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Inledning 
 

Vård och omsorg som bedrivs skall även utvärderas av de personer som nyttjar den. Det är viktigt att 

brukarnas kunskaper och erfarenheter tas tillvara. Därför har Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i 

Göteborg (NSPHiG) och Sahlgrenska Universitetssjukhuset inlett ett samarbete kring brukarrevision 

som har utförts på mottagningar i Göteborg Stad. Detta är en av rapporterna från en sådan 

brukarrevision, som har utförts på Bipolärmottagningen på Ekelundsgatan i Göteborg.  

 

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

upplevas svårt att få till stånd hållbara strukturer för brukarinflytande inom kommun och landsting 

samtidigt som behovet av långsiktiga strategier för att etablera fungerande arbetsformer 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 kvalitén på vård och omsorg.1 

 

 

 

 

 

 

 

Brukarrevision bygger på några grundläggande kriterier som formulerades inom User Focused 

Monitoring (UFM), i Storbritannien 1996. I UFM betonas att: 

 

”Projektet leds och kontrolleras av brukare. De bestämmer forskningsfråga och gör materialinsamling 

och analys. Om projektet inte kan ha en samordnare med egen erfarenhet av psykisk ohälsa är det 

viktigt att samordnaren har en stor förståelse för och engagemang i frågan om brukarinflytande. Den 

grupp som utför projektet skall också ha stort självbestämmande och kunna sköta materialinsamling, 

analys och publicering av resultat utan inblandning från andra parter. ” 

FoU Västernorrland, 2007, Brukarrevision som kunskapsutveckling 

 

Varför brukarrevision? 
Socialstyrelsen understryker att verksamheter och dess beslut om åtgärder skall 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 samt brukarens erfarenheter och önskemål. Brukarrevisioner kan därför ses 

som ett viktigt led i en utveckling mot ett stärkt brukarinflytande och mot att arbeta evidensbaserat. 

 

Syftet med brukarrevisionen är att förbättra kvalitén i den vård eller omsorg som är föremål för 

revision och här spelar brukarna inom verksamheten en nyckelroll. Personer med egen erfarenhet av 

verksamhetens stöd besitter dels stor kunskap och erfarenhet om verksamheten, dels har de ett 

                                                           
1 Välfärd och valfrihet? Socialstyrelsen 1999 

2 http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/attarbetaevidensbaserat 

En brukarrevision är enligt Riksförbundet för Social och Mental Hälsas (RSMH:s) och 

Schizofreniförbundets definition ”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”.  
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unikt inifrån-perspektiv. När denna kunskapsresurs tas till vara utgör den en riklig 

förbättringspotential och bidrar till både utveckling och förståelse för verksamheten. Genom att 

tillfråga brukarna och basera förbättringsarbetet utifrån deras svar känner brukarna sig uppskattade 

och sedda, vilket leder till ett ökat förtroende för verksamheten och ett bättre boende-/arbetsklimat. 

Utvecklingsarbetet kommer naturligtvis även framtida brukare till gagn. När verksamheter förbättras 

på det här viset ökar även förtroendet för vården och omsorgen i stort. 

 

En brukarrevision stärker också de brukare som utför revisionen. Psykisk ohälsa är ett område som 

än idag är belagt med mycket tabun och skam, och personer med psykiska funktionsnedsättningar 

möts inte sällan av misstro och fördomar i samhället.3 I brukarrevisionen lyfts både brukarnas och 

brukarrevisorernas erfarenhet av psykisk ohälsa istället upp som en tillgång. Brukarna har kunskap 

om den aktuella verksamheten och brukarrevisorerna kan, i och med sin egen erfarenhet, utforma 

relevanta intervjufrågor, intervjua brukarna i ett jämbördigt möte och ställa bra följdfrågor. 

Revisorernas egen erfarenhet är ett viktigt inslag i intervjuförfarandet eftersom det skapar en 

trovärdighet i mötet med brukarna som skall intervjuas kring frågor som kan upplevas känsliga och 

svåra att prata om. Eftersom brukarna garanteras anonymitet i förhållande till både kommunen och 

hälso- och sjukvården kan det även upplevas lättare att framföra kritik utan rädsla för att drabbas av 

repressalier. Svaren blir mer rättvisande och förbättringsområden kan fångas upp samtidigt som 

personalen stärks av den positiva feedback som lyfts fram. 

 

Några grundprinciper 
Reellt 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 enskilda och gruppen att påverka 

detta. 

 

Dialog och ömsesidiga mål. Brukare leder och kontrollerar processen i samförstånd och ständig 

dialog med ledning och personal vid verksamheten. På så sätt engageras alla parter vilket bidrar till 

ett engagerat och långsiktigt förbättringsarbete. 

 

Anonymitet. De brukare som medverkar garanteras att få vara anonyma med sina enskilda svar. På så 

sätt ökar deltagarnas vilja att vara öppna och ärliga i svaren. 

 

Oberoende. Brukarrevisionen leds och kontrolleras av brukarorganisationerna. De behandlar de 

individuella svaren. Resultaten analyseras och värderas även av brukarorganisationerna. Det blir 

därmed en extern revision av verksamheten.  

 

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

Vår erfarenhet är att den bilden är väsentlig för att kunna definiera och utveckla kvaliteten i 

verksamheten. 

 

Några viktiga ledstjärnor i våra revisionsarbeten är att: 

- vårdens och omsorgens kvalitet ska vara hög och fortlöpande utvärderas för att utvecklas 

                                                           
3 Mer om detta kan man läsa på projektet Hjärnkolls hemsida: www.hjarnkoll.se. 

http://www.hjarnkoll.se/
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- vård- och omsorgstagare ska stå i centrum för all vård- och omvårdnadsutveckling 

- patienternas och omsorgstagarnas röster måste bli hörda och respekterade 

Om uppdraget 
 

I juni 2016 tog verksamhetssamordnare på Psykiatri Affektiva område 2, Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset kontakt med NSPHiG. Dessa inledde ett samarbete kring brukarrevision för de 

brukare som på grund av psykiatriska funktionsnedsättningar går på Bipolärmottagningen på 

Ekelundsgatan 1 i Göteborg.  

 

Mål 
Att utveckla och förbättra verksamheten för Bipolärmottagningen på Ekelundsgatan i Göteborgs 

Stad, genom att ge berörd ledning, personal och brukare ökad kunskap om attityderna till och 

erfarenheten av erhållen omsorg.  

 

Målgrupp 
NSPHiG fick medel av Psykiatri Affektiva område 2, Sahlgrenska Universitetssjukhuset för att 

genomföra cirka 20 intervjuer på Bipolärmottagningen. På Bipolärmottagningen på Ekelundsgatan är 

det ca 1800 individer som är knutna till mottagningen. 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 eller respondenter.  

 

Om Bipolärmottagningen 
Bipolärmottagningen är en subspecialiserad psykiatrisk öppenvårdsmottagning som vänder sig till 
patienter över 18 år med bipolär sjukdom typ 1 och 2.  

De arbetar med utredningar, bedömningar och behandlingar av bipolär sjukdom. Behandlingen 
inriktar sig på att stabilisera förändringar i stämningsläget och förhindra återinsjuknande i nya 
episoder. 

Bipolärmottagningen erbjuder -patient och närståendeutbildning om bipolär sjukdom regelmässigt. 

På mottagningen verkar läkare, sjuksköterskor, psykologer, arbetsterapeuter, kuratorer, 
fysioterapeuter samt läkarsekreterare.   

Mottagningens upptagningsområde är hela Göteborg, Sahlgrenska, Östra och Mölndal. De har ett 
samarbete med två heldygnsavdelningar, 362 och 366, på Östra sjukhuset.  

 

Metod 
En undersökning utfördes gällande attityderna till och erfarenheten av det stöd som brukarna har 

erhållit från Bipolärmottagningen. Denna kartläggning baserades på personliga intervjuer med 

brukarna. Vi erbjöd respondenterna ett flertal olika sätt att intervjuas på, se under Genomförande. 

