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INLEDNING 
 
Brukarrevisionsprojektet kontaktades under våren 2016 av Karin Mossberg, 
verksamhetschef på Psykiatriska kliniken NSÖ, region Östergötland. Karin var intresserad av 
att eventuellt få en brukarrevision utförd på någon av verksamheterna. Projektet besökte 
Karin med personal under sommaren 2016 för vidare samtal. Valet av föremål för en revision 
blev avdelning 25 och det beslöts att en brukarrevision skulle påbörjas i september 2016. 
Önskemål på områden som verksamheten ville ha belysta i brukarrevisionen var: 
Bemötandefrågor, hur information och kommunikation uppfattades av patienter, hur 
patienter upplever samverkan i vårdplaneringen med öppenvården och kommunen. Denna 
rapport är resultatet av vårt arbete.   

 
Revisionsteamet bakom denna rapport är brukarrevisorerna Maria, Sylvia, Jens och Vladimir 
samt teamledare Fredrik Gothnier från RSMH. Alla brukarrevisorer har genomgått RSMH:s 
brukarrevisionsutbildning vilken omfattar studier av etik och sekretess, formulering av 
intervjufrågor, intervjuteknik, analys av kvalitativa data och rapportskrivning. Vi har alla egen 
erfarenhet av psykisk ohälsa och av återhämtning.  

 

Vad är en brukarrevision?  

Brukarrevisionsprojektet ägs av NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) och drivs av 
RSMH (Riksförbundet för Social och Mental Hälsa) med medel från Allmänna Arvsfonden. 
Projektet förväntas pågå från januari 2015 till februari 2018. En brukarrevision kan enligt 
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) och Schizofreniförbundet förklaras som: 
 
 ”En granskning av en enhet eller verksamhet som ger vård, stöd eller service till personer 
med psykiska funktionshinder som utförs av brukare och/eller närstående”.  
 
En brukarrevision är en process som från början till slut leds av brukare med egenupplevd 
psykisk ohälsa och erfarenhet samt kunskap om de verksamheter som granskas. 
Brukarrevisorerna kommer i samråd med uppdragsgivaren fram till vad som ska undersökas, 
formulerar relevanta intervjufrågor, genomför intervjuer, analyserar och sammanställer 
materialet i en rapport. Rapporten ska sammantaget beskriva vad som fungerar bra, vad 
som fungerar mindre bra samt föreslå utvecklings- och förbättringsförslag. När rapporten är 
färdigställd återkopplas resultatet till verksamhetens ledning och personal.  
 
 

Varför brukarrevision?  

Syftet med en brukarrevision är att identifiera tillgångar, svagheter och 
utvecklingsmöjligheter i en psykiatrisk verksamhet. Enkelt uttryckt är en brukarrevision en 
metod för kvalitetsförbättring. En av grundstenarna i arbetet med brukarrevisioner är att 
vård och omsorg ska utvärderas av de som använder den. Brukarinflytande innebär att den 
som använder en samhällsfunktion också har inflytande och är delaktiga i de insatser som 
rör dem. När en brukare betraktas som en resurs med ett inifrån-perspektiv blir detta en 
värdefull tillgång i en verksamhets utvecklingsarbete. Citatet ”den som har skorna på 
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fötterna vet var de skaver” beskriver begreppet väl. För att nå brukarinflytande behöver 
olika metoder tas fram och implementeras. En av dessa metoder är brukarrevision.  
 

Fördelar med brukarstyrd brukarrevision 
En brukarstyrd revision genomförd av personer med ett unikt egenupplevt perspektiv 
genererar en rad fördelar. Detta gäller allt ifrån att formulera relevanta frågor till att 
analysera materialet med en vidare förståelse än om en forskare eller personal skulle 
genomföra undersökningen. Erfarenhet visar att brukare ger andra svar när de intervjuas av 
brukarrevisorer än om personal ställer samma frågor. Man kan i sammanhanget konstatera 
att det kan råda ett visst maktförhållande beroende på vem som ställer frågorna och att det 
är essentiellt att situationen blir så jämlik som den bara kan.  
 
Brukarrevisorernas erfarenheter kan skapa trovärdighet i mötet med brukarna som ska 
intervjuas och underlätta samtal kring frågor som kan upplevas som känsliga eller svåra att 
prata om. Eftersom brukarna garanteras anonymitet i förhållande till både kommunen och 
hälso- och sjukvården kan det upplevas lättare att framföra kritik utan rädsla för att drabbas 
av repressalier. Svaren blir mer rättvisande och förbättringsområden kan fångas upp 
samtidigt som personal kan stärkas av den positiva återkopplingen.  

En annan viktig aspekt av brukarrevisionen är också att den är oberoende av verksamheten 
vilket ger en högre trovärdighet än undersökningar som görs av verksamheten själv. 
Ytterligare en fördel är värdet av mötet mellan brukarrevisor och informant. Det kan vara 
stärkande för individen att få möjlighet att göra sin röst hörd och att det finns en mottagare 
som kommer att förvalta och ge det som uttrycks en plats i form av en brukarrevision. 
Kanske kan det även bidra till att det väcks ett hopp hos den som intervjuas och på något vis 
vara till hjälp i dennes återhämtning. 
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UPPDRAGET 

 
Avdelning 25, Psykiatriska kliniken i Norrköping  
Den psykiatriska kliniken i Norrköping är relativt stor och består av både heldygnsvård och 
två öppenvårdsavdelningar. En öppenvårdsavdelning finns i centrala Norrköping och en strax 
utanför centrum på Vrinnevisjukhuset. Föremålet för denna brukarrevision är 
heldygnsvårdsavdelning 25 på Vrinnevisjukhuset. Avdelningen är öppen för alla diagnoser. 
Verksamhetsmålen är en patientorienterad, evidensbaserad, säker och effektiv vård.  
Vårdprocesserna ska vara tydliga och anpassas efter individens behov och förutsättningar.  
 
Man arbetar bland annat med kontaktmannaskap vilket innebär att avdelningen utser en 
kontaktperson till varje patient per jobbpass. Närståendeperspektivet är även något man 
lägger mycket fokus på för att göra såväl patient som närstående delaktiga i vården. Vidare 
arbetar man med SIP, ger stödsamtal, ordnar aktiviteter, hjälper patienterna att strukturera 
upp dagen med hjälp av individuella aktivitetsscheman, behandlar med läkemedel och i vissa 
fall även ECT (electroconvulsion therapy; elchocksbehandling).  

 

 

 Antal vårdplatser: 16 platser uppdelade på 25A och 25 B 
A och B skiljs åt av en glasdörr som för det mesta står öppen 

 Fördelning dubbelrum/enkelrum 25A och 25B: Sex patientsalar vardera,  
varav ett är byggt som dubbelrum. Övriga salar kan fungera som enkelrum men  
är oftast belagda med två sängar. I ett av dubbelrummen som är lite större kan  
man inhysa tre patienter 

 Personalgruppen: Totalt 43 medarbetare, varav 13 är sjuksköterskor, en kurator  
och resterande undersköterskor/skötare  
 

 
 

Tillvägagångssätt 

Arbetet med brukarrevisionen drog igång på allvar i september 2016 då teamledare och 
brukarrevisorer besökte Psykiatriska kliniken i Norrköping för att möta verksamhetschef 
Karin Mossberg, vårdenhetschef Cecilia Skogh samt övrig vårdpersonal på avdelning 25.  
De berättade om verksamheten, vilka frågeställningar de skulle vilja ha belysta i rapporten 
och att vi fick möjlighet att ställa frågor. Efter att ha tagit del av verksamhetens 
styrdokument och tagit i beaktande de frågeställningar som skulle undersökas tog 
revisionsteamet fram ett förslag på intervjumall som sedan skickades till verksamheten för 
synpunkter.  
 
Personalen på avdelningen informerade patienterna i god tid muntligt om att det skulle 
genomföras en brukarrevision och att vi sökte informanter för intervju. Även skriftlig 
information i form av infoblad sattes upp på avdelningen. I mitten av oktober besökte vi 
återigen avdelningen och genomförde tio intervjuer. I nästa fas sammanställde vi de data vi 
samlat in, genomförde analys och färdigställde rapporten.  
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Etiska principer och tystnadsplikt  

Under arbetet följdes de fyra etiska principerna för en brukarrevision: samtyckeskravet, 
informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I korthet betyder det att: 

a) Deltagande i en intervju är frivilligt. 
b) Före intervjun informerar brukarrevisorn om vem som beställt undersökningen, att 

informanten inte behöver svara på alla frågor, att informanten kan dra sig ur eller 
avbryta intervjun närsomhelst. Det står dem fritt att efter intervjun be 
brukarrevisorerna att ändra eller ta bort svar.  

c) Alla brukarrevisorer har skrivit under ett avtal om att tystnadsplikt och sekretess råder 
inom det aktuella revisionsteamet. Samtliga dokument förstörs efter analys och sprids 
inte på något sätt under några omständigheter efter sammanställandet av denna 
rapport (se bilaga om sekretess och tystnadsplikt).  

d) Data som samlas in måste användas. Man får helt enkelt inte ägna sig åt insamling av 
data bara för insamlingens skull.  

 

Validitet och generaliserbarhet 

En undersökning, till exempel en brukarrevision, kan hämta in data antingen genom enkät 
eller genom intervjuer. Data kan vara av två slag, kvantitativa eller kvalitativa. Beroende på 
undersökningsmetod får man ett material som lämpar sig antingen för statistisk analys eller 
individuella berättelser alternativt en kombination av dem båda. Vår brukarrevision är en 
kvalitativ studie baserad på individuella berättelser. Urvalet består av tio intervjuer 
genomförda på Psykiatriska kliniken, avdelning 25 i Norrköping. Vi anser att tio intervjuer är 
ett tillräckligt stort antal för att få en bild av hur patienterna uppfattar verksamheten på 
avdelningen. Inte alla patienter har kunnat göra sin röst hörd. Emellertid har vi under 
analysarbetet av intervjuerna kunnat urskilja vissa teman i hur våra informanter upplever 
verksamheten.  
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SAMMANFATTNING 

 
 
Här följer en kort sammanfattning av våra undersökningsfynd samt frågeställningar som kan 
tänkas vara ämnen för fortsatt reflektion. Under rubriken ”Att tänka på” finns några av de 
utvecklings- och förbättringsförslag vi har kommit fram till . Alla förslag finns samlade på 
sidan 28-29.  
 
