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Evalueringsinstrumenter 
om recovery (NAPA) 



 

 

 

En problematisk situation 

 



En problematisk situation 
 

 

 Å ena sidan 
 

 Brukarinflytande 

 Erkännande av personernas egen 

erfarenhetskunskap 

 Individualiserade insatser 

 Se personen i sitt sociala sammanhang 



Å ena sidan (forts.) 

 

 

 Involvera pårörende och det sociala nätverket 

 Bygga allians 

 En hjälpande relation 



En problematisk situation 

 

 Å andra sidan 
 

 Allas rätt att få samma insatser (av hög kvalitet) 

 Nationella rättningslinjer 

 Packelösningar (på svensk: 

”vårdprocesskartor”) 

 



Å  andra sidan (forts.) 

 

 Kontroll 

 Evalueringsinstrument av personen, av 

relationen, av recovery 

 Dokumentation att de professionellas arbete 

stämmer med packelösningarnas recept 

 ”Compliance” ”Följsamhet” att göra som 

doktorn har sagt 

 



Ett problem 
 

 Från centralt håll prioriteras båda saker 

 Men 

 De utesluter varandra 

 Personal och brukarna fångade i denna 

motsättning mellan 

 Brukarnas önskemål 

 Deras erfarenhetsbaserade kunskap 

 De regler som ska tyra deras arbete 



En grundläggande förändring 
 

 

 

 

Tillit -----------------------Misstro 
 

 Mellan centrala och lokala myndigheter 
 

 Mellan ledning/beställare och 

vårdarbetarna/utförare 
 

 Mellan professionella och brukarna  



Misstrons verktyg 

 
 

 

 Misstron mot de professionella tar sig idag 

uttryck i 
 

 Riktlinjestyrda insatser 

 Förbestämda o schemabundna metoder 

 Ökade dokumentationskrav 



Kunde vara ok 

 

 

 Centralstyrningen och kontrollen kunde vara 

ok. Om 

 de var effektiva 

 Fler mådde bättre 



Vi har ytterligare ett problem 

   

 

 En växande klyfta 

 

 mellan den dominerande retoriken och 

 vad forskning och erfarenheterna pekar på. 



Löften 

 

 

 Löften om en praktik som bygger på vetenskap 

(förklaringar till psykiska ”sjukdomar”, 

Nationella riktlinjer…) 

 Löften om bättre (och fler) diagnoser 

 



Löften 

 

 Löften om bättre mediciner och andra 

behandlingar (mer effektiva, mindre bi-

verkningar)  

 Löften om att det ska gå bättre för personer som 

mår psykiskt dåligt (Bot, bättring, 

återhämtning) 

 



Men 

 

 

 Det finns inga siffror om att det går bättre för 

brukarna 

 Flera får diagnoser 

 Diagnoser sägs vara på livslånga sjukdomar 



Och så det där 
med att komma sig 

 

 

 Att komma sig från allvarliga psykiska och från rus 

är inget nytt. 

 

 Det har man alltid gjort. 



Årtal Att komma sig 
Totalt 

Att komma sig 
Socialt 

Sammanlagd 
bättring 

1901 – 1920 20 40 60 

1921 – 1940 12 29 41 

1941 – 1955 23 44 67 

1956 – 1985 22 45 67 

Att komma sig från 
allvarliga psykiska problem 



Och så 
det där med att komma sig 

 

 

 

 I årtionden har det varit resultatet av en brukar (och 

en professionell) praktik. 

 Den lågmälda, men upproriska kreativitet hos 

brukare, anhöriga, boendestödjare, sjukepleijer, 

socionomer och även psykologer och psykiatrer.  

 Foucault: ”Subjugated knowledges” ”Förtryckta 

kunskaper” 

 



Att komma sig 
att recoverera sig? 

 

 Tills 

 ”att komma sig” blev 

 ”Recovery” 

 En speciell professionell praktik som riskerar 

att byråkratisera och medikalisera 

människornas arbete med att uppfinna 

bedringsstrategier.  