 

Intervjufrågorna ställdes till en brukare åt gången utifrån en intervjumall. Vid varje intervjutillfälle var 

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 tog i snitt en timme var att 

genomföra. De individuella svaren behandlades konfidentiellt.  
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Intervjusvaren sammanställdes och anonymiserades. Resultatet avrapporteras till ledning och 

personal på Bipolärmottagningen 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 göras starkare av den positiva respons som kunskapen om väl uppfyllda 

verksamhetsmål ger. Spridning av resultatet till brukarna sker genom en sammanfattning av 

revisionen som NSPHiG kommer att lägga ut på mottagningen. Hela rapporten läggs även ut på 

NSPHiG:s hemsida. En uppföljningsdag med referensgruppen och verksamheten är även önskvärt att 

planera in för att stämma av hur verksamheten tagit till sig av det resultat som revisionen visar och 

vilka förändringar som har realiserats. 

 

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

uteslutande av brukare. Styrgruppen utgjordes därför av brukare från någon av de 14 patient-, 

brukar- och anhörigföreningar som utgör NSPHiG. Styrgruppen bar huvudansvaret för att 

brukarrevisionen genomfördes utifrån avtalade ramar samt sammanställde och analyserade 

intervjusvaren.  

 

I styrgruppen ingick: 

 Julia Persson, projektsamordnare, NSPHiG. 

 Petter Piccinelli, projektadministratör, NSPHiG. 

 

Referensgrupp 
Referensgruppen bestod av beställare (verksamhetssamordnare Psykiatri Affektiva område 2) och 

ledning (enhetschef) från Bipolärmottagningen samt representanterna från styrgruppen. 

Referensgruppen fungerade som ett diskussionsforum och en mötesplats för dessa parter, där bl.a. 

intervjumallen och praktiska frågor diskuterades.  

 

 I denna referensgrupp ingick: 

 Julia Persson, projektsamordnare, NSPHiG. 

 Petter Piccinelli, projektadministratör, NSPHIG. 

 Eva Hellquist Lindström, verksamhetssamordnare Psykiatri Affektiva område 2, Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset. 

 Anne-Marie Wennebrink, enhetschef Bipolärmottagningen. 

 

 

Brukarrevisorer  
De som genomförde intervjuerna är brukarrevisorer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa varav 

några är medlemmar i NSPHiG:s 13 patient-, brukar- och anhörigföreningar. Samtliga har genomgått 

en brukarrevisorsutbildning. Alla brukarrevisorer avkrävdes tystnadslöfte. 
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Genomförande 
Det första mötet mellan NSPHiG och verksamhetssamordnare Psykiatri Affektiva hölls den 21 juni 

2016. Under detta möte informerade samordnare på NSPHiG om brukarrevisionens syfte, praktisk 

genomgång samt alla steg i revisionen. Andra referensmötet med verksamhetssamordnare Psykiatri 

Affektiva hölls den 16 augusti 2016. Där informerade samordnare för brukarrevisioner enhetschef på 

Bipolärmottagningen vad är en revision är samt hur vi tänkt gå till väga. Det bestämdes att personal 

på mottagningen skulle vara delaktiga i intervjufrågorna. Efter dessa två möten informerade 

verksamhetssamordnaren för Psykiatri Affektiva område 2 Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

personalen på Bipolärmottagningen om den planerade revisionen på mottagningen.  

Tillsammans med personalen och referensgruppen togs intervjufrågorna fram som sedan användes 

vid intervjuerna på Bipolärmottagningen. Intervjuguiden innehåller sammanlagt 25 huvudfrågor och i 

vissa fall följdfrågor till dessa huvudfrågor. Frågorna är uppdelade i sju kategorier, lokaler och 

tillgänglighet, aktiviteter, information, vård och behandling, bemötande och kompetens, problem 

och konflikter samt en summering. Då saker såsom anmälningsmaterial, intervjumall och behoven 

hos den aktuella gruppen hade diskuterats lämnades anmälningsmaterialet ut till mottagningen. 

Detta material innehöll en broschyr med information om brukarrevisionen där det även stod hur man 

skulle anmäla sig. Anmälningsmaterialet ställdes ut på mottagningen, dels vid receptionen på 

mottagningen samt i väntrummet. Den intervjuplats som erbjöds var på NSPHiG:s kansli, hemma hos 

respondenten eller via telefon. Totalt fick vi in 15 stycken intervjuer. Varje deltagare fick en biocheck 

som tack för sitt deltagande. 

 

Intervjuerna hölls mellan 21 september och 4 november 2016. Därefter påbörjades analysarbetet 

och rapportskrivandet. 

 

Resultatet kommer rapporteras till ledning, personal och brukare. 
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Sammanfattning av resultaten 
Det är en relativt homogen grupp som har intervjuats, detta framkommer i vissa svar och diskuteras 
mer i slutet av rapporten. 

 

Genom nedanstående rubriker kommer specifika områden av intervjumallen redogöras för: 

Demografi, Aktiviteter och trivsel, Innehållet i stödet, Planering och samverkan, Bemötande och 

kompetens, Problem och konflikter samt Summering.   

 

Observera att inte alla i svarsgruppen har besvarat de följdfrågor som finns i intervjumallen och 

därför inte bygger på åsikter från alla respondenter.   

 

Demografi 
Det var 15 individer som valde att delta i undersökningen åldersfördelningen sträcker sig från 24 år 

till 68 år. Majoriteten befinner sig i åldersgruppen 50- 60 år (diagram 1). 

Könsfördelningen kan ses i diagram 2. 

Diagnostyp kan ses i diagram 3. 

Majoriteten av respondenterna har gått på mottagningen sedan den startade år 2013 (diagram 4). 
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Diagram 1: Åldersfördelningen för deltagarna i revisionen. 
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Könsfördelning

*Kvinnor *Män

Diagnostyp

*Bioplär typ 1*Bipolär typ 2

A
 

Diagram 3: Diagnostyp hos respondenterna. 

Diagram 2: Könsfördelning av respondenterna. 
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Lokaler och tillgänghet 
I fråga om vad patienterna tycker om lokalerna så svarar nästan samtliga att de är bra (13st; fråga 
A1). 

På frågan om det är lätt eller svårt att komma i kontakt med mottagningen svarar över hälften av 
respondenterna att det är ganska lätt och lätt att komma i kontakt (9st; fråga A2). 

På frågan om man behöver komma i kontakt med sin behandlare, får man kontakt snabbt eller tar 
det tid svarar nästan samtliga att det går ganska snabbt och snabbt (13st; fråga A3). 

På frågan om man behöver ändra tid, är det lätt eller svårt svarar hälften av de svarande att detta är 
lätt (6st; fråga A4). 

 

Aktiviteter  
I fråga om arbete, studier, praktik eller annan typ av formell sysselsättning så har den överväldigande 
majoriteten inte något av detta (13st; fråga B1). 

 

Information 
På frågan om hur man upplever den information man fått om den egna problematiken svarar nästan 
hälften av respondenterna att den varit bra och väldigt bra (6st; fråga C1). På frågan hur man 
upplever den information man fått om olika vårdalternativ svarar 1/3 av de på svarande på frågan att 
den varit bra (4st; fråga C2). 

Över hälften av respondenternas anhöriga/närstående har blivit erbjudna någon form av information 
eller stöd från mottagningen (9st; fråga C3). 

 

Vård och behandling 
På frågan om man har en vårdplan svarar en respondent ”ja” (fråga D4). 

Den respondent som gjort en vårdplan upplever att hen tagit del av planen (fråga D4b).  
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På frågan vilken behandling man får svarar samtliga att de får medicinsk behandling, fem stycken 
uppger att de har en kontaktsjuksköterska, tre stycken psykolog, två stycken kurator samt en som har 
fysioterapeutisk behandling (fråga D5). 

Nästan samtliga respondenter upplever sin behandling som väldigt bra och bra (14st; fråga D6). 

De flesta upplever även att de kan vara med och påverka sin behandling (13st; fråga D7). 