 

 
OMRÅDE POSITIVT ATT TÄNKA PÅ 

 
 
 

VÅRDMILJÖ 

 Fräscht med modern 

känsla. Bra planering 

med mindre 

gemensamma 

utrymmen där man 

kan få gå undan och 

vara i fred. 

 Bra att rum som delas 

med andra är rymliga.   

Maten som serveras är 

god och av hög klass. 

 Lite mer färg och 

levande växter som 

stimulerar sinnena. Vill 

man inte måla om kan 

man hänga upp 

textilier på väggarna. 

 Ett avslappningsrum. 

 Fler böcker. 

 
 
 
 
 

 
 
 

AKTIVITETER 

 

 

 

 

 Bra att det finns två 

TV-apparater och 

radio. 

 För att sysselsätta sig 

finns det pussel, spel, 

lite böcker, material 

för att rita och skriva. 

 Utöka aktivitetsutbud 

och sträva efter att 

möta alla åldrars 

behov.  

 Ställ frågor till 

patienterna om vad de 

vill göra. 

 Upplåt ett rum för 

flera olika aktiviteter, 

ett ”multirum”. 

 Tänk utanför boxen 

och titta även på vad 

forskning har visat 

förbättra psykiskt 

mående. (Till exempel 

musik-, konst- och 

dansterapi).  

 
 
 

BEMÖTANDE 

 

 Gott bemötande och 

hjälpsam personal. 

 Empatiska och hundra 

procent bra 

kontaktpersoner.  

 Att hålla vad man 

lovar. Var försiktig 

med att inge hopp som 

sedan kanske grusas. 

 Motivera ett ”nej” om 

en patient föreslår 

något som avslås så att 
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hen förstår varför det 

blev ett nej.  

 

 
 
 
 

INFORMATION OCH  
KOMMUNIKATION 

 

 
 

 Bra och tydligt med 

både muntlig och 

skriftlig information 

vad gäller det praktiska 

på avdelningen. 

 Beroende på 

vårdtagarens förmåga 

att ta emot ny 

information, upprepa 

info vad gäller 

patientens tillstånd 

och 

läkemedelsbehandling. 

 Ställ frågor för att 

checka av att 

informationen landat. 

 
 
 
 

VÅRD OCH BEHANDLING 

 

 

 

 

 Duktig och hjälpsam 

personal, 

professionella läkare.  

 

 Betrakta 

hälsofrämjande 

aktiviteter med stöd i 

forskning som en del 

av behandling och som 

”medicin”. 

 Tillhandahåll och 

informera om 

hjälpmedel som boll- 

eller kedjetäcke.  

 
 
 
 

INFLYTANDE OCH 
DELAKTIGHET 

 

 

 Har man synpunkter 

kan man tala med sin 

kontaktperson. 

 Avdelningens kontakt 

med närstående 

fungerar bra. 

 

 Tydliggör information 

kring patientens 

tillstånd och 

läkemedelsbehandling. 

 Jämte dokumentation 

av medicinering, 

planering och 

uppföljning, journalför 

även vad patienten 

anser, upplever och 

har för önskemål.  

 
 
 
 

SAMVERKAN 
AVDELNINGEN, KOMMUN 

OCH ÖPPENVÅRD 

 
 
 
 

 Avdelningen är 

betydelsefull för 

många av de 

intervjuade.  

 Informera i större 

utsträckning om SIP, 

stödinsatser från 

kommun samt om 

övriga instanser i 

samhället dit man kan 

vända sig för stöd och 

hjälp. 

 Var lyhörd för 

individens behov och 

önskemål vid 

utskrivningssamtalet.  
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 Ta hjälp av en 

checklista för att 

säkerställa att 

personen som skrivs ut 

får fortsatt stöttning i 

de fall där det finns 

behov.  
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RESULTATDEL 

 
Resultatdelen inleds kort med statistik för en snabb överblick och uppfattning av vår 
informantgrupp. Därefter följer redovisning av intervjusvaren samt brukarrevisorernas egna 
reflektioner.  

 
 
 

 
 

Totalt 10 intervjuade. Åldersfördelningen är förhållandevis jämn mellan de tre 

åldersgrupperna med en något högre andel intervjuade över fyrtio år fyllda.  

 

 

 
 

Totalt 10 intervjuade. Könsfördelningen var relativt jämn.  
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Totalt 10 intervjuade. Som synes är det en stor del av de intervjuade som vårdades på 

avdelningen för första gången. Det hade varit önskvärt att fler intervjuade hade varit på 

avdelningen fler än två gånger. Å andra sidan speglas även upplevelsen av att komma med 

helt nya ögon till en avdelning som personen inte förr har varit på.  

 

 
 

1. Vårdmiljö 

Vad gäller avdelningens lokaler lämnar majoriteten av de intervjuade i huvudsak positiva 

omdömen. (åtta av tio informanter). Tre av dessa personer var förhållandevis neutrala och 

svarade att det var helt okej medan två av informanterna uttryckte en negativ åsikt. Positivt 

är att det är fräscht med en modern känsla och bra planerat med de gemensamma mindre 

rummen där man kan sitta ifred. TV-rummet är placerat mer mitt i och ligger inte direkt 

bredvid de egna rummen vilket var något som tre av informanterna tyckte var bra. Möblerna 

är bekväma och det är fint med alla fönster.  

 

De negativa synpunkterna som framkom var att lokalerna är trista och tråkiga. De långa 

korridorerna med alla dörrar ger en negativ och instängd känsla tyckte någon. Det kunde 

vara mer färg, inte bara kala vita väggar, menade en av informanterna. ”Om man är deppig 

när man kommer hit blir man bara ännu deppigare här”. Kanske kunde det finnas några 

gröna växter istället för plastblommor och gärna fler böcker tyckte någon. Matsalens stora 

glasfönster som vetter ut mot korridoren uppskattas inte av alla: ”Ibland känner man sig som 

en apa i matsalen när folk står utanför och tittar in som i en glasbur. De skulle kunna ha 

placerat matsalen någon annanstans”.  

 

Lokalerna på kliniken är rökfria vilket samtliga, ickerökare såväl som rökare, tycker är bra. En 

informant uttryckte här önskemål om mer flexibla röktider.  

 

4
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Ungefär en tredjedel av de tillfrågade bodde i enkelrum medan de resterande två 

tredjedelarna delade rum.  På frågan om enkelrum var att föredra svarade sex informanter 

ja. ”Det är jobbigt att dela rum om man är van att bo ensam. Man är inte lika fri som när 

man bor själv” menade en av de tillfrågade. Någon annan nämnde att det lätt kan uppstå 

meningsskiljaktigheter: Kan lyset vara tänt när man vill läsa om kvällarna? Är det okej om 

radion är på eller inte? Ytterligare argument som framkom för enkelrum var att det handlar 

om integritet samt även om trygghet. En av informanterna uppgav att det kan bli fysiska 

konflikter när man delar rum och att det lätt kan leda till en känsla av otrygghet.  

 

Även om mer än hälften föredrar enkelrum om de själva får välja var ändå nästan hälften 

(fyra informanter) positivt inställda till att dela rum. Två av dessa personer påpekade att det 

förvisso beror på vem man delar rum med. ”Det går bra att dela rum eftersom min 

rumskompis är snäll och försynt”, förklarade en av informanterna.  

 

Ytterligare en fråga vi ställde till informanterna gällde vad de ansåg om städningen i 

lokalerna. Sex av tio svarade att den är bra. Två hade en mera neutral hållning och 

resterande två var av negativ mening. Bland de positivt inställda svarade tre att det städas 

varje dag. Någon påpekade att det är bra att toaletterna hålls rena samt att städpersonalen 

är trevlig. Vad som framkom som mindre bra enligt några av informanterna var att det 

kunde vara lite si och så med städningen: ”De missar här och där. De dammar inte av 

ordentligt men det är inte så att det är några stora dammråttor precis. De kanske stressar 

och har mycket att göra” trodde någon. En av de två informanterna som ansåg att det inte 

var särskilt bra städat svarade att denne inte stod ut med kaffefläckarna i matsalen och 

uttryckte en önskan om att åtminstone få hjälpa till med att torka bort dem. En person 

uttryckte en starkt negativ åsikt om städningen: ”Det är katastrof. Det var dammigt på 

golvet, snus under sängen och oputsad spegel när jag skrevs in.” 

 

Vidare får maten på avdelningen bra betyg av sex informanter. Tre var mer neutralt inställda 

och en person tyckte inte om den alls. De som var positivt inställda svarade att kosten är 

varierad husmanskost enligt tallriksmodellen och av hög klass. Det är bra att det finns 

valmöjligheter bland rätterna och att det även finns dricka och färsk frukt i stort sett hela 

tiden. En informant tillade att även om det är god mat så serveras det pasta och ris alldeles 

för ofta och skulle gärna vilja ha lite mer variation. Någon tyckte att det är alldeles för 

mycket mat. En person i informantgruppen hade inget gott att säga om maten: ”Det är bara 

korv och korv och korv och dallriga omeletter.” Denna person tyckte att maten överlag var 

väldigt smaklös, tråkig och att den kunde se mer aptitligt ut. 

 

 

1.2 Brukarrevisorernas reflektioner Vårdmiljö 

En trygg, trivsam och funktionell vårdmiljö kan ha signifikant betydelse för patienternas 

möjlighet att förbättras i sitt mående. De allra flesta av de intervjuade ger positiva omdömen 

vad gäller avdelningens lokaler. Att det relativt nybyggt, upprustat och fräscht uppskattas. 

