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FÖRORD

Denna rapport utgör slutrapporten i det s.k. internathemsprojektet som på-
börjades i juni 2003 och avslutades i augusti 2005. Två rapporter har tidigare 
redovisats, den första i mars 2004 och den andra i april 2005. 

Projektet har finansierats av Hälso- och sjukvårdens Östeuropakommitté 
(ÖEK) och ingår tillsammans med tre andra projekt i ett större utvecklings-
program för social utveckling i Leningrads län i Ryssland. 

Projektsamordnare och huvudansvarig för de olika projekten har varit 
Mats Forsberg, MaFo Consult AB. Internathemsprojektet har planerats i en 
samverkansprocess där Mats Forsberg och en svensk projektgrupp i nära 
samråd med Arbets- och socialskyddskommittén i Leningrads län utformat 
projektets inriktning och principiella uppläggning. 

Den svenska projektgruppen har utgjorts av Mats Forsberg, projektsam-
ordnare, Torgerd Jansson, projektledare, Lars-Erik Backlund, handikappom-
sorgschef i Katrineholms kommun, Anders Welander, överläkare inom psy-
kiatrin i Landstinget Sörmland samt Sven-Erik Ålund, områdeschef inom 
vuxenförvaltningen i Eskilstuna kommun. 

Utvärderingsarbetet har bedrivits i ett nära och mycket gott samarbete 
med såväl de svenska som de ryska projektdeltagarna och det finns all an-
ledning att här rikta ett stort tack till alla som medverkat till att utvärdering-
en kunnat genomföras på ett framgångsrikt sätt. 

Ett stort tack särskilt till Arbets- och socialskyddskommitténs ordförande, 
Zinaida Bystrova och till avdelningschefen på kommittén, Valentina Usova, 
som givit sitt stöd till utvärderingsarbetet och bidragit till att datainsamling-
en kunnat genomföras på det sätt som var planerat. 

Ett stort tack självklart också till alla som medverkat i projektet i Kirovsk 
och Luga, som ställt upp vid alla intervjuer och tålmodigt besvarat alla frågor 
och tagit sig tid att förklara hur olika företeelser fungerar i det ryska samhäl-
let. 

Sist, men inte minst betydelsefullt, detta arbete hade inte kunnat genom-
föras utan bistånd av skickliga tolkar och översättare. Ett stort tack till Mar-
garita Malinovskaja, som inte bara tolkat på ett utomordentligt sätt utan ock-
så hjälpt till att organisera en del av utvärderingsarbetet, och till Veronika 
Menjoun, som både tolkat och översatt material och rapporter till ryska. 

Eskilstuna, 2006 

Roland Svensson 
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Sammanfattning
I denna rapport redovisas erfarenheterna från ett svensk-ryskt samarbetspro-
jekt i Leningrads län. Projektet, som pågick från juni 2003 fram till augusti 
2005, hade som syfte att reformera de s.k. psykoneurologiska internathem-
men i länet. Projektet inriktades särskilt mot att förändra förhållandena vid 
internathemmen för vuxna i Luga och Kirovsk. 

Projektet, som kom att kallas för internathemsprojektet, initierades av en 
svensk projektgrupp och utformades i nära samverkan med Arbets- och so-
cialskyddskommittén i Leningrads län. För finansieringen svarade ÖEK 
(Hälso- och sjukvårdens Östeuropakommitté). Projektet planerades i enlighet 
med den s.k. LFA-modellen (The Logical Framwork Approach). 

Det övergripande (långsiktiga) målet för projektet formulerades som att 
minska behovet av internathem och om möjligt helt avveckla dem. Under 
projektperioden skulle verksamheten – människosyn, metoder och arbetssätt 
– vid internathemmen utvecklas och omstruktureras. Projektplanen anger ett 
stort antal förväntade resultat av projektet, bland annat förväntades inflödet 
av nya patienter till internathemmen minska och utflödet öka. Olika insatser 
skulle genomföras mot tre huvuddiagnosgrupper – dementa, utvecklings-
störda och schizofrena – som vistades på internathemmen. Möjligheterna för 
patienter att flytta ut till ett boende utanför internathemmen skulle öka. 

En svensk projektgrupp om fem personer – samtliga med erfarenheter 
från berörda områden i Sverige – ansvarade för projektets genomförande i 
nära samverkan med de ryska projektdeltagarna. Den ryska gruppen utgjor-
des av totalt 16 personer, fyra av dessa verksamma inom socialtjänsten i Luga 
och Kirovsk, de övriga anställda vid de båda internathemmen. 

De huvudsakliga aktiviteterna i projektet utgjordes av studiebesök, semi-
narier och genomförande av lokala förändringsprojekt. Samtliga ryska pro-
jektdeltagare tillbringade två veckor i Sverige för att få inspiration och idéer 
till förändringsarbetet på hemmaplan. Efter besöken förväntades deltagarna 
starta konkreta, förändringsinriktade projekt på sina arbetsplatser som en del 
i reformarbetet. Under projektperioden genomfördes också fyra seminarier i 
Leningrads län där de ryska och svenska projektgrupperna tillsammans pla-
nerade projektet, diskuterade de erfarenheter som gjorts under studiebesö-
ken och redovisade resultat från pågående förändringsarbete. 

Syftet med den här rapporten – projektets slutrapport – är att dokumente-
ra och analysera internathemsprojektet. I rapporten beskrivs och diskuteras 
projektets genomförande och måluppfyllelse och synpunkter på det fortsatta 
reformarbetet ges. Materialet som presenteras i rapporten utgår från de ut-
värderingar som författaren genomförde under projektperioden. Data sam-
lades in, huvudsakligen genom intervjuer, enkäter och genom deltagande 
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observation. Diskussioner, analyser, redovisningar i samband med seminari-
erna, befintlig statistik och annat utredningsmaterial har också använts som 
underlag för rapporten. I slutskedet av projektet, hösten 2005, intervjuades 
projektdeltagarna och andra lokala aktörer i Luga och Kirovsk samt ansvari-
ga vid länets Arbets- och socialskyddskommitté i S:t Petersburg som en del i 
utvärderingsarbetet. 

Den teoretiska utgångspunkten för arbetet har varit att internathemspro-
jektet – i likhet med många andra internationella projekt som syftar till att ge 
kunskapsstöd och bidra till ett förändringsarbete – kan ses som ett projekt 
som handlar om att organisera lärande och innovationer. Projektets olika aktivi-
teter, studiebesök, seminarier och handlingsinriktade projekt, analyseras där-
för genomgående i rapporten utifrån ett lärandeperspektiv. 

I rapportens avslutande del diskuteras vilka mer generella lärdomar man 
kan dra av internathemsprojektet utifrån detta perspektiv. Särskilt uppmärk-
sammas de speciella förhållanden som lärande i interkulturella kontexter ger 
upphov till. En slutsats som lyfts fram är att det är angeläget vid föränd-
ringsprojekt av detta slag att skapa innovativa nätverk och arenor som kan 
understödja lärprocesser. Internathemsprojektet visar också att arbetsformer 
som bygger på allas delaktighet och engagemang och som ger deltagarna 
möjlighet att byta erfarenheter och bearbeta intryck i en öppen och demokra-
tisk dialog är uppskattade och främjar även lärprocesser och innovationer. 

De resultat som redovisas i rapporten visar att internathemsprojektet på 
många sätt varit framgångsrikt. De grundläggande tankarna om hur man 
kan omvandla internathemmen till mer öppna institutioner och satsa mer 
resurser på öppenvård och alternativa boendeformer har fått ett starkt gehör 
på olika nivåer i länet. En av slutsatserna i rapporten är att projektet har lagt 
en god grund för det fortsatta reformarbetet i länet. Projektet har också sti-
mulerat till att omsätta flera av de idéer som studiebesöken i Sverige gett 
upphov till. Det ges i rapporten många exempel på hur man har introducerat 
nya arbetsmetoder och prövat nya arbetssätt på internathemmen. 

Samtidigt framhålls i rapporten att förändringsarbetet på många sätt ock-
så varit begränsat. Internathemmen ingår i en större socialpolitisk kontext 
och det finns stora problem när det gäller att reducera omfattningen av dessa 
institutioner. En sådan förändring förutsätter att nya stöd- och boendeformer 
kan byggas upp utanför internathemmen. Kommunernas möjligheter att 
genomföra detta är idag små. I rapporten framhålls de risker som uppenbar-
ligen finns när man minskar på intagningen till internathemmen – vilket 
skett under projektperioden – samtidigt som man ej kan bygga ut nya stöd-
strukturer i tillräcklig omfattning. Många redan hårt utsatta grupper i sam-
hället drabbas och anhöriga, oftast kvinnorna, får bära ett tungt ansvar för 
dem som inte kan få hjälp och stöd av socialtjänsten eller kan beredas plats 
på något av länets internathem. 
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INLEDNING

1 Bakgrund

1.1 Rapportens syfte 

I den här rapporten redovisas erfarenheterna från ett av de många svensk-
ryska samarbetsprojekt som med stöd av Sida och ÖEK (Östereuropakom-
mittén) har genomförts från senare delen av 90-talet. Projektet har syftat till 
att ge stöd åt omvandlingen av de s.k. psykoneurologiska internathemmen 
och har ingått som en del i ett bredare program för att stödja den socialpoli-
tiska utvecklingen i Leningrads län. 

I det ryska samhället har det under lång tid funnits en stark tradition med 
stora institutioner och internathem av olika slag. Särskilda barninternat, för 
barn och ungdomar upp till 18 år, tar hand om barn som saknar vuxenstöd 
eller som är i behov av hjälp på grund av utvecklingsstörningar eller psykis-
ka problem. På de psykoneurologiska internathemmen för vuxna, som står i 
centrum för den här rapporten, återfinns främst psykiskt sjuka, utvecklings-
störda och äldre personer med demens eller andra funktionshinder. Med det 
aktuella projektet, internathemsprojektet, har ett arbete påbörjats för att re-
formera och på sikt avveckla de psykoneurologiska internathemmen. 

Syftet med den här rapporten är att dokumentera och analysera det för-
ändringsarbete som bedrivits i Leningrads län med svenskt stöd. I rapporten 
diskuteras projektets genomförande och måluppfyllelse och möjligheterna att 
i framtiden vidareutveckla samverkansprojekt av liknande slag.  

1.2 Den socialpolitiska situationen 

Det ryska samhället har genomgått dramatiska förändringar under de senas-
te femton åren. De politiska och ekonomiska omvälvningar som inleddes 
med perestrojkan i mitten av 1980-talet och så småningom ledde fram till 
Sovjetunionens sönderfall skapade också en ny socialpolitisk situation i det 
ryska samhället. 

Det planekonomiska sammanbrottet och övergången till en mer mark-
nadsbaserad ekonomi fick svåra återverkningar på arbetsmarknaden och för 
hushållens försörjning. Under 90-talet förvärrades den sociala situationen i 
många avseenden. För många människor innebar omvälvningen inte bara 
arbetslöshet, högre hyror och priser utan också en minskad social trygghet 
när tidigare trygghetssystem och sociala nätverk upplöstes. Den s.k. chockte-
rapin, som skulle omvandla planekonomin till en marknadsekonomi, bidrog 
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till att skapa en social stress med minskad framtidstro och känslor av hopp-
löshet. Hälsotillståndet försämrades kraftigt (Cockerham, 1999; Hallqvist, 
2006). 

Myndigheterna i Leningrads län har – liksom i övriga delar av Ryssland – 
ställts inför stora svårigheter med ökade krav på sociala insatser för många 
som lever under svåra förhållanden. 

Leningrads län innefattar 29 kommuner och har en befolkning på ca 1,7 
miljoner invånare (exklusive S:t Petersburg, som inte ingår i länsorganisatio-
nen). På samma sätt som övriga delar av Ryssland drabbades länet av den 
sociala omdaningen. 

I en utvärderingsrapport från ett tidigare samarbetsprojekt (Karlsson, 
2001) ges en mörk bild av den socialpolitiska utvecklingen i Leningrads län 
under senare delen av 90-talet. Av myndigheternas officiella rapporter fram-
går att den registrerade arbetslösheten i länet 1999 uppgick till 12 procent 
(den dolda arbetslösheten anses emellertid vara mycket högre eftersom 
många inte haft arbete under många år och därför inte finns registrerade som 
arbetslösa). 

De verksamma inom socialtjänsten i länet pekar på olika orsaker till de so-
ciala problemen, främst ser man emellertid fattigdom, försämrad hälsa och 
arbetslöshet som roten till det onda. Många talar om en ”social stress” när de 
beskriver situationen i den egna kommunen. Samhällsförändringarna inne-
bar att gamla, stabila sociala strukturer ersattes av osäkerhet och otrygghet. 
Den sociala oron resulterade i bristande framtidstro, ökad ungdomsbrotts-
lighet, ökad ensamhet för många äldre människor, minskat socialt stöd och 
mindre trygghet. 

Barnafödandet minskade drastiskt under 90-talet. Sociala problem som 
alkoholism och annat drogmissbruk, relationsproblem - inte minst kvinno-
misshandel – ökade i omfattning. Många problem som tidigare varit dolda 
blev mer synliga. Samtalen till en telefonrådgivning som öppnades av social-
tjänsten i länet, en s.k. förtroendetelefonlinje, handlade ofta om kvinnomiss-
handel och relationsproblem. 

För socialtjänsten i Leningrads län innebar utvecklingen under 90-talet att 
efterfrågan på ekonomiskt och socialt stöd från familjer och enskilda indivi-
der i länet ökade markant. Bara under 1999 tillkom exempelvis 2 276 skriftli-
ga ansökningar om social hjälp, vilket är en ökning från året innan med 43 
procent. Antalet ekonomiskt resurssvaga ökade, exempelvis ensamstående 
mammor, flerbarnsfamiljer och pensionärer. I vissa delar av länet kunde 
barnbidraget periodvis inte betalas ut. Behoven av att hjälpa det växande an-
talet hemlösa och barn utan föräldraomsorg ökade. 

Familjernas och särskilt barnens situation lyfts ofta fram som ett priorite-
rat område för sociala insatser. I slutet av 90-talet fanns enligt statistiken ca 
4 000 barn i länet som levde utan föräldrarnas omsorg eller försörjning. Un-
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gefär 15 procent av de barn som socialtjänsten vid den här tidpunkten regi-
strerade var föräldralösa, övriga hade föräldrar men av olika skäl kunde des-
sa inte försörja eller ta ansvar för sina barn. Många av dessa barn var hänvi-
sade till att klara sig själva. Andra barn, särskilt de med uppenbara problem, 
fick plats på internathem av olika slag eller i familjehem. 

Enligt den officiella statistiken fanns det vid utgången av 90-talet i länet ca 
7 000 barn med någon form av handikapp som skulle behöva hjälp och stöd. 
Flertalet fanns i familjer med ekonomiska problem eller med ensamstående 
förälder. Många kommuner saknade verksamheter inriktade mot dessa mål-
gruppers behov. Det fanns 12 sociala rehabiliteringscentra för barn med olika 
funktionshinder och utvecklingsstörningar. Drygt 2 000 barn per år kunde få 
möjlighet att genomgå behandling vid dessa centra. 

Samtidigt som de sociala behoven ökade under slutet av 90-talet minska-
de socialtjänstens resurser och möjligheter att hjälpa. Det statliga finansiella 
stödet räckte inte till för att man skulle kunna upprätthålla den kvalitet som 
regelsystemet utlovade och för att man skulle kunna möta de akuta behov 
som uppstod. 

Socialtjänsten i Ryssland är en relativt ny skapelse. Under sovjettiden han-
terades de socialpolitiska frågorna främst av partiorganisationen och fackfö-
reningarna. De senare hade en stark ställning och ansvarade för socialförsäk-
ringssystemen och många hälsofrågor. Kommunerna hade under den här 
tiden en mycket begränsad roll för socialförsäkringar, social omsorg, vård 
och hälsofrågor. Efter perestrojkan 1985 påbörjades en omorganisation av 
ansvaret för det socialpolitiska området. Kommunistpartiets och fackföre-
ningarnas roll minskade och allt mer ansvar flyttades över på de enskilda 
kommunerna. Från 1992 ligger huvudansvaret på kommunerna att organise-
ra socialtjänsten. 

På länsnivå styrs socialtjänsten av Arbets- och socialskyddskommittén 
som framför allt har en uppföljnings- och kontrollfunktion när det gäller att 
förverkliga den statliga socialpolitiken i länet. Arbets- och socialskydds-
kommittén utövar tillsyn över statliga institutioner i länet och arbetar med 
frågor som rör innehåll och metodutveckling av socialtjänsten i samverkan 
med lokala organ. 

Staten är den huvudsakliga finansiären för socialtjänsten och institutions-
vården. På senare tid har emellertid kommunernas självstyre utvecklats och 
både makt och ekonomiskt ansvar har flyttats ut till de lokala myndigheter-
na. Många kommuner har emellertid problem med sin ekonomi, en tredjedel 
av kommunerna i länet uppvisade i slutet av 90-talet underskott och ett ut-
jämningsbidrag på länsnivå omfördelar resurser från de rika till de fattiga. 
Från den 1 januari 2006 genomförs en genomgripande kommunreform som 
kommer att förändra den kommunala organisationen och ansvarsfördelning-
en. 
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En konsekvens av bristande ekonomiska resurser har varit att underhåll 
och reparationer under lång tid har varit eftersatta på många institutioner. 
Många byggnader och lokaler är uppförda på 1930- och 40-talet och har stort 
behov av renovering. Inom vård- och omsorgsinstitutionerna fanns i slutet av 
90-talet ett stort behov av tekniska hjälpmedel och utrustning. Inom admi-
nistrationen saknades resurser för datorisering. 

1.3 Det svensk-ryska utvecklingssamarbetet 

Det var mot denna bakgrund som olika slags samverkansprojekt på 90-talet 
initierades mellan svenska och ryska organisationer. Ett viktigt steg i samar-
betet mellan svensk och rysk socialtjänst togs 1998 när den svenska bi-
ståndsministern besökte Ryssland och ett förslag presenterades med inne-
börden att 1 000 ryska socialarbetare skulle utbildas i Sverige under fem år. 

Sida fick i uppgift att organisera programmet och som en del i detta pro-
gram utvecklades ett samverkansprojekt mellan Södermanlands län och Le-
ningrads län. Projektet kom att benämnas Socialt projekt i Leningrads län och 
genomfördes under åren 1998-2001. Syftet var att långsiktigt bidra till utveck-
lingen av det sociala arbetet i länet genom i första hand utbildningsinsatser 
av olika slag. 

Under projektperioden utbildades 160 socialarbetare från samtliga kom-
muner i Leningrads län i Sörmland. Utbildningen organiserades i flera steg 
med en förberedande kurs i S:t Petersburg, två veckors utbildning i Sverige 
och därefter genomförande av projekt med syfte att omsätta de vunna erfa-
renheterna och kunskaperna i de egna verksamheterna på hemmaplan 
(Kommunförbundet Sörmland, 2002). 

I den utvärdering som genomfördes av Socialt projekt i Leningrads län 
(Karlsson, 2001) redovisas på vilket sätt utbildningsinsatserna kom att bidra 
till en kompetensutveckling i länet. Tyngdpunkten ligger enligt utvärderaren 
på en utveckling av deltagarnas personliga och yrkestekniska kompetens. 
Några deltagare har omprövat mer grundläggande synsätt både personligen 
och inom arbetsplatsen. Spridningen av kunskaper har främst skett genom 
information från ledningspersonal inom socialtjänsten. Det finns också ex-
empel på att man bildat nätverk för informationsspridning, dock i första 
hand med ledningspersonal. Några exempel finns också på en mer kollektiv 
och strategisk användning av kunskaper, till exempel i utarbetandet av ett 
handlingsprogram mot narkotika. 

En av slutsatserna från projektet är att det finns en stor skillnad mellan 
vad deltagarna vill göra och vad man har för resurser att uppnå sina mål.  
Det finns en risk, enligt utvärderingen, att motivationen och entusiasmen hos 
deltagarna för att sprida kunskap som kan bidra till utveckling försvinner om 
man inte får möjlighet att praktisera det man lärt sig. Risken är att nyttan av 
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genomförda utbildningsinsatser under sådana förhållanden minskar. Detta 
är, menar författaren, något som bör uppmärksammas inför prioriteringar av 
resurser till stöd för fortsatt utvecklingsarbete. 

I utvärderingsrapporten framhåller man också att det inför en fortsatt ut-
bildning är viktigt att pröva alternativa pedagogiska former som kan stimu-
lera till ett mer aktivt deltagande i diskussioner och seminarier för att öka 
deltagarnas delaktighet och möjligheter att påverka innehållet. Inte minst bör 
man ge den praktiskt verksamma personalen ökade möjligheter att medver-
ka i spridningen av kunskapen. 

1.4 De psykoneurologiska internathemmen - historik och nuläge 

De psykoneurologiska internathemmen spelar en central roll i dagens ryska 
samhälle. De fick sin nuvarande benämning så sent som 1986 då regeringen i 
dåvarande Sovjetunionen beslutade om att inrätta internat av detta slag. Den 
gamla anstaltsvården skiftade då karaktär och inordnades i en mer enhetlig 
organisation. Motiveringen för nyordningen var bland annat att vården skul-
le upprustas och mer professionell personal anställas för vård och behand-
ling av människor med olika slag av funktionshinder och psykiska störning-
ar. 

När internathemsprojektet startade fanns i Leningrads län sju psykoneu-
rologiska internathem för vuxna och två för barn och ungdomar (4-18 år). Det 
totala antalet personer inskrivna på dessa internat uppgick (år 2000) till ca 
3 000 personer. Av dessa fanns ca 2 200 på hemmen för vuxna och 800 på 
barn- och ungdomsinternaten. 

Dessutom finns i länet andra slag av internathem. Det finns till exempel 
sex hem av s.k. allmän typ (med ca 800 platser) för äldre, krigs- och arbetsve-
teraner och för äldre personer som saknar egen bostad. Huvudman för de 
olika internathemmen i länet är Arbets- och socialskyddskommittén. 

För den mer renodlade psykiatriska vården finns fem psykiatriska sjuk-
hus i länet med totalt 1 850 platser. Två psykiatriska avdelningar finns dess-
utom vid sjukhusen i Sosnovyj Bor och i Roschino i Viborgs distrikt med 
sammanlagt 25 platser. 

De två psykoneurologiska internathem som står i centrum för internat-
hemsprojektet är belägna i Luga och Kirovsk. Luga är en kommun med 
83 000 invånare (varav drygt 40 000 i tätorten) ca 20 mil söder om S:t Peters-
burg. Kommunen domineras av jordbruks- och livsmedelsproduktion, den 
saknar större industrier och är mest känd som kurort med flera vilohem och 
mycket sommarbostäder. Andelen äldre ökar – inte minst genom en stor in-
flyttning av äldre till kommunen. Kirovsk med ca 25 000 invånare ligger ca 
en timmes billfärd österut från S:t Petersburg och präglas mer av närheten till 
den stora miljonstaden och har mer av industriprägel. 
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Nedan ges en kort presentation av de båda internathemmen. Presentatio-
nen bygger till största delen på material som samlades in vid en studieresa 
till Luga och Kirovsk i februari 2002 och beskriver situationen vid denna tid-
punkt. 

1.5 Internathemmet i Luga

Verksamheten i Luga startade 1959 som ett ålderdomshem (300 platser). 1986 
gjordes det om till ett psykoneurologiskt internat med 355 platser. Internatet 
är beläget i utkanten av Luga, i närheten av Luga sjukhus. 

Internatet är indelat i tre avdelningar: Barmhärtighetsavdelning 1 och 2 
(med 100 respektive 115 patienter) och en allmän avdelning (110 patienter). 
På barmhärtighetsavdelning 1 finns framför allt somatiskt sjuka med lätta 
psykiatriska avvikelser och genomsnittsåldern är relativt hög. Den andra 
barmhärtighetsavdelningen har svårt psykiskt sjuka patienter och även här 
är genomsnittsåldern relativt hög (62 år). Att en del avdelningar kallas 
”barmhärtighetsavdelningar” förklaras utifrån de associationer begreppet 
har till gamla ryska traditioner. Det finns, menar man, en idé om särskild om-
tanke, värme och omsorg i begreppet. Den allmänna avdelningen har patien-
ter med en mindre grav psykisk störning och de anses mestadels kunna klara 
sig själva. Genomsnittsåldern här är 55 år. 

Våren 2002 fanns 325 patienter inskrivna på internatet, varav 180 kvinnor 
och 145 män. Nästan hälften av patienterna (46 %) är 65 år eller äldre. 21 % är 
under 45 år och en tredjedel (33 %) är medelålders, d.v.s. mellan 46 och 64 år. 
Av de inskrivna patienterna menar personalen att ungefär 6 % klarar sig själ-
va, 50 % anses behöva kontinuerlig hjälp och 44 % beskrivs som mycket 
vårdkrävande. De diagnosgrupperingar som görs ser ut på följande sätt: 

� 44 % har fått diagnosen dementa 

� 21 % betecknas som oligofrena – utvecklingsstörda (imbecill, idioti, de-
bil) 

� 13 % har diagnosen schizofreni 

� 22 % har organiska sjukdomar (neurologiska) eller har oklar diagnos 

Hela länet fungerar som upptagningsområde. De flesta patienter kommer till 
internatet från barninternaten, från psykiatriska sjukhus och från de egna 
hemmen. Majoriteten har inga anhöriga utan är helt ensamma. De flesta har 
enligt personalen förlorat förmågan att klara sig själva. 

För att skrivas in krävs en diagnos och en levnadsbeskrivning. Vid an-
komsten sker läkarundersökning och sedan följer kontinuerliga undersök-
ningar som avgör vilken behandling patienten ska få. 
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Det saknas uppgift om vårdtiderna på internathemmet, men många har 
varit där under lång tid. Utskrivningsfrekvensen förefaller mycket låg. Under 
2001 återvände endast 3 personer till eget boende och 3 flyttade till andra in-
ternat. 52 personer, alltså nästan var 6:e person som var inskriven vid in-
gången till 2001, avled under året. 

Behandlingen utgörs av fysioterapi, medicinering (neuroleptika), annan 
medicinsk behandling, psykiatrisk behandling, sysselsättning och aromtera-
pi. Läkarundersökningen vid ankomsten och senare undersökningar avgör 
behandlingsformerna. Ca 60 % av patienterna har lugnande mediciner. På 
Barmhärtighetsavdelning 2 har i princip alla patienterna detta, på den all-
männa avdelningen ca 50 %. 

Akut psykiatrisk vård ges inte på internatet i Luga utan på särskilda psy-
kiatriska sjukhus. Dessa har emellertid svårt att ta emot patienter och plane-
ring måste ske. Under 2000 skedde 38 placeringar på sjukhus och 2001 endast 
18. 

Man har små verkstäder där patienterna arbetar (bland annat tillverkar 
man lakan på internatet). Det finns också två växthus där man odlar blom-
mor och grönsaker. Personalen vid internatet, totalt ca 190 personer, utgörs 
av: 

� 8 läkare (varav 2 har administrativa uppgifter, 2 är psykiatriker, 3 är 
neurologer och 1 är terapeut). 

� 50 sjuksköterskor (varav 22 har fortbildning i psykiatri) 

� 129 är underskötare (dessa saknar utbildning inom vård) 

� 1 instruktör för sjukgymnastik 

� 1 instruktör för arbetsterapi 

Sjuksköterskorna ska fungera som arbetsledare för underskötarna och även 
utbilda dem. På internatet hålls även kurser (bland annat har man licens på 
att ge en högskolekurs för att höja personalens kunskapsnivå). Ett utbild-
ningsprogram pågår för läkare och sjuksköterskor inriktat mot äldre och 
handikappade. Programmet startade 1999 och andra perioden genomförs 
2002-2004. 

1.6 Internathemmet i Kirovsk 

Internathemmet i Kirovsk var tidigare beläget i en byggnad inne i Kirovsk 
men flyttade 1980 till de nuvarande lokalerna i utkanten av själva staden Ki-
rovsk. 

Organisationen liknar den i Luga. Det finns en barmhärtighetsavdelning 
med 50 kvinnor. Det finns en allmän avdelning med 47 patienter, både män 
och kvinnor i varierande åldrar. Ytterligare en avdelning finns med enbart 
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kvinnor, 60 personer, upp till 45 år. På en annan allmän avdelning finns en-
bart män, 48 personer, som patienter. Denna avdelning är låst, patienterna 
medicinerar mycket och betraktas som svårt psykiskt sjuka. Enbart manliga 
skötare arbetar här. 

Det finns 392 inskrivna på internatet, alltså något fler än i Luga. Samman-
sättningen på de boende skiljer sig dock markant. Här är de boende yngre, 59 
% av patienterna är mellan 18-45 år (mot 21 % i Luga). Även kategoriseringen 
av de boende efter diagnos skiljer sig: 

� 48 % anses vara utvecklingsstörda (mot 21 % i Luga) 

� 25 % har fått diagnosen schizofreni (mot 13 % i Luga) 

� 10 % beskrivs som dementa (mot 44 % i Luga) 

� 17 % utgör gruppen övriga med somatiska och traumatiska sjukdomar 

Direktören för internathemmet menar att patienterna diagnostiseras enligt 
internationell klassificering (ICDH), som t.ex. psykoser, reaktiva tillstånd, 
dementa psykoser, traumatiska psykoser, alkoholism, narkomani, epilepsi, 
autism, Aspbergers syndrom o.s.v. 

På barmhärtighetsavdelningen får patienterna mycket lugnande medicin. 
De går klädda i rockar i samma färg och de bor i rum som delas av ca 10 per-
soner. Personaltätheten här är högre än på andra avdelningar. 

Internathemmet i Kirovsk anses vara specialist på att ta hand om svåra 
och mycket tunga psykiskt sjuka patienter. De svårast sjuka i länet finns på 
internatet i Kirovsk. Många ungdomar kommer till internatet direkt från de 
psykoneurologiska internathemmen för barn. Intagningen initieras av ordfö-
rande i socialskyddskommittén på lokal nivå. Man genomför en socialmedi-
cinsk och ekonomisk utredning och skickar den sedan till länets Arbets- och 
socialskyddskommitté. Inom kommittén finns en särskild kommission som 
sedan slutgiltigt fattar beslut om intagning. 

Det saknas uppgift när det gäller omsättningen av de boende. Dock är 
dödligheten betydligt lägre än i Luga. Vid internathemmet i Kirovsk avled 26 
patienter år 2000 och under 2001 endast 14. Hur många som lämnar interna-
tet av andra skäl saknas i nuläget uppgifter om. 

