, till exempel när det gäller överlevnad, symtomlindring och 

välbefinnande. I en vårdkedja har sjuksköterskan ansvaret att uppmärksamma patientens 

omvårdnadsbehov (Svensk Sjuksköterskeförening, 2010a). 

 

Sjuksköterskan inom psykiatrisk vård 
 

Sjuksköterskan delar med samhället ansvar för att initiera och stödja åtgärder som 

tillgodoser, i synnerhet svaga befolkningsgruppers hälsa och sociala behov (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2005). I yrkesrollen ligger uppdraget att värna om den goda 

omvårdnaden. Sjuksköterskan har ett ansvar i att hålla sig uppdaterad med 

kunskapsutvecklingen inom sitt yrkesområde. En sjuksköterska behöver ha goda 

vetenskapliga kunskaper för att kunna följa kunskapsutvecklingen och arbeta 

evidensbaserat (Svensk sjuksköterskeförening, 2011). Den specialistutbildade 

sjuksköterskan inom psykiatrisk vård kan vara verksam på flera olika områden i vård 

och omsorg. Oberoende var omvårdnaden utförs, är det viktigt att arbeta hälsofrämjande 

och oavsett patientens hälsotillstånd medverka till att patientens resurser beaktas och tas 

tillvara (Svedberg, 2006). Studier visar att patienter med psykisk ohälsa får bättre stöd 

för att lindra problem och förbättra sin sociala funktion om de behandlas av en 

psykiatrisjuksköterska än andra professioner som arbetar inom öppna vårdformer 

(Kendrick et al., 2005; Kisley & Campell, 2007). För en sjuksköterska som arbetar 

inom öppenvården har det visat sig att ha kunskap, att ge stöd, avsätta tid och att visa 

närhet är viktiga uppgifter i patientarbetet. Sjuksköterskans uppgift att ge stöd kan dels 

innebära att sjuksköterskan fungerar som ett praktiskt stöd och en lots i 

sjukvårdssystemet och dels som ett känslomässigt stöd, där sjuksköterskan fungerar 

som ett bollplank, ger avlastning samt kommer med nya perspektiv (Foldemo, 2010). 

En annan viktig uppgift är att arbeta nätverks- och samhällsbaserat, att samverka och att 

samarbeta med såväl patientens naturliga nätverk som olika instanser och aktörer i 

vårdkedjan (Psykiatriska Riksföreningen & Svensk Sjuksköterskeförening, 2008).  

 

Forskningsöversikt om Case Management  
   

Det finns inte så många studier om patienter med missbruk eller beroende och 

psykiatrisk störning som samtidigt utvärderar behandlingsmetoder för båda tillstånden 

(Socialstyrelsen, 2007). I de större uppföljningarna av Case Management under 1980-

talet är det svårt att se att metoden har bättre effekt än traditionell behandling 

(Franklin, Solovitz, Mason, Clemons & Miller, 1987). Forskningens fokus förflyttas 

under 1990-talet från effekt till minskade vårdkostnader. Tidiga studier visar att ACT 

och ICM minskar vårdkostnader och är effektiv på boendesituationen (Scott & Dixon, 

1995; Wasylenski, 1994). Däremot finns det inga resultat som visar på att missbruket 

eller den psykiska hälsan påverkas till det bättre av Case Management (Morse et al., 

1997). En forskningsöversikt från år 2000 visar att Case Management inte är bättre än 
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andra arbetsmetoder på administrativ samordning. Däremot visar översikten att de 

patienter som behandlas genom ACT har en längre och regelbundnare kontakt med 

vården efter utskrivning, bättre bostadsförhållanden och mindre återinskrivning till 

vård i jämförelse med vanlig rehabilitering (Marshall, & Lockwood, 2000). En senare 

uppdaterad systematisk översikt visar att de bättre resultaten för ACT beträffande 

vårdutnyttjande och bostadsförhållanden bestod. Den visar även att patienterna har 

bättre anknytning till arbetsmarknaden. Däremot är effekten på mental hälsa och 

livskvalitet oklar. ACT rekommenderas som en effektiv metod för patientgrupper som 

har komplexa vårdbehov och är högkonsumenter av psykiatrisk vård. En av 

svårigheterna i översikten uppges vara att hälso- och sjukvården och de sociala 

systemen i olika länder är så olika, och att många olika utvärderingsskalor användes 

(Marshall, Gray, Lockwood & Green, 2010). En forskningsöversikt från Cochrane-

institutet redovisar flera studier där ICM jämförs med konventionell vård för patienter 

med komplex problematik och flera områden i patienternas liv undersöks. ICM leder 

till minskat antal dagar på sjukhus och sjukhusvård samt att patienterna fullföljer 

behandlingsprogram i större utsträckning. Sociala funktioner förbättras också, till 

exempel att fler patienter får arbete och bostad och får ett bättre fungerande socialt 

nätverk (Björkman & Hansson, 2000; Dietrich, Irving, Park & Marshall, 2011). Norges 

motsvarighet till Socialstyrelsen har kommit fram till att ACT är den 

behandlingsmetod som enligt den internationella forskningen tycks vara den bäst 

utvärderade metoden med de bästa resultaten för patienter med komplexa vårdbehov 

(Helsedirektoratet, 2008). Det finns också studier som har avvikande 

forskningsresultat. I en studie från Storbritannien jämförs ICM och standardvårdens 

effekter på vårdkostnader och kliniska resultat. Ingen signifikant skillnad hittas mellan 

de två behandlingsmetoderna (Byford et al., 2000). En studie om ACT visar att 

patienter inte påverkas av hur lång ACT-kontakten är. Resultatet avseende 

vårdkonsumtion och arbetade dagar är till och med bättre för de som avbröt ACT efter 

en kort tid (Philips et al. 2001). Cleary, Hunt, Matheson och Walter (2008) visar i sin 

studie att skillnaden mellan grupper som erhåller multiprofessionell Case Management 

och andra grupper inte är så stora avseende sociala funktioner och minskat missbruk 

(ibid.).  

   

Forskning visar att patienter med missbruksproblematik och samtidig psykisk störning 

är en grupp som behöver insatser på många områden. Problematiken är komplex och 

samsjukligheten leder till ett mer utdraget omvårdnadsarbete (Socialstyrelsen, 2007). 

Sjuksköterskan kan med sin kompetens inom omvårdnad och sitt humanistiska 

perspektiv på människan bidra till ett mer hälsofrämjande arbete för patienter med 

missbruk och samtidig psykisk störning. Metoder som kan utveckla patientarbetet och 

stärka sjuksköterskan i hennes arbete är angeläget att utvärdera. Det är viktigt att ta reda 

på om sjuksköterskan genom arbetsmodellen Case Management kan stödja patienter 

med missbruk och samtidig psykisk störning på flera olika områden såsom medicinsk 

vård, social situation och missbruk, för att därigenom främja hälsa. 
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Syfte   
 

Syftet med denna pilotstudie var att beskriva hur sjuksköterskor som arbetade som Case 

Managers uppfattade effekterna av Case Management som arbetsmodell avseende 

medicinsk vård, social situation, missbruk, vård - och omsorgskvalitet samt samordning 

för patienter med missbruk och samtidig psykisk störning.   

  

Metod  
 

Designen var en kvantitativ undersökning med deskriptiv ansats (Polit & Beck, 2010; 

Willman et al., 2006). En enkät användes för att samla in information från 

sjuksköterskor som arbetade som Case Managers för patienter med 

missbruksproblematik och samtidig psykisk störning. Variablerna som samlades in var 

kvalitativa och graderades enligt ordinalskala (Hansagi & Allebeck, 1994). Utifrån 

syftet var en kvantitativ metod lämplig då ett större antal respondenter i geografiskt 

spridda områden ville nås. 

