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Förord
Den här boken är ett resultat av några års försöksverksamhet med brukarrevision inom
psykiatri och socialpsykiatri. Försöksverksamheten möjliggjordes genom Nationell psykiatrisamordnings projekt om brukarinflytande Inflytandeprojektet.
Vi vill med boken visa några olika sätt att göra brukarrevision. Genom det hoppas vi inspirera och uppmuntra intresserade läsare att själva starta brukarrevisionsgrupper.
Ansvariga för författandet av boken är Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg. Boken
har dock skapats utifrån diskussioner med ansvariga för två andra brukarrevisionsprojekt;
Birgitta Sjögren Öhlund från Skellefteå samt Yvonne Zätterman Åberg och Klas Sundström
från Stockholm. De erfarenheter som beskrivs i boken kommer från dessa diskussioner samt
från den rapport som brukarrevisionen i Göteborg efterlämnat.
Vi vill rikta ett stort tack till alla som medverkat till bokens framväxande. Ett särskilt tack
till alla personer med egen erfarenhet som deltagit i de olika projekten.
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Vad är
brukarrevision?

“

Brukarrevision är en granskning av en enhet eller verksamhet som ger stöd, vård eller service
till personer med psykiska funkitonshinder som
utförs av brukare och/eller närstående.”
- RSMHs och Schizofreniförbundets definition
Brukarrevision är ett sätt att granska insatser som ges till
personer med psykiska funktionshinder. En brukarrevision
ger svar på vad de som får insatser tycker fungerar bra eller
dåligt. Den kan också ge förslag på förbättringar som kan
göras.

framåt utan ett brukarperspektiv, en tendens som kan leda
till att vi inte skapar relevanta och meningsfulla insatser för
personer med psykiska funktionshinder.

Varje gång som man vill utvärdera, kvalitetssäkra eller
utveckla en verksamhet, måste man bestämma hur man ska
mäta framgång eller syftet med verksamheten. Det finns
förstås olika perspektiv på verksamhetens syfte. Vilka behov
ska verksamheten tillgodose, vem ska beskriva dessa behov
och på vilket sätt ska verksamheten uppnå syftet? Politiker,
chefer, personal, även allmänheten bidrar alla med sina synpunkter, ofta välutvecklat och även konkretiserat i lagstiftningen, verksamhetsplaner och arbetsmetoder.

Det som skiljer brukarrevisionen från andra typer av undersökningar är att personer som själva har erfarenheter av att
använda verksamheter har stor betydelse i undersökningen.
När det gäller brukarrevision för personer med psykiskt
funktionshinder innebär det att personer som själva har eller
har haft psykisk ohälsa:
• arbetar med att ta fram frågor
• gör intervjuer eller enkäter
• gör analys av det som samlats in
• skriver en rapport om hur den verksamhet som granskas fungerar
Detta är den viktigaste delen i en brukarrevision; om inte
personer med egen erfarenhet står för stora delar av undersökningen och analysen är det inte en brukarrevision som
genomförs. De olika försök som genomförts med brukarrevision visar att personer utan egen erfarenhet kan ha en roll i
brukarrevisionen, men det är viktigt att personer med egen
erfarenhet har stor medverkan och möjlighet till styrning.

Ett perspektiv, som ofta är osynligt i planering och utveckling, är det så kallade ”brukarperspektivet”. Det finns många
förklaringar till varför det kan vara så. De som är ”mitt i” en
psykisk ohälsa har kanske svårt att uttrycka sina behov och
litar därför på ”experterna”. De som kämpar med konsekvenserna av en psykisk ohälsa, ett funktionshinder, är kanske
beroende av de tillgängliga stödinsatserna, och många har
kanske inte fått chansen att utveckla sina kritiska tankar om
hur man kan utveckla ett bättre stödsystem. Resultatet, oavsett orsaken, är oftast att verksamhetsutvecklingen har gått
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Många andra har gått före

sultatet av den. De som är ansvariga för den verksamhet som
granskas ska redan innan brukarrevisionen görs förbinda sig
att vidta åtgärder för att komma tillrätta med de problem som
granskningen kan lyfta upp. Man anser att det är viktigt att
en granskning inte genomförs utan att leda till förändring.
Granskning utan förändring resulterar bara i att de som
bidragit med sina åsikter känner sig besvikna.

Sverige är inte det första land där brukarrevisioner genomförts. I flera andra länder, bland annat USA och Storbritannien, har arbetsformen brukarrevision utvecklats under
ganska många år. Eftersom det tidigare gjorts förhållandevis få brukarrevisioner inom psykiatrin och socialpsykiatrin i Sverige, till exempel i Jönköping 1997, kan vi lära oss
mycket genom att studera hur brukarrevisioner har genomförts i andra länder.

The Consumer Voice, eller Brukarnas röst, kan i alla dessa exempel ses som en faktor som måste tas hänsyn till i
många olika sammanhang och på många olika sätt. Brukarrevision, den modell som beskrivs i den här rapporten, kan
inte ses som ett svar på den större problematiken om brukarinflytande i Sverige. Men vi hoppas att det kan ses som ett
konkret och effektivt sätt att bidra till lärande, kunskap och
kvalitetsutveckling i verksamheter inom psykiatri och socialpsykiatri.

Storbritannien
I Storbritannien utvecklades en metod som kallas UFM
(User-Focused Monitoring) under mitten av 1990-talet. Metoden skapades inom ramen för Sainsbury Centre for Mental Health (SCMH) och under ett decennium har ett nätverk
av personer som arbetar med denna metod byggts upp. Idag
finns det lokala UFM-grupper på många ställen i Storbritannien och de genomför granskningar i sitt närområde med
stöd från forskare på SCMH.

USA
I USA har metoden brukarrevision en ganska kort historia, men man kan påstå att många av de grundläggande
värderingarna och idéerna bakom brukarrevisionen är förankrade i brukarrörelsen som utvecklades där.

Arbetet i Storbritannien bedrivs mer eller mindre helt av
personer som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Både
de som arbetar på SCMH och medlemmarna av de lokala
UFM-grupperna har ofta vad som kallas för dubbel-kompetens. Det innebär att de förutom någon användbar erfarenhet
som forskare, ekonom eller projektledare har erfarenheter
av psykisk ohälsa. Att projekten ska drivas av just personer
med dubbel-kompetens är viktigt inom UFM-modellen och
på SCMH arbetar forskare med dubbel-kompetens.

Många spårar begreppet brukarinflytande långt tillbaka på
olika sätt, till exempel till ”The Anti Insane-Asylum Society” som startades 1868. En konkret utgångspunkt kan sägas
vara en grupp som skapades under 40-talet, WANA, (We Are
Not Alone, på svenska: ”Vi är inte ensamma”). Dessa före
detta patienter var bekymrade över övergången från ett stort
mentalsjukhus till ett ensamt liv i New York City. Deras ansträngningar att skapa gemenskap i samhället där de skulle
leva ledde till skapandet av Fontänhuset, en verksamhet som
har spridit sig i världen och alltid haft en fokus på brukarstyrning.

UFM-modellen fokuserar också på flera andra viktiga frågor.
Till exempel ses det som viktigt att granskningarna syftar
till att utveckla och förbättra verksamheter som används av
många personer. I undersökningen vill man att så många
personer som möjligt ska bli tillfrågade. Särskild vikt läggs
vid att fånga åsikter från personer med svår psykisk ohälsa,
personer som har annan etnisk bakgrund och andra personer
som traditionellt haft mycket svårt att göra sin röst hörd.

Under femtio- och sextiotalet då ”avinstitutionaliseringen”
hade tagit fart såg många brukare ett behov av att uttrycka
sina bekymmer över de många individer som ”ramlade mellan stolarna”. Dessa hamnade ofta i hemlöshet, oftast utan
de samhällsinsatser som politikerna hade lovat. Rädslan för
bieffekter av de starka medicinerna som använts i höga doser

Inom UFM-modellen ses den återkoppling som ges till personer som har blivit intervjuade som mycket viktig. De som
deltagit i undersökningen har rätt att få veta vad som blev re
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Anhörigas roll
Man måste också uppmärksamma perspektivet och inflytandet bland anhöriga till personer med psykiska funktionshinder. Anhörigrörelsen i USA har växt från några lokala grupper som försökte påverka de insatser deras anhöriga fick, till en internationell rörelse
som har lyft fram behov av ökade resurser och forskning. I många sammanhang har de
lyckats öppna dörrarna till de politiska besluten och banat väg för brukarna själva.
Forskningen

under den tiden var också en viktig fråga för den ursprungliga brukarrörelsen.

Kunskapsutveckling och forskning om personer med psykiska funktionshinder har oftast sett individen som ett objekt
som ska utforskas. Rapp m fl. (1993) har använt begreppet
”the voice of the consumer” (brukarens röst) för att lyfta fram
det unika perspektivet som personer med egna erfarenheter
kan bidra med i kunskapsutveckling. Andra sådana försök att
lyfta fram ett brukarperspektiv sammanfattas på Inflytandeprojektets hemsida; www.inflytandeguiden.se.

Inspirerade av den medborgarrättsrörelse som kom igång under sextiotalet blev många grupper av före detta patienter
politiskt engagerade, med ett ”anti-psykiatriskt” budskap som
huvudinriktning. Tillsammans med svarta, kvinnor, homosexuella och fysiskt funktionshindrade kämpade man för
grundläggande rättigheter, självbestämmande och valfrihet
inom psykiatrin.

Det finns ett antal idéer om hur forskning kan ta hänsyn till
ett brukarperspektiv. Charles Rapp och andra (1993) vill i en
artikel om forskningsstrategier för personer med allvarliga
psykiska funktionshinder, koppla brukarnas röst till begreppet ”empowerment”. I denna diskussion kan empowerment
ses som en process där; ”… ökad individuell, grupp eller
politisk makt kan leda till att individerna kan börja förändra
sin livssituation”. Det vill säga att slutsatsen av ett sådant
perspektiv bör vara att information inte bara ska samlas från
brukarna men även samlas av brukare då detta är möjligt.

