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Inledning och bakgrund  

Sedan ett par år tillbaka har Qulturum inom Jönköpings läns landsting haft kontakt med Trento i 

Italien. Initiativtagare till detta är Göran Henriks, utvecklingsdirektör, Qulturum, Jönköpings läns 

landsting.   

Sex personer från Centret i Trento besökte under några dagar i november 2009 Jönköpings län med 

utgångspunkt från FoU enheten på Qulturum. NSPH bjöds in och informerade om sin regionala och 

nationella verksamhet utifrån ett individ och närståendeperspektiv. 

Tre av deltagarna från Trento representerade individer med egen erfarenhet samt närstående och 

arbetar i olika team som finns i deras verksamhet. Inom Jönköpings läns landsting planerades för 

fortsatt samverkan och NSPH meddelade omedelbart sitt intresse för att medverka i detta utbyte.  

När vi planerade programmet för Visa vägar konferensen i augusti 2010, som anordnades i 

samarbete mellan NSPH, Regionförbundet, SKL, Socialstyrelsen och Landstinget ville NSPH om 

möjligt ha Trentomodellen med på programmet, vilket också var en önskan från bl. a 

Regionförbundets sida. Därför inbjöds representanter från Trento för att sprida information om deras 

arbetssätt. I samband med konferensen planerades vårt första studiebesök med representanter för 

Landstinget, Regionförbundet, kommuner, NSPH och Qulturum. 

Det första studiebesöket genomfördes under fyra intensiva dagar den 20 – 23 september, se Rapporten 

från studiebesöket 20-23 september 2010 på www.nsph.se /Lokala nätverk/NSPH i Jönköpings län  

Det andra studiebesöket genomfördes den 10 – 13 april 2011 och det är detta studiebesök som redovisas 

i denna rapport. 

Vid det första studiebesöket deltog två representanter från NSPH i Jönköpings län, Margit Ferm och 

Katriina Hugosson, båda med näraståendeerfarenhet. I det andra besöket deltog Sirkka Rotzén och Jonas 

Hagvall som representerar egen erfarenhet. 

Besök april 2011 

Resan startade från Jönköping den 10 april klockan 12.40 mot Nyköping, Skavsta flygplats och 

landade i Bergamo, Italien enligt tidtabell. Där strålade vi samman med en grupp från Skåne och 

SKL – Sveriges kommuner och landsting Vi åkte med hyrbussar och personbil till våra olika 

”boenden” i Trento. Allt fungerade utmärkt förutom att det var svårt att hitta till Casa Del Sole. Efter 

några felkörningar kom vi fram till slut. Vi blev väl mottagna på Casa Del Sole av en UFE som 

tjänstgjorde natt. Vi fick nycklar och visade till våra rum. Allt kändes väldigt bra. 

Måndag den 11 april: 

Frukosten blev något sen för personalen började inte förrän kl. 08.30 och det tog en stund för dem att 

fixa fram allt, men det ordnade sig. Det var nog lite förvirrat och stressigt för dem, problemet var nog 

för att vi är vana vid våra svenska tidsramar som vi håller så strikt. 

 

 

 

http://www.nsph.se/
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Vi samlades alla på Casa del Sole  

Dagen startade med att vi fick en genomgång av själva verksamheten, MHS - Mental Health System,  

Doing Together och UFEs berättelser här på Casa Del Sole. Vi beskriver inte själva systemet utan 

endast våra reflektioner eftersom verksamheten finns beskriven i Margits och Katriinas 

Trentorapport från besöket i september 2010. 

Mycket intressant var det att höra UFEs berättelser. De är ju experter på sig själva och sina anhöriga. 

Det har ju inte alltid varit så enkelt, att bryta gamla traditioner och fördomar, det är ju känt att det har 

funnits och finns fortfarande distans till människor med psykisk ohälsa. Men att professionen tar 

tillvara nätverkskontakterna - UFEs och deras erfarenheter som finns runt personen som insjuknat är 

verkligen en utveckling i rätt riktning.  Det är ju de som har nyckeln, och att hitta nyckeln hos varje 

enskild person och lära känna den, och att personen själv får tala om vad den har för tankar och 

visioner. Det kan ju ingen i professionen veta. (inte ens i Sverige!!) 

Det är UFE och individen som det rör som har det känslomässiga kapitalet. Det är deras arbete och 

insatser som driver det hela. Deras lön är 60 Euro/dag brutto. Här i Sverige har vi ju 

Anhörigföreningar och Anhörigvårdare, som finns till för sina anhöriga/närstående. Deras insatser är 

ofta helt ideella. Anhörigvårdare kan ju numera sedan 1 juli 2010 få stöd och avlastning i Sverige, 

men arbetet är fortfarande oftast oavlönat!!!! 

Ibland gick tankarna till Fontän Husrörelsen, när Josepe berättade om morgonmöte och uppdelning 

av sysslor för dagen. 

Dagens lunch åt vi på Casa del Sole i deras bar. 

Tisdag den 12 april 

Tisdag var vi uppdelade i två grupper. Ena gruppen fokuserade på sjukvårdspsykiatrin och den andra 

gruppen fick se boende, sysselsättning. 