Ett sista 
problem för stunden 

 

 

 Den bio-medicinska modellen 

 Psykiska och rus problem är sjukdomar 

 Forskning för att finna basen i kroppen 

(hjärnan) där sjukdomen sitter 

 Därför viktigt med ”rätt” diagnos 

 Rätt diagnos är grunden för rätt behandling och 

därmed för bedring 

 



Orsaker 

 
 

 It har never been documented that any of the 

large psychiatriv diseases is caused by a 

biochemical defect 

 and there is no biological test that can tell us 

whether someone has a particular disorder.  

 Götzsche, 2013, 199 

 



Objektiva 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 



Den rätta metoden? 
The dodo-bird verdict 



Gemensamma faktorer 
(Frank & Frank) Icke-specifika 

 

 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 

 



Så… 
 

 Tilltro och tillit… 

 Evidensbaserade 
 

 

 Så varför så ofta leta världen runt (USA o 

England) efter Metoden…? 

 istället för att fråga brukarna och personalen 

vad vi redan gör som hjälper människorna 

 Och göra mer av det… 



Double Recovery 

 

 En studie där vi intervjuade 

 Personer som haft både en psykisk och en rus 

problematik 

 Personalen som arbetat med dem 

 Fråga. Vad hjälper att komma sig från denna 

dubbla problematik? 



En grov uppdelning 
 

 Första steget; en erfarenhetsbaserad uppdelning 

av personerna: 

 De som hade erfarenheter av och tillgång till: 

 ett stödjande socialt nätverk 

 en del materiella resurser (boende, ekonomi) 

 en viss tillit till sig själva. 

 Ansågs ha bättre förutsättningar för att komma 

sig 



Recovery capital 

 

 De som inte fastnar har tidigt upplevt någon 

form av självtillit, det finns en diskrepans 

mellan hur det är nu med hur det har varit. 

Någonting har någon gång funkat och det 

skapar nu en känsla av obehag (”jag vill 

egentligen inte ha det så här”). Det finns 

någonting vi kan använda oss av.  



En grov uppdelning (2) 
 

 Och de som saknade: 

 ett stödjande socialt nätverk utanför 

ruskretsarna 

 En tillit till sin egen förmåga att etablera 

hjälpande relationer 

 Ett tilltro till sin egen förmåga att förändra sin 

situation 

 Krävde en annan hjälp 

 



Första steget 
– etablera tillit till den professionelle 

 

 

 1. Acceptans. Inte reducera personen till sin 

diagnos, sina problem och tillkortakommanden 

 Men inte förneka dessa problem och 

svårigheter 



Första steget 
– etablera tillit till den professionelle 

 

 

 2. Visa att den professionelle går att lita på. 

 Ofta små konkreta situationer 

 Där ord och handlingar hänger ihop. 

 Som leder till konkreta praktiska förändringar 

för personen 

 



Förutsägbar 

 

 Det viktiga är att vara förutsägbar, att skapa den 

där tilliten, att vi gör som vi säger, vi följer upp 

saker, vi uttrycker nyfikenhet och intresse. Vi 

är inte dömande (och det är inte alltid så lätt). 

Att de känner sig sedda och bekräftade och att 

vi är där när vi säger att vi ska vara där.  



Detaljer som 
bygger upp hela förhållandet 

 ... Jag ringer och talar om att jag kommer (även 

om vi har avtalad tid) – man har en dialog 

redan där. Så mitt besökt är väntat när jag 

kommer – allt för att ta bort kontrollant-

stämpeln. 

 Jag ringer på dörren och tar av mig skorna när 

jag kommer in. Många säger ”Du behöver inte 

ta av dig skorna”, men då säger jag: ”Du skulle 

ju göra det, om du kom hem till mig”.  



Acceptera 
för att kunna förändra 

 

 …att försöka acceptera och få dem att börja 

förändra sig, vilket är något de själva vill för 

ofta så vill man ju sluta med sitt alkoholintag, 

missbruket. 

 Det gäller att locka, gå med på ett öppet AA-

möte, eller gå med till vårdcentralen på 

öppenvården, man får vara väldigt aktiv i 

början, att man erbjuder en förändring 



Detaljer som 
bygger upp hela förhållandet 

 

 

 Jag besöker den här människan i hans hem. Det 

finns väldigt mycket hospitalisering hos de vi 

kommer till; de har haft långa tider på 

institutioner. 

