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Det är något större spridning på svaren när det gäller deltagarnas uppfattningar om
utbildningens anpassning till olika yrkesroller, även om den övervägande bilden ger gott
omdöme kring en god inriktning för förståelse för olika yrkesroller. En något mindre
andel tyckte att utbildningen var bra anpassad för att ge en helhetssyn på alla typer av
verksamheter.
De flesta av de 38deltagarna som besvarade enkäten håller helt med om att utbildningen
varit bra inriktad på förståelse för patienterna/klienterna/brukarna. Sju personer tycker
att detta stämmer i viss mån och en vet ej/kan ej bedöma.
?A/;031+0+#*+&6$'&=*'430#*+&)$/0*+/)*',)*4/0=*/&0&824(,&2>6&0+'04/$'&,0#&*+30#/&-0#&$33-.+/&/033&)*',2+*'&
,2-&-:/*'&),540,4/&,7(4$%?
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På frågan om hur mycket stöd deltagarna tycker att de har fått från sin närmaste chef,
arbetskamrater och utbildningsledaren svarar majoriteten att de upplever ”mycket stort
stöd” från chefen och utbildningsledaren. Svaren fördelas något annorlunda när det
gäller stöd från arbetskamraterna. Där är det drygt hälften som upplever mycket stort
stöd, nio personer som har svarat ”ganska stort stöd” och två som svarat ganska litet
eller inget stöd från arbetskamraterna.
?E0+&>6*8&6$'&7(&#*//&-0#&>6$+,*+&$//&#9D&,9&1*/&89'&'.4+$,&,2-&,/2'/&,/:1%&F';*/,4$-'$/*'+$&6$'&
8:',/9*3,*&8:'&1*&/0--$'&7$#&.'&;2'/$%?

Majoriteten av deltagarna i enkäten tycker att de har haft konkret användning av det de
har lärt sig i utbildningen i mycket stor eller ganska stor omfattning i sitt arbete. Fem
personer tycker att de har haft ganska liten eller liten konkret användning av det de lärde
sig i utbildningen. Två personer visste inte eller kunde inte bedöma detta. Förutom
kunskaper som kommer till användning i arbetet och i kontakterna med
patienter/klienter anger deltagarna att utbildningen har bidragit till en ökad lust att lära
mer, ökad motivation till att göra ett bra arbete och en ökad trygghetskänsla i
yrkesrollen. Någon tycker inte att utbildningen har påverkat den egna yrkesutövningen.
!G&-0//&;*-:/$+1*&-*1&;2*+1*&2>6&*+&,/:''*&8:',/9*3,*&8:'&1*'$,&)'2;3*-%&H(+,4$)&$//&67.3)$&2>6&*+&
3(,/&$//&/$&'*1$&)9&-*'%!&
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Det framgår sedan att 22 av de svarande deltagarna upplever att deras chef har
uppmuntrat dem att använda sina nya kunskaper i arbetet antingen i mycket stor eller
ganska stor omfattning. Fyra personer uppfattar att detta skett i liten omfattning. Sju
personer har kryssat för ”vet ej/kan ej bedöma” och tre personer upplever att deras chef
inte alls uppmuntrat dem att använda sina nya kunskaper i arbetet. Nästa fråga handlar
om deltagarna upplever uppmuntran från sina arbetskamrater till att använda nya
kunskaper i arbetet. Där finns en variation av i vilken mån deltagarna uppfattar
uppmuntran från arbetskamraterna att använda nya kunskaper. Drygt hälften har upplevt
det i större eller mindre omfattning, en knapp tredjedel av deltagarna i enkätstudien har
valt att kryssa för ”vet inte/kan inte bedöma”.
Sedan följer några frågor i en och samma fråga som handlar om positiva och negativa
effekter av utbildningen i vardagen, för deltagaren själv och tillsammans med
arbetsgruppen. Den första frågan i frågeknippet handlar om huruvida deltagarna
upplever svårigheter att tillämpa det man lärt sig i vardagsarbetet. Majoriteten, 28
personer, tycker inte att det stämmer. Medan tre personer upplever detta i viss mån. Fem
personer vet inte/kan inte bedöma. Den andra frågan handlar om man känner sig ensam
på arbetsplatsen om sina nya kunskaper. Majoriteten, 25 personer, tycker inte att detta
stämmer, medan 10 personer tycker att det stämmer absolut eller i viss mån. När det
gäller tredje frågan om stress pga. utbildningen svarar majoriteten att de i arbetsgruppen
känt sig stressade och inte hunnit med arbetet. Där svarar en fjärdedel av deltagarna att
man känt av detta i viss mån. Frågan om man bedömer att man blir bättre och tryggare i
bemötandet av patienter/klienter/brukare visar att en tydlig majoritet anser så, absolut
eller i viss mån. Sju personer tycker inte att detta stämmer alternativt inte vet eller kan
bedöma detta. Den sista frågan i frågeknippet handlar om man har blivit inspirerad att
utveckla sig själv eller sin yrkesroll till följd av utbildningen. Nästan alla av de svarande
tycker att detta stämmer helt eller delvis. Två personer har svarat att det inte alls
stämmer och en person vet ej/kan ej bedöma.
I nästa fråga i enkäten får deltagarna skriva fritt kring vad de eventuellt har saknat i
utbildningen. Sju av 15 som svarat anger att de inte har gjort det eller inte vet. De
önskemål om kursinnehåll som framkommer är föreläsningar om öppen psykiatrisk
tvångsvård, en kurs i hälsa och välmående samt mer fördjupning av befintliga ämnen.
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Övriga svar handlar om urval av deltagare, att utbildningen skulle göra störst nytta om
alla på enheten deltog, eller om att andra yrkeskategorier skulle få tillgång till
utbildningen, så som läkare men även poliser och socialtjänstpersonal.
!
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De svar på nästa fråga som handlar om deltagarna saknar något på arbetsplatsen efter
utbildningen som skulle kunna hjälpa till att de nya kunskaperna till användning ger
några förslag på förbättringar. Flera av dem handlar om att fler skulle få gå
utbildningen, andra handlar om mer tid för reflektion och samtal om teori och kunskap
samt återkopplingsträffar för de som gått utbildningen för diskussion kring
implementering av nya kunskaper.
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Intervjuerna med enhetscheferna i de fyra verksamheter som har deltagit i projektet
visar att Psyk-E bas har varit mycket uppskattat både som projekt och som fortbildning
för deras personal. De intervjuade cheferna har varit delaktiga i framtagningen av
utbildningens innehåll och upplägg. Alla har sedan projektstarten haft personal som
deltagare i utbildningen, men det varierar hur stor andel av deras personal som har
deltagit, eftersom det är olika stora enheter. Alla planerar att fortsätta med
utbildningsgrupper i höst där verksamheternas egna utbildningsledare kommer leda
grupper av personal i egen eller närliggande verksamhet. Det handlar om olika stora
personalgrupper och något olika förutsättningar i verksamheterna för ett genomförande.
Under projekttiden har det fungerat bra med att frigöra tid för personal att delta i
utbildningen. Det har inneburit en del schemapussel, men det har fungerat genom att
använda överlämningspass mellan arbetslag (då det är viss dubbelbemanning) på
eftermiddag eller att ta in timvikarier. De menar också att övriga i personal har löst
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