 

Urval  
 

Urvalet bestod av sjuksköterskor som arbetade som Case Managers, inom kommuner 

eller landsting. Inklusionskriterie var att patienterna de arbetade med hade alkohol 

och/eller drogmissbruk och en samtidig psykisk störning. Urvalet baserades initialt på 

en sammanställning av de kommuner och landsting som deltagit i SKL´s projekt om 

Case Management 2005-2008 (Ekermo & Beckman, 2008). Tolv av Sveriges 

kommuner och landsting hade deltagit i projektet och genom sökningar på internet togs 

e-postadresser och telefonnummer till de deltagande verksamheterna fram. De 

kontaktades via telefon för att ta reda på om det fanns anställda i verksamheten som 

stämde in på målgruppen, det vill säga om de var sjuksköterskor och arbetade som Case 

Managers. Fem personer som stämde in på målgruppen påträffades. I telefonsamtalen 

efterhördes även e-postadress till respektive verksamhetschef, för att kunna skicka ett 

informationsbrev om studien (Bilaga C). Frågan om respondenterna kände till fler 

personer som stämde in på målgruppen ställdes också, och ytterligare 11 Case Managers 

framkom. Av dessa kontaktades åtta per telefon, och de kunde i sin tur hänvisa till tre 

Case Managers som stämde in på målgruppen och förmedla deras e-postadresser. 

Utöver ovanstående gjordes sökningar på internet med ”Case Management” som sökord 

och träffar på kommuner och landsting som använder Case Management som 

arbetsmodell kom fram. Ytterligare tre Case Managers hittades, dessa kontaktades inte 

per telefon, utan webbenkäten sändes direkt till den e-postadress som angavs på 

respektive hemsida. Totalt sändes enkäten till 19 sjuksköterskor som arbetade som Case 

Managers.  

 

Instrument  
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I pilotstudien användes en enkät med 11 frågor. Den baserades på en enkät från ett 

projekt i Stockholm ”Case management-Utvärdering av en arbetsmetod i samverkan 

mellan vård och socialtjänst” (Piuva & Lobos, 2007). Elva av de 13 frågor som fanns i 

enkäten i projektet var adekvata och motsvarade syftet för pilotstudien. Enkäten 

utformades som en webbenkät med hjälp av Esmaker NX (Entergate, u.å.) och inleddes 

med en fråga där respondenten fick ge sitt godkännande till att delta i studien. Denna 

fråga fanns inte i den ursprungliga enkäten, utan lades till för att få samtycket 

tydliggjort. Den första frågan handlade om var respondenten arbetade, på kommunen 

eller inom landstinget, och i vilken befattning. Därefter frågades det om respondenten 

arbetade i ett team eller inte och följande fråga angav hur många patienter de 

samarbetade med. Sedan följde frågor om hur Case Management hade påverkat 

patientens medicinska vård, sociala situation, missbruksproblem, kontakten med 

patienten samt administrationen runt patienten. Fyra svarsalternativ gavs; Ja, i mycket 

positiv riktning, Ja, i någon grad positiv, Nej, endast i ringa omfattning, Nej, inte alls. 

Efter varje fråga fanns möjlighet att skriva kommentar i ett fritextfält. Sista frågan var 

delad i tre delar, där den tillfrågade fick ange på en skala sin samlade uppfattning av 

vård och omsorgskvalitet, samordning och arbetsmetoderna inom Case Management. 

Den avslutande frågan löd ”Finns det något i Case Management modellen som behöver 

utvecklas, förbättras? I så fall vad?”(Bilaga B). I den ursprungliga enkäten från 

utvärderingen i Stockholm (Piuva & Lobos, 2007) fanns ytterligare två frågor med. En 

fråga handlade om hur många patienter/klienter Case Managern hade avslutat sitt 

samarbete med. En annan fråga handlade om Case Managern kände till fler 

patienter/klienter som kunde vara aktuella för arbetsmetoden. Då dessa frågor inte 

ansågs motsvara syftet i denna pilotstudie togs de bort.   

 

Datainsamling 
 

Varje enkät tilldelades ett löpnummer som var specifikt för den respondent som 

svarade. En kodnyckel upprättades där varje löpnummer svarade mot en respondent. 

Denna kodnyckel förvarades inlåst separat från insamlade data. Löpnumret användes 

när data lades in i Esmaker NX (Entergate, u.å.), så respondenten inte kunde kopplas till 

resultatet. Nitton webbenkäter kodades och ett informationsbrev (Bilaga A) med 

innehållande länk till webbenkäten skickades ut till varje respondent. På varje enkät 

fanns det en ruta där respondenten kryssade i för att godkänna sin medverkan i studien 

och på detta vis inhämtades det informerade samtycket. Det var en förutsättning för att 

kunna komma vidare i enkäten. I informationsbrevet ombads respondenterna att besvara 

enkäten innan ett visst datum. Ett informationsbrev skickades till verksamhetscheferna 

om syftet i studien samt att anställda blivit tillfrågade om att delta i studien. Inom 

tidsfristen inkom svar från nio respondenter. Det fanns ett önskemål om att få in fler 

svar på enkäterna varvid ett andra utskick gjordes till de 10 respondenter som inte hade 

besvarat den. Tiden för att besvara enkäten förlängdes vid detta utskick med 10 dagar. 

Ytterligare två svar inkom, således totalt 11 respondenter som besvarade enkäten, vilket 

innebar en svarsfrekvens på 58 %.  

 

Databearbetning 
 

Svaren på de inkomna webbenkäterna bearbetades med beskrivande statistik och 
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sammanställdes i tabeller. Den beskrivande statistiken summerar och beskriver 

kvantitativ data och typiskt för den beskrivande statistiken är att beskriva det insamlade 

materialet med ett centralmått och ett spridningsmått för aktuella variabler (Polit & 

Beck, 2010). Frågorna i enkäten besvarades med val mellan fyra alternativ, respektive 

frågor med skala mellan 1-10 enligt en ordinalskala. Variablernas olika värden kunde 

rangordnas, men skillnaderna eller avstånden mellan värdena var svåra att definiera. För 

variablerna enligt skalan var det möjligt att beräkna genomsnittsvärden eller centralmått 

som typvärde (mest frekvent förekommande) och medianvärde (det mittersta värdet). 

Medelvärde användes inte eftersom skalstegen inte var lika stora. Spridningsmåttet som 

användes var kvartilavstånd (Polit & Beck, 2010). De insamlade data bearbetades med 

Esmaker NX och presenterades i tabellform (Entergate, u.å.). 