De behandlingar som ges, förutom medicinering, kan till exempel vara 
avslappningsträning med hjälp av dataprogram och elektroder på patientens 
kropp och olika slags terapier med eteriska oljor. Doft och musik som ska ge 
lugnande effekt används också. Örtte används i samma syfte. En sjukgym-
nast tar emot 10-15 patienter varje dag. Ibland går sjukgymnasten ut på av-
delningarna och ger behandling. Det finns dessutom särskilda massagerum 
och massörer arbetar varje dag. På vissa avdelningar får patienterna mycket 
medicin med lugnande och dämpande effekt. Internatet har avtal med ett 
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sjukhus i Tosno om samarbete. Dit förs framför allt patienter som har akuta 
behov av behandling, vad man kallar ”återfall”. 

De boende sysslar med mycket olika saker. 120 av de boende lånar böcker 
regelbundet. Det finns, enligt personalen, ett stort intresse för filosofi, böcker 
om djur och andra områden. Idrott används som en medveten metod i reha-
biliteringsarbetet. Ett 50-tal patienter har deltagit i tävlingar för handikappa-
de i länet och en patient ska åka till OS i Salt Lake City och tävla i skidor. Bo-
ende deltar även i tävlingar mellan internathemmen. Internatet har en rymlig 
aula med scen i huvudbyggnaden. Diskotek har man två gånger i veckan. 
Artister bjuds in och patienter från internatet uppträder utanför internatet. 
Vissa av de boende utför avlönade arbeten av olika slag, högst 4 timmar om 
dagen. De boende deltar också i internatarbetet, de hjälper andra boende och 
de deltar i städning. 

En av de boende utses av personalen till en sorts kontaktperson. Denne 
person, den ”äldste”, har förtroendeuppdrag och representerar patienterna, 
han måste godkännas av de boende för sitt uppdrag. Det finns två verkstä-
der, ett snickeri och ett skomakeri. Det finns också ett jordbruk som bedrivs i 
anslutning till internatet, med växthus och grisar, vilket minskar matkostna-
derna. 

Av patienterna är det ungefär ett 80-tal som regelbundet får besök av an-
höriga eller bekanta. Det stora flertalet av de boende på internatet, uppemot 
300, har inga relationer till människor i omvärlden. Totalt finns 147 personer 
anställda med följande fördelning: 

� 5 läkare (2 psykiatriker, 3 terapeuter) 

� 25 sjuksköterskor 

� 116 undersköterskor/skötare 

Det finns även sjukgymnast, bibliotekarie och idrottstränare i personalgrup-
pen. I jämförelse med internatet i Luga är alltså personalstyrkan i Kirovsk 
mindre, man har färre läkare, hälften så många sjuksköterskor och obetydligt 
fler undersköterskor. 

Arbetstiden är 6 timmar per dag, 6 dagar i veckan. Det finns behov av mer 
personal, men det går inte att rekrytera i dag. Detta tycks inte bero på 
bristande ekonomiska resurser utan på att det är svårrekryterat; arbetet är 
dåligt betalt och tungt. Bristen på personal gäller även för andra sjukhus. Lö-
nen på internathemmen i Luga och Kirovsk är låg. Personalen arbetar ofta 
mer än en heltidsanställning. De flesta har en 1,5-tidsanställning eller arbetar 
motsvarande två heltidstjänster. 
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2 Internathemsprojektet

2.1 Pågående förändringsarbete 

Även om resurserna har varit mycket begränsade har verksamheten vid in-
ternaten utvecklats genom åren. Under senare delen av 90-talet har man ex-
empelvis på många håll gjort om avdelningsorganisationen och inrättat sär-
skilda långvårdsavdelningar, de s.k. barmhärtighetsavdelningarna, som 
nämndes ovan. På senare år har också byggnader renoverats och lokaler 
rustats upp. Ett federalt program har genomförts och förbättrat framför allt 
den fysiska miljön på internathemmen. Man har kunnat köpa in utrustning 
och hjälpmedel och renoverat en del lokaler. 

På länsnivå har Arbets- och socialskyddskommittén tagit fram ett regi-
onalt program för att reformera internathemmen med syftet att man ska 
kunna skapa mindre boendeenheter och minska de boendes isolering. Man 
har noterat behovet av s.k. sociala lägenheter och man arbetar för att fler så-
dana ska komma till stånd. 

Under perioden 1998-2001 deltog de båda internathemmen i Luga och Ki-
rovsk i det första samarbets- och utvecklingsprojektet mellan Leningrads län 
och Sörmland. Enligt direktören för internathemmet i Luga innebar detta 
samarbete och de besök i Sverige som då gjordes att man fick impulser till 
förnyelse av internathemmet. Man fick nya perspektiv och idéer i ett läge när 
man sökte efter nya arbetsmetoder och arbetssätt. Man hade tittat på andra 
liknande verksamheter i S:t Petersburg, men det var framför allt intrycken 
från Sverige som gav arbetet en riktning. 

Man har under tiden efter projektet vidtagit ett antal åtgärder för att för-
ändra verksamheten på internatet i Luga. Framför allt har man försökt öka de 
sociala aktiviteterna för de yngre på internatet. Man har bland annat omor-
ganiserat avdelningar, skapat vilorum för patienterna, organiserat intresse-
klubbar och idrottsverksamhet och man har börjat med egna TV- och radio-
program på internathemmet. Datorer har införskaffats. 

Det projekt som pågick under perioden 1998-2001 resulterade alltså i olika 
förändringar på internathemmet i Luga och kan ses som en inledning till ett 
mer omfattande reformarbete. Deltagandet i utvecklingsprojektet tillförde 
nya idéer och startade förändringsprocesser av olika slag. Medvetenheten 
ökade om behovet av en mer långsiktig strategi för att utveckla och förändra 
verksamheten vid de psykoneurologiska internaten. 

I slutfasen av det första projektet (2001) utarbetade en arbetsgrupp ett sär-
skilt program – en framtidsvision - för utvecklingen av det psykoneurologis-
ka internatet i Luga. Ordförande i arbetsgruppen var Valentina Usova – av-
delningschef för stationära institutioner i kommittén. Direktören för interna-
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tet i Luga var sekreterare. Programmet benämns: ”Social, vardaglig arbetsre-
habilitering av enskilda med begränsade möjligheter i statliga institutioner 
för social service”. 

I programmet anges mål och metoder för att förbättra rehabiliteringsinsat-
serna för vissa grupper av boende vid internatet. Man vill dra in fler boende i 
aktiva levnadssätt. Man vill rekrytera och utbilda personal för att organisera 
rehabilitering till arbete och vardagliga aktiviteter, särskilt för de yngre med 
psykiska funktionsstörningar. Man vill arbeta för att resocialisera och integ-
rera dem i samhället. 

I samband med att internathemsprojektet startade med ett inledande se-
minarium i juni 2003 genomförde den svenska projektgruppen också studie-
besök vid internathemmen i Luga och Kirovsk. Man kunde då konstatera att 
förändringsarbetet fortsatt under det dryga år som förflutit sedan förra besö-
ket. En del boende hade fått ett eget, mer personligt, boende. Särskilda rum 
för fritidsaktiviteter hade tillkommit. Ansökningar hade gått in till kommit-
tén om att tre personer skulle få flytta ut från internathemmet. Kommittén 
beslutar om sådana utflyttningar efter en grundlig utredning om det kom-
mande boendet och det stöd som de utflyttade kan få. 

När internathemsprojektet startade våren 2003 hade det alltså föregåtts av 
ett flerårigt utvecklingssamarbete där de båda internathemmen deltog. Det 
nya projektet anslöt i hög grad till idéer och tendenser som hade en stark för-
ankring i länets Arbets- och socialskyddskommitté. 

2.2 Internathemsprojektet tar form 

Det projekt som startade våren 2003 föregicks alltså av ett flerårigt utveck-
lingssamarbete där de båda internathemmen deltog och fick betydelsefulla 
influenser. 

Beslutet att lyfta fram projektet som ett prioriterat projekt togs redan i ja-
nuari 2002 då avtalsparterna (regeringen i Leningrads län, Kommunförbun-
det i Sörmland och Landstinget Sörmland) beslutade att ställa sig bakom pro-
jektet. Projektets grundläggande idéer och uppläggning och dess relation till 
andra delprojekt i länet diskuterades därefter fram i gemensamma överlägg-
ningar mellan representanter för Arbets- och socialskyddskommittén och de 
svenska deltagarna i projektet. Ett underlag i dessa diskussioner var bland 
annat det projektförslag som en arbetsgrupp inom kommittén tidigare pre-
senterat. 

I januari 2002 besökte fem svenska projektdeltagare de båda psykoneuro-
logiska internathemmen i Luga och Kirovsk för att orientera sig om situatio-
nen vid internaten och diskutera fram en preliminär projektuppläggning. 
Studiebesöken avslutades med en överläggning med ordföranden i Arbets- 
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och socialskyddskommittén Zinaida Bystrova där ett framtida projekts in-
riktning och uppläggning skisserades. 

Man var vid detta tillfälle överens om att utvecklingsarbetet på sikt borde 
syfta till att minska de psykoneurologiska internatens omfattning genom att 
minska tillflödet till dem och öka möjligheterna till utflyttning. Man borde 
också satsa på att reformera internatens inre verksamhet genom att skapa 
gruppboende inom internaten och/eller gruppboende i kommunen. Olika 
åtgärder borde vidtas för att få ut patienter i arbete. Vid diskussionen före-
slogs att den fortsatta projektplaneringen skulle struktureras utifrån en nio-
fältsmodell som skulle sammanfatta vad man ville åstadkomma (tabell 1). 

Redan vid inledningsfasen till projektet formulerades således det långsik-
tiga och övergripande syftet med utvecklingsarbetet: ”Det övergripande må-
let är att minska behovet av internathem och om möjligt helt avveckla dem.” 

2.3 Projektplanen – mål och förväntade resultat 

I den ansökan som gick in till Östeuropakommittén hösten 2002 har projektet 
fått tydligare struktur och en betydligt mer långtgående konkretisering.  An-
sökan följer i stora drag den s.k. LFA-modellens olika steg (se kap. 2.5). 

I projektansökan (Landstinget Sörmland/Kommunförbundet Sörmland, 
2002) beskrivs bland annat målen utifrån de tre målnivåerna (övergripande 
mål, projektmål och resultatmål), hur genomförandet ska gå till (aktiviteter), 
hur måluppfyllelsen ska mätas och vilka risker som bör beaktas. I en nio-
fältsmodell sammanfattas olika insatser för projektets tre målgrupper med 
utgångspunkt från projektets ambition att bidra till att minska inflödet, öka 
utflödet och förbättra förhållandena på internaten (tabell 1, s. 22). 

I ansökan till projektet sammanfattas också de visioner som direktörerna 
för de båda internathemmen i Luga och Kirovsk har för internatens framtid. 
Man vill utveckla hemmen och på sikt avveckla dem, åtminstone delar av 
dem. Man vill slussa ut, särskilt de unga, utvecklingsstörda personerna, till 
samhället och till ett nytt liv och verka för att de ska få utbildning och arbete. 
I avvaktan på att sådan utslussning ska ske vill man förändra internathem-
men genom att satsa mer på rehabilitering och försöka ge de boende ett så 
självständigt liv som möjligt. En metod kan vara att dela upp de boende i oli-
ka grupper och därmed förbättra rehabiliteringsmöjligheterna. Förändrings-
arbetet förutsätter att ny personal kan rekryteras och att befintlig personal 
kan vidareutbildas. I projektansökan till Östeuropakommittén anges följande 
mål för projektet: 

Övergripande mål 
Det övergripande målet är att minska behovet av internathem och om möjligt 
helt avveckla dem. 
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Projektmål 
Projektmålen är att utveckla verksamheten – människosyn, metoder och ar-
betssätt – vid de psykoneurologiska internathemmen och omstrukturera den. 

Förväntade resultat 

� Att arbets- och socialskyddskommittén utarbetar en handlingsplan för 
utveckling/avveckling av de psykoneurologiska internathemmen 

� Att insatser riktas mot de tre huvuddiagnosgrupper som vistas på in-
ternathemmen, nämligen dementa, utvecklingsstörda och schizofrena 

� Att minska inflödet av nya patienter till internathemmen 

� Att förbättra villkoren för dem som vistas på internathemmen 

� Att öka utflödet från internathemmen och bidra till att f.d. patienter får 
arbete 

� Att skapa en gemensam värdegrund som bygger på tilltro till varje in-
divids och grupps inneboende resurser 

� Att utveckla metoder för habilitering, rehabilitering och aktivering 

� Att utveckla kunskaper rörande vårdplaner 

� Att utveckla stödet i olika former till de olika diagnosgrupperna 

� Att öka nyttan av de hjälpmedel som bland annat skänks från andra 
länder 

� Att utveckla stöd till anhöriga och stödja deras organisationer 

� Att i samarbete mellan parterna öka kunskaperna om bedömning och 
diagnostisering 

� Att genom insatser inom samhällsplaneringen öka de funktionshindra-
des möjligheter att leva ett normalt liv 

� Att genom utbildning i engelska ge de ryska deltagarna möjlighet att 
kommunicera på detta språk så att erfarenhetsutbyte underlättas och 
tolk behöver användas i mindre omfattning 

� Att samverka med projekten rörande funktionshindrade barn och ung-
domar, rehabilitering och hjälpmedel till personer med fysiska funk-
tionshinder samt ett ev. projekt om äldreomsorg 

� Att redovisa resultat under varje punkt i nedanstående niofältsmodell 
(tabell 1). 
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Tabell 1. Niofältsmodellen 

DEMENTA UTVECKLINGSSTÖRDA SCHIZOFRENA

1. Minska inflödet
till internaten 

- diagnostisering 

- dagverksamhet 

- avlastning av an-
höriga 

- hjälpmedel 

- anhörigcentral 

- utveckla barninternaten 

- stöd till föräldrar 

- små gruppboenden 

- hjälpmedel 

- rehabilitering/ 
habilitering

- attityder/värderingar 

- tidig massiv inter-
vention vid utbrottet 

- rehabiliteringsboende 

- sysselsättning 

- mobila team 

- boendestöd 

- utredning 

- diagnostisering 

- behandling 

- stöd till nätverk 

2. Förbättra villkoren 
på internaten 

- små boendegrupper 

- anpassad fysisk miljö 

- läkemedelsinställning 

- enkla sysslor 

- hjälpmedel 

- diagnostisering 

- kartlägga livs-
mönster, göra vårdplan 

- små grupper 

- diagnostisering 

- arbeite/aktivering 

- rehabilitering/ 
habilitering

- hjälpmedel 

- individuell vårdplan 

- personligt boende 

- vardagsaktiviteter 

- trivselrum 

- konstnärlig aktivitet 

- läkemedelsinställning 

- individuell vårdplan 

3. Öka utflödet  
från internaten 

- växelvård i hemmet 

- extern terminalvård 

- hjälpmedel 

- små gruppboenden 

- arbete utanför internat 

- hjälpmedel 

- externa fritidsaktiviteter 

- rehabiliteringsboende 

- sysselsättning 

- mobila team 

- boendestöd 

 

2.4 Ett av fyra delprojekt 

Internathemsprojektet – eller som det officiellt kom att benämnas - ”Psykiatri 
– utveckling/avveckling av de psykoneurologiska internathemmen för vux-
na i Leningrads län” formades som en del i ett större utvecklingsprogram där 
fyra delprojekt tillskapades med det gemensamma syftet att bidra till föränd-
ringen av det sociala arbetet i vid mening i Leningrads län. De övriga tre del-
projekten har varit inriktade mot följande områden: 

� Barn och ungdomar med funktionshinder 
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� Familjehem 

� Rehabilitering och tekniska hjälpmedel till fysiskt funktionshindrade i 
Leningrads län (vuxna). 

De psykoneurologiska internathemmen är i hög grad beroende av den vård- 
och behandlingsstruktur som finns i länet i övrigt och de andra projekten 
griper på så sätt in också i internathemsprojektet. Rekryteringen av patienter 
kommer till en mycket stor del från de psykoneurologiska internathemmen 
för barn och ungdom där den övre åldersgränsen är 18 år och från hem som 
saknar möjligheter att ta hand om äldre dementa personer. 

För att framgångsrikt kunna uppnå målet om att minska behovet av de 
psykoneurologiska internathemmen och om möjligt helt avveckla dem krävs 
således omfattande förändringar i andra delar av det socialpolitiska systemet. 
Det handlar både om att försöka minska inflödet av nya patienter till interna-
ten och att öka möjligheterna för boende på hemmen att kunna flytta ut till 
nya boendeformer utanför hemmen med nya former av stöd. De tre delpro-
jekten syftar till att initiera sådana förändringar: 

1.  Projektet ”Barn och ungdomar med funktionshinder” startade i februa-
ri 2003 och syftar till att stärka det enskilda barnets rättigheter till ett 
värdigt liv med tillgång till adekvat vård och omsorg. Projektets mål är 
att utveckla stödet inom den öppna verksamheten för barn och ungdo-
mar så att de kan få en så trygg och normal tillvaro som möjligt. Barn 
och föräldrar ska få stöd på sin hemort, bland annat genom dagverk-
samhet och psykologiskt stöd, så att barnen kan bo kvar hemma hos 
föräldrarna. Antagandet är att detta ska leda till att rekryteringen av 
barn till barninternaten, och därmed också till vuxeninternaten, mins-
kar. 

2.  Familjehemsprojektet startade hösten 2002 och riktar sig till barn som 
lever utan föräldrarnas omsorg och syftar till att förhindra att barn och 
tonåringar som inte bor i sina familjer placeras på sociala institutioner 
eller hamnar på gatan i kriminalitet. Avsikten är att finna lösningar och 
metoder att utveckla familjehem i kommunal regi. 

3.  Projektet ”Rehabilitering och tekniska hjälpmedel till fysiskt funktions-
hindrade i Leningrads län” ska bidra till att öka självständigheten för 
personer med funktionshinder genom att utveckla mer rehabiliterings-
inriktade arbetssätt, både på sociala centra och på internat. Genom att 
systematiskt arbeta med hjälpmedel, särskilt för personer som annars 
skulle vara tvungna att flytta till internaten, antas flödet till internaten 
kunna minska. Förbättrade rehabiliteringsmöjligheter utanför interna-
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ten antas också kunna bidra till att fler av de boende på internaten kan 
flytta ut till andra boendeformer. 

De psykoneurologiska internaten för vuxna ingår alltså i beroendeförhållan-
den som de själva inte direkt kan påverka. För att internathemsprojektet 
framgångsrikt ska kunna nå sina mål förutsätts att förändringar också 
genomförs i det omgivande samhället. 

De fyra delprojekten avser att sammantagna vara en del i denna långsikti-
ga strategi som syftar till att ändra det sociala arbetet i länet och kanalisera 
både personal och ekonomi från de psykoneurologiska internaten till olika 
slag av öppna verksamheter och till stödjande miljöer utanför internaten. 

2.5 LFA-modellen

Till grund för projektets planering och genomförande ligger den av Sida re-
kommenderade LFA-modellen (The Logical Framework Approach). Meto-
den har använts sedan 1960-talet i internationella samverkansprojekt och 
bland annat FN, Sida och EU använder idag metoden för att granska, följa 
upp och utvärdera olika program och projekt. 

Modellen beskrivs som en projektplaneringsmetod som ska underlätta en 
målstyrd planering, analys, uppföljning och utvärdering av projekt. Metoden 
betonar målstyrningen, det vill säga man utgår ifrån de mål man vill uppnå 
och analyserar systematiskt vilka aktiviteter som kan leda till detta mål. I den 
manual som finns för arbete enligt LFA-metoden betonar man att grunden är 
att man inte börjar med att tala om vad man vill göra, utan man börjar tala 
om vad man vill ska hända, vad man vill se för resultat. 

Ett framgångsrikt projekt (det vill säga att man når måluppfyllelse) känne-
tecknas enligt modellen vanligtvis av följande faktorer: 

� åtaganden från alla parter och känsla för ägandeskap och ansvar 

� realism, realistiska mål 

� tydlig måluppfyllelse 

� tydlig koppling mellan det som görs inom ramen för projektet (aktivite-
ter) och vad som ska uppnås (måluppfyllelse) 

� kapacitet att hantera risker 

� tydliga roller (ansvarsfördelning) 

� flexibilitet att anpassa processer vid förändring 

� att användarna av den service som projektet omfattar varit med och på-
verkat projektutformningen. 
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Vid utförandet av LFA-analysen bör man alltså se till att dessa faktorer beak-
tas. 

LFA-metoden anvisar nio steg för projektplaneringen (med modifieringar 
beroende av projektets karaktär och situationen). Lämpligen kan analysen 
genomföras vid en workshop eller ett seminarium under några dagar där 
projektets intressenter och involverade aktörer tillsammans går igenom de 
centrala delarna av projektet och skapar en samsyn kring projektets problem-
identifieringar och målformuleringar. Seminariet kan bidra till att skapa en 
dialog mellan alla involverade och till att strukturera tankarna kring projek-
tet. Det gör det möjligt att identifiera problem, behov, aktörer, möjligheter 
och risker och tillse att ägarskapet av ett projekt hamnar hos samarbetspart-
nern. Ett gemensamt genomfört LFA-seminarium underlättar också uppfölj-
ning, utvärdering och rapportering eftersom man här konkretiserar projekt-
målen och identifierar vilka indikatorer man ska använda för att mäta projek-
tets utveckling på olika nivåer. De nio stegen i LFA-metoden kan kortfattat 
beskrivas på följande sätt (Sida, 2003): 

Steg 1 Analys av projektets kontext (omvärldsanalys) 
Här analyseras översiktligt den omvärld projektet ingår i, till exempel de 
ekonomiska, sociala och politiska processer som kan påverka projektet. Det 
är viktigt att man klargör vilka förutsättningar som måste råda för projektets 
måluppfyllelse. 

Steg 2 Intressentanalys 
Intressenter är de som påverkas av och påverkar det som sker i projektet, di-
rekt eller indirekt. En kartläggning av intressenterna och deras inställning till 
projektet är en viktig del i projektplaneringen. Intressenterna bör vara repre-
senterade i projektets planering. 

Steg 3 Problemanalys 
Här försöker man besvara de grundläggande frågorna om vad det är för hu-
vudsakliga problem projektet ska lösa och vad det är som orsakar proble-
men. Man bör besvara dessa frågor innan man söker lösningar. Man bör ef-
tersträva en begränsning i problemdefinitionen för att göra projektet hanter-
bart. Ett sätt att arbeta är att visualisera problemsituationen i form av ett pro-
blemträd där problemets orsaker och konsekvenser tydliggörs. Det är pro-
blemets orsaker som ska angripas genom de aktiviteter som genomförs inom 
projektet. 

Steg 4 Målanalys 
Målanalysen bör kunna identifieras utifrån den tidigare genomförda pro-
blemanalysen. Målen ska vara tydliga, realistiska och mätbara. Man skiljer på 
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tre slag av mål i LFA-modellen: övergripande mål (eller utvecklingsmål), 
projektmål och resultatmål (prestationer). 

De övergripande målen (utvecklingsmål) anger färdriktning och de kan i de 
flesta fall inte uppnås förrän 5-10 år efter avslutat projekt. Ofta är det svårt att 
bedöma om just det enskilda projektet lett till det övergripande målet. Van-
ligtvis undviker man därför att utforma indikatorer och försöka mäta effek-
terna på denna höga målnivå. 

Projektmål beskriver den situation som förväntas råda om projektet upp-
når förväntat resultat och om antagandena om omgivningsfaktorerna (enligt 
steg 1) visar sig stämma. Projektets mål ska syfta till att lösa det identifierade 
kärnproblemet/huvudproblemet. Projektmål ska vara specifika och mätbara. 
Projektmålet är det mål man vill uppnå något år efter eller till och med tre år 
efter avslutat projekt. (Ett exempel på projektmål kan vara att hälsoriskerna i 
en befolkning ska ha minskat med 30 % i ett specificerat område) 

Resultatmål (prestationer) är ett direkt resultat av de aktiviteter som 
genomförs inom ramen för ett projekt.  Dessa mål ska vara direkt påverkbara 
för projektets ägare och kontrollen för måluppfyllelsen ska vara hög. 

Steg 5 Aktiviteter 
Projektgruppen ska upprätta en aktivitetsplan. I presentationen av LFA-
modellen betonas att aktiviteterna inte får förväxlas med projektets mål. De 
utgör medel för att nå målen. I många projekt sker emellertid en målförskjut-
ning så att medlen, aktiviteterna, kommer i fokus och målen glöms bort. Ak-
tiviteterna ska utformas så att de angriper orsakerna till huvudproblemet (så 
kan till exempel utbildning av en personalgrupp ge relevanta kunskaper som 
leder till att ett identifierat huvudproblem kan undanröjas). 

Aktiviteterna är det arbete som utförs av dem som är involverade i projek-
tet (till exempel en utbildningsinsats). En grundläggande tanke i LFA-
metoden är alltså att det ska finnas en tydlig koppling mellan aktiviteter, re-
sultat och projektmål. Om aktiviteterna genomförs på lämpligt sätt uppnås 
resultaten som i sin tur leder till att projektmålet uppnås och på sikt påverkar 
de övergripande målen. 

Steg 6 Resurser (medel) 
Här beskrivs de resurser som ska tillföras projektet, till exempel expertis, 
kunskap, utrustning och ekonomiska medel. 

Steg 7 Mätning av måluppfyllelsen (indikatorer) 
För att kunna besvara frågan om ett projekt uppnår sina mål är det nödvän-
digt att identifiera indikatorer med vars hjälp man kan mäta projektets ut-
veckling på olika nivåer. Processen när man identifierar indikatorer avslöjar 
ofta oklara mål. Beskrivningen av indikatorer bör innehålla en redovisning 
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av var man kan finna data för mätning och hur de ska mätas. För att kunna 
mäta förändringar är det önskvärt att göra en s.k. baseline study (en 0-
lägesanalys) innan projektet startar. 

Steg 8 Riskanalys 
Slutligen föreslår LFA-metoden att en riskanalys genomförs i samband med 
projektplaneringen. Projektansvariga bör identifiera, analysera och bedöma 
faktorer som på olika sätt kan påverka projektets möjligheter att nå sina mål. 
Analysen innebär en fördjupning av den omvärldsanalys som mer översikt-
ligt görs i steg 1 enligt modellen. 

Steg 9 Förutsättningar 
De sociala, ekonomiska och politiska förutsättningarna för projektet bör ana-
lyseras innan projektet startar. Detta är förhållanden som man inte råder över 
i projektet men som är väsentliga att beakta för projektets måluppfyllelse. 

2.6 Projektets genomförande 

Vilka är då metoderna för att få till stånd en förändring och förverkliga de 
uppställda målen i internathemsprojektet? Hur ska förändringsarbetet bedri-
vas? Vilka är aktiviteterna, för att använda LFA-metodens terminologi? 

Sammanfattningsvis kan man säga att aktiviteterna i projektet fokuseras 
på tre slag av aktiviteter: utbildning, kunskapsspridning och genomförandet 
av konkreta, förändringsinriktade projekt. 

Avsikten är att totalt sexton personer, sex från varje internat och två från 
de båda kommunerna Luga och Kirovsk, ska besöka Eskilstuna och Katrine-
holm för att lära av de svenska erfarenheterna och för att få idéer och kun-
skaper som är värdefulla för det egna förändringsarbetet. Besöken sker under 
en tvåveckorsperiod och fördelas på två tillfällen, hösten 2003 och hösten 
2004. 

Vid det första besöket ska, enligt projektplanen, åtta personer, tre från var-
je internathem och en från vardera kommunen Luga och Kirovsk, tillbringa 
två veckor i Eskilstuna och Katrineholm (i oktober 2003). Besöket planeras av 
den svenska projektgruppen och inriktas mot studiebesök och utbildningsin-
slag som särskilt inriktas mot att belysa hur man kan minska inflödet till in-
ternathem och öka utflyttningen. 

Det andra besöket ska, enligt projektplanen, genomföras under två veckor 
hösten 2004 med andra projektdeltagare men med samma gruppkonstella-
tion, tre från vardera internaten och två från de båda kommunerna. Inrikt-
ningen på detta besök kommer att vara att särskilt studera hur man kan för-
bättra villkoren på internathemmen. 
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Utbildningsmomenten förenas med mer handlingsinriktade aktiviteter. 
De projektdeltagare som kommer att besöka Sverige förväntas utarbeta pro-
jektplaner för hur de vunna kunskaperna ska kunna användas för att utveck-
la verksamheterna på respektive internat och kommun. Projektplanerna ska 
sedan förverkligas och leda till konkreta förändringsprojekt på de egna ar-
betsplatserna. 

Parallellt med ovanstående genomförs under projektet seminarier och 
kursveckor, samt en avslutande konferens, förlagda till Leningrads län med 
syftet att fördjupa kunskapsutbytet och sprida kunskaperna till fler aktörer i 
länet som är verksamma vid internathem av liknande slag. Dessa tillfällen för 
kunskapsutbyte förläggs till fyra tidpunkter. 

Det första genomförs våren 2003 och utgör upptakten till projektet. De 
sexton projektdeltagarna deltar tillsammans med den svenska projektgrup-
pen och man genomför en LFA-analys av projektet. 

Den andra kursveckan genomförs, enligt projektplanen, våren 2004. Vid 
detta tillfälle utgör de åtta som besökt Sverige resurspersoner. Vid kurstillfäl-
let deltar även de åtta som planerar besök i Eskilstuna och Katrineholm samt 
personer från övriga internat och kommuner i Leningrads län. Tanken är att 
härigenom sprida kunskaper i hela länet om det pågående förändringsarbe-
tet. Den svenska projektgruppen samt personer från Leningrads län utgör 
kunskapsresurser. Temat för kursveckan kommer att vara hur man kan 
minska inflödet till och öka utflödet från internathemmen. Under kursveckan 
genomförs seminarier där de åtta projektdeltagarna som besökt Sverige pre-
senterar sina projekt och får försvara dessa inför en panel av opponenter från 
Leningrads och Södermanlands län. 

Den tredje kursveckan genomförs våren 2005 och har i stort sett samma 
uppläggning som den föregående. Temat denna gång blir ”hur förbättra vill-
koren på internathemmen”? Sammansättningen på kursdeltagarna blir som 
tidigare och de åtta som senast besökte Sverige får presentera och försvara 
sina projekt under seminarier. Vid båda kurstillfällena görs en genomgång 
och analys av projektet enligt LFA-modellen. 

En gemensam konferens hösten 2005 avslutar projektet. Vid detta tillfälle 
besöks de båda internaten och de båda berörda kommunerna. En gemensam 
utvärdering av projektet genomförs. Vid den avslutande konferensen dras 
slutsatserna av förändringsarbetet och en handlingsplan för det fortsatta ar-
betet presenteras. 
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3 Utvärderingen

3.1 Utvärderingens syfte och frågeställningar 

Utvärderingsarbetet har bedrivits parallellt med projektets genomförande 
och erfarenheterna har under processens gång kontinuerligt tillförts projekt-
deltagarna. Arbetet inleddes i samband med projektstarten våren 2003 och 
har sedan pågått fram till projektets avslutning hösten 2005. 