Det finns dock några som uttrycker att lokalerna är deprimerande och tråkiga. Vi 

brukarrevisorer tror att lite färg och levande växter skulle kunna stimulera sinnena. Vill man 
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behålla väggarna neutrala kan man exempelvis hänga upp textilier på väggarna för att föra in 

lite färg och skapa en mer ombonad stämning. Att det finns mindre gemensamma utrymmen 

på avdelningen där man kan gå undan och bara vara för sig själv är något som vi känner igen 

från våra egna patienterfarenheter och har uppskattat mycket.  

 

Klinikens lokaler är rökfria vilket samtliga informanter tycker är positivt. Vi instämmer helt 

och fullt. En av informanterna gjorde oss emellertid uppmärksamma på att det kan vara 

jobbigt att bara kunna gå ut och röka med personal de gånger det är schemalagt. Missar 

man av någon anledning en av röktiderna och får vänta till nästa blir det förståeligt nog 

jobbigt. Vi brukarrevisorer har förståelse för att det kan vara väldigt påfrestande att minska 

sitt nikotinintag när man mår dåligt och att det inte är den bästa tiden att minska ner på det. 

Kanske finns det möjlighet att vara flexibel med röktiderna i enskilda fall, exempelvis om 

patienten missat en röktid. Vid en eventuell ombyggnation kan man överväga att få till en 

innergård som kan tjäna som en liten oas för de som vårdas på kliniken. Patienter under LPT 

skulle förmodligen uppskatta att man kan gå ut dit för att hämta luft, känna vinden i ansiktet 

och kanske fånga några solstrålar. För rökare som missat någon röktid skulle det säkerligen 

också uppskattas. Vi vill här betona att vi förmedlar de synpunkter som framkommit under 

intervjuerna - vi tar inte här ställning till rökningens vara eller icke-vara. 

 

Mer än hälften av de intervjuade föredrar att bo i enkelrum om valet är fritt. Även vi 

brukarrevisorer hade föredragit enkelrum under vårdtiden om vi hade fått välja. Vi vill 

poängtera att även om större delen informanter önskade bo själva, var en betydande del 

ändå positivt inställda till att dela rum. Hur bra eller mindre bra det fungerar beror självklart 

på vem eller vilka man hamnar med. Ibland har man liknande vanor och rutiner, ibland inte.  

Att dela rum ska dock under alla omständigheter kännas tryggt och säkert.  Att varje 

patientrum har egen toalett och dusch tycker vi brukarrevisorer är positivt. Lokalerna ser nu 

ut som de gör men vid en eventuell ombyggnad ska ansvarig personal vara medveten om att 

många patienter helst vill ha ett eget rum.  

 

Majoriteten ansåg att städningen på avdelningen är bra, två hade några negativa synpunkter 

och en ansåg att det var katastrofalt. Vi får uppfattningen att det var en markant skillnad 

mellan den mest negativa kommentaren och de andra. Kan det vara så att den upplevda 

bristande städningen var en miss av personal vid just det specifika tillfället och därför inte är 

representativ? En av våra egna reflektioner är att städpersonal på avdelningen ibland kan få 

en viktig betydelse hos patienterna. Om städpersonal småpratar lite med patienterna kan 

det betyda en kontakt med en medmänniska som inte för journaler eller delar ut medicin. En 

informant berättade för oss att det var trevligt att småprata med städpersonalen och vi 

uppfattade det som att detta hade en viktig betydelse.  

 

Brukarrevisorernas egen uppfattning när det gäller måltiderna och kosten är att den är 

viktig.  Om maten vid upprepade tillfällen inte smakar bra, är ensidig eller ser tråkig ut kan 

det påverka måendet i negativ riktning. Nästan alla informanter tyckte att maten på 

avdelningen håller god kvalitet. De tre intervjuade som var förhållandevis neutrala nämnde 

att de inte åt så mycket på grund av minskad aptit och en påpekade att det var för mycket 



  

BRUKARREVISION 2016     14 
 

mat vilket kan tolkas på olika sätt. En av de informanter som lämnade ett i huvudsak positivt 

omdöme inflikade att det kanske serverades pasta och ris lite för ofta. Kanske kan man 

variera kolhydratkällorna i högre utsträckning och introducera något nytt livsmedel som 

sedan kan bli en god hälsovana för patienten? Vi brukarrevisorer gör den reflektionen att 

maten bör vara individanpassad så långt det går så att allas behov kan tillgodoses inom en 

rimlig ram.  

 

En av patienterna nämnde att en patientkyl kanske skulle vara praktisk på avdelningen. Där 

skulle patienterna kunna förvara dryck och annat som skall serveras svalt. Det kan även vi 

brukarrevisorer se som en god idé och det skulle säkerligen uppskattas en varm sommardag. 

 

 

2. Aktiviteter  
De schemalagda aktiviteter som finns är: Varannan onsdag allsång med besök från kyrkan, 
filmaktivitet två gånger per termin, tipspromenad på helgerna under sommartid. Patienter 
har även individuella aktiviteter som finns planerade i individuella aktivitetsscheman. Annan 
sysselsättning är att pussla, spela kort och ta promenader. Patienter får på egen risk ta med 
sig datorer och surfplattor till avdelningen där det finns möjlighet till WI-FI uppkoppling. 
 
Utbudet av aktiviteter är ett av de områden som möter störst kritik från brukarna. Endast två 
av de intervjuade var odelat positiva och fem tyckte att utbudet var för klent. Till det positiva 
vi fick fram hör att det finns två TV-apparater, pussel, spel, lite böcker och radio och att det 
finns material för att rita och skriva. En person ansåg sig inte behöva fler aktiviteter än de 
som finns. En annan säger sig inte veta vad det finns för aktiviteter, en är nöjd med utbudet 
och en person vill vila.  
  
En intervjuad, som är på avdelningen frivilligt, tycker att bristen på aktiviteter gör att hen 
känner sig som en fånge och att vistelsen på avdelningen blir till förvaring. Tre personer 
upplever utbudet av aktiviteter som dåligt och en säger sig inte märkt av några aktiviteter 
alls. Någon tittar mest på TV och tycker att det borde finnas fler kanaler medan en person 
säger att det är skralt med aktiviteter och att hen hellre gör saker på egen hand. 
 
På frågan vilka aktiviteter man deltar i svarade fyra av de intervjuade att de ser på TV. Några 
ägnar sig åt pussel, yatzy eller spel. Två promenerar när de får och en menar att hen känt det 
som att personalen ansträngt sig för att hen ska få komma ut. Fyra personer sade sig inte 
delta i några aktiviteter alls.  
 

Vi bad de tillfrågade att önska sig aktiviteter fritt och fick förslag från sju personer:  
Bordtennisbord, gym, löpband, fysioterapeut, tipsrunda, TV- spel, dvd-spelare, X-box, 
Playstation, fler utomhusaktiviteter och besök av präst. Fyra av de intervjuade ville ha fler – 
och längre - promenader.  
 
 

2.1 Brukarrevisorernas reflektioner aktiviteter 
Egentligen ville vi på första frågan ha reda på vad brukarna tycker om de schemalagda 
aktiviteterna på avdelningen. De flesta intervjuade svarade istället på frågan vad de tycker 
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om utbudet av aktiviteter i allmänhet. Det verkar också som att informationen om de 
schemalagda aktiviteter som finns är dålig. 
 
När vi frågade respondenterna om aktiviteterna nämnde ingen sitt individuella 
aktivitetsschema. Eftersom det nämns i verksamhetsplanen att avdelning 25 jobbar med 
detta så väckte det en fråga hos oss.  
 
Vi uppfattar också att avdelningens aktiviteter är anpassade till den äldre målgruppen.  
En rekommendation från oss är att informera bättre om avdelningens schemalagda 
aktiviteter och tänka om kring de aktiviteter som finns i dag. Både för att tillgodose 
patienternas behov av fler aktiviteter och för att se till at det finns aktiviteter även för den 
yngre målgruppen. (Såsom TV-spel, X-box eller WI-spel). 
 
Varför inte fråga patienterna vilka aktiviteter de vill ha på avdelningen? Många vill också gå 
ut och gå mer.  För dessa vore det bra med fler utomhusaktiviteter. Vi brukarrevisorer 
föreslår att avdelningen går igenom spel och pussel och kastar det som är trasigt och 
ofullständigt och köper nytt.   
  
En erfarenhet vi brukarrevisorer har från våra egna vistelser i heldygnsvården är att de första 
dagarna behöver man kanske landa i sig själv, men sedan när man inte är i ett akut tillstånd 
så är det lätt att hamna i tristess. Att ligga på rummet och stirra i taket är inte särskilt 
hjälpsamt för den psykiska hälsan. Aktiviteter tar bort tankarna från det egna måendet och 
minskar tristessen. Det hela måste dock vara individanpassat – det finns de som behöver 
varva ned också. Vi brukarrevisorer anser att aktiviteter kan vara ett positivt inslag på 
slutenvården om man bara lyssnar på patienterna och ser till deras behov. Vi fick 
uppfattningen att nästan alla intervjuade vill ha fler schemalagda aktiviteter. Vi 
rekommenderar att avdelningen ser över utbudet och jobbar vidare på detta.  
  
En sak som vi brukarrevisorer tycker är positivt är att det finns Wi-Fi på avdelningen. Det gör 
att patienterna kan ta med sig sin dator eller IPad om de vill och fördriva tiden med att surfa 
eller använda sin dator till annan förströelse. Vi slogs dock av att ingen intervjuad uppgav att 
de sitter med sin dator eller I-Pad som svar på frågan vilka aktiviteter de ägnar sig åt. (Det 
framkom dock under frågan om bemötande att patienter surfar.) Vad det beror på vet vi 
inte.  Det kan bero på att det anses så självklart att det inte nämns. Att tänka på är att 
patienten när denne skrivs in på avdelningen vet om att det kan bli aktuellt att dela rum - 
Hen tar med sig dator eller surfplatta på egen risk. Ett förslag från oss brukarrevisorer är att 
ha en dator på avdelningen där patienter kan sitta under kortare tid med stöd av personal. 
Till exempel för att betala räkningar eller kolla e-posten. Det skulle kunna vara ett alternativ 
för dem som inte har - eller inte vill ta med - en egen dator.  
  