 

Forskningsetiska överväganden  
 

Etiska aspekter är något som vävs in kontinuerligt i hela forskningsprocessen. Etiska 

riktlinjer inkluderar informerat samtycke, konfidentialitet, nyttjandekravet och 

konsekvenser (Vetenskapsrådet, 2011). Informerat samtycke innebär att 

respondenterna informeras om undersökningens syfte och hur undersökningen är 

upplagd. Det innebär också att respondenterna deltar frivilligt i undersökningen och 

har rätt att dra sig ur när som helst (ibid.). Enligt Helsingforsdeklarationen skall 

forskning bara utföras om den har respekt för människovärdet, och mänskliga 

rättigheter och grundläggande friheter skall alltid beaktas vid etikprövningen (WMA, 

2008). Nyttjandekravet skyddar respondenter från att insamlad data används eller 

utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. Konsekvenser för 

respondenterna beaktas också, både vad gäller möjlig skada samt fördelar med att delta 

i studien (Vetenskapsrådet, 2011). Ingen skada förväntades uppkomma till följd av 

deltagandet i pilotstudien, men etiska risker kan respondenter som deltar i studier alltid 

utsättas för. Vad som är en etisk risk är individuellt och kan uppfattas olika av 

respondenter i en undersökning. Därför kunde respondenterna inte garanteras att det 

inte fanns några etiska risker vid deltagandet i pilotstudien. Fördelarna med 

deltagandet i undersökningen kunde förväntas innebära att studiens resultat kunde leda 

till ny och förbättrad kunskap, med positiva resultat för framtida vård- och 

stödinsatser. Pilotstudiens resultat kunde förväntas skapa större förståelse för Case 

Management som arbetsmodell för sjuksköterskor när det gäller positiva effekter för 

patienter med psykisk störning och samtidigt missbruk. Pilotstudiens resultat kunde 

också förväntas öka intresset för att använda arbetsmodellen i det dagliga 

omvårdnadsarbetet om positiva effekter kunde påvisas. Tillstånd om att genomföra 

studien söktes hos och godkändes av den lokala etikprövningsgruppen inom 

omvårdnad vid Sektionen för Hälsa och Samhälle vid Högskolan i Halmstad (Diarienr. 

2013/23).  

 

Resultat 
 

Resultatet visade att respondenterna hade en positiv uppfattning av Case Management.  

Respondenterna ansåg att arbetsmodellen Case Management hade positiva effekter för 

patienter med missbruk och samtidig psykisk störning. De mest positiva effekterna 
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uppfattades och sågs framför allt på vård- och omsorgskvaliteten. Respondenterna 

ansåg att patientens/klientens sammansatta sociala, medicinska och psykologiska behov 

hade påverkats till det bättre tack vare Case Management-stödet. Respondenterna var 

även mycket positiva till arbetsmetoderna i Case Management. När det gällde den 

medicinska vården, den sociala situationen, missbruksproblematiken och samordningen 

var effekten inte lika påtalat positiv.   

   

 

I resultatet framkom det att alla elva respondenterna arbetade inom 

landstinget/regionen. Av de inkomna svaren framgick att övervägande delen 

samarbetade med ett Case Management team. Alla elva respondenter besvarade frågan, 

och åtta respondenter samarbetade med ett Case Management team. Tre angav att de 

inte samarbetade med något team. Resultatet visade stor variation på hur många 

patienter/klienter varje Case Manager arbetade med. Åtta respondenter besvarade frågan 

om hur många patienter/klienter de hade, och tre respondenter angav att de samarbetade 

med 1-5 patienter/klienter, en respondent samarbetade med 6-10 patienter/klienter, två 

respondenter samarbetade med 11-15 patienter/klienter och två respondenter angav att 

de samarbetade med 16 eller fler patienter/klienter. Nedan redovisas resultaten på 

resterande frågor inklusive en sammanställning över respondenternas uppfattning av 

Case Management.  

 

Medicinsk vård 
 

Resultatet visade att respondenterna ansåg att Case Management-stödet hade en positiv 

påverkan på patientens/klientens medicinska vård. Nio respondenter besvarade frågan. 

Sex svarade Ja, i mycket positiv riktning, tre svarade Ja, i någon grad positivt. 

Typvärdet var Ja, i mycket positiv riktning. I kommentarer till frågan angav en 

respondent ”Bättre tillgänglighet”. Två kommentarer löd: ”Har nyligen börjat” och 

”Tyvärr finns det ingen aktiv cm-samverkan i mellan kommun och landsting där jag är 

verksam”. Ytterligare en svarade ”CM-stödet är delaktiga till att patienten/klienten får 

den vård de har rätt till. Vi följer med då patienten/klienten vill, och de vill de”.  

 

Anser Ni att Case Management-stödet har påverkat 

patienten/klientens medicinska vård?  

Alternativ Antal % 

A. Ja, i mycket positiv riktning 6 66,7 

B. Ja, i någon grad positivt 3 33,3 

C. Nej, endast i ringa omfattning 0 0 

D. Nej, inte alls 0 0 

Total 9 100 

 

Svarsfrekvens 

81,8% (9/11) 
 

 

 

 

 

Social situation 
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När det gäller patientens/klientens sociala situation uppgav de tio respondenter som 

besvarade frågan att Case Management haft en mycket positiv, eller i någon grad 

positiv påverkan. Svaren fördelades lika mellan alternativen. I kommentarer till frågan 

nämndes ”boende och stödinsatser”, och en svarade ”Vi kan se att det fungerar när det 

finns stöd, men fritiden blir tuff, vad gör man när man inte behöver skaffa droger?”. 

 

Anser Ni att Case Management-stödet har påverkat 

patientens/klientens sociala situation? 

Alternativ Antal % 

A. Ja, i mycket positiv riktning 5 50 

B. Ja, i någon grad positivt 5 50 

C. Nej, endast i ringa omfattning 0 0 

D. Nej, inte alls 0 0 

Total 10 100 

 

Svarsfrekvens 

90,9% (10/11) 
 

 

 

 

 

Missbruk 
 

Beträffande patientens/klientens missbruksproblem hade svaren stor spridning. Nio 

respondenter besvarade frågan. En svarar att Case Management-stödet hade påverkat 

missbruksproblemen i mycket positiv riktning, fem svarade i någon grad positivt, två 

angav endast i ringa omfattning och en svarade att missbruksproblemen inte alls 

påverkats. I kommentarerna angavs ”blandat resultat” och ”inget missbruksproblem”.  

Typvärdet var Ja, i någon grad positivt. 

 

Anser Ni att Case Management-stödet har påverkat 

patientens/klientens missbruksproblem? 

Alternativ Antal % 

A. Ja, i mycket positiv riktning 1 11,1 

B. Ja, i någon grad positivt 5 55,6 

C. Nej, endast i ringa omfattning 2 22,2 

D. Nej, inte alls 1 11,1 

Total 9 100 

 

Svarsfrekvens 

81,8% (9/11) 
 

 

 

 

 

 

Vård- och omsorgskvalitet  
 

Den dominerande uppfattningen var att Case Management ledde till en bättre kontakt 

med patienten/klienten. Avseende kontakten svarade 80 % att den påverkades i mycket 

positiv riktning. Tio respondenter besvarade frågan. I kommentarsfältet skrev en person 
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”Vi arbetar till en början för att hitta en arbetsallians, vi träffas flera ggr/vecka, och 

det gör att vi oftast får en bra kontakt”. Typvärdet var Ja, i mycket positiv riktning. 

 
Anser Ni att Case Management-stödet påverkat Er 

kontakt med patienten/klienten?  

Alternativ Antal % 

A. Ja, i mycket positiv riktning 8 80 

B. Ja, i någon grad positivt 2 20 

C. Nej, endast i ringa omfattning 0 0 

D. Nej, inte alls 0 0 

Total 10 100 

 

Svarsfrekvens 

90,9% (10/11) 
 

 

 

 

 

Majoriteten av respondenterna ansåg att bedömningen av att patientens/klientens 

sammansatta sociala, medicinska och psykologiska behov påverkades till det bättre av 

Case Management-stödet. Åtta svarade att bedömningen påverkades i mycket positiv 

riktning och en svarade att det påverkades i någon grad positivt. Nio respondenter 

besvarade frågan. I kommentarerna angavs ”Mer samordnade insatser”, och ”Då vi 

arbetar integrerat, får de möjligheten till att få vård och stöd de behöver”. Typvärdet 

var Ja, i mycket positiv riktning.  