Under sjuttiotalet, parallellt med den politiska och
förändringsinriktade brukarrörelsen utvecklades också
självhjälpsgrupper och ”peer support”. Här betonade man att
brukare och före detta patienter hade en kunskap som skilde
sig från den professionella kunskapen, men som också hade
ett värde. Tanken var att människor med liknande erfarenhet
kunde stödja varandra. År 1978 publicerade Judi Chamberlain sin bok, ”On Our Own”, en bok som visade brukarnas
erfarenheter för en bred publik och inspirerade många att bli
aktiva inom rörelsen. Boken blev också en introduktion för
allmänheten och det professionella samhället, genom att visa
att individer med egen erfarenhet har ett perspektiv som kan
bidra till vår kunskap om psykiska funktionshinder.
Under 1980-talet och framåt kan man säga att brukarrörelsen
har etablerat sig och börjat ta ansvar, inte bara för att förändra
och påverka utifrån, men som en aktör i systemet på många
olika nivåer. Brukarstyrda verksamheter har utvecklats och
fungerar idag som en viktig leverantör av stödinsatser till
personer med psykiska funktionshinder. Många traditionella
roller, som socialarbetare, sjuksköterska, case manager och
även psykiatriker innehas idag av personer med egen erfarenhet. Och brukarråd, som ett sätt att lyfta fram ett brukarperspektiv, sträcker sig idag från verksamhetsnivån till de
högsta politiska kretsarna.
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genomföra forskning är också för många någonting
nytt och att utveckla sin kompetens kan bidra till en
starkare självkänsla.

I en rapport som Socialstyrelsen släppte redan 2003 slås
det fast att behoven av ett klientperspektiv i forskningen är
”… inte bara moraliska utan också kunskapsmässiga och
vetenskapliga. En situation eller företeelse ter sig ofta olika
beroende på ur vems vinkel objektet betraktas. Genom att
försöka se socialtjänsten utifrån klienternas position får man
fram information som skulle ha gått en förbi, om man tagit ett
mer traditionellt uppifrån och ner perspektiv.” (SoS, 2003)
Ett likartat argument används i utvärderings- och kvalitetsutvecklingsperspektiv och med hänsyn till just metoden
brukarrevision. Där drar de slutsatsen att brukarrevision kan
leda till ”organisatoriskt lärande”. Socialstyrelsen pekar sedan på att ”… (den brukarstyrda) utvärderingen ger en möjlighet till en dialog mellan brukare och professionella som
annars sällan uppstår”. Detta kan bli en utgångspunkt för
reflektion över den egna verksamheten och ligga till grund
för förändringar.” Formuleringen bygger på några försök i
Sverige, men även den internationella litteraturen. Här kan
BIKVA-modellen nämnas som ett exempel på brukarrevision
som har provats i Sverige. (SoS 2001)

•

Ett system som brukare har varit med att utforma
är mindre sårbart för kritik än ett som utformas helt
utan brukarmedverkan. De förändringar som genomförs blir mer stabila om de vilar på en grund av brukarinflytande. Beslutsfattare kan också hänvisa kritik vidare genom att slå fast att de har genomfört
brukarnas önskningar.

•

Personer som står långt borta från verksamheten har
inte samma kompetens om den som personer som
lever i den varje dag. De som beslutar har heller inte
alls lika stor kunskap om brukarnas behov som brukarna själva. Om brukare får utforma en verksamhet
kan den således bli bättre anpassad till de behov som
verkligen finns hos de som använder verksamheten.
Det besparar organisationen mycket resurser.

•

Det faktum att personal och chefer i en verksamhet
har mycket makt och brukare har liten eller ingen
makt över sin situation kan användas som skäl för
brukarmedverkan. Den demokratiska grundtanken
är att ingen ska ha större makt än någon annan.
Genom att omfördela makten till brukarnas fördel
kan brukarnas maktlöshet minskas.

•

Den offentliga sektorn finns inte till för sin egen
skull. I slutändan är det för brukarnas skull som
chefer och personal arbetar och organisationen existerar. Den service som verksamheten erbjuder bör
då vara anpassad till de som använder servicen.

“

Varför brukarrevision?
“Vi förväntas ha insikt och ta eget ansvar, när
vi aldrig tidigare har fått vara delaktiga.”
- Brukare

Det går att se många anledningar att använda brukares kompetens för att ta reda på hur verkligheten ser ut.
Några exempel på skäl kan vara: (Dahlberg & Vedung,
2001).
•

Genom att delta i en undersökning får brukare större
förståelse för det system som de använder. Det antas
att en person med större förståelse för systemet blir
en bättre medborgare, som kan ställa mer genomtänkta krav.

•

Ett deltagande i forskning kan sägas ge brukare en
höjning av livskvaliteten genom att de får samverka
med andra och diskutera problem som rör dem. Att

Inom utvecklingen av verksamheter för personer som drabbats av psykisk ohälsa kan man se att brukarna under lång
tid har blivit ignorerade av forskningen. I ett andra steg blev
de objekt för undersökningar och inte förrän relativt nyligen
har de involverats i forskningen kring den egna situationen.
(Beresford, 2003)
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Konkreta resultat
farenheter ses som en tillgång. Att bli betraktad som
kompetent och få den egna erfarenheten belyst som
positiv gör mycket för självbilden.

De olika försöken med brukarrevision som den här handboken bygger på visar att brukarrevision kan påverka den verksamhet som granskas. Hur det sker kan se olika ut beroende
på vilka behov som fanns i verksamheten innan brukarrevisionen gjordes, vem som beställde brukarrevisionen och
vilken inställning det finns till förändring bland personal och
brukare.
I den här handboken har vi valt att inte presentera några
konkreta resultat från olika brukarrevisioner. Vi vill istället
inspirera dig att starta en egen brukarrevisionsprocess. Om
du är intresserad av vilken typ av resultat som en brukarrevision kan ge hänvisar vi till de rapporter som till exempel
brukarrevisionsgruppen i Skellefteå har skrivit. Rapporterna
hittar du i referenslistan längst bak.

•

Brukarrevisorerna kan inge hopp i de brukare de
möter. De visar att det går att må bra och utföra
kvalificerade arbetsuppgifter oavsett psykiskt funktionshinder. Revisorerna blir också goda förebilder
för brukare och personal, då de visar att den egna
erfarenheten kan ses som en kompetens.

•

Brukarrevisionsgruppen blir ett diskussionsforum
där erfarenheter utbyts, nätverk skapas och nya
idéer kan väckas.

“
•

Bieffekter – nog så viktiga
Att arbeta med brukarrevision kan också ge effekter som
inte direkt har med verksamheten att göra. I rapporten från
FoU Västernorrland kallas det här för bieffekter. De är, trots
namnet, inte mindre viktiga effekter och det kan vara bra att
känna till även dessa.
• Brukarna blir mer synliga i sina verksamheter.
Genom att någon frågar efter brukare att intervjua
måste de som arbetar i verksamheten betrakta de
personer de arbetar med på ett nytt sätt, som värdefulla bärare av kunskap. Det gör att brukarna kan få
en ny, mer självständig, roll i sin verksamhet.
•

De som deltar som brukarrevisorer lär sig mycket
om sig själva och om hur de kan utöva makt. Förutom rena kunskaper i vetenskaplig metod och annat
får de som deltar en ny, mer kritisk, syn på sin egen
verksamhet. De kan komma att ställa högre krav i
den egna verksamheten eller söka nya forum där de
kan få inflytande.

•

Personer med egen erfarenhet av psykisk sjukdom
får en möjlighet att träffas i en miljö där deras er-

Politiker, chefer och andra beslutsfattare får kännedom om hur ett brukarperspektiv kan översättas till
kvalitetsutveckling och ökad effektivitet.

“Jag tror att brukare kan stärkas i sitt
självförtroende om man får delge intresserade av sin egen livshistoria (erfarenhet).
Jag tror dessutom att det är det enda
fruktbara sättet att nå fram till dem som
ska förstå.”
- Brukarrevisor



Vem ska
ansvara för en
brukarrevision?
Det finns olika sätt att organisera en brukarrevision. Gemensamt för alla är att det måste finnas personer med egen
erfarenhet som har stort inflytande över hur brukarrevisionerna görs. Processen ska ”ägas” av personer med egna erfarenheter, inte av personal, anhöriga, forskare eller andra.
Under den tid som brukarrevision har testats i Sverige har
åtminstone tre sätt att organisera brukarrevision visat sig. Vi
vill här lyfta fram tre exempel på hur brukarrevisioner kan
organiseras.

Skellefteå – Brukare som organisatörer
En brukarrevision kan läggas upp så att det är personer med
egna erfarenheter som står för det sammanhållande arbetet
i gruppen som arbetar med revisionen. Så har man gjort i
Skellefteå kommun, där föreningar för personer med psykisk
ohälsa har varit de som ägt projektet. I revisionsgruppen
har både anhöriga och personal också funnits med, men det
är personer med egen erfarenhet som fungerat som samordnare.

För att brukare ska kunna äga projektet är det viktigt att det
finns någon sammanslutning av personer med egen erfarenhet på den ort där brukarrevisionen ska genomföras. En
förening, ett kooperativ eller en sammanslutning av föreningar måste till för att fungera som huvudman för brukarrevisionen. Det går självklart även att skapa en förening eller
ett kooperativ i syfte att göra brukarrevision, men det är en
fördel om det redan finns en grupp att förankra arbetet i.
Fördelarna med att ha ett sådant upplägg ligger i att det är
lättare att få ett riktigt brukarperspektiv när det är personer
med egen erfarenhet som styr projektet. Om någon annan
äger projektet finns alltid risken att brukarrevisionen får annat fokus än den skulle ha haft om personer med egen erfarenhet styrde den.
Nackdelarna med en helt brukardriven verksamhet kan vara
att det innebär en stor arbetsbelastning på personer som arbetar mer eller mindre ideellt. Under den första utvecklingen
av brukarrevisionen arbetade till exempel de ansvariga för
brukarrevisionen i Skellefteå nästan helt på ideell basis. Att
samordna arbetet, göra intervjuer och dessutom sammanställa och presentera resultatet är ett tidskrävande arbete. När
en ideell förening ansvarar för det blir det upp till ett fåtal
personer att genomföra arbetet på sin fritid.

