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Förvirande och/eller paradoxal 

 

 

 Den bio-medicinska modellens dominans 

 Vetenskaplig och logisk 

 Och ändå i kris 



Förvirande och/eller paradoxal 

 

 

Fler och bättre diagnos(tik) 

Fler och bättre läkemedel 

Fler och bättre behandlingar 



Förvirande och/eller paradoxal 

 

 

 Fler och ”svårare” patienter 

 

 Fler och ”svårare” ”sjukdomar” 

 



Förvirande och/eller paradoxal 

 

 Fler och bättre behandlingar 
 

 Fler ”kroniska” tillstånd och sjukdomar 
 

 

 Många personer återhämtar sig 

 

 Finns det någon koppling mellan behandling 

och personernas tillstånd? 



Psykiatrin 
– en medicinsk specialitet? 

 Objektivt mätbara symptom 

 



Objektiva bedömningar? 

 

 

 Allen Frances skriver om: 

 

 “hur själva observationen förvränger det som 

observeras”. 

 Frances, 2013, s 27  



Objektiva skattningar? 

 
 

 

 Två huvudsakliga källor 
 

 Individens berättelse om sina problem 
 

 Skattningar, Personal och brukarskattningar 

 Inga blodprov, hjärnscanning mm 



Psykiatrin 
– en medicinsk specialitet? 

 Objektivt mätbara symptom 

  – brukarnas berättelser och beteenden 

 



Psykiatrin 
– en medicinsk specialitet? 

 Objektivt mätbara symptom – brukarnas 

berättelser och beteenden 
 

 Rätt och avgränsad diagnos 

 



Objektiva och 
avgränsade diagnoser 

 

 

 ”Det innebär att för närvarande alla diagnoser 

bygger på subjektiva bedömningar som i 

grunden är osäkra och utsatta för nyckfulla 

ändringar” 

 Allen Frances 2013 



Objektiva diagnoser? 

 

 “Kliniskt verksamma doktorer har ofta en 

förkärlek för vissa diagnoser och folk får ofta 

ett flertal diagnoser under sin kontakt med 

psykiatrin. Forskningen bekräftar att bruket av 

olika diagnoser varierar mellan olika doktorer, 

sjukhus och länder”  

 Cooke, 2014 



Psykiatrin 
– en medicinsk specialitet? 

 Objektivt mätbara symptom – brukarnas 

berättelser och beteenden 
 

 Rätt och avgränsad diagnos 

 – Oklara diagnosgränser- Subjektiva 

bedömningar 

 



Psykiatrin 
– en medicinsk specialitet? 

 Objektivt mätbara symptom – brukarnas 

berättelser och beteenden 
 

 Rätt och avgränsad diagnos – Oklara 

diagnosgränser- Subjektiva bedömningar 

 Avpassade behandlingar för respektive 

diagnos 

 



Riktlinjer 

 

 

 Socialstyrelsens 

 ”Nationella riktlinjer för 

 Psykosociala insatser vid 

 schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd”  



Psykiatrin 
– en medicinsk specialitet? 

 Objektivt mätbara symptom – brukarnas 

berättelser och beteenden 
 

 Rätt och avgränsad diagnos – Oklara 

diagnosgränser- Subjektiva bedömningar 

 Avpassade behandlingar för respektive 

diagnos 

  – olika insatser för samma diagnos. Samma 

insats för olika diagnos 

 



Psykiatrin 
– en medicinsk specialitet? 

 Objektivt mätbara symptom – brukarnas berättelser 

och beteenden 

 Rätt och avgränsad diagnos – Oklara 

diagnosgränser- Subjektiva bedömningar 

 Avpassade behandlingar för respektive diagnos– 

olika insatser för samma diagnos. Samma insats för 

olika diagnos 

 Mätbara resultat 

 



Evidenbaserad kunskap 
 

Antidepressiv behandling 
 

 ”Nya” antidepressiva läkemedel (SSRI) 

 ”Gamla” antidepressiva läkemedel 

 Kognitiv Beteendeterapi 

 Psykodynamisk psykoterapi 
 

 Placebo 



Evidens – för vad?  
 

 

 ”Det verkar inte finnas någon evidens till stöd för 

att skriva ut antidepressiva läkemedel utom till de 

allra mest deprimerade patienterna och om 

alternativa behandlingsinsatser misslyckats.” (s 

0266) 
 Kirsch et al 2008 

 



Behandling/neuroleptika 

 

 

 

 Personer som har fått en psykosdiagnos och 

ingen eller en kortvarig neuroleptika 

behandling återhämtade sig i större utsträckning 

än de som fick neuroleptika kontinuerligt. 
 Harrow & Jobe, 2007; 

 Harrow,  Jobe & Faull, 2012; 

 Mosher & Menn 1978 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Harrow%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22340278
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Jobe%20TH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22340278
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Faull%20RN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22340278


Psykiatrin 
– en medicinsk specialitet? 

