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Inledning 

Alla personalgrupper inom vård och omsorg behöver en gedigen och gemensam 

basutbildning, som ger kunskap om och förståelse för varandras uppdrag och 

arbetsmetoder men därutöver behövs specifika kunskaper för att klara det egna 

arbetsområdet. 

 

Vi ser gärna att landstingens och kommunernas kompetenssatsning sker i samverkan 

med NSPH1 på nationell, regional och lokal nivå för att uppnå gemensamma 

kvalitetskriterier och att gemensam uppföljning av utbildningssatsningarna sker. 

 

Chefer och arbetsledare behöver motsvarande fort- och vidareutbildning för att 

satsningen på baspersonalen ska ge önskvärt resultat.  

 

Delar i denna utbildningspolicy kan även tillämpas för andra yrkesgrupper såsom, 

poliser, socionomer, psykologer, lärare och skolledare m fl. samt för personal inom 

Kriminalvården och Statens institutionsstyrelse. 

 

Arbetsgruppen lyfter speciellt fram nedanstående synpunkter. 

Terminologin 

När det gäller terminologin anser vi att den benämning som NSPH kommit överens 

om i ”Så vill vi ha det”2 samt i Plattformen3ska respekteras och användas. Det vill 

säga: för att NSPHs alla samverkande medlemsorganisationer ska omfattas av 

benämningarna bör det stå patient-, brukar- och anhörigorganisationer, patient-, 

brukar- och anhöriginflytande etc. I begreppet anhöriga inräknas även närstående. 

När det nationella nätverket benämns kallas det för NSPH och för att utskilja 

regionala och lokala NSPH-enheter benämns dessa, t ex NSPH i Jönköpings län, 

NSPH i Göteborgs kommun etc. 

 

Vi anser att begreppet ”dubbeldiagnos” ska utgå ur utbildningsplaner och att man 

istället bör tala om: Insatser till personer med psykisk sjukdom i kombination med 

beroende, missbruk eller andra diagnoser, funktionshinder eller svårigheter och att 

detta kan sammanfattas i termen samsjuklighet.  

 
Vi saknar ofta avsnitt om grundläggande begrepp inom området, såsom psykisk hälsa 

psykisk störning/sjukdom, psykiskt funktionshinder, normalitet/abnormalitet och 

suicidalitet. Vi föredrar uttrycket ”psykiskt funktionshinder” framför uttrycket 

”psykisk funktionsnedsättning”, i synnerhet när tillståndet är medfött, som vid 

                                                 
1 I NSPH samverkar Riksförbundet Attention, Riksförbundet Balans, Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, 

Hälsa, Likabehandling – RFHL, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa – RSMH, Riksförbundet för 

SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd – SPES, Schizofreniförbundet, Svenska OCD-förbundet Ananke, 

Svenska Ångestsyndromsällskapet, Sveriges Fontänhus, Frisk och Fri – riksföreningen mot ätstörningar, RUS. 

 Associerade medlemmar: Riksförbundet Föräldraföreningen Mot Narkotika – FMN, Shedo – föreningen för 

opinion kring självskadebeteende och ätstörningar. 
2 ”Så vill vi ha det” Patient-, brukar- och anhörignätverkets krav på framtida vård, stöd och behandling 

inom psykiatriområdet, delbetänkande i Psykiatrisamordningens rapportserie 2006:6. 
3 Se hemsidan www.nsph.se  

http://www.nsph.se/
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neuropsykiatriska diagnoser, eftersom man då inte blivit ”nedsatt” i förhållande till en 

tidigare högre funktionsnivå.  

 

Vi föredrar också orden suicid eller ta sitt liv i stället för självmord, som är ett mycket 

belastat ord, som leder till tankar om brott och straff. Begå självmord, självmördare 

etc. I dag vet vi att den som tar sitt liv har en psykisk sjukdom och är en djupt olycklig 

person som inte ser någon annan utväg ur en upplevt ohanterlig livssituation. 

Introduktionsavsnitt om rollfördelning mellan olika aktörer 

Vi förordar att ett introduktionsavsnitt inarbetas och placeras allra först i respektive 

utbildningsmaterial. Det bör till exempel innehålla en beskrivning av hälso- och 

sjukvårdens och socialtjänstens olika kompetensområden och roller gentemot 

samhällsmedborgaren. Hur de två huvudmännen kompletterar varandra och hur de 

kan/ska samarbeta. Avsnittet utformas så att det får ett sammanhållet perspektiv. 

 

Sjukvårdens behandlande och lindrande uppgift kontra socialtjänstens stödjande och 

rehabiliterande roll och övriga återhämtningsinriktade och psykopedagogiska insatser 

bör tas med i ovan föreslagna introduktionsavsnitt.  

