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Inledning 
 

Vård och omsorg ska även utvärderas av de som använder den. Det borde vara en självklarhet. Det är 

trots allt den som erhåller en insats som bäst vet hur insatsen fungerar för honom eller henne. Därför 

är det av avgörande betydelse att brukarnas synpunkter och erfarenheter tas tillvara - såväl för att 

kunna förbättra insatsen som för att ge brukarna reellt inflytande.  

 

Begreppet brukarinflytande innebär att den som använder en samhällsinsats också har inflytande 

över dess utformning och innehåll. För att uppnå brukarinflytande behöver olika metoder tas fram 

och implementeras. En sådan metod är brukarstyrd brukarrevision.  

 

Brukarinflytande är ett nytt arbetsfält för många organisationer inom vård och omsorg. Det kan 

upplevas svårt att skapa fungerande former för brukarinflytande samtidigt som behovet av detta är 

stort. I utvärderingen av psykiatrireformen lyfts brukarrevision fram som en metod som landsting, 

kommuner och brukarorganisationer bör ta initiativ till, för att öka brukarinflytandet och därigenom 

höja kvaliteten på vård och omsorg.1 

 

En brukarrevision är en kvalitetsundersökning av en psykiatrisk eller socialpsykiatrisk verksamhet 

som utförs av personer med egen erfarenhet av psykisk funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa. 

Brukarrevisionen beskriver på ett tydligt och konkret sätt vad som fungerar bra i verksamheten och 

vad som behöver förbättras samt lämnar ett antal utvecklingsförslag. Resultatet presenteras för 

ledning, personal och brukare.  

 

Den egna erfarenheten av psykisk ohälsa och det så kallade inifrånperspektiv som den medför ser vi 

som en betydande tillgång i utförandet av brukarrevisionen. 

 

Varför brukarrevision? 
Socialstyrelsen understryker att verksamhetsutveckling ska grunda sig på ett så tillförlitligt underlag 

som möjligt, och att man därför bör arbeta enligt evidensbaserad praktik2. I evidensbaserad praktik 

vägs tre kunskapskällor samman och anses likvärdiga - vetenskaplig kunskap, professionens expertis 

och brukarens perspektiv. Brukarrevisioner kan därför ses som ett viktigt led i en utveckling mot att 

arbeta evidensbaserat.    

 

Syftet med brukarrevisionen är att förbättra kvaliteten i verksamheten genom att identifiera 

tillgångar, svagheter och utvecklingsmöjligheter. Här spelar brukarna en nyckelroll. Förutom deras 

gedigna erfarenhet av verksamheten har de även ett unikt inifrånperspektiv; erfarenhetsbaserad 

kunskap om hur det är att leva med psykisk ohälsa. När denna rika kunskapsresurs tas tillvara kan 

den bidra till både förståelse och utveckling av verksamheten.  

 

Brukarnas beroendeställning gentemot verksamhetspersonalen försvårar en öppen och ärlig dialog. 

Då brukarrevisionen är oberoende från verksamheten och brukarens anonymitet garanteras blir det 

                                                           
1 Välfärd och valfrihet? Socialstyrelsen 1999 

2    www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/attarbetaevidensbaserat  

http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/attarbetaevidensbaserat
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lättare att framföra kritik utan rädsla för att drabbas av repressalier. Svaren blir därmed mer 

rättvisande.  

 

Brukarrevisionen innebär att brukarna får ett verkligt inflytande. Genom att tillfråga brukarna och 

basera förbättringsarbetet på deras svar känner sig brukarna uppskattade och sedda, vilket i 

förlängningen kan öka förtroendet för verksamheten. Om brukarnas förtroende ökar och deras 

livssituation blir bättre får även personalen ett bättre arbetsklimat. Dessutom stärks personalen av 

respondenternas positiva feedback.     

 

Den egna erfarenhetens roll i brukarrevisionen 
De som utför revisionen kallas brukarrevisorer och har egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller psykisk 

funktionsnedsättning. Många gånger har de även egen erfarenhet av dessa typer av verksamheter. 

Revisorernas inifrånperspektiv genomsyrar hela utförandet; alltifrån att ta fram frågor, göra 

intervjuer till att sammanställa resultatet.  

 

Den självupplevda kunskapen skapar trovärdighet och bidrar till ett mer jämbördigt möte med 

brukarna. Brukarna får därmed lättare att öppna upp och prata om sådant som kan vara känsligt eller 

svårt. Vidare kan brukarrevisorerna tack vare sina erfarenheter ställa relevanta följdfrågor.  

 

Intervjusituationen kan bidra till återhämtning hos den som blir intervjuad. I och med sitt 

inifrånperspektiv blir det möjligt för revisorerna att förmedla genuin förståelse för brukarens 

livssituation. Denna speglingseffekt kan ha ett terapeutisk värde. Brukarevisorerna blir dessutom 

levande exempel på att det går att bli bättre i sin psykiska hälsa - till och med till den grad att man 

kan lönearbeta. Det inspirerar och ger hopp.                  

 

En brukarrevision stärker även utförarna. Psykisk ohälsa är ett område som än idag är belagt med 

mycket tabun och skam, och personer med psykiska funktionsnedsättningar möts många gånger av 

misstro och fördomar i samhället.3 I brukarrevisionen lyfts istället revisorernas erfarenhet av psykisk 

ohälsa upp som en tillgång.   

 

Den egna erfarenheten kan ge en annan förståelse och analys av intervjumaterialet än om personal 

eller forskare hade gjort undersökningen. Dessutom får man en granskning utifrån, med en ”ny 

fräsch blick” på verksamheten.   

 

Brukarevisonens grundprinciper 
Verkligt inflytande för omsorgstagarna. Brukare upplever ofta att man inte kan göra sin röst 

tillräckligt hörd. Med den metod som vi förespråkar ökar möjligheten för den enskilde och gruppen 

att förändra detta. 

 

Dialog och ömsesidiga mål. Brukarrevisionen genomförs i samförstånd och ständig dialog med 

personal och ledning, som noggrant informeras om nyttan med en revision. Det bidrar till ett 

engagerat förbättringsarbete där båda parter delar samma mål - verksamhetens utveckling.   

                                                           
3 Mer om detta finns att läsa på hemsidan för projektet (H)järnkoll: www.hjarnkoll.se 

http://www.hjarnkoll.se/
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Anonymitet. De brukare som medverkar garanteras anonymitet. På så sätt ökar deltagarnas vilja att 

vara öppna och ärliga i sina svar. 

 

Oberoende. Brukarrevisionen är en extern revision av verksamheten. Brukarrevisorerna utför 

undersökningens alla moment; planering, materialinsamling, sammanställning, analys, 

rapportskrivning och presentation av resultatet för verksamhet och brukare. Detta ger en högre 

trovärdighet än om undersökningen görs av verksamheten själv.   

 

Ökad kvalitet i omsorgen. Resultatet av undersökningen är brukarnas bild av hur omsorgen fungerar. 

Vår erfarenhet är att den bilden är avgörande för att kunna fastställa och utveckla kvaliteten i 

verksamheten. 

 

Viktiga ledstjärnor i våra revisionsarbeten 
 

 Vårdens och omsorgens kvalitet ska vara hög och fortlöpande utvärderas för att utvecklas. 

 Vård- och omsorgstagare ska stå i centrum för all vård- och omvårdnadsutveckling. 

 Patienternas och omsorgstagarnas röster måste bli hörda och respekterade. 

 
 

Om uppdraget 
 

NSPHiG fick i uppdrag av VG-regionen att med start hösten 2018 utföra brukarrevisioner på tre 
psykiatriska verksamheter varav en var Psykiatrimottagning Kungälv. 
 

Mål 
Att utveckla och förbättra verksamheten genom att ge ledning, personal och brukare ökad kunskap 

om attityderna till och erfarenheten av vården, stödet och bemötandet.   

 

Målgrupp 
NSPHiG fick medel av VG-regionen för att genomföra cirka 20 intervjuer. Mottagningen har cirka 

1000 inskrivna patienter. Hela denna grupp blev målgrupp för brukarrevisionen, och det var först till 

kvarn att anmäla sig till intervjuerna. Målgruppen kommer i rapporten fortsättningsvis att refereras 

till som antingen brukare, respondenter eller intervjupersoner.   