 
Anser Ni att bedömningen av patientens/klientens 

sammansatta sociala, medicinska och psykologiska 

behov har påverkats av Case Management-stödet? 

Namn Antal % 

A. Ja, i mycket positiv riktning 8 88,9 

B. Ja, i någon grad positivt 1 11,1 

C. Nej, endast i ringa omfattning 0 0 

D. Nej, inte alls 0 0 

Total 9 100 

 

Svarsfrekvens 

81,8% (9/11) 
 

 

 

 

 

Den samlade bedömningen avseende vård och omsorgskvalitet och arbetsmetoder var 

hög. Svaren spreds i den övre delen av skalan, mellan 6-10. Fem ansåg att vård- och 

omsorgskvaliteten var mycket hög. Medianvärdet var 9, och typvärdet 8. 

Respondenterna var även mycket positiva till arbetsmetoderna i Case Management. 

Svaren låg mellan 8-10 i skalan. Sex markerade det högsta värdet. Medianvärdet var 10, 

och typvärdet 10. Kvartilavståndet var 8-10 på delfrågorna. 

 

Samordning 
 

Resultatet visade att respondenterna ansåg att administrationen kring patienten/klienten 

hade påverkats positivt. Frågan besvarades av tio respondenter. Fyra angav att 
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administrationen hade påverkats i mycket positiv riktning och sex angav i någon grad 

positivt. 

 
Anser ni att Case Management-stödet har påverkat 

administrationen kring patienterna/klienterna?  

Namn Antal % 

A. Ja, i mycket positiv riktning 4 40 

B. Ja, i någon grad positivt 6 60 

C. Nej, endast i ringa omfattning 0 0 

D. Nej, inte alls 0 0 

Total 10 100 

 

Svarsfrekvens 

90,9% (10/11) 
 

 

 

 

 

Respondenterna hade även en positiv uppfattning av hur samordningen mellan 

medicinska och sociala insatser fungerade. Svaren låg mellan 7-10 i skalan. Tre 

markerade det högsta värdet. Medianvärdet var 8, och typvärdet 8. Kvartilavståndet var 

8-10. 

 

Respondenterna uppfattningar om hur Case Management kunde utvecklas och förbättras 

var:  
 

”Anpassning av organisationerna till modellen, så att dessa på ett naturligt sätt kan 

stödja CM-arbetet. I dag går en stor del av CM-arbetet ut på att arbeta med 

organisationerna i stället för med klient/patient.” 
 

”Status för CM rollen.” 
 

”Cm modellen fungerar så bra för oss eftersom vi arbetar enligt det samhällsbaserade 

vårdprogrammet Integrerad Psykiatri.” 
 

”Vi är ganska nystartade med cm så det är mkt som inte är på plats” 
 

”Samarbete med olika vårdgrannar. T.ex. har vi på psykossektionen inget upparbetat 

samarbete med missbruksvården vilket skulle behövas då flera av våra patienter har 

missbruksproblem även om de inte faller under "dubbeldiagnoser".” 
 

”Här är huvudproblemet fortfarande den bristfälliga graden av implementering av 

metoden. Orsaken är en likaledes bristfällig vilja och eller förmåga att omsätta 

hälsopolitiska beslut. Det leder till att målgruppen inte får den bästa möjliga vården 

samt att inte alla medborgare ges den demokratiska rätten till lika vård oavsett vart 

man än i länet är bosatt.” 
 

”Jag vet inte riktigt vad ni menar med Case management modellen. Jag arbetar i ett 

CM-team som arbetar enligt ACT. (Assertiv Community Treatment).  

Vi använder oss av den vård och stöd som finns i lokalsamhället, och medverkar i hög 

grad. Metodutveckling pågår på olika områden.” 
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Diskussion 
 

Metoddiskussion 
 

Valet av metod grundade sig i att data samlades in från ett större antal Case Managers 

runt om i hela landet. Frågorna var enhetliga till alla som deltog och det fanns ingen 

mellanhand som kunde tolka, misstolka eller påverka svaren som gavs. Respondenterna 

kunde besvara enkäten vid en lämplig tidpunkt som de valde själva. Pilotstudiens enkät 

bedömdes ur validitetssynpunkt och då den ansågs motsvarar det som pilotstudien hade 

för avsikt att undersöka bedömdes den ha hög innehållsvaliditet. Genom att använda en 

enkät säkerställs att samma frågor ställs om studien upprepas. Däremot kan 

respondenter ändra uppfattning och svara på ett annat sätt vid ett senare tillfälle. Olika 

faktorer kan påverka hur respondenterna svarar, som trötthet och stress, dessa kan inte 

påverkas av forskaren. Frågorna i pilotstudiens enkät baserades på en enkät som använts 

i en tidigare utvärdering av ett Case Management-projekt, med liknande syfte. Det var 

en styrka att basera pilotstudiens enkät på en enkät som prövats tidigare men då den 

enkäten inte var validitets- och reliabilitetstestad kan validiteten och reliabiliteten i den 

och även i pilotstudiens enkät framstå som bristande. En rekommendation är att göra en 

psykometrisk analys på pilotstudiens enkät inför en större studie.  

 

Nackdelarna med en enkätstudie var framför allt omöjligheten att ställa följd- och 

kompletterande frågor, det gick inte heller att formulera om frågan om en respondent 

inte förstod den. Det fanns också en större risk att drabbas av stora bortfall när 

kontakten med deltagarna blev opersonlig (Polit & Beck, 2010). Icke-verbal 

kommunikation missades. Enkäten var ett strikt ordnat formulär och gav små 

möjligheter att analysera svaren djupare. Ett svarsfält för kommentarer kunde ge 

ytterligare information. En nackdel med enkäten kunde vara svårigheten med att veta att 

rätt person besvarade enkäten.  

 

Valet att fråga sjuksköterskor som var Case Managers grundade sig på att professionen 

är viktig i Case Management-teamet. Vid datainsamlingen framkom svårigheter att nå 

målgruppen, då många Case Managers hade annan yrkesbakgrund. En svaghet var 

också att det var begränsat med tid till att leta upp fler respondenters e-postadresser. Då 

det inte framkom av informationen på olika kommuner och landstings hemsidor om 

Case Managers var sjuksköterskor, var detta en uppgift som fick kontrolleras manuellt i 

varje enskilt fall.   

 

Vid en enkel bortfallsreflektion kan det externa bortfallet delvis förklaras med att tiden 

för att besvara enkäten var för kort. För att hinna med att slutföra pilotstudien 

begränsades inlämningstiden till två veckor, vilket i efterhand kan ses som för kort tid. 

En annan förklaring kan vara att många personer drar sig för att besvara enkäter, de 

upplevs som tidskrävande och syftet kan verka oklart. Det går inte heller att säga hur 

många det är som gjort ett aktivt val att inte delta i studien. När det gäller det interna 

bortfallet, att inte alla svarat på alla frågor, är det några frågor som har större bortfall än 

andra. Det är svårt att fastställa orsaker till dessa bortfall. En anledning kan vara att 
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respondenterna tycker att frågorna är otydliga, en annan att de inte anser sig kunna svara 

på frågan på grund av för kort yrkeserfarenhet med modellen. Det var två personer som 

skickade e-post och påtalade problem vid ifyllande av enkäten, och en som direkt 

avböjde att delta. En tyckte frågorna var otydliga avseende om den som svarade skulle 

samarbeta med ett Case Management-team eller vara del av ett Case Management-team. 