På frågan hur man upplever behandlingsutbudet svarar den överväldigande majoriteten att det är 
begränsat samt att man inte vet vilket behandlingsutbud mottagningen erbjuder (12st; fråga D8). 
Flertalet respondenter saknar någon form av behandling, det som efterfrågas är främst 
psykologkontakt (fråga D8b). 

På frågan vad vill du att behandlingen ska leda till för din del i ditt liv ger flera respondenter uttryck 
för att de vill ha stabilitet och må så bra som möjligt (fråga D9). 

Nästan samtliga respondenter upplever att behandlingen på något sätt förändrat deras livssituation 
positivt (13st; fråga D10).  

På frågan skulle du vilja att personalen stöttade dig mer angående din kroppsliga hälsa än vad de gör 
idag svarar över hälften av respondenterna ”nej” (9st; fråga D11). De respondenter som önskar 
stöttning efterfrågar bl.a. fysik aktivitet på recept, hälsokontroller samt hjälp med kosthållning 
(D11b).  

 

Bemötande och kompetens 
I fråga hur man upplever personalens bemötande svarar den överväldigande majoriteten bra och 
mycket bra (11st; fråga E1).  

De flesta respondenter upplever även att personalen har tillräcklig kunskap för att kunna hjälpa dem 
(11st; fråga E2).  

Den överväldigande majoriteten av respondenterna upplever även att de känner sig förstådda av 
personalen (11st; fråga E3). 

Nästan samtliga respondenter svarar ”ja” på frågan om man upplever att ens svårigheter tas på allvar 
i samtal med personalen (12st; fråga E4). 

 

Problem och konflikter 
På frågan om du får problem med personal på mottagningen känner du då att du skulle kunna ta upp 
det med någon svarar hälften av respondenterna ”ja” (6st; fråga F1). De flesta skulle ta upp dessa 
problem med sin sjuksköterska (fråga F1b).  

Över hälften av respondenterna upplever inte att det finns ett forum på mottagningen där man kan 
ta upp synpunkter på sin behandlare eller på den vård man får (8st; fråga F2).  

 

Summering 
I fråga om man hade rekommenderat mottagningen om man hade haft en vän med liknande 
problematik svarar den överväldigande majoriteten ”ja” (13st; fråga G1). Flertalet av respondenterna 
påtalar det goda bemötandet samt den specialistkunskap och kompetens som finns på mottagningen 
(fråga G1b).  

Vad på mottagningen respondenterna skulle vilja ändra på eller ha mer av är främst mer kontakt med 
läkare och mer kontinuerlig samtalskontakt (fråga G2).  
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Intervjumall 
 

Intervjumallen omfattade 25 frågor. Frågorna och svaren är indelade i sju kategorier: 

 

A. Lokaler och tillgänglighet 

B. Aktiviteter 

C. Information 

D. Vård och behandling 

E. Bemötande och kompetens 

F. Problem och konflikter 

G. Summering 

 

Varje fråga i intervjumallen presenteras här nedan. Antalet svarande kan variera beroende på att alla 

respondenter kanske inte svarat på alla frågor eller på grund av att vissa svar saknat relevans för 

frågan.  

 

För att lyfta fram några specifika kommentarer och/eller för att illustrera några av de sammanfattade 

svaren, har kompletterande citat använts. Dessa står att läsa under rubriken Citat i slutet av vissa 

frågor. Dessa utgör alltså inte några ytterligare svar, utan är enbart exempel på de svar som finns 

sammanfattade ovan.  

 

Frågor och svar 
Här nedan följer de frågor och svar som brukarrevisionen resulterade i. 

 

Bakgrundsfrågor 

Ålder 

Svar: Åldersfördelningen för respondenterna illustreras på sidan 6 (diagram 1). 

 

Kön 

Svar: Könsfördelningen för respondenterna illustreras på sidan 7 (diagram 2).  

 

Vilken diagnostyp har du eller är du på utredning på mottagningen? 

Svar: Diagnostyp av respondenterna illustreras på sidan 7 (diagram 3). 

 

Hur länge har du varit aktuell på mottagningen? 

Svar: Hur länge respondenterna varit aktuella på mottagningen illustreras på sidan 8 (diagram 4). 

 

A. Lokaler och tillgänglighet  

A1. Vad tycker du om lokalerna? 

Antal svarande: 15 st. 
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Svar: Tretton respondenter svarar bra medan två svarar mindre bra. 

Citat: 

”Bra, ganska diskret andra mottagningar där nere så ingen som vet vart man ska. Lugnt och fint, inte 
så mycket folk”. 

 

”Det känns bra, väldigt stort. Men man upplever inte det, det känns inte så stort som det verkligen är 
och det är bra. Gillar dessutom att det inte är så mycket folk när man är där, att det är lugnt”. 

 

”Opersonliga”. 

 

”Det är bra, ligger centralt och har god tillgänglighet med hiss”. 

 

”Bra, bra att de utnyttjar väntrummen för att sprida information, tex. med tv-skärmen. De känns inte 
sjukhus-aktiga”. 

 

”Väldigt fräscha, rymliga och stora”. 

 

A1b. Skulle du vilja ändra på något beträffande lokalerna? Vad i så fall? 

Antal svarande: 7 st. 

Svar: Respondenterna ger lite olika svar   

Citat:  

”Mera konst”. 

 

”Jag skulle vilja ha större skyltar med t.ex. ´Utgång´. Det är svårt att hitta”. 

 

”Kanske en kaffeapparat”. 

 

”Onödigt med skvalmusiken i högtalarna. Man är ju så otroligt känslig för ljud och ljus 

när man är sjuk. Hade varit bättre med klassisk musik, något som gör en lugnare (…)”. 

 

”Stora mottagningsrum, kanske inte så mysiga. Hade kanske varit bättre med lite 

mindre lokaler, korridoren och allt, kan bli lite för mycket”. 

 

A2. Är det lätt eller svårt att komma i kontakt med mottagningen? 

Antal svarande: 15 st. 

Svar: Sex respondenter svarar lätt, tre svarar ganska lätt, sex respondenter svarar svårt. 

 

A2b. Om lätt/svårt – på vilket sätt? 

Antal svarande: 15 st. 
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Svar:  Respondenterna ger lite olika svar. 

Citat:  

”Svårt, eftersom man inte kan ringa direkt, man måste gå via kontaktpunkten”. 

 

”Jag ringer till sköterskorna på kontaktpunkten som jagar läkarna. Det har hänt någon 

gång att det har tagit någon dag, annars ringer de upp samma dag. Det fungerar 

jättebra”. 

 

”Jag tycker det är ganska lätt, men det tycker kanske inte alla, beror på vilka behov 

man har”. 

 

”Det är svårt, jag har mobilnumret till min sköterska men hon jobbar bara halvtid och 

det finns ingen som täcker upp för henne. Kontaktpunkten är miserabel, funkar inte 

alls. I somras drog de dessutom ner på telefontiderna. Många blir maniska under vår 

och sommar. De har vanliga arbetstider, stängt kvällar och helger. Då får man istället 

kontakta akuten”. 

 

”Gått jättebra, har ringt ett par gånger, inte varit några problem, gått fort”. 

 

”Mycket svårt. Kontaktpunkten fungerar som ett filter och gör så att man inte får 

kontakt”. 

 

”Ganska lätt, funkar inte helt perfekt men har nog mer med kontaktpunkten än själva 

mottagningen att göra”. 

 

”I början i alla fall var det väldigt lätt, de ringde upp mig. Sen vet jag inte riktigt vad 

som hände. Sist fick jag något direktnummer men jag förstår inte hur det fungerar. När 

man går via kontaktpunkten är det svårt att få kontakt med dom”. 

 

”Det har blivit mycket bättre. I början var det väldigt rörigt, svårt att få kontakt med 

personal. Nu använder jag ’mina vårdkontakter’ på internet, kan be om recept eller 

samtal. Får i regel svar inom ett dygn. Innan dess med kontaktpunkten gick det inte 

bra”. 

 

A3. Om du behöver komma i kontakt med din behandlare, får du i så fall kontakt snabbt eller tar 

det tid? 

Antal svarande: 15 st. 