 

Verksamheten 
Enheten är en specialistmottagning som tar emot personer med psykiatriska tillstånd som svåra 

depressions- eller ångesttillstånd, ätstörningar, personlighetsstörningar, neuropsykiatriska 

funktionshinder, svåra kriser och bipolär sjukdom. De professioner som arbetar här är läkare, 

sjuksköterskor, mentalskötare, psykologer, kuratorer, arbetsterapeuter, fysioterapeut och 

medicinska sekreterare. Vanligast förekommande problematik är depression och ångest, många 

gånger i kombination med andra diagnoser/symtom. Generellt sett kan man säga att mottagningen i 

ungefärliga siffror har 160 patienter i bipolärteamet, 350 patienter i neuropsykiatriska teamet, 100 

patienter i beroendeteamet och resterande i allmänpsykiatriska teamen. Utifrån huvuddiagnos har 
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man tillhörighet i team. Samarbete mellan teamen sker när patienter har flera olika 

diagnoser/symtom. Mottagningen arbetar med utredning, diagnosticering och behandling. 

Behandlingen kan ske i form av läkemedel eller psykologisk behandling, som exempelvis kan vara 

psykoterapi, gruppbehandling eller utbildning. Mottagningen arbetar även med hälsoperspektivet, 

rehabilitering till aktivitet, inkluderar närstående och tillämpar ett barnperspektiv. 

 

Metod 
Brukarrevisionen bygger på personliga intervjuer med brukarna. Respondenterna erbjuds ett flertal 

olika sätt att intervjuas på, se under Genomförande. 

 

Intervjufrågorna ställs till en brukare åt gången utifrån en intervjumall. Vid varje intervjutillfälle är 

det två brukarrevisorer närvarande, en som hade det primära ansvaret för att ställa frågor och en 

som hade det primära ansvaret för att anteckna svaren. Intervjuerna tar i genomsnitt en timme var 

att genomföra. De individuella svaren behandlas konfidentiellt.  

 

Intervjusvaren anonymiseras, analyseras och sammanställs till en rapport. Resultatet avrapporteras 

till ledning och personal på mottagningen genom en muntlig presentation av rapporten. 

Avrapporteringen syftar till att inspirera till samtal kring tänkbara önskvärda insatser och 

förändringar. Parallellt kan berörd personal och ledning stärkas av den positiva respons som 

kunskapen om väl uppfyllda verksamhetsmål ger. En uppföljningsdag med referensgruppen och 

verksamheten planeras in för att stämma av hur verksamheten tagit till sig av det resultat som 

revisionen visar på och vilka förändringar som har genomförts. Rapporten läggs ut på NSPHiG:s 

hemsida där samtliga brukarrevisioner finns att tillgå.  

 

Styrgrupp 
För att försäkra att brukarrevisionen är brukarstyrd krävs att revisionen leds och kontrolleras 

uteslutande av brukare. Styrgruppen utgörs därför av brukare från någon av de 16 patient-, brukar- 

och anhörigföreningar som utgör NSPHiG. Styrgruppen bär huvudansvaret för att brukarrevisionen 

genomförs utifrån avtalade ramar samt analyserar och sammanställer intervjusvaren till en rapport.  

 

I styrgruppen ingick: 

 Jenny Ahto, projektsamordnare, NSPHiG. 

 Petter Piccinelli, projektadministratör, NSPHiG. 

 

Referensgrupp 
Referensgruppen består av styrgruppen och verksamhetens ledning. Referensgruppen fungerar som 

ett diskussionsforum och en mötesplats för dessa parter, där t ex intervjumall och praktiska frågor 

diskuteras.  

 

 I denna referensgrupp ingick: 

 Jenny Ahto, projektsamordnare, NSPHiG. 

 Petter Piccinelli, projektsamordnare/administratör, NSPHIG. 

 Mari Andersson, enhetschef Psykiatrimottagning Kungälv. 
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Brukarrevisorer  
De som genomför intervjuerna är brukarrevisorer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, antingen 
för egen del eller som anhörig, varav några är medlemmar i NSPHiG:s 16 patient-, brukar- och 
anhörigföreningar. Samtliga revisorer har genomgått en brukarrevisorsutbildning som innefattar 
intervjuteknik och bemötande. Brukarrevisorerna har tystnadsplikt.  
 

Medverkande brukarrevisorer var Jenny Ahto och Petter Piccinelli.  

 
Genomförande 

 
 

Det första mötet med verksamheten ägde rum 5 oktober 2018, då NSPHiG träffade verksamhetens 

enhetschef. På mötet gavs information om brukarrevisionens syfte, revisionens olika steg samt 

praktikaliteter. Frågeformuläret skickades därefter ut till ledning och personal som fick möjlighet att 

återkoppla. 5 november meddelades att formuläret var accepterat.  

 

Andra referensmötet med enhetschefen hölls den 22 november 2018. På mötet avhandlades det 

sista inför igångsättandet av revisionen. Efter mötet ställdes foldrarna ut i reception och väntrum, 

och affischer sattes upp. I foldern stod det information om undersökningen och om hur 

anmälningsförfarandet gick till. De intervjuplatser som erbjöds var hemma hos respondenten eller i 

en lokal på mottagningen. Intervjun kunde även hållas på telefon. 

 

Totalt deltog 11 respondenter i undersökningen. Intervjuerna hölls mellan 11 december 2018 och 4 

april 2019. Varje deltagare fick ett presentkort på ICA, värde 100 kr, som tack för sitt deltagande. 

 

Efter intervjuperioden påbörjades analysarbete och rapportskrivande. Resultatet kommer att 

presenteras för ledning och personal.  

 
 

 
 
 
 

Ref 1 Ref 2
Intervju 
period

Samman 
ställning

Redo 
visning
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Resultat 
 

Här följer en sammanställning av respondenternas svar på samtliga frågeområden som undersöktes i 

intervjuerna. Intervjun utgjordes av följande frågeområden:  

 Demografi  

 Lokaler (1) 

 Tillgänglighet (2) 

 Aktiviteter (3) 

 Information (4) 

 Vård/Behandling (5)  

 Bemötande och kompetens (6)  

 Problem och konflikter (7) 

 Sammanfattning (8)  

 

Observera att inte alla respondenter har svarat på alla frågor, därför bygger inte den samlade 

svarsbilden för varje fråga på åsikter från samtliga respondenter. För att illustrera några av de 

sammanfattade svaren har kompletterande citat använts.  

 

För varje fråga görs det en bedömning utifrån respondenternas svar kring hur verksamheten bör 

agera. Frågorna skrivs i antingen röd, gul eller grön färg. 

 RÖTT innebär att verksamheten bör vidta åtgärder.  
 

 GULT innebär att verksamheten bör se över det frågan handlar om.  
    

 GRÖNT innebär att verksamheten handskas väl med det frågan handlar om.  
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Demografi 
 

ANTAL Det var 11 individer som valde att delta i undersökningen.  
 

ÅLDER Åldersfördelningen sträcker sig från 30 år till 65 år.  
 

KÖNSIDENTITET Det var 7 kvinnor och 4 män som deltog.  
 

VÅRDPERIOD Respondenterna har gått på mottagningen i alltifrån 5 månader till 20 års tid. 

 

 

Lokaler 

 

1:1 Vad tycker du om lokalerna? 
 

Mycket bra: 2 
Bra: 1 
OK: 4 
Inte nöjd: 2 
Svarande 9 av 11  

Majoriteten tycker att lokalerna är alltifrån OK till mycket bra, det positiva som lyfts fram är bland 
annat kaffehörnan i väntrummet, den rökfria entrén och att det är en fin byggnad.  

Synpunkter som lämnas är att lokalerna är slitna och ger ett sterilt intryck. Det går att från korridoren 
höra vad som sägs i behandlingsrummen. Klockorna i korridoren går alltid fem minuter efter. Det är 
oftast tomt i termosarna i kaffehörnan. Receptionen är inte alltid bemannad vilket kan leda till att 
patienter inte blir insläppt i tid inför sitt besök. Ibland kan det vara flera som väntar i receptionen. 
Går då heller inte att använda toaletten.  

Förändringsförslagen handlar om att göra det mer hemtrevligt och mysigt i väntrummet, t ex genom 
lugn bakgrundsmusik, växter och snygga textilier. Att även ställa fram två kannor vatten i 
kaffehörnan. Vissa ser ett behov för lokalerna att renoveras, t ex genom att lägga nya golv. 
Lyhördheten uppfattas som viktig att åtgärda genom ljudisolering. Fler parkeringsplatser önskas. En 
respondent tycker inte om stängda dörrar och önskar att få vistas i större rum med fönster.    