Två arbetsrapporter har sammanställts under perioden. Den första be-
skriver den inledande fasen, projektdeltagarnas förväntningar och bedöm-
ningar av möjligheterna att uppnå de uppställda målen. Den andra beskriver 
och diskuterar genomförandefasen och erfarenheterna från seminarier, stu-
diebesök och deltagarnas projektarbeten. Båda rapporterna har översatts till 
ryska och tillställts projektdeltagarna och andra berörda (Svensson, 2004; 
2005). 

I diskussionerna om hur utvärderingsarbetet ska läggas upp har särskilt 
det lärande perspektivet lyfts fram. Att lärandeperspektivet är centralt inne-
bär här två saker: 

1. För det första ska utvärderingen bidra till ett lärande och till en kun-
skapsutveckling om det förändringsarbete som bedrivs. När projektet 
avslutats ska utvärderingen kunna besvara frågor som: Vad har vi lärt 
oss av det projekt vi genomfört? Vilka erfarenheter är viktiga att vi tar 
med oss i det fortsatta arbetet med att avveckla/utveckla internathem-
men? Är det möjligt att utifrån internathemsprojektet dra mer generella 
slutsatser om internationella samverkansprojekt av detta slag? 

2. För det andra innebär det att vi ser projektet som ett kunskaps- och för-
ändringsprojekt där lärprocesserna är centrala. I likhet med de flesta ut-
vecklingsprojekt handlar internathemsprojektet om att skapa goda för-
utsättningar för kunskaps- och erfarenhetsutbyte med sikte på att skapa 
förändring i vad man brukar kalla mottagarlandet. Den underliggande 
programidén är att de ryska deltagarna ska upptäcka möjligheter, om-
pröva tidigare synsätt och få inspiration att utifrån svenska erfarenheter 
förändra de psykoneurologiska internathemmen. 

De aktiviteter som genomförts bör alltså kunna ses ur ett lärande- och kun-
skapsperspektiv. Frågor som är relevanta att ställa med denna utgångspunkt 
blir till exempel: Hur ser lärprocesserna ut i internathemsprojektet? Vad är 
det för kunskaper man anser sig få genom studiebesök, seminarier och pro-
jektarbeten?  Vad är det som underlättar och vad är det som är problematiskt 
ur ett lärandeperspektiv? Hur sprids eller vidareförmedlas dessa kunskaper i 
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den egna organisationen och till andra berörda i länet? Finns det mer generel-
la iakttagelser som man kan göra utifrån den form av interkulturellt lärande 
som det handlar om här och som kan vara av värde i liknande projekt? 

Tanken har som sagt varit att utvärderingsarbetet ska kunna tillföra kun-
skaper till projektet successivt under perioden. I första hand har alltså utvär-
deringen riktats till olika aktörer i projektet, till projektledningen, projektdel-
tagare, medverkande i parallella projekt, finansiärer och andra involverade. 

Som framgår av de båda punkterna ovan har ambitionen emellertid också 
varit att åtminstone den sammanfattande slutrapporten ska kunna vara av 
intresse för andra personer än de som direkt medverkat i projektet. 

3.2 Att mäta måluppfyllelsen 

En viktig del i de flesta utvärderingar är att undersöka i vilken utsträckning 
det utvärderade projektet har uppnått de mål som man har ställt upp. I den 
s.k. LFA-modell som legat till grund för internathemsprojektets planering 
och genomförande utgör detta också ett centralt moment. 

Enligt LFA-modellen ska utvärderingen främst syfta till att mäta målupp-
fyllelsen, det vill säga mäta i vilken grad projektet har uppnått de mål som 
ställts upp (projektmål och resultatmål). Under den tidiga projektplanerings-
fasen ska projektets intressenter gemensamt precisera dessa mål och olika 
indikatorer för att mäta måluppfyllelsen ska utarbetas. Utvärderarens upp-
gift blir sedan att samla in, sammanställa och presentera data som kan ge in-
formation om måluppfyllelsen. 

En utvärdering enligt LFA-modellen styr utvärderingen och utvärdera-
rens roll på olika sätt. Den innebär till exempel att utvärderaren får en viktig 
roll i den tidiga projektfasen för att medverka till att projektets mål blir tydli-
ga och möjliga att operationalisera och att det därmed blir möjligt att lägga 
dem till grund för en framtida utvärdering. I planeringen av datainsamlingen 
blir ambitionen att den ska riktas mot och organiseras så att den kan belysa 
måluppfyllelsen. De frågorna som utvärderingen förväntas ge svar på hand-
lar alltså om: I vilken grad har projektets mål förverkligats? Har de verksam-
heter som genomförts fått avsedda resultat? Har det skett en positiv utveck-
ling i riktning mot de långsiktiga målen? 

En utvärdering som är helt inriktad mot att mäta måluppfyllelse har emel-
lertid uppenbara begränsningar (för en kritisk granskning av LFA-modellen 
ur detta perspektiv, se Gasper, 2000). Den ger oss inte särskilt mycket infor-
mation om de utvecklingsprocesser som sker i ett förändringsprojekt av det 
slag som det här handlar om. En utvärdering som är helt inriktad mot att för-
söka besvara frågor om måluppfyllelsen ger oss inte särskilt mycket informa-
tion om processer och förändringsdynamik. Det finns också andra problem 
och begränsningar med en helt målfokuserad utvärdering. 
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Framför allt är (1) tidsaspekten en problematisk faktor. Uppnådda resultat i 
ett projekt kan många gånger visa sig vara kortlivade.  När projektet har av-
slutats och vardagen tar vid är det inte ovanligt att även de positiva effekter-
na försvinner. Det som utvärderaren bedömde som bestående effekter av 
projektets insatser är kanske högst tillfälliga, kanske ett resultat av den upp-
märksamhet och de extra resurser som projektet fört med sig och den entusi-
asm som lätt infinner sig i inledningen av ett förändringsarbete. Omvänt kan 
också bristen på synbara effekter i slutfasen av ett projekt visa sig vara ett 
uttryck för att förväntningarna på snabba resultat varit alltför höga. Om mät-
ningen av måluppfyllelsen genomförts vid en senare tidpunkt hade kanske 
resultatet visat sig vara annorlunda. Slutsatsen att projektets insatser varit 
verkningslösa är i sådana fall förhastade. Förändringsprocesser är sällan lin-
jära, vanligtvis är de resultatet av en mängd sammansatta och svårgripbara 
faktorer som verkar på lång sikt och som kan ge upphov till plötsliga och 
oväntade resultat. Projekt som ytligt sett gett liten utdelning kan i ett längre 
tidsperspektiv visa sig ha berett marken för mer genomgripande förändring-
ar. 

En annan problematik vid utvärderingar av måluppfyllelse handlar om 
(2) orsakssambanden. Även om vi kan konstatera en hög grad av måluppfyllel-
se kan vi aldrig vara helt säkra på att det är projektets insatser som är orsak 
till framgångarna. Förändringsprocesser är som sagt komplexa och det är 
sällan möjligt att mäta vilken roll isolerade projektinsatser (till exempel en 
utbildningsinsats) har haft för de uppnådda resultaten. Vad beträffar inter-
nathemsprojektet pågick det – som vi sett ovan – en utvecklingsprocess vid 
de båda psykoneurologiska internathemmen redan vid inledningen av pro-
jektet, som ett resultat av tidigare projekt i länet och av influenser från många 
olika håll. Även om vårt projekt inte hade genomförts är det rimligt att anta 
att en del av de mål som nu ställs skulle ha förverkligats. 

En tredje aspekt som är viktig att lyfta fram gäller (3) icke avsedda effekter av 
projektet. En utvärdering som endast fokuserar måluppfyllelse riskerar också 
att missa icke förväntade konsekvenser, bieffekter och negativa resultat som 
projektet kan ha givit upphov till. I internationella stödprogram kan detta 
vara en betydelsefull aspekt eftersom den genomförda interventionen, ut-
vecklingsprojektet, trots goda intentioner, kan ha inneburit störningar i andra 
och närliggande verksamheter. Projektet kan till exempel ha flyttat resurser 
och kompetenser och uppmärksamhet från andra delar områden, det kan ha 
skapat konflikter och spänningar i organisationen eller på annat sätt haft ne-
gativa konsekvenser för mottagarlandet. Slutsatsen av detta är att det även i 
målfokuserade utvärderingar måste finnas ett vidare perspektiv och en öp-
penhet för att registrera effekter utöver de som projektet förväntas ge upp-
hov till. 
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När utvärderingen av internathemmet planerades var tanken att den – 
trots dessa problem - skulle innefatta en mätning av projektets måluppfyllel-
se så långt detta var möjligt. De mål som angetts i projektplanen (framför allt 
resultatmålen) och den s.k. niofältstabellen skulle kunna fungera som ut-
gångspunkt för en sådan uppföljning. Samtidigt framhölls det i utvärde-
ringsplanen att det fanns anledning till mycket stor försiktighet när utvärde-
ringsresultaten så småningom skulle tolkas. Inte minst tidsaspekten är det 
väsentligt att ta hänsyn till i ett projekt som sträcker sig över en så pass kort 
tid som tre år och projektets effekter därefter ska värderas. Det stod också 
klart att mätningarna av måluppfyllelsen och tolkningarna av resultaten be-
hövde kompletteras med en mer kvalitativ analys av själva förändringsarbe-
tet utifrån ett perspektiv där lärande och förändringsprocesser fokuseras. 

Under projektets inledningsfas blev det dessutom tydligt att uppgiften att 
utvärdera internathemsprojektet utifrån dess måluppfyllelse innehöll mer 
komplikationer. Mycket tid ägnades i projektgrupperna att utifrån LFA-
modellen problematisera de egna verksamheterna och skapa s.k. målträd för 
det fortsatta förändringsarbetet. Utöver projektplanens mål tillkom alltså nya 
mål för utvecklingsarbetet, specifika för de båda internathemmen och för de 
involverade kommunerna. Dessa målträd reviderades också under proces-
sens gång och målformuleringen kom att betraktas som en dynamisk process 
i ständig förändring. 

Det fanns alltså betydande praktiska svårigheter att i projektet fullt ut an-
vända LFA-modellen som utgångspunkt för en mätning av målen. Resultat-
målen blev så småningom många och inte alltid konkretiserade på ett sätt 
som möjliggjorde mätning av måluppfyllelsen på det sätt som LFA-modellen 
förespråkar. Projekts förväntade mål betraktades dessutom som föränderliga 
och målarbetet som en ständigt pågående process. 

Den uppföljning av målen som planerades till projektets slutskede har 
därför genomförts med hänsyn tagen till dessa begränsningar. I de fall det 
varit möjligt har graden av måluppfyllelse värderats. I andra fall, på de mål-
områden där ambitionsgraden inte varit särskilt konkretiserad, har de för-
ändringar som skett under projektperioden beskrivits utifrån vad projektdel-
tagarna ser som framsteg i förändringsarbetet. Redovisningen av måluppfyl-
lelsen görs huvudsakligen i kapitel 8 i rapporten. Sammanfattningsvis har 
alltså syftet med den genomförda utvärderingen kommit att formuleras på 
följande sätt. 

Utvärderingen ska: 

1. dokumentera projektets uppläggning, genomförande och resultat  

2. bidra till ett lärande om det svensk-ryska samarbetsprojektet och en 
analys av de lärprocesser som förändringsarbetet innefattar 
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3. mäta måluppfyllelsen, d.v.s. undersöka i vilken utsträckning projektets 
mål har uppnåtts. 

3.3 Material och datainsamling 

Utvärderingsarbetet har i hög grad styrts av de planerade verksamheterna i 
projektet och de aktiviteter som anges i projektplanen. Datainsamlingen har 
alltså i första hand skett vid de tillfällen då projektdeltagarna samlats till se-
minarier och kursveckor i Leningrads län och till de perioder då projektdel-
tagare från Ryssland vistats i Sverige för studiebesök och kunskapsinhäm-
tande. Data har samlats in med hjälp av enkäter, intervjuer och genom delta-
gande observation. I viss utsträckning har befintligt statistik och utrednings-
material kunnat användas. 

Vid seminarierna och utbildningstillfällena i Ryssland har data insamlats 
framför allt genom deltagande observation. Diskussioner, analyser, redovis-
ningar och samtal vid dessa möten utgör ett viktigt underlagsmaterial för 
utvärderingen. Seminarierna har också givit en möjlighet att samla in mate-
rial genom enkäter. 

I samband med att de ryska projektdeltagarna vistats i Sverige (åtta per-
soner i oktober 2003 och åtta personer hösten 2004) har intervjuer genomförts 
med samtliga deltagare. Under besöken har också gemensamma diskussio-
ner förts med deltagarna om projektets mål och erfarenheterna från studiebe-
söken. 

Utöver dessa tillfällen för datainsamling har en avslutande studie genom-
förts hösten 2005. Vid detta tillfälle besökte utvärderaren Luga och Kirovsk 
och intervjuade projektdeltagare och ansvariga vid länets Arbets- och social-
skyddskommitté. Syftet med denna undersökning var att samla in data som 
kunde belysa deltagarnas uppfattning om måluppfyllelsen, projektets ge-
nomförande och den framtida reformeringen av internathemmen i länet. 

I planeringen av utvärderingsarbetet fanns det från början en ambition att 
under projektets inledningsfas genomföra en s.k. baselinestudie, det vill säga 
samla in data som avsåg att ge en bild av utgångsläget vid projektets start. 
Denna kartläggning skulle inriktas mot att dels beskriva deltagarnas inställ-
ning till och förväntningar på projektet, dels mot en beskrivning av de mål-
områden där det fanns uttalade mål för projektet. Denna ambition kunde 
dock inte förverkligas fullt ut. Deltagarnas förväntningar på projektet har 
belysts i en enkät och i intervjuer i samband med det första studiebesöket i 
Sverige. Kartläggningen av utgångsläget inom olika målområden har dock 
inte kunnat genomföras på det sätt som vore önskvärt. 
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3.4 Begränsningar i utvärderingsarbetet 

Att genomföra en utvärdering av ett internationellt utvecklingsprojekt av det 
slag som det här handlar om innebär att man ställs inför förhållanden som 
man normalt inte möter när man studerar utvecklingsprojekt i det svenska 
samhället. 

Möjligheterna att följa förändringsarbetet vid de ryska internathemmen 
begränsas till exempel av de geografiska avstånden, men också av svårighe-
ter att förstå den politiska och sociala kontext som verksamheterna ingår i. 
Det ryska samhällets traditioner och särdrag skiljer sig på många sätt från det 
svenska och under projektets gång har dessa skillnader på många sätt gjort 
sig påminda. 

Utvärdering som företeelse har till exempel inte samma innebörd i det 
ryska samhället som i Sverige. I Ryssland associeras utvärdering mer till kon-
troll och inspektion än till återkoppling och att lära av erfarenheter. De pro-
blem som normalt är förknippade med datainsamling och tolkning av data i 
forskningsarbete (till exempel tillförlitligheten vid användande av befintlig 
statistik, svårigheter med att formulera entydiga frågor till respondenter, 
tolkning av enkät- och intervjusvar) blir givetvis än mer accentuerade när 
man arbetar i ett interkulturellt sammanhang och är beroende av översättare 
och tolkar. 

Språkproblematiken är naturligtvis också central i ett projekt av detta slag. 
När de frågor som ställs till respondenterna ska översättas av tolk till ryska 
och de svar som ges därefter ska översättas tillbaka till svenska uppstår lätt 
betydelseglidningar och missuppfattningar. Språkliga och kulturella skillna-
der, och inte minst ett i grunden annorlunda sätt att tänka om vård och be-
handling, psykiatriska diagnoser och utsatta grupper i det ryska samhället, 
skapar oundvikligen problem i utvärderingsarbetet. 

De flesta svårigheter har kunnat hanteras genom skickliga tolkar och ett 
gott samarbete med de ryska deltagarna som med stort tålamod förklarat 
komplicerade förhållanden och hur man tänker kring olika frågor. Kvar står 
givetvis risken för att vissa delar i redovisningen vilar på missförstånd och 
bristfälligt underlag – förmodligen omöjligt att helt undvika i ett utvärde-
ringsprojekt av detta slag. 

3.5 Rapportens disposition 

I de följande kapitlen redovisas resultatet av utvärderingen. I kapitel 4 be-
skrivs den inledande fasen och deltagarnas förväntningar på internathems-
projektet. I kapitel 5, 6 och 7 redogörs i tur och ordning för studiebesöken i 
Sverige, seminarierna i Leningrads län och de projektarbeten som deltagarna 
har genomfört. Betoningen ligger här på lärprocesserna och de olika aktivite-
terna diskuteras ur ett lärandeperspektiv. Kapitel 8 ägnas åt en redovisning 
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och diskussion av måluppfyllelsen utifrån de mål som ställdes upp i den ur-
sprungliga projektplanen. Varje kapitel avslutas med en sammanfattning där 
de viktigaste iakttagelserna och slutsatserna summeras. 

I rapportens avslutande del sammanfattas och diskuteras utvärderingens 
resultat i sin helhet. Här summeras också de lärdomar som internathemspro-
jektet har givit mer generellt när det gäller att åstadkomma lärande och för-
ändring i internationella samarbetsprojekt. 

Den som är intresserad av en mer ingående redovisning av de olika de-
larna i projektet (t.ex. problem- och målanalyser, frågeformulär och redovis-
ning av data) hänvisas till tidigare publicerade delrapporter (Svensson, 2004; 
2005). 
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RESULTAT OCH ERFARENHETER 

4 Projektets inledande fas 

4.1 Projektstart

Internathemsprojektet inleddes med ett tredagarsseminarium i Luga den 9-
11 juni 2003. De sexton ryska projektdeltagarna samlades då för första gång-
en och mötte den svenska projektgruppen. 

Seminariet inleddes med att projektplanen presenterades för deltagarna. 
Den ryska översättningen av planen delades ut då det visade sig att delta-
garna inte hade fått del av den tidigare. Projektledaren gick igenom de 
grundläggande idéerna bakom projektet, att minska inflödet och öka utflödet 
från internathemmen och utveckla olika slag av åtgärder för de tre huvud-
grupperna av boende, dementa, utvecklingsstörda och schizofrena. Den i 
projektplanen centrala niofältstabellen redovisades.  Projektets tidsmässiga 
planering, med vistelser i Sverige för åtta deltagare åt gången och egna pro-
jekt som skulle genomföras efter vistelsen togs upp. För de flesta av deltagar-
na var som sagt denna information ny. När man kom till seminariet hade de 
flesta bara en vag bild av vad projektet innebar. 

Under dag 2 och 3 arbetade deltagarna med planering av projektet i en-
lighet med LFA-metoden. Deltagarna fick en skriftlig rysk version av LFA-
metoden och metoden gicks igenom översiktligt. Arbetet koncentrerades se-
dan till två av punkterna i modellen, problemanalys (steg 2) och målanalys 
(steg 4). 

4.2 Problem- och målanalys för Kirovsk internathem 

Gruppen från Kirovsk formulerade sitt huvudproblem som att ”en hög andel 
av de boende får ofta återfall och försämrade tillstånd”. Med återfall avsåg 
man olika slag av beteenden som man inte kunde hantera på internathemmet 
utan krävde sjukhusvård (aggressioner, hallucinationer, sömnsvårigheter 
etc.). Under det senaste året hade patienter fått föras till sjukhus ett 50-tal 
gånger och tendensen var att problemet ökade i omfattning. 

Konsekvensen av det man beskrev som huvudproblemet var fyra saker. 
Allt fler av de boende kommer i framtiden att behöva föras till sjukhus, allt 
mer resurser går till dessa gruppers medicinska behandling, mer psykiatrisk 
expertis krävs och hotet mot de övriga boende och personal ökar. På längre 
sikt leder detta till att internathemmet får en allt mer sjukhuslik karaktär. 
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Orsakerna till problemen fördes till två huvudkategorier. En orsak var, 
menade man, felaktigheter i rekryteringen till internatet. Personer som inte 
bör vara där rekryteras. Detta beror på att de psykiatriska sjukhusen är över-
belastade och patienterna kan inte vara där i längre perioder (detta i sin tur 
beror bland annat på att det finns få sjukhus och att öppenvård saknas). En 
annan anledning är att det är omöjligt att vårda dem i hemmet (anhöriga 
saknas, bristfälliga levnadsförhållanden, outvecklat system för social service, 
negativa attityder i samhället). 

Den andra huvudorsaken till problemet med återfallen ansåg man var att 
man inte kunde ge tillräcklig läkarbehandling (brist på adekvata mediciner 
på grund av kostnaderna för dessa, brist på personal och kompetens som en 
följd av låga löner i internathemsvården). 

Problemträdet omvandlades så småningom till ett målträd där projektmå-
let formulerades som att ”minska andelen återfall hos de boende”. Förverkli-
gandet av detta mål skulle på sikt leda till de övergripande målen: ett bättre 
klimat på internatet, minskad medicinering och överföring av resurser till 
rehabiliterande och arbetslärande verksamheter. Målträdet kompletterades 
så med ett antal resultatmål som skulle kunna leda fram till projektmålet. 

4.3 Problem- och målanalys för Luga internathem 

Gruppen från Luga internathem formulerade huvudproblemet som ”låg ef-
fektivitet på rehabiliteringsverksamheten”. Detta fick som konsekvens, me-
nade man, att de boendes kompetens att umgås med omvärlden blev låg och 
ett bristande socialt liv. Det ledde också till att arbetsmöjligheter saknades 
och till institutionalisering. En tredje konsekvens blev bristande självkänsla, 
stora hjälpbehov, sämre hälsa och mer läkemedelskonsumtion. 

De viktigaste orsakerna till huvudproblemet såg man i tre huvudfaktorer: 
(1) personalrelaterade förhållanden (låg kompetens, personalbrist m.m.), (2) 
social vardagliga faktorer (bristande kvalitet i vården, brist på hjälpmedel, 
trånga lokaler – vilket i sin tur var avhängigt bristande ekonomi) och (3) fak-
torer som kunde hänföras till de boende (brist på arbetsaktiviteter, avsaknad 
av yrkesutbildning, de boendes psykiska tillstånd m.m.). 

Utifrån denna problemanalys skapade man ett motsvarande målträd där 
huvudmålet (projektmålet) formulerades som att ”öka effektiviteten i rehabi-
literingen”. Resultatmålen blev att (1) förbättra situationen för personalen, (2) 
förändra de boendes levnadsförhållanden och (3) öka sysselsättningen för de 
boende. Inom var och en av dessa målkategorier urskildes sedan ytterligare 
ett antal mål. 
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4.4 Problem- och målanalys för Kirovsk och Luga kommuner 

De fyra deltagarna från Luga och Kirovsk kommuner skapade på samma sätt 
– i en gemensam grupp – problemträd och efterföljande målträd. Huvudpro-
blemet beskrevs som ”det stora antalet sökande till internathemmen”. Man 
urskilde ett stort antal orsaker till detta problem. De federala lagarna tillåter 
inte socialarbetare att ge service åt psykiskt sjuka, hjälpmedel saknas, det 
saknas service för psykiskt sjuka i kommunerna (t.ex. dagcenter), rådgivning 
och hjälp till anhöriga saknas, bristande yrkeskompetens och specialister 
utanför sjukhusen för psykiatrisk rehabilitering, brist på sociala lägenheter 
m.m. 

Kommungruppen formulerade projektmålet som att ”minska antalet plat-
ser på de båda internathemmen och därmed minska kostnaderna för dem”. I 
målträdet beskrivs ett stort antal resultatmål som förväntas leda fram till pro-
jektmålet. Man bör bland annat öka rådgivningen till anhöriga, öppna sociala 
rehabiliteringscentra (med arbets- och fritidssysselsättningar), starta dag-
verksamhet och en bas för tekniska hjälpmedel, påverka länets kommitté för 
en lagändring så att socialarbetare får arbeta i hem med psykiskt sjuka, inrät-
ta sociala lägenheter, öka samarbetet med ungdomskommittéer, idrotts-
kommittéer och aktiva fritidsverksamheter. 

4.5 Ett dilemma 

Processen med gruppernas målformuleringar visade på ett dilemma i pro-
jektarbetet som handlar om vem som ”äger” projektet och formulerar målen. 
En grundtanke i LFA-metoden är att deltagarna, intressenterna, i samarbets-
landet ”äger problemet”: 

Viktigt att observera är att rätt intressenter genomför rätt steg i analysmodellen, 
t.ex. är det projektägaren, förmånstagaren, beslutsfattaren etc. i samarbetslandet 
som skall göra intressentanalys, problemidentifiering, målformulering och risk-
analys. Det är vare sig konsult eller finansiär, som ”äger problemet” som ska lö-
sas, dessa parter kan/bör därmed inte genomföra dessa steg. (Sida, 2002, s. 3) 

Men frågan är vilka grupper och intressenter det är i mottagarlandet som 
äger problemet. Vid seminariet i Luga betonades att det var de sexton pro-
jektdeltagarna som ”ägde” projektet och att det var deras problem- och mål-
analys som skulle vara utgångspunkten för det fortsatta arbetet. Ett problem 
med en sådan uppläggning kan emellertid vara att deltagarnas problemupp-
levelser och måldefinitioner i alltför hög grad kommer att präglas av den 
dagsaktuella situationen på arbetsplatsen och de möjligheter man för tillfället 
ser till förändring. Arbetet i projektet kommer då att få en inriktning som av-
viker från den ursprungliga projektplanen, som i detta fall utvecklats av den 
svenska projektgruppen i samarbete med Arbets- och socialskyddskommit-
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tén i Leningrads län, och som utgår från ett mer övergripande och långsiktigt 
förändringsperspektiv. 

I inledningen till seminariearbetet i Luga kunde man se vissa tendenser 
till en sådan diskrepans mellan deltagarnas problemformuleringar och de 
perspektiv som finns i projektplanen. Medan projektplanen har ett mer utta-
lat syfte att leda till grundläggande systemförändringar, tenderade deltagar-
na att mera vilja reformera inom ramen för den befintliga internathemsvår-
den. Som en av de svenska deltagarna utryckte det efter de inledande dis-
kussionerna: det finns en stor risk att projektet cementerar ett tänkande inom 
befintliga strukturer och att ett traditionellt rehabiliteringstänkande kommer 
att dominera. 

Man kan säga att det här problemet i viss mån löstes under seminariets 
tredje dag då de tre deltagargruppernas målträd ställdes mot projektplanens 
niofältstabell. De gruppdiskussioner och den plenardiskussion som därefter 
fördes bidrog till att föra samman de tidigare konstruerade målträden med 
projektplanens målbeskrivningar. Många av de mål som anges i niofältsta-
bellen önskade deltagarna föra in i sina målträd (t.ex. målsättningen att ut-
veckla individuella vårdplaner, införa växelvård i hemmet, förbättra dia-
gnostik och utredning, inrätta mobila team, mer personligt boende). 

4.6 Deltagarnas förväntningar på reformarbetet 

Under den inledande fasen av projektet besvarade deltagarna en enkät där 
de fick möjlighet att redovisa sin syn på de psykoneurologiska internathem-
men och hur dessa borde förändras. I enkäten ställdes också frågor om hur 
man uppfattade projektets målsättningar och realismen i dessa.  

En fråga i enkäten löd: Vad anser du är det absolut viktigaste att förändra på 
din arbetsplats under de närmaste åren för att internathemmen ska kunna utveck-
las/avvecklas och för att villkoren för de boende ska kunna förbättras? Det mest an-
gelägna att förändra på internaten, av svaren att döma, är att minska antalet 
boende. Av de tolv deltagarna från internaten är det nio som uppger detta 
som något av det absolut viktigaste. Som en del påpekar i sina svar skulle en 
minskning av antalet boende minska arbetsbelastningen för vårdpersonalen 
och skapa bättre förutsättningar för ett rehabiliteringsinriktat arbete. Färre 
boende skulle höja levnadsstandarden för dem som bor kvar, det skulle in-
nebära att verksamheten kunde organiseras om och fler kunde få uppleva en 
viss avskildhet och större integritet i sitt boende. 

Flera av deltagarna från Kirovsk framhåller behovet av att lösa personal-
bristen och se till att det finns kompetent personal på internathemmet som 
några av de mest angelägna frågorna. Förbättringar för personalen (exem-
pelvis när det gäller arbetsscheman, vilomöjligheter, städutrustning etc.) och 
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för de boende (kläder, möbler, rum för psykologisk avslappning, bättre bo-
endeutrymmen) nämns också som angelägna åtgärder. 

På Luga är det flera som lyfter fram satsningar på olika slag av rehabiliter-
ingsåtgärder som det viktigaste. Några nämner stödet till de boende som är 
redo att bo på egen hand och ett målmedvetet arbete för att integrera patien-
ter i samhället. 

I enkäten ställdes också tre frågor kring projektmålen. Hur ser du på de mål 
för projektet som formulerades på seminariet? a) Är det bra målsättningar som alla 
bör sträva mot? b) Är målen möjliga att nå? c) Tror du att de flesta på din arbetsplats 
vill arbeta för att nå dessa mål? Eftersom deltagarna själva medverkat i utform-
ningen av målen är det rimligt att förvänta sig att de ser målen som bra rikt-
givare för projektet, likaså att de uppfattas som realistiska och möjliga att 
genomföra och att de har ett stöd bland personalen i övrigt på arbetsplatsen. 

Enkätsvaren visar också att det finns en stor uppslutning kring projektets 
mål. Så gott som samtliga sexton deltagare menar att målen är bra. Kommen-
tarerna är få. Målen är ”utmärkta”, skriver en deltagare från Luga internat-
hem. ”Målen är bra och välformulerade”, skriver en annan. En deltagare från 
Kirovsk internathem skriver att ”just i dagens läge är dessa rätt och bra for-
mulerade. Det är helt rimligt att försöka reformera vissa delar av internat-
hemmens verksamhet”. 

Men samtidigt som uppslutningen kring målen är stor så finns det en tyd-
lig tveksamhet till det rimliga i att genomföra dem inom en näraliggande 
tidsperiod. Det vanligaste svaret på frågan om målen är möjliga att nå är ”ja, 
men på lång sikt”. Några är mycket tveksamma till ambitionen att helt av-
veckla internathemmen. 

I enkäten ställdes frågan: Vad tror du är det viktigaste att tänka på om projektet 
för att förändra de psykoneurologiska internathemmen ska bli framgångsrikt? De 
flesta anger flera faktorer som är avgörande för att förändringsarbetet ska 
kunna bedrivas framgångsrikt. Svaren kan grupperas i fem huvudgrupper: 

� finansiering 

� personalförsörjning och kompetens 

� bostads- och lokalfrågor 

� förändrad lagstiftning 

� ett aktivt stöd från olika aktörer. 