 

Under detta avsnitt bör även vikten av nära samarbete med individen och dennes 

anhöriga tas upp. När fler med olika perspektiv medverkar, utvecklas verksamheten 

snabbare. Numera sker samarbetet mellan landsting, kommun, individen och dennes 

anhöriga samt med patient-, brukar och anhörigorganisationerna. 

Vårt perspektiv behövs 

Ett angeläget område som vi oftast saknar är patient-, brukar- och 

anhörigperspektiven och därmed sammanhängande kunskapsområden. Vårt inflytande 

handlar dels om vikten av att patient-, brukar- och anhörigorganisationer är med och 

påverkar utformningen av regelverk, organisation, insatsers innehåll och utformning 

samt inte minst medverkan i de professionellas utbildning, när det gäller inflytande 

och utveckling. 

 

I grunden handlar inflytandefrågorna om att individen ska kunna påverka sitt liv, ha 

mandat och möjlighet att påverka beslut som får stora konsekvenser för vardagen. Inte 

minst handlar detta perspektiv om att den enskilde bör ges stöd för detta när 

autonomin är bräcklig, när det finns inre hinder i form av funktionshinder eller 

avvikande beteende och när det finns yttre hinder i form av lagar och regelverk för att 

skydda både individen och samhället. Det allra första mötet är avgörande för ett 

optimalt behandlingsresultat. 

 

Vi behöver lämna perspektivet att personalen arbetar för patienten och dennes 

närstående till att arbeta med patienten och de närstående.  

Vårt inflytande är också till för de vårdande, stödjande och rehabiliterande 

verksamheternas egen skull – för att de effektivare ska kunna möta de behov som 

finns hos patienter, brukare och anhöriga.  

 

Vi förordar följaktligen att varje utbildningsavsnitt både inleds och avslutas med 

patient-, brukar- och anhörigperspektiven. Den kompetens som ligger i att vara 

personligen berörd som patient, brukare eller anhörig måste tas tillvara, om 

behandlingen och omsorgen ska bli relevant och effektiv.  
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Kursmodul om vårt perspektiv 

Därutöver förordar vi en allmän fördjupning i form av en särskild kursmodul som 

behandlar patient-, brukar- och anhörigperspektiven samt därtill hörande 

frågeställningar och metoder.  

 

Vi har också synpunkter på valet av pedagogisk metod och i synnerhet gäller detta 

nedanstående punkter. Flera patient-, brukar- och anhörigorganisationer har lång 

erfarenhet av att medverka vid utbildning av personal inom vård och omsorg.  

 

Utgångspunkten bör vara: Trots sjukdom har varje individ kvar viktiga resurser och 

en kapacitet att bidra med egna insatser för att hjälpa både sig själv och andra. Var 

uppmärksam på det friska hos varje individ och utveckla dennes styrkor, så att 

tillfrisknande och återhämtning kan ske snabbare.  

Samarbeta med oss och använd vår kompetens! 

Områden som det behövs mer kunskap om är 

1. Vilka krav samhället ställer på patient-, brukar- och anhöriginflytande. 

 

2. Hur man kan öka patient-, brukar- och anhörigmedverkan i 

kunskapsutveckling och forskning. 
 

3. Bemötandet av patienter och deras närstående är ett oerhört viktigt moment 

inom vården. Även om personalen har stor kunskap om ett tillstånd måste 

vederbörande alltid respektera den inneboende kunskap som finns hos 

personer med egen erfarenhet och deras närstående. Den kunskapen bör 

beaktas och tas tillvara och får inte negligeras. Personalen förväntas alltid ha 

en empatisk läggning, så att de som kontaktar vården möts med empati. Detta 

är speciellt viktigt vid psykisk ohälsa. Bemötandet kan påverka om personen 

söker hjälp eller ej. 

 

4. Patient-, brukar- och anhörigorganisationernas stödjande, rådgivande, 

preventiva, rehabiliterande/habiliterande verksamheter. 

 

5. Beprövade strategier för att utveckla bemötande, förhållningssätt, insatser, 

verktyg och hjälpmedel som stödjer återhämtning, förändring och utveckling. 

 

6. Redan utformade strategier för att initiera och stödja kamratstöd, 

självhjälpsgrupper, egenmaktsutveckling, empowerment och återhämtning 

t.ex. genom studiecirklar och utbildningar. 

 

7. Befintliga strategier för att stödja patienter, brukare och anhöriga att stödja 

andra i liknande situation i deras roll att förmedla ”egenkunskap” 

 

8. Metoder och strategier för patient-, brukar- och anhöriginflytande t.ex. 

inflytandesamordnare, brukare som konsulter eller coacher i vården och 

brukar- och anhörigrevision. Vidare bör man öka personalens insikt om att 

personer med egen erfarenhet eller deras anhöriga är en extra resurs i deras 

team/arbetslag. 
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9. Tillgängliga strategier för att motverka stigmatisering och för att förändra 

attityder och värderingar – de professionellas egna, allmänhetens och 

mediernas.  