 

Utvalda citat från intervjuerna: 

”Jättebra, älskar, de får absolut inte flytta” 

 

”Det är bra men lite väl lyhört. Man hör från korridoren vad folk säger i rummen. Det går tvärt emot 
tystnadsplikten”  

 

”Göra det mysigare, inte så sterilt. Skulle kunna göras hemtrevligt med växter och kanske soft 
bakgrundsmusik. Vissa mottagningar har TV. (…) Nu har de öppnat en kaffehörna, det tycker jag är 
trevligt”  
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”För min del är det ok men människor som mår rätt dåligt kan tycka att det är sterilt och trist. Skulle 
vara bra om de gjorde det lite varmare och mer hemtrevligt, t ex satt upp lite snygga textilier” 

 

”Har rullator, första tröskeln är ’hackig’ ” 

 

”Blev jätteglad när de införde kaffehörnan i väntrummet, det är ett bra ställe att pusta ut efter en 
kämpig behandlingssession”  

 

”Receptionen är inte öppen alla gånger, om jag ska träffa min läkare klockan ett så vill jag gärna vara 
där fem tio minuter före, med det är obemannat i receptionen, och det händer att läkaren går ut för 
att kolla om jag kommit. Kan många gånger finnas flera andra i receptionen som också väntar på att 
släppas in”  

 
”Om man nu är akut kissenödig, om de är på lunch så är det stängd dörr så man inte kommer in på 
toan. Vissa har barn med sig, andra vill tvätta händerna. Man blir ju inte jätteupplyft av lokalerna 
precis. De kunde ha 2 kannor med vatten, ibland tar det slut” 
 
”Ibland sitter det ingen i receptionen som kan släppa in en, jag har ibland fått trycka på nöd-knappen 
för att inte komma för sent till en behandling”  
 

”Kanske kallt vatten med citronskiva, lite finare välkomnande, en blomma som står där, så att när 
man kommer in där med jätteångest så möts man av nåt trevligt, nåt vackert” 
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Tillgänglighet 
 

2:1 Är det lätt eller svårt att komma i kontakt med mottagningen?  

 

Lätt: 2 
Relativt lätt: 4 
Svårt: 5 
Svarande 11 av 11 

Samtliga respondenter är kritiska till det nya telefonsystemet. De som tycker det är enkelt att komma 
i kontakt med mottagningen använder sig av andra kontaktvägar såsom sms och skriftliga 
meddelanden till receptionen. Synpunkterna handlar om att det upplevs som krångligt och svårt att 
förstå; man känner ovisshet då det inte ges en bekräftelse på om behandlaren fått meddelandet och 
om hen ska ringa upp; det är omständligt med mycket ringande fram och tillbaka; det är inte den 
man sökt som ringer upp utan en personal som inte är insatt; återkopplingen tar lång tid, ibland 
månadsvis; när man lämnar återbud framför de inte orsaken till återbudet; när det svårt att nå sin 
läkare blir det problem att få ut sitt sjukintyg i tid; det finns inga knappval för övriga ärenden som t ex 
att ändra tid.           

 

Utvalda citat från intervjuerna 

”Det är lätt att få tag i min behandlare eftersom vi har SMS-kontakt. Men väldigt krångligt om jag vill 
ringa till receptionen, förstår inte deras system, man ska knappa in siffror och tala in på 
telefonsvararen. Många som gör fel” 
 
”Hyfsat lätt, jag brukar göra så att jag lämnar en lapp i luckan eller skriver ett brev, det är mest 
effektivt. Telefonvägen är inte enkel” 
 
”Tycker tillgängligheten är hyfsat OK, det kan ta några dagar att få tag på hen men det är 
överkomligt” 
 
”Det är svårt i och med det nya telefonsystemet, det är många knappval, man vet inte om de ringer 
upp eller inte, man får heller inte någon bekräftelse på att de tagit emot meddelandet. Det blir en 
besvärlig ovisshet. Tidigare hade jag direktnummer till min behandlare”  
 
”Det är svårt, lämnade meddelande (…) och de har ännu inte hört av sig. Det är nonchalant. Tycker 
de borde vara lite mer angelägna då det handlar om människor som mår dåligt”  
 
”Det är lätt att lämna återbud, men vill man ändra tid är det svårt. Finns inget alternativ för det i 
telefonsystemet, som det är nu får jag använda mig av alternativet ”lämna återbud” vilket inte alls 
känns bra. Det enda är i så fall att man kan få tala med en sköterska, men jag vill bara lämna ett 
meddelande. Borde finnas ett knappval för övriga frågor” 
 
”Nu är det svårare sen det nya telefonsystemet. Och när man lämnar återbud framför de inte 
orsaken till återbudet. Vid ett tillfälle fick jag inte tag på min läkare på en och en halv månad, 
behövde ett sjukintyg, det var jättestressande, sånt får bara inte hända. Läkaren sa att hen hade 
testat att ringa mig men inte kommit fram men jag hade inga missade samtal”    
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”Skitjobbig, en massa knappar, man ska lyssna på en telefonsvarare. Om jag trycker fel så är det kört, 
så har jag stressat upp mig, då är det kört för resten av dagen. Har ett mobilnummer till min 
sköterska, det är jättebra” 
 
”Svårt, ringde i ett år tills jag fick veta att hen bytt nummer, det var alltid upptaget. Tillgängligheten 
funkar noll, nu har jag sökt dom för 1,5 vecka sedan och de har fortfarande inte hört av sig” 
 
 

 

2:2 Är det lätt eller svårt att ändra tid?  

 

Lätt: 2 
OK: 1 
Svårt: 6 
Ingen erfarenhet: 2 
Svarande 11 av 11  

Den här frågan har nära koppling till den föregående; de svårigheter som respondenterna berättar 
om uppges bero på telefonsystemet. Majoriteten av de som har erfarenhet av att ändra tid uttrycker 
kritik. En respondent menar att hen flera gånger blivit missförstånd när hen har lämnat meddelande 
om att ändra tid. Det framkommer också att behandlare kan avboka utan att kontakta patienten för 
att boka in en ny tid.   

 

Utvalda citat från intervjuerna 

”Det är svårt att nå dom på telefon. Har ännu inte testat via ’mina vårdkontakter’ ”  
 
”Lätt, jag meddelar bara gången innan” 
 
”Det vågar man inte, det tar så lång tid att de hör av sig sen” 
 
”Omöjliga att få tag på, man vet aldrig när de ringer tillbaka. När man har min diagnos så vill man 
veta. Jag vill att de skaffar en telefonist” 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



11 
 

Aktiviteter 
 

3:1 Har du arbete, studier, praktik eller annan typ av formell sysselsättning?  

 

Ja: 6 
Nej: 5 
Svarande 11 av 11 

Fyra respondenter arbetar, en arbetstränar, en studerar. Nära hälften av de intervjuade har ingen 
formell sysselsättning. Av dessa uppger två att de skulle vilja arbeta, och att de i så fall skulle behöva 
att arbetsplatsen har en förståelse för deras förutsättningar.   

 

Utvalda citat från intervjuerna 

”Nej inte just nu, skulle vilja bli frisk och sedan börja jobba. När behandlingarna och kurserna är slut 
så vill jag gärna börja arbetsträna” 

 

”Beror lite på när du frågar, på dagsformen. Men ja absolut, om jag hamnar på rätt ställe, där jag får 
förståelse för min situation” 

 

”(…) när jag väl kom ut på en arbetsplats så hade de ingen kunskap om hur jag fungerar. Jag är 
arbetsnarkoman, jag jobbar fort och intensivt, om ingen hjälper mig att dra ner tempot blir jag lätt 
utbränd” 
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Information 
 

4:1 Tycker du att du har fått bra information om dina svårigheter/din 
problematik av personalen på mottagningen? 

 

Ja: 4 
Nej: 5 
Delvis: 2 
Svarande 11 av 11 

Hälften är helt eller delvis nöjd med informationen som givits om den egna problematiken. Den 
andra hälften upplever inte informationen som tillräcklig.  

Respondenterna lyfter fram att de hade önskat mer information om diagnosen och i synnerhet vad 
den innebär konkret i deras fall; vilka svårigheter den medför i deras liv och hur de kan hantera 
dessa. Det efterfrågas psykologiska strategier och verktyg samt tekniska hjälpmedel.  

Någon upplever att hen inte fått någon uppföljning efter att diagnosen ställts. Det framkommer 
också att olika professioner förmedlar sinsemellan olika fakta om diagnosen. Ytterligare upplevelser 
är att det varit en ensidigt negativ bild som förmedlats om diagnosen, respondenten efterfrågar en 
mer nyanserad bild som även lyfter fram styrkor.  

 

Utvalda citat från intervjuerna 

”Ja, den läkaren jag träffar nu är fantastiskt och väldigt pedagogisk” 

 

”Nej, eller ja, man får information om man frågar själv, men det kommer inte spontant från deras 
håll. Så för mig har det egentligen varit OK, men kanske inte för andra som inte har förmågan att 
fråga” 

 

”Som det är nu så säger de bara ’Du har (…)’ Jaha, och? Vad ska jag göra med den informationen? 
Man får ingen uppföljning efteråt och inga verktyg för att hantera sin diagnos” 

 

”Alla borde jobba åt samma håll. Mer tydlighet kring vad diagnosen innebär, som det är nu har jag 
fått söka själv på nätet. Dessutom viktigt att de lyfter fram de positiva aspekterna” 

 

”Ja, jag är nöjd!” 

