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Förord 
 

Vi tackar ödmjukast de patienter som ställde upp och lät sig intervjuas av oss.  

Genom BISAM – Brukarinflytandesamordnaren och det viktiga och prioriterade 

arbetet med inflytande som pågår, stärks brukarnas/patienters möjligheter till 

inflytande. Detta sker både genom Brukarrevisorerna och genom de patienter som 

blivit intervjuade i denna revision.  

Patienters inflytande kan användas på många sätt. Det kan till exempel vara att 

tillvarata deras erfarenheter i syfte att utveckla verksamheter och samtidigt stärka 

brukarens/patientens återhämtning, vidareutveckling och inge hopp. För att kunna ha 

inflytande behövs tillgång till relevant information.  

Brukarrevisioner är en metod till brukarinflytande som tagits upp i den Inflytandeplan 

2017-2020 som tagits fram i samarbete mellan Simrishamn-, Sjöbo-, Skurup-, 

Tomelilla- och Ystad kommun, Region Skånes Psykiatri, Vuxenhabiliteringen, 

primärvården, Novakliniken och Capio vårdcentral. 
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Inledning 
 

Denna rapport handlar om vuxenhabiliteringen i Ystad. Uppdraget var att fånga upp 

patienternas uppfattning kring mottagningen när det gäller bemötande, 

habiliteringsplanering och kontakten med personalen. 

Vad är en brukarrevision? 
Brukarrevision är en granskning av en enhet eller en verksamhet. Den brukarstyrda 

brukarrevisionen utformas och utförs av personer med egen erfarenhet av att vara 

brukare/patient eller anhörig. De har kontroll över hela processen, det vill säga: 

 ta fram frågeformulär  

 genomföra intervjuer 

 analysera och dra slutsatser 

 återkoppla resultatet genom att skriva en rapport 

 vara självbestämmande i att tolka, analysera och rapportera oberoende av 

andra parter 

Särskilt ska påpekas att brukarrevisionen är helt fristående från verksamheten som 

ska undersökas. Brukarrevisionen är inte heller ett led i en myndighetsutövning. 

Vidare gäller tystnadsplikt från revisorernas sida, exempelvis om vem som sagt vad. 

Dessutom är de intervjuade garanterade anonymitet. 

Resultatet presenteras för patienterna så att de ser att de har blivit lyssnade på. 

Verksamheten som har blivit reviderad kan därefter åtgärda eventuella problem i den 

mån det är möjligt. På detta sätt kan kvaliteten i verksamheten förbättras med klar 

fokus på patienter. 

Vuxenhabiliteringen i Ystad 
Nedan kommer en kort sammanfattning av information om Vuxenhabilitering i Ystad 

(för fullständig information besök https://vard.skane.se/habilitering-och-

hjalpmedel/mottagningar/vuxenhabiliteringen-ystad/ ) 

’Vi är till för dig som har fyllt 18 år och har autism, rörelsenedsättning eller 
intellektuell funktionsnedsättning. Funktionsnedsättningen ska du ha fått innan du 
fyllde 17 år. Diagnosen kan du ha fått senare. Vi ger råd, stöd, behandling och 
träning. Om du vill ger vi också råd och stöd åt dina närstående’ 
 
247 patienter tar del av vuxenhabiliteringens verksamhet. 

https://vard.skane.se/habilitering-och-hjalpmedel/mottagningar/vuxenhabiliteringen-ystad/
https://vard.skane.se/habilitering-och-hjalpmedel/mottagningar/vuxenhabiliteringen-ystad/
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Metod och genomförande  

Frågeformulär 
Ett frågeformulär utformades av brukarrevisorerna, utifrån det uppdrag som beställts 
(se bilaga). Frågeformuläret delades upp i tre avsnitt, bemötande, 
habiliteringsplanering och din kontakt med personalen vid vuxenhabiliteringen. 