 

10. Individperspektivet bör utvecklas i utbildningarna. Ibland finns en tendens till 

att informationen mer handlar om hantering av en besvärlig grupp människor 

än att försöka se att det är individer med problem, tillkortakommanden och 

avvikande beteenden, med sjukdomssymtom och funktionshinder, som också 

har behov och önskemål, resurser och begåvningar, drömmar och livsmål. 

 

11. I ”Så vill vi ha det” lyfter vi fram behovet av preventivt arbete. Hänvisa alltid 

till det. 

 

12. Det förtjänar att påpekas att vård, behandling och rehabilitering alltid bör utgå 

från hur patienten själv har det, inte utifrån hur tillståndet påverkar 

omgivningen. Ett repressivt synsätt är dessutom inte heller effektivt ens utifrån 

effekter på omgivningen, eftersom de beteenden som stör andra, ofta uppträder 

först när en människas eget illamående har varat länge och inte bemötts 

adekvat. Om man går in och behandlar tillståndet i det skede där det 

huvudsakligen berör enbart patienten själv, och då ger effektiv hjälp, blir det 

betydligt färre patienter som kommer att utveckla beteenden som stör andra, 

och som provocerar fram repressiva reaktioner.  

Det sociala nätverket 

Vi förordar att familj-, anhörig- och närståendeperspektivet tydligt lyfts fram. I detta 

inkluderar vi stöd och mobilisering av individens sociala nätverk. Betona vikten av att 

se hela familjen, framför allt när man bor tillsammans, och inte enbart den enskildes 

behov. Hela familjen måste fungera för att det ska bli bra för individen. Utan kontakt 

med familj och närstående är man ensam och utlämnad. 

Barn till sjuka föräldrar 

Behovet av kunskap om stöd och insatser till barn och unga med psykiskt sjuka 

föräldrar är stort. Det är viktigt att detta avsnitt kommer med i 

utbildningssammanhang samt kompletteras med information om att speciella 

Barnombud (eller motsvarande) kan utses inom respektive verksamheter för att 

säkerställa dessa barns behov. 

 

Föräldrarna behöver stöd i sin föräldraroll, och barnen behöver hjälp även av andra 

vuxna än sina föräldrar. När en förälder är psykiskt sjuk, behöver barnen hjälp. En del 

av den hjälpen är att stödja barnen. Men en annan, viktig del som också måste finnas 

med, är att stödja båda föräldrarna i deras föräldraroll. Det kan handla om stöd till den 

förälder som är sjuk i kombination med stöd till den andra föräldern, familjen, 

nätverket osv. så att stödet blir mer kontinuerligt vid t.ex. långvariga 

sjukdomstillstånd. I lagstiftningen, HSL (Hälso – och sjukvårdslagen) samt 

patientsäkerhetslagen finns numera lagstadgat att sjukvårdspersonal är skyldig att 

särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller 

någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med 

1. har en psykisk störning eller en psykisk funktionsnedsättning, 

2. har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada, eller 
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3. är missbrukare av alkohol eller annat beroendeframkallande medel. 

 

Detsamma gäller om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt 

bor tillsammans med oväntat avlider.  

Syskon till sjuka barn  

Ett barn vars syster eller bror är psykiskt sjuk, förlorar inte bara den tidigare friska 

kontakten med honom eller henne. Följden blir ofta att man får mindre uppmärksam-

het av sina föräldrar, samtidigt som ens behov av närhet och att vara sedd ökar. 

Syskonets sjukdom kan upplevas skrämmande och oförståelig. Behovet av stöd och 

information även till syskonen är alltså stort, en information som bör finnas med i 

utbildningen. Syskon är man hela livet. 

Anhörigstöd 

I mitten av maj 2009 sade riksdagen ja till regeringens förslag om ett förbättrat stöd 

till personer som vårdar eller stödjer anhöriga till funktionshindrade. Lagen gäller från 

den 1 juli 2009. Ett bör ändrades till ett ska i socialtjänstlagen. Bakgrunden är att 

politikerna blivit mer medvetna om de påfrestningar anhöriga/närstående utsätts för. I 

praktiken riskerar många att själva bli sjuka om de inte får något stöd. Flertalet lever 

under stark press.  

 

Många ”anhörigvårdare” sköter om sin maka/make eller barn, även vuxna barn, 24 

timmar om dygnet 365 dagar om året. Nästan var fjärde person i Sverige som är över 

55 år hjälper äldre, sjuka eller människor med funktionshinder i eller utanför sitt eget 

hem. Dessa personer behöver stöd och avlastning. De har nu en lagstadgad rätt till 

stöd och hjälp. Syftet med stödet är att hjälpa de anhöriga/närstående att orka med sin 

vardag och få egen tid över för sig själva och för andra familjemedlemmar.  Denna 

rättighet behöver personal inom vård och omsorg känna till.  