Bättre finansieringsmöjligheter ses som den klart dominerande faktorn för ett 
framgångsrikt arbete (detta nämns i fjorton svar). Många ser förmodligen 
ekonomin som en förutsättning för att lösa andra frågor som ryms inom de 
andra kategorierna, bland annat kan det bidra till att lösa personalproblem 
och anskaffning av lokaler och bostäder. Bättre finansiering behövs ”för att 

40 



kunna erbjuda korridorsystem med egna rum och dygnet-runt-service”, som 
en av de svarande uttrycker det. En överflyttning av boende på internat-
hemmen till kommunalt boende med ökat ansvar från socialtjänsten kräver 
också att ekonomiska resurser kan överflyttas till kommunerna. Detta pro-
blem diskuterades under seminariet och det är troligt att några deltagare syf-
tar på detta då de nämner bättre finansiering som en avgörande faktor för 
projektets framgång. 

Personalfrågor handlar huvudsakligen om två saker, dels att komma till 
rätta med personalbristen, dels att utbilda och höja personalens kompetens 
för att de ska kunna arbeta utifrån ett nytt synsätt på de boende och utifrån 
ett rehabiliteringstänkande. 

Behovet av att hitta bostäder och lämpliga lokaler nämns i flera svar. Det 
handlar både om lokaler inom internaten som kan ge möjlighet till större per-
sonlig integritet och bostäder utanför internaten för dem som kan klara ett 
eget boende i någon form. 

Förändrad lagstiftning nämns också i flera svar utan närmare precisering 
av vad som behöver förändras. Ett förhållande som anses försvåra utflyttning 
från internaten är den lagstiftning som förhindrar socialarbetare att ge stöd 
till psykiskt sjuka i egen bostad. Förmodligen är det detta som åsyftas i sva-
ren. 

Slutligen är det flera som i sina svar betonar betydelsen av att föränd-
ringsarbetet får stöd från olika håll. Det handlar här om stöd från de lokala 
myndigheterna (som måste engagera sig i projektets genomförande) men 
också om stöd från folkopinionen som måste förändra sin syn på psykiskt 
sjuka. Förändringsarbetet kräver ett aktivt kontaktarbete med olika instanser 
i samhället. Några påpekar i sina svar att förändringsarbetet kräver ett aktivt 
stöd uppifrån, från internathemsledningen och från länets arbets- och social-
skyddskommitté. Några framhåller vikten av att alla anställda aktivt engage-
ras i utvecklingsarbetet. 

4.7 Sammanfattning

Vid det inledande seminariet i juni 2003 träffades för första gången den 
svenska projektgruppen och de sexton ryska projektdeltagarna med syfte att 
utifrån projektplanen konkretisera projektets mål och genomförande. Arbetet 
under de tre seminariedagarna bedrevs utifrån LFA-modellen och fokusera-
de särskilt på steg 2 och 4 i modellen (problem- och målanalys). Problem- och 
målträd upprättades och integrerades med de mål och aktiviteter som angi-
vits i den ursprungliga projektplanen. 

Projektet hade uppenbarligen i mycket liten utsträckning diskuterats före 
seminariet bland de ryska deltagarna. De flesta som deltog vid projektstarten 
hade liten kännedom om vad projektet innebar och hur det var tänkt att 
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genomföras. LFA-modellen hade inte heller introducerats i förväg. Seminari-
et blev därför för de flesta den första kontakten med projektets idéer och 
uppläggning.  Projektet var – som en följd av detta – inte heller särskilt väl 
förankrat på deltagarnas arbetsplatser. Fram till projektstarten i början av 
juni förefaller projektet således främst vara förankrat på länsnivå i Arbets- 
och socialskyddskommittén och i de båda internathemmens ledning. 

Trots detta kan man notera en mycket positiv inställning hos deltagarna 
till projektet. Man anser att det finns ett stort behov av att reformera internat-
hemmen och man är uppenbarligen mycket angelägen och intresserad av att 
få till stånd förbättringar. Man anser också att det inledande seminariet har 
givit nya insikter och perspektiv på internathemmens verksamhet. Många av 
deltagarna menar att de har fått nya kunskaper och en större förståelse för 
den problematik man försöker hantera i det dagliga arbetet. Inte minst delta-
garna från kommunerna menar att de fått ny kunskap om internathemmen, 
som de tidigare visste mycket lite om. Uppläggningen av seminariet, med 
diskussioner i mindre grupper och storgrupp och med problemanalys och 
preciseringar av mål, värderas mycket positivt. 

När det gäller projektets ambitioner och mål finns det hos deltagarna 
genomgående en mycket stor tveksamhet till om dessa kan förverkligas inom 
en näraliggande framtid. De flesta menar att det krävs lång tid för att realise-
ra projektets uppställda mål och man ser många hinder på vägen. De svårig-
heter man ser i reformarbetet handlar till stor del om finansiering, personal-
försörjning, bostads- och lokalfrågor, behovet av en ny lagstiftning och ett 
aktivt stöd från olika aktörer. Uppbyggandet av nya stödformer i kommu-
nerna kräver finansiering, det kräver också en förändring i lagstiftningen så 
att psykiskt sjuka kan få stöd i hemmen. Bostäder måste kunna ordnas för 
dem som kan flytta ut och för gruppboenden. Den nuvarande bristen på per-
sonal måste lösas och kompetensen måste öka i personalgrupperna. Föränd-
ringsarbetet förutsätter också, som flera av deltagarna påpekar, ett starkt stöd 
från aktörer i kommunerna, på ledningsnivåer i länet och från personal på 
internathemmen och – inte minst – från allmänheten. 
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5 Studiebesöken

5.1 Studiebesökens syften och uppläggning 

Studiebesöken i Sverige har varit ett centralt inslag i internathemsprojektet. 
Det är genom besöken i Sverige som deltagarna förväntas hämta inspiration 
och idéer till förändringsarbetet på hemmaplan.  

Totalt sexton personer, sex från varje internat och två från de båda kom-
munerna Luga och Kirovsk, har under perioden besökt Eskilstuna och Katri-
neholm för att lära av de svenska erfarenheterna och för att få idéer och kun-
skaper som är värdefulla för det egna förändringsarbetet. Besöken genom-
fördes under en tvåveckorsperiod och förlades till två tillfällen, hösten 2003 
och hösten 2004. 

Vid det första besöket (i oktober 2003) deltog åtta personer, två från varje 
internathem och två från de båda kommunerna Luga och Kirovsk. Gruppen 
vistades den första veckan av besöket i Katrineholm och den andra i Eskils-
tuna. Besöket planerades av den svenska projektgruppen och inriktades sär-
skilt mot studiebesök och utbildningsinslag som kunde belysa hur man kan 
minska inflödet till internathem och öka utflyttningen.  Under de två veckor-
na fick deltagarna information om svensk socialpolitik, psykiatri och social-
tjänst. De gjorde studiebesök och deltog i olika aktiviteter i Eskilstuna och 
Katrineholms kommuner och i Landstinget Sörmland. 

Det andra besöket genomfördes under två veckor hösten 2004 med andra 
projektdeltagare, denna gång kom samtliga deltagare från internathemmen 
(en av deltagarna fick dock förhinder och ersattes med en person från ett an-
nat, allmänt internathem i länet, Kamennogorsk). Uppläggningen följde i 
stort sett samma mönster som det föregående, med den skillnaden att fokus 
nu mera låg på hur man kan förbättra villkoren på internathemmen. 

I samband med de båda studiebesöken i Sverige genomfördes intervjuer 
med de ryska deltagarna. Intervjuerna, som hade en relativt öppen struktur 
skedde i form av gruppintervjuer under den sista dagen av vistelsen i Sveri-
ge. Ett syfte med intervjuerna var att belysa studiebesöket ur ett kunskaps-
perspektiv. Frågor ställdes om vad tiden i Sverige hade gett deltagarna när 
det gäller nya erfarenheter, kunskaper och idéer. Hur såg man på program-
mets uppläggning? Hade man fått se och veta det man önskade? Vad hade 
varit mest givande, intressant och väsentligt? 

Frågor ställdes också om erfarenheterna från besöket i relation till arbetet 
med att reformera internaten hemma (handlingsperspektivet). Vad anser 
man vara möjligt att ta med sig hem och omsätta i de egna verksamheterna? 
Och på vilket sätt hade de svenska erfarenheterna påverkat inställningen till 

43 



arbetet hemma – hade man stärkts eller blivit mer tveksamma till möjlighe-
terna att förändra internathemmen? 

Nedan redovisas resultaten från intervjuerna med de båda studiegrup-
perna från hösten 2003 och hösten 2004 gemensamt. I de fall det finns an-
märkningsvärda skillnader och olikheter i erfarenheterna lyfts detta fram i 
redovisningen. 

5.2 Deltagarnas värdering av studiebesöken 

Överlag kan man säga att vistelsen i Sverige har varit mycket uppskattad av 
de ryska projektdeltagarna. Programmet har upplevts som intensivt (allt för 
intensivt, enligt en del). Man har fått information om mycket och man har 
fått se mycket av det man var intresserad av. 

Växlingen mellan teori och praktik (föreläsningar och studiebesök) ses 
som en bra metod för att lära om de svenska arbetssätten. Man uppskattar 
också det pedagogiska framställningssättet hos de många personer som man 
mött i verksamheterna. 

Det var bra att alla var så uppriktiga och inte bara beskriver det positiva utan ock-
så lyfte fram det negativa. Ni är självkritiska – mycket bra. 

Några av deltagarna påpekar att det komprimerade programmet gjorde det 
svårt att få tid för egna överläggningar och reflektioner i gruppen. Program-
met var genomtänkt och välfyllt, även kvällarna var till stor del planerade, 
men som en av deltagarna uttryckte det: 

Vi hade inte en ledig minut och tyvärr inte tid till gemensamma diskussioner i 
gruppen. 

Generellt kan man säga att vistelsen i Sverige och det man sett av verksamhe-
terna här har gjort ett starkt intryck på de ryska deltagarna. Det är mycket 
man beskriver som intressant och som man menar har överraskat på ett posi-
tivt sätt. Framför allt lyfter man fram människosynen, personalens bemötan-
de och relationen mellan vårdare och vårdad. 

Jag var positivt överraskad – frapperad – av den människosyn och det bemötande 
som vi sett. Staten försöker verkligen ta hand om sina äldre, handikappade m.m. 
Bemötandet var imponerande. Jag måste vara ärlig och säga att vi inte har samma 
möjligheter i Ryssland. Vi har 50 patienter på en personal. 

Ni integrerar alla i samhället. Det börjar i skolan och fortsätter sedan. T.ex. han-
dikappade och sjuka och samhällets syn på dom. 

Det gjorde ett mycket starkt intryck på oss att även om man flyttat till gruppbo-
ende eller institution så tog man med sig sina privata saker, kläder, saker och ägo-
delar. Fördelningen av brukare på diagnosgrupper var mycket bra gjord. … Alla 
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vårdtagare har något att göra – bra. Och det är mycket bra relationer mellan vår-
dare och vårdtagare. Ger självförtroende. Alla gruppverksamheter och dagverk-
samheter som finns i anslutning till resurscentrum var imponerande. 

Man är också imponerad och förvånad över framgångarna som kunde upp-
nås genom det individuellt utformade arbetet med varje individ. Besöket på 
resurscentrum och de individuella vård- och rehabiliteringsplanerna som 
man arbetade utifrån där framhålls särskilt. Man har mött personer med svå-
ra handikapp och upptäckt vilka utvecklingsmöjligheter som de har under 
rätt förutsättningar. 

Och det största intrycket på oss gjorde de möjligheter som individuella vårdplaner 
kan ge. Vi såg ju själva med våra egna ögon hur långt man kan nå om man plane-
rar individuellt för varje individ. 

På resurscentrum blev vi verkligen imponerade av framgångarna, resultaten som 
man kunde få av individuella rehabiliteringsprogram.  Vi såg en ungdom som var 
mycket svårt sjuk och satt i rullstol. Enligt vår mening skulle han ses som obild-
bar i vårt land men här kunde han göra massor av saker, tack vare datorprogram 
m.m. Så det var verkligen en upptäckt för oss. Och det var också mycket givande 
för oss att bekanta oss med nya metodiker, som holländska metodiken då man får 
uppleva med alla sina sinnen. Mycket, mycket imponerande. 

Det är mycket stor roll som icke medicinsk personal spelar och de är så bra utbil-
dade. Dessa vårdare och undersköterskor vet så mycket om vad det innebär att 
vårda och om patienternas behov. Personalen vet hur man beter sig mot var och 
en. De förstår varför vårdtagarnas beteende förändras. Mycket imponerande. De 
kan också ta beslut i akutfall och sen ringa läkare. Det är starka intryck. 

Listan över vad som beskrivs som intressant och förvånansvärt kan göras 
lång. Den svenska lagstiftningen uppfattas som mycket bra. Lagstiftningen 
som ger stöd åt handikappade och utvecklingsstörda är konkret och tydlig. 

Det särskiljande mellan olika diagnoser som man mött i Sverige är ytterli-
gare en sak som man menar att man har upptäckt betydelsen av under vistel-
sen i Sverige. På de psykoneurologiska internathemmen blandas de boende 
med olika diagnoser och en uppdelning görs istället efter graden av handi-
kapp. Vikten av att tänka i nya banor i detta avseende framhålls av flera av 
deltagarna. 

Många påpekar också att man lärt sig mycket nytt om sjukdomar som au-
tism och demens. På dessa områden har man uppenbarligen fått kunskap 
som man tidigare inte alls var bekant med. 

Speciellt intressant var föreläsningen om autism – det är en diagnos som inte 
finns i Ryssland där den ingår i annat. Så autism är ett symptom på någon annan 
sjukdom. Den informationen vi fick på resurscentrum om autism berikade oss 
mycket. 
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Före vistelsen här hade jag en annan syn på demens. Jag får ofta besök från anhö-
riga som vill ha hjälp med dementa anhöriga. Jag har avvisat dom. Nu har jag ett 
annat synsätt. Jag har fått en ny syn på demenssjukdom. 

Man har under besöket också upptäckt att det finns metoder som kan an-
vändas på ett framgångsrikt sätt i arbetet. Här efterlyser man mer informa-
tion och material på ryska språket. 

Vi blev också förvånade över att ni tagit över så mycket erfarenheter och så många 
metoder från en rad andra länder: Holland, Finland, Danmark, USA. Det låter 
kanske mycket konstigt men vi hade inte hört om dessa metoder. Eftersom det är 
ett samarbetsprojekt så kanske vi kunde få hjälp med översättning av metodikma-
terial. För vi skulle verkligen kunna ha nytta av det. … Vi har fått på ryska en del, 
från de svenska föreläsningarna. Men vi skulle gärna se riktigt metodiskt mate-
rial. 

5.3 Vad önskar man ta med sig hem?

Även om mycket har väckt intresse under besöket innebär ju detta inte att 
man nödvändigtvis ser en möjlighet att överföra erfarenheterna till den egna 
verksamheten på hemmaplan. Vad ser man som möjligt att ta med sig hem? 

Jag vill använda allt! Men jag förstår också att det är en omöjlighet. Vad vi måste 
tänka på är att sära på boendet, skilja ut dom olika grupperna från varandra. Vi 
måste ha en riktad vård mot varje grupp för sig. … Vad vi också kan göra är att 
genomföra miniföreläsningar för våra sjuksköterskor och vårdare för att tala om 
hur man skulle kunna jobba. Vi ska också – läkare och sjuksköterskor – försöka in-
föra teamarbete, tillsammans med våra arbetsterapeuter. … Vi ska också vända 
oss till kommunledningen för att försöka samordna oss bättre. Försöka samordna 
oss mer med socialtjänsten, vi måste samarbeta mera. 

Det första vi planerar att göra när vi kommer tillbaka är att på nytt utreda de bo-
ende hos oss för att se om deras diagnoser verkligen motsvarar deras hälsotill-
stånd. Det gäller särskilt schizofrena och utvecklingsstörda - för att utreda om det 
finns autister bland dom. Dessutom har vi bestämt oss för att bilda sådana där ex-
perimentgrupper. Vi kan inte öppna nya avdelningar, men det blir små experi-
mentgrupper med utvecklingsstörda, schizofrena och dementa. Och det blir i vår 
situation små grupper på 5-8 personer. … Vi har redan 15 personer som vi anser 
skulle kunna leva självständigt. Vi ska försöka skaffa arbetsplatser till dom. Vi ska 
leta sociala bostäder till dom men det är den svåraste frågan vi har.  

Att förändra och organisera om boendet på internathemmen efter diagnoser 
framhålls som en av de viktigaste åtgärderna som man bör ta itu med hem-
ma. Denna uppfattning stämmer väl överens med den som framförts av den 
svenska projektgruppen: ett särskiljande av olika patientgrupper är en förut-
sättning för det fortsatta reformarbetet på internathemmen. Samtidigt är det-
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ta ingen lätt uppgift med tanke på de begränsningar som den fysiska miljön 
ger. 

Vi kan inte bygga om huset, men vi kan försöka placera boende med samma dia-
gnoser tillsammans, vi kan också bilda grupper av boende och rikta behandlingen 
efter deras behov. 

Även frågor som gäller bemötanden och människosyn är svåra att förändra 
men flera påpekar att man måste börja arbeta med detta också. Betydelsefullt 
är att få alla att förstå de boendes beteenden. Utbildning av personal är ett 
sätt, men det är också möjligt att använda de metoder som man sett här. 

Jag vill också säga att jag tror att vi kommer att förändra arbetet med bemötanden 
när det gäller våra boende. Det är inte så att vi behandlar dom illa, men vi hade 
inte förklaringar till vissa beteenden, nu har vi öppnat våra ögon för vad det hand-
lar om. 

Vi kan inte implementera svenska erfarenheter helt ut, men vi ska omarbeta meto-
derna till våra förhållanden. T.ex. pictogrammet ska jag använda. Våra oroliga pa-
tienter ska få mer information och så kanske vi kan dämpa deras ångest och oro. 

Man ser också många möjligheter när det gäller att öka de boendes delaktig-
het på internaten och utveckla deras individuella förmågor. Det borde vara 
möjligt att skapa större möjligheter till sysselsättningar och aktiviteter – även 
utanför internathemmen som nu oftast är mycket slutna institutioner. 

På internaten brukar vi faktiskt fira födelsedagar. Nu ska vi försöka tillsammans 
med dom boende planera detta, handla mat och organisera underhållning. Vi ska 
arbeta mer i den riktningen. Vi ska försöka förbättra deras miljö. Vi fick se så fina 
rum med blommor, hemtrevligt, vi ska försöka göra likadant. Vi har inte så myck-
et pengar men vi ska göra vårt bästa. Vi ska också försöka gå utanför internatet. 
Förut var vi mycket oroliga för att släppa ut dom, många kan inte klara sig utan-
för, men samtidigt finns det en hel del som skulle kunna klara det bra. 

Det finns mycket vi kan göra utan pengar. T.ex. café för de boende. Det kan också 
vara öppet för allmänheten – som i Katrineholm. Kanske verkstäder som kan ta 
emot beställningar utifrån – för enklare saker. Vi har symaskiner. Vi kanske kan 
börja sy åt andra, t.ex. arbetskläder åt andra internat. Vi har växthus – kan ut-
vecklas. Vi har tvättstuga.  

En viktig lärdom från vistelsen i Sverige är det nära samarbetet mellan lands-
ting och kommuner och de insatser som kommunen svarar för i form av oli-
ka slag av boenden, dagverksamheter och anhörigstöd. Här ser man ett stort 
behov av att utveckla liknande stödformer i Ryssland. Just samordningen 
med socialtjänsten ses som avgörande för att långsiktigt kunna avveckla eller 
reducera de psykoneurologiska internathemmens roll. Men samtidigt finns 
det stora svårigheter i samarbetet med socialtjänsten. 
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Jag arbetar på socialförvaltningen och jag är ansvarig för ett Center för kommu-
nens äldre invånare. Liknande center borde finnas för psykiskt sjuka. Det händer 
ofta att anhöriga till psykiskt sjuka kommer till mig och undrar om det finns möj-
lighet att placera deras sjuka anhöriga, yngre personer, på internat. De har idag 
inget stöd, de är isolerade. När de är på sjukhus träffar de liknande kamrater – 
men när de kommer hem saknar de stödet och samvaron och vill tillbaka. Det 
finns behov av dagcenter för psykiskt störda. Vi skulle kunna ge dom sysselsätt-
ning och enklare arbeten. Senare skulle vi kunna samarbeta med arbetsförmed-
lingen. Då skulle vi kunna klara målet att minska inflödet till internaten. 

Vi har möjlighet att starta dagverksamhet för yngre sjuka som har lättare psykiska 
sjukdomar med det sociala centret som bas. Men först måste man förändra sam-
hället och skapa opinion. … Min chef håller med mig. Hon har samma uppfatt-
ning. Dom ser behoven. Chefen för det sociala centret – för socialt stöd åt invå-
narna – har varit i Sverige. Det är skapat för äldre – vi vill göra samma för våra 
psykiskt sjuka. Vi får förhandla med dom och försöka påverka dom. … Vi vill ska-
pa nåt liknande när det gäller telefonrådgivning till anhöriga med psykiskt sjuka. 

Även om man ser behoven och möjligheterna på sikt så är det som sagt en 
lång väg att gå för att utveckla de kommunala verksamheterna. Man betonar 
vikten av stöd från socialskyddskommittén och förändring av lagstiftningen 
för att kunna utveckla socialtjänstens roll när det gäller stödet till psykiskt 
sjuka utanför internaten. Det krävs också omfattande informations- och opi-
nionsinsatser för att åstadkomma förändringar. 

Vi kommer att informera i första hand vår ledning men också massmedia. Artiklar 
i dagstidningar, i radio, vi har också möjlighet att använda lokal TV för att infor-
mera och skapa opinion. Sedan finns också regelbundna ledningsmöten inom 
kommunen, möten med socialarbetare och anställda vid olika verksamheter där vi 
kan informera. Ytterligare en form: alla föreståndare och ledningsfunktioner bru-
kar samlas ibland och då kan vi också informera. 

5.4 Problem i lärandet 

Att sätta sig in i det svenska vård- och omsorgssystemet för att kunna dra 
lärdom av detta har inte varit helt problemfritt. I två av grupperna – där ing-
en av deltagarna tidigare varit i Sverige – hade man särskilda problem med 
att förstå hur olika saker fungerade. Framför allt var det ansvarsfördelningen 
mellan landsting och kommun man hade svårt att förstå, särskilt arbetsför-
delningen mellan läkarna och övrig personal i rehabiliterings- och omsorgs-
verksamheterna. 

Problemen illustrerar tydligt de svårigheter som finns när man ska över-
sätta erfarenheter från en organisationskultur till en annan. Det är svårt att 
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förstå enskildheter i en ny verksamhet när man har med sig en förståelseram 
som utgår från andra förhållanden. 

Jag vill förklara varför det var så svårt för oss att förstå i början. Vi har så olika 
strukturer, så olika system för sjukvården. I Ryssland är det så att både inom 
sjukvård och socialtjänsten m.m. är läkaren huvudfigur. Sen är det andra katego-
rier av sjuksköterskor. Först i tredje hand kommer skötare, undersköterskor, vår-
dare m.m. På vår institution har vi inte socialarbetare, kuratorer och sånt som 
finns i Sverige. Därför var det mycket svårt för oss att ta emot den information vi 
fick om schizofreni. Hela tiden väntade vi på att få reda på var den medicinska de-
len fanns av arbetet. Vi kunde inte fatta varför det inte finns läkare i verksamhe-
ten. 

I det här fallet löstes svårigheterna framför allt genom att deltagarna träffade 
en rysk läkare som sedan en tid tillbaka arbetade i Sverige. Med sina erfaren-
heter från båda vårdorganisationerna kunde denne förklara de fenomen man 
tidigare haft svårt att begripa sig på. När man förstod helheten föll de olika 
bitarna på plats. 

Då vi besökte psykiatriavdelningen träffade vi där en rysk läkare som gått sin ut-
bildning i Ryssland (psykiatriker). Hon kunde både det svenska och ryska syste-
met så hon kunde hjälpa oss att förstå. Hon kunde svara på just dom frågor som vi 
hade. Vi kunde pussla ihop delarna till en helhet. Det blev mycket lättare sedan att 
förstå även de andra delarna. 

Ett problem i all inlärning är att delarna ofta förstås först när man skapat sig 
en bild av helheten, när man kan placera in delarna i ett sammanhang. I den 
interkulturella inlärningssituation som kännetecknar internathemsprojektet 
är detta särskilt påtagligt. Lösryckta, var för sig, kan olika fenomen ibland 
framstå som obegripliga, i bästa fall som intressant eller överraskande. Det är 
först när de sätts in i en större kontext som de får framstår som meningsfulla. 

Det som deltagarna efterlyser här är alltså mer av helhetsbilder som ger 
mening åt enskilda företeelser (översikter av boende- och organisationsfor-
merna). Annat som efterlyses av de ryska deltagarna är material och beskriv-
ningar på ryska av arbetsmetoder som skulle kunna underlätta användning 
och kunskapsspridning på hemmaplan. 

Det hade varit bra om varje enhet vi besökte hade haft ett material som vi kunde 
ha nytta av när det gäller de viktigaste metoderna, hur man arbetar med olika sa-
ker. Pictogramsamling fick vi – bra. 

Eftersom det är ett samarbetsprojekt så kunde vi kanske få hjälp med översättning 
av metodikmaterial. För vi skulle verkligen kunna ha nytta av det. Vi har fått på 
ryska en del, från de svenska föreläsningarna. Men vi skulle gärna se riktigt me-
todiskt material. 
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Vistelsen i Sverige gav upphov till många aha-upplevelser. När man fick en 
mer ingående kännedom om hur omhändertagandet av psykiskt sjuka, ut-
vecklingsstörda och dementa organiseras klarnade också mycket av det som 
varit otydligt tidigare. Inte minst gäller detta projektets mål och grund-
läggande idéer. 

Det är flera av de ryska deltagarna som vittnar om att de vid projektets 
start, vid det inledande seminariet, hade haft mycket vaga föreställningar om 
projektet och vart det egentligen syftade. Man hade då också ställt sig mycket 
tveksamma till projektets realism, till möjligheterna att inom rimlig tid för-
verkliga de ambitioner som ställdes upp. Efter att ha tagit del av de svenska 
erfarenheterna ser man annorlunda på saken. 

Dom syften och mål vi hade i början av projektet var lite diffusa. Vi förstod inte 
riktigt vad det handlade om. Nu, idag när vi besökt Sverige, förstår vi mycket 
bättre vad det handlar om och vad som är projektet i stort. 

Då vi var tillsammans på seminariet i Luga och pratade om våra problem och mål 
och gjorde målträden så tyckte jag att det är en sak att göra det och en annan sak 
att nå målen och det verkade för mig att det skulle vara nästan omöjligt eller i var-
je fall att det skulle ta mycket lång tid att nå målen som vi hade. Men efter att jag 
varit här och sett alla de här arbetssätten och metoderna och olika boendeformer så 
tycker jag att vi också skulle kunna göra en hel del och att vi skulle kunna nå må-
len tidigare än vi hade tänkt. 

Först när vi varit här blev det klarare – nu föll bitarna på plats. 

När vi diskuterade projektet i början – sa vi att man skulle minska antalet boende 
och öka integreringen i samhället. I början begrep jag inte hur man skulle komma 
dit. När vi nu har sett det här är det möjligt att se hur vi kan komma dit. 

5.5 Sammanfattning

Besöken i Sverige har uppenbarligen givit de ryska deltagarna en stor mängd 
nya intryck och man har fått kunskaper som man ser som värdefulla och re-
levanta för det egna arbetet hemma. Man beskriver ofta erfarenheterna och 
intrycken som ”starka”, ”mycket intressanta” och ”imponerande”. Man har 
också fått ett nytt perspektiv på projektet och på den måldiskussion som för-
des vid projektstarten. Nu föll bitarna på plats. 

Redovisningen i det här avsnittet visar att det är mycket som man anser 
sig ha fått ut av den två veckor långa vistelsen i Sverige. Det man särskilt lyf-
ter fram är människosynen och den svenska personalens förhållningssätt och 
bemötande av de boende. Man har också upptäckt, som man säger, vilka ut-
vecklingsmöjligheter svårt handikappade personer har. 

Deltagarna framhåller också att man nu fått en insikt om att det är nöd-
vändigt att skilja på boende med olika diagnoser om man ska nå framgång i 
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arbetet. Man har även fått ny kunskap om och nya perspektiv på sjukdomar 
som demens och autism, den senare en sjukdom som inte finns som en egen 
diagnos i Ryssland. 

Man kan också notera att det finns en hög grad av optimism bland delta-
garna när det gäller möjligheterna att omsätta de svenska erfarenheterna på 
hemmaplan. Även om de ekonomiska och materiella förutsättningarna be-
gränsar vad man kan åstadkomma ser man ändå många vägar till utveckling. 
Att i största möjliga mån särskilja de boende med olika diagnoser från var-
andra framhålls som en av de viktigaste åtgärderna. Att utbilda personalen 
för att få till stånd ett bättre bemötande, öka de boendes delaktighet, omarbe-
ta och introducera de nya metoder man fått kunskap om är andra åtgärder 
som sätts högt på agendan. Man tror också att det är möjligt att utveckla fler 
aktiviteter och sysselsättningar för de boende, både inom och utanför inter-
nathemmen. 

Samarbetet med socialtjänsten ses som en avgörande faktor om man ska 
kunna avveckla eller kraftigt minska internathemmens omfattning. Men här 
finns också de största svårigheterna.  Man efterlyser förändringar i lagstift-
ning och stöd från beslutsfattare om socialtjänstens roll ska förändras. Vissa 
möjligheter ser man ändå i att kanske redan nu utveckla de sociala centra 
som finns i kommunerna. På dessa centra skulle man kunna öppna dagverk-
samhet och skapa stöd åt anhöriga. 

Studiebesöken i Sverige kan beskrivas som en lärprocess där deltagarna 
försöker tillgodogöra sig ny kunskap och nya erfarenheter och den svenska 
projektgruppen försöker skapa så goda förutsättningar som möjligt för detta. 
I detta perspektiv kan man konstatera att upplägget i många avseenden varit 
framgångsrikt. Deltagarna har uppskattat varvning av teori och praktik, före-
läsningar och studiebesök, som präglat programuppläggningen. De personer 
man mött har oftast varit goda pedagoger och bra på att förklara arbetet 
inom sina verksamheter. Vad man ser som en brist i pedagogiskt avseende är 
avsaknaden av tid för egen bearbetning och reflektioner inom den ryska stu-
diegruppen. Programmet har varit intensivt och även kvällarna har ofta varit 
inbokade. 