 Objektivt mätbara symptom – brukarnas berättelser 

och beteenden 
 

 Avgränsade diagnos – Oklara diagnosgränser 

”Schizofreni och liknande tillstånd” 
 

 Avpassade behandlingar – olika insatser för samma 

diagnos. Samma insats för olika diagnos 
 

 Mätbara resultat – Går inte att relatera till någon 

specifik insats. främst i läkemedelsponsrade teser 

med kort uppföljningstider. ”Kronisk” 



Effektiva behandlingar 

 

 Evidensbaserade medicinska behandlingar. 

 

 ”Ironiskt nog så trots att det finns goda skäl till 

att förvänta sig att evidensbaserade medicin 

skulle förbättra folks hälsa, så finns få tecken 

på att den gör det.  

 Every-Palmer & Howick 2014 



Psykiatrin 
– en medicinsk specialitet? 

 

 

 The steady improvement in clinical services 

and rolling out of research evidence has 

given an impression of substantial progress 

in psychiatry. 

 Priebe, Burns & Craig, 2013 

 



Psykiatrin 
– en medicinsk specialitet? 

 

This impression may have obscured the real 

rate of recent scientific advances. It can be 

questioned whether the past 30 years have 

witnessed any scientific discoveries that have 

led to major improvements of practice 

 



Så… 

 

 

 Den medicinska modellen dominerar, men är i 

kris 

 Ett alternativ - 

 En social modell? 



Psykiatrin 
– en medicinsk specialitet? 
 

 

 One possible alternative paradigm is a social 

one 
 

 Even the hardest sceptic must acknowledge the 

abundant evidence of the importance of 

personal relationships in shaping both cause 

and cure of disorders. 

 Priebe, S., Burns, T. & Craig, T. (2013) 

 



Psykiatrin 
– en medicinsk specialitet? 

 

 

 A social paradigm requires research to study 

what happens between people rather than what 

is wrong with an individual wholly detached 

from a social context. 

 



Ett problem 

 

 På 1930 upptäckte man att alla former av 

psykoterapier verkade vara framgångsrika i 

samma utsträckning. 
 

 Det centrala inte diagnosen eller metoden; utan 

gemensamma (icke specifika) faktorer 
 

 – främst relationen 



Gemensamma 
faktorer (Frank & Frank) 

 

 En stark relation mellan den hjälpsökande och en 

hjälpare 

 Meningsfullhet 

 Ny kunskap 

 Hopp om att kunna bli hjälpt 

 Erfarenheter av att förändring är möjlig 

 En emotionell laddning mellan hjälpare och 

hjälpsökande 

 



Återhämtning 

Ett sammanträffande 

 

 Materiella förhållande 

 

 Individen     Andra 

 

 Mening/förklaring 



Återhämtning 

 

 Andra 

 

 Anhöriga och vänner 

 Andra brukare 

 Professionella 

 Hundar 



Hjälpande relationer 

 

 

Hur skapas en arbetsallians, en 

hjälpande relation? 

 

 - Ett problematiskt svar 



Hjälpande 
professionella relationer 1 

 Formell kompetens och ställning 
 

 Accepterar/ej stigmatiserande 

 Våga ta upp saker som man inte vågar med 

vänner 

 Har makt att förmedla resurser och kontakter 

 Besitter kunskap, har en specifik kompetens 

och erfarenhet 

 Tystnadsplikt 



Hjälpande 
professionella relationer 1 

 
 

 She understands me, but she’s trained for that. 

She is trained to be a nurse, she’s trained in 

psychiatry. That’s how she has the kind of 

knowledge that an ordinary person in working 

life doesn’t have. 

 Topor et al, 2006 

 



Hjälpande 
professionella möten 2. 

 

 

 

 

 

 Den professionelle ska förmedla: 
 

 ‘Kindness’ and ‘hopefulness’ (Laugharne et al. 

2011) 
 

 ‘Genuine interest and understanding’ och vara 

‘Nice and pleasant’ (Borg & Kristiansen 2004) 



Hjälpande 
professionella möten 2. 

  

Den professionelle skall vara: 

 ‘nice, friendly, kind, humane, attentive, 

obliging, helpful, patient, genuinely interested 

and genuinely involved’ (Denhov & Topor 

2012). 
   

 Och se brukaren… ”as an ordinary human 

being” (Tidefors & Olin 2011).  