En annan arbetade med patienter med samsjuklighet och som även hade ett riskbruk 

eller ett mindre missbruk, men utan missbruksdiagnos, och undrade om hon var rätt 

person för att fylla i enkäten. Vi svarade att sjuksköterskan kunde fylla i enkäten, då det 

var personer som arbetade med den här typen av problematik vi ville fånga och inte om 

patienterna hade specifik missbruksdiagnos eller inte.  

 

Precis som Polit och Beck (2010) påtalar finns det svagheter i enkätundersökningar, då 

frågorna inte kan förklaras och utvecklas. Detta är en pilotstudie och resultatet kan 

användas för att förbättra instrumentet. Eftersom vi fått återkoppling från respondenter 

som tyckt frågorna varit otydliga bör enkäten utvecklas ytterligare. Frågan om 

respondenten arbetar i eller med ett Case Management-team bör göras tydligare. De 

frågor som är indelade med fyra verbala svarsalternativ är symmetriska så till vida att de 

har lika många steg i positiv som i negativ riktning från en tänkt neutral mittpunkt. 

Fördelen med denna skalindelning är att respondenten måste ta ställning. Nackdelen är 

att svarsalternativen kan tyckas vara för få om en mer nyanserad åsikt vill lämnas. Det 

kan också vara så att respondenten har en neutral uppfattning, och istället då väljer att 

inte besvara frågan alls (Hansagi & Allebeck, 1994). Ett svarsalternativ som återspeglar 

en neutral uppfattning hade varit önskvärt för att fånga nyanser i respondenternas 

uppfattning. En fråga i enkäten var indelad i tre delfrågor med skattningsskala mellan 1-

10. Alla respondenter besvarade dessa delfrågor. Detta indikerar att frågorna varit 

lättare att besvara.   

 

Valet av analysmetod grundade sig i enkätens utformning. Enkäten innehöll ett fåtal 

bakgrundsvariabler. Möjligheten att analysera jämförelser och samband var således 

begränsad. Om studien görs med ett större antal respondenter vore det intressant att ha 

med fler bakgrundsvariabler, till exempel antal år i yrket. I en fråga anger respondenten 

med hur många patienter de samarbetar, och två anger att de har 16 patienter eller fler. 

En fråga kunde varit hur mycket insatser eller tid de har för varje patient. Frågorna i 

enkäten skulle kunna kompletteras med frågor om vilka delar i Case Management som 

respondenterna uppfattar har störst påverkan och specificera det. Är det till exempel att 

arbeta uppsökande, att arbeta med ett långsiktigt perspektiv, att inte konfrontera, att 

fokusera på missbruket, att ha få patient per teammedlem, att det är hög tillgänglighet, 

att insatserna inte är tidsbegränsade, att metoderna är individanpassade, att 

bemanningen i teamet är fullgod, att ha täta kontakter.  

 

Inre validitet innebär om enkäten är ett bra sätt att få svar på pilotstudiens syfte 

(Svenning, 2003). Frågorna i enkäten tar upp olika delar som kan påverka hälsan för 

patienten och hur respondenterna uppfattar effekterna av Case Management som 

arbetsmodell, och bedöms vara ett bra instrument för att återspegla syftet men att 

eventuell komplettering av frågor skulle kunna öka förståelsen av resultatet mer. Den 

yttre validiteten är en fråga om en studie kan generaliseras och upprepas, och fungera i 

ett större sammanhang (Svenning, 2003). Då flera respondenter svarat relativt utförligt 

med kommentarer i fritext, hade det varit intressant att fördjupa sig mer i deras 

uppfattningar om Case Management genom en kvalitativ intervju.  
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 Resultatdiskussion   
 

Pilotstudiens resultat visade att Case Managers hade en positiv uppfattning om 

arbetsmodellen Case Management och dess effekter avseende medicinsk vård, social 

situation, missbruk, vård - och omsorgskvalitet samt samordning för patienter med 

missbruk och samtidig psykisk störning. Resultatet indikerar att Case Management är 

en arbetsmodell som kan underlätta omvårdnadsarbetet för patienter med komplex 

problematik och stort behov av vård och stöd, och även vara en metod för att lättare 

samordna insatser från olika vårdgivare.  

 

Sjukvården har blivit mer medveten om hur vanligt förekommande patienter med 

missbruk och samtidig psykisk störning är, och har därför försökt hitta effektiva 

metoder och behandlingsformer för dem. Sverige saknar forskning beträffande olika 

behandlingsmetoders effekt i vården och det finns ännu ingen specifik evidensbaserad 

behandling för patienter med missbruk och samtidig psykisk störning (Socialstyrelsen, 

2007). Erfarenheter från Norge visar att vid behandling av personer med psykisk 

störning har remittering till behandling för missbruk eller beroende inte fungerat. 

Patienterna avbryter ofta behandlingen och det finns ingen modell för hur vården bör 

samordnas (Helsedirektoratet, 2008). Respondenterna i pilotstudien gav den samlade 

bedömningen av arbetsmodellen Case Management för patientgruppen ett mycket högt 

värde. Ett resultat som stämmer överens med den internationella forskningen (Dietrich 

et al., 2011; Marshall et al., 2010). En försvårande omständighet när en arbetsmodells 

effekt vill undersökas, är när den appliceras i miljöer med olika förutsättningar. 

Studierna har genomförts i USA, Canada, Europa och Australien där hälso- och 

sjukvård samt socialförsäkringssystemen såg mycket olika ut. Även studiernas storlek, 

design och resultatmått varierade, och olika skalor användes för att mäta effekterna. Ett 

mått som jämfördes var inläggning i heldygnsvård, avseende antal inläggningar eller 

antal dagar (ibid.). Ett resultat som mäts efter omfattningen av heldygnsvård kan vara 

missvisande. En inläggning i heldygnsvård innebär inte per automatik ett misslyckande 

utan kan också visa att stödfunktioner fungerar och ett behov upptäckts som patienten 

fått hjälp med. Resultaten från studier i USA och Australien visade på positiva resultat 

för ACT när det jämfördes med andra Case Management-modeller eller konventionell 

vård, men samma effekt kunde inte påvisas i studier från Storbritannien (Byford et al., 

2000). Socialstyrelsen (2011b) diskuterade resultaten från studier av ACT, och framhöll 

att jämförelser var relevanta om det var ACT med alla kärnkomponenter som 

undersöktes. Det kunde också vara så att skillnaderna mellan ACT och konventionell 

vård inte blev lika påtagliga, eftersom vård- och socialförsäkringssystemen i Europa 

helt enkelt hade en högre standard (ibid.). Då arbetsmodeller skall jämföras måste 

således både grunddragen i respektive arbetsmodell finnas med och de sociala 

förhållandena runt patienten vara jämförbara.   

 

Multiprofessionella team har använts i psykosvården en längre tid. Arbetssättet har inte 

lika stor evidens för patienter med missbruk och samtidig psykisk störning, men 
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forskningen har visat på bättre resultat om Case Managern arbetade i team än enskilt 

(Burns & Firn, 2005). I pilotstudien hade åtta respondenter ett samarbete med ett Case 

Management team. Morgenstern, Blanchard, Kahler, Barbosa, McCrady och McVeigh 

(2008) visade att de patienter som fått hjälp av Case Management hade fler kontakter 

med sin behandlare och de deltog i större utsträckning i sin behandling jämfört med 

traditionella behandlingsprogram. Sjuksköterskans funktion som Case Manager i 

sjukvårdssystemet stöttade patienten i och genom behandlingen (Foldemo, 2010). 