 

Sirkka var i Sjukvårdsgruppen. Först besökte vi själva centret MHC. 

*öppet alla dagar, om inte öppettiderna passar kan den insjuknade söka sig till Psykiatriska 

mottagningen. 

*Enskilda program för sjukskrivna 

*Arbetar utifrån två olika krisstadier och olika diagnoser 

*Morgonsamling – planera: patienterna, personal och UFE. Personalen får information om patienter 

som anlänt från sjukhuset. 

*Eftermiddagsaktiviteter så som: enskilda samtal, enskilda samtal med kurator, läkarsamtal, samtal 

vid hembesök m.m  

*Terapiverksamhet: 30 olika terapiformer såsom medicin, musik, gym, andningsterapi, avslappning, 

yoga m.m 
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*Volontärer från universitetet, andra studerande och intresserade frivilliga medverkar i MHC med 

olika aktiviteter. Patienterna är med i planeringen och utifrån deras önskemål söker man upp utförare 

av de önskade aktiviteterna. Volontärer och studerande är mycket intresserade att hjälpa till, alla har 

nytta av detta ur många synvinklar. Båda parter vänjer sig att umgås, ett naturligt sätt för patienter att 

bli bemötta på ett respektfullt sätt. För studenterna är det mycket bra att kunna praktisera på ”riktigt”, 

för här gör de verklig insats. Själva aktiviteterna kan vara diskussionsgrupper kring andlighet, yoga, 

måla.  

*KPT grupper: med inriktning på depression, rösthörare m.m,  

*Självhjälpsgrupper: inga psykologer utan volontärer.  Massagekurs på centret för personal, patienter 

och dagpatienter hölls på kvällstid och var kostnadsfritt. 

*Studerande gör även praktik på Dagcenter och på vårdavdelningen  

*VIKTIGAST ATT BILDA NÄTVERK KRING PERSONEN/INDIVIDEN 

*Patienterna slussas vidare till olika passande boendeformer som Casa del Sole, (1år), Casa AMA (2 

veckor) eller Delat Boende (något mycket speciellt för oss svenskar, men väl fungerande), tillbaka 

till familjen eller eget boende. Och här har UFE en mycket viktig roll. UFE som vill arbeta inom 

MHC och Psykiatriska avdelningen får specialutbildning i bemötande och hantering av människor i 

psykisk kris. 

Irma, Nicolina och Stefania har under 20 år sett förändringar till det bättre. Numera är det alltid 

kommunikation med sjukhuset, Casa del Sole och Casa AMA 

Gemensam lunch intogs på Självhjälpshuset Casa AMA.  

Det var mycket intressant att också få besöka Casa AMA,  maten var helt underbar. Vi visste inte 

vilka vi skulle träffa. Det gick inte att se skillnad på om det var UFE, boende el. personal. Mycket 

imponerande! BRA! 

* Vår frågeställning till MHS var hur de gör om inte anhörig vill följa processen med den insjuknade       

och samarbeta eller om den insjuknade inte vill ha anhöriga med i vårdprocessen.     

* Hur gör de om inte den insjuknade vill ha någon anhörig eller annan närstående som UFE? 

När vi frågade detta var de helt oförstående. Det är en så självklar sak att den insjuknade har någon 

närstående med sig. De finns med i bilden redan från början. Detta är något mycket grundläggande i 

psykiatrivården i Trento. Detta är något som verkligen skiljer mellan Italien och Sverige i mycket 

stor utsträckning. Sverige borde ta efter Trentos sätt att samarbeta. 

Så viktigt att anhöriga och/eller närstående får tillträde inom vården. Alla tjänar på detta! 

För den som första gången måste uppsöka psykiatrisk vård kan det kännas bra att få möta en ”vanlig” 

människa som har egen erfarenhet, som UFEs har, särskilt för den som inte har någon anhörig eller 

annan närstående med sig. Och om man har med sig en anhörig/närstående kan det ju kännas bra för 

dem att se att det har stor betydelse och inverkan att de är med sin familjemedlem. 
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Besök på psykiatriska avdelningen St Claras sjukhus 

Besök på sjukhuset i Trento, psykiatriavdelningen, där mötes vi av Claudia som berättade om sin 

resa till att bli UFE. Mycket trevligt bemötande. UFE är behjälpliga med att svara i telefon, ta emot 

besökare och visa tillrätta på sjukhusavdelningen. De finns där också för de inneliggande patienterna. 

UFE kan tillexempel följa med till frissan, på promenad eller vad patienten nu önskar sällskap med 

att göra. För det är nog inte så muntert att gå utanför dörrarna ensam när man börjar piggna till efter 

krisen personen varit i. UFEs egna erfarenheter inger hopp. Alla parter växer genom att man kan vara 

till hjälp. 

