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Presentation

• Karin Johansson Verdandi-Brandkärr projektledare

• Arbetar med metoden social kontaktverksamhet i Nyköping och 
Eskilstuna

• Har tidigare gjort brukarstyrd brukarrevision i Nyköping, 2014 och 2016



Metod

Brukarstyrd Brukarrevision:

• Bygger på brukares egna erfarenheter och genomförs av sk
brukarrevsiorer

• Är i enkätform för att förenkla insamlande och analys

• Rekommenderas av Socialstyrelsen som ett instrument i det systematiska 
kvalitetsarbetet.

• Är ingen vetenskaplig mätmetod, men just den här revisionen har 
kvalitetssäkras av FOU i Sörmland



Uppdraget

”Att ur ett 
användarperspektiv 

göra en utvärdering av 

missbruksvården 

i hela Sörmland”



Resultat
Regionen Kommunerna

1254 unika 
personer

842 svarade

67 % 

167 unika 
personer

143 svarade

85 % 



Insamling av svar i Regionen

Västra Katrineholm 72 %

Södra Nyköping 70 %

Norra Eskilstuna 58 %



Målgrupp och bakgrundsfakta
Regionen Kommunerna
• 64 % KVINNOR

• 4 %  av de svarande är över 65 år

• 52 % hade boende och arbete

• 23 PERSONER (3 %) saknade bostad

• 42 % svarar att de är aktuella pga alkohol 
och/eller narkotika samt blandmissbruk

• 21 % söker för ”missbruk” och 
”missbruk och psykisk ohälsa” 

• 54 % i gruppen ”missbruk” och 
”missbruk och psykisk ohälsa”  är MÄN

• 32 % KVINNOR

• 6 % är över 65 %

• 40 % har boende och arbete

• 11 PERSONER (8 %) saknade 

bostad

• 57 % hade ett missbruk och psykisk 

ohälsa

• 35 % hade ett missbruk



Tillgänglighet
Regionen Kommunerna

• Alla alternativ för att få en 
första kontakt användes

• 35 % fick vänta längre än en 
månad

• 30 % tyckte det var svårt att 
komma i kontakt

• 56 % angav att det inte fanns 
möjlighet till spontan kontakt

• 93 PERSONER (12 %) 
angav att de nekats 
behandling pga medicinering

• Alla alternativ för att få en första 
kontakt användes

• 40 % fick hjälp inom en vecka

• 87 % tyckte det var lätt att komma 
i kontakt

• 70 % angav att det fanns 
möjlighet till spontan kontakt

• 17 PERSONER (12 %) angav att 
de nekats behandling pga
medicinering



Tillgänglighet
Brukarrevisionernas kommentar:

• Motivation är en färskvara, enkelhet i kontakt och spontan kontakt en 
nödvändighet.  

• Att nekas behandling är bekymmersamt 



Avgiftning och tillnyktring
Region Kommunerna

• 67 % har inte fått avgiftning

• Alla vägar (återigen) som kan 
slussa vidare till avgiftning har 
använts

• 31 % har nekats avgiftning 
eftersom de inte haft en 
planering med socialen

• 30 % fick vänta mer än två 
veckor för fortsatt vård

• 33 % har inte fått avgiftning

• Alla vägar (återigen) som kan 
slussa vidare till avgiftning har 
använts

• 19 % har nekats avgiftning 
eftersom de inte haft en 
planering om fortsatt vård

• 50 % fick fortsatt vård inom 
tre dagar, 14 % fick vänta 
längre än två veckor



Avgiftning
Brukarrevisionernas kommentar:

• Det är fler som behöver avgiftning än som får det. 

• För många lång tid mellan avgiftning och fortsatt vård. 

• Fundera vidare på varför avgiftningen ska vara villkorad 



Stödets utformning och innehåll
Regionen Kommunerna

• 61 % svarar nej eller vet inte 
om de har en nedskriven 
planering 

• 18 % har en SIP

• 37 % svarar att vården 
uppfyller deras behov delvis, 
10 % säger nej

• 69 % svarar att anhöriga inte 
fått stöd

• 53 % svarar nej eller vet inte 
om de har en nedskriven 
planering 

• 21 % har en SIP

• 33 % svarar att vården 
uppfyller deras behov delvis, 
12 % säger nej

• 50 % svarar att anhöriga inte 
fått stöd



Stödets utformning och innehåll
Brukarrevisionernas kommentar:

• Brukare måste veta vilken planering som är gjord. 

• Samverkan behöver förstärkas. 

• Ta reda på vad som saknas i behandlingen.

• Stödet till anhöriga behöver utvecklas mer. 



Delaktighet
Regionen Kommunerna

• 43 % har inte eller vet inte om 
de fått vara med och påverka 
planeringen

• 38 % har inte eller vet inte att 
de fått påverka valet

• 50 % har inte eller vet inte om 
de fått information om regler 
och förhållningssätt

• 33 % har inte eller vet inte om 
de fått vara med och påverka 
planeringen

• 28 % har inte eller vet inte om 
fått påverka valet

• 24 % har inte eller vet inte om 
de fått information om regler 
och förhållningssätt



Delaktighet
Brukarrevisionernas kommentar:

• Delaktighet påverkar både tillit och motivation. 