Sjuksköterskan hade ansvaret att uppmärksamma patientens omvårdnadsbehov samt att 

hjälpa patienten att stärka sina resurser (Svensk Sjuksköterskeförening, 2010a). I 

pilotstudiens enkät svarade 80 % av respondenterna att kontakten med patienten 

påverkades i mycket positiv riktning av arbete enligt Case Management. Således visar 

resultatet i pilotstudien på att Case Management som arbetsmodell kan vara en hjälp för 

sjuksköterskan att ha en god kontakt med patienten. 

 

Personer med missbruk och samtidig psykisk störning har ofta hamnat mellan olika 

vårdgivare, trots att Socialstyrelsen i sina riktlinjer har betonat vikten av samverkan 

mellan olika myndigheter (Socialstyrelsen, 2006). När aktörer inom hälso- och sjukvård 

samarbetade i team nåddes de bästa resultaten för patienten (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2011). Samordnade insatser och samverkan mellan olika aktörer 

var en nyckel till minskad slutenvårdskonsumtion, minskat missbruk och ökad psykisk 

hälsa för den enskilde. Det var också kostnadseffektivare eftersom olika kompetenser 

togs till vara och dubbelarbete förhindrades (Motion 2005/06:So374). En Case Manager 

samordnar patientens vårdkontakter och ansvarar för utredning, planering och 

genomförande av insatser. Sjuksköterskan kan ha rollen som Case Manager och med 

hennes fördjupade kunskaper och goda förmåga att samverka i vårdkedjan skapas 

kontinuitet, effektivitet, kvalitet och patientsäkerhet. 

 

Resultatet i pilotstudien visade att administrationen runt patienten hade påverkats 

positivt, men samtidigt att det var ett område där förbättring behövdes. Kommentarerna 

återspeglade de åsikter respondenterna hade. En svarade att de inte hade något 

upparbetat samarbete med missbruksvården, trots att de hade patienter med 

missbruksproblem. En annan framhöll den bristfälliga graden av implementering av 

Case Management. Detta kan jämföras med vad som framkom i Socialstyrelsens 

utvärdering av den femåriga utbildningssatsningen för Case Manager som påbörjades 

2006 (Socialstyrelsen, 2011b). Flera faktorer påverkade hur en ny arbetsmetod 

implementerades och de avvikelser från ursprungsmodellen som ofta blev följden. En 

oönskad drift eller avvikelse innebar att kärninnehållet i den ursprungliga metoden 

ändrades, men avvikelser kunde också innebära att metoden anpassades till organisation 

och de lokala förutsättningarna, vilket ändå kunde leda till att målen nåddes och 

kärninnehållet fanns kvar. I intervjuer med ledande personer i kommuner och landsting 

där Case Management implementerades förordade flera en hållning där avsteg gentemot 

ursprungsmetoden borde tillåtas. Flera av de intervjuade ansåg att ACT och Case 

Management måste anpassas till det svenska vård- och stödsystemet även om det 

skedde på bekostnad av kärnkomponenter i arbetssättet. Utvärderingen påtalade att Case 

Management ofta infördes som ett synsätt eller en bred samordnande funktion i en 

befintlig organisation, hellre än att den infördes som en ny metodik eller ett nytt sätt att 

arbeta (ibid.). Detta bekräftades av en respondent i pilotstudien som uppgav att ”Cm 

modellen fungerar så bra för oss eftersom vi arbetar enligt det samhällsbaserade 

vårdprogrammet Integrerad Psykiatri”. Kommentaren visar hur Case Management-
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funktionen integrerats i ett redan befintligt arbetssätt. Socialstyrelsen (2011b) visar i sin 

rapport att det kan innebära vissa svårigheter att implementera en modell i ett redan 

etablerat arbetssätt, då de delar i arbetsmodellen som passar in i det redan existerande 

arbetssättet väljs ut, och en del av kärninnehållet riskerar att gå förlorat.   

 

Socialstyrelsen visade i sina Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård 

(2007) att patienter med missbruk och samtidig psykisk störning behövde insatser på 

många områden. Det framhölls att problematiken var komplex och samsjukligheten 

ledde till ett mer utdraget omvårdnadsarbete (ibid.). Komplexa vårdbehov ställer stora 

krav på kompetens. Det krävs också kunskap om både människans normala funktioner 

samt de aktuella sjukdomarna med tillhörande behandling. De personer som involveras 

i behandlingen och rehabiliteringen hos patienter med missbruk och samtidig psykisk 

störning behöver påbyggnad av sin grundkompetens. Beroendelära, psykiatri, 

organisationskunskap, etik, hot/våld, lagstiftning, metoder för strukturerad 

missbruksbedömning, farmakologi, nätverksarbete, vetenskapsteori, 

kvalitetssäkringskunskaper, omvårdnad och behandlingsplanering är olika områden som 

alla är viktiga i patientarbetet vid denna dubbelproblematik (Socialstyrelsen, 2007). 

Okunskap kan innebära att patienten inte får rätt insats vid rätt tidpunkt med lidande för 

patienten, återfall i missbruk och kriminalitet samt kraftigt ökade kostnader för 

sjukvården som följd.   

 

Svårigheten att behandla patienter med missbruk och samtidig psykisk störning är inte 

ett problem enbart i Sverige. Problemet är internationellt oavsett välfärdssystem 

(Mueser et al. 2003). Det finns få studier om patienter med missbruk eller beroende och 

psykiatrisk störning som samtidigt utvärderar behandlingsmetoder för båda tillstånden 

(Socialstyrelsen, 2007). I studier av de multiprofessionella modellerna av Case 

Management ingick alltid en sjuksköterska och den internationella forskningen visade 

att det är en faktor som påverkade hur effektiv behandlingen hade varit inom ett flertal 

livsområden för patienter med missbruk och samtidig psykisk störning (Marshall et al., 

2010). Sjuksköterskan hade en nyckelroll i arbetet för att en patient med psykisk ohälsa 

skulle kunna förbättra sin sociala funktion (Kendrick et al., 2005; Kisley & Campell, 

2007). Alla respondenterna i pilotstudien var sjuksköterskor och majoriteten svarade att 

arbetsmodellen hade haft en mycket positiv effekt på patientens situation. 

Sjuksköterskan har stor kompetens och kunskap i de olika områdena som finns vid 

komplexa vårdbehov, och genom sjuksköterskans goda omvårdnad tas patientens 

resurser tillvara så att vården får en så bra utgång som möjligt. Sjuksköterskan vägleder 

och stödjer patienten i och genom behandlingen. 

