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Förord 
 
Genom BISAM – Brukarinflytandesamordnaren - och det viktiga och prioriterade arbetet 
med inflytande som pågår i sydöst och hela Sverige, stärks brukare, patienter och anhörigas 
möjligheter till inflytande.  
 
 
Brukarrevisorerna och de patienter som blivit intervjuade i denna brukarrevision är fina 
exempel på verksamheternas vilja att ta del av vad deras målgrupp har för inställning till, i 
detta fall, mottagningen och dess personal och på så vis ge möjlighet till delaktighet och 
inflytande. 
 
Inflytande kan beskrivas på många sätt. Det kan till exempel vara att en verksamhet genom 
att tillvarata patienternas åsikter och upplevelser kan använda deras erfarenheter för att 
utveckla verksamheter och samtidigt stärka patientens återhämtning, vidareutveckling och 
inge hopp. Inflytande kan vara att få rätt information i rätt tid i en viss situation. Inflytande 
kan även vara att det finns någon med egen erfarenhet av samma situation som brukarens 
och kan därför stärka brukaren i olika sammanhang. 
 
Arbetet genomförs i enlighet med den Inflytandeplan 2017-2020 som 
föreningsrepresentanter inom Simrishamns, Sjöbos, Skurups, Tomelillas och Ystads 
kommuner tagit fram och är godkänd av Styrgruppen för samverkan mellan ovan kommuner 
och Region Skånes Psykiatri, Vuxenhabiliteringen och Primärvården. 
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Inledning 
Brukarrevisionens syfte är att göra en bedömning av hur Vuxenpsykiatrimottagningen i 
Simrishamn fungerar utifrån patientens perspektiv avseende möjlighet till inflytande. Mer 
specifikt gick brukarrevisionen ut på att fånga upp patienternas uppfattning kring  

 kontakten med mottagningen 

 stöd och information 

 inflytande över behandling 

 vårdplaner 

 samordnad individuell plan (SIP) 

 bemötande och  

 allmän service från personalen.  
Att ta del av patienternas syn på vad som fungerar bra och vad som behöver förändras eller 
utvecklas.  
 

Vad är en brukarrevision? 
Brukarrevisionen 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 att vara anhörig.  
 
De utbildade brukarrevisorenar har kontroll över hela processen, det vill säga att: 

 ta fram frågeformuläret 

 genomföra brukarrevisionen 

 analysera och dra slutsatser 

 återkoppla resultatet genom att skriva en rapport 

 vara självbestämmande i att tolka, analysera och rapportera oberoende av andra 
parter 

 
Brukarrevisorerna är helt fristående från verksamheten som ska undersökas. 
Brukarrevisorerna är inte heller ett led i en myndighetsutövning. Vidare gäller tystnadsplikt 
för brukarrevisorerna. Dessutom är de intervjuade garanterade anonymitet. 
 
Resultatet/rapporten ska presenteras för patienterna så att de ser att deras synpunkter 
redovisas. Resultatet/rapporten presenteras samtidigt för verksamheten och övriga 
intressenter.  Verksamheten ska därefter åtgärda eventuella förbättringsförslag i så hög grad 
som möjligt. Då kan kvaliteten ökas i verksamheten, med klart fokus på patienterna.  
 

Vuxenpsykiatrimottagningen i Simrishamn 
Följande information om vuxenpsykiatrimottagningen finns att hitta på internet 
https://vard.skane.se/psykiatri-skane/mottagningar-och-
avdelningar/vuxenpsykiatrimottagning-simrishamn/ (2020) 
 
”Till oss kommer du som behöver psykiatrisk specialistvård. Du som söker vård för lättare 
psykisk ohälsa vänder dig i första hand till din närmaste vårdcentral. När du är där kan 
läkaren remittera dig vidare till psykiatrisk specialistvård, om ni bedömer att det behövs. 

https://vard.skane.se/psykiatri-skane/mottagningar-och-avdelningar/vuxenpsykiatrimottagning-simrishamn/
https://vard.skane.se/psykiatri-skane/mottagningar-och-avdelningar/vuxenpsykiatrimottagning-simrishamn/
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Du kan även söka vård genom att skicka in en remiss som du har skrivit själv, en så kallad 
egen vårdbegäran. Kontakta oss för mer information om hur du går tillväga.” Hur man gör 
egen vårdbegäran finns på https://vard.skane.se/psykiatri-skane/ditt-besok-hos-oss/egen-
vardbegaran/  

Verksamheten omfattar ca 1000 patienter.  
   

Metod och genomförande 
Under detta avsnitt beskriver vi hur brukarrevisionen genomförts med information till 
personal och patienter, förberedelser och genomförande av intervjuer och avslutningsvis 
varför vi valde bort andra metoder. 
 
Information            
En inbjudan till att bli intervjuad utformades (bilaga 1). Denna fanns i receptionen inne hos 
sekreteraren och anmälningstalongen låg tillgänglig på utsidan. Patienterna kunde anmäla 
sig genom att fylla i anmälningstalongen och lägga densamma i en stängd papplåda för att 
säkerställa anonymitet. Lådan tömdes av BISAM. I inbjudan framgick syftet med 
brukarrevisionen och att patientens röst är viktig för verksamheten och hur intervjuerna 
skulle gå till.  
 
Personlig intervju 
Brukarrevisorerna, som har en ökad förståelse för patienternas situation, förstår vilka frågor 
som kan vara aktuella utifrån en patients synvinkel samt vilka ämnen som kan vara svåra, 
rent av problematiska, att lyfta. Vi tänker att personliga intervjuer är den metod som 
troligen ger oss mest information. 
 
Ett frågeformulär (bilaga 2) utformades och var uppdelat i följande avsnitt:  

 Inledande frågor kring dig och din kontakt med mottagningen 

 Vårdplan inom Region Skånes vuxenpsykiatri 

 SIP - Samordnad individuell plan  

 Din kontakt med personal vid mottagningen 

 Allmänt kring mottagningen 
 
Det var två brukarrevisorer som genomförde varje intervju. En ställde frågorna och den 
andre antecknade 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 min.  
Intervjuer utfördes på Solhuset (daglig verksamhet socialpsykiatri Tomelilla kommun) eller i 
patientens hem. 
 