Strategiska områden 

Förutom de tre strategiska områden som ofta nämns i utbildningssammanhang, bör 

patient-, brukar- och anhörigperspektiven samt grundläggande kunskaper om 

suicidprevention alltid ingå. Vi vill ha följande fem områden med i utbildningarna: 

 

- Vård och behandling samt rehabilitering/habilitering av personer med psykisk 

sjukdom/psykiskt funktionshinder, 

 

- Insatser i särskilt och ordinärt boende och dagverksamhet enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen, 

 

- Meningsfull sysselsättning och (re)habilitering till arbete, 

 

- Avsnitt om den yttersta konsekvensen av psykisk ohälsa – suicidalitet, och 

suicidprevention för att förhindra suicid. Sedan 2010 har ett utbildningsmaterial 

från Australien, Första hjälpen i psykisk hälsa – MHFA, genom Regeringsuppdrag 

till NASP vid KI, testats i fyra län i Sverige. Vuxenmaterialet har testats i Västra 

Götalandsregionen och i Västerbotten, ungdomsmaterialet testas f n i Jönköpings- 

och Stockholms län. Det finns drygt 100 certifierade instruktörer som tillsammans 

har utbildat över 4000 Första hjälpare. Utbildningarna är uppskattade och 

deltagarna har lyft fram behovet av att detta ska bli en utbildning som erbjuds lika 
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frekvent som den fysiska Första hjälpen. Sedan oktober 2013 testas inom SKL 

även ett motsvarande utbildningsmaterial med fokus på äldre. Vi förordar att 

MHFA-utbildningar erbjuds personal inom skola, socialtjänst, polis, 

räddningstjänst, kriminalvård m fl. Vi förordar även att denna utbildning erbjuds 

föräldrar, fosterföräldrar m fl. Denna satsning ingår numera i Prio-satsningen se 

här nedan. 

 

- Patient- brukar- och anhörigperspektiv med fokus på delaktighet, inflytande och 

möjlighet till påverkan. 

 

Ett område som måste uppmärksammas i alla utbildningar är insatser för personer 

med stora och omfattande behov. Vägledande för innehållet i detta avsnitt kan vara 

Nationell Psykiatrisamordnings beskrivning av hur situationen ser ut för denna grupp 

med otillräckliga insatser och stöd från samhället (Ambition och Ansvar SOU 

2006:100 kapitel 4.9 – Personer med stora och omfattande behov.)  

 

Nationell psykiatrisamordning pekade på att specialistpsykiatrin har en tendens att dra 

sig tillbaka och låta kommunen ta hela ansvaret för personer med de svåraste 

funktionshindren och sjukdomarna för att man inte har mer behandling att ge. 

Personerna med dessa stora behov lämnas ofta att själva samordna sin vård. 

 

Nationell psykiatrisamordning konstaterade att det finns beprövade vetenskapligt 

utvärderade modeller för gemensamma arbetssätt för kommuner och landsting som är 

utvecklade just för personer med sammansatt problematik. ACT (Assertive 

Community Treatment) till exempel, är benämningen på ett samhällsbaserat 

behandlings- och rehabiliteringsprogram där man arbetar i tvärdisciplinära team i 

patientens närmiljö. 

 

Sammanfattningsvis menar vi att i utbildningssatsningar till personal måste det finnas 

specialisering mot ”vetenskapligt utvärderade modeller för gemensamma arbetssätt 

[för kommuner och landsting] som är utvecklade för personer med sammansatt 

problematik”, t.ex. ACT-metodik. Dessa utbildningar kan ligga t.ex. som 

fortsättningsutbildning, vidareutbildning och/eller påbyggnader. Delar i denna 

utbildning kan också passa flera personalgrupper som möter personer med mindre 

svår problematik. 

 

Kunskap om psykisk ohälsa, psykiska sjukdomar, psykiska funktionshinder och 

suicidprevention bör alltid ingå i utbildningar inom arbetsmiljöområdet för 

skyddsombud och arbetsledning. 