Information 
Brukarrevisorerna utformade en inbjudan till ett informationsmöte (se bilaga). Denna 
delades ut av expeditionen, till patienter som var aktuella för att bli intervjuade. I 
inbjudan framgick syftet med brukarrevisionen och att patienternas röst är viktig och 
hur intervjuerna skulle gå till. 

Personlig intervju  
Brukarrevisorer, som har en ökad förståelse för patienternas situation, vet vilka frågor 
som kan vara aktuella från en brukares synvinkel samt vilka ämnen som kan vara 
svåra, rent av problematiska att tala om. Därför anser vi att intervjuer är en metod 
som troligen är den som ger oss mest information.  
 
Det var två brukarrevisorer som genomförde varje intervju. En ställde frågorna och 
den andre skrev svaren. För att skapa trygghetskänsla och förtroende vid 
intervjutillfället erbjöds den intervjuade att ha med sig någon samt att välja tid och 
plats för intervjun. 
 
En timme avsattes per intervju. I realiteten pågick intervjuerna mellan 30-75 minuter. 
Intervjuerna utfördes i hemmet, på café, på vuxenhabiliteringen, på ett aktivitetshus 
och en intervju utfördes över telefon. 

Avgränsning 
Denna rapport är avgränsad på så sätt att den består av ett resultat baserat på 
intervjuer från 6 av 247 patienter som deltar i vuxenhabiliteringens verksamhet. 
Personal är inte intervjuade och verksamhetsuppgifter som statistik eller 
måldokument är inte granskade. Denna rapport kan användas som en viktig 
komponent till andra undersökningar som görs kring vuxenhabiliteringens 
verksamhet. 
 
För att en brukarrevision ska komma till stånd är det av yttersta vikt att verksamheten 
som träffar brukarna är aktiva i arbetet kring att uppmuntra och motivera personer att 
delta i revisionen.  Utmaningarna som blir tydliga är att få till ett bra system och 
planering för hur och när intervjuerna kommer att äga rum. Att planera med 
verksamheten med god framförhållning är en förutsättning för att tillräckligt med tid 
ges att hitta kandidater. Samtidigt får det inte dröja för länge mellan att en kandidat 
får information till att intervjun blir bokad och kan äga rum 
 
Enligt de riktlinjer som brukarrevisorerna följer är det max 15 intervjuer per 
verksamhet som ska intervjuas och i detta fall är det 6 intervjuer som gjorts. Det 
begränsade antalet intervjuer gör att resultaten inte kan ge någon statistisk relevans 
utan mer ”stickprov” som ger en indikation på vad verksamheten skulle behöva 
undersöka närmare.  
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Resultat 

Intervjupersoner 

 

6 personer, varav 4 män och 2 kvinnor. 

Patienterna hade tagit del av vuxenhabiliteringens verksamhet under varierande lång 

tid (se tabell). 

Antal år Antal patienter 

1-5 3 

6-10 1 

11-15 2 

 
Exempel på typ av kontakt som patienterna hade var psykolog, kurator och 
samordnad individuell plan (SIP). 
 
Patienterna hade fått information om brukarintervjuerna antingen genom 
informationsbrev och informationsmöte.  
2 patienterna hade fått informationsbrev om intervjun 
4 patienter hade inte fått något informationsbrev 
3 patienter hade deltagit vid informationsmöte.  
3 hade inte deltagit vid informationsmötet. 
 

Bemötande 

 

Patienterna beskrev ett bra bemötande för dem är att vara vänliga och trevlig, visa 

intresse och hälsa i hand. Det är viktigt att man inte prata över huvudet och att man 

berättar vad som ska hända och att man rent allmänt kollar läget och gör ett bra jobb.  

Ett dåligt bemötande beskriver de som att vara otrevlig, inte visa intresse, prata över 

huvudet och att inte vänta på svar.  

Bland de intervjuade patienterna ansåg samtliga 6 patienter att de i hög grad får ett 

bra bemötande av personalen på Vuxenhabiliteringen. 