Andra metoder 
Det finns andra sätt att undersöka patienters erfarenheter, t ex att lämna ut enkäter och att 
göra telefonintervjuer. Några anledningar till att dessa valdes bort är att enkätmetoden kan 
ge en begränsad bild av verkligheten samt kräver att den svarande kan formulera sig i skrift i 
öppna frågor. En annan anledning är att det händer att man vill svara med ett annat 

https://vard.skane.se/psykiatri-skane/ditt-besok-hos-oss/egen-vardbegaran/
https://vard.skane.se/psykiatri-skane/ditt-besok-hos-oss/egen-vardbegaran/


6 
 

svarsalternativ än de som finns i enkäten. Telefonintervjuer känns opersonliga som metod 
för en brukarrevision. 
 

Avgränsning 
Denna rapport redovisar endast patientintervjuerna och brukarrevisorerna har inte 
intervjuat vårdpersonal eller granskat verksamhetsuppgifter såsom statistik eller 
måldokument  
 

Resultat    
Resultaten är baserade på 6 patienter varav 4 kvinnor och 2 män.  
5 av dessa hade fått informationsblad om intervjun och 1 person hade uppfattat att det var 
en intervju gällande träffpunkten Rebus. Patienterna var mellan 26-60 år gamla. 
 

Kontakt med Vuxenpsykiatrimottagningen i Simrishamn 
Patienterna hade haft kontakt med mottagningen mellan 6 månader och 32 år. 
4 stycken låg i spannet 0-6 år och 2 stycken mellan 10 år och uppåt.  
 
Patienterna hade fått kontakt med vuxenpsykiatrin genom egenremiss eller remiss från 
läkare. Väntetider som uppgavs var ca 6 månader och en patients remiss hade ramlat mellan 
stolarna och hela processen fick börjas om. 2 patienter hade haft flera insjuknande/skov och 
någon hade flera sjukhusvistelser.  
 
Diagnoser  
Alla hade fått en eller flera psykiatriska diagnoser fastställda. En patient hade endast en 
diagnos.  
 
3 ADHD             2 Bipolär      1 Borderline      
2 Depression     1 PTSD        1 Schizofreni     
1 OCD               1 Utmattningssyndrom     
 
Information  
Patienterna hade fått lite olika typer av information/stöd och hjälp när deras diagnos blivit 
fastställd. Exempel på information som mottagits:  

 ADHD utbildning 

 en broschyr om Litium 

 PTSD behandling 
 
3 patienter ansåg att de fått väldigt lite eller ingen information alls. Någon patient uppgav 
att hen ansåg sig vara för sjuk för att ta emot information just vid det tillfället. En annan 
uppgav att hen gjort egen sökning efter information.  
 
Behandling  
4 patienter av 6 uppgav att de hade fått/får behandling vid mottagningen för sin/sina 
diagnos/er. 2 av 6 patienter uppgav att de inte fått någon behandling. 2 av de 4 som fått mer 
än en diagnos hade fått parallell behandling av diagnoserna. 
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Exempel på erhållna behandlingar:  

 Traumabehandling  

 ADHD kurs    

 Läkemedel 

 KBT-samtal    

 Vardag i balans   

 Mindfulness 
 
Patienterna tillfrågades om de bett om någon särskild behandlingsform och fått den, 
alternativt bett om en behandlingsform och blivit nekad den. 
1 Inte bett 
1 Fått   
3 Nekad 
  
Samtliga som svarade att de hade blivit nekade behandling, uppgav att det var en 
behandling vid annan specialistpsykiatri/specialistsomantikmottagning de bett om. 
Behandlingar som de fått när de bett om det var KBT och kursen Vardag i balans, psykolog 
(efter ett år) och en patient uppgav att den ”kommer kanske att få samtal med en psykolog”. 
 
Stöd och hjälp 
3 patienter hade haft flera insjuknanden sedan diagnosen/diagnoserna fastställdes. 
1 patient var i en pågående process som inte kunde ses som separata insjuknanden och 1 
hade inte svarat på den frågan.  Vid dessa insjuknanden hade 3 patienter sökt hjälp på 
mottagningen och då fått hjälp i form av sjukskrivning, medicinering, samtal och aktiviteter i 
förtroendeingivande miljöer. 
 
2 patienter anser att den hjälpen de fått har varit tillräcklig för att återhämta sig, läka och 
stärkas medan 4 inte tyckt det. Patienter har uttryckt att de upplever att de inte fått stöd för 
helheten och önskemål om annan behandling har uttryckts.  
 
De som ansåg att hjälpen de fått inte varit tillräcklig, har uttryckt önskemål om t ex  

 bättre bemötande från början 

 stödsamtal kring processen 

 uppföljning kring den fysiska hälsan 

 samma läkare och  

 att man velat ha mer av de insatser man fått 
 
Det fanns också uttryck om att behandling kommit sent efter mycket tjat och att det alltid är 
nya läkare och man får börja om. En patient berättade att hen hittat ett sätt att få de 
insatser hen behöver.   
   

Vårdplan inom vuxenpsykiatrin 
Vårdplan inom psykiatrin är en plan för hur behandling och medicinering ska gå till. Enligt 
Patientlagen (se nedan) har alla rätt till en individuell plan. Efter tredje besöket ska en 
vårdplan finnas.  
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I Patientlagen (2014:821) står det föreskrivet vad som gäller kring Fast vårdkontakt och 
individuell planering 

6 kap  
1 §   Patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet ska tillgodoses. Olika insatser för 
patienten ska samordnas på ett ändamålsenligt sätt. 
2 §   En fast vårdkontakt ska utses för patienten om han eller hon begär det, eller om det är 
nödvändigt för att tillgodose hans eller hennes behov av trygghet, kontinuitet, samordning 
och säkerhet. 
3 §   Patienten ska få möjlighet att välja en fast läkarkontakt inom primärvården. 
4 §   För en enskild som har behov av både hälso- och sjukvård och insatser från 
socialtjänsten ska en individuell plan upprättas under de förutsättningar som anges i 16 kap. 
4 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Lag (2017:66) 

 
Patienterna tillfrågades om de hade en vårdplan och svaren kan ses i diagramet nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Av de 4 som inte hade någon vårdplan var 3 patienter medvetna om att det är deras 
rättighet att ha en. 
 