 

En annan kategori som förbigåtts med tystnad är den stora grupp av personer som är 

läkemedelsberoende, merparten av dessa är kvinnor. Utbildningen bör även ta upp 

detta perspektiv, samt det ökande missbruket av alkohol, som också ökar mest bland 

kvinnor.  Ett par andra kategorier är doping bland unga män samt droger som används 

som självmedicinering vid psykisk ohälsa där personer ej fått någon diagnos och som 

i nuläget är lätt att få tag i via internet. 
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Handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa 2012 – 2016 
 

Regeringens satsning på psykisk hälsa under åren 2012 – 2016 utgår från tre 

övergripande mål: 

- En jämlik, kunskapsbaserad, säker och tillgänglig vård och omsorg av  

god kvalitet  

-   Tillgång till arbete och anpassad sysselsättning 

- Möjlighet till delaktighet och inflytande 

Förutom de övergripande målen består handlingsplanen även av ett antal  

delmål. Under perioden 2012 – 2016 har regeringen sett behov av att  

särskilt prioritera två målgrupper:  

- barn och unga samt  

- personer med omfattande eller komplicerad problematik.  

Utöver detta kommer insatser riktade till alla personer med psykisk ohälsa att 

prioriteras inom följande områden: kunskapsstöd, kompetensutveckling och kvalitets- 

arbete samt bemötande, delaktighet och inflytande.  

 

Satsningen på Första hjälpen till psykisk hälsa med fokus på unga ingår i 

Priosatsningen. 

 

Kunskap och information om denna satsning bör ingå i de olika  

personalutbildningarna. 

 

Särskilt om jämlik vård 
 
Under 2013 har siffror tagits fram av bl. a Socialstyrelsen som påvisar mycket stora 

skillnader i medellivslängd för personer med psykisk ohälsa och som beror på den i 

stort försämrade somatiska hälsan i dessa grupper. I vissa fall har personer i denna 

grupp en medellivslängd som är mellan 10-20 år kortare än genomsnittet i övriga 

befolkningsgrupper. Vad detta beror på kan variera men några skäl som nämnts är 

övermedicinering, allvarliga och långvariga biverkningar av medicineringen, mer 

bruk av nikotin och alkohol, men även ett sämre mottagande av fysisk sjukdom inom 

vården. Dessa skillnader skall och måste beaktas inom sjukvården. En central 

jämlikhetsfråga och som nämns inom PRIO arbetet är att den som har en psykiatrisk 

diagnos får samma vård för en somatisk sjukdom som den som inte har psykiatrisk 

sjukdom. PRIO-samordningen kommer under 2013-2014 att besöka samtliga 

landstingledningar för att följa upp hur verksamheten bör utvecklas för att målen i 

PRIO-planen ska bli verklighet. 

MR-perspektiv   

Mänskliga rättigheter bör uppmärksammas i utbildningarna. Regeringen har beslutat 

om två nationella handlingsplaner för de mänskliga rättigheterna (skr. 2001/02:83 

respektive skr. 2005/06:95). Under våren 2011 inleddes arbetet med att ta fram 

regeringens tredje handlingsplan, eller strategi, för mänskliga rättigheter i Sverige (se 

Samlat, genomtänkt och uthålligt? En utvärdering av regeringens nationella 

handlingsplan för mänskliga rättigheter 2006-2009 – SOU 2011:29). Tidigare 

handlingsplaner har avsett perioden 2002–2004 respektive 2006–2009. Titeln på den 

senare var ”En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna och rätten till 

bästa uppnåeliga hälsa”. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa garanteras genom flera 



 Version 5 

 2014 02 10 

 

10 

konventioner om mänskliga rättigheter. Enligt FN:s konvention om ekonomiska,  

sociala och kulturella rättigheter har var och en rätt till bästa uppnåeliga fysiska och 

mentala hälsa. Rätten till hälsa skyddas också av den europeiska sociala stadgan. 

Rättigheten skall tillförsäkras envar utan diskriminerande åtskillnad.  

 

Vi vet att detta åtagande inte på långa vägar är uppfyllt och det avspeglas tydligt i en 

omfattande ohälsa i befolkningen, med stark koppling till segregation. Detta trots att 

principen om fördragskonform tolkning ska användas. Det vill säga att lagar i 

möjligaste mån ska tolkas på ett sätt som är förenligt med för Sverige bindande 

internationella överenskommelser. Bristen på fördragskonform tolkning inom 

myndigheter och domstolar liksom bristande kunskap om funktionsnedsättningar och 

dess konsekvenser samt enskildas mänskliga rättigheter utgör en stor anledning till att 

enskilda inte får det stöd och service de har rätt till. 

 

En viktig förutsättning för att myndigheter och profession ska kunna beakta dessa 

rättigheter, är kunskapen om innehållet i rättigheterna. FN:s särskilda ombud 

professor Paul Hunt påpekar att rätten till hälsa begränsas av att Sverige saknar 

obligatorisk utbildning om mänskliga rättigheter för yrkesgrupper som arbetar med 

hälsofrågor, och föreslår därför i sin rapport (28/2- 2007 ) att sådan utbildning blir 

obligatorisk, något som NSPH ansluter sig till. I Socialstyrelsens promemoria 

Socialstyrelsens förslag till allmänna råd om grundläggande kunskaper och förmågor 

hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL eller LSS till personer med 

funktionsnedsättning (Dnr 6.1-36504-2011) tas steg i denna riktning. 