Föreningarnas hus
I Skellefteå har flera föreningar som arbetar med personer med psykisk ohälsa gått samman
och startat Föreningarnas hus. Verksamheten är fristående från kommun och landsting. En
grupp innehållande representanter från alla berörda föreningar styr den övergripande verksamheten och ansvarar för ekonomi, drift och anställda. Verksamheten består bland annat
av café, utbildningar, konferenser samt studiebesök.
De föreningar som är en del av Föreningarnas Hus är
• Föreningen Trivselhuset,
• ISPS (Skellefteortens Intresseförening för Schizofreni och andra Psykiska Störningar)
• SPES (Suicidprevention och efterlevandes stöd)
• Ananke (OCD/Tvångssyndromsällskapet)
• RSMH (Riksförbundet för Social och Mental Hälsa)
För mer information se http://web.telia.com/~u91038596/
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Om man vill driva en brukarrevision helt brukarstyrd kan
det vara bra att tänka på det, och inte underskatta det arbete
som krävs för att genomföra hela processen. Se till att tillräckligt många är engagerade, så att det finns personer som
kan dela på arbetet. En eller ett par personer behöver ha ett
utökat ansvar och fungera som samordnare. För att ta på sig
arbetet som samordnare är det viktigt att ork och tid finns
för arbetet.
Efter att Inflytandeprojektet avslutades har brukarstyrda brukarrevisioner utvecklats på åtminstone två platser i landet.
Ett av syftena med vidareutvecklingen är att det ska vara
möjligt att ha en anställning där brukarrevision ingår som en
arbetsuppgift. På så sätt kan problemet med den höga arbetsbelastningen lösas. Ett sätt att lösa situationen är att starta ett
kooperativ där brukarrevision finns som en av tjänsterna. Det
är gjort i Stockholm. Ett annat sätt är att till exempel kommunen köper brukarrevisioner av en brukarstyrd verksamhet
där det finns en anställd brukarinflytandesamordnare. Det är
gjort i Skellefteå.

Stockholm – ”Stora Sköndal” – Verksamhet
som organisatör
En verksamhet som känner att den behöver utvecklas kan
också ta på sig att ansvara för en brukarrevision. Det har
skett till exempel på Stiftelsen Stora Sköndal i Stockholm,
där brukarrevision gjordes i de boenden som stiftelsen
driver. Personer med egen erfarenhet och anhöriga genomförde brukarrevisionen. Som samordnare och stödperson
fanns det dock en person anställd av stiftelsen.
En fördel när en verksamhet organiserar brukarrevisionen är
att verksamheten är tydligt intresserad och villig att ta till sig
de resultat som brukarrevisionen kommer fram till. En annan
fördel är att det finns en anställd person som samordnar revisionen. Det tar ofta mycket tid och kraft att samordna en revision, och det är bra att det inte behöver göras på fritiden.
Genom att ha en anställd person som stöttar de som arbetar
med brukarrevisionen kan verksamheten bli brukarstyrd utan
att det sliter för mycket på gruppen.
Ett problem som kan uppstå när verksamheten driver brukarrevision är misstankar om att brukarrevisionen inte är objektiv, utan styrs från verksamheten så att den endast ska lyfta
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fram det som fungerar bra. Det finns alltid en viss risk för det
när en verksamhet så att säga ”granskar sig själv”.
Om en verksamhet vill genomföra en brukarrevision kan det
vara bra att fundera över problemet med att granska sig själv.
Det första man måste göra är att fråga sig varför man vill
göra en brukarrevision och vad som kommer att hända med
resultatet. Bara om revisionen görs för att leda till utveckling
och verksamheten är beredd att ta hand om alla resultat som
kommer fram är det någon idé att genomföra en revision.
Sedan kan man tänka på att rekrytera de personer som ska
agera revisorer så långt bort från organisationen som möjligt.
Personer som för tillfället får, eller kan komma att få, stöd
från verksamheten är olämpliga. Det är bättre att annonsera
i tidningar eller ta kontakt med någon förening för personer
med erfarenheter av psykisk ohälsa.
Det är också bra att tänka på risken att förlora sin objektivitet
under hela processen. Den som ansvarar för samordning bör
inte blanda sig i arbetet för mycket. De som gör brukarrevisionen ska känna att de gör revision av en verksamhet som
de på förhand inte vet så mycket om och de bör inte få så
mycket information från verksamheten innan.

En brukarrevision som organiseras av en verksamhet kan
utvecklas till att bli mer och mer brukarstyrd. I fallet med
Stiftelsen Stora Sköndal har personer som deltagit i brukarrevisionen gått vidare och startat ett kooperativ med inriktning
mot brukarrevision.

Västernorrland – FoUenhet som organisatörer
Ett tredje sätt att organisera brukarrevision är att låta oberoende forskare fungera som samordnare. Det har skett bland
annat i Kalmar och i Västernorrland. I båda fallen har det
varit Forsknings- och Utvecklingsenheter som har stått för
samordningen.
När forskare fungerar som samordnare skapar de, precis
som när verksamheter samordnar revision, en grupp med
personer som har egen erfarenhet, är anhöriga eller personal.
Det är sedan dessa som tar fram frågor och gör intervjuer. I
både Kalmar och Västernorrland har sedan forskarna ansvarat
för att skriva rapporten från brukarrevisionen, med vägledning av det som revisionsgruppen har ansett vara viktigt.
Även vid detta upplägg hamnar en stor del av arbetsbördan
på en person som får lön, vilket är en fördel. En annan fördel

Recreo

Sociala arbetskooperativet Recreo sysslar med brukarinflytandefrågor, bland annat genom
att göra brukarrevision på uppdrag.
Recreos medlemmar är personer med egen erfarenhet av psykiskt funktionshinder och
anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Kooperativet har sitt säte i Tyresö.
Kontakt: recreo@home.se

Dubbla Meriter

Dubbla Meriter är en plattform som jobbar för att möjliggöra och förenkla för brukare att
dela med sig av sina kunskaper, insikter och erfarenheter på affärsmässig bas.
Tanken är att utifrån ”expert by experience” finna en plats på arbetsmarknaden och tillföra ett brukarperspektiv. Tjänster som plattformen förmedlar är bl.a. brukarrevisioner,
utbildningar och föreläsningar.
Hemsida: www.dubblameriter.se
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med att forskare håller i revisionen är att rapporterna kan
få tyngd av att de är skrivna av forskare och att revisionen
görs med vetenskapliga metoder. Rapporten får vetenskaplig status från forskarnas medverkan och det blir svårare för
verksamheter att avfärda resultaten.
Ytterligare en fördel kan noteras från ett kunskapsperspektiv, där forskarna som får jobba med en brukarrevisionsprocess, kan få tillgång till en väsentlig kunskap
som ökar deras förmåga att utveckla relevant forskning.

Att det inte är brukare som samordnar revisionen kan innebära problem om forskarna inte har egen erfarenhet av
psykisk ohälsa. Risken finns att revisionen får fel fokus. En
lösning på detta problem är att i forskarteamet ta in personer
med dubbel-kompetens. Det kan man göra antingen genom
att anställa forskare som har erfarenheter av psykisk ohälsa,
eller genom att anställa en person med egna erfarenheter och
utbilda honom eller henne inom de områden som behövs för
att kunna samordna en brukarrevision.

Att ha forskare som samordnare ger också möjligheten att
vidga området för brukarrevisionerna. I både Kalmar och
Västernorrland gjordes brukarrevisionerna i verksamheter i
hela länet. En fördel med det är att revisorerna inte behöver
göra revision i sin hemkommun. Då minskar risken för problem, till exempel att en revisor granskar en verksamhet som
han eller hon använder eller kan komma att använda i framtiden.
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brukarrevision
I en brukarrevision behövs olika kompetenser och egenskaper. Det kan röra sig om analytisk
förmåga, social förmåga och ett förtroendeingivande sätt, kunskaper om lagar och regler
som rör verksamheten, samarbetsvilja och en hel del mod. Viktigt att komma ihåg är att
inte alla medlemmar i ett brukarrevisionsteam behöver besitta alla kompetenserna. Det
räcker om varje medlem bidrar med någon egenskap eller kompetens.
Oavsett vem som är initiativtagare och organiserar en brukarrevision finns det många frågor som måste lösas innan själva
revisionsarbetet startar. I detta kapitel tittar vi på några områden som vi har sett som viktiga under våra revisioner.

hand om det som kommer fram ur revisionen är viktigt för
att få ett bra resultat. Om förankringen brister är risken stor
att brukarrevisionen inte leder till förändring.

Viktigt att förankra

Hur hittar man intresserade revisorer?

Det går att arbeta med att förankra metoden brukarrevision
och resultatet från brukarrevisioner på olika sätt. Några förslag på sätt att förankra kan vara:
• Anordna en konferens eller presentera metoden på
en konferens som någon annan anordnar
• Bjud in politiker, tjänstemän och andra till en dialog
med brukarrevisionsgruppen och andra med egen
erfarenhet
• Presentera er för ansvariga politiker till exempel på
ett nämndsammanträde
• Skapa en ledningsgrupp för brukarrevisionen som
består av ansvariga politiker och tjänstemän
• Var frikostiga med era erfarenheter från brukarrevisionsarbetet, berätta om arbetet för personer ni
möter
• Ordna pressträffar
• Bjud in till allmänna möten för intresserade personer där ni presenterar det ni arbetar med

För att genomföra brukarrevision krävs en grupp intresserade personer med egen erfarenhet. Det kan vara bra att den
gruppen inte är för liten eftersom brukarrevision tar tid och
energi och det är viktigt att kunna dela på arbetsuppgifter för
att inte slita ut sig. Varje persons erfarenhet är också unik
och det är bra att blanda personer med många olika erfarenheter för att kunna vara så kreativ som möjligt när det gäller
att skapa frågor och analysera det material som samlas in.
En grupp med deltagare som har olika kön, ålder, etnisk och
kulturell bakgrund ger en bättre blandning av erfarenheter än
en grupp med medlemmar som är mer lika varandra.