Detta var högsta betyg då man kunde välja att gradera inte alls, låg grad, viss grad, 

hög grad eller kan inte bedöma.  

Information 

 

Patienterna tillfrågades, på samma sätt, om de ansåg att de får den information de är 

i behov av. 5 patienter kände att de i högsta grad får detta medan 1 patient tyckte till 

viss grad. Däremot hade de lite andra åsikter om de fick tillräckligt med information 

om just aktiviteter och rätten till hjälpmedel (se nedan). Någon nämnde att de vill ha 

mer information om vad de kan få hjälp med. 
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 Inte alls Låg grad Viss grad Hög grad 
 
Kan ej 
bedöma 

Ger personalen dig tillräckligt med 
information om aktiviteter och rätten till 
hjälpmedel 

1 1 2 2  

 

Insatser 

 

5 av 6 patienter ansåg att de har får stöd med relevanta och passande insatser. 

Däremot var det 4 av 6 patienter som inte visst vem de skulle vända sig till för att 

förändra sina insatser 

3 av 6 har blivit erbjuden aktiviteter som vuxenhabiliteringen håller i. Exempel på 
aktiviteter var grupper med andra som befinner sig i liknande situationer eller har 
liknande diagnoser, brukarrevision, utbildningar, mentor och kurs om autism. 
 
Gymmet har lyfts fram som en positiv aktivitet. 

Habiliteringsplan  

Alla 6 patienter som intervjuades hade en habiliteringsplan där de hade fått beskriva 

sin vardag.  

3 patienter ansåg att de i hög grad känt sig delaktiga medan 3 patienter ansåg att de 

bara i viss grad känt sig delaktiga. Det var möjligt att gradera mellan inte alls, låg 

grad, viss grad, hög grad eller kan inte bedöma. Lite senare i frågeformuläret kom en 

liknade fråga och då var det 5 av 6 patienter som i hög grad känt sig delaktiga och 

medan 1 i låg grad känt sig delaktig. 

De beskrev att olika personer varit med och tagit fram habiliteringsplanen. Det kunde 
vara med hjälp av psykolog, kurator och någon hade hjälp av en assistent eller 
närstående för att få fram det de ville säga. Någon sa att de inte mådde bra när det 
gjordes och någon kände att de inte blivit lyssnade på och en annan kände att 
planen inte fungerade. En patient kommenterade att hen inte hade den trots att alla 
svarat att de hade in habiliteringsplan.  
 
4 av 6 patienter har behövt ändra sin plan efter att den blivit beslutad. 
 
4 av 6 patienter har haft uppföljningsmöte kring sin habiliteringsplan och 5 av 6 
patienter anser att personalen följer habiliteringsplanen. 5 av 6 personer anser att 
habiliteringsplanen har gett det resultat som de förväntade sig. De har tyckt att 
insatserna har hjälpt dem att utvecklas. En kommentar var att hembesök kunde varit 
bra samtidigt som det var förenat med skamkänslor.  
 
Samtliga 6 patienter ansåg att deras habiliteringsplan inte gör att de behöver mer 
insatser från vuxenhabiliteringen. 
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Samverkan 

 

5 av 6 patienter hade stöd av fler instanser som tex LSS.  
 
2 patienter upplevde att det fanns samverkan mellan instanserna medan 2 patienter 
inte tyckte detta.  
 

Kontakt med personalen vid Vuxenhabiliteringen 

 

I följande avsnitt fick patienterna gradera sina åsikter om personalen mellan inte alls, 

låg grad, viss grad, hög grad eller kan inte bedöma.  