Förenta Nationernas standardregler och deras internationella 
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 

Det finns internationella dokument som Sverige ska ta hänsyn till i genomförandet av 

handikappolitiken. De två viktigaste är FN:s konvention om rättigheter för personer 

med funktionsnedsättning och FN:s standardregler för att tillförsäkra människor med 

funktionshinder full delaktighet och jämlikhet.  

Konventionen är en fortsättning på arbetet inom FN för att få till stånd internationella 

regler om rätt till delaktighet och jämlikhet för personer med funktionshinder. Den har 

undertecknats av många länder däribland Sverige. Att det finns brister på många 

områden i Sverige inte minst avseende skyddet för personer med psykiska 

funktionsnedsättningars rättigheter konstaterades redan 2008. Hur Sverige, efter 5 års 

tid, lever upp till konventionens krav kommer att genomlysas vid FN-förhöret i 

Geneve i början av april 2014 om hur Sverige lever upp till konventionen om 

rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Se även  

FN:s standardregler 

"FN:s standardregler för att tillförsäkra människor med funktionshinder full 

delaktighet och jämlikhet" är ett internationellt dokument som ligger till grund för den 

handikappolitik vi har i Sverige. I 22 regler preciseras vilka förutsättningar som krävs 

för att personer med funktionsnedsättning blir fullt delaktiga och jämlika i samhället.  

FN:s standardregler ställer politiska och moraliska krav som den svenska regeringen 

ställer sig bakom. Alla i samhället: regeringen, myndigheter, kommuner, företag, 

organisationer med flera, har ett ansvar för att FN:s standardregler blir verklighet. För 

mer information se www.handisam.se  

http://www.handisam.se/
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Ett starkare skydd mot diskriminering 

Riksdagen har fattat beslut om en ny diskrimineringslag och en ny lag om 

Diskrimineringsombudsmannen. Lagarna trädde i kraft den 1 januari 2009. 

Diskrimineringslagen ska motverka diskriminering och främja lika rättigheter och 

möjligheter för olika grupper i samhället däribland personer med alla sorts 

funktionshinder både fysiska och psykiska. Lagen ersätter jämställdhetslagen och sex 

andra lagar. Diskrimineringsförbud föreslås gälla för bl.a. arbetsgivare, 

utbildningsverksamhet, arbetsmarknadspolitisk verksamhet, varor, tjänster, bostäder, 

hälso- och sjukvård, socialtjänst, socialförsäkring och arbetslöshetsförsäkringen. Den 

som bryter mot lagen ska betala diskrimineringsersättning. 

Diskrimineringsombudsmannen och vissa intresseorganisationer ska ha rätt att föra 

talan för en enskild person. Kunskap om dessa nya förhållanden i svensk lagstiftning 

bör ingå i utbildningarna. 

(Källa: SFS 2008:567, Ett starkare skydd mot diskriminering) 

 

I utbildningssatsningar bör det därför alltid ingå studier av gällande lagstiftning, om 

mänskliga rättigheter och diskriminering. Lagstiftningen inom dessa områden i 

relation till personer med psykiska funktionshinder måste alltid uppmärksammas. Det 

är en särskilt utsatt grupp.  

 

Vi måste komma tillrätta med stigmatisering, dolda diskriminerande processer, system 

och beteenden som försvårar livet för människor med psykisk ohälsa, på alla nivåer i 

samhället.   

Delaktighet i samhället 

Ytterligare avsnitt som belyser den aktuella samhällssituationen behövs i alla 

utbildningar. I dessa bör finnas kunskap och teorier om processer i samhället som 

leder till ex stigmatisering av dem som är i utanförskap, psykiskt funktionshindrade, 

invandrare, äldre, men också unga med självdestruktivt beteende, med ökat aggressivt 

beteende både inåt mot sig själva och utåt mot andra.  

                                                                                        

Det är viktigt att man inte ses enbart som patient utanför vården. Gemenskap och 

delaktighet i samhället är ett viktigt strategiskt område som bör finnas med i fler 

sammanhang än när man tar upp patienters, brukares och anhörigas perspektiv. Inse 

att alla har resurser att bidra med även vid svår sjukdom. 

 

Psykosociala metoder för att stödja människor i vardag och kris har i stor utsträckning 

utelämnats eller osynliggjorts i de flesta utbildningar.  Det är viktigt att psykosociala 

insatser får tillräckligt med utrymme. I synnerhet gäller detta utbildning för 

boendestödjare och andra personer som arbetar med dagliga aktiviteter. Men också 

psykiatrins baspersonal, case managers, behandlingsassistenter, rehabiliterare m fl. 

bör få del av sådant utbildningsinnehåll. Boendestödjarnas utbildning bör 

uppmärksammas och deras yrkesroll definieras på ett bättre sätt. Generellt behövs mer 

fokus på utbildning i insatser för delaktighet och gemenskap och den sociala 

kontexten bör få större plats i utbildningsplanerna. Att t ex arbeta utifrån insikten att 

även den sjukaste har rätt att välja hur, var och med vem man vill bo medför att det 

blir ett genuint samarbete med individen och de anhöriga. 
 