  

Resultaten från studier om Case Managements påverkan på patienters missbruk pekade 

åt olika håll. En del visade tydliga resultat på minskat missbruk (Philips et al., 2001) 

medan andra studier inte gjorde det (Cleary et al., 2008). När behandling mot missbruk 

och beroende integrerades med psykosocialt stöd ledde det till att fler fullföljde 

behandlingen och fortsatte att vara drogfria (Socialstyrelsen, 2006), men i Sverige finns 

inga studier utförda på patienter med missbruk och samtidig psykisk störning som 

behandlas med Case Management modellen. Patienter med missbruk och samtidig 

psykisk störning är en grupp som förutom sitt personliga lidande också är en för 

samhället mycket kostsam grupp. En patient med missbruk och samtidig psykisk 

störning kostar samhället 3–4 miljoner kronor per år (Motion 2005/06:So374). Stora 

insatser görs för patienter med missbruk och samtidig psykisk störning, men 
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Socialstyrelsen (2007) påtalar att de görs på ett ineffektivt sätt. Befintliga resurser kan 

användas på ett mer kostnadseffektivt sätt och det behövs också fler satsningar på 

patienter med missbruk och samtidig psykisk störning för att på längre sikt kunna uppnå 

samhällsekonomiska vinster. Enligt Socialstyrelsen är samordnad behandling mer 

kostnadseffektiv än traditionell behandling (ibid.). Då kostnaderna för ett dygns 

slutenvård är minst 3000-7000 kronor och en Case Manager kan ansvara för cirka 10 

patienter blir vinsterna mycket stora för både samhället och den enskilde patienten 

(Palmstierna, Gadd, Norman & Svensson, 2000). Svaren i pilotstudien beträffande 

patientens missbruksproblem hade stor spridning. En del respondenter angav att 

missbruket inte påverkades alls av arbete enligt Case Management modellen, och andra 

ansåg att det påverkades i mycket positiv riktning. Det kan bero på skillnader i 

intensiteten i vårdinsatserna som ges. Det kan variera beroende på vilken modell av 

Case Management som Case Managern arbetar efter vilket i sin tur kan påverka utfallet. 

Även hur länge patienterna ingått i behandlingen samt hur länge arbetssättet har funnits 

i verksamheten är faktorer som kan påverka resultatet. Då missbruksproblematik många 

gånger är svårt att komma åt är det positivt att flera respondenter uppgav att missbruket 

påverkats till det bättre. Det är intressant att forska närmare på de arbetsmetoder som 

kan ge resultat avseende missbruk, och vilka delar i metoderna som har störst påverkan. 

Socialstyrelsen (2007) påtalar att mångårigt behov av stöd och behandling kan förväntas 

för patienter med missbruk och samtidig psykisk störning. Det finns ett behov av att 

kunna påvisa vilka arbetsmetoder som fungerar i sjuksköterskans omvårdnadsarbete då 

problematiken är komplex och ofta utsträckt över längre tid.   

 

Förutom risken för försämring i den psykiska sjukdomen så var dålig complience, 

återfall i missbruk, familjeproblem, suicidalitet, instabilt boende samt hemlöshet 

vanliga problem hos personer med missbruk och samtidig psykisk störning (Drake & 

Osher, 1997). Resultatet i pilotstudien visade att majoriteten av respondenterna ansåg 

att bedömningen av patientens/klientens sammansatta sociala, medicinska och 

psykologiska behov påverkades till det bättre av Case Management-stödet. Vid arbetet 

med patienter med komplexa vårdbehov, i form av missbruk och samtidig psykisk 

störning, har det visats att samtidiga insatser krävdes för både missbruket och den 

psykiska ohälsan, om den enskilde skulle kunna förändra och förbättra sin livssituation 

(Ekermo & Beckman, 2008; Malm, 2002; Socialstyrelsen, 2007; Socialstyrelsen, 

2011a). Detta återspeglades i en kommentar i pilotstudien. En respondent skrev ”Vi kan 

se att det fungerar när det finns stöd, men fritiden blir tuff, vad gör man när man inte 

behöver skaffa droger?”. En Case Managers arbete är inriktat på många olika områden 

i patienternas liv, och denna kommentar visar att det behövs en bra bedömning av det 

sammantagna behovet. Resultatet visade på engagemang, och respondenterna hade 

åsikter om sitt arbete och Case Management. Sammantaget gav respondenterna en 

mycket positiv bild av vård- och omsorgskvaliteten, samordningen mellan medicinska 

och sociala insatser samt arbetsmetoderna i Case Management. Kommentarer visade 

ändå på svårigheten att nå fram till patienterna, då mycket av tiden användes för att 

arbeta med organisationerna i stället för med patienterna. Pilotstudien gav endast ett 

begränsat datamaterial och resultat, och kan inte anses representativt för alla 

sjuksköterskor som är Case Managers, utan endast en inblick i hur sjuksköterskor 

uppfattade arbetsmodellen Case Management för patienter med missbruk och samtidig 

psykisk störning. Inga generella slutsatser kan dras, men de gemensamma nämnare som 

framkom kan påvisa tendenser och lyfta fram frågeställningar som vore intressanta för 

vidare studier.  
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Konklusion 
 

Resultatet i pilotstudien visade att sjuksköterskor anser att arbetsmodellen Case 

Management hade positiva effekter för patienter med missbruk och samtidig psykisk 

störning. De mest positiva effekterna uppfattades och sågs framför allt på vård- och 

omsorgskvaliteten. Pilotstudien indikerar att Case Management är en arbetsmodell som 

kan underlätta sjuksköterskans omvårdnadsarbete för patienter med komplex 

problematik och stort behov av vård och stöd, och även vara en metod för att lättare 

samordna insatser från olika vårdgivare. Sjuksköterskan kan genom Case Management 

arbeta hälsofrämjande för att stödja patienter med missbruk och psykiskt störning i olika 

områden som påverkar hälsan 

 

En fullskalig studie byggd på pilotstudien rekommenderas för att öka kunskapen om hur 

sjuksköterskor uppfattar Case Management som arbetsmodell vid arbetet med patienter 

med missbruk och samtidig psykisk störning. Det vore intressant att undersöka vad som 

ligger bakom sjuksköterskornas svar i enkäten genom kvalitativa intervjuer, där 

fördjupade svar kan ge kunskap om hur arbetsmodellen Case Management kan 

utvecklas och förbättras. Patienternas åsikter är viktiga och kan komplettera och ge en 

helhetsbild, så framtida studier från deras synvinkel kan bidra ytterligare till 

förbättringar av omvårdnaden. 

 

En undersökning av arbetsmodellen Case Management kan ge ny kunskap, då flertalet 

tidigare studier fokuserat på samverkan mellan psykiatri, primärvård och socialtjänst 

samt mätbara faktorer som till exempel antal dagar patienten vårdats på sjukhus. Att 

undersöka om arbetsmodellen Case Management är hälsofrämjande för patienter med 

missbruk och samtidig psykisk störning kan bidra till bättre omvårdnad för 

patientgruppen. 
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Bilaga A 
Information till respondenter 

 

Case Management – ett arbetssätt vid missbruk och samtidig psykisk 

störning 

 

Vi är två psykiatrisjuksköterskor som skriver en magisteruppsats på Halmstad Högskola 

inom ämnet omvårdnad. Det innefattar en pilotstudie för att undersöka hur Case 

Management som arbetsmodell är stödjande för patienter med missbruk och samtidig 

psykisk störning. Forskning visar att vid dubbeldiagnoser förstärker problemen 

varandra så att både det psykiska problemet och missbruket upplevs som svårare. 

Samordnad behandling är mer effektiv än att behandla problemen var och en för sig 

inom separata verksamheter. Vi vill undersöka hur sjuksköterskan i rollen som Case 

Manager kan utvecklas i sitt arbete för att stödja denna patientgrupp.  

 

Pilotstudien genomförs med hjälp av en enkät som riktas till sjuksköterskor som arbetar 

som Case Managers. Enkätformulären sänds till er i form av ett Word-dokument där ni 

fritt kan gå in i dokumentet. Vår förhoppning är att svaren e-mailas tillbaka till oss 

senast den XX XXXXXX. Vi skickar enkäten till 20 sjuksköterskor, urvalet sker via 

Sveriges kommuner och landsting, som 2008 utvärderat ett projekt med Case 

Management. Resultatet kommer att redovisas i ett examensarbete på Halmstad 

Högskola. Era namn kommer inte att redovisas i anslutning till redovisningen av e-post 

enkäten. Som ni ser handlar det om öppna frågeställningar och att fylla i enkäten tar 

endast några minuter.  