Förutom att rent allmänt förankra brukarrevisionen som en
användbar metod måste förankring göras inför varje brukarrevision. Det är viktigt att ansvariga politiker, chefer och
personal är medvetna om att revisionen är på gång. Att tidigt
diskutera vad olika personer, till exempel chefer, förväntar
sig att få ut av brukarrevisionen och hur de kommer att ta

Frågan om hur man hittar personer som skulle kunna ingå
i revisorsgruppen är viktig när man planerar en brukarrevision. Ofta väcks idén hos någon eller några personer och
dessa behöver få kontakt med andra som kan delta i arbetet.
Det finns olika sätt att fånga upp intresserade deltagare:
• Använda kontaktnät
• Annonsera på dagverksamheter och i boenden
• Annonsera i dagspress
• Sprida frågan i en brukarförening, t.ex. RSMH, via
möten eller medlemsblad
• Anordna offentliga möten där intresseanmälningar
tas upp
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Om man väljer att informera genom olika verksamheter, oavsett om det sker med mun-motmun-metoden eller med hjälp av till exempel affischer, kan man stöta på problemet att
personalen får makt över informationen. Det kan påverka vilka som nås av informationen
och hur informationen utformas. Så långt det är möjligt bör de som tagit initiativet till brukarrevisionen själva kontrollera hur informationen når de som skulle kunna vara intresserade
av att delta.
Vad är det som ska granskas?

Att annonsera i tidningar eller i ett medlemsblad gör att informationen når fler än de som man redan känner. Det är
dels mer demokratiskt och dels bra för att få fram personer
med olika bakgrund till gruppen. En risk kan vara att inte så
många personer känner sig träffade av annonsen. Det kan
också kännas skrämmande att svara på en annons om man
inte vet vad en brukarrevision innebär. Det kan undvikas om
man väljer att anordna ett offentligt möte där information om
vad brukarrevisionen är kan ges samtidigt som intresseanmälningar om att delta kan tas in.
Till slut vill vi påminna om att brukarrevision är en metod bland andra för att stimulera en process där brukare så
småningom blir mer intresserade av och mer aktiva i utvecklingen av verksamheter. Det är inte många som har haft möjligheten att träna upp sin förmåga att uttrycka sina åsikter
och uppleva sin egen kunskap och erfarenhet som viktig.
Med andra ord, det kan ta tid. Kortsiktiga satsningar kan inte
ge ett lika bra resultat.

Brukarevisionen startar inte alltid med en klar bild av vad
det är som ska granskas. Det första steget är att slå fast det,
vilken typ av verksamhet är det vi vill titta på. En brukarrevision kan göras på vilken verksamhet som helst. Det kan
vara ett boende, en dagverksamhet, en särskild enhet inom
psykiatrin eller en stödfunktion som boendestödjare eller
personligt ombud.
När det gäller de brukarrevisioner som genomförts hittills
inom psykiatri och socialpsykiatri är det vanliga att de knyts
till en viss verksamhet. Det är även möjligt att göra en brukarrevision utan att ha en särskild verksamhet som mål för
granskningen. En sådan granskning kan ha en företeelse som
sitt mål för granskning. Några exempel på sådant som kan
granskas är:
• Samarbetet mellan kommun och landsting inom ett
visst geografiskt område
• Det stöd anhöriga får när någon drabbas av psykisk
ohälsa för första gången
• Unga personers syn på det stöd de får för att återhämta sig från psykisk ohälsa
Listan på frågor som kan granskas kan göras hur lång som
helst. Att granska en företeelse ger fler praktiska svårigheter
än att granska en verksamhet. De frågor som kan granskas
på detta sätt är dock nog så viktiga och därför bör de inte
undvikas endast på grund av de praktiska problem som är
sammankopplade med dem.

“

Det finns fördelar och nackdelar med alla sätt att fånga
intresserade deltagare. En viktig skillnad mellan de olika sätten att informera handlar om ifall man söker personliga kontakter eller om man väljer att gå ut med bredare information,
t.ex. via tidningarna. En personlig kontakt, där man använder
de nätverk som finns, har fördelen att det är lättare att förklara vad en brukarrevision innebär för intresserade personer. Det finns också möjlighet att ”stöta på” flera gånger
om det är någon som är tveksam till en början. Nackdelen
är att informationen bara når ut till dem man redan känner
till. Detta gör att man riskerar att missa många personer som
skulle ha kunnat vara en stor tillgång men som inte ingår i
initiativtagarnas nätverk.

“Istället för att uppleva det [den egna
erfarenheten] som en nackdel kan
man se det som en fördel, att vara
behövd, ha kompetens och granska.”
- Brukarrevisor
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Innan brukarrevisionerna påbörjas är det viktigt att diskutera hur man ska hantera de åsikter
som finns i gruppen. Bland annat i Stockholm har man ställt sig frågan hur ett starkt intressepolitiskt engagemang kan påverka analysen i revisionen. Det är viktigt att diskutera vikten av
att vara objektiv och hur det kan lösas trots att det finns starka åsikter i gruppen redan innan
revisionen startar.
Hur görs bedömningen?
I revisionsgruppen kan det också vara på sin plats att diskutera hur bedömningen av det som granskas ska gå till. Det
finns olika sätt att närma sig den här frågan. Ett sätt är att
endast samla in och presentera åsikter från personer som
använder verksamheten och eventuellt andra som är inblandade, till exempel personalen och de anhöriga. Det ger en
förutsättningslös bild av det som granskas.
I många fall kan det också vara bra att göra en bedömning
av det som granskas. Revisionsgruppen uttalar sig då om vad
som verkar fungera bra och mindre bra och ger eventuellt
förslag på saker som bör åtgärdas.
Om revisionsgruppen ska kunna göra en bedömning är det
viktigt att veta vad den bedömningen görs mot. Här finns det
olika vägar att gå. En måttstock kan vara lagstiftningen som
reglerar den verksamhet som granskas. En sådan granskning svarar på frågan ”Håller verksamhetens kvalitet lagliga
krav?” Om revisionsgruppen ser att verksamheten bryter mot
lagstiftningen på något sätt är det en orsak att ta upp det.
En annan måttstock kan vara det som skrivs om verksamheten i olika verksamhetsplaner, broschyrer och annat material. En sådan granskning svarar på frågan ”Håller verksamheten vad den lovar?”

för att få stöd till sin återhämtning. Det finns en ganska omfattande ”brukarlitteratur” som RSMH har producerat, men
även många andra böcker och internationella källor som kan
bidra till en diskussion om kvalitet från ett brukarperspektiv.
I litteraturen finns olika brukares egna tankar om faktorer
som leder till ett bra bemötande, en återhämtningsinriktad
verksamhet, stöd till rehabilitering, empowerment, osv.
Tips på brukarlitteratur hittar du som bilaga.

Hur hittar man intresserade verksamheter?		
Det kan också vara så att man vet vilken typ av verksamhet
man vill granska men inte har några kontakter med personer
som ansvarar för den verksamheten. Brukarrevision bygger
på frivillighet och samarbete, från alla parter. Det är alltså
viktigt att det finns ett intresse för att gå igenom en brukarrevision både från de som använder och de som jobbar i
en verksamhet. Det är därför viktigt att intressera både personal och brukare för arbetssättet. Det bästa är självklart att
önskan om brukarrevision kommer från de som använder
verksamheten själva, men det kan också komma önskemål
från politiker eller från personalen.
Oavsett varifrån kraven kommer är det viktigt att få alla att
känna sig trygga med det som ska göras. Personalen kan känna att deras arbete blir utsatt för kritik och de som använder

I Skellefteå har man funderat en del på
hur brukarrevision skiljer sig från till exempel kommunens egen kvalitetssäkring.
Den slutsats de drar är att det är viktigt att
som brukarrevisionsteam ta ansvar för att
ställa frågor som känns viktiga för brukargruppen. Det kan innebära att man ställer
andra frågor än verksamheten själv skulle
göra.

Ett tredje alternativ är att brukarrevisorernas egna erfarenheter blir grund för bedömningen. De bedömer då verksamheten efter en mer subjektiv måttstock. En sådan granskning
kan svara på frågorna ”Tycker brukarrevisorerna att den här
verksamheten är bra?” eller ”Skulle brukarrevisorerna själva
vilja använda den här verksamheten?”
Här kan man också få stöd från den växande kunskapen om
vad personer med egen erfarenhet betraktar som nödvändigt
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verksamheten kan uppleva det som jobbigt att utomstående
kommer in och granskar. Att informera mycket om vad brukarrevision går ut på och vilket resultat man kan förvänta sig
är därför viktigt. Det är också viktigt att berätta hur det som
kommer fram kommer att användas. Det här är frågor som
det är viktigt att ta ställning till och sedan beskriva för de
som ska delta.
• I hur stor utsträckning kan ni utlova anonymitet?
• Vad kommer ni att göra med rapporten när den är
färdig, låta verksamheten ta hand om den eller sprida den till allmänheten?

Att utlova full anonymitet kan vara väldigt
svårt, det har till exempel brukarrevisionsteamet i Skellefteå upplevt. När underlaget är litet och orten inte är så stor kan
anonymiteten brista. Att inte lova mer än
vad man kan hålla blir därför viktigt. Vissa
brukare som blev intervjuade var också
öppna med sitt deltagande i revisionen
och berättade för andra vad de hade tagit
upp i intervjuerna. Det kan vara ett sätt
att bryta isolering och stigmatisering. Att
skapa en möjlighet för de som vill att synas med sitt namn i rapporten kan vara ett
bra sätt att stärka detta.

Olika roller hos personal, närstående och
personer med egen erfarenhet
När det gäller vård, rehabilitering, stöd och annat som rör
personer med psykisk ohälsa har olika grupper olika erfarenheter. Beroende på om du arbetar i verksamheten, är
närstående eller har egen erfarenhet av psykisk ohälsa ser
du på verksamheten med olika ögon. Detta får betydelse i
brukarrevisionen.

och inlägg? Om revisorerna har olika åsikt om något som
kommer upp vid revisionen, vems åsikt ska då gälla? Många
hinder för samarbete kan lösas upp om man besvarar de här
frågorna, eller åtminstone lyfter upp dem för diskussion,
ganska tidigt i processen.

