!"#$%&#'%(#')*%(+,-)$*%./0)*)(%*),,%-1*%&+'2%31*%4/0*#'%#**%04)54#%.1'0/6#,%.7%48'02%31*%&+'%9#*1')#,1*%:,)'%07%
,+**),,$+6$,)$*%/5&%4#6%0.')-#0%)%;,1'%(1'40#9&1*1'2%<)%4#6%*#%*),,(#'#%.7%8*:),-6)6$0,1-#'6#%+(16%)%;,1'%
$'8..1'%)%4/9986162%31*%:1&=(1'%)6*1%4/0*#%07%9>541*%'108'01'2%?8%;)660%1**%:'#%9#*1')#,%/5&%16%:'#%
$'86-,+$$#6-1%8*:),-6)6$2!%

!"#$%&'($%)*$+)(#,-.+"-"/0.$+1%$)
De intervjuade svarar likartat till vad som var orsaker till att de ville delta i utbildningen
för att bli utbildningsledare. Flera av dem har arbetat under många år inom psykiatri och
kände ett intresse och engagemang för att öka kunskaper inom psykiatri hos personal,
att konceptet av diskussioner i anslutning till föreläsningar var ett spännande sätt att lära
sig på, att de såg det som en utmaning för personlig utveckling, ett roligt sätt att
utvecklas i sitt arbete och lära sig något nytt, att kunna bli utbildningsledare och stötta
kollegor. Flera tyckte utbildningen var så bra att de ville vara med att sprida den. Någon
tyckte det kändes som en ny och spännande uppgift, som omväxling till ordinarie
arbete.
!"#$%*>54*1%-1*%(#'%1**%:'#%4/651.*%91-%;='1,+06)6$#'%/5&%-)04800)/61'%)%,)46#6-1%(1'40#9&1*1'%-+'%9#6%
@/::#'%0@+,(2%"#$%(#'%+(16%)%16%;#0%-7%@#$%:1&=(-1%6>#%8*9#6)6$#'%)%@/::1*2%A)9)6$2!%%
%
!B='%#**%-1*%07%:'#%#**%0*>'#%48604#.C%;)660%07%9>541*%/48604#.C%;='8*;#**#-1%916)6$#'%)6/9%
0/5)#,.0>4)#*')6%D%()4*)$*%#**%,+'#%/9%(#-%-1*%&#6-,#'%/92!%

Alla nämner att de har haft en engagerad chef, närmaste enhetschefen eller i något fall
områdeschefen, som framhållit vikten av att utveckla en gemensam kunskaps- och
värderingsbas för att förbättra vården och omsorgen. De intervjuade talar om att det
övervägande finns ett stort intresse för kunskap och vidareutbildning inom deras
verksamheter, men att det även finns enstaka personal som inte är intresserade av en
grundläggande vidareutbildning.
!"#C%*'/'%#**%E0>4FG%&#'%.7(1'4#*%16$#$19#6$1*%;='%48604#.%/5&%,+'#6-1C%916%)6*1%07%#**%9#6%*#,#'%'#4*%
8*%4')6$%-1*2%H76$#%4/,,1$/'%&#'%$7**%#6-'#%8*:),-6)6$#'%1;*1'%E0>4FG2%A/*#,*%01**%&#'%-1*%:,)()*%16%./0)*)(%
0>6%.7%#**%$7%8*:),-6)6$#'I%J,,#%:,1(%16$#$1'#-1%$16/9%:#08*:),-6)6$16C%#,,#%(#'%-1,#4*)$#2!%
%