 

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande 

utan närmare motivering. Ytterligare upplysningar om studien kan lämnas av oss som 

genomför studien och vi kan nås på e-postadresserna nedan. 

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

 

Tack för er medverkan! 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

Ssk    Ssk 

Ilona Hilmersson   Minda Rundqvist 

ilonabuchert@hotmail.com  mindarundqvist@hotmail.com 

Handledare  

Patrik Dahlqvist-Jönsson 

Patrik.Dahlqvist-Jonsson@regionhalland.se 

mailto:ilonabuchert@hotmail.com
mailto:mindarundqvist@hotmail.com
mailto:Patrik.Dahlqvist-Jonsson@regionhalland.se


 

 

Bilaga B 
Enkät Case Management 

 

Denna enkät är ställd till Dig som är Case manager. Vi är intresserade 

av hur du uppfattar Case Management som arbetsmodell avseende patienter med 

psykisk störning och samtidigt missbruk. Vi som gör utvärderingen heter Ilona 

Hilmersson och Minda Rundqvist. Om du har frågor om enkäten och om utvärderingens 

syfte kan du vända Dig till oss eller Halmstad Högskola, Box 823, 301 18 Halmstad. 

 

Med vänliga hälsningar  

 

Ilona Hilmersson   Minda Rundqvist 

ilonabuchert@hotmail.com  mindarundqvist@hotmail.com 

mobil: 0730-822844   mobil: 0730-207220 

 

Handledare  

Patrik Dahlqvist-Jönsson 

Patrik.Dahlqvist-Jonsson@regionhalland.se 

mobil: 070-3206651 

 

Jag har fått skriftlig information om denna studie och ger Mitt 

godkännande till att delta i studien. Jag är medveten om att                  Ja 

Mitt deltagande är helt frivilligt och att Jag när som helst kan  

avbryta Mitt deltagande utan närmare motivering.  

 

 

1) Jag är anställd inom 

Landstinget Befattning:_____________________ 

Kommunen Befattning:_____________________ 

(markera det alternativ som stämmer för Dig) 

 

 

2) Har Du något samarbete med Case Management-teamet kring 

patienter/klienter med sammansatt missbruks- och psykisk problematik? 

Ja   Nej 

Om Ja, gå vidare 

 

 

3) Med hur många patienter/klienter Har Ni ett aktuellt CM-samarbete? 

…………(ange antal) 

 

 

4) Anser Ni att Case Management-stödet har påverkat patienten/klientens 

medicinska vård? 

Ja, i mycket positiv riktning 

Ja, i någon grad positivt 

Nej, endast i ringa omfattning 

Nej, inte alls 

Kommentar:  



 

 

5) Anser Ni att Case Management-stödet har påverkat patientens/klientens sociala 

situation? 

Ja, i mycket positiv riktning 

Ja, i någon grad positivt 

Nej, endast i ringa omfattning 

Nej, inte alls 

Kommentar:  

 

 

6) Anser Ni att Case Management-stödet har påverkat patientens/klientens 

missbruksproblem? 

Ja, i mycket positiv riktning 

Ja, i någon grad positivt 

Nej, endast i ringa omfattning 

Nej, inte alls 

Kommentar:  

 

 

7) Anser Ni att Case Management-stödet påverkat Er kontakt med 

klienten/patienten? 

Ja, i mycket positiv riktning 

Ja, i någon grad positivt 

Nej, endast i ringa omfattning 

Nej, inte alls 

Kommentar: 

 

 

8) Anser ni att Case Management-stödet har påverkat administrationen kring 

patienterna/klienterna (svårigheter och omfattning av administrativt arbete)? 

Ja, i mycket positiv riktning 

Ja, i någon grad positivt 

Nej, endast i ringa omfattning 

Nej, inte alls 

Kommentar:  

 

 

9) Anser Ni att bedömningen av patientens/klientens sammansatta sociala, 

medicinska och psykologiska behov har påverkats av Case Management-stödet? 

Ja, i mycket positiv riktning 

Ja, i någon grad positivt 

Nej, endast i ringa omfattning 

Nej, inte alls 

Kommentar:  

  



 

 

10) Vilken är Din samlade bedömning av Case Management- projektet?                            

I bedömningen ingår Din uppfattning av vård- och omsorgskvalitet för 

patienten/klienten, samordningen av medicinska och sociala insatser samt 

arbetsmetoderna kring patienterna/klienterna. 

Ange på skalan nedan där 1 = lågt värde, 10 = Mycket stort värde. 

 

Min uppfattning om vård- och omsorgskvaliteten för patienterna/klienterna: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Min uppfattning om hur samordningen mellan medicinska och sociala insatser 

fungerar: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Min uppfattning om arbetsmetoderna i Case management-projektet: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

11) Finns det något i Case Management modellen som behöver utvecklas, 

Förbättras? I så fall vad? 

 

Tack för Din medverkan 
 

 

 

 

 

  



 

 

Bilaga C 
Information till verksamhetschefer 

 

Case Management – ett arbetssätt vid missbruk och samtidig psykisk störning 

Vi är två psykiatrisjuksköterskor som skriver en magisteruppsats på Halmstad Högskola 

inom ämnet omvårdnad. Det innefattar en pilotstudie för att undersöka hur Case 

Management som arbetsmodell är stödjande för patienter med missbruk och samtidig 

psykisk störning. Forskning visar att vid dubbeldiagnoser förstärker problemen 

varandra så att både det psykiska problemet och missbruket upplevs som svårare. 

Samordnad behandling är mer effektiv än att behandla problemen var och en för sig 

inom separata verksamheter. Vi vill undersöka hur sjuksköterskan i rollen som Case 

Manager kan utvecklas i sitt arbete för att stödja denna patientgrupp.  

Pilotstudien genomförs med hjälp av en enkät som riktas till sjuksköterskor som arbetar 

som Case Managers. Enkätformulären sänds i form av en webb-enkät. Vår förhoppning 

är att enkäten besvaras senast den 22 mars 2013. Vi skickar enkäten till ca 20 

sjuksköterskor, urvalet sker via Sveriges kommuner och landsting, som 2008 utvärderat 

ett projekt med Case Management. Resultatet kommer att redovisas i ett examensarbete 

på Halmstad Högskola. Uppsatsen är offentlig och om informanten önskar kan den 

färdigställda uppsatsen skickas hem. Namn kommer inte att redovisas i anslutning till 

redovisningen av e-postenkäten. Det handlar om öppna frågeställningar och att fylla i 

enkäten tar endast några minuter. Materialet kommer efter avslutad studie arkiveras och 

sparas i 10 år på Högskolan i Halmstad. 

Deltagandet i studien är helt frivilligt, och kan när som helst avbrytas utan närmare 

motivering. Ytterligare upplysningar om studien kan lämnas av oss som genomför 

studien och vi kan nås på e-postadresserna nedan. 

Du informeras härmed om att medarbetare i verksamheten kommer tillfrågas om att 

besvara denna enkät. 

Med vänliga hälsningar 

 

Sjuksköterska Ilona Hilmersson  Sjuksköterska Minda Rundqvist 

ilonabuchert@hotmail.com  mindarundqvist@hotmail.com 

mobil: 0730-822844   mobil: 0730-207220 

 

Handledare  

Patrik Dahlqvist-Jönsson 

Patrik.Dahlqvist-Jonsson@regionhalland.se 

mobil: 070-3206651 
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