 Inte alls Låg grad Viss grad Hög grad 
 
Kan ej 
bedöma 

gör att du känner dig trygg?  1  5  

har tillräckliga kunskaper om din 

situation? 
1  2 3  

lyssnar på dina önskemål? 1   5  

förstår dina behov? 1  2 4  

 

5 av 6 patienter tycker att de får uppmuntran av personalen. Flera kommentarer 

vittnade om att de kände sig lyssnade på och ovan ser vi också att 5 patienter i hög 

grad upplever detta.  

1 av 6 patienter ansåg att de blir hindrade av personalen. Kommentarer som 
framkom vittnade om att patienten i det fallet inte ansåg att de fått den hjälp de 
behöver.  

 

Alla 6 patienter anser att de skulle vända sig till vuxenhabiliteringen ingen.  
 
Patienterna har berättat att de upplever att de fått bra hjälp med myndighetspapper 
och att personalen har bra kunskap om de funktionsvariationer som patienterna har. 
De har också upplevt att de fått bra hjälp med sociala bitar, att de blivit väl bemötta 
och att personalen bryr sig.  
  

När det gäller mer negativa aspekter så har vissa fått byta psykolog ofta och att de 
helt enkelt inte fått den hjälp de behöver.  
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Sammanfattning 
 

Sammanfattningsvis ger resultatet, av de patienter som blivit intervjuade, en bild av 

att patienterna på Vuxenhabiliteringen i Ystad känner sig väl bemötta och trygga. De 

känner att de får den information de är i behov av men önskar sig mer information 

om just aktiviteter som finns och hjälpmedel som de har rätt till. De var alla 

medvetna om att de har en habiliteringsplan men det är inte självklart att ha tillgång 

till den. Detta är en fråga som brukarrevisorerna anser vara viktig att ta upp då en 

habiliteringsplan inte är till stor nytta om individen inte har tillgång till den.  

Det råder också delade upplevelser om känslan av att var delaktig i utformandet av 

planen. Patienterna säger att de får relevanta insatser men de vet inte vem de ska 

vända sig till om de vill förändra något. Samtliga patienter anser att 

habiliteringsplanen inte gör att de behöver fler insatser från vuxenhabiliteringen.  

Patienterna känner att de blir lyssnade på och det som lyfts fram som negativt är 

att det skett byte av psykolog ofta och en del anser att de inte fått den hjälp de vill 

ha.  

6 av 247 patienter var intervjuade och detta är ett alldeles för litet underlag för att 

kunna finna någon statistisk relevans i resultatet då upplevelserna kan skifta väldigt 

från person till person. Om en brukarrevision blir aktuell i framtiden finns önskemål 

om att fler patienter finns att intervjua.   
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 Bilaga 1  

 

 

Frågeformulär Vuxenhabiliteringen 
Intervjukod:   

(kod fylls i vid sammanställningen) 

Datum Var görs intervjun? 

Vem intervjuar?  

Vem skriver?  

 

Man  Kvinna   

 

Berätta vad vi heter och att vi har tystnadsplikt. Det är en brukarrevision där Ystads 

Vuxenhabilitering vill höra din åsikt om hur verksamheten fungerar. Intervjun tar upp frågor 

om vilket stöd du har, om aktiviteter, bemötande och inflytande. 

Intervjun sker frivilligt och svaren hanteras anonymt. 

Intervjun tar ca en timme och du kan avbryta intervjun när du vill eller avböja att svara på 

vissa frågor eller om du vill ha en paus – så säg bara till.  

Har du fått vårt informationsbrev om intervjun?  Ja  Nej  

Deltog du på vårt informationsmöte om brukarrevisionen? Ja  Nej  

Har du några funderingar angående intervjun innan vi börjar med själva intervjufrågorna? 
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Bemötande 

1 Under hur lång tid har du haft kontakt med Vuxenhabiliteringen? ……………………… 

2 I hur många ärenden har du haft kontakt med Vuxenhabiliteringen? ……………………… 

3 När du mötte personalen från Vuxenhabiliteringen, i vilken grad tycker du att du… 

 Inte alls Låg grad Viss grad Hög grad 
Kan inte 
bedöma 

fick ett bra bemötande?      

gavs möjlighet att vara delaktig i 

habiliteringsplanen? 
     

fick den information du var i behov 

av? fick ett bra bemötande? 
     