Våra erfarenheter (av andra avdelningar) är att många patienter har mobil, padda eller dator 
med sig till avdelningen. Det innebär att man har en mängd aktiviteter en knapptryckning 
bort. Men ändå upplever patienterna på avdelning 25 att det finns för lite att göra. 
Brukarrevisorernas rekommendation är att krutet läggs på att motivera, stimulera och 
aktivera patienterna. Hur det görs är sekundärt, huruvida man använder avdelningens 
material (pussel, sällskapsspel) eller patientens mobil är egalt. Det viktiga är personalen 
arbetar med att aktivera.  
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Vi brukarrevisorer kommer att tänka på är att det är många med psykisk ohälsa som 
tenderar att gå upp i vikt, som en biverkan av sina mediciner – vilket också en av de 
intervjuade påpekade. Dessutom är kanske inte fysisk aktivitet det första man tänker på när 
man mår dåligt. Många behöver röra på sig mer än vad de gör i dagsläget.  Att då på 
avdelning 25 ha tillgång till bordtennisbord eller löpband kan vara något att fundera över.  
Kanske också något så enkelt som att tillåta fler promenader? 
Vi brukarrevisorer anser att det är viktigt med fysisk rörelse och social samvaro. Vi anser att 
patienterna mår bättre av det.   
 

När vi brukarrevisorer följt aktuell forskning i ämnet psykisk ohälsa så ser vi en möjlighet för 
fler avdelningar att öppna upp för nya idéer. En reflektion är att det finns evidens på att 
musik-, konst- och dansterapi kan bidra till bättre mående och därmed även till patientens 
återhämtning. Något att tänka på. 
 
  

3. Bemötande  
De flesta var nöjda med den vård och det stöd de får av personalen. Sju av de tillfrågade 
hade positiva synpunkter. Tre hade både positiva och negativa saker att säga och en 
intervjuad var övervägande negativ.   
  
Personalen upplevs som duktig, snäll och i ”bästa åldern”.  En intervjuad vill ge personalen 
tio poäng av tio möjliga: ”det är jättebra vård, personalen tar sig tid att prata och att fråga 
hur jag mår. Läkaren är professionell. Jag känner mig trygg”.  
Andra åsikter var att: ”Personalen bidrar till att jag känner mig trygg och att jag inte behöver 
skämmas” och ”Det är jättebra vård, man får hjälp”. Det ansågs även att patienterna får ett 
bra stöd och att personalen är bra och hjälpsam. Kontaktpersonen uppskattas ”så att man 
vet vem man ska vända sig till”. En tyckte det var bra att personalen hade några tjänsteår på 
nacken då ”det tyder på att de trivs med sitt jobb”. 

  
Någon menade att det ”är som på alla andra jobb, vissa passar bättre för jobbet än andra”. 
Ytterligare en annan sade att personalen gör så gott de kan: ”Men när det blir för mycket att 
göra så hinner de inte. De måste prioritera mellan A som mår jättedåligt och B som mår 
jättedåligt”. En ville träffa läkare oftare. 

  
Det mest negativa svaret var att: ”Allting är dåligt och personalen lyssnar inte”.  
I övrigt uppgav någon att personalen står fast vid beslut och inte har något utrymme för 
andra synpunkter. Den sista synpunkten som framkom var att personalen ibland: ”Inte är på 
humör”.   

  
Även personalens bemötande får mest beröm. Sju av de tio intervjuade gav positiva svar här: 
Synpunkter som framkom var att ”det är ett gott/jättebra bemötande”, ”personalen är 
trevlig och snäll”, ”det är jättebra, personalen hälsar på varje nytt pass”, ”det är aldrig några 
problem att få mobilen eller paddan laddad, personalen följer med på en gång”, ”det är bra 
att patienter har en kontaktperson per pass” och att ”personalen är trevlig och gör ett bra 
jobb”. En intervjuad menade att det finns både bra och dålig personal. Det framkom att ”det 
är ett plus att personal inte tittar ner i sina mobiltelefoner under arbetspassen.”En gav 
kvälls- och nattpersonalen extra beröm. 
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En åsikt som framkom var att det borde finnas mer personal och en negativ synpunkt var att 
personalen har för mycket att göra och att provsvaren därför kan dröja. Ytterligare en tyckte 
att personalen var för stressad och att det ändå handlar mycket om personkemi. Slutligen 
nämndes också att tempot kan upplevas som för högt när man mår dåligt: ”Det tar lite tid 
för oss patienter att svara på frågor, det är för bråttom. ”  

  
Kontakten med kontaktpersonerna var ett av de områden som fick mest beröm i 
undersökningen. Sju av de tio intervjuade gav positiva svar medan tre var mer neutrala. 
”Kontaktpersonerna är snälla och bra”, ”det är bra att kontaktpersonerna presenterar sig”, 
”kontaktpersonerna är empatiska”, ”kontaktpersonerna är 100 procent bra och gör vad de 
ska” och ”det är bra att personalen tar sig tid att fika och samtala med patienterna” var 
några av kommentarerna. Ytterligare synpunkter var att det alltid går att prata med 
kontaktpersonerna på kvällen om man mår dåligt och att de frågar då om man vill ha (extra) 
medicin och att de försöker ge svar på frågor och göra så att brukarna ska må så bra som 
möjligt. En intervjuad tyckte att kontakten med kontaktpersonen kan vara både bra och dålig 
beroende på vem som är kontaktperson.  En annan uppgav samma sak men föredrog att ha 
en kontaktperson som var äldre: ”de har mer erfarenhet”.  
 
Vad som är viktigt för att man ska känna sig respekterad på avdelningen varierar. En uppgav 
att personalen måste respektera sjukdomen hen kommit in för. En annan säger: ”man ska 
behandla andra så som man själv vill bli behandlad. Personalen måste hålla inne med sina 
åsikter och tyckanden om oss som är här.” Något som upplevdes som negativt är att saker 
och ting ibland glöms bort som t ex: ”vad sade läkaren då? Oj - det glömde vi att fråga! Det 
är lite dåligt med kommunikationen”. Det är enligt två personer viktigt att personalen inte är 
inkonsekvent och ger olika svar på samma fråga. Det är också viktigt att personalen lyssnar 
på vad patienterna säger och att de gör sitt jobb. Det ses också som viktigt att personalen 
tror på vad brukaren säger då det gör att hen känner tillit. En brukare tycker att vänligheten 
är det viktigaste och en menar att det viktigaste är att hen kan samarbeta med personalen 
och att personalen finns där när hen mår dåligt. Till sist anmärker en person på att 
personalen inte bör inge hopp som sedan grusas när besluten ändras.  
 
För att man ska kunna känna sig trygg på avdelningen – vilket de flesta tycktes göra – 
upplevs det som viktigt att personalen tar kommandot när patienten fattar dåliga eller 
skadliga beslut. Att personalen är närvarande, att man håller uppsikt över avdelningen på 
natten och att avdelningen är låst. Det är viktigt att det är bråkfritt och att personalen inte är 
allt för stressad samt att man får besked om förändringar av t ex medicinering.  
En brukare kan inte svara och en tycker: ”att vara så påpassad har både nackdelar och 
fördelar” – men att reglerna till syvende och sist finns för att skydda patienterna från 
varandra och sig själva. I övrigt tyckte några att det är skönt att inte obehöriga släpps in på 
avdelningen. ”Det hålls koll på vilka som går in och ut”. 
 

  

3.1 Brukarrevisorernas reflektioner bemötande 
Vi slås av de mycket positiva omdömena om kontaktpersonerna och menar att avdelning 25 
verkar ha fungerande rutiner här. 
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Vi brukarrevisorer tycker att det är bra att kontaktpersonerna presenterar sig vid varje pass. 
Alla intervjuade känner till vem som är deras kontaktperson. Enligt våra erfarenheter är det 
ovanligt att man känner till vem som är ens kontaktperson. 
 
Personalen verkar också vara intresserade av ”sin” patient och av att kunna ge svar på frågor 
som patienten har. Att kontaktpersonerna kan avsätta tid för fika och samtal, att det ingår i 
deras rutiner, är något vi brukarrevisorer tycker är viktigt och vill lyfta fram.   
När det gäller säkerhetsregler verkar alla intervjuade ha en förståelse för att de finns. 
Säkerhetsreglerna gör att man upplever avdelningen som trygg - även om någon upplever 
sin frihet som inskränkt.  
Vi anser att det är viktigt att patienterna vet vart man ska vända sig om det händer något. 
 
De flesta av de tillfrågade upplever att de får en god vård på avdelning 25 och att 
personalens bemötande är bra. Personalen verkar anstränga sig för att göra ett bra jobb.  
Vi brukarrevisorer tolkade svaren vi fick som att personalen stundtals har för mycket att göra 
för att kunna ge patienterna den uppmärksamhet som de skulle vilja ha, men också att det 
finns en förståelse för detta.  
Många vill ha mer tid för samtal och vi tolkar det så att patienterna skulle vilja ha fler 
informella samtal (småprat) med skötare och övrig vårdpersonal än vad de har i 
dagsläget. Utifrån våra data kom vi också fram till att det är viktigt att inte lova patienterna 
något man inte kan hålla och att man motiverar eventuella avslag på patienternas 
synpunkter.  
 
    

4. Information och kommunikation 
Vi frågade informanterna vad de ansåg om informationen som gavs vid inskrivningen på 

avdelningen. Sju lämnade positiva omdömen, två var neutrala och en hade en negativ åsikt. 

Det positiva var att informationen var tydlig och bra (sju informanter) och att det var bra att 

informationen gavs både muntligt och skriftligt i form av en broschyr (tre informanter). 

Någon påpekade att det kan vara svårt att ta in ny information när man mår dåligt. Vidare 

lämnade en av de tillfrågade ett negativt omdöme och svarade att hen inte hade fått någon 

information överhuvudtaget. Hen ville veta mattider, röktider och fikatider och menade att 

denne fick fråga om allt. Informationsbladet delades ut först efter en tid på avdelningen.  
 

Har de intervjuade blivit informerade om sitt tillstånd? Tre av de tillfrågade svarade ja. 