 

 

 

4:2 Har dina anhöriga/närstående blivit erbjudna någon form av information 
eller stöd från mottagningen?  

 

Ja: 4 
Ja, men inte tillräckligt: 2   
Nej: 3 



13 
 

Ej varit aktuellt: 2 
Svarande 11 av 11 

Den samlade bilden som intervjusvaren ger är tudelad. Fyra respondenter upplever att deras 
anhöriga har blivit erbjudna information/stöd. Samtidigt upplevs stödet som otillräckligt i två fall. Tre 
respondenter upplever att deras anhöriga inte fått information eller stöd.  

En respondent berättar att hen fått besked om att det endast finns ett begränsat antal 
anhörigsamtal, och att det inte har gått att få fler samtal när ett nytt stort behov dök upp längre 
fram. En annan hade önskat att behandlaren var mer drivande i att boka in ett första samtal med 
dennes partner. Partnerns stöd var anledningen till att respondenten överlevde. Ytterligare en åsikt 
som framkom var vikten av att ta tillvara på de anhörigas perspektiv i patientens behandling.              

 

Utvalda citat från intervjuerna 

”Ja, utbildningen var en kombination av kunskap om tidiga tecken och sjukdomssymtom” 

 

”De skulle kanske kunna ha bättre uppföljning där de tar tillvara på de synpunkter som kommer fram 
från anhöriga och närstående” 

 

”Många anhöriga går på knäna, de behöver råd, hjälp och stöttning. Om sjukvården inte kan ge det 
här stödet så borde de i alla fall hänvisa en vidare till anhöriggrupper till exempel” 

 

”Ja, anhöriggrupp för att prata om mina diagnoser. Min kontaktperson har bjudit in alla mina 
anhöriga utifall att de har frågor om min problematik” 
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Vård/behandling 
 

5:1 Har en du vårdplan?  

 

Ja: 3 
Nej: 4 
Osäker / vet inte: 4 
Svarande 11 av 11 

Tre respondenter svarade med ett klart ja på den här frågan. Resten hade ingen eller var osäkra på 
om de hade en, varav en respondent beskrev en muntlig planering.    

 

Utvalda citat från intervjuerna 

”Det har funnits en sån, men man kan säga att den är på väg att bli vilande. Numera hör jag bara av 
mig för att förnya recept och om jag skulle bli sämre” 

 

”Nej, den gick ut förra året” 

 

”Den från slutenvården fick jag utskriven när jag skrevs ut, fick även veta vilken diagnos, men härifrån 
har jag inte fått någon” 

 

”På sätt och vis, jag får min medicinska behandling och kommer att börja (…) till hösten. Ingen 
skriftlig plan” 
 

”Nej, vet inte hur det blir i sommar, har inget bollplank och har ingen kontakt på mottagningen” 

 

 

5:2 Hur upplever du din behandling? 

 

Mycket bra: 1  
Bra: 3 
Delvis bra: 5  
Otillfredsställande: 2   
Svarande 11 av 11 

Merparten av de intervjuade är antingen delvis eller helt nöjda med sina vårdinsatser. Fyra 
respondenter upplever sin behandling som välfungerande. De som kategoriserats som delvis bra är 
antingen nöjda med vissa behandlare och inte andra, eller saknar psykoterapeutisk behandling. Två 
respondenter uppger att de inte får den vård de behöver. 

 

Flera respondenter berättar om positiva erfarenheter av gruppbehandlingar, individualterapi och 
arbetsterapi. För en har gruppterapin varit helt avgörande. Flera upplever läkarkontakten och den 
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medicinska behandlingen som mycket bra. Positiva kvaliteter hos behandlare som lyfts fram är bland 
annat hög kompetens, lyhördhet och öppenhet inför patientens idéer. 

 

Det lyfts fram hur oerhört viktigt det är med planering inför förnyelse av sjukintyg, där man önskar 
att läkaren hör av sig i tid före. En annan sak som tas upp är konsekvenserna av att personal byts ut; 
felskrivna recept, fel namn i läkarintyg, att upprepa sin livshistoria. Två respondenter berättar om 
svårigheter som uppstått i samband med önskemål om att få byta behandlare. En respondent fick 
vänta i flera veckor på behandling i ett läge av akut behov. En annan beskriver hur behandlare 
uttryckt nedslående kommentarer om hens förmåga. I ett fall ändrades en diagnos till en annan på 
kort tid och utan mer ingående utredning. Två respondenter upplever att de farit illa till följd av 
avsaknad av behandling och planering.      

 

Utvalda citat från intervjuerna 

”Den är bra! De är lyhörda” 

 

”För mycket personalomsättning, verksamheterna borde vara mer lyhörda inför den yngre 
personalen, de sticker iväg till Göteborg och jobbar, gäller både läkare och sjuksköterskor. Jobbigt att 
behöva dra sin historia gång på gång” 

 

”Jag har en fast läkare nu som är jättebra, hen gör sitt jobb strålande”   

 

”Det är mer regel än undantag att man får fel recept. Eller att man inte får ut sjukintyget i tid, de har 
även hänt att de skrivit fel namn i sjukintyget. Det har berott på att läkare har bytts ut” 

 

”När de får reda på att något inte är bra så ska de ta tag i det och kalla till möte där man har en 
öppen dialog om vad som skett, där de inblandade får chans att förklara sig. Inte sopa det under 
mattan. Det vet jag att flera hade uppskattat” 

 

”Kroppskännedomen är väldigt bra. Traumabehandlingen är livsavgörande, det bästa som har hänt 
mig”  

 

”Tidigare fick jag ofta nedslående kommentarer om min förmåga, t ex att jag inte kommer klara att 
börja arbeta eller åka buss själv (…) Det har blivit mycket mindre av detta (…)”  

 

”Allt är bra förutom medicineringen som jag har avslutat (…)” 

 

”Arbetsterapin är toppen!” 

 

”Läkaren jag har nu är lyhörd och öppen för mina förslag. Vi bollar idéer och prövar oss fram, inom 
vissa ramar naturligtvis. Jag känner ju mig själv bäst efter att ha prövat en rad olika mediciner genom 
åren” 

 

”Jag fick ingen psykologtid förrän tre veckor efter utskrivningen. Kunde prata med min partner 
annars hade det varit farligt. Det blev min terapi” 
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”Allt fungerar tillfredställande nu!”  
 
”Första (…) jag hade däremot funkade det inte alls med. Fick till slut byta, men det var tack vare min 
övertalningsförmåga, att jag är så bestämd och vet vad jag har rätt till. Det var inte självklart att jag 
skulle få byta”  
 
”Nu hoppas jag på bättre behandling, nu när jag har fått en ny läkare, en från (…)teamet. Det känns 
väldigt bra med sköterskan. Psykologen föreslog kroppskännedomsgruppen för mig, tacksam att hen 
gjorde det för jag hade ingen aning om att den fanns” 
 
”Som det är nu kontaktar jag läkaren när jag vill ha ett nytt sjukintyg, jag får det men ingen fråga om 
varför jag behöver det, hur jag mår, var finns vården frågar jag mig då” 
 
”Mer engagemang. Mer aktiv, uppsökande vård. Inte att jag själv ska ringa och säga att min 
sjukskrivning går ut, utan att det redan i förväg finns en planering så att läkaren ringer upp en vecka 
innan. Det här är så viktiga saker dessutom, som bara inte får gå fel”     
 

”Som det är nu så frågar de bara hur man mår. Skulle vilja ha nåt liknande KBT:n igen. Hon slutade 
och då upphörde vår kontakt, jag erbjöds ingen fortsättning hos nån annan” 

 

”Först trodde de att jag hade ADHD, de gjorde en utredning, kom fram till att jag hade ADHD och 
hypomana tendenser. Träffade en läkare som bara efter en kvart konstaterade att jag hade Bipolär. 
Jag bad därför min läkare att utredas för Bipolär, fick då göra ett självskattningsformulär där jag föll 
ut på Bipolär. Det kändes jättekonstigt, ändrad diagnos bara sådär, tänk om jag inte är bipolär? 
Förvånad över att det gick så lång tid innan jag fick den diagnosen”    

 

 

5:3 Upplever du att behandlingen hjälper? 

 

Ja: 7 
Nej: 2 
Delvis: 2 
Svarande 11 av 11 

Majoriteten upplever att behandlingen är effektiv. Två upplever att delar av vårdinsatsen hjälper. Två 
respondenter saknar behandling.  
 