Inflytande över vårdplanen 
Följande avsnitt är baserat på svaren från de 2 patienter som uppgett att de hade en 
vårdplan. Precis som det står i lagtexten angående vårdplanen så hade patienterna 
förväntningen om att vårdplanen skulle ha utgångspunkt i deras behov snarare än hur 
vården tror eller upplever att det nog är.   
 
På frågan om vem som gjort vårdplanen uppgav 1 patient att det var en undersköterska och 
KBT terapeuten som gjort den. Den ena patienten uppfattade att hen fått beskriva sin 
vardags-/livssituation bland annat familj, motion, matvanor, barn. 
 
De två som hade en vårdplan fick uppge hur delaktiga de känt sig enligt följande gradering. 
Resultatet visas nedan:  
 

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

1 1    
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De uttryckte att det gjorts över huvudet och formulerades på ett sätt som inte var 
förståeligt. Någon upplevde en osäkerhet om de fått någon förklaring medan någon 
upplever att de alltid fått den hjälp de behövt.  
 

De två som hade en vårdplan visade sig ha olika tankar gällande innehållet och insatserna i 
vårdplanen.  Den ena uppgav att den innehöll lämpliga och meningsfulla insatser medan den 
andra inte tyckte detta. En likadan fördelning av svaren framkom när patienterna tillfrågades 
om det tyckte att vårdplanen gett det resultat de förväntat sig.  

 

Samordnad individuell plan (SIP) 
Enligt Patientlagen har patienten rätt till en individuell plan och finns behov av insatser från 
mer än ett håll så ska planen samordnas med socialtjänstens insatser (6 kap § 1-4). Detta 
återfinns även i Socialtjänstlagen (2001:453), se nedan: 
 

2 kap 7 §  
När den enskilde har behov av insatser både från socialtjänsten och från hälso- och 
sjukvården ska kommunen tillsammans med regionen upprätta en individuell plan. Planen 
ska upprättas om kommunen eller regionen bedömer att den behövs för att den enskilde ska 
få sina behov tillgodosedda, och om den enskilde samtycker till att den upprättas. Arbetet 
med planen ska påbörjas utan dröjsmål.  
 
Planen ska när det är möjligt upprättas tillsammans med den enskilde. Närstående ska ges 
möjlighet att delta i arbetet med planen, om det är lämpligt och den enskilde inte motsätter 
sig det.  
  
Av planen ska det framgå  
1. vilka insatser som behövs, 
2. vilka insatser respektive huvudman ska svara för, 
3. vilka åtgärder som vidtas av någon annan än kommunen eller landstinget, och  
4. vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för planen. Lag (2019:909). 

 
Patienterna fick uppge om de hade en SIP: 
 

  
 
De som svarade Ja på frågan om de hade en SIP uppgav att det kunde vara läkaren, 
försäkringskassan, undersköterskan, terapeuten, boendestöd eller hen själv som 
kallar/samordnar SIP-mötena.   
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De som svarade Nej på frågan uttryckte att de inte ansåg att det fanns behov, aldrig någon 
som informerat/föreslagit detta eller att hen bett om en SIP, men inte fått någon att ta tag i 
det.  
 
Inflytande över SIP 
Följande avsnitt är baserat på ett underlag av de 2 patienter som hade SIP. 
De fick uppge hur delaktiga de känt sig enligt följande gradering. Resultatet visas nedan:  
 

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

1   1  
 
Uppföljning och justering av SIP 
Av de 2 patienter som hade en SIP hade 1 haft uppföljningsmöte.  
1 patient har behövt ändra sin SIP efter att den blivit beslutad.  Anledningen till förändringen 
var att den blivit för krävande. En av de två uppfattade att det som beslutats och var 
antecknat i SIP inte utförts som planerat. 
 
Stöd från flera instanser 
Patienterna fick uppge om de hade stöd från flera instanser. 
Ja 1 
Nej  2  
Den som svarat Ja på frågan önskade att bli lyssnad på och få stöd i det. Hen uttryckte också 
ett önskemål om att få massage och avslappning.  Patienten upplevde att det var hen själv 
som skapar samverkan mellan de olika instanserna.   
 

Kontakt med personalen vid mottagningen 
I detta avsnitt undersöks om patienter vet vem de ska kontakta kring medicinering, 
behandling eller information. Man tittar också på om patienterna är medvetna om att de har 
rätt till en fast vårdkontakt, ifall patienten har regelbunden kontakt med mottagningen vill 
säga.  
 
Läkarkontakt 
Patienterna tillfrågades om de hade haft samma läkare under deras kontakt med 
mottagningen:  
 

 
 
Av de 3 som inte haft samma läkare hade 1 patient bytt 3 gånger, men sedan ADHD-
diagnosen haft samma. 1 patient hade bytt minst vartannat år och en upplevde att den bytt 
läkare lika ofta som den bytt skjortor.   
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Kontakt med behandlare 
Patienterna fick också uppge om man haft samma behandlare: 
 

 
 
De 3 som inte haft samma behandlare uppgav att de haft 3 stycken (KBT, vård i balans, 
samtal med psykolog) och en uppgav att hen inte bytt behandlare lika ofta som hen bytt 
läkare.  
 