En generell svårighet när man försöker förstå förhållanden i ett annat land 
och i en annan organisatorisk och kulturell kontext blir också tydlig i studie-
besöken. Flera av deltagarna berättar om den förvirring man kände i början 
av vistelsen i Sverige. Först efter ett par dagar kunde man foga samman de-
larna till en meningsfull helhet. En ryskutbildad läkare som arbetade i Sveri-
ge och kunde ”översätta” de svenska förhållandena hjälpte till att reda ut 
oklarheterna. 

Ytterligare en aspekt på det interkulturella lärandet är tillgängligheten av 
material på det egna språket. Vid föreläsningar och presentationer har delta-
garna fört egna anteckningar. Man efterlyser emellertid mer av översatt ma-
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terial inom de centrala områdena, framför allt när det gäller arbetsmetoder, 
tester och organisationsscheman. Inte minst ur spridningssynpunkt och för 
det fortsatta arbetet på hemmaplan framstår detta som en viktig synpunkt. 

52 



6 Seminarierna

6.1 Seminariernas syfte och uppläggning 

Studiebesöken i Sverige har varvats med seminarie- och kursdagar förlagda 
till Leningrads län. Syftet med dessa seminarier har varit att fördjupa kun-
skapsutbytet och sprida kunskaperna till fler aktörer i länet som är verk-
samma vid internathem av liknande slag. Utöver den inledande startkonfe-
rensen har under projektperioden tre sådana seminarier genomförts. 

Ett seminarium genomfördes i Leningrads län våren 2004. Seminariet la-
des upp som ett tredagarsprogram med start vid lunchtid på måndagen och 
avslutning onsdag eftermiddag. Totalt deltog ett 50-tal personer. Förutom 
den svenska projektgruppen deltog de ryska projektdeltagarna samt ett tju-
gotal personer från de andra internathemmen och berörda kommuner i Le-
ningrads län. Inriktningen var mot frågor som gällde hur man kan minska 
inflödet till och öka utflödet från internathemmen. En viktig tanke med se-
minariet var att sprida kunskaper i hela länet om det pågående förändrings-
arbetet. Den svenska projektgruppen samt personer från Leningrads län ut-
gjorde här kunskapsresurser, de åtta ryska deltagare som redan besökt Sveri-
ge fungerade bland annat som gruppledare i smågruppsdiskussionerna. 

Det andra seminariet genomfördes våren 2005 efter i stort sett samma 
uppläggning som det första, men fokus denna gång låg mer på temat ”hur 
förbättra villkoren på internathemmen?” Totalt deltog även här ett 50-tal per-
soner. Sammansättningen på deltagarna liknade den tidigare. Ett stort ut-
rymme gavs den här gången också åt att redovisa och diskutera de hand-
lingsinriktade projekt som deltagarna utformat efter sin vistelse i Sverige. 

Det tredje och sista seminariet genomfördes i augusti 2005, denna gång 
med något färre deltagare från länet. Vid detta seminarium låg betoningen 
på sammanfattande redovisningar av vad som uppnåtts i projektet och på 
frågan hur man går vidare efter projektets avslutning. 

6.2 Deltagarnas värdering av seminarierna 

På vilket sätt har då seminarierna kunnat bidra till en kunskapsutveckling? 
Anser man att man fått ny kunskap och kunnat fördjupa sig inom områden 
som är relevanta för arbetet med att förändra internathemmen? Vad är det i 
så fall som man särskilt vill lyfta fram som det mest givande och intressanta? 
Vid två av seminarietillfällena har de ryska deltagarna besvarat enkäter med 
syfte att belysa dessa frågor. 

Enkätsvaren från det första seminariet visar att deltagarna i hög grad an-
ser att de genom seminariet har tillförts många nya kunskaper, idéer och 

53 



tankar om internathemmens framtid. Seminariet har rest frågor som man ti-
digare inte konfronterats med och många av deltagarna menar att de har fått 
nya perspektiv på sitt arbete. Man pekar dels ut vissa områden, som exem-
pelvis kunskaper om diagnoserna utvecklingsstörning, schizofreni och de-
mens som särskilt intressanta, dels framhålls att man utvecklat kunskaper 
om arbetsformer och nya synsätt på hur problem kan lösas. 

Även vid det andra seminarietillfället kan man notera en mycket positiv 
inställning till det kunskapsmässiga utbytet av seminariet. Här ställdes en 
öppen fråga om man anser att diskussionen om de pågående projekten gett 
nya idéer om hur det fortsatta utvecklingsarbetet kan bedrivas. Överlag me-
nar deltagarna att de anser att de fått del av ny sådan kunskap och idéer om 
hur man kan gå vidare. Många påpekar att de nu inser att man måste arbeta 
mera med de boende på internathemmen utifrån deras olika diagnoser och 
att man måste utveckla metoder för att öka deras självständighet. Olika sätt 
att utveckla samarbetet med socialtjänsten och med anhöriga nämns också 
som exempel på områden där man menar att man fått nya insikter och idéer. 
Flera betonar att det är nödvändigt att satsa mer på att utveckla personalens 
kompetens och att kanske tillföra ny kompetens på internathemmen. 

Arbetsformerna under seminarierna, med relativt stort utrymme för dis-
kussioner och erfarenhetsutbyte i mindre grupper, tycks starkt ha bidragit till 
det positiva utfallet kunskapsmässigt. På den öppna frågan ”Vad har varit 
bra med seminariet?” är det påtagligt i vilken utsträckning deltagarna lyfter 
fram just värdet av diskussionerna i de små arbetsgrupperna. Av de 37 del-
tagare som besvarade frågan vid det första seminarietillfället nämner 20 erfa-
renhetsutbytet och dialogerna i form av gruppdiskussioner som det man 
uppskattat mest. Även vid det andra seminariet lyfts arbetet i grupperna 
fram som värdefullt – om än inte lika starkt. 

Även om många i sina svar skriver mycket uppskattande om de svenska 
expertföreläsningarna och framhåller att de svenska kollegorna väckt entusi-
asm och inspirerat till nytänkande så är det diskussionerna i de mindre 
grupperna som man ser som det mest värdefulla. Man uppskattar den fria 
dialogen, möjligheterna för många att vara aktiva och delge andra sina erfa-
renheter. Arbetet i grupper, påpekar man, ger också en möjlighet att lära 
känna personer man tidigare inte haft så mycket att göra med. 

6.3 En förändrad inställning till reformarbetet 

Under projektets gång kan man se en klar förändring i attityderna till re-
formarbetet vid de psykoneurologiska internathemmen och till möjligheterna 
att förändra dem. Tydligast kommer detta till uttryck hos de projektdeltagare 
som besökt Sverige och fått se de möjligheter som finns att arbeta med de 
berörda målgrupperna. 
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Flera av de ryska deltagarna vittnar om att de vid projektets start, vid det 
inledande seminariet, hade haft mycket vaga föreställningar om projektet och 
vart det egentligen syftade. Man hade då också ställt sig mycket tveksamma 
till projektets realism, till möjligheterna att inom rimlig tid förverkliga de 
ambitioner som ställdes upp. Efter att ha tagit del av de svenska erfarenhe-
terna ser man annorlunda på saken. 

Vistelsen i Sverige har uppenbarligen givit upphov till många idéer om 
hur man kan fortsätta förändringsarbetet på hemmaplan. Målen känns nu 
inte lika avlägsna och orealistiska som tidigare. Särskilt gäller detta det inre 
förändringsarbetet på internaten och möjligheterna att skapa arbete och fri-
tidssysselsättningar utanför internathemmen. Man ser en lång rad möjlighe-
ter att med relativt små resurser utveckla de boendes aktiviteter, försöka för-
ändra attityden till dem och öka deras självständighet. Man har upptäckt nya 
metoder i arbetet med dementa och utvecklingsstörda som man tror att man 
skulle kunna använda sig av. 

Även mer genomgripande förändringar, som att organisera de boende ef-
ter diagnoser, ser man som realistiskt, även om lokaler och utrymmen här 
sätter gränser och man påpekar att man måste börja i mindre skala med för-
söksgrupper. Bland deltagarna från länet som inte haft möjlighet att direkt 
studera förhållandena i Sverige tycks det finnas en större tveksamhet till för-
ändringsmöjligheterna. Men även här kan man notera en förändring över 
tiden. 

Vid ett av seminarierna ställdes en fråga till samtliga seminariedeltagare 
om hur man ser på internathemmens framtid. Ser man det som en angelägen 
uppgift att avveckla dem eller kraftigt minska deras betydelse och istället ut-
veckla andra boende- och behandlingsformer utanför internaten? De flesta av 
deltagarna markerar i sina svar en relativt optimistisk och reforminriktad in-
ställning. Majoriteten menar att det är en angelägen uppgift att avveckla eller 
kraftigt minska internathemmens betydelse och istället utveckla andra boen-
de- och behandlingsformer. Och även om internathemmen inte kan avveck-
las inom överskådlig framtid framhåller man att det är viktigt att utveckla 
alternativ och att reformera den verksamhet som nu finns på internathem-
men. Många skriver att internathemmen på sikt borde kunna reduceras till 
små enheter med 30-50 platser. 

I en del svar betonas önskvärdheten av en avveckling eller grundläggande 
reformering men på grund av den ekonomiska situationen är detta just nu 
inte genomförbart. Eventuellt kan man avveckla dem i en framtid när eko-
nomin har förbättrats. Men det finns också enstaka röster som uttrycker en 
skeptisk för att inte säga negativ inställning till förändringsarbetet. 
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I vårt land har man lyckats att förstöra många gamla strukturer, som vi är 
tvungna att återbygga på nytt. Jag tycker att man inte ska rasera allt gammalt, 
därför är mitt svar ensidigt – internathemmen måste finnas kvar! 

Men denna inställning är som sagt inte särskilt utbredd bland deltagarna. 
Den dominerande uppfattningen är att det är nödvändigt med reformer och 
på sikt en reducering av internathemmen till små vårdinstitutioner med be-
gränsade uppgifter. 

6.4 Kunskapsutveckling och förändringsarbete i länet 

Även om förändringsarbetet i internathemsprojektet fokuserat på två av in-
ternathemmen i länet har tanken varit att få till stånd en bredare reformpro-
cess i länet som helhet. Utformningen av de båda seminarierna har gjort att 
företrädare för samtliga psykoneurologiska internathem för vuxna i Lenin-
grads län och från de berörda kommunerna har kunnat ta del av erfarenhe-
terna från Sverige och från det pågående förändringsarbetet i Luga och Ki-
rovsk. 

Av enkätsvaren att döma finns det ett stort intresse i länet för internat-
hemsprojektet och man har också tagit starka intryck av de erfarenheter och 
idéer som redovisats under seminarierna. Seminarierna har varit uppskatta-
de och deltagarna framhåller i sina enkätsvar att man haft stort utbyte av 
dessa ur kunskapssynpunkt. Genom Arbets- och socialskyddskommittén i 
länet har man också haft möjlighet att på andra vägar än genom projektets 
sammankomster kunna följa utvecklingen. 

Det är svårare att bedöma i vilken utsträckning man har anammat föränd-
ringstankarna och om man i den egna verksamheten tagit initiativ av det slag 
som man gjort i Luga och Kirovsk. Det är emellertid viktigt att komma ihåg 
att tidsperspektivet är mycket kort i denna uppföljning. Det är rimligt att anta 
att det krävs ett längre tidsperspektiv för att kunna se spridningseffekter i 
andra delar av länet. 

Vid den svenska projektgruppens besök vid några andra internathem i 
länet sommaren 2004 kunde man emellertid se en del tecken på att man tagit 
initiativ till förändringar även här. Gruppen besökte tre psykoneurologiska 
internathem, de i Volkhov, Budogosjtj och Gatchina. 

Besöken finns dokumenterade i en rapport (Jansson, 2004). I rapporten 
konstateras att det finns ett visst nytänkande på internaten. Man noterar till 
exempel att det finns ett intresse för och ett arbete inriktat mot att flytta ut 
boende från internathemmen. I Volkhov skrevs till exempel 6 personer ut 
under 2003 och under de första sex månaderna under 2004 har ytterligare 6 
personer flyttat ut. Det är främst lätt eller medelsvårt utvecklingsstörda som 
flyttat ut till sina egna familjer. Man arbetar i Volkhov mycket med de anhö-
riga och utskrivningarna har förberetts noga i samråd med dessa. De som 
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flyttat ut får hemvård och stöd från socialtjänsten där de bor. Man håller ock-
så från internathemmet kontakt med familjen efter utflyttningen. 

Man menar i Volkhov att man haft stor nytta av internathemsprojektet, 
främst genom att man inspirerats till arbete med familjer och anhöriga så att 
en utflyttning kan bli möjlig. Målet är nu att fler av de boende ska kunna 
komma tillbaka till ett nytt liv. Utskrivning av boende som inte har familjer 
är emellertid svårt eftersom det saknas bostäder. 

I Volkhov kommun arbetar man nu också mer aktivt med social rehabili-
tering för att undvika inskrivning på internathem. Vid det sociala rehabiliter-
ingscentret försöker man slussa ut ungdomar i arbetslivet istället för att över-
föra dem till internaten. Vid det sociala centret för äldre tar man numera ock-
så emot de som har psykiska problem, vilket innebär att de kan bo kvar 
hemma. Attityderna till psykiskt sjuka har förbättrats, menar man. 

I Budogosjtj och i Gatchina märks ännu inte samma grad av utåtriktat ar-
bete som i Volkhov. Man är även här intresserad av frågan om ökad utflytt-
ning och minskat intag men man tycks inte ha hittat formerna för hur man 
ska arbeta med detta. I Gatchina verkar till exempel många av de boende 
mycket friska – flera arbetar tillsammans med personalstaben – men inget 
aktivt arbete med utslussning har påbörjats. Samarbetet med kommunerna 
är ganska begränsat. Man anser från kommunens sida att det är internat-
hemmens och socialskyddskommitténs sak att ta hand om de psykiskt sjuka. 

Man konstaterar också i rapporten att man ännu inte har börjat organisera 
vården efter diagnosgrupper. De boende grupperas efter graden av handi-
kapp, inte efter sjukdom. Sannolikt, menar man, innebär detta en klart mins-
kad autonomi och att fler än nödvändigt blir sängliggande (av de 475 boende 
på internathemmet i Gatchina är exempelvis ca 200 sängliggande). Den fysis-
ka miljön har förbättrats de senaste åren, hjälpmedel har införskaffats och de 
sociala aktiviteterna på internathemmen (verkstäder, terapier, idrottsaktivite-
ter m.m.) har utvecklats.  I stor utsträckning är emellertid de psykoneurolo-
giska internathemmen fortfarande inriktade på att bli fulländade miniatyr-
samhällen i det större samhället. 

6.5 Seminarierna som tillfällen för lärande och kunskapsutveckling 

Seminarierna har inneburit att en mötesplats skapats för diskussioner och 
erfarenhetsutbyte mellan de olika psykoneurologiska internathemmen i länet 
och med deltagande från socialtjänsten i länets kommuner. Att projektet på 
detta sätt medverkat till att upprätta en arena för diskussioner i länet om in-
ternathemmens framtid är en viktig aspekt när man värderar projektets ef-
fekter i ett längre tidsperspektiv. 

Deltagarnas uppskattning av arbetet i de mindre grupperna speglar säker-
ligen ett behov av att få möjlighet att jämföra situationen vid de olika inter-
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nathemmen och utbyta erfarenheter och åsikter om verksamheterna. Dialo-
gen i de ryska arbetsgrupperna blev ofta intensiv och upplevdes som mycket 
givande. Seminarierna kan alltså förhoppningsvis ha inneburit att ett kon-
taktnät skapats av värde för det fortsatta reformarbetet. Nätverk av detta slag 
visar sig ofta kunna leda till fördjupade kontakter och på sikt bli ett viktigt 
inslag i förändringsarbetet. Man får idéer och stimulans från andra och inspi-
reras till att pröva nya arbetssätt på den egna arbetsplatsen. 

Men seminarierna har också varit avsedda att vara en mötesplats där de 
svenska projektdeltagarna (”de svenska experterna”) skulle kunna upprätta 
en dialog med de ryska deltagarna om förändringsarbetet. I detta avseende 
har seminarieuppläggningen kanske inte varit lika framgångsrik. 

De svenska projektdeltagarna har inte haft möjlighet att delta i arbets-
gruppernas diskussioner (på grund av språksvårigheter och begränsade tolk-
resurser) utan dialogen vid seminarietillfällena har begränsats till plenarmö-
tena i storgrupp. De svenska projektdeltagarnas insatser har i första hand 
koncentrerats till föreläsningar och besvarande av frågor i anslutning till des-
sa och till opponentskap på de ryska deltagarnas projekt-PM. Tiden vid ple-
narmötena har till stor del ägnats åt redovisningar (av mål, projekt-PM, upp-
nådda resultat m.m.) och i mycket liten utsträckning har det funnits utrym-
me för diskussioner som rör tillämpningen och implementeringen av ar-
betsmetoder och förhållningssätt. 

Att få till stånd en mer verksamhetsnära dialog, en diskussion mellan rys-
ka och svenska deltagare om hur man kan utveckla arbetsformerna på inter-
nathemmen och använda de svenska erfarenheterna har sällan varit möjligt. 
En sådan dialog, som hade inneburit att den svenska kompetensen kommit 
mera till användning, skulle förmodligen ha krävt mer tolkresurser. Det skul-
le också ha förutsatt en något annorlunda uppläggning av seminarierna där 
de svenska projektdeltagarna kunnat delta – åtminstone tidvis – i diskussio-
nerna i de mindre arbetsgrupperna. 

6.6 Sammanfattning

Syftet med de seminarier som varit förlagda till Leningrads län har varit att 
bearbeta och fördjupa de kunskaper som man fått genom de svenska studie-
besöken och sprida dem till en vidare krets av aktörer i länet. Genom föreläs-
ningar och smågruppsdiskussioner där de ryska projektdeltagare som besökt 
Sverige fungerat som gruppledare har man diskuterat de svenska erfarenhe-
terna och möjligheterna att omsätta dem i det ryska samhället. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att deltagarna vid båda semine-
rierna anser att dessa varit mycket givande ur kunskapssynpunkt. De flesta 
uppger att de fått ny kunskap inom sina arbetsområden och ger exempel på 
detta. En del skriver i sina svar att de har förändrat sin syn på många saker 
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och att de nu ser med andra ögon på gamla problem. Seminariet har uppen-
barligen också bidragit till fördjupade reflektioner över den egna arbetssitua-
tionen och möjligheterna att utveckla nya arbetsformer. 

När det gäller arbetsformerna kan man av svaren utläsa att det i första 
hand är gruppdiskussionerna som varit givande. Även om expertföreläs-
ningarna i hög grad har uppskattas så är det i smågruppsdiskussionerna och 
i erfarenhetsutbytet med kollegor från andra internathem och från kommu-
nerna som man känner att man fördjupat sina insikter och utvecklat sin in-
ställning till det fortsatta arbetet. Många av deltagarna framhåller att diskus-
sionerna i de små grupperna leder till mer aktiva arbetsformer, de ger möj-
ligheter att uttrycka egna åsikter och man möter människor med skilda erfa-
renheter och uppfattningar. Förmodligen är detta arbetssätt inte heller så 
vanligt i det ryska arbetslivet vilket kan ha bidragit till den höga uppskatt-
ningen. Projektet har på så sätt visat på en form för arbetet som kan vara be-
tydelsefull som en modell för det fortsatta förändringsarbetet. 

Arbetsformerna har emellertid begränsat de svenska projektdeltagarnas 
möjligheter till att delta i en mer verksamhetsnära dialog med de ryska del-
tagarna. Den svenska projektgruppen har medverkat vid plenarmötena med 
s.k. expertföreläsningar och besvarat frågor i anslutning till dessa men det 
har varit få möjligheter till att diskutera mer ingående med de ryska kolle-
gerna om de nya arbetssätten på internathemmen. Tiden för denna typ av 
samtal har varit begränsad och ett deltagande i de mindre arbetsgrupperna 
hade förmodligen krävt mer tolkresurser. 

När det gäller förankringen och spridningen av projektets idéer i länet är 
det för tidigt att säga något om projektets genomslagskraft. Vid seminarierna 
har det emellertid funnits med deltagare från de andra internathemmen i lä-
net och från berörda kommuner. Av enkätsvaren att döma finns det också 
hos dessa ett stort intresse för projektets tankegångar och man har tagit star-
ka intryck av de erfarenheter och idéer som redovisats under seminarierna. 
Från de besök som genomförts vid några andra internathem i länet finns det 
tecken på att man tagit initiativ till förändringar även här. 

Det stora flertalet av deltagarna vid de båda seminarierna har en optimis-
tisk och positiv syn på internathemmens framtid och en förändring i den 
riktning som projektet syftar. Några få deltagare deklarerar en tveksamhet 
och till och med en önskan att behålla internathemmen i sin nuvarande form. 
Den kommunreform som man står inför att genomföra den 1 januari 2006 
har skapat en osäkerhet när det gäller förändringen av internathemmen. De 
flesta menar ändå att reformen förmodligen blir positiv eller i varje fall inte 
påverkar förändringsarbetet negativt. De som är mer pessimistiska framhål-
ler främst risken för sämre finansiella möjligheter. 
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7 Projektarbeten 

7.1 Projektarbetenas syfte och uppläggning 

En central tanke i internathemsprojektet har varit att deltagarna ska genom-
föra konkreta och förändringsinriktade projekt på respektive hemorter efter 
sina besök i Sverige. Avsikten var alltså att de nya erfarenheter och idéer som 
besöken i Sverige gav upphov till skulle förenas med mer åtgärdsinriktade 
aktiviteter. De projektdeltagare som besökte Sverige förväntades utarbeta 
projektplaner för hur de vunna erfarenheterna skulle kunna användas för att 
utveckla verksamheterna på respektive internat och kommun. 

I samband med besöken i Sverige diskuterades uppläggningen av de 
handlingsinriktade projekten, framför allt hur projektens PM skulle utformas 
och presenteras. I diskussionerna om val av ämne och uppläggning betonade 
projektledningen starkt att det var projektdeltagarna själva som måste avgöra 
inriktningen och utformningen av projekten. Det skulle emellertid finnas en 
klar koppling till projektets intentioner och de målträd som formulerats. Pro-
jekten kunde genomföras individuellt eller i grupp med flera deltagare. De 
projekt-PM som skrevs fram borde, förutom bakgrund, problem- och syftes-
beskrivning, också innehålla en redovisning av hur projektet skulle genomfö-
ras, en tidsplan, redovisning av kostnader och förväntade resultat. Varje PM 
borde vara på ca 6-7 sidor och skulle sedan översättas till svenska i god tid 
före seminarierna. 

Det första studiebesöket hösten 2003 resulterade i fyra PM, ett från varde-
ra Luga och Kirovsk kommun och ett från vartdera internathemmet i Luga 
och Kirovsk. Deltagarna valde således att samarbeta två och två kring varje 
projekt. 

Det andra studiebesöket hösten 2004 gav upphov till tre nya projekt. Två 
av dessa avsåg internathemmen i Kirovsk respektive Luga. Det tredje projek-
tet gällde det allmänna internathemmet i Kamennogorsk (detta på grund av 
att en av deltagarna som skulle ha besökt Sverige fick förhinder och ersattes 
med en anställd vid detta internathem). 

Sammanlagt kom alltså sju handlingsinriktade projekt att formuleras. I det 
här avsnittet kommer sex av projekten att redovisas (de som direkt berör de 
psykoneurologiska internathemmen). 

7.2 Projekten i de båda distrikten 

Projekten i de två distrikten Luga och Kirovsk inriktades mot att på olika sätt 
förbättra och utveckla den sociala servicen i kommunerna. Båda projekten 

60 



planerades och påbörjades hösten 2003 efter besöken i Sverige och avrappor-
terades på seminariet våren 2005. 

7.2.1 Luga distrikt 

Projektet i Luga har titeln ”Utveckling av nya former för social service i 
hemmet för personer med begåvningshandikapp”. Projektets mål beskrivs 
som att: 

� skapa nya former av social hjälp inom ramen för Centrum för social ser-
vice 

� öka antalet personer med funktionshinder som kan leva självständigt 

� utarbeta ett system för stöd och rådgivning till anhöriga och släktingar 
till personer med funktionshinder 

� via massmedia öka uppmärksamheten och förändra opinionen i sam-
hället när det gäller funktionshindrades problem och situation 

� implementera och sprida vidare svenska erfarenheter av socialtjänstens 
arbetsmetoder. 

Bakgrunden är att det idag finns ett socialt servicecentrum i kommunen med 
inriktning mot social service till äldre och funktionshindrade. På detta cent-
rum finns 12 avdelningar varav 9 erbjuder stödinsatser i hemmet. Totalt har 
dessa avdelningar 746 klienter, varav endast 10 personer är utvecklingsstör-
da. Behovet av stöd är betydligt större än det som nu ges. Centret för social 
service ligger i staden Luga, vilket innebär att de som bor på landet har 
mycket begränsad tillgång till stöd och hjälp. Även stödet till anhöriga är 
stort. 

På centret finns också en rehabiliteringsavdelning med 10 platser för re-
habilitering av personer med funktionshinder. Dessutom finns en grupp på 8 
utvecklingsstörda ungdomar som deltar i dagcentrets verksamhet. Det är 
dessa verksamheter i anslutning till centret som man avser att utveckla i det 
nu aktuella projektet. Vad man vill åstadkomma är att öppna filialer för cent-
ret i två mindre samhällen, Oredezj och Voloshovo, och skapa ett mobilt 
team för att öka tillgängligheten. Man planerar också att starta verksamheter 
som syftar till arbete med anhöriga och släktingar. Man vill dessutom starta 
ett gruppboende för 30 personer med utgångspunkt från erfarenheterna från 
Sverige. 

I projektets PM beskrivs detaljerat 12 aktiviteter som man planerar att 
genomföra och tidsplanen för dessa. För varje aktivitet anges också en ansva-
rig person eller grupp av personer. Redan under 2003 ska exempelvis infor-
mationsmöten och opinionsbildande insatser genomföras. Under 2004 ska de 
funktionshindrades behov av social hjälp och rehabilitering kartläggas med 
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hjälp av en enkätundersökning och individuella program för social rehabili-
tering för personer med begåvningshandikapp utarbetas. Under 2004 ska 
också filialerna i Oredezj och Voloshovo öppnas. Rådgivning och stödinsat-
ser till anhöriga ska komma till stånd. Under perioden 2004-2006 ska ett 
gruppboende för 30 personer öppnas. Projektinsatserna bör, menar man, på 
sikt kunna leda till en minskning av nyremitteringen till internathemmen, 
utveckling av nya arbetssätt inom socialtjänsten och en större integration av 
personer med arbetshandikapp i samhället. 

Vid seminariet våren 2005 kunde man redovisa att flera av de planerade 
åtgärderna hade genomförts. Av de två planerade filialerna hade ett öppnats, 
med uppgift att bedriva organiserad dagverksamhet. Man hade genomfört 
informationsmöten och opinionsbildande insatser. Kartläggningen av de 
funktionshindrades behov av hjälp hade genomförts och som ett resultat av 
denna hade en klubbverksamhet för åldersgruppen 18-30 år startat. Det pla-
nerade gruppboendet i en av kommundelarna kom i gång i januari 2005. 

Mycket återstår ändå att genomföra enligt de projektansvariga, till exem-
pel att utveckla rådgivningen och stödet till anhöriga. Satsningen på utbild-
ning av personalen har hittills inte heller blivit riktigt vad man tänkt. Men 
man har en tydligt uttalad ambition och ser optimistiskt på det fortsatta arbe-
tet. 

7.2.2 Kirovsk distrikt 

De båda deltagarna från Kirovsk kommun utvecklade ett projekt med titeln 
”Utveckling av socialpsykologisk hjälp för funktionshindrade personer som 
ännu inte uppnått pensionsålder och som har lättare grad av psykisk stör-
ning på rehabiliteringsavdelningen för personer med funktionshinder vid 
Centrum för social service, staden Kirovsk”. 

Enligt projektets PM finns det idag många insatser för arbetsträning och 
annan rehabilitering i det ryska samhället. Dock täcker dessa inte den grupp 
som ännu inte uppnått pensionsålder och som har lätta psykiska störningar. 
Frånvaron av bra rehabiliteringsformer för denna grupp innebär att vissa av 
dem i onödan remitteras till psykoneurologiska internathem. Efter besöket i 
Sverige tyckte man sig se en lösning på detta problem. Genom att skapa nya 
rehabiliteringsplatser för dessa personer på Centrum för social service kan en 
hel rad av stödinsatser och rådgivning ges, insatser som på sikt kan leda till 
återgång till arbetsmarknaden för en del och till ökad självständighet och 
normalisering. 

Projektets mål är att personer med lättare grad av psykisk störning ska 
kunna remitteras till avdelning 1 och 2 på centret. Dessa personer ska kunna 
få arbetsterapeutiska insatser och psykologisk rehabilitering. Följande insat-
ser ska genomföras: 
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� kvalificerad vård till personer inskrivna vid centret 

� bra och hälsosam mat till handikappade  

� upplysningsverksamhet 

� yrkes- och arbetsrehabilitering 

� insatser för förbättring av orienteringen i den sociala miljön 

� insatser för vardaglig social rehabilitering 

� prevention av försämringar eller akuta tillstånd hos dessa klienter. 

I projektets PM beskrivs ett antal konkreta åtgärder som kan vidtas för per-
soner i målgruppen. Genom deltagande i kollektivt arbete och olika slag av 
sysselsättningar kan man skapa möjligheter till socialt umgänge och stärka 
självkänslan. Man kan också erbjuda psykologisk rådgivning och social trä-
ning, rådgivning och information till handikappade och deras anhöriga. Vid 
centret finns idag en psykolog anställd som skulle kunna bidra i detta arbete. 

Man framhåller också behovet av att skapa opinion och förändra attity-
derna i samhället. Artiklar om funktionshindrade personer som lever aktivt 
trots sitt handikapp bör publiceras. 

Projektet beskrivs som ett lågbudgetprojekt som inte kräver särskilda re-
surser eller investeringar. De funktionshindrade ska besöka och få hjälp på 
en redan existerande avdelning vid Centrum för social service i staden Ki-
rovsk. 

Vid seminariet våren 2005 redovisades hur man försökt implementera 
projektidéerna. Projektet förankrades hos centrets direktör och hos avdel-
ningschefer och psykolog. De anställda mottog projektet mycket positivt och 
ett opinionsarbete genomfördes. En kartläggning över patienter genomför-
des. Anhöriga informerades och fick råd och stöd. 

Erfarenheterna så här långt är positiva. Man har dock haft svårt att rekry-
tera patienter till avdelningarna beroende på att det i många fall varit svårt 
att skicka personer till centret utan anhöriga.  I några fall har anhöriga inte 
velat skicka personer till centret. Under 2004 fick 5 personer i målgruppen del 
av rehabiliteringsinsatserna (rådgivning, kommunikationsträning, psykolo-
gisk träning, utveckling av fritidsintressen m.m.).  En klubbverksamhet har 
startat med centret som grund. Man avser att gå vidare och utveckla arbetet, 
bland annat genom att arbeta mer mot landsbygden, anställa socialarbetare 
för hemhjälp m.m. 