 
Utvalda citat från intervjuerna 

”Ja det har den gjort, jag är mer i fas nu och ser mer positivt på tillvaron. Kan jobba. Men det är klart, 
jag vet ju inte hur jag hade mått utan medicin, det kanske hade funkat”  

 

”Ja, jag har ett enormt nätverk omkring mig och det är bra i sig. Nätverket och medicinen, det är det 
som hjälper mig. Det jag har förstått efter att jag pratat med vänner och bekanta är att depressioner 
än vanliga (…) det var som att en ny värld öppnade sig för mig”  
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”Ja, inte fullödigt men visst gör den det. Om jag inte äter medicinen lever jag i en depression som inte 
går över” 

 

”Ja men medicinen fungerade inte. Vad gäller traumagruppen så hjälper de mig att förstå mer vad 
som händer i mig. Nu förstår jag min derealisation mer, så att jag inte reagerar med panik när det 
händer. Behandlingen har hjälpt mig med allt, med kroppen, huvudet och med minnet. I 
arbetsterapin får jag använda hjärnan för annat än mina svårigheter, här känner jag att jag funkar, 
känner aldrig så annars” 

 

”Delvis gör den det, läkarsamtalen hjälper, det gäller att träffa rätt personer som vill hjälpa till och 
förstå vad man säger. Hen försöker förstå vad jag menar, och säger inte att jag inte kan reagera på 
det eller det sättet. Hen försöker förstå vad jag menar och hjälpa till där jag befinner mig” 

 

”Ja kroppskännedomsgruppen är jättebra, jag lyssnar inte på min kropp, på mina behov, på smärtan. 
Får lära mig att lyssna på mig själv och på vad jag orkar. Komma in i kroppen; ”här är jag nu”. Det är 
jätteskönt, även rent fysiskt, har även hjälpt mot min axelsmärta. Har länge tänkt att jag ska testa 
meditation och yoga men aldrig kommit mig för. Bra att jag pushats till detta i gruppen. Viktigt för 
mig att det finns en struktur, en viss tid och att de undrar varför om jag inte kommer”   

 

 

5:4 Är det något du saknar beträffande din behandling? 

 
Tio respondenter uttrycker konkreta önskemål. En respondent saknar inget (11 av 
11 svarande). 

Flera respondenter önskar psykoterapeutisk behandling. Ett par intervjupersoner saknar en tydlig 
vårdplanering. Ytterligare önskemål är att få ha en och samma behandlare över tid, samt att ha 
någon som har en koordinerande roll för ens olika vårdinsatser.          

 

Utvalda citat från intervjuerna 

”Kontinuitet och uppföljning, det kan man trycka på. Att ha samma behandlare och att de följer upp 
vad närstående har att säga” 

 

”Positivitet, lyfta fram patienternas styrkor och bra sidor (…)” 

 

”En sjuksköterska, min slutade för (…) år sedan. Hen var min huvudkontakt, viktigt att ha en person 
som håller ihop allt, som samordnar” 

 

”Att de är tydliga i hur de tänker i vårdplanen. Har inte fått den (…) hade velat se den.  

 

”Att jag skulle få lite mer information utan att själv behöva fråga om det, om diagnosen och vad den 
innebär, och om olika slags behandlingar för den. Min förra läkare kunde ge mig tre olika förslag som 
hen lät mig kolla upp och fundera över, hen visste att jag vill vara delaktig, det var ett bra sätt att 
göra det på. Jag hade även velat ha KBT utifrån min nuvarande diagnos”   
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”Det är ganska enahanda, skulle önska att jag fick en terapeutisk behandling. Det som är nu är mer 
en avstämning, det för inte saken framåt direkt” 

 

”Förståelse för min ADHD. Jättesvårt att få prata med nån, man får vänta ett år på psykolog. Finns 
ingen nödhjälp, får vänta på att prata med sköterskan” 

 

”Just nu allt, vill ha psykoterapi” 

 

”Det är inte strukturerat, allt hänger i luften, ingen återkoppling. Vad säger de i teamet?”   

 

 

5:5 Kan du vara med och påverka din behandling?    

 

Ja: 6 
Nej: 4 
Svarande 10 av 11 

Den samlade bilden är att respondenterna till övervägande del upplever att de har ett inflytande på 
sin behandling. Tre stycken av de vi intervjuat redogör för ett markant inflytande. En respondent 
berättar att hen har stort behov av ytterligare behandling. Berörd personal har däremot gjort en 
annan bedömning. Patienten hamnar i ett dilemma; hur bra blir vården om jag strider för att få den?      

 

Utvalda citat från intervjuerna 

”Inte vart så mycket av det egentligen tror jag. De äldre läkarna har kunnat vara lite stelbenta, inte 
tagit in vad anhöriga och speciellt vänner har att säga. Vänner är inte lika insyltade så deras 
perspektiv är värdefullt ur den aspekten” 

 

”Ja lite grann, med läkaren som jag har nu” 

 

”Ja allt förutom medicinen. Det är bara att öppna munnen eller inte öppna den så att säga. De är 
väldigt uppmärksamma. Trodde inte det om psykvården innan jag blev sjuk, att den är så bra”  

  

”Ja när jag mår dåligt kan jag ringa och be min läkare justera medicineringen. Om jag nu får tag på 
henne” 

 

”Nej det känner jag inte att jag kan, jag har bett om mer psykologtid men inte fått det. Men det är väl 
en resursfråga. Ville ha psykologsamtal efter parterapin för att slippa mina tankar om det kom upp 
tunga saker. Får inga klara besked. Har fått verktygen men behöver mera stöd” 

 

”Ja, och det har jag fått göra”   

 

”Ja faktiskt, men det är på grund av att jag är så påläst, hade nog inte gått annars, det krävs att man 
själv är insatt” 
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5:6 Vad vill du att behandlingen ska leda till för dig i ditt liv? 

 
Ett flertal av de intervjuade delar med sig av sina tankar (9 av 11 svarande). 

”Bättre mående och att komma i balans. Få verktyg så att man inte grottar ner sig utan istället tar tag 
i problemen och löser dom” 

 

”Att jag inte ska ha så mycket självmordstankar, och att jag får lära mig att hantera min ångest så att 
jag slutligen kan börja arbeta” 

 

”Att återgå till ett liv där jag hittar ett sätt att arbeta och ett sätt att fungera väl för mina barn. Jag 
kanske inte kan bli helt frisk, men jag önskar att de kan vägleda mig” 

 

”Ett stabilare liv, tillit till min egen förmåga. Inte bara känna att man överlever dagarna, vill kunna 
känna att jag har en reserv” 

 

”Ge mig verktyg, råd hur jag kan jobba med mig själv. Boendestödjarna kan bli rädda för den jag blir 
när jag mår sämre, de vet inte hur de ska hjälpa mig” 

 

”Att jag ska komma tillbaka, bli frisk” 

 

”Få verktyg att hantera mina känslor, få en förståelse för mig själv och mitt beteende. Att mitt liv blir 
enklare” 

 

”Vill komma på fötter igen. Hade tidigare ett hetsigt liv, jobbade dygnet runt. Nu vill jag ha ett 
normalt liv med ett normalt jobb. Men vill också orkar jobba. Min läkare tycker jag ska jobba 75 %. 
Tror det är det bästa för mig, skönt att även läkaren anser det, så behöver jag inte känna mig lat”         

 

”Jag lider av social fobi, och det ena och det andra, blir det för mycket folk i ett mötesrum så blir jag 
livrädd för att få frågor. Skulle vilja bli bättre där” 

 

 

5:7 Hur upplever du behandlingsutbudet på mottagningen? Något du saknar? 

 

Tillräckligt: 3 
Begränsat: 1 
Begr. kännedom: 4 
Svarande 8 av 11 
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Hälften av svarsgruppen har begränsad kännedom om behandlingsutbudet. Information om utbudet 
efterfrågas. En av de tillfrågade menar att behandlingsutbudet riktar sig till en begränsad målgrupp 
där hen inte ingår. En annan respondent hindras att ta del av den dialektiska beteendeterapin 
eftersom den är förlagd till sjukhuset.             

 

Utvalda citat från intervjuerna 

”Kan nog inte påstå att jag saknar nåt” 

 

”Begränsat. En ram som man ska passa in i, är man inte inom ramen så är det inte mycket att välja 
på. Skulle behövas mer information vad som finns att välja på. Om man som patient är väldigt sjuk så 
behöver man information och vägledning, just då är inte man inte särskilt kreativ, man är låst” 

 

”DBT:n är flyttade därifrån, gick den tidigare, saknar den jättemycket. Vill gå fortsättningskursen men 
vägrar att gå till sjukhuset”  

 

”Jag har inte haft behov av nåt annat än läkare så kan inte svara på den frågan. Blev erbjuden terapi 
utan att fråga om det, det tycker jag var bra”   

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 
 

Bemötande och kompetens 
 

6:1 Hur upplever du personalens bemötande 

 

Mycket bra: 3 
Bra: 3 
Varierat: 5 
Svarande 11 av 11 

En övervägande del av de intervjuade är i det stora hela nöjda med personalens bemötande. Fem 
respondenter har blandade erfarenheter och menar att vissa i personalen har ett bättre bemötande 
än andra.  