• Att ge information så att den når fram är viktigt så man inte riskerar att 
göra fel och kanske drabbas av sanktioner. 



Bemötande och miljö
Regionen Kommunerna

• 130 PERSONER (17 %) 
känner sig otrygga

• 88 % bemötta med respekt

• 87 % kan framföra sina åsikter

• 86 % är nöjda med lokalerna

• 13 personer (9 %)
känner sig otrygga

• 91 % blir bemötta med respekt

• 91 % kan framföra sina åsikter

• 89 % är nöjda med lokalerna



Bemötande och miljö
Brukarrevisionernas kommentar:

• Att så många känner sig otrygga är något att arbeta vidare med. 

• Gott resultat i övrigt



Sekretess och beslut
Regionen Kommunerna

• 84 PERSONER (11 %) svarar 
att personalen pratar bakom 
ryggen

• 43 % svarar nej eller vet inte om 
de fått information om sekretess 
och samtycke.

• 78 % har svarat att de inte fått 
eller vet inte information om att 
de kan överklaga

• 17 PERSONER (12 %) tycker att 
personalen pratar bakom ryggen

• 30 % svarar nej eller vet inte om 
de fått information om sekretess 
och samtycke.

• 71 % har svarat att de inte fått 
eller inte vet om de fått 
information om att de kan 
överklaga



Sekretess och beslut
Brukarrevisionernas kommentar

• Prata bakom ryggen, kan vara korrekt upplevelse, något att arbeta vidare 
med. 

• Säkerställ att information når fram. 



Framtiden
Regionen Kommunerna

• 36 % svarar att 
behandlingen inte leder, 
eller inte vet om den leder 
till en förändring

• 71 % säger ”nej” eller ”vet 
inte” om de har en 
uppföljning planerad för 
dem. 

• 19 % svarar att 
behandlingen inte leder, 
eller inte vet om den 
leder, till en förändring

• 64 % säger ”nej” eller 
”vet inte” om de har en 
uppföljning planerad för 
dem. 



Framtiden
Brukarrevisionernas kommentar

• Möjlighet till förbättring! 

• Ta sikte på framtiden är viktigt för ett lyckat behandlingsresultat. 

• Man måste fråga vad behandlingen ska leda till.



De svarandes fria kommentarer:

• ”Jag är jättenöjd med den behandling jag får och att 
personalen haft samma problematik så de faktiskt förstår”

• ”Utbildning och sekretess bör förbättras. Kommunikation 
personal/klient måste förbättras”

• ”Jag är väldigt tacksam för all den hjälp. Den har varit 
livsavgörande för mig.”

• ”Mycket info om våra skyldigheter men ingen info om våra 
rättigheter”



De svarandes fria kommentarer:

• Jag har fått ett enormt stort stöd av denna vård samt 
känt en stark trygghetskänsla av den vårdande personalen

• Långa kötider o personal som slutar titt som tätt

• Har vid flera tillfällen hört behandlare/doktorer prata högt 
om och pratat skit om vårdtagare

• Blev nekad behandling då det fanns andra med "större" 
behov Alla borde ha rätt till vård

• Samspel mellan vårdinrättningar fungerar ej

• Tänk på de äldre?



De svarandes fria kommentarer om enkäten:

• Bra att kunna uttrycka vad man tycker om vården

• Den kändes lite väl specialformad, anpassad för personer 
i/med ganska extrema situationer/problematik, om den nu 
ska gälla samtliga patienter

• Jag tycker att enkäten var bra för att den tog upp frågor 
som jag inte har tänkt på förut

• Bra att få fylla i på plats, för annars blir det inte av



Brukarrevisorernas egna reflektioner:

• Bra bemötande från både personal och brukare

• Återkommande problem är brist kommunikation och 
delaktighet 

• Tydliga behandlingsplaner och varför man får vård

• Brister i trygghet och sekretess måste åtgärdas,
lösning kan finnas i lokalernas utformning, tex lyhördhet 

• Varför skillnader i kön och ålder?

• Väntrummen var olika utformade. En del bra, andra dåliga

• Stora skillnader i kommunernas verksamheter



Uppföljning?
• Är vården så bra som den kan vara?

• Är den likvärdig över länet?

• Hur når vården de som är över 65 år?

• Varför är det inte många som har arbete trots att de är under 65 år?

• Anpassa vård för kvinnor med missbruk? Psykiatri för män?

• Hur får man till en brukarvänlig kommunikation?

• Hur kan man göra brukaren delaktig och trygg?

• Hur säkerställer man att sekretess råder både i teori och praktik?

• Varför har så många inte fått avgiftning?

• Hur utvecklar man samverkan mellan region och socialtjänsterna? Göra flera ”sip-ar”?

• Vilken är anhörigas roll och vilken betydelse har de inom vård och behandling?

• Hur kan kommunerna samverka för att ge brukarna fler behandlingsmöjligheter?

• Varför upplever så många att de inte kan överklaga beslut?



Uppföljning

Möjliggöra för mer brukarmedverkan på 

• Individnivå

• Verksamhetsnivå

• Systemnivå

En brukarstyrd brukarrevision är ingen revision

Två är en utveckling av vården!



Tack för att vi fick 
komma!