Alla intervjuade är mycket nöjda med utbildningen och påtalar att det har varit oerhört
värdefullt att träffa en erfaren utbildningsledare inför och efter utbildningstillfällena
med grupperna. De har fått reflektera över hur det gick och hur de kunde göra till nästa
gång för att stimulera diskussioner kring temat för dagen.
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!"#$%&'(%)*++%,-$./$0+*(1%&/(%23%,0/44*%0/$$'%)5('6%"*4+%7'$+',+3,0+8%"'$94*9$3$),+3447:44*$'%;%/+37(<$%2<(%
=*(:++*4,*%#>%)(/..93,0/,,3#$*($'%,<%&'(%?$)(39%7/$$3+%9*%&:(%='02:)'($'%,#>%23%3$+*%+:$0+%.<@%2'9%
,#>%7'$$,%='0#>%93,0/,,3#$*($'6!%
%
!A3%)3B0%3)*$#>%,C:42'%:>$*+%#B&%7(<)*,+:44$3$)'(%0(3$)%9*+1%,:(,034+%&/(%)(/..9-$'>30*$%7/$)*('(1%&/(%
>'$%&'$+*('(%)(/..*$%#>%$<)#$%:(%+-,+%#B&%43+*%.('0+3,0+%3%/+=349$3$),,3+/'+3#$*$6!%
%

Flera av de intervjuade talar om att vidareutbildning är ett sätt att utvecklas i arbetet,
trivas med arbetet och ett sätt att orka arbeta längre.
Alla de intervjuade har talat om att de har fått bra förutsättningar från sin chef att delta i
både förberedelsearbete, utbildningsträffar och handledningstillfällen. Chefernas
tillmötesgående har man uppfattat som ett mycket värdefullt stöd. De flesta har inte sett
några svårigheter för deltagande, men en av dem påtalar en svårighet här vikarien inte
har formellt tillträde till deras dokumentationssystem och när personalgruppen är så
liten, så att två personer som går iväg på utbildning innebär en sårbarhet i
vardagsarbetet. En annan svårighet är när det är verksamhetschefen, inte den närmaste
chefen på arbetsplatsen, som har varit insatt och engagerad i Psyk-E basprojektet.
Någon enstaka person nämner att det också innebär viss stress när det finns ordinarie
arbete att uträtta som man också vill hinna med.
!D*+%230+3)',+*%:(%'++%>'$%7<(%+39%#B&%/+(->>*%75(%'++%75(=*(*9'%+(:77'($'1%'$$'(,%)5(%>'$%3$)*+%=('%
C#==6%E2,'++%+39%3%,B&*>'+%:2*$%75(%75(=*(*9*4,*+39*$6%!%

!A3%C#=='(%,<%+:++%>*9%2<('%=(/0'(*1%,2<(+%'++%*(,:++'1%0#44*)#(%&'(%7<++%>*(1%&'7+%230'(3*%>*$%3$+*%,<%4:++%
*(,:++'%.*(,#$'4%+3447:443)+6%F#==*+%=-))*(%.<%75(+(#43)'%0#$+'0+*(1%,<%9<%=43(%9*+%4:++'(*%75(%=(/0'($'%'++%
2:$9'%,3)%+344%#(93$'(3*%.*(,#$'46!%
%

Alla intervjuade talar om att det har behövts tid för noggrann förberedelse inför varje
studiegrupp, men att det kommer att behövas mindre förberedelsetid inför nya grupper
till hösten, eftersom det går att använda samma förberedelser som nu i vår.
När det gäller rollen som utbildningsledare menar de intervjuade att de har en viktig roll
för deltagarna och deras utbildning och lärande genom att vara väl förberedda och
ansvara för en struktur för varje träff. Väl på plats handlar det om att hålla i det tekniska
och praktiska – sätta igång och stoppa filmen vid de planerade avbrotten för
diskussioner – och leda samtalet så det handlar om filmens tema och arbetssituationer,
styra in samtalet tillbaka om det kommer på sidospår (t ex personliga erfarenheter
istället för professionella) samt att entusiasmera alla deltagare, inte bara några få.
Några av de intervjuade utbildningsledarna, speciellt de som hade en annan yrkesgrupp
än sin egen i studiegruppen, påtalade vikten av att känna till vilka som deltar i gruppen,
att ha en viss förförståelse för vad de arbetar med och under vilka förutsättningar.
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Speciellt skillnaden mellan att arbeta på en sjukhusavdelning eller arbeta i klientens
hem (hemstjänst eller boendestöd) innebär olika utsatthet för personalen och olika
förutsättningar för vad man kan och inte kan göra.
Flera av de intervjuade talar om att det finns ett stort intresse hos deltagarna i
studiegrupperna för att prata och diskutera, samt utbyta erfarenheter. Men då behöver
man också känna sig trygg i gruppen, vilket utbildningsledaren kan bidra till genom att
skapa ett gott gruppklimat.
!"#$%&'()&$*+,-.$/+.'0('*%%'%1230/'*-4',&5(3+)()6.)7'%.)'8$.%.)&.$/+.'/33/'%(6'%1230/9':(;&(6&'%3<'=/%&'/&&'
+.&'2$'.)'+(%;,%%(*)%6$,88'*-4'/&&'+.&'=())%'()6/'!=.3!'=$<6*$7'/33/'%;/';,))/'=$<6/'*-4'8<0.$;/'%&*88'('
=#$.32%)()6.)7'()&.'0/$/'$2++/'/&&'=$<6/'*-4'%;/8/'!4#6&'('&/;!9!'
'
!><33/'#6*).)'8<'4,$'+?)/@(;.)'('6$,88.)'=,)6.$/$9!'
'