Möjlighet att byta läkare/behandlare 
Patienterna fick möjlighet att fritt kommentera kring byte av behandlare och läkare. Då 
uppgavs följande kommentarer: 
 
”Inget behov” 
”Upplevt att det är svårt att ställa krav”  
”Har upplevt att det är lätt att byta behandlare, men läkare prövar man inte ens att byta” 
”Ja, men jag älskar min sköterska så jag vill inte byta” 
 
Patienterna fick också svara på om de kan byta behandlare/läkare om de önskar och i så fall 
om det har bytt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Av de 2 som bytt läkare/behandlare uttrycktes det att de inte visste hur det har påverkat 
dem medan 1 patient uttryckte att det haft en negativ påverkan då hen upplever att de inte 
har samma koll på vem hen är.   
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Patienternas uppfattning om personalen 
De befattningar som nämndes av patienterna var receptionspersonal, läkare och psykolog. 
Här har vi lagt in alla svar, vilket då kan betyda att det ser ut som om det är fler än de sex 
deltagarna som har svarat. Detta förklaras då med att patienterna kan ha svarat på frågan 
utifrån flera personalkategorier. 
 

 
I vilken grad uppfattar du att personalen på 
mottagningen…. 

 
Inte 
alls 

 
Låg 
grad 

 
Viss 
grad 

 
Hög 
grad 

 
Kan ej 
bedöma 

A gör att du känner dig trygg? 
 

2 1  5  

B har tillräckliga kunskaper om din situation?  
  

3   4  

C lyssnar på dig? 
 

2  2 4  

D ger dig tillräckligt med information om olika 
behandlingsalternativ? 

1 1 2 2  

E ger dig tillräckligt med information gällande 
din medicinering och biverkningar?  

 1 1 2 1 

F ger dig tillräckligt med information, t ex om 
aktiviteter och rätten till hjälpmedel?  

1 1 2 2  

G samarbetar med andra instanser för att t 
underlätta för dig? AF,FK, arbetsterapeut 
(hjälpmedel) mfl? 

1  2 1 1 

H gett dig information om 1177, Mina 
vårdkontakter och av-/omboka tid, förnya 
recept? 
  

1 1 1 1 1 

I förstår dina önskemål och behov? 
 

1 1 1 4  

J ger dig ett bra bemötande? 
 

 2 1 6  

K uppmuntrande? 
 

1 1 2 5  

L har fördomar kring personer med psykisk 
ohälsa? 
  

3  1  1 

M personligen informerar dig om dina rättigheter 
och möjligheter till inflytande kring din vård, 
behandling osv? 

2 1  6  

N följer/stödjer dig i din återhämtning? 
 

1 1 1 2  
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Hindrad av personalen 
Patienterna tillfrågades om de upplever att de blir hindrade av personalen på något sätt.  
Upplevelser som patienterna uppgav var att det tagit lång tid och att önskningar och behov 
inte tillgodosetts. Någon upplever systemet som fyrkantigt och att det hindrar en att få hjälp 
om man inte passar in i mallen. Andra upplever att personalen är snälla och försöker och 
någon upplever att det inte finns någon helhetssyn då patienten inte fått ta prover för fysisk 
status. 
 
Kränkning 
Patienterna tillfrågades om de vid något tillfälle upplevt sig kränkt i kontakten med 
Vuxenpsykiatrin? 
Ja 3 
Nej 2 
Av de som svarade Ja uppgavs att man fått bristande information när ny medicin skulle 
hämtas och att man upplevt sig kränkt av personal i receptionen. Någon svarade att de fått 
en diagnos utan utredning. Någon annan upplevde att hen blivit behandlad som dum och 
inte blivit lyssnad på.  
 
Som en följdfråga till detta fick de uppge att, om de blivit kränkta, har de då fått hjälp att ta 
detta vidare? Svaret var då nej, de fick alla ta det vidare på egen hand.  
 

Allmänt kring mottagningen 
I följande avsnitt fick patienterna gradera hur de uppfattar mottagningens servicenivå.   
 

 
I vilken grad upplever du servicenivån 
när det gäller…. 

 
Inte 
alls 

 
Låg 
grad 

 
Viss 
grad 

 
Hög 
grad 

 
Kan ej 
bedöma 

A väntetider till behandlare? 
 

 2 1 2  

B tillgängliga telefontider? 
 

  1 3 1 

C att ge dig svar via Mina Vårdkontakter? 
 

   2 3 

D tillgängliga öppettider?  
 

1  1 1 2 

E att enkelt och smidigt förnya recept? 
  

1   6 1 

F Information och stöd till dina ev anhöriga? 
 

3  1  1 

G Information och stöd till dina ev barn? 
 

2    3 

 
En kommentar som kom i samband med ovanstående fråga var att hen hade fått vänta i 4 år 
på att bli utredd.  
 
 
 



14 
 

Aktiviteter 
Patienterna fick uppge om de erbjudits aktiviteter som Vuxenpsykiatrimottagningen håller i. 
5 patienter svarade ja på frågan och uppgav följande aktiviteter:  

- Informationskurs ADHD  - KBT 
- Mindfulness   - Bakning och pingis 
- Vattengympa    - Villa Maria 
- Vardag i balans    - Fiska och avdelning 14 

 
De fick också berätta om de hade erbjudits aktiviteter som andra aktörer håller. Tex kurser, 
föreläsningar. 4 patienter svarade ja och en uppgav ”FSL” som ett exempel.  
  
Återhämtning, läka och stärkas? 
Patienterna fick berätta hur de upplevde att vuxenpsykiatrimottagningen fungerat som 
helhet och huruvida man känt att man fått möjlighet att återhämta sig, läka och stärkas.  
Ja              3 
Nej           3 
 
Patienterna uppgav att de kunnat läka genom hjälp från sköterska och psykolog. En 
berättade att utan psykiatrin hade det inte gått. Medicin och behandling hade hjälpt den 
patienten framåt.  
 
Patienterna fick också uppge önskemål på insatser som de skulle velat ha istället. Här 
redovisades inte några konkreta förslag, utan det gavs mer uttryck för att patienterna fått 
dåligt gehör, upplevt långa väntetider och en dålig attityd. Här gavs också uttryck för ett 
behov av helhetssyn och att inte bara bli behandlad för en sak. Flera sa sig ha en önskan om 
att bli visad vägen framåt.  
 