 Så jag hälsar, sätter mig i köket och vi börjar 

snacka - det är jätte viktiga saker. De detaljerna 

bygger upp hela förhållandet – det blir ett 

riktigt besök. 



Uppnå konkreta mål 

 

 Konkreta förbättringar i levnadsvillkor 

 

 En materiell bas för ett nytt liv 

 En erfarenhet att förändring är möjlig 

 Well-being 

 Tillitt till den professionelle en omväg till ett 

självförtroende 

 



En slags försäljare 

 

 Vi ska försöka fixa det här tillsammans”. Man 

är ju en slags försäljare. 

 När han börjar ta det jag levererar på allvar, att 

det händer något. 

 Sen är det ju inte att han slutar med dricka eller 

knarka på en gång utan man får en slags allians, 

en känsla att det här kan nog hålla hela vägen.  



Vändpunkter 

 

 

 Från tillit till personalen till tillit till sig själv 

 Personen tar egna initiativ och nya steg i 

processen med att komma sig 

 Stärker vidare självförtroendet, individens bild 

av sig själv 



 

 

 När det börjar gå framåt i vår önskade riktning 

– ganska ofta handlar det om en lite ökad tilltro 

till den egna förmågan. Hitta en självtillit. 

 Jag tänker att vi försöker hjälpa våra klienter att 

få kontakt med någon sorts tilltro till sig själva.  



Gensidighet 

 

 Som ett led i att processen med att komma sig 

blir hållbar/långsiktig, spelar situationer där 

personen kan ge tillbaka något till dem som 

hjälpt honom/henne 

 eller andra som befinner sig i den situation 

han/hon lämnat  



Förändrings väg 

 

 Förändringar i en persons liv och självbild 

 Genom att tillföra den person 

 Resurser 

 Och erfarenheter att förändring är möjlig 

 Via en relation som bekräftar honom/henne 

bortom sina problem 



Någonting att ge 

 

 När de känner att de har något att bidra med, att 

de ger någonting till människor, till samhället. 

Att de behövs. Det kan vara allt från att de 

diskar kaffekoppen, eller att de gillar hundar 

och vill jobba på hunddagis. 

 Att de har någonting att ge. 



Recovery capital 

 

 

 

 Recovery capital: “a body of resources that can 

be accumulated or exhausted.” 

 Cloud & Granfield (2008, 1972) 

 

  

 



Olika former av recovery capital 
 

 Vägen till en tillitt till sig själv (personligt 

kapital) 

 Via tillit till en person/den professionelle 

(identitets kapital) 

 Och skapandet av en materiell bas för livet 

(ekonomiskt kapital) 

 Som leder till uppbyggnaden av positiva sociala 

nätverk (socialt och relationelt kapital) 



Recovery capital. Mängd, 
blandning och motivation 

 

 

 The impact of RC depends on both its quantity 

and its spread. 

 The decisive factor is the persons’ own 

motivation to start and pursue this uncertain 

and demanding journey. 

 Tew (2013)  

 



En praktik 
i motsättning till packelösningar 

 

 En praktik ofta i motsättning till 

evalueringssamhället 
 

 Det måste få ta tid. En dimension om man har 

missbruk är kravet från olika verksamheter att 

man måste vidare. De frågar ”Hur långt har du 

kommit?”. Det ska gå fort… men det måste få 

ta tid. Och det är viktigt att vi kan stå kvar trots 

att det stormar.  



Från tillit till personalen 
till tillit till sig själv 

 



Om inte… 

 Starta kontakten med att visa sin egen 

tillförlitlighet och accepterande av den andre 

 Tillsammans med personen uppnå ”små” 

påtagliga förändringar 

 Dessa erfarenheter kan leda till 

 Ett förtroende för/en tillit till den professionelle 

 Som ett första steg till att känna tillit till sig 

själv som en agent 



Olika former av recovery capital 

 Respekt - personal capital 

 De första förändringarna riktade till personens 

materiella levnadsomständigheter 

(bostad/ekonomi) – economic  & social capital 

 Grundar ett hopp om att förändring är möjlig - 

capital 

 Leder till ”trust” för den professionelle – 

relationship capital 

 Leder till ”trust” för sig själv – identity capital 


