
mot personer som står arbetsmarkna-
den nära, vilket tyvärr huvuddelen av de
personer vårdkedjeprojektet fokuserat
på inte är. Inriktningen är att de samar-
betsverksamheter som inriktat sig mot
människor med tyngre problematik
skall in i de finansiella samordningsför-
bunden, vilket då innebär att den grup-
pen prioriteras bort. Genom att inte
samarbeta och inte se till helheten ökar
naturligtvis risken för psykisk ohälsa
och även risken för kriminalitet beting-
ad av psykiskt sjukdom. Har vi råd?

När det gäller de goda exemplen och
samarbetet, så kan information om des-
sa hämtas från Socialstyrelsen samt från

rapporten »Framtidens Vårdkedja – en
motorväg med smidiga av- och påfar-
ter«, som arbetsgruppen kring »Vård-
kedjan« gett ut.

Nationella Psykiatrisamordningen
har kommit med många utvecklingsför-
slag. Vi i arbetsgruppen kring Vårdked-
jan vill att ett liknande uppdrag ges till
en grupp sammansatt av olika huvud-
män för att fortsatt stödja verksamhe-
ten, men inte överta Socialstyrelsens
kontrollerande funktion. Målet bör vara
att stödja i stället för att styra.

■ Potentiella bindningar eller jävsförhållan-
den: Inga uppgivna.
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ns■ De våldsbrott som utförts av psy-
kiskt sjuka personer och som upp-
märksammats i medierna de senaste
åren har väckt många frågor kring den
psykiatriska vården. Därför tillsatte
Nationella psykiatrisamordningen
arbetsgrupperna »Vårdens innehåll«,
»Kompetensutveckling« och »Vård-
kedjan« som intimt hör samman. 

Vårdkedjeprojektet har identifierat
många utvecklingsområden. Ett områ-
de gäller brister i samverkan. Det gäl-
ler såväl barn och ungdomar som vux-
na. Bättre samverkan mellan olika par-
ter, myndigheter, landsting med flera
måste komma till stånd.

Samverkan behövs emedan en allt
större andel av patienterna och klien-
terna inom rättspsykiatrin, allmän-
psykiatrin och kriminalvården har en
mycket komplicerad problematik. Pa-
tienterna kan ha flera psykiatriska

sjukdomstillstånd, kroppslig sjukdom,
missbruk och stora sociala problem,
och vissa ägnar sig åt kriminalitet. Ett
mer individualiserat omhänderta-
gande kan troligen lindra psykisk sjuk-
dom. 

Oavsett vilka resurser som tilldelas
psykiatrin måste man även väga in oli-
ka samhällsfaktorer. Folkhälsan påver-
kas i hög grad av samhällsutveckling-
en. Människors upplevelse av delaktig-
het och inflytande verkar ha utvecklats
negativt, särskilt bland unga. 

Psykisk ohälsa kan i hög grad påver-
kas av förebyggande arbete, såsom in-
satser för att minska alkohol- och nar-
kotikamissbruk, föräldrastöd, åtgärder
för att öka människors delaktighet och
möjlighet till socialt stöd. Det sist-
nämnda är av särskild betydelse för
den psykiska hälsan. Allt detta kräver
samverkan.

Bakgrund till Vårdkedjeprojektet

■  På ett trist möte i FAOs stora ses-
sionssal i Rom för länge sedan slog jag
ihjäl tiden med att titta på porträtten
längs väggarna. 12/15 (alla män) bar rök-
verk i händerna! 

Varje tid har sina uttrycksformer –
ska vi ta bort vapnen i officersmässarnas
porträtt (man kan göra sig illa!) eller
husdjur, frukt och bär i damporträtt
(beakta allergirisken!)? Dom super på
holländska barocktavlor, och ävenledes
förekommer oskyddat sex i konsten.
Rita in kondomer? 

Inga nya cigarrer – men låt de gamla

sitta kvar. Ingen visste bättre om risker
när porträtten målades. Så såg herrar ut
– på den tiden. Min morfar var professor
i porträttmålning, och jag har sett otali-
ga stora män avmålade. Han tyckte all-
tid att det var svårt att göra något vettigt
med händerna i bild. Damer fick blom-
mor, parasoller, solfjädrar eller katter
och herrar rökverk. Morgondagens män
bär sannolikt mobiltelefon eller iPod.
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Cigarr igår – mobiltelefon i morgon?
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