Flera av de intervjuade talar om vikten av att leda diskussionerna utifrån de tre
hörnstenarna: Kunskap om diagnoser och bemötande, klientens perspektiv av hur det är
att vara psykisk sjuk eller funktionshindrad och hur man som personal i sin yrkesroll
reagerar i olika situationer i sitt arbete kopplade till temat.
!>/$'@.+'@(6'+.'42$'&$.'%/;.$)/'0/$1.'6<)69!'
'
!A.'&$.'5.).)'B'4/'=$/@=#$'%(6'8<'5*$+.&'0/$1.'6<)6C'D)&.'%)#/'()'8<'.6)/'.$=/$.)4.&.$9!'

En annan del i rollen som utbildningsledare är att ha ansvar för att knyta an till tidigare
föreläsningar, så att logiken i serien framkommer eller att deltagarnas associationer
kompletteras med andra reflektioner.
'

Sammantaget svarar de intervjuade utbildningsledarna att utbildningen för att bli
utbildningsledare, inklusive en egen studiegrupp, har gett både personlig utveckling och
fördjupade kunskaper som kommer till nytta i den egna yrkesutövningen. Den
personliga utvecklingen handlar om ett stärkt självförtroende i att hantera en grupp och
leda diskussioner samt ökad trivsel i jobbet; i yrkesutövningen handlar det om ett ökat
kunskapsunderlag som ger både begrepp och argument för ett bättre bemötande av
patienter/klienter. De talar om att de vågar vidhålla sina ståndpunkter på ett annat sätt än
tidigare eftersom de har föreläsningarna aktuella för sig. Några av utbildningsledarna
ser en skillnad i ökad samsyn på arbetsplatsen kring bemötande och synen på olika
diagnoser, medan andra där endast ett fåtal har deltagit i Psyk-E bas inte ser den
effekten, ännu. Ett tydligt resultat som alla de intervjuade framhåller är den ökade
insynen i andras verksamheter och en ökad förståelse för varandras arbete, oavsett om
man arbetar i en kommunal verksamhet eller sjukhusbaserad vård. Känslan av att man
tar hand om ”samma” klienter, men i olika faser i deras liv och tillstånd, ökar
motivationen att bemöta dessa utifrån varje individ på likartat sätt utifrån sin situation.
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Flera av de intervjuade talar om att deras trivsel i arbetet har ökat under
utbildningstiden, både pga. påfyllnad av ny färsk kunskap men även pga. bekräftelse på
tidigare kunskap och övertygelse. Andra tycker inte att det har påverkat deras sätt att
möta patienter/klienter.
!"#$%&'(%)*++,$%-.//0')'%-.//%+.--%'$0,-,%+#$),$%&'(%'--%&'(%1'$%23--%4-5$$,%4#),$1,-%6#$%&'(%4)'%25$)/'$'%
)$.6(%+.6'%7'-.,6-,$%25$%+.6'%)*//,(*$8%9'(%0/.$%-:;/.('$,%1<$%&'(%-:=),$%>.%4)'%'(,$'?%23--%'6;$'%*$;%*=1%
-:6($,%+*-.>,$.6('$?%>'$25$%&'(%.6-,%0'=)'$?%+,$%)<64)'7%0')*+%+.6'%'$(<+,6-8!%
%
!9'(%-:=),$%;,-%1'$%73>,$)'-%+.--%4#--%'--%'$0,-'%73?%,2-,$4*+%;,-%#$%/#--'$,%'--%+*-.>,$'%*=1%4#--'%*$;%
73%>';%&'(%-:=),$8%@#--$,%25$4-3,/4,%)$.6(%74:).4)%4&<);*+A*1#/4'8%B6-,%0'$'%)#64/*$%<-'6%*$;8!%
!C,-%+'6%1'$%/#$-%4.(%25$<-%D%')-.>,$'$%.(,68%E3$%;,-%63($'%3$?%(3$%73%47'$/3('?%0/.$%'>+'--';%6#$%+'6%
-$#22'$%;,%1#$%7'-.,6-,$6'%;'(/.(,68%F3$%;,-%73%6#-1.66'6%.(,68%G'6%0/.$%+,$%')-.>%.%0,+5-'6;,-%+,;%
7'-.,6-,$6'8%G#$)4%'--%;,-%47$.;4%73%'>;,/6.6(,6?%#>,6%'--%6:%')-<,//%)<64)'7A2*$4)6.6(%4*+%)*++.-%
2$'+8!%
%
!",&?%1'$%&*00'-%43%1#$%.%'//'%3$8%@3;,%.%4/<-,6%>3$;%*=1%577,6%>3$;8%@,+5-'6;,%#$%'//-.;%>.)-.(-8!%