7.3 Projekten vid internathemmen 

Två av projekten vid internathemmen i Luga och Kirovsk påbörjades hösten 
2003, efter det första Sverigebesöket. Projektplanerna för dessa finns översat-
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ta still svenska och refereras nedan. De två andra projekten tillkom efter be-
söken hösten 2004 och finns inte i översättning. De redovisades muntligt vid 
seminariet våren 2005. Nedan sammanfattas projekten som bedrivs vid in-
ternathemmen i Luga och Kirovsk. 

7.3.1 Luga internathem 

Vid Luga internathem har förändringsarbetet pågått under flera år och man 
hade genomfört en hel del reformer redan när internathemsprojektet startade 
2003. De handlingsinriktade projekt som initierades efter besöket i Sverige 
hösten 2003 och det som tillkom efter det andra besöket 2004 ansluter till 
denna bredare förändringsprocess. I projektplanen redovisas bakgrunden 
och målen för denna process och vad som gjorts hittills. Man anger också 
konkreta delmål som man nu försöker nå. 

Den projektplan som översatts har titeln ”Förbättring av levnadsvillkor på 
internathemmet. Nya former av social- och arbetsrehabilitering, skapande av 
förutsättningar för ett självständigt liv på den statliga länsinstitutionen för 
funktionshindrade – Luga psykoneurologiska internathem”. Projektet har 
som utgångspunkt att det är låg effektivitet (låg nivå och kvalitet) på rehabili-
teringsverksamheten på internathemmet och ute i samhället. Flera orsaker till 
detta anges. Inre faktorer, som låg motivationsgrad hos personalen, för 
trånga utrymmen, brist på arbetsträning och svårigheter med att utbilda per-
sonalen, och yttre förhållanden, som brist på boendeformer för utvecklings-
störda, brist på kommunal social service och på anpassade arbetsplatser, an-
ges som betydelsefulla orsaker till situationen. 

Under senare år har en hel del gjorts för att förändra situationen. Man har 
omorganiserat på internathemmet, förbättrat miljön och utbildat personal. En 
plan för ett reformarbete togs fram 2002 med stöd av länets arbets- och soci-
alskyddskommitté. 

Inom ramen för internathemsprojektet fortsätter man alltså det arbete som 
redan påbörjats. Sedan projektet startade 2003 har man, enligt projektplanen, 
lyckats höja självständighetsgraden hos 27,5 % av de boende. Dessa personer 
skulle kunna bo på egen hand redan idag om det fanns organiserad tillsyn. 
Man har också startat ett förberedande arbete för att organisera ett socialt 
hem i form av en gruppbostad inom internathemmet i en nuvarande tjänste-
bostad. Denna behöver dock byggas om innan inflyttning kan ske. Man ser 
också en möjlighet att organisera ett korttidshem i husets första plan för av-
lastning av anhöriga som vårdar funktionshindrade i hemmet. Tidsplanen 
för att förverkliga denna utflyttning från tjänstebostaden och ombyggnaden 
anges till 2004-2010. Man avser också att omorganisera olika avdelningar på 
internathemmet. Även för detta arbete krävs ombyggnationer och dessutom 
installation av en hiss. Enligt tidsplanen bör hissen kunna installeras under 
2005. 
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Det andra projektet, som tillkom hösten 2004, ansluter även det till denna 
bredare förändringsprocess. Här har man emellertid valt att fokusera på att 
utveckla rehabiliteringsarbetet genom att skapa fyra s.k. experimentgrupper. 
En grupp med fyra dementa har bildats med syfte att behålla personernas 
färdigheter, en annan grupp med fem kvinnor med måttlig utvecklingsstör-
ning (i åldern 25-30 år) har organiserats med syfte att öka självständigheten 
och utveckla sociala aktiviteter. En grupp har bildats med manliga schizofre-
na och en grupp med tre kvinnor med samma diagnos. Detta grupptänkande 
med olika diagnoser som bas ska utvecklas vidare. 

Vid seminariet våren 2005 redovisade gruppen från Luga internathem 
mot bakgrund av projektplanerna ett antal åtgärder som vidtagits under den 
gångna perioden. Den hiss man planerade för har bland annat installerats, 
vilket innebär att personalens arbete och rehabiliteringsarbetet underlättats. 
Arbetet med de fyra experimentgrupperna har inletts liksom ett antal nya 
aktiviteter för de boende. Ombyggnad av verkstäder har påbörjats. Man av-
ser att öppna ett café på internathemmet. Man söker arbetsplatser utanför 
internathemmet för de boende, men det är svårt att hitta sådana. Man gör 
utbildningsinsatser för personalen för att ändra arbetssättet. 

Vid Luga internathem har man nått en punkt, menar man, där det enda 
hindret för en fortsatt förändring utgörs av bristen på bostäder för att flytta ut 
boende. Frågan om sociala lägenheter har lyfts till vice guvernören i länet. En 
lösning på denna fråga ser man som helt avgörande för den fortsatta refor-
meringen av internathemmet. 

7.3.2 Kirovsk internathem 

Det första av de båda projekten som deltagarna från det psykoneurologiska 
internathemmet i Kirovsk utarbetat har titeln ”Utökning av sysselsättnings-
former för boende på internathemmet med syfte att underlätta anpassning 
för livet utanför internathemmet”. Projektet fokuserar på gruppen av schizo-
frena på internathemmet. Syftet är att genomföra olika slag av aktiviteter och 
insatser som bidrar till rehabilitering och social anpassning av personer med 
schizofreni. 

Det finns idag många aktiviteter på internathemmet, t.ex. studiecirklar, 
amatörteater, idrottsaktiviteter. Boende deltar aktivt i konserter och idrotts-
verksamheter. Nya tekniska hjälpmedel har tagits i bruk i rehabiliteringen 
och personalen får bättre utbildning i att använda dessa. Gruppen av schizo-
frena, 92 personer, passar emellertid inte in i den allmänna rehabiliterings-
processen. De drabbas ofta av akuta försämringar i sitt hälsotillstånd och är 
då i behov av medicinsk vård och många gånger leder det till ”deficitsym-
tom” som orkeslöshet, likgiltighet för sin omgivning och social isolering. Pro-
jektet ska hitta lämpliga former för social rehabilitering av denna grupp. Må-
let är att: 
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� inkludera den medicinska terapin (läkemedel) i den allmänna rehabili-
teringsprocessen 

� betrakta de schizofrena som människor med psykiska funktionshinder 
som på sikt kan bli fullvärdiga samhällsmedlemmar och inte sjuka utan 
framtidsutsikter 

� minska antalet personer som hamnar i den akuta sjukdomsfasen 

� aktivera personer i slutfasen av det schizofrena tillståndet med syfte att 
involvera dem i rehabiliteringsprocessen 

� öka antalet boende som kan involveras i arbetsterapeutisk rehabilitering 

� hitta nya arbetsformer för denna grupp av boende 

� engagera släktingar och anhöriga till schizofrena i rehabiliteringsarbe-
tet. 

För att nå de uppställda målen kommer man att planera rehabiliteringspro-
cessen på ett annorlunda sätt än tidigare. Allt rehabiliteringsarbete ska bedri-
vas parallellt med medicinsk terapi (användning av de nya psykotropa med-
len). Patienterna kommer också att delas in i två grupper: a) patienter med 
periodiska akuta försämringar men utan större problem när det gäller socialt 
umgänge och b) de patienter som befinner sig i slutfasen av den schizofrena 
sjukdomsprocessen och har förlorat intresset för ett aktivt liv. 

För den första gruppen utarbetas individuella rehabiliteringsplaner där 
man utifrån individens förutsättningar och intressen bildar grupper och ar-
rangerar sysselsättningar av olika slag (studiecirklar, arbeten i bibliotek, 
verkstäder, kyrka m.m.). Permissioner till hemmet, samtal med släktingar 
med syfte att ändra attityder och relationer, opinionsbildning i media ingår 
också i projektplanerna. 

För den andra gruppen utformas ett något annorlunda program med sikte 
på att efter en längre tids användning av neuroleptika (ca 1 år) väcka intres-
set till livet igen. Därefter skapas möjligheter till rehabilitering på ungefär 
samma sätt som för den för den för förstnämnda gruppen. 

Det andra projektet vid internathemmet i Kirovsk utvecklades hösten 
2004 efter det andra besöket i Sverige. Projektet fokuserar på rehabiliteringen 
och integrationen av de dementa i samhället (ungefär 13 % av de boende på 
internathemmet – en andel som ökar varje år). Det långsiktiga målet är att så 
många som möjligt ska kunna flytta hem till sina familjer. Projektet syftar till 
att försöka återuppbygga kommunikationsförmågor och förlorade kvaliteter 
och behålla de förmågor som dessa personer fortfarande har genom att skapa 
en hemlik miljö och öka möjligheterna till olika aktiviteter för gruppen. 

Vid seminariet våren 2005 redovisade gruppen från Kirovsk vad man hit-
tills genomfört av projektplanerna. Man har delat in de schizofrena patien-
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terna i två grupperingar på det sätt som beskrivs i projektplanen och valt ut 
5-6 personer i varje grupp. För dessa har särskilda rehabiliteringsplaner upp-
rättats och processen har inletts med målet att dessa personer på sikt ska 
kunna återvända hem (de flesta av de schizofrena kommer från familjer och 
har boendemöjligheter utanför internatet). 

Även arbetet med gruppen dementa har påbörjats. Salarna har förändrats, 
nattygsbord har köpts in, man har skapat gemensamma utrymmen, förbätt-
rat hjälpmedlen och på olika sätt försökt stimulera till en mer aktiv livsstil. 
Man uppmuntrar till aktiviteter som att vattna blommor, bädda sängen, stä-
da, handarbeten och man firar födelsedagar. Man eftersträvar fasta rutiner 
för att skapa trygghet och stabilitet. 

7.4 Projektarbetet som en del i lärande och kunskapsutveckling 

Projektarbetet har varit ett betydelsefullt inslag i internathemsprojektet. Det 
har inneburit att erfarenheterna från Sverige direkt ska omsättas i olika slag 
av konkreta och målinriktade handlingsprojekt på den egna arbetsplatsen. 
Kravet på att formulera projekt-PM och att inleda ett förändringsarbete har 
gjort att projektet inte har stannat på ett ”se och lära”-stadium utan också lett 
vidare till en implementering av idéerna. 

De erfarenheter som vinns ur projekten är givetvis viktiga för det fortsatta 
förändringsarbetet. En stor del av tiden vid seminarierna ägnades därför åt 
redovisningar och diskussioner av de pågående projekten. Tanken var här att 
få till stånd en dialog mellan de svenska och de ryska projektdeltagarna. Till 
varje delprojekt utsågs en opponent från den svenska projektgruppen som 
skulle ha till uppgift att granska och kommentera projektet. Detta moment 
visar emellertid på ett problem i projektet som vi har berört tidigare; svårig-
heten att få till stånd en öppen och verksamhetsnära dialog mellan de 
svensk-ryska samarbetsparterna (avsnitt 6.5). Den s.k. oppositionen resulte-
rade oftast i några frågor från de svenska deltagarna och i längre utläggning-
ar och svar från de ryska. Tonvikten i redovisningarna låg på vad som upp-
nåtts i projekten, inte på de erfarenheter man gjort, de hinder man övervun-
nit eller de svårigheter man stött på. Det visade sig svårt att få till stånd en 
mer ingående diskussion om de planer man utvecklat och de erfarenheter 
man hittills gjort i försöken att implementera idéerna. 

Opponentinslaget kom i hög grad att präglas av den artighets- och vän-
skapskultur som utvecklades under projektet. Lovord och uppskattande 
omdömen om vad som åstadkommits utgjorde grundanslaget vid oppositio-
nerna. Kritiska och ifrågasättande synpunkter och mer djuplodande frågor 
fick därmed mycket lite utrymme. Till detta bidrog säkert också den svenska 
gruppens ambition att undvika pekpinnar och självgoda attityder. Men re-
sultatet blev att den kreativa dialogen, den öppna diskussionen om olika sätt 
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att bedriva förändringsarbetet på internathemmen och i kommunerna i hög 
grad uteblev. 

Svårigheten att få till stånd en öppen och kreativ verksamhetsnära dialog 
är förmodligen ett generellt problem i projekt av detta slag. I en utvärdering 
från ett av de andra samarbetsprojekten, som också byggde på att de svenska 
deltagarna skulle opponera på ryska projektuppläggningar, noterar utvärde-
raren en liknande situation (Hallqvist, 2006). 

Kommunikationen mellan de svenska och ryska projektdeltagarna påver-
kades förmodligen också av de lokalmässiga arrangemangen och hur semi-
narierna rent fysiskt organiserades. Den svenska gruppen placerades som en 
expertpanel i centrum av lokalen, medan de ryska deltagarna intog sina plat-
ser mitt emot. 

Det är alltså inte bara språksvårigheter och begränsade tolkresurser som 
sätter sin prägel på seminariediskussionerna. Den speciella vänskaps- och 
artighetskultur som genomsyrar samarbetsprojektet bidrar också till att sätta 
gränser för dialogen. Den fysiska utformningen av seminarierna bidrar till att 
skapa avstånd. Därmed fick inte deltagarnas projektarbeten den roll de kan-
ske skulle kunna ha haft ur ett lärande- och kunskapsutvecklingsperspektiv. 

7.5 Sammanfattning

De handlingsinriktade projekten utgör en viktig del av internathemsprojek-
tet. Syftet med projekten har varit att starta konkreta förändringsprocesser 
inom olika delar av internathemmen och i kommunerna. Projekten skulle 
utformas efter besöken i Sverige och vara kopplade till de målträd som tidi-
gare upprättats. Deltagarna gavs i övrigt stor frihet när det gäller inriktning-
en och utformningen av projekten. 

Vid seminariet våren 2005 ägnades ett relativt stort utrymme åt redovis-
ning av projektplaner och uppnådda resultat. Sex projekt – två på vardera av 
internathemmen och ett i vardera av kommunerna hade då startats (dessut-
om hade ett projekt som inte redovisats här inletts vid det allmänna internat-
hemmet i Kamennogorsk). Sammanfattningsvis kan man säga att projekten 
genomgående kännetecknas av en hög ambitionsnivå. De bekräftar att det 
finns en stark vilja att skapa förändring, både av internathemmen och i de 
båda kommunerna/distrikten. Projektplanerna är också väl genomarbetade 
och har konkreta och tydliga mål för vad som ska uppnås. 

Det är också uppenbart att de svenska erfarenheterna kunnat inspirera till 
de initiativ som tagits. Fokuseringen på olika diagnoser är genomgående i 
projekten. Många av de tankar om bemötande och människosyn och konkre-
ta arbetssätt man mött i Sverige återfinns i projekten. 

Med tanke på den korta tid som gått sedan projekten startade är det också 
påfallande många initiativ som förverkligats och resultat som uppnåtts. Man 

68 



har arbetat mot vissa specifika förändringsmål, men också med bredare och 
långsiktiga insatser som informations- och opinionsbildning och utbildning 
av personal. 

Ur ett lärandeperspektiv utgör naturligtvis projekten lärprocesser i sig 
själva. Man lär av de erfarenheter man gör under processens gång, vad som 
är framgångsrikt och vad som inte fungerar så bra. Det är under implemente-
ringen av projekten som man måste hantera de hinder och svårigheter som 
alltid uppstår vid processer av detta slag. Vad vi har noterat här är de svårig-
heter som funnits vid seminariebehandlingen och de svenska deltagarnas 
granskning av projekten. Det visade sig svårt att få till stånd en öppen, krea-
tiv dialog kring projekten. Den svenska projektgruppens kompetens och er-
farenheter kunde inte komma till sin rätt. Opponentsituationen präglades i 
hög grad av en vänskaps- och artighetskultur. Den verksamhetsnära diskus-
sionen kring projekten som kunde ha varit givande för kunskapsutveckling 
och lärande kom inte till stånd. 
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8 Uppnåddes de uppställda målen?  
I de föregående avsnitten har vi främst fokuserat på internathemsprojektets 
genomförande och diskuterat hur studiebesök, seminarier och projektarbeten 
fungerat som aktiviteter för kunskapsutveckling, lärande och förändring un-
der projektperioden. 

I det här avsnittet ska vi skifta perspektiv och redovisa vad som har upp-
nåtts, projektets resultat, utifrån de mål som ställdes upp i den ursprungliga 
projektplanen. Vi kommer alltså att utgå från de övergripande mål, projekt-
mål och förväntade resultat som projektplanen anger (se s. 20 ff) och diskute-
ra i vilken grad det är rimligt att säga att projektet varit framgångsrikt i bety-
delsen att det lett till att de uppställda målen uppnåtts. 

I det inledande metodavsnittet pekade vi på några av de svårigheter och 
problem som finns när det gäller att mäta projektets resultat i termer av mål-
uppfyllelse (se s. 30 f). När vi tolkar de resultat som uppnåtts finns det an-
ledning att återkomma till dessa synpunkter. 

Det material som redovisas i detta avsnitt samlades in hösten 2005 – efter 
att projektet avslutats – och de synpunkter som refereras från intervjuer speg-
lar alltså situationen vid denna tidpunkt. 

8.1 Projektets övergripande mål 

Projektets övergripande mål formulerades som att minska behovet av inter-
nathem och om möjligt helt avveckla dem. Denna målsättning ska ses som 
uttryck för en ambition som ligger långt fram i tiden och inte som något som 
ska uppnås under projektperioden. Frågan är emellertid om projektet har 
inneburit ett steg på vägen mot detta mer avlägsna mål. Har internathems-
projektet bidragit till att på lång sikt minska behovet av internathem och 
eventuellt helt avveckla dem? 

En viktig förutsättning för reformarbetet är att de materiella villkoren för 
internathemmen förbättrats avsevärt under projektperioden – inte bara i Le-
ningrads län – utan generellt i Ryssland. På de psykoneurologiska internat-
hemmen i Leningrads län har lokaler och utemiljö rustats upp, ny utrustning 
har kunnat inskaffas, de boende har fått bättre materiella förhållanden (klä-
der, mat, bättre sysselsättningsmöjligheter). Man har fått mer pengar för att 
utveckla arbetsterapi och fritidsklubbar, idrott och kulturverksamheter. De 
anställdas löner har också kunnat höjas. Som en följd av allt detta har inter-
nathemmen blivit mer attraktiva som arbetsplats och det har blivit lättare att 
anställa och behålla personal. 

Vad internathemsprojektet har kunnat bidra med i denna utveckling har 
varit att ge verksamheten en inriktning, en idé om hur man kan arbeta med 
de boende och en vision om hur man på lång sikt kan omvandla internat-
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hemmen till att bli mer öppna institutioner. Flera av de ryska deltagarna 
framhåller att kontakterna med Sverige starkt har bidragit till att skapa ett 
idémässigt program för internathemmen vid en tidpunkt där man letade ef-
ter modeller för att reformera verksamheten. 

Synen på de boende har förändrats. Insikterna om att de boende i många 
fall kan utveckla sina förmågor och att många skulle kunna leva ett normalt 
liv utanför internathemmen har ökat. Tanken på att internathemmen på 
längre sikt skulle kunna minska i betydelse och få en annan roll i vård och 
rehabilitering är nu väl förankrad både på enskilda internathem och på den 
länsövergripande nivån i Arbets- och socialskyddskommittén. De flesta av de 
ryska projektdeltagarna menar till exempel att det är en angelägen uppgift att 
på sikt avveckla eller kraftigt minska internathemmens betydelse och istället 
utveckla andra boende- och stödformer. Som tidigare nämnts menar man att 
internathemmen på sikt borde kunna reduceras till små enheter med 30-50 
platser och ha en annan inriktning på verksamheten. 

Ansvariga på länets Arbets- och socialskyddskommitté gör en liknande 
bedömning. Även om det är för tidigt att planera för en avveckling så ser 
man stora möjligheter att reformera verksamheten vid internathemmen un-
der de kommande åren. Det fanns, menar man, i början en stor tveksamhet 
hos många inför de idéer man mötte i Sverige under de första studiebesöken 
i det tidigare projektet 1998-2001. Men denna inställning har nu förändrats 
påtagligt. Projektets grundläggande tankar har nu en god förankring i länet. 

Ordförande i länskommittén, Zinaida Bystrova, menar att internathem-
men sannolikt finns kvar om 10 år, men de ser annorlunda ut. Volymen har 
minskat kraftigt, de boende har fått bättre materiell standard och bor för-
hoppningsvis i enkel- eller dubbelrum. Insatserna för rehabilitering och in-
tegration i samhället har förbättrats. Kommunernas och socialtjänstens möj-
ligheter att ge stöd till dem som idag har behov av internathemmen måste 
därför öka ordentligt. 

Valentina Usova, avdelningschef på kommittén och ansvarig för de sta-
tionära institutionerna i länet, framhåller att internathemmen inom den när-
maste framtiden kan omvandlas på olika sätt för att bättre integreras i sam-
hället och stödja reformarbetet. En möjlighet är till exempel att starta dag-
verksamheter på internathemmen för personer som bor i eget boende och är i 
behov av stöd. Man kan också tänka sig att skapa tillfälliga platser, avlast-
ningsplatser, för att ge stöd åt anhöriga. 

Det stora problemet på internathemmen är fortfarande trångboddheten 
och på några ställen planeras om- och tillbyggnader för att utöka boende-
ytorna. En fråga man kan ställa är om inte sådana tillbyggnader skulle kunna 
ske utanför internathemmen istället – för att möjliggöra utflyttning av boen-
de som skulle kunna klara att leva mer självständigt och som ett led i integra-
tionen. Detta alternativ ses emellertid inte som möjligt i nuläget. Det saknas 
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lämpliga bostäder ute i samhället och att internathemmen skulle bygga och 
driva egen verksamhet utanför det egna territoriet ses inte som realistiskt. 
Man tror inte heller att samhället är moget för att ta emot personer med de 
problem som de som flyttar ut har. Attityderna i befolkningen är fortfarande 
avvisande till personer med psykiska störningar – även om man kan se en 
viss förändring i många grupper. Risken är stor att de skulle fara illa i en så-
dan miljö. Inte bara stöd från socialtjänsten och lämpliga boendeformer utan 
också en större förståelse från befolkningen krävs för en avveckling i större 
skala. 

Även i de båda kommuner som deltagit i projektet kan man notera att det 
skett en förändrad inställning till de grupper som berörs av de psykoneuro-
logiska internathemmen. I Kirovsk kommun framhåller socialchefen att man 
har fört många diskussioner om förändringsarbetet vid internathemmen och 
att man idag har en betydligt större beredskap att medverka till en reducer-
ing av antalet platser där. Redan nu utvärderar man mycket noga om en per-
son verkligen behöver flytta till internathemmet eller om man kan ge stöd på 
annat sätt. Inskrivning ses som en sista lösning – inte en åtgärd som man tar 
till rutinmässigt som tidigare. På sikt, menar hon, måste sociala bostäder i 
olika former tillskapas. Även i Luga, där socialchefen har deltagit i internat-
hemsprojektet, menar man att projektets grundläggande idéer har fått gehör 
bland politiker och chefer i kommunen och att projektet fört in nya idéer om 
hur man med hjälp av öppenvårdsinsatser och alternativa boendeformer kan 
skapa en bättre situation för många grupper i samhället som ett alternativ till 
internathemsplacering. 

Sammanfattningsvis kan man alltså säga att internathemsprojektet – till-
sammans med tidigare projekt i länet – lagt en god idémässig grund för det 
långsiktiga målet att minska behovet av internathem och om möjligt helt av-
veckla dem. Projektets inriktning och grundidéer är väl förankrade i Arbets- 
och socialskyddskommittén, som ansvarar för all internathemsverksamhet i 
länet, och processen har goda förutsättningar att fortsätta även efter att pro-
jektet upphört. Även i de kommuner som ingått i projektet deklarerar man 
en positiv attityd till ett fortsatt arbete i enlighet med projektets långsiktiga 
mål. 

8.2 Projektmål och förväntade resultat 

Projektets mål, det som skulle uppnås under projektperioden, formulerades 
som ”att utveckla verksamheten – människosyn, metoder och arbetssätt – vid 
de psykoneurologiska internathemmen och omstrukturera den”.  Under ru-
briken ”Förväntade resultat” preciseras i projektplanen denna målsättning i 
sexton delmål. Det handlar bland annat om att genomföra särskilda insatser 
för de tre huvuddiagnosgrupperna vid internathemmen (dementa, utveck-
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lingsstörda och schizofrena), förbättra villkoren för dem som vistas på inter-
nathemmen, utveckla metoder för habilitering, rehabilitering och aktivering, 
utveckla kunskaper rörande vårdplaner och utveckla stöd till anhöriga och 
deras organisationer (se s. 21). 

Att i detalj och mer ingående redovisa allt som uppnåtts inom de sexton 
målområdena är inte möjligt. En del har redan nämnts i föregående avsnitt 
där de olika delprojekten redovisades. Här ska vi begränsa framställningen 
till några av de uppställda målen och lyfta fram det som deltagarna själva ser 
som betydelsefulla resultat. I görligaste mån ska vi också försöka undvika att 
upprepa allt för mycket av det som redovisats i tidigare avsnitt. 

8.3 Människosyn, metoder och arbetssätt 

Generellt kan man säga att internathemsprojektet i hög grad har bidragit till 
att förändra människosyn, metoder och arbetssätt vid de båda internathem-
men enligt deltagarnas bedömning.    

Förändringar i människosynen kan kanske bäst beskrivas som ett annor-
lunda förhållningssätt hos personalen till de boende, ett annat bemötande 
och en större förståelse för de beteenden som de boende uppvisar. På båda 
internathemmen, menar man, kan man se tydliga förändringar i dessa avse-
enden. ”Vi har blivit mindre av sjukhus och vårdinstitution”, menar en av 
deltagarna. ”Vi tar mer fasta nu på att utveckla de förmågor och möjligheter 
som de boende har och det ger resultat”. 

På båda internathemmen har man informerat och utbildat baspersonalen 
för nya arbetssätt. I Kirovsk har man infört nya avrapporteringar enligt 
svensk modell vilket innebär att inte bara sjuksköterskorna utan all personal 
involveras mera i det direkta arbetet. Baspersonalen har, enligt de ryska pro-
jektdeltagarna i Kirovsk, blivit mer engagerad i sitt arbete. De har förändrat 
sitt arbete och sitt förhållningssätt till de boende. De dementa får mycket 
större uppmärksamhet och det märks också genom att de blivit lugnare och 
många lever upp igen och blir mer aktiva. Man lyfter också fram anhörigrela-
tionerna som något som förändrats till det bättre. Man har utvecklat kontak-
terna med anhöriga och flera av de boende har fått förnyad kontakt med sina 
anhöriga. 

Även i Luga har man satsat på att informera och utbilda baspersonalen. 
Efter studieresan till Sverige genomförde man två särskilda utbildningstillfäl-
len för personalen. Man visade videofilmer som man själv tagit under stu-
diebesöken (”allt vi har sett i Sverige har dom också sett”). Man ger nu regel-
bundet utbildning för personalen i bemötande och vid nyanställningar får 
personalen genomgå en introduktionsutbildning.  

I både Kirovsk och Luga har man anställt socialpedagoger för att utveckla 
ett mer rehabiliteringsinriktat arbetssätt. Socialpedagogerna är en ny yrkes-
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kategori som under projektperioden kommit in på internathemmen. De arbe-
tar både direkt mot de boende och ger stöd och hjälp åt personalen. De gör 
mycket handgripligt, praktiskt arbete med de boende för att utveckla deras 
förmågor, men samtidigt kan de hjälpa till att förklara för baspersonalen hur 
den ska bemöta olika personer och varför de beter sig på ett visst sätt. Social-
pedagogerna har kommit att bidra till nytänkandet och ett annorlunda för-
hållningssätt till de boende, anser många och antalet pedagoger borde öka i 
framtiden. 

Både i Luga och Kirovsk har man också börjat arbeta mer systematiskt 
med individuella vårdplaner som en del i ett nytt, mer individuellt och rehabili-
teringsinriktat arbetssätt. I Luga har man individuell vårdplanering för alla 
boende, menar man. Instrumentet för vårdplanering har utvecklats alltefter-
som verksamheterna har förändrats. I Kirovsk berättar man att det tidigare 
fanns ett blad i den medicinska journalen som innehöll vårdplaneringen för 
varje boende. Nu har man utvecklat vårdplaneringen till ett eget dokument. 
Läkaren är ansvarig och fyller i dokumentet. För dem som ingår i de s.k. ex-
perimentgrupperna har man tagit fram särskilda vårdplaner som är lite mer 
innehållsrika än de övriga. 

Ett av de sexton resultatmålen handlar om att ”genomföra särskilda insat-
ser för de tre huvuddiagnosgrupperna vid internathemmen (dementa, ut-
vecklingsstörda och schizofrena)”. Eftersom man tidigare inte skilt dessa tre 
diagnosgrupper åt på internaten kan man se de förändringar som skett på 
detta område som särskilt betydelsefulla. I både Kirovsk och i Luga har man 
på ett tydligare sätt än tidigare börjat skilja ut dessa grupper från varandra 
och påbörjat ett systematiskt arbete med rehabiliteringsinsatser riktade mot 
vad man kallar experimentgrupper av olika slag. 

I Kirovsk har man – som har redovisats ovan (se avsnitt 7.3) – bildat två 
försöksgrupper med schizofrena med särskilda rehabiliteringsinsatser och 
påbörjat ett särskilt arbete med en grupp av dementa. Grupperna med schi-
zofrena utgjordes från början av 5-6 personer i varje grupp, efter hand har 
emellertid antalet personer utökats och fler har kommit att omfattas av insat-
serna. Genom att man använder nya mediciner och genom aktiveringsinsat-
ser har många, enligt personalens uppfattning, utvecklats på ett mycket posi-
tivt sätt. De deltar i amatörverksamheter, några arbetar på biblioteket, flera 
har återupptagit kontakten med anhöriga och man noterar att man bryr sig 
mer om sitt utseende och sin klädsel. Även det mer målinriktade arbetet med 
dementa beskrivs som framgångsrikt. Bara genom att dessa fått större upp-
märksamhet har man sett positiva resultat. 

Även i Luga arbetar man (som framgått av tidigare avsnitt) systematiskt 
utifrån olika diagnosgrupper. Man har, enligt egna uppskattningar, höjt gra-
den av självständighet hos mer än var fjärde boende. Man arbetar med fyra 
försöksgrupper – en grupp av dementa, en grupp av yngre med måttliga ut-
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vecklingsstörningar och två grupper av personer med diagnosen schizofreni 
och ser påtagliga resultat av arbetet. Nio personer har kunnat flyttas från en 
avdelning med intensiv övervakning till en mer öppen avdelning som ett 
resultat av ett systematiskt rehabiliteringsarbete. 