Svar: Sex respondenter svarar snabbt, sju respondenter svarar ganska snabbt, två uppger att det tar 

tid. 
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A3b. Om det tar tid, vad är det i så fall som tar tid? 

Antal svarande: 2 st.  

Svar: Respondenterna ger lite olika svar. 

Citat:  

”Återkopplingen, det har blivit som ett system nu att min behandlare är inte på 

mottagningen, hon har varit på semester flera gånger när jag behövt nå henne. Det 

kan gå flera dagar t.o.m. veckor innan jag får svar (…)”. 

 

”Jag får kontakt snabbt om jag behöver prata med sköterska eller kurator. Läkaren tar 

längre tid”. 

 

A4. Om du behöver ändra tid, är det lätt eller svårt?  

Antal svarande: 12 st. 

 Svar: Sex respondenter svarar lätt, sex respondenter svarar svårt. 

 

 A4b.Om svårt- på vilket sätt/ge exempel? 

 Antal svarande: 6 st. 

 Citat: 

 ”Det tar lång tid att få en ny tid”. 

 

”För att jag vill ha en direktkontakt. Jag har varit med om att de har missat på 

kontaktpunkten, jag litar inte längre på dom. När man är sjuk så vill man ha kontakt 

snabbt”. 

 

”Lätt förutom med läkaren där det kan vara svårt. Hos läkaren kan det ta 3 månader 

att få en ny tid, hos de andra kan man få en ny tid samma dag eller dagen efter”. 

 

B. Aktiviteter 

B1.Har du arbete, studier, praktik eller någon annan typ av formell sysselsättning? 

Antal svarande: 15 st. 

Svar: Två respondenter svarar ja, tretton svarar nej.  

 

B1b. Om ja- vilken typ av aktivitet och i vilken omfattning (i procent)? 

Antal svarande: 2 st.  

Svar: De svarande respondenterna har löneanställning och jobbar 50%. 

 

B1c. Om inte- skulle du vilja ha någon formell sysselsättning?  
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Antal svarande: 5 st. 

Svar: Tre respondenter svarar ja, två svarar nej. 

 

B1d. Om ja, vad behöver du för att bli redo för arbete, studier, praktik eller någon 
annan formell sysselsättning? 

Antal svarande: 3 st. 

Svar: De svarande på frågan ska komma igång med insatser från arbetsförmedlingen 
och försäkringskassan. 

  

C. Information 

C1. Hur upplever du den information du fått om den egna problematiken? 

Antal svarande: 15 st. 

Svar: Två respondenter svarar väldigt bra, fyra respondenter svarar bra, nio svarar mindre bra. 

Citat: 

”Den är bra men kanske inte alltid så djuplodande som jag hade önskat. Det är dock säkert lagom för 
de flesta andra, men jag vill ha detaljer, typ som varför funkar det så här”. 

 

”Kompetent personal och bra information, men hade velat ha mer. Märks att de som jobbar där har 
väldigt mycket kunskap om sjukdomen. Men jag hade som sagt velat ha mer. När jag fick min 
diagnos blev jag chockad, jag fick en kris, ungefär ’vad är det här?’. Jag ville ha mer information och 
stöd. Informationen jag fick av läkaren var jättebra men begränsad”. 

 

”Väldigt välinformerad, de kör även med pedagogik där de lär ut saker. Jag har fått en väldigt bra 
beskrivning av min problematik, det var en röra tidigare”.  

  

C1b. Från vem har du fått informationen? 

Antal svarande: 15 st. 

Citat: 

”Jag har inhämtat information själv via IBIS, gått på deras föreläsningar, och sökt 
 information på egen hand”. 

 

”Det jag vet har jag tagit reda på själv (…)”. 

 

”Fått ganska många broschyrer som handlar om sjukdomen, man måste själv söka”. 

 

”Både från läkaren (om medicinen) och kuratorn (den sociala biten). Sedan har jag 
letat själv på nätet”. 

 

C2. Hur upplever du informationen du fått om olika vårdalternativ? 

Antal svarande 12 st. 

Svar: Fyra respondenter svarar bra, två svarar mindre bra, sex svarar att de inte fått någon 
information. 



16 
 

Citat:  

”Ganska dåligt, handlar mycket om att man själv frågar och ställer krav. Initiativet ligger mest på en 
själv. Man kan tex. ha hört att någon annan patient fått en speciell insats, så hör man efter om man 
själv kan få det”. 

 

 C2b. Finns det något du skulle vilja få mer information om? 

 Antal svarande: 2 st. 

Svar: De svarande respondenterna skulle vilja få mer information om samtalsterapi  

och ECT. 

 

C3. Har dina anhöriga/närstående blivit erbjudna någon form av information eller stöd från 

mottagningen? 

Antal svarande: 15 st. 

Svar: Nio respondenter svarar ja, sju respondenter svarar nej. 

Citat:  

”Fungerar jättebra, hela min familj även barnen har gått deras anhörigutbildning där de fått lära sig 

om bipolär sjukdom. En bra sak är att det är olika professioner varje träff, läkare och forskare bl.a. 

Min man kan ringa min sköterska om jag börjar balla ur, det är bra”. 

 

”Nej, det har varit prat om att de ska erbjuda anhörigkurser men det har aldrig blivit av. Där har man 

i och för sig ett eget ansvar att höra efter men de skulle ändå kunna trycka på lite så att det blir av”. 

 

Vård och behandling 

D4. Har du en vårdplan? 

Antal svarande: 15 st. 

Svar: En respondent svarar ja, sju respondenter vet inte, sju svarar nej. 

Citat: 

”Det vet jag inte. Fullt möjligt att jag inte minns”. 

 

”Nej jag har inte sett någon”. 

 

D4b. Om ja- har du tagit del av den? 

Antal svarande: 1 st.  

Svar: Den svarande respondenten var delaktig i utformandet av vårdplanen. 

 

D5. Vilken typ av behandling får du? 

Antal svarande: 15 st. 
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Svar: Samtliga får medicinsk behandling, fem stycken har en kontaktsjuksköterska, tre stycken 

psykolog, två stycken kurator samt en som har fysioterapeutisk behandling. 

Citat:   

”Läkarkontakt en gång per år”. 

 

”Medicinsk, kontaktsköterska för stödsamtal efter behov (…)”. 

 

”Medicinering och regelbunden kontakt med en kurator”. 

 

D6. Hur upplever du din behandling? 

Antal svarande: 15 st. 

Svar: En respondent svarar väldigt bra, tretton svarar bra, en svarar mindre bra. 

 

D6b. Vad fungerar bra respektive mindre bra? 

Antal svarande: 13 st. 

Svar: Respondenterna ger lite olika svar. 

Citat: 

”Positivt, den har ju hjälpt mig. Även mina närstående har märkt en förbättring (…). 

Jag har tidigare varit väldigt skeptisk mot läkare och läkemedel. Så det är stort att jag 

fått förtroende för min läkare och påbörjat medicinsk behandling”. 

 

”Min senaste läkare är lyhörd, går att resonera med henne, hon har idéer (…) Jag 

tycker att man borde träffa läkaren oftare. Jag träffar läkare en gång om året. Gärna 

att läkaren stannar kvar mer än ett år. Överlag dåligt inom psykiatrin med det här 

bytena av läkare. Hade velat ha bättre kontinuitet med läkare och mer kontakt. 

Läkaren har ju en annan kompetens än vad sköterskan har”. 

 

”Väldigt bra. Det viktiga är relationen, jag har en bra relation till sköterskan och 

sjukgymnasten som jag går hos”. 

 

”Sedan jag började hos psykologen har behandlingen blivit mer komplett, mer nöjd nu, 

efter alla dessa år av efterfrågan om en psykolog”. 

 

”Känns inte så bra med så mycket mediciner, jag vill dra ner”. 

 

”Bra att man är under kontroll, någon som vill veta vad det är för resultat, någon som 

bryr sig och som kontrollerar”. 
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”Medicineringen fungerar bra, tidigare var det dåligt med den biten, nu tar den udden 

åt båda håll så att säga, speciellt manier. Känns bra att prata med kuratorn, och bara 

att jag måste ta mig dit är en hjälp så att man får tummen ur (…)”. 