En hel rehabilitering/habilitering innehåller en återgång till/ingång i ett fungerande 

arbetsliv. För att vårdkedjan ska övergå smidigt i arbetsmässig rehabilitering, vore det 
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bra om de som arbetar inom vård fick mer kunskap om yrkesmässig rehabilitering, 

och de som arbetar med den yrkesmässiga rehabiliteringen får lära sig mer om 

psykiatri. De sistnämnda deltar ju oftast inte i utbildningar för personal inom vård och 

omsorg, men om personal från försäkringskassan och arbetsförmedlingen deltar i 

fortbildningarna för vård - och omsorgspersonal vore mycket vunnet. Bjud in dem! 

 

Högre studier 

 

Oavsett vilken funktionsnedsättning du har ska du ha rätt att kunna bedriva studier 

anpassade utifrån din förmåga. Som stöd finns vid varje lärosäte en 

funktionshindersamordnare som kan hjälpa till med olika insatser. Detta kan handla 

om anpassad examination, kurslitteratur som talbok eller e-bok, anpassad 

studietidsplan, anteckningsstöd och mentor samt extra handledning.  

 

Du har också rätt till att få studiemedel för förlängda studier, samt att CSN inte ställer 

samma krav på klarade poäng så länge du klarar av studierna på minst halvfart. Detta 

medför dock att den totala studieskulden blir högre och då den ska betalas på 25 år 

blir skuldbördan varje månad tyngre, samtidigt som personer med psykisk ohälsa både 

har svårare att etablera sig på arbetsmarknaden och har lägre inkomstnivåer. Blir du 

sjukskriven under terminen har du 30 dagars karens, men det du får utbetalat 

resterande termin skrivs av lånet och sjukperioden minskar heller inte det antal veckor 

du får lov att studera med studiemedel. 

 

Även personer med psykisk ohälsa har rätt att ta del av Studenthälsan, enligt 

Socialstyrelsens folkhälsorapport är studenter bland den grupp som mår mest psykiskt 

dåligt. Det finns ingen anledning att vänta med att söka hjälp, det är värre att avvakta 

och riskera att hamna utanför studiemedelssystemet för att du inte klarat av att ta de 

antal poäng som CSN kräver. 

 

Hur studiegången kan anpassas skiljer sig åt mellan olika institutioner och vad du 

läser för utbildning, ibland finns det redan en fast kursplan inom ett program och då 

kan det vara problematiskt om den måste följas. 

 

Alla lärosäten måste följa Högskoleförordningen, likabehandlingslagen och 

Diskrimineringslagstiftningen. Sverige har också skrivit under FN:s deklaration om 

mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning som slår fast att även 

personer med en funktionsnedsättning inte får utestängas från en utbildning.  

 

Patientsäkerhetslagen 

Patientsäkerhetslagen – som 2010 ersatte Lag om yrkesverksamhet på hälso- och 

sjukvårdens område – innehåller bestämmelser om att vårdgivare ska bedriva ett 

systematiskt patientsäkerhetsarbete. Det innebär bland annat att vårdgivare ska utreda 

händelser i verksamheten som medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada, att ge 

patienter och närstående information och möjligheter att bidra till 

patientsäkerhetsarbetet samt att rapportera legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal 

som bedöms utgöra en fara för patientsäkerheten, till Socialstyrelsen. Vidare 

innehåller lagen ett reformerat ansvarssystem inom hälso- och sjukvården. 
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Disciplinpåföljderna varning och erinran har ersatts av en utökad klagomålshantering 

hos Socialstyrelsen med en möjlighet att rikta kritik mot yrkesutövare samt utökade 

möjligheter för staten att tillgripa skyddsåtgärden prövotid. I beslut om prövotid ska 

det kunna fastställas en plan för prövotidens genomförande som den legitimerade ska 

följa. I princip har samtliga bestämmelser i LYHS förts över oförändrade till den nya 

lagen. De regler som handlat om vårdpersonals ansvar och populärt kallats Lex Maria 

och Lex Sara finns således numer att hitta i den nya patientsäkerhetslagen. 

 

I all utbildning för vård och omsorgspersonal ska alltid grundläggande kunskap om 

Patientsäkerhetslagen ingå.  

 

En ny lag om händelseanalys vid suicid trädde i kraft under 2010; ”Händelseanalyser 

vid självmord inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten, Lagen innebär stora 

förändringar för utveckling och förbättring av händelseanalyser vid suicid. 