Även om de flesta anser att diagnoser borde vara grunden för placeringen 
av de boende på olika avdelningar så har man emellertid hittills inte ansett 
det vara möjligt att omorganisera enligt denna princip. Bristen på lokaler, 
menar man, har gjort att den gamla uppdelningen på allvårdsavdelningar 
och barmhärtighetsavdelningar lever kvar i både Luga och Kirovsk. 

När projektdeltagarna exemplifierar vad som hänt på internathemmen 
under projektets gång när det gäller nya arbetssätt och metoder återkommer 
man ofta till att man utvidgat möjligheterna för de boende att delta i olika 
slag av aktiviteter och sysselsättningar, såväl arbeten som fritidssysselsättningar 
av olika slag. Fler än tidigare av de boende är sysselsatta med arbeten, både 
på och utanför internatet, i Luga arbetar 36 personer på anställningar inom 
internathemmet. Många har kommit att engagera sig i fritidsklubbar, kultur-
verksamheter, och idrottsaktiviteter. De ekonomiska förutsättningarna för 
idrotts- och kulturverksamheter har också förbättrats och man kan numera 
arrangera tävlingar och utbyten mellan de olika internathemmen i länet, göra 
utflykter och besök utanför internathemmet. 

Det mål man ställde upp som projektmål för Kirovsk internathem – att 
minska vad man kallar för återfallsfrekvensen – har man uppnått. Återfalls-
frekvensen, det vill säga antalet boende som på grund av sin sjukdom tillfäl-
ligt måste skrivas in på sjukhus för sin sjukdom (aggression, hallucinationer, 
sömnsvårigheter m.m.) utgör inte längre ett lika stort problem som tidigare. 
Minskningen ses som en effekt av flera faktorer. Framför allt har använd-
ningen av mer moderna mediciner gjort patienter lugnare. Bättre samverkan 
med hälso- och sjukvården har också skapat mer kontinuitet i behandlingen. 
Men även förändringarna på internathemmet i form av mer systematiska 
rehabiliteringsinsatser och nya arbetssätt har bidragit till den nya situationen. 

När det gäller projektets resultat i de båda distrikten/kommunerna Luga 
och Kirovsk har detta redovisats relativt utförligt ovan i avsnittet om delpro-
jekten (se avsnitt 7.2) och ska inte upprepas här. Utöver de särskilda målin-
riktade projekten som man bedriver vill man också framhålla det opinionsbil-
dande arbete som ständigt pågår och som syftar till att ändra attityder bland 
anhöriga och i befolkningen i stort. Att förändra attityder i samhället är en 
väsentlig uppgift och man tycker att man kan notera vissa positiva tendenser. 
Information till och samarbete med anhöriga ses också som en viktig fråga 
som man söker olika lösningar på genom exempelvis telefonrådgivning och 
andra former av stöd. 
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8.4 Nyrekrytering och utflyttning av de boende från hemmen 

Två av de sexton resultatmålen i projektet handlar om att minska inflödet av 
nya patienter till internathemmen och öka utflödet, att således minska antalet 
boende totalt. Vad har hänt i dessa avseenden under projektperioden? 

Vad man först kan notera är att antalet boende på internathemmen i Ki-
rovsk respektive Luga faktiskt minskat med 15 respektive 20 platser mellan 
2004 och 2005. Denna minskning av antalet boende kan nästan helt tillskrivas 
en mer restriktiv policy för nyrekryteringen till internaten. Antalet boende 
som flyttade ut från de båda internathemmen under 2003 och 2004 är mycket 
få (två personer i Luga). 

Vad som har hänt är alltså att rutinerna i samband med nyrekrytering har 
förändrats. Nu granskas varje sökande mer noggrant och möjligheterna att 
hitta andra lösningar undersöks mer ingående. Kriterierna för inskrivning 
har förändrats. Finns det till exempel en familj som kan ta hand om den sö-
kande så är möjligheten till en plats mycket liten. Det finns en kö och en vän-
telista över personer som bedöms vara i stort behov av boende på internat-
hemmen men till skillnad från tidigare söker man nu efter möjligheter att 
istället hitta andra boendeformer, ge stöd till anhöriga eller ge möjlighet till 
dagverksamhet för dessa. I första hand söker man möjligheter inom den egna 
kommunen, i andra hand söker man lösningar på regional nivå. 

Den minskade nyrekryteringen gäller alla kategorier av boende, men mest 
tycks det vara gruppen äldre dementa som man tar in i mindre utsträckning. 
I Luga blev till exempel 12 personer med denna diagnos inskrivna under 
2004 mot 38 året innan. Motsvarande siffror för utvecklingsstörda var 5 re-
spektive 12. Antalet schizofrena som skrevs in 2004 var 2 mot 5 året innan. 
Minskningen av antalet boende på de psykoneurologiska internathemmen 
gäller inte bara Kirovsk och Luga. Även på de andra internathemmen i länet 
har antalet platser minskat med 10-20 genom en mer restriktiv nyrekrytering. 
Och minskningen avser att fortsätta de kommande åren. I dag finns ca 2 600 
inskrivna på internathemmen i länet. Ambitionen på länets Arbets- och soci-
alskyddskommitté är att man borde minska antalet platser med ca 300 fram 
till 2008. 

Motiven för denna platsreducering uppges i första hand vara den trång-
boddhet som idag råder på internaten. Det finns en norm som säger att varje 
boende ska ha minst 7 kvm boendeyta, idag finns det internathem som bara 
har 3,4 kvm per boende. Minskningen av antalet platser syftar alltså i första 
hand till att skapa drägliga boendevillkor och skapa förhållanden som mot-
svarar de uppställda hygieniska normerna. De nybyggnationer som planeras 
på några av internathemmen är ett led i denna strävan. 

Minskningen av antalet platser är alltså inte i första hand ett resultat av att 
nya boende- och stödformer har tillskapats utanför internathemmen utan 
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mera en effekt av en mer restriktiv rekryteringspolicy som motiveras av am-
bitionen att höja levnadsstandarden inom internathemmen. Det finns givet-
vis en medvetenhet, både på internathemmen och i socialtjänsten, om att 
denna nya inställning skapar problem för många människor som inte kan 
beredas plats på internathemmen och att anhöriga i många fall måste ta ett 
större ansvar. Men samtidigt är det minskningen av platsantalet som har 
möjliggjort mycket av de nya arbetsformerna och rehabiliteringsarbetet på 
hemmen. Det har gjort det möjligt att förbättra boendeförhållandena för de 
kvarboende på internaten och skapat ytor för nya aktiviteter. 

8.5 Tolkning av måluppfyllelsen 

Som det påpekades i metodavsnittet (se s. 30 f) finns det flera frågor som man 
bör ställa sig när man redovisar och ska tolka resultaten av ett projekts mål-
uppfyllelse så som det har gjorts i detta avsnitt. För det första (1) bör man 
fundera över tidsaspekten i samband med utvärderingen och över hållbarheten 
i framgångarna: Är det troligt att resultaten kommer att vara bestående eller 
finns det risk för att de uppnådda resultaten är en effekt av den entusiasm 
och uppmärksamhet som projektet skapat och att en stagnation och rentav 
tillbakagång väntar när projektet upphör? För det andra (2) bör man också 
ställa frågor om orsakssambanden: Är de resultat som kan noteras ett resultat 
av projektets insatser eller skulle de ha uppnåtts ändå, med andra ord: vad 
hade hänt om projektet inte hade genomförts? Och för det tredje (3): Kan 
man se några icke avsiktliga effekter av projektet – några negativa konsekvenser 
som bör beaktas? 

När det gäller den första frågan om hållbarhet är den väsentlig att ställa ef-
tersom det inte är ovanligt att uppnådda resultat i ett projekt snabbt försvin-
ner när projektet upphör. Ett projekt innebär vanligtvis att en verksamhet får 
särskild uppmärksamhet, att den tillförs extra resurser, att krav och förvänt-
ningar formuleras och att eldsjälar satsar energi och kraft på att åstadkomma 
en förändring. När projektet upphör och vardagen återvänder finns det stor 
risk för att också framgångarna tynar bort och att mycket återgår till det gam-
la. Även i internathemsprojektet kan man tänka sig att det finns inslag av det-
ta fenomen. I det stora hela tyder emellertid det mesta på att man startat pro-
cesser som kommer att fortgå och förstärkas i framtiden. Som framhållits i 
det här avsnittet har man lagt en idémässig grund för en långsiktig omvand-
ling av arbetet vid internathemmen. Deltagarnas bedömning är otvetydigt 
den att processen kommer att fortsätta även efter att projektet avslutats. Man 
har påbörjat nya arbetssätt som man ser ger resultat och som också ger ett 
mer intressant och innehållsrikt arbete för personalen. 

Frågan om orsakssambanden – om de redovisade resultaten är en effekt av 
projektet eller om de kan förklaras av andra faktorer – är svårare att besvara. 
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Man kan kanske tycka att detta är en ointressant fråga, det som har uppnåtts 
har uppnåtts, men ur ett utvärderingsperspektiv när man ska ta ställning till 
vad projektet har bidragit till, är det givetvis en central fråga. Vad vi har be-
tonat här är att internathemsprojektet har ingått i ett större sammanhang och 
även föregåtts av ett tidigare projekt och att det därmed är svårt att urskilja 
vad som är effekter av vad. Projektet har också genomförts parallellt med att 
mer ekonomiska resurser har tillförts internathemmen och en kraftfull mate-
riell upprustning har genomförts. Minskningen av platser vid internathem-
men är exempelvis huvudsakligen föranledd av en strävan att höja levnads-
standarden och leva upp till de normer som gäller, inte av införandet av nya 
rehabiliteringsformer i öppenvården. Den minskning av återfallsfrekvensen 
som man kan notera på internathemmet i Kirovsk tillskrivs i första hand an-
vändningen av nya mediciner och ett bättre samarbete med hälso- och sjuk-
vården. Att andra förhållanden på detta sätt har bidragit till måluppfyllelsen 
förtar emellertid inte den positiva helhetsbedömningen av projektet. Det vi-
sar att projektet har kommit in väl i tiden och att olika faktorer samverkat i 
utvecklingsarbetet.   

När det gäller det som brukar kallas för icke avsiktliga konsekvenser är det 
viktigt att notera de effekter som reformarbetet kan få för stora grupper som 
inte längre ges tillgång till platser på internathemmen.  Det finns uppenbarli-
gen en stor risk att många drabbas genom att platserna skärs ner på interna-
ten samtidigt som öppenvårdsstödet är otillräckligt. Ambitionen att minska 
internathemmen för med sig att en större börda läggs på anhöriga och famil-
jer. I de intervjuer som genomförts med föreståndare på internathemmen och 
representanter för de båda kommunerna instämmer man i denna bedöm-
ning. Det är, som en av de intervjuade uttrycker det, inte en risk att så sker 
utan det är ett faktum. Trycket ökar på de anhöriga som många gånger har 
svårt att klara omsorgen om den utvecklingsstörde eller den äldre och de-
mente i det egna hemmet. De intervjuade ställer sitt hopp till socialtjänsten 
som man hoppas ska få mer resurser. En utbyggnad av hemtjänsten ses som 
en lösning. Man planerar också för dagverksamhet och avlastningsplatser på 
internathemmen som tillfälligt ska kunna hjälpa anhöriga. Kvar står ändå det 
faktum att en fortsatt reducering och avveckling av internathemmen utan att 
nödvändiga stödstrukturer byggs upp ute i samhället drabbar många utsatta 
grupper hårt. Den måluppfyllelse som vi kunnat notera i form av minskning 
av antalet platser på internathemmen i länet måste ses i detta perspektiv. 

8.6 Sammanfattning

I det här avsnittet har internathemsprojektets måluppfyllelse diskuterats ut-
ifrån den ursprungliga projektplanen och utifrån data som samlats in efter 
projektets avslutning hösten 2005. Projektets långsiktiga och övergripande 
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mål har varit att minska behovet av internathem och om möjligt helt avveck-
la dem i Leningrads län. Om man ser projektet som en del i en sådan långsik-
tig utveckling är det uppenbart att det på många sätt kan betraktas som 
framgångsrikt. 

I en situation där man sökte efter modeller för att reformera internathem-
men i länet har projektet kunnat bidra med nya idéer och ge inspiration till 
förändring av arbetsformerna. Projektet har genom att förmedla svenska er-
farenheter kunnat ge förändringsarbetet i länet en tydlig inriktning och en 
idémässig grund. Det har blivit möjligt att forma en vision om hur man på 
sikt ska kunna omvandla internathemmen till mer öppna institutioner och 
kunna utveckla alternativa vård- och boendeformer utanför institutionerna. 
Det har, som en av deltagarna uttryckte det, inneburit en revolution för arbe-
tet på internaten. Tanken att internathemmen på sikt ska kunna minska i be-
tydelse och att nya stödformer ska byggas upp är nu väl förankrad både på 
internathemmen, i de berörda kommunerna och på den länsövergripande 
nivån i Arbets- och socialskyddskommittén. 

Det finns en stor enighet bland de ryska deltagarna om att projektet har 
bidragit till att förändra människosyn, metoder och arbetssätt vid de båda 
internathemmen. Detta kan, menar man, avläsas i ett annat bemötande och 
ett annat förhållningssätt till de boende. Man är nu mer inriktad mot att ut-
veckla förmågor och möjligheter hos de boende. Baspersonalen har blivit mer 
engagerad i sitt arbete. Man ägnar stor uppmärksamhet åt att upprätta rela-
tioner till anhöriga och det finns goda exempel på framgång i detta arbete. 
Man har anställt särskilda socialpedagoger med uppgift att aktivera boende 
och ge stöd åt personalen. Man arbetar i större utsträckning än tidigare med 
individuella vårdplaner. 

På internathemmen har man också prövat nya arbetsformer genom att i 
mindre försöksgrupper, organiserade utifrån olika slag av diagnos, genomfö-
ra särskilda rehabiliteringsinsatser. Arbetet ses som framgångsrikt och grup-
perna har utvidgats till att omfatta fler boende. 

Ett målområde som också ses som framgångsrikt av de ryska deltagarna 
är utökningen av aktiviteter i form av arbete och fritidssysselsättningar. Fler 
än tidigare deltar nu i sådana aktiviteter. Många av de boende engagerar sig i 
fritidsklubbar, kulturverksamhet och i olika slag av idrottsverksamhet. Flera 
har kunnat få arbete, på eller utanför internathemmet. 

I den ursprungliga projektplanen handlade två av de sexton resultatmålen 
om att under projektperioden minska antalet boende på internathemmen, 
dels genom att minska inflödet av nya boende, dels genom att öka utflödet. 
En minskning kan också konstateras när det gäller platsantalet mellan åren 
2004 och 2005, med 15 platser på internathemmet i Kirovsk och 20 i Luga. 
Minskningen av antalet boende på internaten gäller emellertid inte bara för 
Kirovsk och Luga utan även de andra psykoneurologiska internathemmen 
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för vuxna i länet uppvisar samma mönster. Förklaringen ligger alltså inte i att 
nya boende- och stödformer utvecklats under projektperioden utan att en ny 
och betydligt mer restriktiv inskrivningspolicy har införts i länet. Minskning-
en av antalet platser syftar i första hand till att förbättra levnadsförhållandena 
på internaten som varit mycket trångbodda och inte motsvarat de hygieniska 
normerna. 

Den samlade bilden av projektets måluppfyllelse visar alltså att internat-
hemsprojektet kan uppvisa resultat inom flertalet av de målområden som 
ställdes upp i den ursprungliga projektplanen. Mycket tyder också på att den 
process som startat kommer att fortsätta efter projektets avslutning och att de 
bärande idéerna och tankarna kommer att fortsätta att vidareutvecklas i lä-
net. Vad man dock måste uppmärksamma är de risker som ligger i en av-
veckling eller reducering av internathemmen utan att nödvändiga öppen-
vårdsresurser tillförs. De negativa effekterna av de hittills gjorde platsminsk-
ningarna påtalas av flera aktörer. En nedskärning av internaten drabbar ut-
satta grupper och lägger en stor börda på anhöriga och familjer som har svårt 
att svara för vård och omsorg i hemmet. 
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SAMMANFATTNING, VÄRDERING OCH DISKUSSION  
De föregående avsnitten har på ett ingående sätt beskrivit de olika momen-
ten i internathemsprojektet och redovisat deltagarnas uppfattningar om re-
formarbetet. I det här avslutande avsnittet görs ett försök till summering och 
värdering av projektet på ett mer övergripande sätt.  

Inledningsvis görs en värdering av projektet i sin helhet och en diskussion 
förs om vad projektet kan tänkas ha bidragit med när det gäller reformarbe-
tet med de psykoneurologiska internathemmen för vuxna i Leningrads län. 
Några synpunkter på det fortsatta reformarbetet kommer också att ges. 

Därefter lyfts några aspekter som förefaller väsentliga att beakta mer ge-
nerellt i projekt av det här slaget fram. Avslutningsvis ska vi också säga nå-
got om utvärderingsarbetet och diskutera några förslag när det gäller framti-
da utvärderingar av utvecklingsprojekt. 

9 En värdering av projektet i sin helhet 

9.1 Har projektet varit framgångsrikt? 

Ambitionerna med internathemsprojektet var från början högt ställda. Pro-
jektets långsiktiga och övergripande mål var att minska behovet av internat-
hem och om möjligt helt avveckla dem. Projektmålet – det som skulle uppnås 
under projektperioden – formulerades som att utveckla verksamheten – 
människosyn, metoder och arbetssätt – och omstrukturera den. De sexton 
resultatmålen och den s.k. niofältstabellen beskriver ett stort antal mål, fram-
för allt handlar det om att utveckla metoder, kunskaper och olika stödformer 
på internathemmen och i kommunerna. Utöver detta formulerade projekt-
grupperna som vi sett ytterligare mål för respektive verksamhet. 

Samtidigt som ambitionerna varit högt ställda och målen många har tiden 
för projektets genomförande varit kort. Tidsplanen anger tre år – i praktiken 
genomfördes projektet under en period av drygt två år. Det startade i juni 
2003 och avslutades i augusti 2005. 

Det är mot bakgrund av dessa förutsättningar projektet bör värderas, som 
en del i en större process och med tidsmässigt begränsade insatser. Utifrån 
detta måste projektet på det stora hela ses som väl genomfört och framgångs-
rikt. Projektet kom rätt i tiden, det genomfördes vid en tidpunkt då det fanns 
en efterfrågan på idéer och modeller för hur internathemmen i länet skulle 
utvecklas och de svenska erfarenheterna kunde här bidra till att ge verksam-
heten en inriktning och en vision om hur de på lång sikt kunde förändras. 

Samarbetet har lagt en god idémässig grund för det fortsatta reformarbe-
tet. Projektets grundtankar om hur man kan omvandla internathemmen till 
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mer öppna institutioner och att man bör satsa mer resurser på öppenvård 
och alternativa boendeformer har fått ett starkt gehör på olika nivåer i länet, 
på internathemmen och i kommunerna och de är nu väl förankrade på den 
länsövergripande nivån i Arbets- och socialskyddskommittén. 

De ryska projektdeltagarna menar att de har fått en ny syn på de psyko-
neurologiska internathemmen och ser nya möjligheterna när det gäller att 
förbättra förhållandena för de boende. De har, som de själva framhåller – in-
sett nödvändigheten av att särskilja de boende efter diagnos. De har tillägnat 
sig nya metoder för rehabiliteringsarbetet – särskilt för dementa och utveck-
lingsstörda. De har upptäckt att många av de boende på internathemmen, 
som tidigare betraktades som ”obildbara” enligt den ryska terminologin, har 
stora utvecklingsmöjligheter om de ges de rätta förutsättningarna och en in-
dividualiserad rehabilitering. 

Som det har redovisats i rapporten har projektet inte bara givit projektdel-
tagarna nya insikter och kunskaper. Det har också stimulerat till att omsätta 
dessa på olika sätt och det finns gott om exempel på försök att introducera 
nya arbetsmetoder och pröva nya arbetssätt. De sex projekt som deltagarna 
startat under projektperioden pekar framåt i den riktning som projektets 
långsiktiga mål anger. I de båda kommunerna har man börjat utveckla verk-
samheten vid två sociala servicecentra för att kunna ge stöd åt boende utan-
för internaten. 

På de båda internathemmen har man – med inspiration från studiebesö-
ken i Sverige – introducerat nya arbetssätt och prövat nya metoder i arbetet 
med de boende. Man har genomfört utbildning av baspersonalen och försökt 
involvera dessa i ett nytt och mer aktivt rehabiliteringstänkande. Man har 
anställt socialpedagoger som handleder personalen och ger direkt stöd åt de 
boende för att utveckla deras förmågor och självständighet. Man arbetar i 
större utsträckning än tidigare med individuella vårdplaner inriktade på re-
habilitering. Man har skapat försöksgrupper där boende med likartad dia-
gnos aktiveras och ges social träning. Man strävar efter att ge de boende bätt-
re kontakter med sina anhöriga. Man har kraftigt utvidgat de boendes möj-
ligheter att delta i aktiviteter och sysselsättningar av olika slag, i fritidsklub-
bar, idrottsaktiviteter och i kulturverksamheter. 

Den bedömning som de ryska projektdeltagarna själva gör är att man star-
tat ett förändringsarbete som inte riskerar att stagnera utan som kommer att 
fortsätta att utvecklas i framtiden. Det tar tid att utveckla ett nytt förhåll-
ningssätt till de boende med allt vad det innebär av ett nytt sätt att tänka och 
ett annorlunda bemötande baserat på en större förståelse för de beteenden 
som de boende uppvisar. Men samtidigt, menar man, har arbetet blivit mer 
stimulerande och ger en högre status än tidigare. Genom att lönerna dessut-
om har kunnat höjas inom vårdområdet ser man nu mer positivt på möjlig-
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heterna att kunna rekrytera personal i framtiden än vad man gjorde för bara 
ett par år sedan. 

9.2 Hinder och begränsningar

Samtidigt som man kan notera dessa positiva effekter av projektet är det ock-
så väsentligt att se att förändringsarbetet på många sätt varit begränsat. Den 
implementering som skett har i de flesta fall gällt små grupper. Möjligheterna 
att genomföra mer genomgripande organisatoriska förändringar har varit 
små, delvis på grund av den korta projekttiden men också på grund av för-
hållanden som man inte rår över. 

Deltagarna har uppfattat sitt eget handlingsutrymme som i många avse-
enden begränsat, särskilt när det gäller den centrala frågan om att minska 
inflödet till och öka utflödet från internaten. Man påpekar att lokalbrist, 
trångboddhet på internaten och brist på utbildad personal förhindrar ett fort-
satt reformarbete på internaten. En omorganisering av internathemmen till 
små avdelningar och till ett boende baserat på olika diagnosgrupper är inte 
möjlig att genomföra under nuvarande förhållanden. För en utflyttning av de 
boende krävs ekonomiska resurser, tillgång på lämpliga lägenheter och en 
förändrad lagstiftning som tillåter socialarbetare att arbeta med psykiskt sju-
ka i hemmen och i gruppboenden. Det krävs också andra former av stöd till 
de berörda grupperna och till anhöriga. Vid Luga internathem har man 
kommit till en punkt, menar man, där man själva inte kan nå mycket längre 
utan där satsningar utanför internathemmet är nödvändiga. 

Projektet har alltså visat på den komplexitet och de utmaningar som ett 
mer genomgripande reformarbete av de psykoneurologiska internaten inne-
fattar. Internathemmen ingår i en större socialpolitisk kontext och står i ett 
nära beroendeförhållande till andra institutioner i samhället. Ett förändrings-
arbete av det slag som projektet siktar mot på lång sikt förutsätter att nya 
stödstrukturer byggs upp utanför internaten och kräver därför en aktiv med-
verkan och ett stöd från många aktörer inom det socialpolitiska området och 
– inte minst viktigt – politiska beslut som möjliggör reformarbetet. 

Kommunernas möjligheter att bygga upp nya stöd- och boendeformer för 
de grupper som nu finns vid internathemmen och till anhöriga blir förmodli-
gen avgörande för internatens ambitioner att reducera intaget och flytta ut de 
boende. Det är på sikt nödvändigt att försöka hitta former för att föra över 
ekonomiska resurser från en minskande verksamhet vid internaten till en 
expanderande kommunal verksamhet om man ska kunna finansiera upp-
byggnaden av dagverksamhet, gruppboenden, rehabiliteringscentra, rådgiv-
ning till anhöriga, stödinsatser i hemmen, mobila team och andra nödvändi-
ga former av stöd. Som många påpekat i diskussionerna finns det idag också 
rättsliga hinder för socialarbetare att ge stöd åt psykiskt sjuka i hemmen. 
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Även här måste man finna lösningar för att en utflyttning i större omfattning 
ska bli möjlig. En sådan utflyttning kräver också ett stöd i befolkningen som 
saknas idag. Fortsatt opinionsarbete för att skapa andra attityder till utveck-
lingsstörda och psykiskt sjuka är nödvändigt. 

Under projektperioden har antalet boende på internathemmen i länet 
minskat, i Kirovsk med 15 platser och i Luga med 20 platser. Denna ned-
dragning av platsantalet har skett genom att en mer restriktiv rekryterings-
policy införts på samtliga psykoneurologiska internathem i länet. Minsk-
ningen av antalet boende är alltså inte en följd av att fler kunnat flytta ut från 
internaten eller att olika former av öppenvård byggts ut, den är mera ett re-
sultat av att man önskar höja levnadsvillkoren för de boende på internat-
hemmen. Om denna utveckling mot färre platser på internathemmen skulle 
fortsätta, utan kraftfulla resurstillskott till kommunerna för att bygga ut den 
öppna vården, kommer detta att drabba många utsatta grupper i samhället 
hårt. Redan i dag får anhöriga, oftast kvinnorna, bära ett tungt ansvar för 
dem som inte kan få hjälp och stöd av socialtjänsten eller kan beredas plats 
på något av länets internathem. 

9.3 Det fortsatta reformarbetet 

Det faller utanför ramen för denna utvärdering att försöka ge råd eller förslag 
till hur det fortsatt förändringsarbete i länet bör bedrivas. Några avslutande 
reflektioner kan ändå göras. 

En långsiktig avveckling av de psykoneurologiska internathemmen kan 
bara åstadkommas om de berörda ansvariga myndigheterna och organisa-
tionerna i länet kan hitta former för samverkan och om politiska beslut som 
stödjer processen kan fattas. 

Ett fortsatt reformarbete förutsätter samarbete med och ett aktivt stöd från 
hälso- och sjukvården och från de medicinska professionerna, inte minst från 
psykiatrin. Ökade kontakter med kollegor utanför Ryssland har lett till att 
den ryska psykiatrin för närvarande genomgår en utveckling med starka väs-
terländska impulser. Samtidigt finns det uppenbarligen olika uppfattningar 
bland ryska psykiatriker om hur man ska förhålla sig till dessa idéer och 
strömningar (Severny & Smirnov, 1997; Twigg, 2002; Van Voren et al., 1997). 

De politiska besluten är också nödvändiga eftersom resurser måste tillfö-
ras kommunerna och socialtjänsten för nya boende- och stödformer. Stöd i 
hemmen till anhöriga och familjer är nödvändigt men inte tillräckligt, det 
krävs också behandlingshem, mindre gruppboenden, dagverksamheter och 
sociala lägenheter. De resurser som idag går till de psykoneurologiska inter-
nathemmen måste på sikt kanaliseras till sådana insatser. 

På senare år har internathemmen rustats upp och den materiella standar-
den har förbättrats. Trots detta är levnadsstandarden fortfarande låg och det 
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råder trångboddhet och lokalbrist. På flera av internathemmen planeras där-
för tillbyggnader och ombyggnation. Frågan är emellertid om inte sådana 
investeringar istället skulle kunna användas till att skapa gruppboenden och 
mindre enheter utanför internathemmen, mer integrerade i samhället. Enhe-
terna skulle kunna drivas med personal från internathemmen och göra det 
möjligt för de boende som redan idag lever ett självständigt liv inom inter-
nathemmen att i ett första steg flytta ut i samhället. En sådan utvidgning av 
internathemmen och tillskapandet av mindre enheter utanför internathems-
området skulle kunna bli en viktig strategi i en långsiktig reducering av de 
traditionella psykoneurologiska internathemmen i länet. 

Redan i dag finns tankar på länets Arbets- och socialskyddskommitté att 
göra de psykoneurologiska internathemmen till öppnare enheter genom att 
införa dagverksamheter och tillfälliga platser (avlastningsplatser) som stöd 
till anhöriga. Sådana idéer pekar i rätt riktning och kan givetvis vidareut-
vecklas till att också omfatta utbildning av anhöriga, rådgivning och externt 
stöd i hemmet. De nya yrkesgrupperna på internathemmen, socialpedago-
gerna, kan här få vidgade uppgifter och en större roll i ett utåtriktat, opini-
onsbildande arbete. 

En mer genomgripande förändring av internathemmen förutsätter också 
omfattande utbildningsinsatser. I första hand givetvis till den personal som 
direkt arbetar med människor med psykiska funktionshinder, utvecklings-
störda och äldre dementa, men också till andra grupper som indirekt berörs 
av reformarbetet. De utbildningsinstitutioner som idag utbildar personal 
inom vård och omsorg måste gå i spetsen för ett nytänkande om kvalificerad 
personal med rätt kompetens ska kunna rekryteras till de nya öppna vård-
formerna. Det är därför viktigt att sådana institutioner i fortsättningen integ-
reras i förändringsarbetet och att de kan medverka också med fortbildning 
och kompetensutveckling för berörd personal. För att stödja fortsatt kompe-
tensutveckling borde också möjligheterna att översätta utbildningsmaterial 
och annat metod- och arbetsmaterial undersökas. 

En aspekt som också återkommer längre fram i rapporten är vikten av att 
det skapas goda förutsättningar för att fortsätta det påbörjade förändringsar-
betet i länet. Internathemsprojektet har, genom seminarier och projektarbe-
ten, bidragit till att skapa kontakter och nätverk som borde kunna vidareut-
vecklas. Olika initiativ bör nu tas för att öka samarbetet mellan internathem-
men och socialtjänsten med sikte på fortsatt erfarenhetsutbyte och gemen-
samma initiativ i reformarbetet. 
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10 Vad kan vi lära av internathemsprojektet? 
En grundtanke i den här utvärderingen har varit att internationella projekt 
med sikte på kunskapsuppbyggnad och förändringsarbete – som internat-
hemsprojektet – kan ses som projekt som handlar om att organisera lärande och 
innovationer. Utifrån detta perspektiv är det möjligt att förstå och analysera 
men också att bidra med kunskap om hur sådana modeller kan förbättras. 
Mycket av den forskning som bedrivits om lärande och innovationer inom 
t.ex. arbetsliv och organisationer är också av värde för internationella stöd-
program (Gustavsen, 1990; Granberg & Ohlsson, 2000). 