Hjälpande 
professionella relationer 2 

 

 Regelbrott 

 

 Att göra mer än 

 eller 

 någonting helt annat 

 än det brukaren har lärt sig kunna förvänta sig av personal. 

 



En annan bild 

 
 

 Veronika 
 

 Hon är trevlig och snäll 

 

 Snäll! 
 

 Vad är det før professionalitet? 



De professionellas bidrag 
 

 

 Efter att jag hade arbetat en månad kom hon med 

en ros till mig. Den har jag torkat och har 

därhemma. Sådana små grejer… 
 

 

 Förra månaden fick jag låna 100 kronor av henne 

för att jag hade inga pengar till de sista dagarna på 

månaden. Den fick hon tillbaka idag 



 

De professionellas bidrag 

 

Vardagliga handlingar/”små saker” 

 

I en icke vardaglig situation 

I en icke vardaglig relation 



 
 

De professionellas bidrag 

 

Inte för alla 

 

En orättvisa 



 

De professionellas bidrag 

 

” Det allra viktigaste som min terapeut har gjort för 

mig är att han höll ut med mig så många år. (…) 
 

   Han utnyttjade inte de små knepen som många 

terapeuter använder sig av när de byter jobb – att 

göra sig kvitt patienterna.” 



 

De professionellas bidrag 
 

” Han tog med mig till fyra olika arbetsplatser.Om 

han byter jobb, så fortsatte jag och var med på 

flyttlasset. 
 

   Hela tiden markerade han att han hade tid för mig. 

(…) Och det var väldigt tryggt. ” 



 

De professionellas bidrag 

 

Utifrån den professionelles behov/lust 

Har sett något hos brukaren 

Beredd att ta en risk för det 

Emotionellt laddat 

Tycker om brukaren 



De professionellas bidrag 

 

 Då fick jag komma till en arbetsförmedlare. Vi 

började snacka om jobb, men ganska snabbt så satt 

jag där och beskrev vad jag upplevde. 

 Och den personen var intresserad, lyssnade och 

inte bara lyssnade, utan kunde ställa frågor också. 

Så att när jag hade berättat någonting så var det 

någonting i det som jag hade berättat, som hon 

frågade om 



De professionellas bidrag 

 

 Därmed kände jag att det fanns intresse för det. 

Och jag såg fram emot våra träffar. Jag kunde 

tänka att jag får inte ta livet av mig, för att jag 

måste träffa henne för att vi skall fortsätta att 

språka. 

 Jag kände att hon inte var likgiltig. Egentligen 

skulle vi prata jobb, men inte gjorde vi det. 



De professionellas bidrag 

 

 Och så fick det ta sin tid. Vi satt inte sådär 

snävt inbokade, jo tiden jag skulle vara där, 

men sedan fick det ta sin tid litegrann. Att 

känna det var oerhörd värdefullt. 

 Hon fick höra mycket, men hon stod ut med att 

lyssna och vara intresserad och tyckte att det 

fanns någonting som gav henne något tillbaka. 



 

De professionellas bidrag 

 

Utvald 

Att ha ett värde 

Ömsesidighet 

”Som kompis” 

En annan professionalitet 



De professionellas bidrag 

 

 

 Laugharne et al. (2011): 

 

 helping professionals go ‘beyond expertise’ (p. 7) 

 ‘beyond their professional responsibilities’ (p. 7) 

 ‘beyond professional duties’ (p. 8). 
 



De professionellas bidrag 

 

 

 Borg & Kristiansen (2004): 

 

 ‘go beyond their professional role’ (p. 501). 

  ‘stretch the boundaries of what is considered the 
“professional” role’ (p. 493) 

 ‘on the edge of what is typically considered as 
‘professional conduct’ (p. 499).  
 

 



De professionellas bidrag 

 

 

 

 Ware, Tugenberg & Dickey’s study (2004) 

 

 ’willingness to go out of their way to be helpful’ 

 ‘suspending briefly, the constraints of formal 
client–practitioner roles’ 

 “going above and ‘beyond the call of duty’ (p. 
556). 
 



De professionellas bidrag 

 

 Topor et al. (2006) 

 

 ‘above and beyond the job description’ (p. 29) 

 ‘professionals [who] did not do what was expected 
of them’ (p. 31). 
 

 Denhov & Topor (2012) 

 

 ‘willing to bend the rules’ (p. 6) 

 ‘that there is a definite, if somewhat flexible, 
boundary to the private domain’ (p. 5).  

 



 

Olika professionalitet? 