Resterande uppgav att de inte blivit informerade varav en tillade att denne hade fått 

information och uppfattat vilken diagnos som ställts vid en tidigare inläggning men inte vid 

det här tillfället och inte heller vid något annat tillfälle på avdelning 25.  

 

Några av de positiva svaren var: ”Jättebra, jag har fått klar och tydlig information från 

läkaren”. En annan informant uppger att denne tagit prover för sitt somatiska tillstånd och 

en tredje uppgav att denne hade fått information om sitt psykiska tillstånd.  

 

De som menade att de inte hade fått någon information uppgav bland annat: ”De rör om i 

medicineringen men jag vet inte varför”. Två respondenter svarade att de inte ännu fått 
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någon information. 

 

Har den intervjuade fått information om sin medicinering? Fem svarade ja, tre uppgav att de 

inte hade fått någon information och en tog inte några mediciner vid tillfället. Ett svar var 

oklart – informanten svarade att hen hade läst i FASS.  

 

Synpunkter som framkom var: 

  

”De är bra på att informera om mediciner.”  

”Jättebra information om behandling och bieffekter av medicinering.” 

”Inte till hundra procent men till viss del har jag fått information exempelvis om hur tabletten 

jag äter fungerar.”  

 

Har de intervjuade fått information om medicinens biverkningar? En svarade ja, sju svarade 

nej, och en förklarade att hen inte hade några biverkningar. En av informanterna hade ingen 

medicin. Tre informanter menade att de hade fått ta reda på det själva. Ett annat svar var att 

denne inte ville ha någon information om eventuella biverkningar. En uppger att den fått 

information men behövde mer hjälp för att få mer fullständig information.  En annan 

informant ville ha en läkemedelsgenomgång. 
 

 

4.1 Brukarrevisorernas reflektioner information och kommunikation 

Nästan samtliga uppgav att informationen som gavs vid inskrivningen var bra och tydlig. 

Någon påpekade bristen på information och kommunikation vid inskrivningen. Möjligtvis kan 

det ha brustit på grund av omständigheterna kring just det tillfället eller så kan det bero på 

att informantens tillstånd och mående påverkade förmågan att ta emot det som sades eller 

missade broschyren. Det kan vara en svår situation för någon i ett skört psykiskt tillstånd att 

kanske plötsligt befinna sig i en ny miljö med massa nya intryck att bearbeta. Så det negativa 

omdömet i det här fallet behöver nödvändigtvis inte bero på personal utan som sagt att det 

helt enkelt inte var läge för den nyinskrivna patienten att processa någon information. Vi 

brukarrevisorer har själva erfarenhet av att det beroende på måendet kan vara svårt att ta 

till sig informationen vid inskrivning. Särskilt om det är första gången man vårdas på en 

sluten vårdavdelning. Vidare har en del personer med psykisk ohälsa kognitiva svårigheter 

varför det är viktigt att säkerställa att informationen nått fram. Det kan vara hjälpsamt om 

personal ställer frågor till patienterna för att säkerställa att informationen gått fram.  
 

Vi rekommenderar således att man då och då checkar av läget så att ingen känner sig vilsen 

åtminstone vad gäller det praktiska. 
 

När det gäller information om medicinering så uppgav hälften av de intervjuade att de hade 

fått information. Dock hade en minoritet uppfattat medicinens eventuella biverkningar samt 

fått information om tillstånd. Vi brukarrevisorer slås av den lilla andel som uppger att de fått 

information om sitt tillstånd samt om läkemedelsbiverkningar. En förklaring kan ligga i att 

man i ett skört och kanske akut tillstånd har svårt att ta till sig information som ges, något vi 
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brukarrevisorer själva har erfarenhet av. Vi rekommenderar därför att patienten ges 

information om tillstånd och medicinering både muntligt och skriftligt samt att 

informationen upprepas vid behov.  

 

Vi läser även i verksamhetsplanen att kliniken har inlett ett strukturerat utvecklingsarbete 

kring läkemedelsbehandling:  

 

”En process där läkemedelsavstämning sker med patient, läkemedelsbehandlingen följs upp 

och planering och motivering av behandling dokumenteras i journalen.”   

 

Vi brukarrevisorer tycker detta låter som en viktig del i att öka patientens delaktighet och 

inflytande. Att även kontinuerligt föra in patientens åsikt om behandling och medicinering i 

journalen anser vi vara essentiellt för ökad delaktighet och inflytande över den behandling 

som ges. Det finns då dokumenterat vad patienten anser om exempelvis insättning av ny 

medicin, om hen har några frågor kring hur den fungerar, vilka eventuella biverkningar som 

kan uppstå, ifall läkemedelsgenomgång önskas. 

 

 

5. Vård och behandling 
På frågan om vad för sorts vård, stöd och hjälp de intervjuade önskade få om de fick välja 
fritt svarade tre att de inte kunde förvänta sig bättre, att det fungerade bra. En informant 
önskade ett avslappningsrum där man kunde göra yoga eller bara sitta och komma till ro 
med avslappnande musik tillsammans med personal man känner sig trygg med.  
 
”Mindre medicin”, var ett annat av svaren då biverkningarna upplevdes som alltför stora. 
Några nämnde att de önskade få komma ut mer. Andra svar vi fick var mer uppstöttning i 
hemmet – det skulle kunna motverka upprepade inläggningar ansåg en informant.  
 
Ytterligare ett svar var att det vore önskvärt att mobila teamet kunde komma och besöka en 
i hemmet när så behövs och att det finns möjlighet att komma tillbaka till avdelningen när så 
är nödvändigt.  
 
 

5.1 Brukarrevisorernas reflektioner vård och behandling 

I denna fråga undrar vi vad den intervjuade önskade få för vård och stöd om valet var helt 
fritt. Vi slås av att så många av önskemålen så att säga inte gick utanför ramen för vad 
avdelningen redan erbjuder. Ungefär en tredjedel var nöjda som det var vilket givetvis är 
positivt. Men då valet var helt fritt väcktes reflektionen hos oss brukarrevisorer att man som 
vårdtagare kanske begränsas i sina önskemål för att man håller sig inom den ”box” man 
uppfattar finns på vårdavdelningen. Vilka metoder, vilket utbud av aktiviteter och insatser en 
verksamhet tillhandahåller är givetvis en kostnadsfråga. Vad vi vill lyfta i den här frågan är 
att öppna upp för flera olika möjligheter att ge den kvalitativa och hälsofrämjande vård man 
strävar efter att ge.  
 
I klinikens verksamhetsplan kan man läsa att vården bedrivs i enlighet med landstingets 
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vision om bra vård och bättre hälsa. Alla ska ges bästa möjliga förutsättningar för att få 
uppleva en god hälsa och känna en trygghet i att en effektiv hälso- och sjukvård med ett 
hälsofrämjande synsätt finns tillgänglig när den behövs. Behandlingen ska vara baserad på 
evidensbaserade metoder av hög kvalitet och att hälsofrämjande och 
sjukdomsförebyggande insatser ska integreras för att förebygga sjukdom och att 
sjukdomstillstånd försämras.  
 
Vi brukarrevisorer anser detta vara en mycket god intention och strävan. Vad vi reflekterar 
över är att utöver läkemedel så kan det finnas en del att begrunda vad gäller metoder och 
insatser för att förbättra och stärka individens hälsa. Eftersom några av de intervjuade 
nämner aktiviteter som svar på frågan om vad de önskar få för vård och stöd vill vi ägna en 
stund åt detta. Kanske speglar svaren ett behov av fler aktiviteter som genererar ett bättre 
mående? Återigen tänker vi att det kan vara en god idé att utöka utbudet av aktiviteter och 
välja sådana som både forskning visar är hälsofrämjande och som patienterna själva 
efterfrågar. Utifrån de svar vi har fått föreslår vi att man upplåter ett rum som kan användas 
i fler syften. Ett ”multirum” där man kan ha flera olika typer av aktiviteter såsom 
mindfulness, yoga, avslappning och samtal, samt att det även finns tillgång till material som 
kan användas för kreativt uttryck. Vi är medvetna om säkerhetsaspekten som givetvis alltid 
ska sättas i första rummet. Vi vill förmedla att vi har sett bra och trygga lösningar som 
fungerar och upplevt att det är mycket uppskattat av patienterna som vårdas på 
slutenvårdsavdelningen. 
 
Effektiva hjälpmedel som också har stöd i forskning är exempelvis bolltäcke eller kedjetäcke 
som kan ha god effekt vid ångestproblematik och sömnstörningar. Kanske finns dessa redan 
på avdelningen för utlån? I så fall, får patienterna information om detta? Vi noterar att 
endast en person önskar samtal vilket enligt vår erfarenhet är en viktig del i 
läkandeprocessen. Det kan handla om stödjande samtal men även om insiktsorienterade 
samtal.  
 
Vidare svarade en informant att hen skulle vilja känna att det fanns möjlighet att komma 
tillbaka till avdelningen ifall det är nödvändigt vilket får oss att tänka på vårdinsatsen 
”Självvald inläggning”. I skrivande stund pågår projekt med detta koncept på olika håll i 
Stockholm. Denna insats har visat sig ge mycket positiva resultat. Mer om detta finns att läsa 
i våra reflektioner under temat ”Inflytande och delaktighet” på sida 22. Någon annan 
nämner mer stöttning i hemmet. Kanske har den här personen möjlighet till stöd och 
insatser från kommunen? Känner hen till vad kommunen kan erbjuda för att stötta?  
 
Något annat vi vill föreslå är att det även kan vara konstruktivt och hjälpsamt med förebilder 
på avdelningen. Det kan vara en person med brukarerfarenhet som är anställd eller någon 
som återhämtat sig från psykisk ohälsa och kommer till avdelningen och föreläser om sin 
återhämtning. Kanske väcks tanken att kan han eller hon så kan jag. Ett hopp om att 
livssituationen faktiskt kan förbättras. I verksamhetsplanen nämns att man eftersträvar 
samverkan med andra samhällsaktörer såsom brukarorganisationer och patientföreningar. 
Det anser vi vara en mycket god idé eftersom där finns mycket erfarenhet, kunskap och 
hopp som kan förmedlas till patienterna.   
 