Ganska tidigt i processen är det bra att slå fast hur revisorsgruppen ska vara uppbyggd. Vilka grupper ska finnas representerade? Kanske bara personer med egen erfarenhet,
kanske även personal och/eller närstående. Det är viktigt
att ha en tanke om varför olika grupper ska representeras
i revisorsgruppen. Det är också bra att slå fast vilka roller
som de olika grupperna har. Om det finns personal med, är
de med som stödpersoner åt specifika medlemmar som har
egen erfarenhet eller kan de själva komma med funderingar

I Västernorrland har en modell använts, där personal från
varje kommun har rekryterats som stödpersoner. Detta har
krävt ett visst engagemang från varje kommun, men har också löst många praktiska problem och kan ses som en ”anpassning” som kan vara betydelsefull för personer som har
mycket att erbjuda men upplever hinder som skulle göra att
de inte annars kunde vara med. En annan fördel har varit att
dessa stödpersoner har blivit viktiga för att förklara processen för andra som de jobbar med.

När personer med egen erfarenhet och anhöriga gör brukarrevisionen tillsammans måste
man vara medveten om att de kanske inte alltid ser på saker på samma sätt. Personer som
själva har upplevt psykisk ohälsa kan se på sådant som till exempel tvångsvård på ett sätt,
medan personer som har upplevt hur det är att oroa sig för en anhörig kan ha en annan syn.
Det är inte negativt att lyfta fram båda dessa synpunkter, men det är viktigt att göra klart
hur revisionsgruppen hanterar olika åsikter. Det viktigaste är att revisionen inte enbart blir
de anhörigas åsikter, eftersom det då inte längre är en brukarrevision, utan kanske en ”anhörig-revision”.
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Att vara med som brukarrevisor kan innebära
en stor press på människor som tidigare inte
gjort någonting liknande. Det är inte ovanligt att personer med erfarenhet av psykisk
ohälsa sätter stora krav på sig själv, och det
kan bli hämmande för dem. I utbildningen
blir det viktigt att ta upp dessa farhågor och
avdramatisera brukarrevisionen som metod.
En person med personalerfarenhet i Skellefteå uttrycker det så här: ”Vi måste låta
det bli den produkt det blir, på brukarnas
villkor, och inte ha förutfattade meningar
om hur brukarrevisionsarbetet ska genomföras.”

Innan en brukarrevision genomförs måste de som ska göra
revisionen utbildas på något sätt. Detta kan göras efter att
det praktiska med att kontakta intresserade verksamheter
har gjorts. Det kan också göras parallellt med att man letar
efter intresserade verksamheter. Utbildningen syftar till att
ge de som ska göra brukarrevisionen dubbel-kompetens. Den
första kompetensen är den egna erfarenheten och den andra
kompetensen blir att genomföra undersökningar och samla in
kunskap från andra.

Det är bra att tänka på hur utbildningen ska vara upplagd för
att passa den grupp som ska göra revisionen. Hur utbildningen läggs upp kan bero på vilken utbildning personerna har,
hur mycket de har arbetat med inflytandefrågor tidigare och
hur stor gruppen är.

I det ingår diskussioner kring etik och vilken sekretess som
gäller. Det som kommer fram vid en intervju kan vara känsligt för den som blir intervjuad och det är viktigt att inte röja
detta för någon annan. En bra idé är att låta alla revisorer
skriva på ett avtal om sekretess. Förslag på skrivningar kring
sekretess finns i avtalet för brukarrevision i bilagorna.

“

Utbildningen kan ske på många olika sätt, med föreläsningar,
som en studiecirkel eller som formell utbildning inom till exempel högskolan. Om olika personer ansvarar för olika delar
av utbildningen är det viktigt att de har en gemensam syn på
det som ska göras och inte för fram olika budskap.

“Det var ju betydligt lättare när man kom ut
på plats och fick intervjua än att sitta här och
träna innan i alla fall. För det kände jag att
det var … det värsta jag har varit med om…
Men sedan när man var på plats och det var
verklighet, då funkade det.“
- Brukarrevisor

Innehåll i utbildningen
Hur utbildningen än läggs upp är det viktigt att det finns
utrymme för diskussion i gruppen. Det är inte heller fel
att göra plats för praktiska övningar, till exempel kring intervjuteknik. Att få möjlighet att träna intervjuer kan vara en
förutsättning för att det ska kännas tryggt när brukarrevisorerna ger sig ut för att göra de första intervjuerna. De första
intervjuerna kanske inte känns perfekta i alla fall, men om
man inte har fått chansen att testa är det lätt att känna sig
vilsen i den ovana situationen.
För många är brukarrevision ett nytt begrepp och det är
viktigt att kunna svara på frågor som:
• Vad förväntas av mig som revisor?
• Vilka blir mina uppgifter?
• Vad gör vi med det vi får veta?

Att besöka olika människor, ta del av deras livsöden och kanske få höra känsliga saker kan vara jobbigt för de som gör
intervjuer. Eftersom det är viktigt att inte berätta det man
har hört för vem som helst är det bra om det finns ett system
för att bearbeta det man har varit med om. Det kan göras
genom:
• Samtal direkt efter intervjuerna med den/de som
genomfört intervjun
• Samtal i revisionsgruppen, där alla har tystnadsplikt
• Samtal med någon utomstående, till exempel en terapeut eller präst som inte är knuten till den granskade
verksamheten
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Viktigt med regelbundna träffar
Att utbilda sig till brukarrevisor är en process, och det räcker
sällan med ett utbildningstillfälle för att bli duktig på det. En
blandning av att prova revisionen och att få mer kunskap i
form av utbildning kan vara bra. Regelbundna träffar under
tiden som revisionen pågår är välanvänd tid. På dessa träffar
kan man blanda information med diskussioner där revisorerna får möjlighet att ta upp svårigheter, dela erfarenheter
och utveckla sina idéer kring brukarrevision. På träffarna
kan man också dela med sig av till exempel information om
kommande evenemang och konferenser, eller material från
forskning eller opinionsbildning. På så sätt kan träffarna fungera som en omvärldsbevakning som man tar ett gemensamt
ansvar för.
Innan man har varit ute och gjort intervjuer kan det vara

svårt att greppa vad brukarrevisionen innebär och vad det
egentligen är som ska göras. Vissa människor behöver också
längre tid på sig att smälta ny kunskap och kan behöva använda den praktiskt för att förstå den fullt ut. Det kan därför
rekommenderas att träffas regelbundet under tiden som revisionen pågår.
Eftersom ny kunskap och erfarenhet av intervjuer gör att
man utvecklas och blir bättre och bättre på revisionen är det
bra om varje person som deltar får möjlighet att göra ett antal intervjuer, eller delta vid ett antal revisioner. Rollen som
revisor är en kompetens som tränas upp och därför är det
ineffektivt att ”slösa bort” den kompetensen genom att inte
ge möjlighet att fortsätta arbetet när revisorerna har blivit
duktigare på det. En bra idé är att planera in flera revisioner
under en tidsperiod på mellan tre och tolv månader, så att
samma personer får vara med i flera omgångar.

Delar som kan vara med i utbildningen
• Information om brukarrevision
• Information om lagar som styr arbetet i den organisation som ska granskas (t.ex.
LSS, SoL)
• Intervjuteknik, med praktiska övningar
• Information och diskussion om etik och tystnadsplikt
• Diskussion kring: Vad är kvalitet? Vad är det vi utvärderar?
• Information om hur man analyserar och skriver en tydlig rapport
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Nu är revisionsteamet skapat, utbildningen genomförd och
en verksamhet som är intresserad av att bli granskad har hittats. Nu är det dags att börja det egentliga arbetet med brukarrevisionen!

Oftast tas den första kontakten med den verksamhet som ska
granskas med någon chef eller annan ansvarig. Inför revisionen är det viktigt att alla som är inblandade i verksamheten,
både de som använder verksamheten och de som arbetar
inom den, får veta vad det är som ska hända.

spektera deras beslut, men information bör vara tillgänglig.
Om det är möjligt kan det också vara bra att besöka verksamheten och berätta om det som ska hända. Bra saker att ta upp
under ett sådant möte är:
• Vad brukarrevision är
• Varför brukarrevisionen görs
• Hur anonymiteten skyddas
• Att det är frivilligt att delta
• Hur man anmäler sig för att delta
• Att brukarrevisorerna inte har ansvar för att förändra verksamheten, utan att det är verksamheten som
måste ansvara för det

Ett första steg är att skicka ut ett informationsmaterial till
både personal och brukare. Ta gärna hjälp av chefen när det
gäller spridningen. Var noga med att påpeka hur viktigt det är
att alla får information om vad som är på gång. Man kan inte
på förväg veta vem som blir intresserad av en sådan process.
Om vissa brukare vill hålla sig utanför måste man förstås re-

Det är inte alltid det är möjligt att komma ut och informera
om brukarrevisionen. Om det man granskar saknar en naturlig
träffpunkt, som till exempel ett boende eller en daglig verksamhet har, blir det svårare. Om det är så är det viktigt att
vara tydlig i det informationsbrev som går ut, och se till att
det verkligen går ut till alla brukare.

Kontakt med verksamheten

Ett alternativ är att berätta i dagspressen om det som ska göras, antingen
i en artikel, en debattartikel eller i en annons. Genom det kan man få de
som berörs att få information på en ”omväg”. Men man bör alltid informera
via informationsbrev eller direktkontakt också.
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Hur gör man egentligen brukarrevisionen?

Det är möjligt att göra gruppintervjuer
även i ett sådant upplägg, men det är
svårare att administrera. Om grupper ska
göras så ska brukarna själva sätta ihop
dem så att de är med människor de känner
och litar på, annars motverkas syftet med
grupperna.

