
Lyft blicken, bryt mönstret och tro på förändring 

 I en anställningsintervju med en psykiatriker nyligen ställde jag frågan: ”Om du skulle bygga upp 

Sveriges bästa psykiatriska team, vad skulle du göra?” Svaret jag fick var ”Jag skulle satsa mycket mer 

intensivt på en aktiv arbetsrehabilitering och sysselsättning.”  

Detta är ett påstående som många av oss spontant skulle ställa oss bakom. Psykiatrisk behandling 

samverkar med det livssammanhang individen befinner sig i. Att bli frisk handlar därför inte bara om 

att ta emot en behandling. Patienten behöver aktivt stöttas, så att han eller hon kan ta plats i ett 

meningsfullt sammanhang. Men trots det ganska självklara i detta, finns det fortfarande patienter 

som inte får aktiv rehabilitering under sin sjukskrivning. Det kan i värsta fall handla om år av 

pågående sjukskrivningar.  

Psykiatrins samarbete med kommuner, samordningsförbund, arbetsförmedling och försäkringskassa 

är en hävstång för att den långtidssjukskrivna patienten ska få pröva sin förmåga och ta steg mot ett 

mer meningsfullt liv. Patienterna behöver snabbt få rätt rehabilitering, bedömning och ersättning 

utifrån sina enskilda förutsättningar. Samverkan blir avgörande. Vi behöver alla lyfta blicken utanför 

vårt eget ansvarsområde och se helheten – och även tro på möjligheterna. Hur gör vi?  

I april förra året började ett ambitiöst projekt, som fortfarande pågår: Öppenvårdspsykiatrin och 

Försäkringskassan Halland upprättar gemensamt en effektiv och trygg sjukskrivnings- och 

rehabiliteringsprocess, genom offensiva arbetsmetoder, utbildning och ett nära samarbete kring den 

enskilda patienten. Målgruppen är personer med långvarig sjukskrivning. Fokus har legat på unga 

patienter.  

Detta har fungerat när alla har ansträngt sig gemensamt och vågat lyfta blicken, prova nya insatser 

och bytt sjukskrivningen mot rehabilitering och aktivitet. Individer, även de med en lång historia av 

sjukskrivningar bakom sig, växer och utvecklas när förväntningar höjs och man får pröva sina 

förmågor. Passivitet, ensamhet och bristande självförtroende ersätts då med aktivitet och med 

känslan av att vara i ett sammanhang. 

Den rörelsen speglar ett mänskligt behov. Klivet ut i ett sammanhang stödjer behandlingen. 

Erfarenheterna säger att det också är möjligt att nå fantastiska resultat om vi lyfter blicken, vågar 

pröva nytt och inte ger upp inför vanan och uppgivenheten. Vi som arbetar med mänsklig förändring 

behöver vara optimistiska om individernas möjligheter i stället för att se svårigheter. Vi måste ta 

ställning mot vanemässiga förväntningar, tro på förändring och våga agera. Först då kan den 

förändringen bli verklighet.  

Rehabkoordinatorerna inom öppenpsykiatrin har haft en betydande roll i arbetet, som har letts av 

processansvarig Frida Lindh som nu ersätts av Johanna Odeén. 
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