Psykiatriska avdelningen är en öppen avdelning sedan januari 2011. UFEs medverkan är mycket 

viktigt på avdelningen och är ovärderlig numera. De behövs verkligen, någon måste visserligen alltid 

vara vid dörren för att se vem som går ut eller kommer in. Då är det bra att UFEs finns, för då kan 

personalen sköta sina andra sysslor. UFEs  kan också notera saker som personalen och läkaren inte 

uppmärksammar. Arbetssättet skapar visserligen mer arbete för alla men det är ju för patienterna som 

alla inklusive personalen jobbar där. UFE har inflytande utan att för den skull överta någon personals 

position. 

Patienterna tränar sig i att ta eget ansvar, och att det går att lita på dem. 

Kontakten med MHC sker varje morgon, någon åker alltid till MHC:s morgonmöte. 

MHC skickar fax varje kväll – och ger en lägesrapport. 

Arbetsschema 

Tisdagar och onsdagar kommer Team 1 o 2 till sjukhuset och planerar med patienterna. 

Treskiftsarbete 2 nattsjuksköterskor, terapeuter, undersköterska. UFE finns i tjänst vid varje dagpass, 

är behjälpliga vid olika aktiviteter.   

UFEs arbetsuppgifter: 

 

* Förbereda frukost 

* 9.40 Ronden - UFE alltid med 

* Möte kring patienterna 

* Patienterna är alltid involverad i vad som händer, t.ex vårt besök 

* Läkaren beslutar varje dag tillsammans med resp patient vilka som kan lämna sjukhuset ensam. 

 När vi var på besök var det 14 patienter inne på avdelningen.   

Det kan komma patienter från MHC eller från Akuten. Alla kan delta i olika aktiviteter som att sy, 

yoga m.m Alla gör det man kan utifrån den egna förmågan för tillfället. Andra aktiviteter är: 

* Doing Together Forum 
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* Film/Bio 

* Besök av volontärer 

* Vistas i lugn och ro, ha det tyst omkring sig 

* Patienten stannar normalt 2 veckor 

* Varje patient har ett eget program 

* Samarbete med familjen och/eller närstående 

* Hjälp med ex myndighetskontakter o dyl  

* Ibland på grund av platsbrist får någon patient skrivas ut och skrivas in på MHC istället, där finns  

öppna vårdplatser 

* Inga bestämda besökstider men ändå begränsade 

* Att bälta patienter är inte längre tillåtet 

* Aggressivitet hos någon patient - hjälp av polisen 

* Möjligt att låsa dörren till psykiatriska avdelningen. Läkaren tar det beslutet. Team möte efter - hur 

gå vidare 

* Drogproblem - SERTE en organisation som dom vänder sig till 

* Patienter med dubbeldiagnoser - hamnar på en annan avdelning 

* Barn /Unga - egen avdelning 

Adriana - UFE berättar: 

Hon föredrar att arbeta på avdelningen, får fin kontakt med patienterna, känner som om det är en stor 

familj. Bra för alla, detta är en viktig relation för patienterna för att kunna återhämta sig. UFE inger 

hopp.  

De har haft fest på avdelningen, bl.a sex volontärer målade en vägg utomhus. 80 personer var med på 

festen, vissa patienter bjöd in sina familjemedlemmar och några var kvar på sina rum på grund av 

oförmågan för tillfället att umgås med andra människor. De kunde ta del av festligheterna i 

efterhand, personal och UFE.s kunde berätta och målningarna finns ju kvar. 

Tisdag kväll:  

Eftersom vi skulle lämna Casa del Sole redan 08.20 på onsdagsmorgonen bad vi en av killarna som 

vi träffade på Casa AMA att fixa kaffe till oss före avresan. Det var helt OK. Baren öppnades inte 

förrän 08.30 -09.00 
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På kvällen satt vi matsalen eftersom det var Yoga lektion på den våningen där vi bodde, och de ville 

inte bli störda. Då hade vi tillfälle att se hur de boende hade det. De tittade på tv och det var hur lugnt 

som helst, man kände inte av att det var psykiskt sjuka människor runt om oss.  

Onsdag morgon: 

 Några av oss åt egen medhavd frukost i matsalen och kaffe fick vi som utlovat, det var starkt och 

gott. Vi fick skorpor och kex och marmelad till kaffet. 

Det kändes roligt att kunna tacka och visa uppskattning, det blev en fin avslutning på Casa del Sole 

vistelsen. Det sista vi gjorde var att köpa kassar som de sydde av kaffepaket. Dessa kassar blev ett 

kärt och speciellt minne för oss. 

Besök i stadshuset i Trento.  

Borgmästaren hälsade oss välkomna. Det kändes som om hon träffat oss tidigare men det kanske 

berodde på att hon träffade Margit och Katriina när de var där i september i fjol. Vi presenterade oss 

och våra olika verksamheter hemma i Sverige.  

Till sist  

Vi tackade Dr Renzo De Stefani för det här fantastiska besöket. Nästa gång ses vi i Jönköping den 19 

maj då de kommer till vår konferens ”Vi gör jobbet tillsammans”. 

 

Sirkka Rothzén   Jonas Hagvall 

0705-31 51 91   0765-60 04 13  

e-mail: sirkka_rothzen@hotmail.com   e-mail:  riks-sph@telia.com 

Ingår i styrelsen för NSPH i Jönköpings län Ingår i styrelsen för NSPH i Jönköpings län 
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