Det finns två grundstrukturer för brukarrevision. Antingen
görs alla intervjuer under en dag när revisionsgruppen besöker en verksamhet, eller så görs intervjuerna utspritt under
en längre period. Vilken metod man väljer beror på vad som
passar bäst.

Besök
Att göra ett besök kan vara passande om man utvärderar ett
boende eller en daglig verksamhet. Då finns många, både
brukare och personal, samlade på samma ställe. Revisionsgruppen kan göra klart all materialinsamling på en eller ett
par dagar om de genomför sådana besök.
Fördelen med att göra ett besök är att man både kan fråga
brukarna hur de upplever verksamheten och själv se och uppleva sådant som miljö och bemötande.
• Hur ser det ut i lokalerna, är miljön personlig eller
karg?
• Hur talar man med varandra, känns det respektfullt
eller finns det en känsla av ”vi och dom”?
• Finns det låsta dörrar eller särskilda personaltoaletter?
Besöket på verksamheten kan säga mycket om hur verksamheten fungerar.
När man gör ett besök i en verksamhet kan man också få möjlighet att intervjua personer i grupp. Det finns både fördelar
och nackdelar med att intervjua i grupp men det är bra att ha
möjligheten att erbjuda gruppintervjuer. Alla känner sig inte
trygga med att intervjuas enskilt och det kan kännas bättre att
intervjuas tillsammans med några som man känner.

Enskilda intervjuer

Istället för att göra brukarrevisionen under en dag görs den
då under en längre period. Revisionsgruppen arbetar då
vanligen två och två och träffar enskilda brukare, antingen
hemma hos dem, i någon bokad lokal eller på någon annan
plats. Efter ett antal intervjuer samlas materialet ihop och
sammanställs.

Tips för en bra intervju
I intervjun är det allra viktigaste att få den som berättar om
sina upplevelser att känna tillit för den som gör intervjun.
Den som intervjuar bör alltid hålla i minnet att det är en annan persons privata åsikter som kommer fram, och det kan
ibland vara känsligt. Att visa respekt för den som intervjuas
är alltså en självklarhet. Andra saker man kan tänka på är:
• Förklara hur intervjupersonens uttalanden kommer
att sparas och hur ni arbetar för att skydda identiteten om personen inte vill att någon ska veta vad
han eller hon har sagt.
• Förklara tydligt syftet med intervjun. Det kan lätt
bli missuppfattningar, försök att vara så tydlig som
möjligt när det gäller din roll och vad intervjun ska
användas till.
• Försök hitta en skyddad och trygg plats att göra intervjun på. Se till att det finns en dörr att stänga mot
eventuella störningar.

Om brukarrevisionen görs inom en verksamhet som inte har
en gemensam plats för brukare och personal, som till exempel stödfunktioner i boendet, någon avdelning inom psykiatrin eller liknande saknas ofta möjlighet att göra något
studiebesök. Det kan också finnas andra anledningar till att
det inte går att göra studiebesök.
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Något som varje brukarrevisionsgrupp måste bestämma är hur man ska hantera det faktum
att man har egen erfarenhet. Det är bra att förbereda sig och enas kring frågor som:
• Hur presenterar vi oss, hur mycket nämner vi om vår egen erfarenhet?
• Hur hanterar vi frågor från de vi intervjuar, om de intresserar sig för oss och vår
återhämtningsprocess?

•
•

•

Om du ska använda bandspelare, se till att intervjupersonen vet det och har godkänt det innan.
Visa att du lyssnar genom att ge sådana signaler, t.ex.
nicka eller ställa följdfrågor som är relevanta.
Ta emot det som sägs på ett neutralt vis. Även om du
inte håller med får det inte synas. Det som är viktigt
är att intervjupersonens erfarenheter kommer fram.
Förutsätt aldrig att du vet vad den du intervjuar vill
säga. Ställ följdfrågor om du inte förstår eller om
du vill att personen ska utveckla sitt svar. Låt inte
dina egna kunskaper och erfarenheter påverka den
du intervjuar.

Analys och rapportskrivning
När alla intervjuer är gjorda, och materialet genomlyssnat
och eventuellt renskrivet är det dags att sätta ihop rapporten.
Det är en mycket rolig process, men det kan också vara svårt.
Antingen gör alla revisorerna det tillsammans eller så får en
person i uppdrag att göra ett första utkast.
Att göra en analys handlar helt enkelt om att sammanställa
det som har sagts till en helhet. Fokus ska ligga på det som
många har sagt, eller de starkaste upplevelserna som teamet
har.
Det är viktigt att sammanställningen känns logisk och håller

“

•

“Men sen vid själva intervjuerna så var
det viktigt att man var uppmärksam på
om det var någon som inte vågade prata eller man såg om det var någon som
ville säga något och då gällde det ju
att spinna på och få med allas röster.“
- Brukarrevisor

ihop kring olika teman. Om frågorna är grupperade enligt
olika teman kan de användas för rapporteringen också.
Exempel på teman kan vara:
• Yttre miljö
• Stämning/bemötande
• Möjlighet till självbestämmande
• Möjlighet till utveckling
Frågor man ska ställa sig själv om man använder dessa teman
är t.ex.:
• Hur såg den yttre miljön ut, vad var bra, vad var
mindre bra?
• Vad tyckte brukarna om den yttre miljön?
• Upplevde personal och brukare samma saker som
positiva och negativa när det gällde miljön?
Man skriver upp stödord kring det, och kontrollerar sedan
i texterna från intervjuerna att det går att hitta bevis för att
brukarna tycker att miljön är till exempel steril eller mysig.
Om analysen ska göras gemensamt kan först var och en för

Om det inte är möjligt att göra intervjuer med brukare kan man överväga att istället lämna ut
en enkät. Se då till att det finns kompetens i gruppen kring hur en enkät bäst ska formuleras.
Några fördelar med enkäter kan vara att de ger möjlighet att nå ut till många brukare, vilket
gör att man kan göra statistik av materialet. Nackdelar med en enkät kan vara att man får låg
svarsfrekvens och att det inte blir någon dialog mellan brukarrevisionsgruppen och de brukare
och personal som svarar på enkäten. En rekommendation kan vara att blanda olika metoder.
För idéer om olika metoder, se bland annat rapporten från Skellefteå, som tar upp enkät, och
rapporten från Göteborg, som tar upp ett mätinstrument.
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I Västernorrland har arbetet med brukarrevision haft som mål att skapa förändringar mot
större inflytande för brukarna. En idé kan då vara att inte avsluta med förslag på åtgärder.
Det skulle lätt kunna leda till att personalen genomför dem, och så har brukarna i alla fall
inte fått något större självbestämmande. Istället kan rapporten avslutas med frågor eller
synpunkter, som lämnar öppet för diskussion kring hur de ska lösas.

Ofta kommer det upp saker som kanske inte har ett eget tema
i frågorna, det kan till exempel vara en reflektion kring att
det bara är en viss typ av personer som använder verksamheten. Alla sådana saker skrivs också upp, och sedan ser man
om de passar in i något tema, eller om de hänger ihop på
något annat sätt.

“

sig skriva ner några saker som känns som återkommande, sedan jämförs anteckningarna med varandra för att se om man
har sett samma saker. Utifrån en sådan diskussion går det
sedan att tillsammans bestämma vilka teman som ska ingå i
rapporten.

Jag kände att personalen, i början satt de och
passade på varandra, och allting var så bra. Men
så småningom, när folk började slappna av så
blev det en mening här och någon annan spädde
på. Det blev rakare och ärligare på slutet.
- Brukarrevisor

att komma med kommentarer om förändringar i texten. Målsättningen med träffen är att alla ska komma överens kring
texten, så att alla kan stå bakom den.

Återrapportering
När man skriver rapporten är det viktigt att tänka på att den
ska kunna läsas och förstås av så många som möjligt. Några
saker att tänka på:
• Använd ett så enkelt språk som möjligt, utan att
bagatellisera texten
• Se till att det finns en röd tråd
• Upprepa gärna de viktigaste slutsatserna i en punktlista i slutet av rapporten
Det är också viktigt att sätta rätt ton. En rapport som upplevs som rättvis och balanserad får ett bättre mottagande
och ger större möjligheter att leda till förändring. Något att
tänka på:
• Presentera positiva och negativa saker i en balans
som känns bra
• Om det är mycket som är dåligt, se till att trycka lite
extra på det som fungerar
• Om det mest har framkommit positiva saker, ta upp
och tryck mer på det som faktiskt går att förbättra
• Använd ett balanserat, sakligt och inte argumenterande språk. Undvik laddade ord.

Planeringen av rapporteringen börjar redan när brukarrevisionen inleds. I god tid innan bestäms ett möte med berörda
parter där revisionsgruppen ska rapportera det de har sett.
Det kan finnas en önskan hos beställaren att rapporten ska
komma den granskade verksamhetens personal till del först,
men då är det viktigt att framhålla att återrapporteringen ska
ske till de intervjuade och andra brukare först eller åtminstone samtidigt som till personal och andra intressenter.
Vilka som ska närvara vid mötet är upp till brukarrevisionsgruppen och verksamheten att bestämma tillsammans. Det
kan vara till exempel
• brukare
• personal
• anhöriga
• chefer
• politiker

Ett alternativ är att bjuda in till stormöte
och presentera rapporten och sedan ha
diskussioner i ”bikupor”, mindre grupper
med några från varje kategori i varje.

Om en person ansvarar för texten är det bra att låta alla andra
läsa texten i lugn och ro när den börjar bli klar. Skicka ut
den och ha en tid bokad en tid senare. Då har alla möjlighet
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“

“Det vore ju kul om allas intressen vaknar i
och med det här, i och med att vi har varit
där så kanske vi har bidragit till en nyfikenhet och sått något frö.“
- Brukarrevisor

I Göteborg avrapporteras revisionen med
hjälp av ett så kallat ”akvarium”. Brukarrevisionsgruppen sitter då i en ring med
brukare och personal från verksamheten
utanför. Först diskuterar brukarrevisionsgruppen vad de har kommit fram till i ungefär 20 minuter. Brukare och personal får
då bara lyssna. Sedan får brukarna från
verksamheten sitta i den inre cirkeln och
diskutera, medan brukarrevisionsgruppen
och personalen lyssnar. Slutligen deltar
alla i en diskussion.