Sammanfattningsvis: vård och behandling bör vara individanpassad. För att kunna möta 
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behoven kanske man behöver ha flera olika metoder och alternativ att välja bland. Allt 
passar heller inte alla men det bör finnas något som passar alla. Olika personer blir hjälpta av 
olika saker. Ibland kanske man behöver få upptäcka något nytt som blir en del av 
återhämtningen och kanske integreras i individens livsstil efter att denne har lämnat 
avdelningen.  
 

 

6. Inflytande och delaktighet  
Finns det möjlighet att tycka till om avdelningen och den vård som ges och på vilket sätt kan 

man göra det? När det gäller möjlighet att lämna synpunkter lämnar fem informanter 

positiva svar varav två bara svarar ”ja”. Två svarar att de inte vet och en att den aldrig 

försökt tycka till. Ytterligare ett svar vi fick var att det fanns möjlighet men att det inte fanns 

mycket att klaga på. Man kan tala med sin kontaktperson och säga vad man tycker menar en 

av de tillfrågade. När man deltar i en brukarrevision kan man tycka till påpekade någon 

annan, och nämnde även att det är bra med patient- och sjukvårdslagen. På frågan om hur 

man kan gå tillväga mer konkret fick vi endast två svar: Man kan ifrågasätta regler med mera 

när man talar med personalen svarade en informant. Den andra personen menade att det 

finns yttrandefrihet i Sverige. Kanske tyder de korta eller uteblivna svaren på en viss 

osäkerhet om hur man går vidare med en synpunkt? 

 

På frågan om informanten har någon vårdplan svarade en respondent ja, tre att de inte hade 

det och två förklarade att de väntade på att en vårdplan skulle upprättas. Tre svarade ”vet 

inte” och en såg sig inte som sjuk. 

 

Samtliga informanter svarade ja på frågan om de har någon närstående. Hur upplever de 

intervjuade kontakten mellan avdelningen och den närstående? Fem gav mycket positiva 

svar, två uppgav att den närstående inte vet om att de är på avdelningen och en gav ett 

negativt svar. Denna informant trodde inte att avdelningen hade bra kontakt med det 

boende som hen bor på. Vi frågade även om den intervjuade hade blivit tillfrågad av 

personal på avdelningen om de får tala om för närstående var den intervjuade befinner sig i 

så fall närstående skulle kontakta avdelningen. Sex intervjuade svarade ja på frågan, två 

intervjuade visste inte, en respondent svarade nej och en gav ett oklart svar.  

 

Fanns det önskemål om att involvera sin närstående mer i vården på avdelningen än vad 

som görs idag? Två respondenter svarade ja, åtta att de inte önskade det. I det ena fallet där 

informanten svarade ja ville dock inte den närstående ha någon kontakt.  

 

 

6.1 Brukarrevisorernas reflektioner Inflytande och delaktighet 

Enligt klinikens verksamhetsplan 2016 arbetar man för att patienter och närstående ska 

göras mer delaktiga i vården genom tydligare möjligheter att överblicka och påverka 

planering av behandlingen. Vidare ska möjligheten för patienter och närstående att ta del av 

information och råd om psykiatriska sjukdomstillstånd och funktionsnedsättningar finnas 
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som en integrerad del i verksamheten.  Man nämner exempelvis ADHD-skola och 

rehabgrupp. Vi brukarrevisorer tycker att det är en bra idé att alla patienter får frågan om de 

vill genomgå en patientutbildning. 

 

När det gäller information till anhöriga och närstående får vi brukarrevisorer uppfattningen 

att det fungerar mycket bra. Bara en informant hade något negativt att säga. Det var två 

intervjuade som ville involvera sina närstående mer än vad som görs idag. Arbetet med 

närstående fungerar alltså mycket bra på avdelning 25.  

 

På frågan om den intervjuade känner till sin vårdplan svarar bara en tiondel ja. En tredje del 

svarar att de inte har det, en tredjedel vet inte och en informant såg sig inte som sjuk.  

 
Här vill vi nämna vårdinsatsen ”Självvald inläggning” som i skrivande stund provas på olika 
håll i Stockholm, kanske något att reflektera över? I Norge arbetar man sedan flera år 
tillbaka med denna insats med mycket gott resultat. Efter fem år har vårddygnen halverats 
samt minskat tvångsåtgärder med 60 procent. Insatsen ger patienten ett unikt 
självbestämmande i den egna vården. Tanken är att patienten får komma in när denne 
behöver. Då bryts skovet tidigare och patienten behöver inte vara lika länge på sjukhus som 
om denne ”kraschar”. Det kan bli fler inläggningar men färre vårddygn totalt vilket är tanken. 
Bara det att en patient vet att denne kan läggas in gör att den känner en trygghet och kanske 
inte behöver läggas in.  
 
Vårdinsatsen går i korthet ut på att man avsätter en säng på avdelningen för självvald 
inläggning. Sedan skriver man kontrakt med patienter som läggs in ofta om att de får komma 
in på avdelningen med självvald inläggning. Sängen för självvald inläggning får bara beläggas 
av dessa patienter. Patienten får stanna högst fem dagar. Behöver patienten ligga inne 
längre än så får patienten lämna kliniken/avdelningen och komma tillbaka dagen efter eller 
skrivas in på en annan säng enligt HSL. Patienten behöver inte träffa läkare eller ta medicin 
om denne inte vill.  
 
 

7. Samverkan mellan avdelningen, kommunen och öppenvården 
Hur fungerar samverkan mellan avdelningen och kommunen? Tre av informanterna uppgav 
att de inte har någon kontakt med kommunen för närvarande. ”Det fungerar bra”, svarade 
en informant. Någon annan tyckte inte att det fungerade så bra, ”det är dåligt, jag hoppas 
att det blir bättre den här gången”.  De resterande svaren från fem av de intervjuade var 
något oklara. ”Har inte kommit dit än” svarade någon, och andra visste inte. 
 
På frågan om de intervjuade visste vad en SIP är svarade två ja. 
 
En av de frågor vi hade med oss var om SIP och tidigare utskrivningssamtal hade gett den 
intervjuade det stöd som behövdes – som exempelvis med boende, sysselsättning och 
försörjning. Det visade sig vid intervjutillfället att fyra av informanterna vårdades på 
avdelningen för första gången så detta kunde de givetvis inte svara på. Bland resten i 
informantgruppen hade ingen fått någon SIP upprättad, således kunde enbart synpunkter på 
tidigare utskrivningssamtal lämnas. Ett av svaren från de sex intervjuade för vilka frågan var 
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relevant var ja, fast att det berodde på en närståendes stöd. Ett annat svar var att 
boendesituationen var mer stabil nu samt att denne hade bra nätverksstöd. Två 
respondenter nämnde även att de efter utskrivning vid det här vårdtillfället skulle få ett 
större stöd än innan vilket de tyckte var bra.  

 

Vet de intervjuade om vilka insatser från öppenvård och socialtjänst de har rätt till? 
Fyra svarade ja, fyra nej, en svarade ”inte riktigt” och någon annan sa att hen hade kunskap 
om några insatser men inte alla.  
 
Något annat vi gärna ville veta var vilken typ av stöd den intervjuade trodde behövdes för att 
känna sig trygg vid utskrivning. Tre personer betonar vikten av att kunna komma tillbaka till 
avdelningen när de behöver det. ”Att kunna komma till avdelningen och få hjälp är viktigt för 
mig” förklarade en av de tillfrågade och tillade att det även är viktigt att någon på 
vårdcentralen vet om dennes problem. Tre uppger att de skulle vilja ha mer kontakt med 
andra människor och ha ett mer socialt liv. Någon uttryckte: ”Att jag inte ska behöva vara så 
mycket själv i min lägenhet. Att jag får hjälp att komma ut och träffa lite folk.  
 
”Jag behöver någon att prata med regelbundet, det har jag inte. Och att jag vet när jag ska 
gå till distriktssköterskan” svarade en annan av de intervjuade. 
 
Ytterligare svar var: ”Boendestöd som jag ska få. Jag har kontakt med öppenvården men 
ibland är det jobbigt att gå dit och tala med dem också. Jag tyckte bättre om att gå till 
arbetsterapeuten som jag gick till förut” menade denne. En annan informant svarade: 
”Psykolog, öppenvårdskontakt och träffa läkare tills jag blir frisk”.  
 
”Eget boende”, menade en av de andra tillfrågade. En informant svarade att denne behövde 
all hjälp som kunde fås: ”Jag är van att skrivas ut och inte få någon hjälp”. 
 
 

7.1 Brukarrevisorernas reflektioner samverkan mellan avdelningen, 
kommun och öppenvård 

Ungefär en tredjedel av de tillfrågade svarade att de inte hade någon kontakt med 
kommunen för tillfället. En informant tyckte att det fungerade bra medan någon annan inte 
var av denna åsikt – det fungerade dåligt ansåg hen, och hoppades på att det skulle bli bättre 
den här gången. Fem av de intervjuade svarade att de inte visste eller inte hade kommit dit 
än. Fyra av tio intervjuade var inlagda för första gången vilket kan förklara några av svaren. 
 
En bråkdel av de intervjuade vet vad en SIP är och ingen har för övrigt fått någon sådan 
upprättad vad vi förstod. Således lämnas frågan om hur SIP har fungerat, obesvarad. Som vi 
tidigare nämnt vårdades vid intervjutillfället fyra informanter för första gången så dessa kan 
inte heller svara på frågan om tidigare utskrivningssamtal har gett det stöd som behövs. Då 
återstår reflektion över övriga svar från de sex personerna för vilka frågan är relevant.  
 
Majoriteten av dessa upplevde inte att de hade fått det stöd de behövde. Några svar är 
svårtolkade; ja, men att det berodde på en närståendes stöd. En annan informant förklarade 
att livssituationen var bättre nu med boende och stöd i nätverket. Utifrån dessa svar är vår 
uppfattning att de intervjuade i stort inte ansåg att de hade fått tillräckligt mycket stöttning 
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vid utskrivningen (här var alltså urvalet sex informanter då fyra av sammanlagt tio vårdades 
på avdelningen för första gången). 
 