Som distans Som närhet 

Tid Given Förhandlingsbar 

Rum Bestämt Öppet 

Jag Neutralt Tydligt 

Relation Ensidig Ömsesidig 



Sociala villkor 
och psykisk tillstånd 

 

 

 Personer med egna erfarenheter av psykiska 

problem lyfter ofta ekonomin som sitt främsta 

problem. 

 Topps-Bengtsson & Hansson 1999 



Sociala villkor 
och psykisk tillstånd 

 

 

 De vanligaste missnöjen som noterats i 

forskningen handlar om ekonomin, sociala 

relationer och hälsa. 

 Hanson et al. 2002 

 



Pengar som möjlighet? 

 
 

 Terms used in descriptions of the poor, 

including apathy, resignation, low self-esteem. 

Alienation, and distrust of other, are also 

commonly used to describe chronic mental 

patients. (s 954) 

 Cohen 1993 

 



Psykos & social isolering 

 

 Andreasen (1984) beskriver symptom som hör 

till schizofrenidiagnosen: 

 … inability to follow through on tasks 

(avolition), inability to enjoy relationships with 

other people (asociality), and inability to feel 

and express emotions (affective blunting). (s. 

59) 

 



Psykos & social isolering 

 

 Socialstyrelsen (2010) beskriver exempelvis 

personer med en psykosproblematik:  

 De är ”försjunka i sig själva”. De ”lever i sin 

egen värld, ter sig inaktiva med nedsatt 

drivkraft.” Ett annat förekommande symptom 

är en ”oförmåga att fatta beslut”. 



Studien 

 

 Ingemar Ljungqvist, Alain Topor, Henrik 

Forssell, Idor Svensson. Larry Davidson 

 Money and Mental Illness: A Study of the 

Relationship Between Poverty and Serious 

Psychological Problems 

 Community Mental Health Journal 



En svensk studie 
- Några utgångspunkter 

 

 Allvarliga psykiska problem 

 Bristande verklighetsförankring 

 Ensamhet/isolering 

 Asocialitet 

 Oförmåga att uppskatta relationer med andra 

personer 



En svensk studie 
- Några utgångspunkter 

 

 

 

 Insatsgrupp - Karlskrona kommun (100 

personer) har fått ett ”aktivitetsbidrag” på 500 

SEK i månaden att disponera fritt för sociala 

aktiviteter under en period på nio månader  

 



En svensk studie 
- Några utgångspunkter 

 

 

 Jämförelsegruppen - Ronneby kommun (36 

personer) Har ej fått aktivitetsbidrag utan 

ersättning för att medverkan i skattningarna 

 



En svensk studie 
- Några utgångspunkter 

 

Samtliga medverkande har skattats (egen 

skattning och professionell skattning): 

innan studiens start 

mot slutet av insatsperioden  

6 månader efter insatsperiodens slut (ej ännu 

sammanställt)  

 



En svensk studie 
- Några utgångspunkter 

 Följande har skattats 

symptom  

funktionsnivå 

livskvalitet  

socialt nätverk  

Självbild 
 

Vi har även följt upp slutenvårdskonsumtionen 

 



En svensk studie 
- Några utgångspunkter 

 

 I insatsgruppen har ett strategiskt urval på 16 

personer intervjuats i samband med 

skattningstillfällena. Innan, i slutet efter sex/sju 

månader och 6 månader efter insatsens slut.  

 Intervjuerna fokuserar på pengarnas roll för 

personernas sociala och psykologiska liv samt 

hur de brukat sitt aktivitetsbidrag och med vilka 

följder. 



Resultat 

Statistiskt signifikant förbättring i insatsgruppen 

beträffande 

Mindre ångest och depression 

Bättre livskvalitet  

Förbättrad självbild 

Större tillfredsställelse gällande sociala relationer 

Ingen statistisk signifikant förbättring i 

jämförelsegruppen 

 



Socialt eller medicinskt? 

 Social tillbakadragenhet 

 Minskat socialt nätverk 

 Förändrad sammansättning i socialt nätverk 

 ”Apati” 

- 

 Symptom på psykisk ”sjukdom”? 

 Eller 

 Följder av dåliga sociala livsvillkor? 



Pengar som möjlighet? 

 Pengar - Socialt samspel - Identitet 

 

 Pengar… 

 … öppnar olika platser, handlingsutrymmen 

och sociala samspelsmöjligheter. 

 Dessa i sin tur leder till olika erfarenheter, 

 Vilka, i sin tur, påverkar individens självbild 

och identitet. 



En social modell 

 

 Om ”symptomförbättring” kan uppnås via 

sociala insatser. 

 Kanske inte symptom på någon sjukdom 

 Kanske är det inte frågan om någon sjukdom? 

 Vad i så fall? 



 