Datum bör sättas i god tid, så att de som ska vara med kan
lösgöra tid för det, och för att inbjudan ska hinna gå ut
till alla brukare. Det är viktigt att tänka på att det kan ta
längre tid än planerat att skriva rapporten, så ta i ordentligt
när mötet planeras in.
När rapporten är klar skickas den ut till alla berörda. Ofta är
personalen den kanal revisionsgruppen har för att få hjälp
med att skicka ut rapporten. Det kan finnas risker med det.
Personalen kan missa att skicka ut rapporten till alla och det
är inte bra, varken för brukarinflytandet eller för verksamhetens utveckling. Det är alltså viktigt att trycka hårt på att
rapporten ska ut till alla berörda, och inte bara de som intervjuats, utan alla som använder verksamheten. Personalen,
samt eventuella chefer och politiker, ska också känna att det
förväntas av dem att de läser rapporten noga innan mötet.

Brukarrevisionen i Västernorrland följs upp
av ett återbesök ungefär nio månader till
ett år efter det första besöket. Vid detta
besök tas diskussion upp om vad som har
hänt i verksamheten sedan sist. Det blir
också ett nytt avstamp mot förändring i
framtiden.
Syftet med mötet är att få igång en diskussion kring rapporten, och också kring hur man kan arbeta med förbättringar i framtiden. Det är revisionsgruppen som ansvarar för
att det blir en bra diskussion, även om det är upp till övriga
deltagare hur mycket de vill ha ut av det.
I så stor utsträckning som möjligt bör brukarrevisorerna låta
deltagarna i mötet sköta diskussionen, och kanske inte prata
så mycket själv. Ibland kan det krävas en sammanfattning
av det revisionen har kommit fram till, om inte alla har haft
möjlighet att läsa rapporten. Det är bättre att göra det i bitar,
med diskussion mellan, än att göra en lång sammanfattning
på en gång.

Om diskussionen inte riktigt tar fart, eller om brukarnas röst
inte kommer fram riktigt, har brukarrevisionsgruppen ett
ansvar att göra diskussionen bättre. I sista hand, om man inte
lyckas, kan man själv föreslå olika sätt att arbeta för att förbättra brukarinflytandet. Det kan krävas träning för att våga/
kunna uttrycka sina önskningar, och alla kanske inte kan det
än. Genom att visa att personer som har egen erfarenhet av
psykisk ohälsa också kan ha kloka synpunkter öppnar man
upp för tanken att det är viktigt att lyssna även på de ”egna”
brukarna.
Eventuellt kan en i gruppen ta anteckningar, och skriva upp
förslag på lösningar och annat som kommer upp. Det kan
renskrivas och skickas tillbaka till verksamheten. Det blir
en påminnelse om att verksamheten har gjort ett åtagande att
arbeta framåt mot en lösning.

Hur avsluta/dra sig undan?
Efter avrapportering måste verksamheten lämnas att sköta
sin egen utveckling. Vissa använder det de har fått, medan
andra struntar i det eller försöker, men går tillbaka i gamla
hjulspår. Det kan kännas mycket frustrerande när det blir
så. För att förhindra det är det bra att ha en kontakt med en
högre chef, som kan lägga lite press på personalen. Det är
också viktigt att den personen förstår att det kan krävas mer
resurser för att få utrymme för förändring.
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“

Om ingenting händer trots att man själv har gjort allt man
kan får man inse att allt inte kan förändras på en gång. Kanske har man ändå sått ett frö till förändring, i organisationen
eller hos enskilda i personalen eller bland brukarna.

•

“Man kanske inte tänker på hur man pratar till
folk. För det är också en del i det här att man
börjar tänka ”Vad säger jag egentligen? Den
här personen uppfattar det så här och jag menar
så här.” Att man börjar titta djupare på det.”
- Personal

•

•

Tips på vägen och några fallgropar att komma
över
•

•

Brukarrevision är jätteintressant och kan vara mycket
givande. Både verksamheten och de som deltar som
revisorer kan utvecklas mycket under arbetet.
Brukarrevision kräver också mycket kraft. Se till att
vara flera stycken som arbetar tillsammans för att
alla ska orka.
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I brukarrevisionen finns det plats även för de som
inte orkar vara med som fullskaliga revisorer. Referensgrupper som skapar frågor att utreda är ett bra
sätt att få med åsikter även från de som just nu inte
känner att de vill vara med i hela arbetet.
Det är viktigt att avgränsa uppdraget. Bestäm tillsammans vad det är ni ska titta på och hur mycket
som ingår. Se till att ha klara gränser, annars är det
lätt att ta på sig för mycket och drunkna i arbete.
Hellre göra en mindre undersökning klar än att stupa
på en större och mer ambitiös.
Brukarrevision ska inte vara en ideell verksamhet,
utan den som blir granskad bör betala för denna
tjänst. När det gäller det ekonomiska är det bra att ta
kontakt med någon jurist för att skriva ett avtal som
fungerar. Se också till att ersättningen är sådan att
den täcker in arbetstiden. Det tar ofta längre tid än
man tror att genomföra en brukarrevision och då kan
det bli många arbetstimmar i oavlönat arbete om inte
ersättningen är tillräcklig.

Genomföra

•

•

Sätt er in i Försäkringskassans regler angående
inkomst så att revisorerna kan ta emot arvode utan
att oroa sig för sin ekonomiska trygghet. Just nu
finns det ett förslag som skulle gör det enklare även
för de med förtidspension att tjäna pengar varje
månad utan att offra sin ekonomiska trygghet. Tills
detta förslag går igenom är det bra att vara insatt i
hur Försäkringskassan ser på arvode.
Se till att personer som bestämmer över verksamheten är intresserade av brukarrevisionen och vill

•
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göra något åt det resultat som framkommer. Att ha med
till exempel politiker och chefer inom kommunen i en
referensgrupp och involvera dem i arbetet kan vara ett
sätt att få resultat.
Om brukarrevisionen inte leder fram till omedelbar
förändring, ta det inte personligt. Det finns mycket som
kan leda till att förändringen uteblir. Se det som gruppens
uppgift att presentera resultatet och eventuellt påminna
efter en tid. Men det är verksamheten som måste göra
arbetet med förändringen.

Vad tycker de
som beställer
brukarrevision?
Syftet med brukarrevisionen är att få till en förändring på
något sätt och att öka inflytandet för de som använder olika verksamheter. Mottagare av rapporterna är alltid de som
ansvarar för verksamheter, ofta är det också de som har
beställt rapporterna. En viktig fråga om man ska genomföra
brukarrevisioner är alltså vad politiker och tjänstemän inom
kommunen eller landstinget tycker om brukarrevisionen som
metod.

•

•

Inför en brukarrevision kan det vara bra att ta kontakt med
politiker och tjänstemän på hemmaplan och föra en dialog
med dem om hur brukarrevisionen ska vara upplagd för att
de ska få ut så mycket som möjligt av den. Som inspiration
har vi här samlat åsikter från en diskussionsdag i Skellefteå
där politiker, tjänstemän och personal diskuterade frågan
tillsammans med personer med egen erfarenhet av psykisk
ohälsa.
• Det är viktigt att det finns ett intresse från personalen,
metoden måste vara väl förankrad och erkänd i personalgruppen. Det är viktigt att personalen är öppna
för brukarrevisionen som metod, den ska inte upplevas som ett hot utan som en positiv möjlighet till
utveckling.
• Ledningen måste vara tydlig i att brukarrevision ska
användas som metod och genom sitt agerande visa
att det är en viktig och legitim metod. Ledningen

•

•
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ansvarar för att lägga fram metoden positivt för de
som ska granskas och för att lösgöra resurser både
för brukarrevisionen och för personal som deltar i
utveckling av frågor etc. i brukarrevisionsarbetet.
Personalen behöver ha information om vad brukarrevision handlar om, vad det innebär för verksamheten
och hur resultatet kan användas för utveckling.
Brukarrevisionen ska vara en naturlig del av kvalitetsarbetet. Det ska inte göras i enstaka verksamheter
utan alla verksamheter ska gås igenom systematiskt.
Först då kan resultaten användas för att utveckla
verksamheten. Genom att använda metoden kontinuerligt kan man också få större legitimitet för brukarrevision som metod.
Om det ska vara möjligt att dra generella slutsatser
måste brukarrevisionen bygga på ett rimligt underlag av intervjuer. Att göra intervjuerna tar tid och de
som beställer brukarrevisionerna måste ha förståelse
för det och avsätta tillräckligt med resurser för att få
ett bra underlag.
De som beställer brukarrevisionen måste ha en vilja
att göra förändringar som ett resultat av det som
framkommer i revisionen. Mandat att göra det måste
finnas i alla led.

Och sen då?
Brukarrevision
i framtiden
Arbetet med brukarrevisioner fortsätter i flera av de grupper
som fick medel under Inflytandeprojektet för att genomföra
brukarrevision. Samtidigt startar också andra grupper med
syfte att utveckla brukarrevisionen på sin ort. Intresset för
metoden växer i landet.
Inom en nära framtid finns det några utvecklingsfrågor som
är av stort intresse för de som håller på med brukarrevision:
•

•
•
•

Kommer ökad privatisering att leda till att fler behöver granska sin verksamhet för att utvecklas och
hävda sig i konkurrensen?
Vilka krav kommer den yngre generationen av brukare att ställa på verksamheterna?
Kan den offentliga sektorn använda sig av revisionsprocessen som en del av sin tillsynsprocess?
Hur kan andra utvecklade metoder för brukarinflytande samverka med brukarrevision?