Ungefär hälften av de intervjuade vet vilka insatser från öppenvård och social tjänst de har 
rätt till. På frågan om vilket stöd den intervjuade trodde sig behöva för att känna sig trygg vid 
utskrivningen svarade ungefär en tredjedel mer social kontakt, en tredjedel nämnde vikten 
av att kunna komma tillbaka till avdelningen när så var nödvändigt. Vidare svarar en 
intervjuad att denne är van att skrivas ut och inte få någon hjälp och önskade all hjälp som 
kunde fås. Ytterligare ett svar var eget boende.  

 

Vi brukarrevisorer upplever avdelning 25 som betydelsefull för de tre respondenter som 
uppgav att det finns möjlighet att komma tillbaka när så är nödvändigt. Här nämner vi på 
nytt vårdinsatsen ”Självvald inläggning” som visat sig fungera väl för såväl patient som 
verksamhet. Vidare gör vi reflektionen att några av svaren tyder på ett behov av att få stöd 
vad gäller socialt liv. Vi brukarrevisorer anser att livssituationen i många fall kan förbättras 
med insatser från kommunen – exempelvis boendestöd, kontaktperson, ledsagare eller 
personligt ombud. Detta kan göra stor skillnad för personer som på grund av sin psykiska 
ohälsa ofta hamnar utanför de platser där socialt umgänge faller sig naturligt.  
 
Lika viktigt som stöttning i vardagen med allt det praktiska är att bara få komma ut och göra 
lite roliga saker. Många som lever med psykisk ohälsa vill ha mer social kontakt men kommer 
sig inte för eller vill inte gå själv till olika aktiviteter. Det vill inte alltid vi brukarrevisorer 
heller göra så att få med sig boendestöd, kontaktperson eller ledsagare på sådant skulle i 
hög grad underlätta för personen. För ökad social kontakt finns också brukarorganisationer, 
patient- och anhörigföreningar, träfflokaler, sysselsättningsverksamhet. Våra erfarenheter är 
att stödinsatser som fungerar bra exempelvis kan leda till färre inläggningar – här finns 
mycket att vinna för både individen och samhället.  
 
Vid utskrivningen kan en checklista vara hjälpsam för patienten när denne lämnar 
avdelningen, i fall en sådan inte redan används. Ett exempel på en bra checklista är den som 
IFS Stockholm (Schizofreni förbundet) har tagit fram. Syftet är att säkerställa att personer 
med framförallt psykosproblematik inte blir lämnade helt ensamma vid utskrivningen utan 
kommer till ett hem som är förberett och anpassat för patientens behov. Checklistan hittar 
du här. 

 

Vi rekommenderar därför att avdelning 25 vid utskrivning är lyhörda för individuella behov 
och försäkrar sig om att informera om det stöd som finns att få i samhället: kommunens 
stödinsatser såsom boendestöd, kontaktperson/ledsagare och personligt ombud samt tipsar 
om brukarföreningar, patient- och anhörigföreningar och möjlig sysselsättningsverksamhet. 
Vi föreslår även att man tar hjälp av en checklista för att säkerställa att personen som skrivs 
ut får stöd och hjälp utifrån aktuellt behov.  
 
 

  

http://ifscs.se/wp-content/uploads/2016/11/Broschyr-Checklista-f%C3%B6r-webben-pdf..pdf
http://ifscs.se/wp-content/uploads/2016/11/Broschyr-Checklista-f%C3%B6r-webben-pdf..pdf
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8. Avslutningsvis 
I de sista två frågorna i intervjun vill vi höra vad våra informanter har att säga om helheten 

på avdelningen. Här finns även tillfälle att ta upp något som vi inte har frågat om.  

 

Sju av personer är positiva i sina svar om helheten. Bland de övriga tre svaren är en persons 

svar svårtolkat, en annan har inget att säga och en tredje har både positiva och negativa 

åsikter. Positiva synpunkter som framkom är att kontaktmannaskapet och övrig personal är 

bra, maten som serveras är god, rummen är stora vilket är positivt när man delar rum med 

någon.  

 

 

”Det har varit bra, personalen försöker”. 

”Bra avdelning”. 

”Accepterar vissa regler här och att jag inte är den enda som är inlagd här”  

”Bra, kontaktmannaskap är bra”. 

”Harmoni, med personal som är i bästa ålder”. 

 ”Bra, jag är nöjd”. 

”Jag tycker att det är bra personal och rummet jag ligger i är stort och bra”. 

”Bra personal. God mat. Väldigt bra säng. Viss mat är inte god”.  

 

 

En respondent kommenterade frågan: 

 

 ”De gör så gott de kan”. 

 

 

Och så till sist, vill den intervjuade ta upp något som vi inte hade nämnt? Sju personer hade 

inget att tillägga. Tre hade några saker att ta upp:  

 

 

”Det är inte populärt med egna idéer”. 

”Jag blir rastlös. Mycket gående i korridorerna”. 

”För lite personal och för mycket patienter med för olika behov. De hinner inte med”. 

”Det tar mig på allvar men de hinner inte med att gå ut och ta lite frisk luft till exempel”.  
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SLUTORD 

 
Avdelning 25 är en heldygnsvårdsavdelning där patienter kan vara inlagda en kortare eller 
längre tid. Det som fått mest beröm i vår brukarrevision är de mjuka frågorna: bemötande, 
kontaktmannaskapet och arbetet med att involvera närstående.  
 
När det gäller vården uppfattar vi att läkare och övrig vårdpersonal får ett gott betyg. 
Framförallt bemötandet där vårdpersonalen ägnar tid åt småprat och fika med patienterna 
uppskattas. Det är något som vi brukarrevisorer håller högt då vi anser att bemötande är en 
viktig faktor i behandlingen.  
 
Vidare får vi intrycket av att kontaktmannaskapet fungerar väl.  Ingen intervjuad uppgav att 
denne inte visste vem kontaktpersonen var. Det tycker vi brukarrevisorer är ett 
anmärkningsvärt gott betyg. Vår erfarenhet av heldygnsvård är att det är vanligt att 
patienter inte vet vem deras kontaktperson är och det kan också inträffa att ens 
kontaktperson är ledig då patienten vill ta upp saker med denne. Enligt intervjupersonerna 
är det inte så på avdelning 25 utan här verkar man ha utarbetat ett fungerande arbetssätt 
som uppskattas av de intervjuade. 
 
Information vid inskrivning fungerar bra och likaså informationen om det praktiska.  
Arbetet med anhöriga är även en fråga som berörs av vår brukarrevision. Där får 
avdelningen också ett gott betyg. Avdelning 25 har lagt ner ett stort jobb på detta område 
och det är något som vi uppfattar har gett ett gott resultat.  
 
Som vi ser det finns det en bra grund att bygga vidare på och här tänker vi exempelvis på att 
fundera över aktivitetsutbud och att betrakta aktiviteter som en del av vården. Vidare tror vi 
att det finns utvecklingspotential i att ytterligare involvera patienterna i behandlingen – 
patientutbildning, läkemedelsgenomgång, information kring tillstånd och biverkningar av 
mediciner. Att fler samtal önskades var också något som framkom under intervjuerna; såväl 
vardagligt småprat som terapeutiska samtal. Vår erfarenhet är att samtal är en viktig del i 
läkningsprocessen.  
 
Sammantaget får vi intrycket att avdelning 25 är en bra avdelning att vara på där det visas 
intresse och omsorg om patienterna och anhöriga. Majoriteten av våra informanter är nöjda 
med den vård som ges. Avdelning 25 har på många punkter lyckats bra och det är värt att 
uppmärksamma.  
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UTVECKLINGS- OCH FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG 
 

 
 
Vårdmiljö 
 

 Tillför färg i lokalerna för att stimulera sinnena. Vill man inte måla om kan man hänga 

upp textilier på väggarna för att pigga upp väggarna.  

 Vid ombyggnation överväg att få till en innergård dit patienter kan gå för att hämta 

luft, känna vinden i ansiktet och fånga några solstrålar. 

 Variera måltidernas kolhydratkällor i större utsträckning.  

 Individanpassa portionerna vid måltiderna.   

 Patientkyl på avdelningen där patienter kan förvara dryck och annat som ska serveras 

svalt. 

 

Aktiviteter 
 

 Utöka utbudet av aktiviteter. Anpassa efter alla åldrar. Fråga vad patienterna vill göra. 

Tänkt kreativt kring aktiviteterna samt ta stöd i vad forskning pekar på.  

 Fler aktiviteter där man får röra på sig, fler aktiviteter utomhus, mer promenader. 

 Informera om och tydliggör de schemalagda aktiviteterna så att alla patienter vet att 

de finns.  

 Gå igenom spel och pussel och se till att samtligt är komplett.  

 Upplåt ett rum som kan användas till flera olika aktiviteter – exempelvis mindfulness, 

yoga, avslappning, samtal, målning, skrivande och pysslande. Införskaffa material för 

kreativt uttryck.  

 Motionscykel eller om möjligt löpband.  

 Patientdator på avdelningen så att alla patienter kan använda denna för att betala 

räkningar, kolla mejl och surfa.  

 DVD:spelare och några filmer för att förgylla kvällarna.  

 

 

Bemötande 
 

 Eftersom detta är så uppskattat vill vi ta upp det här även om vi har fått uppfattningen 

att personalen är bra på detta: Sträva efter mer tid för småprat och informella samtal 

med patienterna.  
 Lova inte patienten något som inte kan hållas. Motivera avslag på patienters 

synpunkter. 
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Information och kommunikation 
 

 Ställ fler frågor till patienterna för att säkerställa att information gått fram. 

 Synliggör vad gäller information om schemalagda aktiviteter.  

 Informera mer om patientens tillstånd. 

 Informera mer om medicinerna, hur de fungerar, eventuella biverkningar. 

 Patientutbildning.  

 

 

Vård och behandling 
 

 Aktivitet som en del av behandlingen: öppna upp för nya aktiviteter med goda 

hälsoeffekter.   

 Motivera och stimulera patienterna till mindre passivitet.  

 Tillhandahålla boll- eller kedjetäcke för utlån eller för användning i ”multirummet” för 

avslappning. Informera patienterna att möjligheten finns. 

