
Självskattning och 
bedömningsformulär i primärvården

- same, same, but more!



http://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2014/12/A5-

Handbok-f%C3%B6r-uppf%C3%B6ljning-med-hj%C3%A4lp-av-

ORS-SRS.pdf

Region Västerbotten har 

tagit fram en handbok för hur 

man kan jobba med 

uppföljning med ORS och 

SRS

http://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2014/12/A5-Handbok-f%C3%B6r-uppf%C3%B6ljning-med-hj%C3%A4lp-av-ORS-SRS.pdf


För att skapa en arbetsallians med någon 

behöver jag veta:

Vem är det som sitter på pallen?

Hur ser just den här pallens tre ben ut? 



Vad ska jag säga till patienten?



”Välkommen hit! Innan vi börjar samtalet skulle jag vilja att du fyllde i den här skattningsskalan (ORS). 

Som du ser är det är det 4 områden där du själv får skatta hur du har det i livet. 

Det är din egen uppfattning och upplevelse av hur du har det i livet som är viktig, inte vad andra 

tycker och tror. 

Det 1:a området, individuellt, handlar om ditt personliga välbefinnande. Hur mår du? 

Det 2:a området handlar om nära relationer. Hur är din relation till din familj och andra som du har 

nära relationer till? 

Det 3:e området är hur du har det socialt. Hur upplever du din situation när det gäller arbete, skola 

och vänner? 

Det 4:e området kallas allmänt och där skattar du livet som helhet. 

Sätt ett kryss på linjen så som du tänker att du haft det den senaste veckan, inklusive idag. 

Längst till vänster betyder att du inte alls är nöjd och längst till höger betyder att du är nöjd. Om du 

kan fylla i skattningsskalan nu ska jag berätta mer om varför vi gör det här efteråt.”



Vad gör man när resultaten är dåliga?



I början när man använder ORS/SRS och aggregerar sina data i 

ett program där man jämförs med andra så har de allra flesta 

låga siffror. 

I feedbackarbetet med klienten hittar man det som just den 

enskilde klienten behöver för att livssituationen skall förändras. 

Då kan man använda rätt insats för just den klienten och göra det 

möjligt för klienten att förändra sitt liv.

• För en dialog med de klienter som det inte går framåt med

• Använd kollegor och reflektera, ta hjälp, handledning





Vad gör vi om patienten är nöjd, men 
det faktiskt inte blir bättre?



Om klienten genom skattningen på SRS visar att han eller hon är väldigt 

nöjd med samtalen, att samtalen, till exempel, är till hjälp för att stå ut i 

tillvaron, nöjer vi inte oss med det. 

Vi påtalar att ”Det är inte tillräckligt att vi hjälper dig att stå ut i ditt liv mellan 

samtalen och det kanske inte heller är bra om vi hjälper dig att stå ut i en 

dålig tillvaro. Vi vill verkligen att det ska bli en förändring för dig och vi 

behöver anstränga oss ännu mer för att lyckas”.

Det är viktigt att fånga upp vad det är som klienten är missnöjd med 

vid de tillfällen som skattningarna är lägre på SRS, för att få veta hur man 

ska arbeta vidare.



När patienter skattar SRS, kan de vara 
ärliga när de samtidigt är i 
beroendeställning?



Vi kan inte ta för givet att klienterna alltid vågar säga 

vad de tycker om vårt arbete.

Vi måste aktivt bjuda in klienten till att våga vara kritisk. 

Vi måste berätta att det inte bara är bra siffror som vi är 

ute efter, utan att vi gärna vill höra vad de tycker då det 

kommer att hjälpa oss i vårt arbete.



http://www.skelleftea.se/socialkontoret/innehallssidor/bifogat/orssrs2010.pdf

http://www.skelleftea.se/socialkontoret/innehallssidor/bifogat/orssrs2010.pdf










Det kommer mera: 

17 instrument och metoder 

för att mäta psykisk hälsa



https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/verktyg-stod-och-metoder/instrument-och-metoder-for-att-mata-

psykisk-halsa/

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/verktyg-stod-och-metoder/instrument-och-metoder-for-att-mata-psykisk-halsa/
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Vad säger Socialstyrelsen?

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18907/2012-12-9.pdf

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18907/2012-12-9.pdf


Samma juridiska regelverk 

som vid annan utredning

”Användningen av standardiserade bedömningsmetoder 

ska ske inom ramen för det regelverk som finns rörande 

bedömningar, utredningar och uppföljningar.”

”Bestämmelser om sekretess och om hur handlingar 

ska hanteras och förvaras gäller också för information 

som insamlats med standardiserade 

bedömningsmetoder.”
(s.14)



Standardiserade 

bedömningsmetoder minskar 

professionaliteten!

Sant eller falskt?



”Det har att göra med att en uppfattning om att praktiken 

blir alltmer instrumentell. Men det är viktigt att komma 

ihåg att standardiserade bedömningsmetoder endast 

bidrar med en del av den information som samlas in vid 

en utredning. 

De professionella har en nyckelroll eftersom det är de 

som gör den sammanvägda slutgiltiga 

helhetsbedömningen – inte bedömningsmetoden!”

(s.16)



Det går inte att mäta 

psykiska/sociala fenomen på ett 

meningsfullt sätt!

Sant eller falskt?



”Det finns de som hävdar att det inte går att mäta 

tillstånd och behov hos individer på ett meningsfullt sätt. 

Andra menar dock att det är möjligt att undersöka 

sådant som människor upplever genom att mäta 

människors beskrivningar.”

”Det är viktigt att komma ihåg att mätningar av 

verkligheten inte är detsamma som denna, utan endast 

ett mer eller mindre grovt mått på något som 

representerar verkligheten.”
(s.17)



Patienterna/klienterna tycker inte 

om standardiserade 

bedömningsmetoder!

Sant eller falskt?



”Det finns ibland en farhåga bland professionella att 

berörda personer kan komma att känna sig besvärade av 

att standardiserade bedömningsmetoder används. 

De få studier som behandlar denna fråga, liksom 

erfarenheterna i pågående utvecklingsarbeten på 

Socialstyrelsen, visar att personer tvärtom ofta uppskattar 

att svara på frågor utifrån färdiga formulär. 

De känner sig inte utpekade eftersom frågorna i 

bedömningsmetoden ställs till alla i målgruppen.”

(s.16)



”Att implementera en ny 

bedömningsmetod kräver 

både tid och resurser.”

(s.17)



Det kommer ännu mera: 

Fler instrument och metoder 

för att mäta psykisk hälsa….



www.fbanken.se

http://www.fbanken.se/


http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/sokimetodguidenforsocialtarbete

http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/sokimetodguidenforsocialtarbete


maria.nystromagback@skl.se

072- 546 15 28

Twitter: @marianystrom