På frågan om de skulle vända sig till Vuxenpsykiatrimottagningen i Simrishamn igen svarade 
5 patienter Ja. En kommenterade att ”jag har inget val”. 
 
Patienternas intryck av mottagningens lokaler 
Patienterna fick berätta om vilket intryck de får avseende väntrum, information, färger och 
skyltning.  Det framkom både positiva och negativa åsikter. Någon uttryckte att det var 
ovanligt trevliga lokaler - att det är litet och mysigt, så att man kan sitta i fred. En annan 
patient upplevde väntrummet som litet och mörkt och att det var dåliga sittplatser. Någon 
tyckte att lokalerna är bättre än de varit på det förra stället. En annan upplevde att det ligger 
långt bort och att skyltningen är dålig.  
 
Bland åsikterna fanns också förslag om att man kunde ha nummer som ropas upp istället för 
att man ropar upp namn.  Ett förslag var att man kunde dela ut broschyrer om tex 
rättigheter, kurser och föreläsningar. Någon tyckte att receptionisten ”inte fungerade över 
huvud taget”.  
 

Aktiviteter och händelser 
Patienterna fick möjlighet att fritt berätta om någon positiv eller negativ aktivitet eller 
händelse som de upplevt i samband med sina insatser via mottagningen. Nedan följer 
direkta citat från patienterna: 
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Positiva aktiviteter eller händelser 
”När psykiatrikern stod på min sida att jag skulle anmäla. Väldigt trygg och omhändertagen” 
”Fantastiska fysioterapeuten och receptionisten” 
”Det bästa är Inga sjuksköterskan som är väldigt snäll” 
”KBT-psykolog som jag fick hjälp av när jag blev manisk” 
”SIP är väldigt positiv. Ulla är hjärta. Dansat Squaredans på psykiatriveckan” 
”Vill ge mottagningen en eloge, empatiska! ” 
”De har hjälpt mig att bli en bättre människa” 
 

Negativa aktiviteter eller händelser 
”Dåligt bemötande och det blev inget hembesök” 
”Man frågar inte kring sådant som man inte vet att man har rätt till” 
”Utvärderings-frågorna på ADHD kursen var dumma” 
”Receptionistens bemötande” 
”Evig känslan av väntan, att inte få hjälp man behöver” 
”Patient som skällde på Ulla sjuksköterska” 
 

Möjlighet till delaktighet 
Patienterna fick berätta och beskriva om de visste om det fanns någonstans man kan lämna 
sina åsikter anonymt om mottagningen.  
Ja 2 
Nej 2 
Vet inte 1 
 
Bland kommentarerna framkom det att vissa hade sett att det fanns en låda och andra inte. 
Dock framkom att det inte fanns någon penna eller papper att skriva på. Någon berättade 
att där skrevs personangrepp. Någon kommenterade att hen inte hade något behov av att 
vara anonym   
 

Förbättringsförslag från patienter 
Patienterna fick möjlighet att ge förbättringsförslag och allmänt ta upp om de hade något 
mer att säga om kontakten med vuxenpsykiatrin. Följande kommentarer togs emot. 

 Bättre personkemi 

 Snabbare hantering 

 Ansvarig läkare måste läsa journalen 

 Inget samarbete i teamet upplevs 

 Systemet verkar fyrkantigt 

 Spänningar mellan personal och brukare inom socialpsykiatrin 

 Individerna försöker hjälpa 

 Första intrycket är viktigt 
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Sammanfattning och förslag på utvecklingsområden 
Sammanfattningsvis kan vi urskilja åtta områden som vi uppmanar 
vuxenpsykiatrimottagningen att titta närmare på: 
 
1. Värvning av intervjupersoner 
Denna brukarrevision består av intervjuer från 6 av 1 000 patienter. Även om 
brukarrevisionen inte kan ge statistiskt relevant data då de uppsatta riktlinjerna är att 
intervjua 10-15 personer, så hade denna brukarrevision varit av högre värde om det funnits 
fler personer att intervjua.  
 
Det finns ingen information till varför det endast var 6 patienter som erbjudit sig att 
intervjuas. Brukarrevisorerna föreslår att ISAM och BISAM tillsammans med enhetschefen 
fundera över orsaken och se över rutinen för hur man värvar patienter till intervjuerna inför 
nästa omgång.  
 
2. Information vid diagnostillfället 
Det framkom av intervjuerna att hälften av patienterna ansåg att de fått lite eller ingen 
information alls då deras diagnos blev fastställd. Orsaken till detta kan vara att det kan vara 
svårare att ta in information just när man får en diagnos. Brukarrevisorerna föreslår att 
Vuxenpsykiatrimottagningen i Simrishamn ser över hur rutinerna ser ut för information vid 
diagnostillfället för att säkerställa att patienter får denna viktiga information.  
 
3. Byte av läkare 
En annan punkt där flera uttryckt negativa åsikter var att 4 av 6 patienter inte ansåg att de 
fått tillräckligt med hjälp för att läka och stärkas. Patienterna tar upp att det inte varit 
tillräcklig hjälp och någon nämner om ”en helhetssyn på individen” och vikten av att ha 
samma läkare.  
 
När man tittar på svaren om byte av läkare, så är det några fler som bytt än som haft 
samma. Det oroväckande är att det inte bara varit ett byte, utan flera. Någon uttrycker t o m 
att de bytt läkare lika ofta som de byter skjortor….. Inom samverkan sydöst har 
vuxenpsykiatrimottagningarna i Simrishamn och Ystad förmedlat att det är läkarbrist på 
grund av hög personalomsättning. Vi drar därmed slutsatsen att detta är anledningen och 
inte bara ”byte inom mottagningen”. 
 