 

”Det fungerar bra. Jag får det jag behöver men vet många som inte får det. Många 

som gnäller. Jag lever för hälsan nuförtiden, inte för sjukdomen. Men det är klart, vissa 

har det väldigt besvärligt. Sedan är jag ganska positiv som person”. 

 

”Jag har fått mycket medicinsk behandling. På grund av min ekonomi har jag inte haft 

råd att köpa alla de mediciner jag fått utskrivet, men jag fortsätter med de som är 

viktigast, de jag märker är mest verksamma (...). Jag upplever att medicinen är dyr, 

men den funkar bra”. 

 

”Min sköterska är jätteduktig, väldigt inkännande, och hon har förmågan att även 

ställa krav på mig. Jag har svårt med förtroendet till läkaren, det känns inte som hon 

kan hjälpa mig. Men sedan är jag också en svår patient (…)”. 

 

D7. Kan du vara med och påverka din behandling? 

Antal svarande: 15 st.  

Svar: Tretton respondenter svarar ja, en svarar vet inte, en svarar nej.  

 

 D7b. Om ja på vilket sätt? 

 Antal svarande: 11 st. 

 Svar: Respondenterna ger lite olika svar. 

Citat: 

”Ja, jag har kunnat diskutera och komma med förslag angående medicineringen. Och 

varit med och påverkat vad kuratorn och jag samtalat om”. 

 

”Ja t.ex. ville läkaren att jag skulle ta en högre dos litium, men jag ville inte det. Har 

även velat pröva mediciner och fått det. Vi har haft ett kontinuerligt samtal kring 

mediciner, det har varit bra”. 

 

”Ja främst med min sköterska, jag kan få samtal, gå oftare och så. Jag tycker min 

sköterska är väldigt bra, känner mig trygg med henne”. 

 

”Ja absolut, kan diskutera läkemedel med min läkare. Kan uttrycka mina behov. Allt 

som görs, görs i samråd med mig. Man är utsatt som patient, i en sådan här situation, 

de har sagt att de inte gör något utan att fråga mig först, vilket är viktigt”. 
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”Ja, de lyssnar på mig och säger vad dom tror, vad som passar osv. Ibland tror man ju 

att man kan allting själv. Även den medicinska behandlingen kan jag vara med och 

påverka”. 

 

”Genom min kontaktperson så kan vi diskutera vad som behövs”.  

 

D7c. Om nej, hur kommer det sig? 

Antal svarande: 1 st. 

Svar: Den svarande respondenten har inte fått efterfrågad psykolog. 

 

D8. Hur upplever du behandlingsutbudet? 

Antal svarande: 15 st. 

Svar: Tre respondenter svarar stort, sju respondenter svarar att det är ett begränsat utbud, fem 

respondenter vet inte vad det finns för behandlingsutbud. 

 

D8b. Saknar du någon form av behandling - i så fall vilken/vilka? 

Antal svarande: 14 st.  

Svar: Tio respondenter svarar ja, fyra respondenter svarar nej. 

Citat:  

”(…) jag behöver psykologhjälp, behöver hjälp med att rikta mina mina tankar rätt (…). 

Jobba med att lära mig att hantera mina tankar, med mitt dåliga samvete inför mitt 

barn, med rädslan att bli dålig igen”. 

 

”Hade varit kul att gå i en grupp så att man fick någon samhörighet. Jag har inga 

vänner med bipolär sjukdom. Andra behandlingar skulle kunna vara massage, någon 

form av lugnade behandling. Som det är nu får jag bekosta det själv, det är dyrt”. 

 

”Jag har börjat med yoga på ett annat ställe, men hade detta funnits på mottagningen 

så hade jag gått där istället. Yoga hade varit en bra grej. Dessutom bra om man hade 

haft en kontaktperson som man träffade regelbundet, eller i alla fall möjlighet att 

träffa när man behöver, för då vet man att då kan jag ta upp den eller den saken”. 

 

”Jag hade gärna haft en psykologkontakt”. 

 

T.ex. mindfulness, sjukgymnastik, yoga och samtalsterapi med psykolog. Jag vill ha 

alternativ”. 

 

”(…) Lite mer samtal och terapi, typ beteendeterapi skulle jag önska”. 
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D9. Vad vill du att behandlingen ska leda till för din del i ditt liv? 

Antal svarande: 15 st. 

Svar: Respondenterna ger lite olika svar. 

Citat:  

”Jag vill bli så stabil som möjligt. Komma tillbaka 100% till arbetslivet. Vill kunna skriva musik igen”. 

 

”Målet är att jag ska må bra, att jag inte hamnar där nere igen. Att bli bättre och bättre, och att 

någon gång slippa tabletterna”. 

 

”Jag vet att det är en kronisk sjukdom, men naturligtvis symtomfrihet”. 

 

”Den ska leda till att det inte är så tungt, tömma bagaget lite som man har i ryggsäcken så att 

säga(…)”. 

 

”Att jag håller mig så frisk som möjligt”. 

 

”Den ska vara som ett stöd så att jag fungerar som vem som helst i samhället. Så att jag inte 

insjuknar. Så att jag inte felaktigt får för mig att jag är frisk och slutar ta medicinen. Jag vill vara en 

självständig och produktiv samhällsmedlem. Och att jag håller mig sund trots medicineringen, det är 

ju flera mediciner, vill inte bli överviktig heller. Vill få sjukdomsinsikt”. 

 

”Att jag ska må bra, så att mitt liv fungerar. Så att jag varken ska bli manisk eller deprimerad. Det 

tycker jag i och för sig att vi uppnått (…)”. 

 

”Må så bra som möjligt, så att jag kan fungera. Känna att jag har stöd därifrån. Kanske börja längre 

fram (…)”. 

 

”Det har jag inget svar på. Jag har dålig ekonomi och det gör att jag mår dåligt. Det skulle jag vilja 

ändra på. Jag vill få en chans att tjäna pengar igen”. 

 

”Stabilitet, jag har åkt in och ut på sjukhus flera månader om året i flera år (…)” 

 

”Tidigare tänkte jag stabilitet, nu tänker jag livskvalitet istället. Jag vill inte vara så avstängd som jag 

är nu, är övermedicinerad. Nu håller de i alla fall på med att ta bort viss medicin. Vill kunna se på min 

son, och inte bara veta att jag älskar honom, utan även känna det. Vill ändra medicineringen, hellre 

svikta lite än att vara helt avstängd, och så vill jag ha rätt stöd under tiden, så att jag vet att går det 

åt skogen så har jag iallafall något att luta mig tillbaka mot”. 
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D10. Har behandlingen på något sätt förändrat din livssituation - i så fall på vilket sätt? 

Antal svarande 15 st.  

Svar: Tretton respondenter svarar ja, två svarar nej, en respondent tror inte det. 

Citat: 

”I början ledde litiummedicinen till att jag gick upp i vikt. Annars har behandlingen påverkat mig 
väldigt positivt, jag kan sova och stiga upp på morgnarna. Har även blivit lugnare, var väldigt arg 
förut”. 

 

”Behandlingen har ju äntligen nu efter flera år, de har hittat rätt nu, med mina sömnbesvär och så 
(…)”. 

 

”Man känner sig bunden och begränsad med att behöva ha kontakt med mottagning och läkare, det 
är länge nu som jag behövt detta. Jag känner mig inte fri, man är fast, man måste besöka läkare hela 
tiden. Och man behöver ta prover ofta (…). Men som svar på frågan, så har det blivit mycket bättre 
jämfört hur det var när det var som sämst. Nu lever jag ett normalt liv (…)”. 

 

”Ja men det har den ju. Min bipolära sida och min kroniska ångest är lite mer stabil (…). Nu när jag 
börjat gå på mottagningen har det tagit bort stressen och jag har börjat bearbeta sjukdomen lite 
(…)”. 