Positiva kvaliteter hos personalen som lyfts fram är professionalitet, lyhördhet, empati och värme, 
ett lättförståeligt språkbruk och att man blir bemött som en jämlike.  

Kritik som framkommer är att personalen kan vara stressade i korridorerna och inte hälsa på 
patienter som sitter och väntar. Vidare att delar av personalen kan vara mindre uppdaterade än 
andra kring det senaste forskningsläget ifråga patientens problematik. De gånger respondenten blivit 
dåligt bemött kan handla om att behandlaren haft en negativ framtoning eller inte varit lyhörd.      

 

Utvalda citat från intervjuerna 

”Bra! De är trevliga, de gör ingen skillnad på personal och patient” 

 

”Den nya jag har fått är helt annorlunda, hen är mjuk och förstår att man inte kan behandla 
patienterna som om de sökte för något kroppsligt. En gång hade jag även kontakt med en 
sjuksköterska som jag också upplevde som väldigt bra. De flesta jag pratat med har varit bra”   

 

”Varierande. De yngre har nog varit mer lyhörda än de äldre. De har tagit fasta mer på nya rön, varit 
mer ’up to date’ så att säga” 

 

Personalen har blivit bättre. (…) De har även börjat heja när man kommer, det får de gärna fortsätta 
med, säga hej till folk som sitter i korridorerna” 

 

”Min läkare är jättefin! Lyhörd, hen lyssnar, frågar och är inkännande. Jag gillar hen”   

 

”Stressade, de springer i korridorerna (…) Inte alltid de hälsar. Man har ju förståelse för att de är 
stressade och så, det är ett högt tryck på mottagningen, men det är inget argument för att de inte 
ringer upp en eller inte bemöter en bra”  

 

”Professionellt, de gör sitt jobb. De är mänskliga, det är inte stelt. De gör vad de kan, kompetenta” 

 

”Min läkare är mjuk, pedagogisk, vet hur man ska förhålla sig till personer som är instabila. Använder 
ett språk som man förstår. Möter en på samma nivå” 
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”Ledaren för kroppskännedomsgruppen är jättebra, inte auktoritär, har mycket kontakt med både 
sina egna och andras känslor. Behaglig och proffsig. Min psykolog tidigare var väldigt förstående, hen 
kunde säga att ”det är ok om du inte orkar göra något, bara du är här”. Vi fick jättebra kontakt.    
Läkaren känns jätteproffsig, det var lite svårt med språket i början, men hen är så skärpt så det blev 
ändå jättebra kommunikation. Sköterskan har också ett väldigt fint bemötande, påläst inom ämnet, 
och hen minns vad vi sagt, hen har koll” 

 

”Det finns en viss trygghet, känns inte som man är på ett sjukhus eller en inrättning. De hälsar och 
verkar snälla, lugn stämning i korridorerna också” 

 

 

6:2 Är det något du vill att personalen ska tänka på i sitt bemötande? 

 
Flera respondenter delar med sig av sina tankar (6 av 11 svarande). 

Det jämbördiga mötet tas upp som en viktig faktor samt betydelsen av att inte stressa i korridoren 
och att uppmärksamma patienter som väntar. En respondent påtalar att behandlare ofta är 
försenade och att de trots försening avslutar i tid. Framkommer att personal pratar om 
patientrelaterade saker i korridoren, antingen med patienterna i fråga eller med annan personal.   

 

Utvalda citat från intervjuerna 

”Inte direkt” 

 

”Ja, att inte få en att känna sig som en patient. Inte peka med hela handen; du är sjuk, du är konstig” 

 

”Mer positiva, vara lite gladare, säga saker som ’vad kul att se dig’, ’bra jobbat’ och ’ha en trevlig 
dag’. Även att bli bättre på att komma i tid, de kommer alltid 5-15 minuter för sent, men de avslutar 
ändå alltid i tid oavsett. Det gäller alla professioner” 

 

”Att de inte stressar i korridorerna, och att de säger ’hej’, att de ser en”  

 

”De ska heller inte diskutera patienter i korridoren, som det är nu gör de det ibland, både personal 
sinsemellan, och mellan patient och behandlare. Jag och andra har sagt till vid flera tillfällen, ibland 
går de då bara längre bort i korridoren” 

 

”Lite lättsammare, man går redan med så mycket skuld och förväntningar, rädslor. Lite upplyftande 
och omhändertagande. Kanske lite beröring om det krävs. Kände nästa för att krama (…) igår efter att 
vi träffades, men det får man inte göra”  
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6:3 Upplever du att personalen har tillräcklig kunskap för att kunna hjälpa dig? 

 

Ja: 5  
Delvis: 4 
Svarande 9 av 11 

Mer än hälften av svarsgruppen menar att de allra flesta har tillräcklig kunskap, resterande 
framhåller att det varierar mellan personal.   

De intervjuades uppfattning om personalens kompetens är övervägande positiv. Samtidigt påpekar 
flera att det finns brister - det som lyfts fram är kunskapen kring diagnoser och hur problematiken 
yttrar sig hos den specifika patienten. Det efterfrågas även här konkreta verktyg för att hantera sina 
svårigheter.         

 

Utvalda citat från intervjuerna 

”Jag har annorlunda diagnoser och flera diagnoser samtidigt, så jag har tur som har traumagruppen. 
De andra får jag själv lära kring hur jag fungerar” 

 

”Jag är ju samma människa såväl före som efter diagnosen. Det märks i att de diskuterar mindre med 
mig, jag får inte vara lika delaktig i min vård” 

 

”Min läkare är väldigt duktig, även kuratorn” 

 

”Önskar de hade utbildning i hur jag fungerar med mina specifika svårigheter. Många i vården drar 
alla över en kam; har du ångest fungerar du så här. Men en panikattack till exempel kan skilja sig 
väldigt mycket mellan olika personer”  

 

”När man träffar en sjuksköterska som är någon slags mellanhand till läkaren, där upplever jag inte 
att de har den kompetensen. De måste fortbildas i vad de olika diagnoserna innebär, och sätta sig in i 
varje enskild människas perspektiv. Det är så mycket som påverkar, familjesituation m.m. Och att de 
inte bara frågar ”Hur mår du?”, lyssnar och hummar - utan att man får konkreta verktyg, hur man kan 
tänka osv”    

 

 

6:4 Känner du dig förstådd av personalen? 

 

Ja: 7 
Delvis: 2 
Nej: 2 
Svarande 11 av 11 

En klar majoritet av intervjupersonerna upplever att personalen förstår dem. Även här berättar flera 
att det skiljer sig mellan olika personal. Flera uppger att det är med deras huvudsakliga behandlare 
som det fungerar bäst med.  En känner sig förstådd över lag men inte beträffande sitt upplevda 
behov av mer vård. 
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Utvalda citat från intervjuerna 

”Ja, men jag är väldigt tydlig med vad jag behöver, till och med sagt till dom i receptionen att jag 
behöver tydlighet” 

 

”Ja i de flesta fall, de hänger med i de resonemang man för, de förstår att man kan ha problem med 
vissa saker, stort som smått” 

 

”Delvis, det beror på vem det är. Läkaren är väldigt bra” 

 

”Ja utav min läkare känner jag mig förstådd” 

 

”Ja de lyssnar på vad jag säger och de ger mig verktyg, men just att få fullständig, tillräcklig vård, där 
känner jag mig inte helt förstådd”  

 

 ”Ja i stort så gör jag det” 
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Problem och konflikter 
 

7:1 Om du har synpunkter på din behandlare eller på den vård du får, upplever 
du i så fall att det går att återkoppla det till mottagningen? Om ja, hur gör du 
då? 

 

Ja: 2 
Nej: 6 
Vet ej hur göra: 2  
Svarande 10 av 11 

Majoriteten har antingen negativa erfarenheter eller vet inte hur de ska göra för att återkoppla. En 
respondent har en positiv erfarenhet av att återkoppla till verksamheten. 

En intervjuperson berättar att hen fick till svar att hen missuppfattat situationen. En annan 
respondent blev uppringd av den behandlare som klagomålet gällde, vilket upplevdes som obehagligt 
och fel sätt att hantera ärendet på.    