I många internationella utvecklingsprojekt där svenska organisationer 
medverkar är syftet just att ta tillvara erfarenheter från svensk samhällsut-
veckling och överföra och implementera kunskaper, idéer, synsätt och värde-
ringar till mottagarlandet och till de specifika förutsättningar som gäller i det-
ta land. Det kan handla om arbetssätt, metoder och tekniker, om olika slag av 
system och organisatoriska mönster, men också om mer fundamentala vär-
den som människosyn, demokrati, jämställdhet eller ekologiska värden. 

I internathemsprojektet har den bärande tanken varit att lärprocesser och 
förändringsarbete ska stimuleras genom framför allt studiebesök i Sverige, 
seminarier förlagda till Leningrads län med svenska och ryska projektdelta-
gare och representanter från övriga psykoneurologiska internathem och 
kommuner i länet och genom att de ryska projektdeltagarna genomför olika 
slag av handlingsinriktade projekt på hemmaplan. I den här rapporten har 
dessa aktiviteter redovisats och diskuterats utifrån ett perspektiv där lärande, 
kunskapsutveckling och förändringsarbete är centralt. 

Vilka lärdomar kan då dras av internathemsprojektet som en process för 
att åstadkomma lärande och förändring genom internationellt kunskapssam-
arbete? Finns det några mer generella slutsatser som kan vara av intresse för 
projekt av detta slag i framtiden? Avslutningsvis lyfts här fram fyra aspekter 
som – utifrån erfarenheterna från internathemsprojektet – framstår som be-
tydelsefulla i ett sådant perspektiv: 

� underlätta det interkulturella lärandet 

� nätverksbyggande för lärande och förändring 

� skapa arenor och tid för dialog 

� ge möjligheter till handlingsinriktade projekt. 

10.1 Lärande i interkulturella kontexter 

Utvecklingsprojekt av det slag som internathemsprojektet är exempel på 
handlar alltså om att skapa goda förutsättningar för kunskaps- och erfaren-
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hetsutbyte med sikte på att skapa förändring. Det handlar i hög grad om att 
förstå och på bästa sätt organisera lärprocesser. 

Lärandet i sådana här sammanhang sker utifrån mycket speciella förut-
sättningar, det är vad man skulle kunna kalla ett interkulturellt lärande, där 
aktörer för olika samhällssystem och kulturella kontexter ingår. I många fall 
handlar det om vad man skulle kunna kalla ett paradigmatiskt lärande, det vill 
säga syftet är att förstå ett radikalt annorlunda tankesystem och att imple-
mentera delar av detta i den egna kulturella kontexten. 

Möten med andra kulturer och främmande miljöer är ofta förvirrande och 
svårbegripliga. Det gäller både när vi närmar oss delkulturer i vårt eget land 
(alltifrån yrkeskulturer, ungdomskulturer, religiösa sekter till etniska minori-
teter) och i ännu högre grad när vi försöker förstå förhållanden i andra länder 
med helt andra historiska, politiska, sociala och kulturella traditioner. Det är 
svårt att förstå vad olika företeelser, som beteenden och handlingar, språkli-
ga uttryck och sociala arrangemang egentligen betyder när de ingår i kultu-
rella kontexter som är obekanta för oss. Forskare brukar ibland tala om att 
det finns kulturella koder som man måste finna nyckeln till för att de kulturer 
vi närmar oss ska bli begripliga. Förstår vi inte de meningssystem som ger 
händelser och företeelser en innebörd så förblir vi oförstående eller missupp-
fattar situationen. 

Denna problematik gäller givetvis alla parter som är involverade i inter-
kulturella projekt.  Hyatt och Simons (1999), som utvärderat ett flertal samar-
betsprojekt i central- och östeuropa, framhåller att man måste hitta strategier 
för att öppna dessa kulturella koder om man på ett bra sätt ska kunna stödja 
en utveckling och förändring. Samtidigt, påpekar de, är detta ingen enkel 
uppgift, kulturella koder är djupt rotade i historiska traditioner och politiska 
och kulturella sammanhang som är svåra att tillgodogöra sig i de korta mö-
ten som ett utvecklingsprojekt ofta innebär. De pekar på flera förhållanden 
som försvårar arbetet. Skillnader i språk är kanske det mest centrala. Många 
begrepp och språkliga uttryck har inte någon exakt motsvarighet i de olika 
modersmålen. Beroendet av tolkar som försöker översätta precisa uttryck och 
meningar är problematiskt. Språkliga uttryck har dessutom många gånger 
djupa kulturella innebörder som kräver insikter och en historisk-kulturell 
förståelse för att ge mening. 

Om vi ser till internathemsprojektet så är det uppenbart att dessa erfaren-
heter också är giltiga i detta projekt. Det finns stora skillnader mellan det rys-
ka och det svenska samhället när det gäller politiska, sociala och kulturella 
traditioner. Inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården finns olika institu-
tionella och organisatoriska modeller, olika sätt att klassificera och olika be-
greppsliga innebörder. 

Språket är inte bara en praktisk fråga om att översätta ord och meningar 
från ett språk till ett annat så korrekt som möjligt. Ser vi till det område som 
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det handlar om här, de psykoneurologiska internathemmen och hälso- och 
sjukvården, stödet till funktionshindrade och det vi i Sverige benämner soci-
altjänsten, så finns det mängder av begrepp och benämningar som är djupt 
förankrade i de båda ländernas historiska traditioner och kultur och vars be-
tydelse är svår att förstå. 

Detta innebär att båda parter (i det här fallet den svenska projektgruppen 
och de ryska projektdeltagarna) i utvecklingsprojekt står inför en översätt-
ningsproblematik. För båda parter handlar det om att lära sig förstå en ny 
social och kulturell kontext. För att ett samarbete i ett internationellt utveck-
lingsprojekt ska kunna bli framgångsrikt krävs alltså insikter och tillgång till 
de kulturella koder som kan öppna för en förståelse. En medvetenhet om det-
ta problem är ett första steg mot att kunna hantera det. Att avsätta tid och 
resurser för att förstå samarbetslandets sociala och kulturella kontext inom 
det område man arbetar ökar förmodligen avsevärt möjligheterna till ett 
fruktbart samarbete. 

Det finns en omfattande litteratur om individers lärande, lärprocesser i 
grupper, lärande i olika kontexter och på senare år också om organisationers 
lärande. Ibland gör man i litteraturen en åtskillnad mellan ett lärande som 
innebär att man lägger nya kunskapsmoment till tidigare (man förfinar den 
befintliga kunskapen) och lärande som i mer eller mindre utsträckning inne-
bär att man omprövar tidigare kunskaper och tankesätt (Brulin, Ellström & 
Svensson, 2002). Det förra har ibland kallats bemästringslärande, det andra 
skulle vi kunna kalla för paradigmatiskt lärande. 

Men frågan är om denna distinktion är helt tillämpbar när det gäller in-
terkulturellt lärande. Ser man till det lärande som skett i internathemsprojek-
tet kan det kanske vid en första anblick förefalla rimligt att skilja mellan des-
sa två former. En stor del av lärandet tycks ha inneburit att man tillförts kun-
skaper som kan läggas till den befintliga på ett relativt oproblematiskt sätt, 
det vill säga ny kunskap har tillförts till den befintliga inom rådande tolk-
nings- och referensramar. Ny kunskap om tester, arbetsmetoder och aktivite-
ter för de boende skulle kanske kunna räknas hit. 

I motats till detta skulle man kunna ställa olika exempel på det som vi här 
har kallat för paradigmatiskt lärande, ett lärande som förutsätter att man 
överskrider det givna och invanda och som förutsätter förmåga till distans, 
omtolkning och kritiskt förhållningssätt. Insikter om vad en annan männi-
skosyn och ett annat bemötande av de boende kan innebära eller alternativa 
sätt att kategorisera och dela in de boende på kan ses som exempel på denna 
typ av kunskap. En mer grundläggande förändring av internathemssystemet 
förutsätter till exempel ett radikalt annorlunda sätt att se på de boende, deras 
sjukdomar och utvecklingsmöjligheter. Det ryska tänkandet utgår i hög grad 
från ett medicinskt och institutionsbundet paradigm, det svenska från ett so-
cialt och utvecklingsorienterat. Mycket tyder ändå på att de ryska deltagarna 
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har kunnat växla perspektiv och nått insikt i vad det svenska paradigmet in-
nebär. 

Men frågan är som sagt om denna distinktion är giltig när det handlar om 
interkulturellt lärande. Det som är påtagligt här är att också kunskapsmo-
ment som ytligt sätt kan förefalla enkla och avgränsade också ingår i ett stör-
re sammanhang och måste förstås utifrån en specifik kontext. Även när det 
gäller användningen av verktyg av olika slag, som tester och individuella 
vårdplaner, måste den ske utifrån nya referensramar. Det finns många ex-
empel på kunskapsstödjande projekt som underskattat denna aspekt av lä-
randet. Även i de svensk-ryska samarbetsprojekten i Leningrads län kan man 
se exempel på detta. När institutioner exempelvis har fått tillgång till hjälp-
medel eller träningsredskap för rehabilitering har man inte till fullo förstått 
själva idén med dessa. 

I den här rapporten görs ett försök till att visa hur lärande och kunskaps-
utveckling skett under de olika momenten av projektet. De problem som har 
lyfts fram när det gäller lärprocesserna kan ofta hänföras till de svårigheter 
som det innebär att skifta till ett nytt paradigm. De ryska deltagarna uppger 
till exempel att de hade svårigheter att ta till sig det de såg och hörde under 
de första dagarna av vistelsen i Sverige. Det handlade bland annat om att för-
stå medicinens roll i verksamheterna för schizofrena och om arbetsfördel-
ningen mellan läkare och annan personal. De olika delarna föll så småning-
om på plats när man kunde foga samman delarna till en helhet. En läkare 
med rysk utbildning men verksam i Sverige kunde översätta de svenska för-
hållandena och göra det svenska sjukvårdssystemet och tänkandet begripligt. 

Internationella samarbetsprojekt som syftar till kunskapsstöd skulle san-
nolikt vinna på en medveten och genomtänkt strategi för ett interkulturellt 
lärande med utgångspunkt från mottagarlandets behov och önskemål. En 
sådan strategi, som ser projektet som en fråga om att organisera interkultu-
rellt lärande och förändringsarbete, skulle bland annat kunna ge deltagarna 
en tidig tillgång till grundläggande kulturella koder och skapa möjligheter 
till bättre lärande och djupare kunskapsutbyte. 

10.2 Att skapa innovativa nätverk för lärande och förändring 

En tanke som ofta återkommer i litteraturen om förändringsarbete och ut-
veckling av innovationssystem är betydelsen av att bygga kreativa och inno-
vativa nätverk för kompetensutveckling och förändringsstöd. Nätverk med 
ett brett deltagande från många berörda där det är möjligt att utbyta idéer 
och ge impulser till förnyelse ses som en viktig förutsättning för inte bara ny-
tänkande utan också för att skapa varaktighet och uthållighet i förändrings-
arbetet. 

89 



I internathemsprojektet har seminarierna som samlat många aktörer i lä-
net varit ett viktigt inslag och kan ses som ett exempel på sådant nätverks-
byggande. Genom projektet har representanter från olika verksamheter – 
som tidigare inte haft någon mer ingående kontakt med varandra – fått möj-
lighet att träffas och diskutera. Utöver kontakten med den svenska projekt-
gruppen och besöken i Sverige har detta förmodligen varit den mest betydel-
sefulla delen av projektet. Ett nätverk som initierats på detta sätt brukar ofta 
ge upphov till nya och fördjupade kontakter genom att intresset för vad 
andra gör ökar. 

De nätverk som på detta sätt har skapats genom internathemsprojektet 
kan i framtiden byggas ut och kompletteras med andra grupper, till exempel 
med fler grupper från socialtjänsten i kommunerna och med utbildare och 
forskare i länet. Det är till exempel väsentligt att fler personalgrupper vid in-
ternathemmen kan involveras i processen och få möjlighet att träffas och dis-
kutera de egna erfarenheterna. Genom att ansvaret för internathemmen lig-
ger på länsnivå och Arbets- och socialskyddskommittén utgör länet en natur-
lig geografisk enhet för det fortsatta utvecklingsarbetet i en sådan form. 

Att förankra reformarbetet på detta sätt och skapa en bred delaktighet i 
processen framhålls som sagt ofta av forskare som följt förändringsarbete i 
arbetslivet som något centralt och värdefullt. Nätverksmodellen ställs då mot 
mer traditionella uppifrånstyrda modeller för förändring som ofta ses som 
mindre framgångsrika. Nätverksmodellen ska ses som en grundstrategi för 
förändringsarbetet som konkret kan anta många former. Seminarier med 
många representanter från länets olika delar, som genomförts i internat-
hemsprojektet, kan till exempel kombineras med arbetsgrupper, workshops, 
studiebesök, arbetsbyten och liknande verksamheter. Grundtanken är att ut-
vecklingen drivs framåt genom att man lär av varandra och skapar möjlighe-
ter till att jämföra hur man arbetar på olika arbetsplatser. Genom kontakterna 
i nätverken skapas ett engagemang för förändringsarbetet och man inspireras 
till att ta egna initiativ på hemmaplan. 

En fråga som uppstår är givetvis på vilket sätt ett svenskt kunskapsstöd 
kan förenas med uppbyggandet av nätverk av detta slag. Erfarenheterna från 
internathemsprojektet visar att det inte är oproblematiskt att i seminarieform 
skapa förutsättningar för ett bra kunskapsutbyte. Tanken med de svenska 
deltagarnas roll vid seminarierna har varit att fungera som en dialogpartner 
och tillföra svenska erfarenheter i diskussionerna. Den svenska projektgrup-
pen har utgjorts av personer med en mycket hög kompetens och lång erfa-
renhet av reformarbetet i Sverige. Som redovisats i rapporten finns emellertid 
uppenbara svårigheter med att få till stånd en fruktbar dialog vid seminari-
erna. En mer verksamhetsnära diskussion mellan ryska och svenska deltaga-
re i mindre grupper har inte varit möjlig. Detta skulle ha krävt mer tolkresur-
ser och kanske skulle det också ha hämmat utbytet mellan de ryska deltagar-
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na i gruppdiskussionerna. Det finns också en artighets- och vänskapskultur 
som förhindrar en öppen, kritisk och verksamhetsnära dialog när denna är 
tänkt att föras i större grupper. Erfarenheterna från internathemsprojektet, 
liksom från andra samarbetsprojekt av detta slag, visar att sådana diskussio-
ner ofta kommer att domineras av positiva, uppskattande omdömen och 
lovord, mindre av kreativ dialog (Shaw & Ormston, 2001; Hallqvist, 2006). 

Det finns alltså anledning att fundera över hur man ska kunna hitta for-
mer för en bra dialog där de svenska erfarenheterna kan möta de ryska på ett 
fruktbart sätt. Kanske skulle en mer flexibel seminarieform där det gavs ut-
rymme för olika arbetsgrupper att tillsammans med svenska projektdeltaga-
re diskutera konkreta frågor i förändringsarbetet vara en lösning, även om 
detta skulle kräva mer av tolkresurser. Kanske skulle man kunna tänka sig en 
projektutformning som mera bygger på att svenska resurspersoner individu-
ellt deltar i arbetsgrupper, nätverksträffar eller olika utbildningssamman-
hang i länet som stödpersoner under projektperioden. 

Nätverksmodellen som ett sätt att bedriva förändringsarbete har tillförts 
ytterligare en dimension på senare tid genom möjligheten att använda ny 
teknik. Genom Internet har det blivit möjligt att kommunicera och knyta 
samman människor på ett annat sätt än tidigare. För internationella kun-
skaps- och utvecklingsprojekt öppnar detta givetvis helt nya möjligheter. 
Under slutskedet av internathemsprojektet diskuterades möjligheten att ska-
pa ryska webbsidor för information och kunskapsutbyte kring reformarbetet 
med de psykoneurologiska internathemmen. I framtiden bör det vara en 
självklarhet att överväga möjligheterna att också upprätta kommunikation 
mellan svenska och ryska projektdeltagare med hjälp av Internet som en del 
av kunskapsstödet. Även om språksvårigheter och teknik kan var hinder 
finns det här på sikt uppenbara utvecklingsmöjligheter. 

10.3 Smågrupper och lärande 

Nätverkstanken som något centralt i förändringsarbetet är också i hög grad 
kopplad till lärande och synen på hur lärande sker. 

Inom pedagogiken är sedan lång tid tillbaka arbete i mindre grupper en 
etablerad metod i lärprocesser. I jämförelse med exempelvis föreläsningar, 
individuella studier av texter och praktiska erfarenheter ger arbetet i mindre 
grupper möjlighet att bearbeta intryck och reflektera över nya kunskaper och 
idéer. I de mindre grupperna tvingas man formulera sig och verbalisera sina 
tankar och man möter andras argument och åsikter. 

Synen på lärande har allt mer gått från fokus på att lära ut (hur undervis-
ning och förmedling av kunskap bör utformas) till att mer uppmärksamma 
villkoren för lärandet, det vill säga hur människors lärande ska stimuleras. I 
utbildningssammanhang betonas idag till exempel studenters och elevers 
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motivation, deras aktiva sökande av kunskaper, det egna ansvaret för studi-
er, aktiv bearbetning och sammanställning av information och – inte minst – 
värdet av diskussion och bearbetning i mindre grupper. Läraren blir i mindre 
grad en förmedlare av kunskaper och mera en organisatör av lärprocesser. 

Att bygga nätverk och ge utrymme för aktivt arbete i mindre grupper fö-
refaller alltså vara väsentligt för att skapa goda betingelser för lärprocesser 
och förändring i ett projekt av det slag som internathemsprojektet utgör. 
Denna slutsats får också stöd av erfarenheterna från internathemsprojektet. 
Efter besöken i Sverige påpekade de ryska deltagarna att de gärna sett att de 
under studiebesöket i Sverige haft mer tid för egna diskussioner och bearbet-
ning av sina erfarenheter. Man saknade möjligheter att utbyta tankar om sina 
upplevelser och smälta det man sett och hört. Under seminarierna i Lenin-
grads län är det särskilt diskussionerna i de blandande smågrupperna som 
framhålls som värdefulla. Man påpekar bland annat att gruppdiskussionerna 
har gett möjlighet att framföra egna åsikter, möta personer med olika erfa-
renheter och uppfattningar och ökat deltagarnas aktivitet. 

Denna erfarenhet om smågruppsarbetets betydelse är viktig att lyfta fram. 
Inte minst när det gäller ett lärande som är inriktat mot att utveckla nya per-
spektiv och förhållningssätt, att skifta till nya paradigm, är det betydelsefullt 
att det ges stort utrymme för att bearbeta kunskaperna i mindre grupper. Det 
som är nytt på ett mer grundläggande sätt kräver tid och bearbetning, man 
behöver smälta de nya erfarenheterna och diskutera vilka konsekvenser de 
nya perspektiven får för det egna arbetet. 

Som framhållits tidigare bedrivs förändringsarbete i arbetslivet och större 
organisationer i västvärlden numera ofta efter koncept som betonar ett brett 
deltagande av de anställda och aktiviteter i mindre grupper (t.ex. kvalitets-
cirklar, framtidsverkstäder, dialogkonferenser, skapandet av innovativa nät-
verk). Det centrala i flera av dessa koncept är att skapa arenor för demokra-
tisk dialog som kan stimulera till reflektioner och aktiviteter kring den verk-
samhet man är engagerad i. Ett framgångsrikt förändringsarbete bygger på 
respekt för allas kunskaper och på en insikt om vikten av att alla känner ett 
engagemang och en delaktighet i utvecklingen. 

Ett internationellt projekt med syfte att bistå med kunskapsuppbyggnad 
och utvecklingsstöd har här många möjligheter att bidra med förebilder för 
demokratisk samverkan. De arbetsformer man väljer för lärandet i ett projekt 
innebär också att man överför värden och ideal. Ett projekt kan innebära att 
man stärker befintliga hierarkier och bekräftar auktoritära strukturer, men 
det kan också fungera som bärare av demokratiska värden. Nätverksmodel-
len och ett koncept som lägger stor vikt på smågruppsdynamik bidrar till det 
senare. 

92 



10.4 Innovationer, lärande och handling 

Forskare som studerat innovationsprocesser har ofta lyft fram vikten av att 
skapa handlingsutrymmen och ett klimat som tillåter misslyckanden. Ett 
framgångsrikt förändringsarbete kommer till stånd där det finns möjlighet 
att pröva nya tankar och idéer. Projekt där man skapar förväntningar och 
hög motivation men där handlingsutrymmet saknas leder lätt till besvikelse 
och frustration och på sikt ett avtagande engagemang. 

Ofta beskrivs lärande och handling som två sidor av samma sak. Det är 
när vi engagerar oss i olika slag av aktiviteter som vi utvecklas och lär oss 
något. Handling framtvingar reflektion och överväganden och ställer oss in-
för nya erfarenheter. Många forskare har framhållit den starka kopplingen 
mellan handling, praxis och kunskap (Schön, 1983; Molander, 1993; Gustav-
sen, 1990). 

Mot denna bakgrund är inslaget av ett praktiskt moment i internathems-
projektet, att utveckla handlings- och åtgärdsinriktade projekt, intressant och 
viktigt. Projekten kan ses som en start på reformarbetet i anslutning till inter-
nathemmen, men de utgör också en del i en fortlöpande lärprocess där prax-
iskunskap vinns. 

Efter studiebesöken i Sverige fanns det hos de ryska deltagarna en stor vil-
ja att förändra de egna verksamheterna och sätta igång olika reformprojekt 
på hemmaplan. Man såg också stora möjligheter till detta. Man ville gärna 
hitta möjligheter att särskilja de boende utifrån diagnoser istället för som nu 
utifrån grad av handikapp. Man hade planer på att förbättra bemötandet, öka 
personalens förståelse för de boendes sjukdomar, öka de boendes delaktighet 
och använda de tester och arbetsmetoder som man lärt känna under Sverige-
besöket. 

Även om handlingsutrymmet av olika skäl (inte minst tidsmässigt) varit 
begränsat har det ändå funnits möjligheter – genom stöd från chefer och en 
positiv inställning från kolleger och andra berörda – att pröva de nya tankar-
na. Som redovisats i rapporten har man i distrikten startat projekt för att ut-
veckla verksamheten vid sociala servicecentra med nya arbetssätt och mot 
nya målgrupper. Vid internathemmen har man bland annat påbörjat ett arbe-
te med riktade rehabiliteringsinsatser mot olika diagnosgrupper. Att på det 
här sättet bygga in handlingsmoment som en central del av projektet kan 
kanske tyckas vara en självklarhet men det förhåller sig inte alltid så. Många 
gånger begränsas internationella stödprogram till utbildningsinsatser eller 
utvecklingsplanering, medan omsättningen och tillämpningen av kunska-
perna förutsätts ske i ett senare skede. 

Fördelarna med att tidigt implementera de kunskaper som projektet gene-
rerat är att det ger upphov till nya erfarenheter och frågor som kan bearbetas 
under projektets gång. Den idé som fanns i internathemsprojektet – att starta 
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de olika delprojekten direkt efter studiebesöket i Sverige för att sedan följa 
upp dem vid senare seminarietillfällen – har därför många förtjänster. Den 
innebär att processer kommer igång som sedan kan ligga till grund för dis-
kussioner och erfarenhetsutbyte. 

En förutsättning för att det här sättet att arbeta ska fungera är emellertid 
att det skapas möjlighet till en bra dialog kring de vunna erfarenheterna. Som 
påpekats tidigare visade det sig svårt att få till stånd en öppen, kreativ och 
verklighetsnära dialog i samband med seminarierna. Tid avsattes för att re-
dovisa och diskutera de olika projekten och de svenska deltagarna skulle 
fungera som ett slags opponenter på de olika projekten och kommentera des-
sa. Av många anledningar, som vi redan har berört ovan, kom ändå inte en 
riktig diskussion av projekten till stånd. Språksvårigheter och behovet av 
tolk, som gör frågor och svar och meningsutbyten till utdragna processer, 
kan vara en förklaring. Förekomsten av en artighetskultur, som begränsar 
frågor och synpunkter, en annan. 

10.5 Utvärderingsuppdraget – några avslutande reflektioner 

Utvärderingar av utvecklingsprojekt sker vanligtvis utifrån relativt snäva 
perspektiv. Utvärderaren utgår från projektets mål och försöker mäta och 
värdera graden av måluppfyllelse. Den s.k. LFA-modellen, som rekommen-
deras för bland annat Sidas och ÖEK:s projektplanering, innebär att projek-
tets mål (resultatmålen) ska operationaliseras (göras mätbara) och att mål-
uppfyllelsen ska mätas vid projektets slutfas. 

I den här rapporten har försök gjorts till att visa de begränsningar en så-
dan ansats har. Det handlar inte bara om att de mätningar man gör av mål-
uppfyllelsen vid avslutningen av ett projekt ofta är missvisande (bland annat 
beroende på att uppnådda resultat många gånger är kortlivade, ibland att de 
kommer först långt senare efter projektperioden) och att de är svåra att tolka 
(om de är en effekt av projektet eller av andra faktorer). Det handlar också 
om att fokuseringen på att mäta de uppställda målen missar de eventuella 
icke avsedda effekterna av ett projekt. Projektet kan ha haft positiva, ovänta-
de effekter som inte var avsedda vid projektplaneringen och många gånger 
kan det också – dessvärre – ha haft negativa, icke avsedda bieffekter (t.ex. 
tagit resurser från andra verksamheter, skapat konflikter i organisationen 
etc.). 

En utvärdering som syftar till att mäta måluppfyllelsen måste därför 
genomföras med en medvetenhet om dessa fallgropar och resultaten måste 
tolkas med nödvändiga reservationer. Om syftet med utvärderingar dessut-
om är att lära av erfarenheterna och få kunskaper som kan vara till nytta för 
framtida projekt är det nödvändigt att komplettera det snäva utvärderings-
perspektivet med ett mer processinriktat och bredare perspektiv. 
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Den ansats som valts i den här utvärderingen innebär att betrakta interna-
tionella projekt som syftar till kunskapsuppbyggnad och förändringsarbete 
som projekt som handlar om att organisera lärande och innovationer. Detta per-
spektiv gör det möjligt att förstå och analysera men också att bidra med kun-
skap om hur sådana modeller kan förbättras. Det innebär också att det är 
möjligt att använda den forskning som bedrivits om lärande och innovatio-
ner inom t.ex. arbetsliv och organisationer för att utveckla internationella 
stödprogram. 

Den här utvärderingen kan ses som ett försök att tillämpa och utveckla 
den föreslagna teoriansatsen. Vad som särskilt har lyfts fram här är att läran-
de och innovationer i projekt av det här slaget ingår i interkulturella kontex-
ter och att det är viktigt att beakta detta när vi beskriver och försöker förstå 
den dynamik som finns i ett internationellt utvecklingsprojekt. 

Möjligheterna att generalisera och dra mer allmängiltiga slutsatser utifrån 
internathemsprojektet är ändå begränsade. För att få en mer användbar och 
generell kunskap utifrån den här skisserade teoriansatsen skulle det vara 
önskvärt att jämföra och sammanställa erfarenheter från flera projekt. Man 
skulle till exempel kunna tänka sig att man väljer ut och fokuserar på några 
gemensamma problemområden och fördjupar kunskapen inom dessa. Mer 
ingående studier och jämförelser mellan olika projekt till exempel när det 
gäller hur man skapar uthållighet och hållbarhet i projektet, hur man hante-
rar frågan om vem som äger projektet, hur man lyckas upprätta verksam-
hetsnära dialoger över språkliga och kulturella barriärer eller hur man kan 
bygga in handlingsmoment i projektet, skulle antagligen kunna ge värdefull 
kunskap för framtida projekt. 

Forskare som studerat internationella samarbets- och utvecklingsprojekt 
har vanligtvis utgått från ett av två olika perspektiv. Ett vanligt perspektiv är 
det som vi har använt här, det interkulturella perspektivet. Beskrivningar ut-
ifrån detta tema tar fasta på de kulturella skillnader som måste hanteras i 
samarbetet. Problem i samarbetet hänförs till politiska, sociala och kulturella 
traditioner, olika institutionella och organisatoriska arrangemang och inte 
minst skillnader i språk, klassifikationer och begreppsliga innebörder. För att 
samarbetet ska kunna bli framgångsrikt krävs, menar man, mer djupgående 
insikter och tillgång till de kulturella koder som kan öppna för en förståelse 
(se till exempel Hyatt & Simons, 1999). Många forskare har lyft fram sådana 
aspekter i studier av internationellt samarbete. Analyser av samverkan i rys-
ka utvecklingsprojekt utifrån detta perspektiv har till exempel gjorts av Shaw 
och Ormston (2001), Green och Holloway (2002) och Swanson et al. (2001). 

Det andra temat som återkommer i litteraturen är globaliserings- och makt-
perspektivet. Relationen mellan såväl nord-syd som väst-öst präglas, menar 
man, i hög grad av neokoloniala förhållanden. Vad som är viktigt att upp-
märksamma när man analyserar samarbetsprojekt är hur globaliseringen ofta 
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tar sig uttryck i form av vad som brukar kallas för en västernisering. Samar-
betsprojekt präglas alltid i någon mening av den asymmetri som råder mel-
lan samarbetspartnerna. Även om samarbetet avser att vila på ömsesidighet 
och på mottagarlandets villkor, finns det alltid en risk för att det i verklighe-
ten inte fungerar så (Jentsch & Pilley, 2003; Maina-Ahlberg, Nordberg & 
Tomsson, 1997; Williams, 2002). 

Även om man väljer att se på ett samarbetsprojekt som ett lärande- och 
innovationsprojekt är det viktigt att globaliserings- och maktperspektivet inte 
glöms bort.  Lärandeperspektivet kan lätt leda till ett etnocentriskt förhåll-
ningssätt där den outtalade värdepremissen är att allt västerländskt är gott 
och att samarbetet bara handlar om att så effektivt som möjligt lära och föra 
över modeller, kunskaper och erfarenheter till en ny kontext i det s.k. motta-
garlandet. Forskare har ofta påpekat att de västerländska förebilderna tas för 
givna i samarbetsprojekt, projektplaner och genomförande. Projekten speglar 
ofta västerlandets synsätt och ger lite utrymme för anpassning och utform-
ning efter de förutsättningar och behov som gäller i mottagarlandet. 

I den här utvärderingen har det inte funnits utrymme att närmare granska 
projektet ur detta perspektiv. En fördjupad forskning om internationella 
stöd- och utvecklingsprojekt bör emellertid också innefatta analyser utifrån 
globaliserings- och maktperspektivet. 
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