själva utbildningen är kostnadsfri, den kostar enbart arbetstid. Flera av de intervjuade är
övertygade om att klienter och brukare kommer märka skillnad om utbildningen får
spridas och fortsätta framöver, på lång sikt.

!"#$%&'$'()%*&+,'+)-).'-/0-*1*'"2*%%+-3$'&*,-453-)10,$(3*"*,De som ger något svar på frågan om de ser några hinder eller svårigheter för att
utbildningen ska komma personalen eller verksamheten till nytta lyfter betydelsen av
chefens inställning och prioriteringar. Det är viktigt att cheferna vet vad Psyk-E bas
handlar om, så att de sätter sig in i innehållet. Några av de intervjuade ser en risk om
chefen bildar sig en uppfattning utifrån vad man tror utbildningen handlar om, och att
det finns en risk att det blir indragningar av antal föreläsningar pga. ekonomiska
orsaker. Ett annat ekonomiskt baserat hinder skulle kunna vara om det från
arbetsgivarhåll anses kosta för mycket tid i verksamheten eller alltför kostsamt med att
ordna med ersättare för den personal som går utbildningen eller som är
utbildningsledare. En av de intervjuade påtalar att detta är en administrativ uppgift och
egentligen en fråga om prioriteringar.
En svårighet som framkommit under intervjuerna är om bara några få personer deltar i
utbildningen i en verksamhet, och inte tillräckligt många. Ska utbildningssatsningen
leda till bestående förändringar så behöver alla eller nästan alla delta.
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Utifrån utvärderingens resultat som grundar sig på svaren från respondenter som varit
tillgängliga i projektet och som speglar både deltagarperspektiv, chefsperspektiv och
utbildningsledning lyfts här fram några viktiga faktorer som är betydelsefulla vid
fortsatt spridning av Psyk-E bas. Andra verksamheter kan lära av gjorda erfarenheter i
projektet för att optimera resultat och effekter av en utbildningssatsning. Avsnittet
sammanfattar nyttan med utbildningen, framgångsfaktorer för utbildningsledarna i sin
roll, styrkor med Psyk-E bas samt möjliga risker som är kritiska vid fortsatt spridning.
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Psyk-E bas har varit till nytta för deltagarna och verksamheterna. Både deltagare,
utbildningsledare och chefer vittnar om att utbildningen har gett avtryck i deras
verksamheter, både för personalen i deras yrkesutövning och organisatoriskt på
arbetsplatsen. Mervärden med utbildningen har handlat om vidgad insyn i närliggande
verksamheter och ökad motivation att förbättra och utveckla den egna verksamheten.
Nyttan kan beskrivas utifrån fyra aspekter:
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