Patienterna är inte säkra på hur mycket byten påverkat deras läkning, men någon säger 
bestämt att de upplevt att läkare inte vet vem man är. I avsnittet där man tittar på 
patienternas uppfattning av personalen på mottagningen fanns en fråga om man tyckte att 
personalen hade tillräckliga kunskaper om patientens situation. Här var det nästan hälften av 
svaren som indikerade graden ”Inte alls”, medan den andra hälften svarade ”Hög grad”. Inga 
slutsatser kan göras, men detta kan vara ett resultat av byten av läkare som tidigare tagits 
upp och därmed orsaka upplevelsen av att personal inte har tillräckliga kunskaper om 
patienten. Brukarrevisorerna föreslår att Inflytandeombuden vid mottagningen undersöker 
om det är många som får byta läkare, frekvensen av byte och också tittar på av vilka 
anledningar som orsakar bytena. På så sätt tydliggörs om några förbättringsåtgärder finns 
att vidta.  
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4. Trygghet och generellt bemötande  
Även om de intervjuade patienterna inte alltid tycker att personalen har tillräckliga 
kunskaper om dem, så känner många sig trygga. Man ser också att det generella 
bemötandet, nivån på uppmuntran och information kring rättigheter, är bra. Det är också 
glädjande att 3 av 5 som svarade ansåg att personalen inte alls har fördomar kring personer 
med psykisk ohälsa. Samtidigt är det viktigt att lyfta att 3 av 6 patienter upplevt sig kränkta 
och behandlad som dum eller att man pratat över huvudet på hen. Brukarrevisorerna 
föreslår att enhetschefen på något APT tar upp frågan kring bemötande och att BISAM och 
ISAM ser över hur mottagningen använder likabehandlingsspelet Spelar roll. 
 
5. Information till anhöriga och barn 
När man tittat på servicenivån på mottagningen så upplevs den generellt bra. Det som dock 
har kommit fram är att mottagningens personal inte förmedlar information om stöd till 
anhöriga och barn. Brukarrevisorerna föreslår att det tydliggörs att man har både 
anhörigombud och barnombud på Vuxenpsykiatrimottagningen i Simrishamn. Vidare finns 
Anhörigstöd som en resurs i kommunen. Dess broschyr önskar vi ska förmedlas flitigare. 
 
6. Vårdplan och delaktighet kring denna 
Rätten till vårdplan har tagits upp och flera patienter upplever att de inte har en vårdplan. 
Detta är oroväckande! Det är ett lagbrott om det inte finns vårdplaner. Här finns anledning 
att titta på om det handlar om att patienterna inte har vårdplaner eller om informationen 
om dess existens inte har blivit kommunicerad till patienten. 
 
De 2 patienter som uppgav att de hade en vårdplan, upplevde att de inte alls eller i låg grad 
varit delaktiga i sin vårdplan. Brukarrevisorerna föreslår att inflytandeombuden på 
mottagningen gör en intern analys kring hur det faktiskt förhåller sig.  
 
7. SIP 
SIP är lag sedan 2010. 2 patienter av 6 hade en SIP. Brukarrevisorerna undrar om det inte 
borde vara fler som får stöd genom SIP?  De två patienter som hade SIP har helt vitt skilda 
erfarenheter. En uppger att den känt sig delaktig i ”Hög grad”, medan den andra ”Inte alls”. 
Samma gällde uppföljning. En person upplevde att hen själv var den som skapade 
samverkan.  
 
Orsakerna till upplevelserna kan givetvis ha väldigt många förklaringar, då det bara är två 
patienters uppfattningar. Brukarrevisorerna föreslår att personalen generellt blir mer 
observanta på patientens behov inom övriga livsområden (kontakt med socialtjänst m fl) och 
ser till att man sammankallar till SIP i de fall det behövs.  
 
8. Förbättringsförslag kring reception och väntrum 

 Se till att det finns papper och penna till den befintliga förslagslådan. 

 En annan viktig sak att se över är bemötandet och servicen i receptionen. Den har tagits 
upp som negativ vid flera tillfällen där någon t o m vill att personal byts ut.  

 Utifrån brukarrevisorernas egna erfarenheter av mottagningen, önskas att 

receptionspersonalen tipsar om ”veckans aktivitet”, ge tips på material att läsa – t ex 

Informationsguiden för psykisk hälsa” , ”Återhämningsguiden, följa BISAM på Facebook 

mm.  



18 
 

 

Bilaga 1  
 

 

 

 

Vi vill höra om din upplevelse! 

Som patient inom Öppenvårdspsykiatrin i Simrishamn har du möjlighet att få din röst 
hörd genom att delta i en brukarrevision. En brukarrevision innebär intervjuer och 
samtal med dig som patient. Intervjuperioder 15 januari – 28 februari 2019.  

Resultatet av intervjuerna presenteras i en rapport till verksamheten, som i sin tur 
kan påverka dina möjligheter till inflytande. Resultaten kommer inte att kunna kopplas 
till enskilda personer. 

”Du är den som bäst vet hur du har det och hur du skulle vilja ha det.  
Därför är just dina svar oerhört viktiga för oss!” 

Vilka är vi? 

Vi som intervjuar dig är personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Vi är ingen 
myndighet och representerar ingen verksamhet.  

Så här går en brukarrevision till: 
 Vi som genomför brukarrevisionen har tystnadsplikt. Inget av det du säger 

under intervjun kommer senare att kunna kopplas till dig som person. 
 Vi träffar dig på en plats vi har kommit överens om, till exempel i ett mötesrum, 

på biblioteket, hemma hos dig eller någon annanstans där du känner dig 
trygg. Du kan ta med dig någon som stöd vid intervjun. 

 Vi kommer att vara två brukarrevisorer som träffar dig. En intervjuar och en 
skriver ner svaren. 

 Intervjun kommer att ta cirka 1 timme. Vi tar paus vid behov. 

Vill du vara med?  

Lämna dina kontaktuppgifter i lådan, receptionen, till din behandlare eller 
kontakta oss via nedanstående uppgifter.  

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta Brukarrevisorerna 
genom Brukarinflytandesamordnaren BISAM Maria Samuelsson, 0709-477 288, 
maria.samuelsson@ystad.se  

Tack på förhand ☺ 

 

 

mailto:maria.samuelsson@ystad.se
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Bilaga 2 
 

 
 

Frågeformulär Vuxenpsykimottagningen Simrishamn 
               Intervjukod:  
        (kod fylls i vid sammanställningen) 

Datum  

Var görs intervjun?  