 

”Ja, behandlingen i sin helhet har gett mig ett skyddsnät i livet, jag känner mig liksom omsluten och 
skyddad. Jag hade väldigt svårt att vara bland folk tidigare, kände misstänksamhet och paranoia. 
Därför som jag kraschade mina jobb. Får medicin, samtal och snart arbete. De förminskar mig inte”. 

 

”Bipolaritet förändrar din livsstil om man säger så. Behandlingen har förändrat min livssituation, 
jämfört med de andra mottagningarna, ja herregud!”. 

 

”Nej det är jag själv som ändrat mig”. 

 

”Min livssituation har kraschat, den har haft sin egen färd medan mitt sjukdomstillstånd har haft sin, 
kan man säga. Naturligtvis har sociala förhållanden och relationer påverkats. Men javisst, min 
livskvalitet är klart förbättrad”. 

 

”Ja till det bättre, inte lika mycket kaos. Inte lika mycket skulder, inte lika mycket slagsmål och mindre 
konflikter med mina vänner”. 

 

D11. Skulle du vilja att personalen stöttade dig mer angående din kroppsliga hälsa än vad de gör 
idag? 

Antal svarande: 15 st. 

Svar: Sex respondenter svarar ja, nio respondenter svarar nej. 

 

D11b. Om ja - på vilket sätt? 

Antal svarande: 6 st. 
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Svar: Respondenterna ger lite olika svar. 

Citat: 

”Ja det tycker jag. Massage, kosthållning, få långvarigt stöd så att man inte faller 

tillbaka i gamla vanor. Något mer kontinuerligt”. 

 

”Önskat jag hade fått fysisk aktivitet på recept. Borde vara mer kontakt mellan 

psykiatrin och vanlig sjukvård (…)”. 

 

”De har pratat om det, hur viktigt det är osv. Men jag har inte fått någon konkret hjälp 

i detta. Jag skulle behöva hjälp, är väldigt stel i nacke och rygg. Men många som 

behöver detta, känner inte att jag kan kräva sådan hjälp (…)”. 

 

”Ja! Jag är ju inte ensam om att ha viktproblem p.g.a. medicineringen (…)”. 

 

”Kanske regelbundna hälsokontroller och kolla biverkningar. Önskar att de hade mer 

koll på kondition och så där. Har gått upp 30 kg sedan jag började äta mediciner”. 

 

D11c. Om nej - hur kommer det sig? 

Antal svarande: 9 st. 

Svar: Respondenterna ger lite olika svar. 

Citat: 

”Nej de behöver inte göra något mer. De säger hur man kan göra för att må bra, sen är 

det upp till den personen. Jag har blivit som min egen läkare, tar hand om mig själv 

med träning m.m. (…)”. 

 

”Nä (…) är på mig som sjutton”. 

 

”Nej jag behöver inte det. Men tror inte de skulle göra det om jag väl frågade om det. 

Som det är nu får jag det utanför, på egen hand (…)”. 

 

”Nej jag har ju arbetsterapeuter osv. De har inte att göra med att jag är överviktig. Det 

är identitetskränkande. Vill inte att de säger till mig att sluta röka”. 

 

”Nej den nivån de gör det på, gör de det bra”. 

 

E. Bemötande och kompetens 

E1. Hur upplever du personalens bemötande?  
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Antal svarande: 15 st. 

Svar: Elva respondenter svarar bra och mycket bra, fyra respondenter hade både positiva och 

negativa erfarenheter. 

 

E1b. Vad fungerar bra respektive mindre bra? 

Antal svarande: 15 st.  

Svar: Respondenterna ger lite olika svar. 

Citat:  

”Positiva människor, de som är där är äkta, man känner sig trygg. De är noga med att 

inte se en bara som en människa som är bipolär, som en sjuk människa (…)” 

 

”Helt otroliga, jättefina i bemötandet”. 

 

”10 av 10, helt fantastiskt. Har många års erfarenhet av att ha blivit fruktansvärt 

bemött i psykiatrin”. 

 

”Jag har som sagt träffat många olika läkare, vissa är nonchalanta, lyssnar inte på mig 

och kör sitt eget race. Andra kan vara inlyssnande och bry sig”. 

 

”Så gott som alla har varit fantastiska i bemötandet, de är alltid hjälpsamma och 

trevliga. De gör vad de kan”. 

 

”Väldigt bra, även i receptionen”. 

 

”Bra, de är personliga men inte privata”. 

 

E2. Upplever du att personalen har tillräcklig kunskap för att kunna hjälpa dig? 

Antal svarande: 15 st. 

Svar: Elva respondenter svarar ja, en respondent vet inte, tre respondenter svarar inte all personal.  

 

E2b. Om ja/nej- hur visar det sig, kan du ge exempel? 

Antal svarande: 12 st. 

Svar: Respondenterna ger lite olika svar. 

Citat: 

”Jag känner det när jag samtalar med min kontaktperson, hon vet vad hon talar om, 

hon har jobbat i många år inom det här området”. 
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”Ja de har alltid ett svar, de vet vad de pratar om. Och de är inte heller rädda att säga 

när de inte vet, vilket är väldigt bra. Då kan de t.ex. säga att de ska ta reda på det man 

undrade över”. 

 

”Ja sjukgymnasten kan man säga precis som det är till, hon har jobbat länge och har 

mött många med bipolär sjukdom. Alla har stor erfarenhet, det blir aldrig 

problematiskt när man tar upp något, de kan sina saker”. 

 

”Ja det har dom. Det är väldig skillnad jämfört med öppenpsykiatrin som jag var i först. 

De kan komma med nya idéer, inte slentrianmässigt förnya recepten bara”. 

 

”Ja man ser effekt av den behandling man får. Sättet att bemöta genom att beskriva 

och lära ut, det märks att de är kunniga och har specialistkompetens. Man känner 

förtroende, de kan hjälpa mig. Om man mår dåligt kan de göra direktinläggningar 

(…)”. 

 

”Absolut, de är väldigt professionella, de vet vad de talar om. Och bara det att när jag 

varit hos psykologen så säger hon alltid innan vi skiljs åt, ’ring mig om det är 

någonting’. Ingen annan som gör så!”.  

 

E3. Känner du dig förstådd av personalen? 

Antal svarande:15 st. 

Svar: Elva respondenter svarar ja, två svarar inte alltid, en respondent svarar vet inte, en svarar nej. 

 

E3b. Om ja/nej - hur visar det sig, kan du ge exempel? 

Antal svarande: 12 st. 

Svar: Respondenterna ger lite olika svar. 

Citat:  

”Vad jag än säger känner jag att jag får gensvar och feedback”. 

 

”Ja men inte alltid av läkarna”. 

 

”Ja det gör jag, kanske inte till 100 %, om man inte mått dåligt själv så går det inte att 

förstå fullt ut”. 

 

”Ja det gör jag. Man kan t.ex. komma upprymd när det är något roligt som hänt, och 

berätta för dom, de har alltid förståelse. Helt ok att berätta om saker som inte har med 

problematiken att göra”. 
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 ”Nja sådär i 7 av 10 fall kanske”. 

 

”Jag känner mig förstådd speciellt när jag känner att jag blir dålig, de kan prata med 

en på ett visst sätt”. 

 

E4. Upplever du att dina svårigheter tas på allvar i samtal med personalen? 

Antal svarande: 15 st.  

Svar: Tolv respondenter svarar ja, en svarar vet inte, två svarar nej. 

Citat:  

”Kanske har varit svårt att beskriva sina svårigheter, men när jag kunnat göra det så har det blivit 

bättre. Jag får den hjälp jag behöver nu, men det har tagit tid”. 

 

”Ja de tas på allvar och de föreslår ibland åtgärder”. 

 

”Ja absolut. Jag är väldigt nöjd med mottagningen över lag. Rena drömmen jämfört med 

öppenpsykiatrin”. 

 

”Ja min personal, tveklöst”. 

 

E4b. Om nej - kan du ge exempel? 

Antal svarande: 2 st. 

Svar: De svarande respondenterna tar upp exempel när de upplever att de inte blev 

lyssnade på. 

 

F. Problem och konflikter 

F1. Om du får problem med personal på mottagningen känner du då att du skulle kunna ta upp det 

med någon? 