Den första frågan har blivit aktuell sedan privatisering av
verksamheter inom främst socialpsykiatri har blivit vanligare.
Tidigare har olika verksamheter inom en kommun inte
konkurrerat med varandra men nu kan kvalitet och resultat
bli viktiga när det gäller vilka verksamheter som kommer att
få deltagare och vilka som blir utan.
I konkurrensen mellan olika verksamheter blir det viktigt att
kunna visa att ett utvecklingsarbete pågår i verksamheten.
Ett sätt att göra det är att genomföra brukarrevisioner. Då får
verksamheten veta vad som fungerar bra och mindre bra och
det blir ett underlag för utveckling. Regelbundna brukarrevisioner kan också vara ett sätt att visa att brukarinflytandet
fungerar i praktiken i verksamheten.
Den andra frågan blir aktuell när de brukare som tidigare

vårdats på institution blir färre och färre. Bland de som vårdats på institution finns många som inte längre kan eller vågar göra sin röst hörd. I den nya gruppen av yngre brukare
finns det däremot många som är vana att ställa krav och inte
nöjer sig med låg kvalitet.
När de mer kravställande brukarna blir fler blir det omöjligt
för verksamheter att låta bli att lyssna till vad brukarna vill
ha ut av verksamheten. En verksamhet som inte uppfyller
brukarnas krav kommer att utsättas för protester eller så
kommer brukarna att välja bort den.
Den tredje frågan berör hur de som är ansvariga för kvalitetsutveckling och kontroll av kvaliteten i olika verksamheter
kan se brukarrevision som ett verktyg. Brukarrevision skulle
kunna ses som en naturlig del i varje tillsyn som ska utvärdera
insatser till personer med psykiska funktionshinder. Input
från brukarrevision kan också användas som en del i verksamhetsplanering, där brukarnas synpunkter på kvalitet bör
styra utvecklingen åtminstone delvis.
Den fjärde frågan berör vilka samarbetsformer som kan gynna
utvecklingen av brukarrevision i framtiden. Inom inflytandeprojektet utvecklades flera metoder för brukarinflytande. En
av dessa metoder är Brukarinflytandesamordnare (BISAM)
som vi ser som en viktig funktion för framtiden. Brukarrevisionen kan också ses som kopplad till BISAM, till exempel
arbetar idag personer som ansvarat för brukarrevision i Skellefteå och Stockholm som BISAM. I framtiden kan BISAM
ha en viktig roll för att påverka olika verksamheter att använda sig av brukarrevision för att utveckla kvalitet.
Alla dessa frågor ser ut att tala för att ett fortsatt användande
av brukarrevisioner är viktigt. Det kan ses som ett verktyg
bland många när det gäller att öka brukarinflytandet och höja
kvaliteten i verksamheten. Verktygslådan blir mer och mer
utvecklad för varje dag, vilket bådar gott inför framtiden!
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Kom ihåg inför intervjuer
Vid första kontakten
• Förklara varför intervjun ska göras
• Förklara vem som har beställt brukarrevisionen
• Berätta hur intervjun kommer att användas, hur anonymiteten skyddas. Lova inte
mer än ni kan hålla!
• Om bandspelare används, berätta om det och be om tillstånd redan nu
• Förklara att det är viktigt att ni kan ses på en plats där ni kan prata ifred och
avslappnat
På plats
• Presentera er igen och förklara igen varför intervjun görs och hur individen skyddas
• Ta gärna med fika eller småprata en stund för att bryta isen
• Tänk på att det är viktigt att skapa en situation där den som intervjuas kan känna
tillit för den som gör intervjun
• Visa intresse utan att förstärka det som den intervjuade säger
• Reagera aldrig med någon typ av motstånd, det som den intervjuade säger ska
mötas med förståelse
• Ställ följdfrågor, utgå inte från att ni förstår exakt vad den som blir intervjuad
menar
• Låt intervjun ta formen av ett samtal, men styr tillbaka om personen kommer
alldeles för långt från ämnet
• Om några frågor blir obesvarade kan man återkomma till dem efter en stund, när
man har ”värmt upp” lite
• Avsluta med allmänt småprat, ibland kommer det upp en del då också
• Om det inte känns som om ni har fått ut något, misströsta inte. Alla intervjuer
tillsammans kommer att ge en tydligare bild
I efterhand
• Träffas direkt efteråt för att sammanfatta det ni hört och sett
• Om ni inte bandar intervjuerna måste anteckningarna skrivas rent så fort som
möjligt
• Tänk på tystnadsplikten, men se till att ventilera på etiska sätt, ta hand om din
egen upplevelse
• När rapporten är klar, se till att alla som deltagit i intervjuer får återkoppling i
form av ett eget exemplar och inbjudan till diskussion
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Exempel på schema för grundläggande utbildning i brukarrevision

Dag 1
10.20-10.40		
10.40-11.20		
11.20-11.25		
11.25-12.10		

Presentation, förväntningar
Varför brukarrevision?
Bensträckare
Brukarrevision, en revisor berättar

12.10-13.10 		

Lunch

13.10-14.25		
14.25-15.15		

Vad kan man fråga om? Diskussion
Sekretess och etik

Dag 2
10.20-10.45		
10.45-11.45 		
11.45-12.15		

Reflektion från förra tillfället
Intervjuteknik
Intervjuövning

12.15-13.15		

Lunch

13.15-13.55		
13.55-14.15		
14.15-15.00		
15.00-15.20		

Sammanställning, rapportskrivning, egen ventilering
Fika
Hur gör man ett återbesök
Avslutning och utvärdering
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Exempel på intyg från utbildningen

Intyg utbildning inför brukarrevision
Xx har hösten 2006 deltagit i utbildning
moment 1, 2 och 3.

11 September
Tre lektionstimmar bestående av
(SoL), LSS och Psykiatrireformen.

20 september
Tre lektionstimmar, bestående av två olika delar.
Del A: Föreläsning med miniseminarium om kvalitativa intervjuer ur
insiderperspektiv. För- och nackdelar med egna
erfarenheter av undersökningsområdet.
Del B: Workshop kring formulering av intervjuteman inför
brukarrevision samt tillvägagångssätt i olika intervjusituationer.

25 september
Tre lektionstimmar bestående av
Lagar som styr kommunen.
Överklaga.
Hyresgästlagen.
Sekretesslagen.
Hälso- och sjukvårdslagen.

Storstad 2006-11-28
NN
Projektledare
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Exempel på avtal mellan uppdragsgivare och brukarrevisionsteam
AVTAL BRUKARREVISION
Mellan å ena sidan Uppdragsgivaren och å andra sidan .......................……………..,
nedan kallad revisorn, har följande avtal träffats varvid revisorn åtagit sig nedan angivna
uppdrag.

1	
UPPDRAGETS ART OCH OMFATTNING
Uppdraget innebär att revisorn enligt bifogade uppdragsbeskrivning (bilaga) ska biträda
stiftelsen med och genomföra följande arbete: En brukarrevision av Hus 1 och Hus 2 i
nämnd ordning.
2	

RIKTLINJER FÖR ARBETETS UTFÖRANDE

Arbetet ska organiseras, utföras och redovisas/avrapporteras enligt uppdragsbeskrivningen.
Revisorn utarbetar dessutom utifrån uppdragsbeskrivningen och i samråd med projektledaren en preciserad granskningsplan, vilken utgör grund för styrningen av uppdraget.
Granskningsplanen ska bl a innehålla en detaljerad tidplan.

3

ANSVARSFÖRDELNING

Revisorn skall i samarbete med andra revisorer inom revisionsgruppen ansvara för uppdragets genomförande med stöd av projektledare.
Uppdragsgivarna är ansvariga för att möjliggöra för revisionsgruppen att genomföra revision på den aktuella verksamheten.
Detta innebär bland annat att informera personal om kommande aktiviteter, förankra
arbetet hos brukarna och på de olika ledningsnivåerna och göra det praktiskt möjligt för
revisionsgruppen att intervjua brukare och personal på det sätt de finner bäst.

4

ERSÄTTNING

Ersättning utgår som timarvode. Detta utgör 100 kronor per timme (inkl semesterersättning).
Den överenskomna ersättningen inkluderar samtliga de kostnader som konsulten haft för
uppdragets fullgörande.
Ersättning utöver vad som angivits utgår endast om så särskilt skriftligen överenskommits.
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5

ÖVERLÅTELSE

Rättigheter eller skyldigheter enligt detta kontrakt får ej överlåtas till annan utan motpartens medgivande.

6

BETALNING

Betalning sker efter varje avslutat deluppdrag.
7

UPPHOVSRÄTT OCH NYTTJANDERÄTT

Revisionsgruppen äger materialet, vilket som slutprodukt är en offentlig handling. Uppdragsgivaren har också rätt att mångfaldiga, sprida och använda materialet som de önskar.
Detta är naturligtvis önskvärt.
Återföringen av det slutgiltiga resultatet sker till de intervjuade brukarna först, därefter
till personal och uppdragsgivare. Revisionsgruppen beslutar i vilken form återföringen
ska ske men dialog om formen för detta kommer att föras med ledningen. Målet är att
revisionen ska spela en så god roll i verksamhetens utveckling som möjligt.

8

TYSTNADSPLIKT

Uppdragstagare som omfattas av 2 kap 8 § Lag om yrkesverksamhet på hälso- och
sjukvårdens område (1998:531) är direkt underkastad reglerna om tystnadsplikt.
Annan uppdragstagare förbinder sig i och med träffandet av detta avtal att inte röja uppgifter vare sig det sker muntligt, genom att handling lämnas ut eller det sker på annat sätt
som omfattas av tystnadsplikten.

Detta avtal har upprättat i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt.
Storstad den …/… ……
…………………………….
………………………………..
För uppdragsgivaren
Revisor
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Som en del av Nationell Psykiatrisamordnings projekt om brukarinflytande; Inflytandeprojektet, genomfördes under 2005 och 2006 försöksverksamhet med brukarrevisioner. Brukarrevision innebär att personer som har egen erfarenhet av psykiska funktionshinder granskar
verksamheter som ger stöd åt personer med psykiska funktionshinder.
Denna bok kan ses som en introduktion till brukarevisioner som verktyg. Den beskriver orsaker att använda brukarrevision och ger praktiska råd om hur brukarrevisioner kan genomföras. Grunden för handboken är de erfarenheter som gjorts av fyra brukarrevisionsgrupper
från 2005 och till idag.
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