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Per Skåléns besök 

Mötet handlade till stora delar om reflektioner efter torsdagens föreläsning med professor Per 
Skålén om innovationsgrupper och delaktighet för brukare och medarbetare. Per var även med och 
träffade brukarorganisationerna i mindre grupp på Bryggan under fredagen. 

Föreläsningen finns att se i efterhand: 

Del 1: Inledning med Kalle Pettersson och brukarorganisationerna 

Del 2: Per Skåléns föreläsning och frågestund 

 

Några kommentarer kring föreläsningen: 

- Kul med så mycket uppslutning. 

http://bambuser.com/v/5280019
http://bambuser.com/v/5280170


- Det känns att det finns en genuin vilja från alla parter. 

- Bra att brukarorganisationerna kunde presentera sig tillsammans – att det syns att vi drar åt 
samma håll. 

- Kul med positiv respons på brukarorganisationernas framförande. 

- Brukare har kommenterat och är stolta över att deras röster hördes. 

- Bra att lägga upp saker direkt på nätet, så att det blir tillgängligt. 

 

Innovationsgrupper på gång 

Leif Redestig berättade att socialförvaltningen är på gång med att starta innovationsgrupper internt, 
både för de administrativa tjänsterna och för utredare på vuxenverksamheten. Målet är bland annat 
att förbättra arbetssituationen för utredarna, så att de får mer tid till sina klienter. 

Brukargrupp på Ria 

Leif och Bo Pettersson (Ria) berättade om brukargruppen som träffas på Ria, med personer med nära 
erfarenhet av aktivt missbruk. Det är viktigt att ta in den färska kunskapen som de har om sin 
situation, men de räknar med att det kommer att förekomma enskilda hinder i form av sjukdomar, 
återfall och annat som kommer i vägen. Bo beskriver att känslan är att när de sitter i gruppen är alla 
lika och allas röster är lika mycket värda. De prövar sig fram och har ganska öppna frågor. 

Det ska gå att följa vad som händer 

Leif betonade att det gäller att idéerna från de olika innovationsgrupperna genomförs i praktiken, så 
att inte motivationen försvinner efter ett tag. Det verkar finnas en genuin vilja från vuxensidan på 
socialförvaltningen att ta förändringsförslagen på allvar. Sedan handlar det om att var öppna och 
tydliga med vad som är realistiskt att genomföra och rapportera detta kontinuerligt. Ett verktyg i 
detta kommer att bli den nya webbplatsen http://oppnasoc.se. 

Nästa steg? 

Kliver vi upp ett pinnhål nästa månad? Leder diskussionerna framåt eller fastnar vi i samma frågor, 
undrar Herbert Tinz (Bryggan). 

Leif tycker att vi måste vara tydliga med vad som har hänt i de olika frågorna och var de ligger för 
närvarande. Utvecklingsgruppen lotsar dem vidare i verksamheten och försöker utveckla tankarna 
för varje möte. Men i slutändan är resultatet det som har betydelse och det måste motiveras varför, 
om idéer inte går att genomföra. 

Systemet som finns idag bygger mycket på "new public management", där allt ska dokumenteras och 
rapporteras så att det kan styras och kontrolleras ovanifrån. Att "vända på pyramiden" är därför inte 
helt okontroversiellt. 

  

http://oppnasoc.se/


Fortsatta kontakter med Per Skålén 

Det konkreta resultatet av besöket är att vi håller kontakten med Per Skålén och fortsätter att utbyta 
tanker och erfarenheter. Han blev mycket intresserad av vårt arbete, men Centrum för 
tjänsteforskning arbetar mycket med externt finansierade uppdrag och om de ska forska på det vi gör 
måste det finnas ett uppdrag med finansiering. 

Flera av de närvarande tyckte att det är roligt att gruppens arbete blir uppmärksammat. 

- Det är jättestort att Helsingborg gör detta. 

- Man känner sig stolt över att vara en del av detta. 

- Brukarorganisationerna ska fortsätta att jobba tillsammans. De ska sträva åt samma håll, 
men ha olika inriktningar. 

- Arbetet som vi gör får inte krocka med det nya brukarrådet som Åke Malmén och Björn 
Larsson ska samla för psykiatrin. 

 

Övriga frågor 

Placeringar på annan ort 

En annan fråga som kom upp var varför det är svårt att få platser beviljade för behandling på annan 
ort. 

Anne Eskilsson svarade att det är väldigt kostsamt att placera externt och det är en utmaning för 
socialförvaltningen att dra ner på dessa kostnader som i längden är ohållbara. Målet är att kunna 
erbjuda bättre behandling på hemmaplan, att klienten blir inkluderad i ett sammanhang på 
hemmaplan i stället för att vi isolerar och "skickar iväg" problemen. Det finns förstås alltid undantag i 
särskilda fall, som till exempel om det finns en hotbild. 

Hur fungerar samordnad individuell plan (SIP)? 

Här kan du läsa med om hur SIP fungerar: 

http://i-nod.se/sip/  

http://i-nod.se/sip/
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