 

Utvalda citat från intervjuerna 

”Ja, jag har vid ett tillfälle återkopplat till högsta chefen, har uttryckt klagomål och fått min vilja 
igenom” 

 

”Vet inte riktigt vart jag vänder mig, förutom att säga det direkt till den det gäller” 

 

”Nej, jag har försökt byta (…) i flera år. Vet inte varför jag inte får byta. Tidigare hade jag gjort allt för 
att få till ett byte, men nu när jag är sjuk så vågar jag inte riktigt, man är tacksam för det man får. Har 
pratat med alla, har även sagt att jag vill prata med enhetschefen, men ingen som gett mig 
kontaktuppgifterna”  

 

”När jag lämnade in klagomålet till mottagningen så ringde (…) ifråga upp mig och frågade varför jag 
klagat. Väldigt märkligt. Nu har jag lyckligtvis skinn på näsan så kunde vara ärlig och berätta som det 
var. Helt fel att man ska prata med personen som klagomålet handlar om. Måste skötas på ett helt 
annat sätt”      
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Sammanfattning 
 

8:1 Sammanfattningsvis, vad tycker du om mottagningen? 

 

Jättebra: 1 
Bra: 3 
OK: 4 
Bristfällig: 2 
Svarande 10 av 11 

Mottagningen får ett blandat men övervägande positivt slutbetyg av intervjupersonerna.  

 

Utvalda citat från intervjuerna 

”Tycker mottagningen är bra men hade önskat att verksamheten var mer lyhörd, eller mer rädd om 
sin personal så att de stannar kvar längre” 

 

”Den är OK!” 

 

”Den behöver uppdateras. Det är som att psykvården inte hänger med resten av samhället. Allt 
förändras men den står still” 

 

”Jättebra!” 

 

”Positivt, det som gör det är (…) läkaren som jag fått äran att träffa. Jag är nöjd, jag har fått den hjälp 
jag behöver” 

 

”Den får ett blandat betyg. Jag hade tur som fick komma hit så fort, det är ju jättesvårt att få kontakt 
med psykiatrin. Jag var inte nöjd med min första läkare men nu är jag jättenöjd”    

 

”Bra jag känner mig trygg när jag går dit och jag litar på dom. Hen KBT:aren var nog för vass kändes 

det som, hen började säkert på nåt privat ställe. Om jag sökte hen, talade in ett meddelande så hörde 

hen alltid av sig samma dag. Hen var jävligt bra”  

 

 

8:2 Vad skulle du vilja ändra på beträffande mottagningen? 

 
Några respondenter delar med sig av sina tankar (5 av 11 svarande). 

”Skulle vara bra om det gjordes en app där man tydligt kan se vad som händer runt en, där man kan 
kontakta dom och även se vart man kan vända sig, t ex MIND och Suicide Zero”    

 

”Satsa mer på friskvård. Ta mer nytta av den positiva effekt som naturmiljöer har på måendet, 
exempelvis skulle man kunna ha samtal samtidigt som man promenerar i skogen” 
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”De kan bli effektivare och arbeta mer för att få in ett friskare synsätt på hur man mår” 

 

”Förändra telefonsystemet, viktigt när man mår dåligt att man får tala med en person som ska 
vidarebefordra ens förfrågan. Bara det är tröstande” 

 

”Mer resurser” 

 

 

8:3 Är det något du vill tillägga som du vill att vi ska veta? 

 
Två intervjupersoner ger följande svar (2 av 11 svarande). 

En respondent hade vid ett tillfälle trängande behov av att följa upp ett viktigt medicinbyte. Läkaren 
var sjuk och respondenten bad om att få träffa en annan läkare. Upplevde sig inte få någon förståelse 
för sin oro. Efter påtryckningar i en månads tid fick respondenten till slut träffa en läkare. 

 

En respondent pekar på den höga personalomsättningen. 

 

Utvalda citat från intervjuerna 

”Då tyckte jag inte att de förstod mig. Men jag trakasserade dom, lämnade lappar i receptionen. Till 
slut fick jag träffa en annan (…) Men det tog en månad”  

 

”Det byts ut läkare hela tiden, de som är dåliga slutar och även dom som är bra. Känns otryggt att 
man får förtroende för sin läkare och så slutar denne, så får man kanske nån dåre” 
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Diskussion & utvecklingsförslag 

 

 

Styrkor 
 
Majoriteten av intervjupersonerna tycker att lokalerna är alltifrån OK till mycket bra, det positiva som 
lyfts fram är bland annat kaffehörnan i väntrummet, den rökfria entrén och att det är en fin byggnad. 
 
Drygt hälften anser att det är lätt eller relativt lätt att komma i kontakt med mottagningen.      
 
Flera av respondenterna har arbete, studier eller praktik.  
 
Hälften är helt eller delvis nöjd med informationen som givits om den egna problematiken. 
 
Merparten av de intervjuade är antingen delvis eller helt nöjda med sina vårdinsatser. Fyra 
respondenter upplever sin behandling som välfungerande.  
 
Majoriteten upplever att behandlingen är effektiv. Två upplever att delar av vårdinsatsen hjälper. Två 
respondenter saknar behandling.  

 
Den samlade bilden är att respondenterna till övervägande del upplever att de har ett inflytande 
över sin behandling. Tre stycken av de vi intervjuat redogör för ett markant inflytande. 
 
En övervägande del av de intervjuade är i det stora hela nöjda med personalens bemötande. Positiva 
kvaliteter hos personalen som lyfts fram är professionalitet, lyhördhet, empati och värme, ett 
lättförståeligt språkbruk och att man blir bemött som en jämlike.   
 
Mer än hälften av svarsgruppen menar att de allra flesta har tillräcklig kunskap, resterande 
framhåller att det varierar mellan personal.   
 
En klar majoritet av intervjupersonerna upplever att personalen förstår dem. 
 
Intervjupersonerna ger Psykitarimottagning Kungälv ett slutbetyg som är övervägande positivt. Det 

bekräftar den fördelaktiga feedback som givits i andra särskilt viktiga områden såsom behandling, 

bemötande och kompetens.  

 

 

Utvecklingsmöjligheter 
 
Lokaler 

Vår uppfattning är att det är en stor fördel om miljön förmedlar en varm och ombonande känsla. 
Viktigast är att miljön bidrar till lugn hos patienterna. Förslagen på växter, blommor, textilier, 
bakgrundsmusik och TV är värda att fundera över. Lyhördheten behöver undersökas och om 
nödvändigt åtgärdas. Fler synpunkter som kom fram var att det oftast var tomt i termosarna i 
kaffehörnan, att klockorna i korridorerna gick fem minuter efter och att man inte blir insläppt i 
väntrummet i tid när receptionen är obemannad. Det kan få till följd att man inte hinner komma in i 
väntrummet och ”landa” innan sitt besök. Ibland samlas det flera väntande patienter i receptionen 
vilket kan innebära extra svårigheter för de med ångestproblematik. Det finns heller inte tillgång till 
toalett i en sådan situation.  
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 Skapa en varmare och hemtrevligare miljö med t ex växter, blommor, tilltalande textilier och 
bakgrundsmusik. 
 

 Undersök och åtgärda lyhördhet mellan väntrum och behandlingsrum. 
 

 Se över personaltillgängligheten i receptionen.  
 

 Hur kan man undvika att patienter får vänta för länge på att bli insläppta på mottagningen? 
Finns det något tekniskt hjälpmedel, t ex att ringklockan är kopplad till en personsökare som 
receptionisten bär med sig? 
 

 Säkerställ att termosarna i kaffehörnan alltid är fyllda. Ställ fram två kannor vatten.  

 

Tillgänglighet 

Samtliga respondenter upplever telefonsystemet som icke ändamålsenligt. Det skapar frustration, 
oro och ovisshet, vilket bör tas i särskilt beaktande i och med målgruppen. Flera aspekter lyfts fram 
som problematiska.  

Återkopplingen kan ta lång tid, ibland månadsvis. Risken är att sjukintyg eller receptförnyelser inte 
lämnas i tid vilket kan få mycket allvarliga följder för patienten ifråga. Det här kräver omedelbar 
åtgärd.  

Det är inte berörd behandlare som ringer upp, vilket gör att kontakten blir svårare och tar längre tid. 
Patienten får ingen bekräftelse på om meddelandet nått fram eller om man kommer att bli 
kontaktad. Detta i kombination med fördröjd återkoppling riskerar att skapa både oro, frustration 
och försämrat mående hos patienten.  

Det behöver finnas ett knappalternativ för ärenden utöver avbokning, t ex ändra tid, meddela 
försening och akuta ärenden. Viktigt att personal lyssnar av, meddelar berörd behandlare och 
återkopplar till patienten. I de fall behandlaren inte nås är det viktigt att patienten informeras.  

Med tanke på målgruppens många gånger stora behov av tydlighet, förutsägbarhet, stabilitet och 
lugn är det av stor vikt att verksamheten ser över vilka lösningar som står till buds för att komma till 
rätta med telefonsystemet.       