Vem intervjuar?  

Vem skriver?  

 
Man  Kvinna        Ålder …..………………… 
 
Berätta vad vi heter och att vi har tystnadsplikt. Det är en brukarrevision där Psykiatri Skånes 
Vuxenpsykiatrimottagning i Simrishamn vill höra din åsikt om hur verksamheten fungerar. 
Intervjun tar bland annat upp frågor om behandling/stöd, 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  
 
Har du några funderingar angående intervjun innan vi börjar med själva intervjufrågorna? 
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Inledande frågor kring dig och din kontakt med Vuxenpsykiatrin i 
Simrishamn 

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

På vilket sätt? Flera insjuknanden/skov? 

 
 

 
 

2 a Har du fått en psykiatrisk diagnos fastställd?  

 Nej    Ja    Om Ja, fortsätt till fråga 3 a  

2 b Vilka besvär har du sökt för? Behandling? Hoppa till fråga 5 

 
 

 
 

3 a Vilken eller vilka diagnoser har du?  

 ADD 
 ADHD   
 Anorexi 
 Aspergers syndrom 
 Autism 
 Bipolär sjukdom 
 Bulimi 
 Borderline - emotionellt instabil          
                              personlighetsstörning                                             
 Depression 
 Depression i samband med att du 

får barn 
 Fobier 
 Generaliserat ångestsyndrom - GAD 
 Paniksyndrom 

 Posttraumatisk stressyndrom - PTSD 
 Psykoser 
 Schizofreni 
 Självskadebeteende 
 Social ångest 
 Tourettes syndrom 
 OCD – Tvångssyndrom 
 Utmattningssyndrom 
 Ätstörningar 
 Ätstörningar under graviditeten 
 Ångest 
 Årstidsbunden depression 
  
  

3 b Vilken information/stöd/hjälp erhöll du kring din diagnos när du fick den? 

 
 

 
 

 

3 c Har du fått/får behandling för den/de genom Vuxenpsykiatrin i Simrishamn?  

Ja    Nej    Beskriv! 

 
 

https://www.1177.se/Skane/Tema/Psykisk-halsa/Diagnoser-och-besvar/Sjukdomar-och-besvar/Anorexi/
https://www.1177.se/Skane/Tema/Psykisk-halsa/Diagnoser-och-besvar/Sjukdomar-och-besvar/Aspergers-syndrom/
https://www.1177.se/Skane/Tema/Psykisk-halsa/Diagnoser-och-besvar/Sjukdomar-och-besvar/Autism/
https://www.1177.se/Skane/Tema/Psykisk-halsa/Diagnoser-och-besvar/Sjukdomar-och-besvar/Bipolar-sjukdom/
https://www.1177.se/Skane/Tema/Psykisk-halsa/Diagnoser-och-besvar/Sjukdomar-och-besvar/Bulimi/
https://www.1177.se/Skane/Tema/Psykisk-halsa/Diagnoser-och-besvar/Sjukdomar-och-besvar/Emotionellt-instabil-personlighetsstorning/
https://www.1177.se/Skane/Tema/Psykisk-halsa/Diagnoser-och-besvar/Sjukdomar-och-besvar/Emotionellt-instabil-personlighetsstorning/
https://www.1177.se/Skane/Tema/Psykisk-halsa/Diagnoser-och-besvar/Sjukdomar-och-besvar/Depression/
https://www.1177.se/Skane/Tema/Psykisk-halsa/Diagnoser-och-besvar/Sjukdomar-och-besvar/Forlossningsdepression/
https://www.1177.se/Skane/Tema/Psykisk-halsa/Diagnoser-och-besvar/Sjukdomar-och-besvar/Forlossningsdepression/
https://www.1177.se/Skane/Tema/Psykisk-halsa/Diagnoser-och-besvar/Sjukdomar-och-besvar/Fobier/
https://www.1177.se/Skane/Tema/Psykisk-halsa/Diagnoser-och-besvar/Sjukdomar-och-besvar/Generaliserat-angestsyndrom---GAD/
https://www.1177.se/Skane/Tema/Psykisk-halsa/Diagnoser-och-besvar/Sjukdomar-och-besvar/Paniksyndrom/
https://www.1177.se/Skane/Tema/Psykisk-halsa/Diagnoser-och-besvar/Sjukdomar-och-besvar/Posttraumatisk-stress---PTSD/
https://www.1177.se/Skane/Tema/Psykisk-halsa/Diagnoser-och-besvar/Sjukdomar-och-besvar/Psykoser/
https://www.1177.se/Skane/Tema/Psykisk-halsa/Diagnoser-och-besvar/Sjukdomar-och-besvar/Schizofreni/
https://www.1177.se/Skane/Tema/Psykisk-halsa/Diagnoser-och-besvar/Sjukdomar-och-besvar/Sjalvskadebeteende/
https://www.1177.se/Skane/Tema/Psykisk-halsa/Diagnoser-och-besvar/Sjukdomar-och-besvar/Social-fobi/
https://www.1177.se/Skane/Tema/Psykisk-halsa/Diagnoser-och-besvar/Sjukdomar-och-besvar/Tvangssyndrom/
https://www.1177.se/Skane/Tema/Psykisk-halsa/Diagnoser-och-besvar/Sjukdomar-och-besvar/Utmattningssyndrom/
https://www.1177.se/Skane/Tema/Psykisk-halsa/Diagnoser-och-besvar/Sjukdomar-och-besvar/Vad-ar-en-atstorning1/
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3 d Om du har mer än en diagnos, fick/får du behandling för dem parallellt? 

Ja    Nej   

4 a Har du haft flera insjuknanden sedan diagnosen/diagnoserna fastställdes? 

Ja    Nej      

4 b Behövde du söka hjälp hos Vuxenpsykiatrin?  

Ja    Nej      

4 c Vilken hjälp fick du? 