Antal svarande: 14 st. 

Svar: Sex respondenter svarar ja, sex respondenter svarar nej, två respondenter tror att de kan det. 

 

F1b. Om ja - vem tar du upp problemen med? 

Antal svarande: 6 st. 

Svar: Respondenterna ger exempel på hur det visar sig. 

Citat: 

”Ja om det är något allvarligt. När man blir felaktigt bemött exempelvis. Men jag tar 

inte upp något om det bara är att jag inte gillar personen, typ om personkemin inte 

stämmer”. 
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”Först och främst sköterskan och i andra hand läkaren”. 

 

”Ja absolut, i så fall med sköterskan”. 

 

”Jag tar i så fall upp det med min kontaktperson”. 

 

F1c. Om nej - hur kommer det sig? 

Antal svarande: 6 st. 

Svar: Respondenterna ger en rad exempel på hur det visar sig. 

Citat: 

”Hade nog valt att inte göra det. Så är det någonting så låter jag det vila, men så gör 

jag även utanför vården”. 

 

”Inte varit aktuellt. Jag vet vad jag skulle göra men nej det är jättesvårt, jag vet inte 

vem jag skulle ta det med. Det är jättesvårt om man skulle komma i konflikt med sina 

egna behandlare”. 

 

”Det är krångligt och väldigt känsligt. Om man t.ex. har klagomål på sin läkare. Man är 

beroende av personalen, särskilt av läkaren. Jag har därför inte sagt något. Borde vara 

en öppen diskussion på mottagningen, hur man ska man som patient göra i sådana 

situationer?”. 

 

F2. Om du har synpunkter på din behandlare eller på den vård du får, upplever du då att det finns 

ett forum på mottagningen att ta upp detta i? 

Antal svarande: 15 st. 

Svar: Tre respondenter svarar ja, åtta respondenter svarar nej, fyra respondenter vet inte om det 

finns. 

Citat:  

”Nej det saknas. Det är väldigt känsligt när man som patient inte är nöjd med någon. Kan inte säga 

till min sköterska ens (…)”. 

 

”Nej vet inte vart jag ska vända mig. Försökte en gång med kontaktpunkten men det gav ingenting. 

Kanske en högre instans, men det känns också onödigt”. 

 

”I så fall kanske i patient- och anhörigutbildningen som jag går i nu. Nej men det finns nog inget   

forum för det. Undrar hur ett sådant skulle se ut i så fall. Om jag tar upp något med läkaren 

angående sjuksköterskan känns det som att hon skulle ta upp det direkt med sköterskan och vice 

versa, vilket inte hade känts bra”. 
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”Inte mer än att ta upp det direkt med dom”. 

 

”Ja det tar jag upp i så fall. Jag söker inte problem utan lösningar. Jobbigt med de som mest gnäller, 

det är bättre att vara konstruktiv”. 

 

G.Summering  

G1. Hade du rekommenderat mottagningen om du haft en vän med liknande problematik som du? 

Antal svarande: 15 st. 

Svar: Tretton respondenter svarar ja, en respondent svarar nej, en svarar kanske. 

 

G1b. Om ja/nej hur kommer det sig? 

Antal svarande: 15 st. 

Svar: Respondenterna ger lite olika svar. 

Citat: 

”Ja självklart. Den personen kanske inte vet någonting, klart man ska informera om att 

det finns ett sådant ställe. Jag har inte heller hittat något annat ställe”. 

 

”Självklart, jag är helnöjd med mottagningen. Mina tidigare erfarenheter från 

psykiatrin gör att jag är så nöjd. Tryggheten, intresset och kunskapen. Det går inte att 

jämföra”. 

 

”Absolut, den är den bästa”. 

 

”Ja jag funderar allvarligt på det. Utan tvekan, det är bra. Jag har en väninna som jag 

tror är bipolär. Jag skulle rekommendera att hon gick till mottagningen”. 

 

”Oh ja! Bemötandet, kompetensen, vad de gör när de inte vet. Sedan vet jag också hur 

fruktansvärt illa det kan vara”. 

 

”Ja, specialistkunskap där, möjlighet till direktinläggningar”. 

 

”Ja absolut. Det finns väl inget annat specialinriktat”. 

 

”De har bra kunskap om sjukdomen”. 

 

”Ja absolut, det är den specialistmottagning som finns i Göteborg med omnejd. I 

somras var det patient-stopp. Men alla borde få ha tillgång till en sådan mottagning”. 
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”Ja det hade jag, specialiserad bra mottagning med senaste forskningen. Personalen 

går vidareutbildningar. Väldigt specialiserat, så jag hade rekommenderat 

mottagningen om livet för personen i fråga inte funkar pga. ångest och depressioner, 

men om det är livet specifikt som inte fungerar så. Ett exempel, en vän jag har fick nej 

av mottagningen för att hon hade diagnosen bipolär ospecificerat. Det talar för hur 

specialiserad mottagningen är, man måste ha bipolär typ 1 eller 2. Men ja, jag skulle 

rekommendera mottagningen om personen hade bipolär sjukdom”.  

 

”Ja, det är bra bemötande, de har en helhetssyn, känns det som. Bra diskussion kring 

medicin, jag känner mig aldrig överkörd (…)”. 

 

”Ja jag tycker det är väldigt bra att man gör en sån här specialenhet, det tror jag på, 

får man rätt behandling så kanske man kan jobba. Väldigt svårt, det finns så många 

olika grader av sjukdomen, men får man bara rätt hjälp så kan man fungera. Men när 

det krisar så har det inte funkat. Det mesta är bra, jag trivs där. Det finns ju fler 

personal där, man kan ju byta. Jag vill att det här kommer fram, de är fortfarande 

under utveckling, det här kan vara barnsjukdomar. En del i personalen kanske är arga 

för att de slog ihop avdelningar. Men jag tror på den här grejen”. 

 

G2. Sammanfattningsvis, vad på mottagningen skulle du vilja ändra på eller ha mer av?  

Antal svarande: 14 st.  

Svar: Respondenterna ger lite olika svar.  

Citat: 

”Mer utbud! Föreningen IBIS skulle kunna få mer utrymme. Mer information på mottagningen om 

IBIS, aktuell och uppdaterad information. Kanske att IBIS var på besök någon gång i månaden på 

mottagningen”. 

 

”Hade behövts någon mer läkare eller psykolog så att det går snabbare att få träffa dom”. 

 

”Tycker inte det är mycket att ändra på, det är bra som det är. Man kunde ha längre tid hos läkaren. 

Knappt tio minuter, på den korta tiden hinner man inte berätta vad som hänt under året som varit”. 

 

”Bättre kontakt samt mera kontakt med läkaren. Och att de lyssnar när man säger till. Säger jag att 

det är illa så är det riktigt jävla illa. Får jag ingen hjälp i tid så ger jag upp. Jag har sjukdomsinsikt så 

jag känner av när det går åt fel håll. Men samtidigt vet jag ju hur psykiatrin ser ut så då blir det svårt 

att klaga på dom”. 

 

”Att man får en mer kontinuerlig samtalskontakt”. 
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”Jag hade inte velat ändra på mottagningen men skulle vilja att man informerar mer om övrig 

behandling som inte är medicinsk. Många behöver t.ex. hjälp av en arbetsterapeut. Skulle vilja att de 

fanns mer att tillgå, att man kompletterade mer med samtal och fysioterapi”. 

 

”Att de har en specialistutbildning i att ta hand om svåra känslor, eller att man blir förflyttad till 

någon annan på mottagningen om man har behov att att prata om svåra saker. De ska hjälpa mig att 

ta bort den stress jag har på mig”. 

 

”Jag vet inte vad som erbjuds på mottagningen, har inte fått information om olika behandlingar, det 

kanske finns mer, men jag vet inte om det. Alltså bättre information om behandlingar på 

mottagningen och om det är något för dig (…)”. 

 

”Mer regelbunden kontakt med sin sjuksköterska. Känns som att de börjat minska på den, eller ja de 

har de faktiskt gjort. Jag har ingen annan i mitt liv med den kunskapen, hon är min enda kontakt. 