 

 Förändra telefonsystemet  

 Ytterligare knappval där patienten kan meddela försening, ombokning av tid och 
akuta ärenden. 

 Ge bekräftelse på att meddelandet har nått fram och när patienten beräknas bli 
kontaktad.        

 Meddela berörd behandlare som därefter tar kontakt med patienten. 
 

 Säkerställ att sjukintyg och receptförnyelser lämnas med god tidsmarginal. 

 
 Skapa en rutin för hur lång tid patientåterkopplingen får ta, och hur man ska informera 

patienten i de fall återkopplingen tar längre tid. 
 

 Upprätta ett annat kontaktsystem där patienten har direktkontakt med sin behandlare. 
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 En mobilapplikation eller internetsida där patienten har översikt över sin vård; här tar 
patienten kontakt med behandlare, hanterar besökstider samt har tillgång till vårdplan och 
journaler.  

 
Aktiviteter 
Av de intervjuade var det fem respondenter som inte arbetade. Av dessa var det två som var 
intresserade av lönearbete. Den ena uttryckte vikten av att få stöd i arbetet. En s k arbetsspecialist 
skulle kunna vara till stor hjälp här - denne hjälper till med arbetssökandet och med att anpassa 
arbetsuppgifterna till individens förutsättningar. Arbetsomfattningen behöver inte vara heltid.  

Arbete är viktigt för självkänslan och för ens upplevelse av tillhörighet och sammanhang i tillvaron. 
Det är därför värt att se över hur man bäst stöttar och uppmuntrar de patienter som önskar arbeta 
eller studera. 

        

 Finns det tillräcklig kunskap hos personalen om insatser för målgruppen gällande arbete, 
praktik och arbetsträning?  
 

 Finns det information på mottagningen eller på hemsidan om dessa insatser? Om inte, går 
det att ordna?  

 

Information om den egna problematiken 

Att få en diagnos kan många gånger vara en omvälvande erfarenhet. Det blir därmed särskilt viktigt 
med stöd, information och uppföljning. Att lära sig strategier för att hantera sin problematik är också 
centralt.  

Hälften av svarsgruppen är inte nöjd med informationen. Det är viktigt att alla får samma goda 
förfarande. Vi frågar oss om det finns en plan för hur det ska gå till när en patient får en diagnos? Får 
man utförlig information, stödsamtal och uppföljning?  

 

 Se över rutinen för hur diagnoser presenteras för patienten. Försäkra er om att ni tillgodoser 
patientens behov.  

 
Information och stöd till anhöriga 
En röd tråd som går genom intervjumaterialet är hur viktigt det är att det finns stöd för patientens 
anhöriga och närstående. De får många gånger dra ett tungt lass. En respondent uttrycker till och 
med att den anhöriges insats varit avgörande för överlevnaden. Samma respondent hade önskat att 
man varit mer pådrivande från mottagningens sida i att ge anhörigstöd.  

Är det tydligt för patienterna att det finns anhörigstöd på mottagningen och vad det innefattar, t ex 
att det finns anhöriggrupper? Informeras patienter även om stödinsatser för anhöriga utanför 
mottagningen? 

De anhörigas synpunkter och erfarenheter kan vara ett värdefullt komplement till behandlarens 
expertis i en behandling. Exempelvis för att upptäcka tidiga tecken på psykos. Hur initiativtagande är 
behandlarna generellt sett för att ge utrymme åt de anhörigas perspektiv? 

 

 Finns det tydlig och lättillgänglig information om anhörigstödet på mottagningen, där även 
externa stödinsatser inkluderas, som t ex anhörigföreningar och självhjälpsgrupper? Om inte, 
går det att ordna, exempelvis i form av en broschyr? 

 

 



31 
 

Vårdplanering 

Utifrån intervjusvaren framstår det som att man bör se över och åtgärda rutinen för vårdplaner. 
Endast tre respondenter svarar att man gjort en vårdplan. I de fall en planering är gjord men där 
patienten inte känner till att det är en vårdplan behöver man vara ännu tydligare. Då syftet med 
vårdplanen är att skapa delaktighet och trygghet för patienten blir det särskilt viktigt att rutinen för 
detta fungerar väl. Det innefattar också att vårdplanen hålls levande genom regelbunden uppföljning 
oavsett vårdinsatsens omfattning.    

 

 Se över rutinen för upprättande och uppföljning av vårdplaner så att stödet kommer samtliga 
patienter till del. 

 

Behandling 
Responsen för den här frågan är blandad men övervägande positiv; de flesta är delvis eller helt nöjda 
med sina vårdinsatser. Flera beskriver sina behandlare som kompetenta och tillmötesgående. 
Merparten upplever den medicinska och de psykoterapeutiska behandlingarna som hjälpsamma.    

Samtidigt uppmärksammas saker som behöver ses över. Den höga personalomsättningen uppges ha 
lett till återkommande fel vid utskrivning av recept och läkarintyg, samt frustration när patienten 
behöver upprepa sin livshistoria. Det berättas om svårigheter i samband med att få sin behandlare 
utbytt. En respondent fick vänta flera veckor på behandling vilket hade kunnat få ödesdigra 
konsekvenser om det inte hade varit för partnerns stöd. En respondent ställer sig frågande till på 
vilket sätt man på kort tid ändrat hens diagnos från en till en annan utan mer ingående utredning. 
Flertalet efterfrågar mer omfattande behandling i form av psykoterapi. Dessutom önskas planering 
inför förnyelse av sjukintyg där läkaren kontaktar patienten i tid före.                  

 

 Se över patienternas vårdbehov. Hur kan man säkerställa att den goda individcentrerade 
vården kommer alla till del? 
 

 Finns det strategier för att förhindra konsekvenser av personalbyten; t ex fel i recept och 
läkarintyg samt att som patient flertalet gånger behöva återberätta sin livshistoria? 

 

 Tas det adekvat hänsyn till patientens rättighet att få byta behandlare?  

 

Behandlingsutbud 

Hälften av de som svarade på frågan känner inte till behandlingsutbudet så väl. Informeras patienter 
om utbudet? Finns det tydlig lättillgänglig information om utbudet?  

 

 Se över hur mottagningen informerar patienter om behandlingsutbudet och upprätta om 
nödvändigt en rutin så att informationen når ut; dels genom att personalen informerar och 
dels via tryckmaterial som t ex broschyr eller plansch.     

 

Bemötande och kompetens 

Det vanligaste är att respondenternas fördelaktiga bedömning gäller delar av personalen, allt som 
oftast deras huvudsakliga behandlare. Kvaliteter i bemötandet som lyfts fram som värdefulla är det 
jämlika mötet; ett enkelt och tydligt språk; värme, empati och lugn; utforskande av individens 
perspektiv och livssituation. Samt den avgörande betydelsen i att ta reda på hur just den här 
personen fungerar.  
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Bristerna som respondenterna berättar om handlar om att delar av personalgruppen inte upplevs ha 
tillräckligt gedigen kunskap kring diagnoser och hur de yttrar sig hos den enskilde patienten. Det 
efterfrågas även konkreta verktyg. Vidare framförs önskemål om att personalen inte ska stressa i 
korridorerna, uppmärksamma de som sitter och väntar samt undvika att diskutera patientrelaterad 
information i korridorerna.       

 

 Tänk på att inte stressa i korridorerna och att uppmärksamma patienter som väntar där. 

Undvik att prata om patientrelaterade ämnen i korridoren, oavsett om det är med patienten 

själv eller med annan personal.     

 

Återkoppling till mottagningen 

Majoriteten har antingen negativa erfarenheter eller vet inte hur de ska göra för att återkoppla. En 
respondent blev uppringd av den behandlare som klagomålet gällde, vilket upplevdes som 
konfrontativt och fel sätt att hantera ärendet på.   

 

 Se över strukturen för patientåterkopplingen; såväl för informerandet om hur patienten 
lämnar klagomål och synpunkter som själva hanteringen av dessa.   

 

 
 

Hur tar man tillvara revisionsresultatet?  
 

Efter vår rapportering av revisionsresultatet är det viktigt att:  

 Resultatet når ut till brukare, berörd personal och gärna även till högre ledning och 

befattningshavare.  

 Ledning och berörd personal diskuterar och prioriterar bland förbättringsområdena.  

 Personal/arbetsgrupper får tid att komma med förslag till åtgärder.  

 Beslut om åtgärder tas, genomförs och kontrolleras noga initialt. 

 Revisionen följs upp i ett senare skede. 

 

 

 

 

Slutligen vill vi rikta ett tack till alla respondenter som delade med sig av sina 

personliga erfarenheter och synpunkter, ett hjärtligt tack till er! 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