 

 

 

 

 

4 Beskriv i ord vad som är ett bra respektive ett dåligt bemötande för dig. 

 

 

 

 

 

 

5 Var dina insatser relevanta och passade det du behövde stöd med? 

 Ja    Nej  

 

 

 

 

6 Vet du vem du ska vända dig till om du vill förändra dina insatser? 

 Ja    Nej  Vem då? 
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7 Habiliteringsplanering är en gemensam planering för hur vardagen är och önskemål från 

patienten på förändring. 

Har du en habiliteringsplan?  Ja    Nej  (om nej – hoppa till fråga 10) 

Fick du beskriva din vardag?                     Ja    Nej  Hur då? 

 

 

 

 

8 Har du behövt ändra din habiliteringsplan efter att den blev beslutat?  Ja    Nej  

 

 

 

 

9 I vilken grad kände du dig delaktig när habiliteringsplanen gjordes? 

Inte alls        i låg grad        i viss grad        i hög grad        Kan inte bedöma  

 

 

 

 

 

 

10 Har du haft ett uppföljningsmöte?  Ja    Nej   

 11 Har du haft ett uppföljningsmöte i samtliga av dina ärenden?  Ja    Nej  

 

 

 

 

12 Upplever du att personalen följer habiliteringsplanen?   Ja    Nej  

 

 

 

 

 

 

13 Har habiliteringsplanen gett dig det resultat du förväntade?   Ja    Nej  
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14 Har insatserna fungerat för dig och du utvecklats? 

Ja      Nej      Vet inte   

 

 

 

 

Om nej, skulle du önska att någon gjorde detta? 

Ja      Nej      Vet inte        Beskriv gärna lite kort. 

 

 

 

 

15 Har du insatser från fler instanser, typ LSS, socialpsykiatrin?   Ja    Nej  

 

 

 

 

16 Upplever du att det är någon samverkan mellan dessa instanser?   Ja    Nej  
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Din kontakt med personalen vid Vuxenhabiliteringen 

17 I vilken grad uppfattar du att personalen… 

 
 

Inte alls 
 

Låg grad 
 

Viss grad 
 

Hög grad 
Kan ej 

bedöma 

gör att du känner dig trygg?      

har tillräckliga kunskaper om din 

situation? 
     

lyssnar på dina önskemål?      

ger dig tillräckligt med information 

om aktiviteter, rätten till 

hjälpmedel  

     

förstår dina behov?      

ger dig ett bra bemötande?      

 

 

 

 

 

18 a, Känner du att du får uppmuntran av personalen?  

Ja      Nej      Beskriv gärna lite kort. 

 

 

 

 

18 b, Känner du att personalen hindrar dig i något?      

Ja      Nej      Beskriv gärna lite kort. 
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19 Har du erbjudits aktiviteter som Vuxenhabiliteringen håller i?  Ja      Nej  

Isåfall vilka? 

 

 

 

 

20 Kan din habiliteringsplan göra så att du inte behöver mer insatser av Vuxenhabiliteringen i 

nuvarande ärende?    Ja      Nej  

 

 

 

 

21 Skulle du vända dig hit igen?    Ja      Nej   

 

 

 

 

 

 

22 Vill du berätta om någon positiv aktivitet eller händelse som har hänt i och med dina insatser via 

Vuxenhabiliteringen? 

 

 

 

 
 

23 Vill du berätta om någon negativ aktivitet eller händelse som har hänt i och med dina insatser via 

Vuxenhabiliteringen? 

 

 

 

 
 

24 Är det något mer du vill berätta om din kontakt med Vuxenhabiliteringen? 
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Tack för din medverkan! 

Dina svar är värdefulla! 

 

 


