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Sammanfattning på svenska

Bakgrund
Att involvera patienter i slutenvård och i 
återhämtningsarbetet har väckt intresse över hela världen. 
Syftet har varit att utvärdera processen för implementering 
av en samproducerad Återhämtningsguide på 22 
slutenvårdsavdelningar i Sverige, vad gäller sammanhang, 
implementeringsprocess och påverkansmekanismer 
under 12 månader.

Metoder
En blandad metod och ramverk för processutvärdering 
användes för att vägleda datainsamling och för att 
deduktivt analysera perspektiv och beskriva statistik från 
tre intressentgrupper.

Resultat
Resultaten visade att även om initiala kontextuella barriärer 
fanns (t.ex. brist på resurser och intresse, osäkerhet i 
organisationen, ett dominerande sjukdomsperspektiv), var 
det möjligt att implementera Återhämtningsguiden på 14 
avdelningar, där 53 % av de intagna patienterna fick 
intervention. Insatsens legitimitet engagerade chefer och 
personal, kapacitet hos personal och avdelningen, och 
kontinuerligt stöd från användarorganisationen var 
avgörande. 

Berörda påverkansmekanismer 
(1) ett nytt perspektiv på mental hälsa, välbefinnande och 
återhämtning 
(2) kapacitetsuppbyggnad av ett tillvägagångssätt för 
återhämtning i slutenvårdsmiljöer och 
(3) ett meningsfullt utlopp för användarnas tankar och 
känslor om återhämtning, möjligheter att dela berättelser 
och påverka vård och mål.

Slutsatser
Återhämtningsguidens interventionsmetod har potential 
att främja ett tillvägagångssätt för återhämtning i 
slutenvårdstjänster för mentalvård (MHS). Samproduktion 
mellan intressenter skapade förtroende och en hållbar 
implementering som gjorde det möjligt för avdelningar att 
återuppta implementeringen när kontextuella barriärer 
hade lösts.

Patient och offentligt bidrag
Den aktuella studien involverade intressenter, inklusive en 
brukarorganisation, allmänheten, första linjens chefer och 
personal (inklusive peer support-arbetare) i slutenvårds- 
och samhälleliga MHS och forskare, som i hög grad bidrog 
till implementeringsarbetet. Alla författare har sina egna 
levda erfarenheter av psykiskt ohälsa som tjänsteanvändare 
eller som anhörig.
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