Information om dessa förändringar bör ingå i personalutbildningen.  

 

Ny handbok stärker patientens ställning 

Brister i kommunikationen mellan patienter och vårdpersonal utgör en 

patientsäkerhetsrisk. 15 till 20 procent av klagomålen till patientnämnderna handlar 

om vårdens bemötande. Socialstyrelsen publicerar nu en handbok som ska bidra till 

att stärka patienternas ställning.  

 

I studier och uppföljningar har Socialstyrelsen konstaterat att det finns brister i 

kunskapen om hälso- och sjukvårdens skyldigheter när det gäller patientens ställning.  

 

Den nya handboken från 2012 vänder sig till personer som ansvarar för och arbetar 

med kommunikation inom vården. Handboken ska ge stöd för ledningens styrning, 

planering och uppföljning samt för hälso- och sjukvårdpersonalens dagliga arbete. 

För mer information se Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig - 

Handbok för vårdgivare, verksamhetschefer och personal, Artikelnummer: 2012-

1-5, ISBN: 978-91-86885–98-4eller www.socialstyrelsen.se   

 

 

Min guide till säker vård 

Min guide till säker vård är en handbok för patienter som har eller kan komma att ha 

upprepade kontakter med vården. Guiden ska öka patientens delaktighet i den egna 

vården och på så sätt göra vården säkrare. NSPH har medverkat vid framtagningen av 

denna publikation. Information om guiden bör ges till berörd personal.  

Samarbetet mellan olika verksamheter 

I det arbete som kursdeltagarna utbildas till ställs krav på såväl förmåga till 

teamarbete och samarbete som förmåga att arbeta självständigt utifrån patientens, 

brukarens och de anhörigas behov och önskemål. Förmåga till flexibilitet och eget 

ansvarstagande blir alltmer nyckelord i vård och omsorg. Det är viktigt att samarbetet 

kan ske över kunskapsgränser och med kollegor från andra verksamheter, men man 

måste också ha en känsla för när man bör konsultera andra.  

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2010/2010-7-5
http://www.socialstyrelsen.se/
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Utbildningsformer 

Det kvarstår att diskutera vilka utbildningsformer som är lämpligast att användas. 

Viktigt är att kombinera dagens möjlighet till webbutbildning med behovet av dialog 

och reflektion under ledning av utbildare med lämplig kompetens. 

 

Kontakt 
Det går utmärkt att kontakta någon av oss i arbetsgrupp 1 c inom NSPH för 

information om person från NSPH som kan medverka i personalutbildning inom 

vården särskilt med beaktande av egen erfarenhet, inflytande och delaktighet. Se 

kontaktuppgifter nedan. 

 

Referenslitteratur 

1) Hans Nordén Kunskap att hämta – brukarmedverkan för en bättre psykiatri. 
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2) ”Så vill vi ha det” Patient-, brukar- och anhörignätverkets krav på framtida 

vård, stöd och behandling inom psykiatriområdet, delbetänkande i 

Psykiatrisamordningens rapportserie 2006:6. 

 http://www.nsph.se/index.php?aid=386  

 

3) SOU 2006:100 Ambition och ansvar, psykiatrisamordningens slutbetänkande 

http://regeringen.se/sb/d/108/a/73178   

 

4) Psykiatrin i Italien, Trentorapporte 20100924 www.nsph.se 

 

5) Min guide till säker vård, Socialstyrelsen Artikelnummer: 2011-1-6 

ISBN: 978-91-86585-78-5  www.socialstyrelsen.se 

 

6) Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig - Handbok för 

vårdgivare, verksamhetschefer och personal, 2012 Artikelnummer: 2012-1-5, 

ISBN: 978-91-86885-98-4 www.socialstyrelsen.se  

 

Dessa böcker bör ingå i all personalutbildning inom bl. a vård och omsorg. 

 

Litteraturlista 

NSPH har sammanställt en litteraturlista som rekommenderas av de samverkande 

organisationerna. Denna kan beställas från NSPHs kansli, se www.nsph.se  

 

 

För NSPH:s arbetsgrupp för kunskapsspridning och utbildning – 1 c 

 

 

Elisabeth Bäärnhielm Pousette 

elisabeth.pousette@comhem.se 
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Margit Ferm 

margit.ferm@nsph.se   

 

Jimmie Trevett 

Jimmie.trevett@rsmh.se 

 

Per Thorell 

per.torell@gmail.com 

 

Henrik Ragnevi 

henrik@vgl.se 

 

Bertzy Reynolds 

viceordf@fmn.se 

 

Malin Sjöström 

malin.sjostrom@friskfri.se 

 

Ramona Karlsson 

mail@ramonakarlsson.se 
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