 Låt återhämtade personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa föreläsa på 

avdelningen. Ta hjälp av brukarorganisationer, patient- och anhörigföreningar.  

 Anställ personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa på avdelningen, 

”medarbetare med brukarerfarenhet”.  

 

 

Inflytande och delaktighet 
 

 För in patientens åsikt om mediciner och behandling i journalen. Dels ökar det 

delaktigheten för patienten och dels underlättar det vid ändringar i behandlingen. 

(Läkaren vet vad patienten tycker om behandling och varför en patient slutar med en 

viss medicin). 

 Reflektera över om vårdinsatsen ”Självvald inläggning” är något att diskutera och 

framföra på ledningsnivå.  

 

 

Samverkan mellan avdelningen, kommunen och öppenvården 
 

 Informera mer om möjlighet till SIP.  
 Informera i större utsträckning om vilka stödinsatser kommunen och övriga instanser i 

samhället kan tillhandahålla för att stötta patienten när denne lämnar avdelningen.  

 Berätta i de fall det finns behov av socialt stöd om insatser som boendestöd, 

kontaktperson, ledsagare, brukarorganisationer, patient- och anhörigföreningar, 

träffpunkter.  

 Lyhördhet för patientens behov och önskemål vid utskrivning. Ta hjälp av en checklista 

för att säkerställa att patienten får fortsatt stöd efter vårdtiden.  Checklista inför 

utskrivning 

http://ifscs.se/wp-content/uploads/2016/11/Broschyr-Checklista-f%C3%B6r-webben-pdf..pdf
http://ifscs.se/wp-content/uploads/2016/11/Broschyr-Checklista-f%C3%B6r-webben-pdf..pdf
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Bilaga 1 

 

Intervjumall Avdelning 25 Psykiatriska kliniken Vrinnevisjukhuset, 

Norrköping 
 

 

(Förnamn:) 
Kön: 
Ålder:  
Hur många gånger har du vårdats på avdelning 25? 
 

Vårdmiljö/Lokal 
1. Vad tycker du om lokalerna? 

2. Vad tycker du om städningen på avdelningen? 

3. Hur är maten på avdelningen? 

4. Hur upplever du det att dela rum med en annan patient?  

5. Vad tycker du om de rökfria lokalerna? 

Aktiviteter 
6. Hur upplever du utbudet av aktiviteter som erbjuds på avdelningen? 

7. Vilka aktiviteter deltar du i? 

8. Vilka aktiviteter deltar du inte i? 

9. Om du får välja fritt vad skulle du önska för aktiviteter på avdelningen? 

Bemötande 
10. Hur upplever du den vård och det stöd du får av personalen? 

11. Vad tycker du om personalens bemötande? 

12. Hur upplever du kontakten med dina kontaktpersoner? 

13. Vad är viktigt för att du ska känna dig respekterad av personalen (Sjuksköterska, läkare, 

mentalskötare)? 

14. Vad är viktigt för att du ska känna dig trygg på avdelningen? 

Information till patienterna 
15. Vad tycker du om informationen angående praktiska ting som mattider, besökstider, 

rökrutor, som du fick vid inskrivningen?  

16. Upplevde du säkerhets- och hygienreglerna som rimliga på avdelningen? 

Behandling 
17. Om du fick välja helt fritt – vilken vård, stöd, hjälp skulle du allra helst vilja ha? 

18. Har du någon möjlighet att tycka till om avdelningen och den vård du får? 

19. På vilket sätt? 

20. Vad har du fått för information om ditt tillstånd? 

21. Vad har du fått för information om din medicinering? 

22. Vad har du fått för information om medicinernas biverkningar?  
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23. Har du en individuell vårdplan? 

24. Har du någon närstående?  

25. Hur upplever du kontakten mellan avdelning 25 och din närstående?  

26. På en slutenvårdsavdelning ska man få frågan om avdelningen får tala om för närstående var 

du befinner dig och upplysa dem om ditt tillstånd. Har du fått information om detta?  

27. Vill du involvera din närstående mer i vården när du är på avdelningen än vad som görs idag? 

Samverkan mellan Psykiatriska kliniken Norrköping, avd. 25 och 

kommunen 
28. Hur upplever du samarbetet mellan Psykiatriska kliniken Norrköping, avd. 25 och 

kommunen? 

29. Vet du vad en SIP är? SIP är en Samordnad Individuell Plan med samordning av insatser från 

sjukvården (landstinget) och socialtjänsten (kommunen). 

30. Har du fått en SIP upprättad? 

31. Har SIP:en och tidigare utskrivningssamtal gett dig det stöd du behöver t ex boende, 

sysselsättning och försörjning? 

32. Vet du vilka insatser från öppenvården och socialtjänsten du har rätt till? 

33. Vilken typ av stöd känner du att du behöver för att känna dig trygg vid utskrivning? 

Avslutningsvis 
34. Vad har du att säga om helheten på avdelningen? 

35. Är det något annat du vill ta upp som vi inte har nämnt? 
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Bilaga 2  
 
Denna försäkran gäller för brukarrevisorer inom RSMH, 802005-6985. 
Härmed intygar jag att jag har tagit del av och förstått bestämmelserna i offentlighets- och 

sekretesslagen (bilaga) om vad som gäller för mig utifrån det uppdrag jag har för RSMH. 

 

Jag försäkrar att jag inte talar om eller på annat sätt för vidare sådant som jag under uppdraget 

får reda på rörande enskilda personers personliga förhållanden så som till exempel enskilds 

hälsotillstånd. 

 

Jag för inte heller vidare information jag får under uppdraget som gäller förhållanden i de 

verksamheter jag reviderar på uppdrag av RSMH. 

 

Jag har förstått att det gäller under den tid jag är uppdragstagare och för all tid därefter. 

Jag försäkrar att jag kommer att återlämna alla dokument och all annan information när mitt 

uppdrag är slutfört. 

 

Jag är medveten om att jag bryter mot tystnadsplikten i sekretesslagen om jag inte följer 

sekretessbestämmelserna på rätt sätt. Jag vet att brott mot bestämmelserna kan leda till åtal för 

brott mot tystnadsplikten. 

 

Jag är vidare medveten om att jag vid brott mot tystnadsplikten omgående mister mitt uppdrag 

för RSMH och att kvarvarande ersättning kan komma att ej betalas ut. 

 

 

 

.....................................................................................  

Ort och datum  

 

 .............................................…………………………………………………………… 

 

Uppdragstagares namn och namnteckning  

............................................…………………………  

Uppdragstagares personnummer  Bevittnat av företrädare för RSMH 

 

    ……………………………………… 
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Sekretessbelagd information och företagshemligheter  

Förhållandet mellan uppdragsgivare och uppdragstagare grundar sig på ömsesidig lojalitet och 

ömsesidigt förtroende. Uppdragstagare ska under sitt uppdrag, likväl som efter att detta 

upphört, iaktta diskretion rörande organisationens angelägenheter samt iaktta sekretess 

beträffande uppgifter som uppdragstagaren till följd av sitt uppdrag fått kännedom om och 

vars yppande kan medföra men för organisationen, dess medlemmar eller andra enskilda 

personer. 

 

Uppdragstagare för RSMH kan under uppdragets fullgörande komma att få tillgång till 

information som är sekretessbelagd enligt bestämmelserna i Offentlighets- och sekretesslagen 

(2009:400). Av särskild betydelse är den sekretess som gäller till skydd för uppgift om 

enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden i till exempel vårdens eller 

socialtjänstens verksamhet.  Den som behöver service, vård och hjälp ska kunna vara trygg 

och säker på att inga känsliga uppgifter lämnas vidare till obehöriga. 

 

Muntliga uppgifter eller skrivna handlingar får inte lämnas vidare till utomstående. Observera 

att ”utomstående” i detta sammanhang även innefattar din familj och dina vänner. 

Anställda/Ansvariga i verksamheten eller andra uppdragstagare, som inte behöver uppgiften 

för sitt eget arbete räknas också som utomstående. Det är av största vikt att sekretessbelagda 

uppgifter inte sprids vid tillfällen där dessa uppgifter inte ska tas upp eller obehöriga personer 

kan lyssna. Detta kan gälla på tåget, bussen eller andra platser dit allmänheten har tillträde. 

Observera att ovanstående även gäller sekretessbelagd information som man har fått inför ett 

uppdrag.  

 

Vidare kan anställd/uppdragstagare vid RSMH få del av sådan information som berör affärs- 

eller driftförhållanden i verksamheter som får anses näringsdrivande och som huvudmannen 

för denna belagt med sekretess; se lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter. Sådan 

information får självklart inte heller spridas i en vidare krets än vad som är nödvändigt för 

uppdragets fullgörande.  
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Bilaga 3  
 
Vad har du för åsikter om avd 25? 
 
Det vill vi gärna veta! Vi ska göra en brukarrevision om hur du upplever avd 25. Det går ut på 
att ta reda på vad som fungerar bra, vad som fungerar mindre bra samt om du har förslag till 
förbättringar eller önskemål om avd 25. Din åsikt är viktig! 

 
Vi som gör Brukarrevisionen heter Jens, Vladimir, Maria och Sylvia och vi har egen 
erfarenhet av psykisk ohälsa och vi kommer till avdelningen den 13 oktober.  
 
Vi skulle därför vilja intervjua dig (du kommer att vara helt anonym) om bland annat vad du 
tycker om personals bemötande och vad du tycker om avd 25. 
 
 Vi har tystnadsplikt! Ingenting som sägs under intervjuerna kommer att kunna kopplas till 
dig som person.  
 
Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta.  
Intervjun tar max en timme.  Som tack för din medverkan kommer du att få en biobiljett på 
SF för hundra kronor.  
 
Vi kommer att sammanställa resultatet i en rapport. Du som intervjuats kommer inte att 
kunna identifieras utifrån de svar du ger. 
Om du har frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta samordnare: 
Fredrik Gothnier 070- 420 82 59 eller fredrik.gothnier@rsmh.se 
 

Tack för din medverkan! 
 

 
 

mailto:fredrik.gothnier@rsmh.se
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