De intervjuade tycker det har varit mycket bra med blandade grupper av deltagare. Det
ger insyn i varandras verksamheter och minskar på förutfattade meningar. De har
upplevt fördelar med att skapa en samsyn och gemensam kunskapsbas eftersom
deltagarna ofta kan möta samma klienter/brukare. Föreläsningarna handlar om
diagnoser och teman som har bäring på bemötande utifrån kunskap och personal kan
känna igen situationer oavsett om man arbetar inom hemtjänst, socialpsykiatri eller
psykiatrisk vård.
!C,-%+#$)4%6#$%+'6%4'+-'/'$%)$.6(%*/.)'%7'-.,6-,$?%0/.$%/.-,%+,$%,2-,$-#6)4'+1,-%*=1%+'6%1#6>.4'$%-.//%
25$,/#46.6('$%*=1%$,2/,)-,$'$%>'$25$%+'6%(5$?%)*++,$%#>,6%2$'+%>.;%$*6;,$%+,;%/#)'$,?%;3%7,$4*6'/%
4#(,$%4'),$%+,;%1#6>.46.6(%-.//%<-0./;6.6(,68%!%
%
!H'+>,$)'6%+,;%'6;$'%>,$)4'+1,-,$%1'$%(,--%,6%7*4.-.>%)#64/'?%+.64)'-%!>.%*=1%;,D)#64/'6!8%@$<)'$,%
)'6%+#$)'%;,-%.%25$/#6(6.6(,6?%*+%*/.)'%7,$4*6'/($<77,$%0,+5-,$%73%/.)'$-'-%4#--8!%
%

Några berättar om att man har fått en större ödmjukhet inför andras arbete.
!9'(%1'$?%<-.2$36%>';%1,+-&#64-,6%(5$?%0/.>.-%>#/;.(-%5;+&<)%25$%>';%+:=),-%;,%(5$%*=1%>';%/.-,%<-0./;6.6(%
;,%1'$?%1'$%23--%+:=),-%+,$%25$4-3,/4,%25$%;,$'4%'$0,-,8%"#$%>.%1'$%#/;$,%)/.,6-,$%4*+%(3$%1,+%2$36%*44?%
#$%;,-%>.)-.(-%'--%23%;'(7,$4*6'/,6%'--%25$4-3%1,+-&#64-,64%)<64)'746.>3%*=1%.6-,%0'$'%-'%25$%(.>,-%'--%;,-%
4),$%'>%4.(%4&#/>8%@,$#--'%*+%,$2'$,61,-,$%2$36%)<$4($<77,68%@,$#--'%*+%4).//6';,6%+,//'6%'--%&*00'%73%
,6%'>;,/6.6(%&#+25$-%+,;%.%1,++,-8!%
%