Gruppdiskussionerna på patient- och anhörigutbildningarna är riktigt dåliga, folk får härja fritt, det 

blir inga konstruktiva samtal. Hade behövts styras upp, få struktur, någon som leder och bryter, 

eventuellt skulle man kunna samtala kring ett bestämt tema”. 

 

”De ska ju ha samarbete med bipoläravdelningen på Östra. Jag skulle vilja ha mer information om 

det. Om jag blir dålig så kan de säga att vi har en plats för dig där. De skulle kunna samarbeta bättre. 

Det har inte varit någon kontakt mellan avdelningen som jag låg inne på och min läkare (…)”. 

 

”Jag önskar det fanns fler kurser. Det tog två år att komma med på patient- och anhörigutbildningen. 

Den var på kvällstid, jag önskar de var på dagtid”.  

 

”Tillgängligheten måste förbättras”. 

 

”Jag skulle vilja ha mer löpande samtalsterapi. Det är också ärftligt med bipolär sjukdom, min yngsta 

son är också sjuk. Jag skulle vilja ha någon typ av grupp för exempelvis föräldrar, även om man själv 

är sjuk, för att kunna prata om hur det är och vad man kan göra”. 

 

”Som i mitt fall med vikten, att man inte bara ser till det psykologiska. Det skulle finnas ett anonymt 

forum där man som patient kan komma med förslag, idéer, synpunkter och kritik”. 

 

”Tycker att det ska vara tydligt att anhörigkursen är för alla närstående, även vänner, inte bara de 

som har familj. Som det är nu kanske man inte nappar på den för att man tror att det bara är för 

föräldrar när man läser ”anhörig”. Informationen om anhörigkursen ska ligga framme synligt, så att 

man ser den. Det kan hända mycket dramatiska saker i ens relationer på grund av sjukdomen, därför 

viktigt med den här kursen”. 
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G3. Är det något annat du vill tillägga? 

Antal svarande: 11 st. 

Svar: Respondenterna ger lite olika svar. 

Citat: 

”Inte alla som har förmånen att få gå till mottagningen. Viktigt med specialistmottagningar”. 

 

”Jag har en fråga till mottagningen, hur gallrar man när man bestämmer vem som får gå dit? Det är 

ett inflöde av patienter till mottagningen men naturligtvis knappt något utflöde eftersom de flesta 

har sjukdomen livet ut. Hur blir det i framtiden, när allt fler patienter tillkommer (…). Det råder en 

osäkerhet både hos patienter och personal på mottagningen om hur det blir framöver. Det skapas 

rykten bland patienterna, många är rädda för att inte få vara kvar. En negativ sida av det stora 

inflödet av patienter. Det blir ju mindre tid för varje enskild patient ju fler som kommer in. Hur tänker 

man, ska man växa eller skära bort? Ska man överföra till öppenvården? Men som det är nu är det i 

alla fall bra med resurser”. 

 

”Det är en bra mottagning, den bästa. Jag har varit med sen jag var 16 år så jag vet. Dom tar hand 

om dig, ser till att du tar dina blodprover, dina värden ska vara bra. De ringer och kollar att man mår 

bra. Jag tycker att det är en skam, för vissa mottagningar. Jag ser att folk med bipolär får 

skitbehandling”.  
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Diskussion 

 

Metod 

Bortfall 
På Bipolärmottagningen är det 1800 patienter. Anmälningsmaterial lade NSPHiG ut i väntrummet på 
Bipolärmottagningen samt i receptionen. Anmälningsmaterial skickades även ut till IBIS medlemmar. 
Femton stycken brukare valde att bli intervjuade. 

 

Generaliserbarhet 
NSPHiG hade som uppdrag att slutföra cirka 20 intervjuer. Resultatet blev femton intervjuer. Detta 

ger ett bra underlag för en diskussion om möjliga utvecklingsmöjligheter mellan brukare, personal 

och ledning. 

 

Resultat 
Det är en rätt homogen grupp som har intervjuats. Alltigenom är respondenterna nöjda med 
Bipolärmottagningen. Flertalet påpekar dock att det kan bli bättre.  

Större delen av respondenterna uppger att de tycker bra om lokalerna på Ekelundsgatan, flertalet 
påpekar det centrala läget och de fräscha lokalerna. 

Om man behöver komma i kontakt med sin behandlare så upplever majoriteten att detta går ganska 
snabbt och snabbt.  

Nästan samtliga respondenter upplever sin behandling som bra och väldigt bra. De flesta upplever 
även att de kan vara med och påverka sin behandling. Flertalet uttrycker att man har kontinuerlig 
diskussion angående sin medicinering där man som patient kan uttrycka sina önskemål och 
funderingar kring denna i samspråk med sin läkare. 

Behandlingen på mottagningen har även förändrat majoritetens livssituation till det bättre. 

Över hälften av respondenterna vill inte ha mer stöttning av personalen angående sin kroppsliga än 
vad de får idag. Flertalet vill sköta denna på egen hand.  

 

Personalens bemötande får även det en överväldigande positiv respons. Flera uttrycker den 
hjälpsamhet de upplever att de får från personalen. De flesta respondenter upplever även att 
personalen har tillräcklig kunskap för att kunna hjälpa dem. Flertalet betonar den erfarenhet och 
kunskap som personalen besitter.  

De flesta respondenter känner sig förstådda av personalen. Respondenterna upplever även att deras 
svårigheter tas på allvar i samtal med personalen. 

Nästan samtliga respondenter hade rekommenderat mottagningen om man hade haft en vän med 
liknade problematik.  

 

Önskade förändringar 
Det finns också områden som behöver förbättras. Ca 1/3 av respondenterna upplever att det är svårt 

att komma i kontakt med mottagningen. Det som kritiseras är att man inte kan kontakta 

mottagningen direkt utan att man måste gå via kontaktpunkten. Om man måste ändra tid upplever 

över hälften att detta är svårt, speciellt hos sin läkare. Flera påpekar att de kan ta månader innan 

man får en ny läkartid.  
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Över hälften av respondenterna upplever att den information man fått om den egna problematiken 

har varit för liten från mottagningen. Flera påtalar att de själva söker information på internet. IBIS har 

även flera respondenter fått information från.  

Flertalet respondenter upplever även att den information man fått om olika vårdalternativ varit 

bristfällig. 

När det kommer till om respondenternas anhöriga/närstående blivit erbjudna någon information 

eller stöd upplever hälften att de inte har blivit erbjudna detta.  

Endast en av respondenterna uppger att hen har en vårdplan.  

Behandlingsutbudet på mottagningen upplevs som begränsat av drygt hälften av respondenterna. 

Flera uppger även att de inte vet vad det finns för behandlingsutbud på mottagningen. Den 

behandling som främst saknas är en psykologkontakt. Det efterfrågas även fysioterapi, massage samt 

yoga.  

 

Arbete 
Av de femton respondenterna svarade tretton stycken att de inte har något arbete. Flertalet uppger 

att de är sjukskrivna. Psykisk ohälsa är idag den vanligaste orsaken till sjukskrivning . 

Göteborgsregionen ligger bland de högsta i landet över antal sjukskrivningar i psykiska diagnoser 

(Försäkringskassan 2015-10-14, Psykisk ohälsa en stor utmaning som kräver samarbete). Arbete eller 

likvärdig sysselsättning är viktigt för vår känsla av sammanhang, delaktighet och gemenskap i 

samhället. Dessa faktorer är även viktiga för hälsan. Det är därför värt att se över hur man som bäst 

stöttar och uppmuntrar de brukare som har en önskan om att få arbeta eller sysselsätta sig på andra 

sätt.  
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Hur tar man tillvara revisionsresultatet?  

Efter vår rapportering av revisionsresultatet är det viktigt att:  

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

befattningshavare.  

o Ledning och berörd personal diskuterar och prioriterar bland förbättringsområdena.  

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

o Beslut om åtgärder tas, genomförs och kontrolleras noga initialt. 

o Revisionen följs upp i ett senare skede. 

 


