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Kapitel 17: Case management och 
integrerade vård- och stödinsatser

Kapitlets första utgåvan författadav 
Tommy Björkman & Bengt Svensson

Bakgrund till kapitlet

• Komplexiteten i vårdorganisationen och det 
samhällsbaserade stödet har ökat (delade huvudmän),

• Personer med psykisk ohälsa och funktionsnedsättning 
får inte det stöd de behöver,

• Ökat behov av samordning och koordination av vård‐
och stödinsatser,

• Detta har mötts med case management och under 
senare år av integrerade vård‐ och stödinsatser,

Exempelpåmodeller: Assertive Community Treatment (ACT) ochFlexibel
Assertive Community Treatment (FACT)
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Case management

• Samlingsnamn för flera olika typer av stödmodeller som 
tex mäklarmodellen, den kliniska case managament
modellen, resursmodeller och intensiv case
management modell.

• Gemensamt är att case managern är en ”spindel i 
nätet”: samordnar utredning och insatser

Utgångspunkten är att personer med psykisk ohälsa med komplexa 
behov (psykiatriska och sociala) behöver samordnade insatser för att 
anpassa sig i samhället.

Målet är att öka personer med psykisk ohälsa delaktighet i samhället

Case management modeller
Modeller Bakgrund till uppkomst Innehåll/uppgift Deltagare per case

manager

Mäklarmodellen Tidigaste modellen, introducerades under 
avinstitutionaliseringen

Identifiera och utreda behov, upprätta 
vårdplan, samordna insatser (ingen 
behandlande funktion)

1:50

Kliniska case management 
modellen

Utvecklades utifrån en växande insikt om 
behovet av att CM själv kan ge vård‐ och 
stödinsatser

Planering, förmedling och samordning          
av insatser. Kan också ge direkta vård‐
och stödinsatser

1:30

Resursmodellen (ex personliga 
ombud)

Utvecklades för att förtydliga deltagarens 
självbestämmande, egna val och resurser

Samma som ovan 1:20‐30

Rehabiliteringsmodellen Betonar deltagarens egna önskemål och val 
snarare än traditionella behandlingsmål (tex 
symtomkontroll)

Betoning på insatser för att stärka 
färdigheter som underlättar för personen 
att leva i samhället och uppnå personliga 
mål.

1:20‐30

ACT och andra intensiva case
management modeller

Utvecklades som ett svar på att övriga modeller 
ansågs otillräckliga ‐ behov av mer intensiva och 
heltäckande insatser

Skall kunna förmedla i princip alla vård 
och stödinsatser

1:10
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ACT och andra intensiva case
management modeller

• ACT är ett samhällsbaserat behandlings‐ och 
rehabiliteringsprogram som integrerar vård‐ och 
stödinsatser,

• Ansvaret för vård och stöd ligger på hela teamet, så kallad 
delad eller teambaserad case management

• Utvecklades i USA på 70‐talet och vänder sig till personer 
med komplex och långvarig psykisk ohälsa och 
funktionsnedsättning.

DYR OCH EXKLUSIV INSATS

Flexible Assertive Community 
Treament (FACT)

• FACT är en lovande ny modell som innebär ett nytt 
flexibelt sätt att organisera vård och stöd utifrån 
brukarens egna villkor

• Metod för intensiv case management enligt ACT inom 
ramarna för ordinär psykiatrisk öppenvård (van 
Veldhuizen, 2007) 

• I stället för att skapa team för de ca 20 % som är i behov 
av ACT, byggs ACT‐funktionen in i ett team som även 
inkluderar de 80 % som inte behöver ACT

• Varje case manager ansvarar för ca 20 deltagare, alltså 
dubbelt så många (1:20) som ett traditionellt ACT team 
(1:10)
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Flexible Assertive Community 
Treament (FACT) forts.

• Brukarnas behov styr intensiteten i de stöd‐ och 
vårdinsatser som ges

• Teamet kan snabbt skifta mellan olika nivåer av 
omhändertagande

• Teamet har en tydlig inriktning på återhämtningsinriktade 
vård‐ och stödinsatser

• Vård och stöd ges i nära samverkan mellan psykiatrisk 
öppenvård och heldygnsvård, samt socialtjänst.

Integrerade vård- och stödinsatser i 
Sverige idag

• Byggt på lokala initiativ, enstaka projekt

• Personligtombud i kommunerna (introducerades i 
samband med psykiatrireformen 1995)
• Minskat vårdbehov, förbättrat fungerande i vardagen, bättre 

socialt nätverk och livskvalitet

• Psykosteam omvandlas till FACT‐team
• Forskningen visar på snabb implementering, vinster för 

deltagarna och personalen

• Några få ACT‐team (bland annat i Malmö)

För ACT krävs större geografiskt område än vid FACT och större ansträngningar 
att implementera arbetssättet.
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Avslutande kommentarer

• Framväxt av positiv psykiatri =   
• fokus personlig återhämtning,
• begränsad användning av heldygnsvård,
• betoning på öppna vårdformer och 

återhämtningsinriktade insatser.

• Möjliggöra personlig återhämtning=               
Psykiatrins och socialtjänstens insatser 
behöver ge möjlighet till

• Samhörighet
• Hopp och optimism
• Identitet
• Meningsfulla aktiviteter
• Egenmakt Ställer höga krav på effektiva evidensbaserade och 

person-centrerade integrerade vård-och stödinsatser