En av frågorna handlade om de intervjuade ser några resultat på arbetsplatsen av att
personal deltagit i Psyk-E bas. Flera menar att det märks på diskussionerna i arbetslaget
och på arbetsplatsen, speciellt där en stor andel har följt utbildningen. Då märks det i en
bättre helhetssyn och att ämnen från utbildningen kommer upp under arbetet.
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Hanteringen av patienter/klienter och bemötande diskuteras på ett annat sätt och ofta är
det en ökad tydlighet som efterfrågas av de intervjuade. I de fall då man arbetar mer
ensam i sin roll har utbildningen gett en större uppmärksamhet för sitt eget beteende och
bemötande av klienterna. De flesta ser ett stort mervärde om fler på arbetsplatsen eller
andra personer som klienterna kommer i kontakt med, som inte har någon
grundläggande utbildning, skulle få tillgång till att delta i Psyk-E basutbildningen.
!"#$$%&'&(')(*+%'&#)'),-./+0'1(2'+('34*'562'708/.3*/*+4*9'"%2')62:0'%00'34'/'+27$$4*'&#)'-#88%2'/*#)'
&#;/%.$&<:/%02/*'5%2'06*:0'#./:%='6>4*'4+4*':#..4+%'&#)'5%2'+(00'/'+27$$4*'1(00'0/..'%**#2.7*3%'
3/&:7&&/#*42'6*'0/3/+%24':2/*+':./4*0429'"#$$%&'%00'&('&*%20'&#)'),-./+0'1.42'1('+(9!"
'
!?%+'06*:42'$('&>(2/+54042'/'&%)%28404')43'%*32%'%:0,242='./:&#)'1,2'%..%'/'&-7:>(234*9'"72'&:%'>/'*('70'
#;5'1('&%)&<*'+4*04)#0'$%0/4*042*%@'A/'5%2'#./:%':7*&:%$&8%:+27*3=')4*'0%2'5%*3'#)'&%))%'
$%0/4*0429!'

	
  

'
'

!"#$%&'$'()%*&+,'+)-.$/"$(+)"*-*,0+,*'1*"*,-Utbildningsledarna fick även svara på frågor kring vilka av deras erfarenheter är
viktigast inför fortsatt spridning och kommande användning av Psyk-E basutbildningen.
Svaren handlade om tre områden, nämligen vad som är viktigt för den utbildningsledare
som leder diskussionerna vid varje utbildningstillfälle, vad som är viktigt gällande
förutsättningar för att delta, både som deltagare och utbildningsledare, samt gjorda
erfarenheter kring själva konceptet med utbildningen.
När det gäller rollen som utbildningsledare framkommer vikten av att skapa en tydlig
struktur för varje utbildningstillfälle för att skapa en trygghet i gruppen och hålla sig till
föreläsningens tema för varje gång. Detta har de gjort genom att noggrant förbereda
varje grupptillfälle genom att titta igenom den inspelade föreläsningen flera gånger och
välja lämpliga positioner för att stoppa filmen. De har också förberett ett antal ledord
och frågeställningar kopplade till temat och tänkbara exempel från vardagsarbetet. Det
är viktigt att i början av kursen klargöra för gruppen vilka ramar som gäller. Flera av de
intervjuade tycker att det är en bra vägledning att ha de tre hörnstenarna framför sig på
bordet varje utbildningstillfälle, för att inte glömma bort kunskapsperspektivet, den
psykiskt sjukes perspektiv och den yrkesutövande i sin arbetsroll. Det har upplevts som
positivt att vara två utbildningsledare som hjälps åt vid varje grupptillfälle. Då är det
viktigt att man arbetar bra ihop och har förberett tillfället tillsammans. Några av de
intervjuade utbildningsledarna har provat att använda humor som inslag. De har funnit
att det varit lättare ta till sig fakta och reflektera om man kan skratta också.
När det gäller vilka förutsättningar för deltagande som är viktigast, handlar det både
som utbildningsledare och som deltagare. Det mest betydande som framkommit är att
deltagarnas chefer är positiva till utbildningen, uppmuntrar till och ger möjlighet att
delta utan att det upplevs som stressande. För utbildningsledarna har det varit viktiga
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