 
 

5 Har insatserna från Vuxenpsykiatrin varit tillräckliga så att du känner att du hittills haft 
möjlighet att återhämta dig, läka och stärkas? 

Ja      Nej      Vet inte   

Beskriv! Om Nej/Vet inte, Vad skulle du önskat för insatser istället? 

 
 
 

Noteringsruta kring din kontakt med Vuxenpsykiatrin 

 
 

 
Vårdplan inom Vuxenpsykiatrin 
Vårdplan inom psykiatrin är en plan för hur din behandling och medicinering ska gå till. Efter 
tredje besöket ska en vårdplan finnas. Be om den för att se detaljerna!! 

6 a Har du en vårdplan?   

Ja    Nej   
6 b Om Nej, vet du att det är din rättighet att ha en vårdplan? (om Nej – gå till fråga 11) 

Ja    Nej   

 
 

 
 

6 c Om Ja, vem och när gjordes vårdplanen? 
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6 d. Fick du beskriva din vardag/livssituation?    

 Ja    Nej           

6 e Om Ja, hur då? 

 Motion   Utevistelse  Socialt nätverk 

 Matvanor  Vitaminer, mineraler  Någon att vända dig till vid kris 

 Arbete   Barn   Konsumtion/missbruk 

 Familj   Boende   Ekonomi 

 Särskilda livshändelser som kan medföra psykisk ohälsa 

 

 
 

7 Vilka förväntningar hade/har du på vårdplanen? 

 
 

8 I vilken grad kände du dig delaktig när vårdplanen gjordes? 

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

Beskriv! 

 
 

9 Kändes dina insatser i vårdplanen lämpliga/meningsfulla för dig just då?  

 Ja    Nej   Beskriv! 

 
 

10 Har vårdplanen gett dig det resultat du förväntade?   

 Ja    Nej    Beskriv! 

 
 

Noteringsruta Vårdplanen 
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SIP  - Samordnad individuell plan 
SIP ska upprättas tillsammans med patienter om insatser från både socialtjänst och hälso- 
och sjukvård behöver samordnas. Planen ska tydliggöra vem som gör vad när flera är 
inblandade – allt för att patienten ska slippa gå på flera möten med var och en. 

 

11 a Har du en SIP?   

Ja    Nej  (om nej – hoppa till fråga 20) 

11 b Om Ja, vem kallade till den? Vem samordnar mötena? 

 
 

 
 

11 c Om Nej, varför inte? Inget behov? Ingen kunskap om att SIP finns? 

 
 

 
 

 

12 I vilken grad kände du dig delaktig när SIP gjordes? 

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

Beskriv! 

 
 

 
 

13 a Har du behövt ändra din SIP efter att den blev beslutad?   

Ja    Nej      Om Ja, i vilket avseende? 

 
 

 
 

14 Har du haft uppföljningsmöte om din SIP?   

Ja    Nej   

15 a Har det som beslutats i din SIP utförts som planerat?   

 Ja    Nej     Beskriv! 
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16 a Har du stöd från fler instanser, typ LSS, socialpsykiatrin, vuxenhabiliteringen?   

Ja    Nej     

16 b Om Ja, Vilka? Skulle du behöva mer stöd? 

 

 

16 c Om Ja, upplever du att det är någon samverkan mellan dessa instanser?    

Ja    Nej     Hur då? 

 
 

17 a Har insatserna från Vuxenpsykiatrin iochmed SIP fungerat så att du känner att du hittills 
haft möjlighet att återhämta dig, läka och stärkas? 

Ja      Nej      Vet inte   Beskriv! 

 

 

17 b Om nej / vet inte, vad skulle du önskat för insatser istället? 

 

 

Noteringsruta SIP 

 
 

 
 

 
 

Din kontakt med personalen vid Vuxenpsykiatrin i Simrishamn 

18 Vem ska du vända dig till inom Vuxenpsykiatrin om du har frågor kring medicinering, 
behandling eller behöver annan information?  Om regelbundet, så har man rätt till Fast 
Vårdkontakt. 

 
 

19 a Har du haft samma läkare? 

Ja    Nej   Om Nej, Hur ofta har du bytt?_____ 

19 b Har du haft samma behandlare? 

Ja    Nej   Om Nej, Hur ofta har du bytt?_____ 
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19 c Om Nej, Hur har bytena av läkare/behandlare påverkat dig? Negativt? Positivt? Annat? 

 
 

19 d Kan du byta behandlare/läkare om du önskar?   

Ja    Nej   

19 e Har du bytt? 

Ja    Nej   

 
 

 
20 I vilken grad uppfattar du att personalen på mottagningen… 

 
 

 
Inte 
alls 

 
Låg 

grad 

 
Viss 
grad 

 
Hög 
grad 

Kan ej 
bedöma 

A gör att du känner dig trygg?      

B har tillräckliga kunskaper om din situation?       

C lyssnar på dig?      

C lyssnar på dig?      

D ger dig tillräckligt med information om olika 
behandlingsalternativ? 

     

E ger dig tillräckligt med information gällande din 
medicinering och biverkningar? 

     

F ger dig tillräckligt med information, t ex om 
aktiviteter och rätten till hjälpmedel? 

     

G samarbetar med andra instanser för att t 
underlätta för dig? AF, FK, arbetsterapeut ( 
hjälpmedel) mfl? 

     

H gett dig information om 1177, Mina 
vårdkontakter och av-/omboka tid, förnya 
recept? 

     

I förstår dina önskemål och behov?      

J ger dig ett bra bemötande?      

K uppmuntrande?      

L har fördomar kring personer med psykisk 
ohälsa? 

     

M personligen informerar dig om dina rättigheter 
och möjligheter till inflytande kring din vård, 
behandling osv? 

     

N 
följer/stödjer dig i din återhämtning?      

 



26 
 

21 a Har du bett om någon behandlingsform och fått den, alternativt blivit nekad den?  

Nej, inte bett   Ja, fått    Nekad    

21 b Vad blev du nekad?   

 
 

21 c Vad fick du?   

 
 

22 Känner du att personalen hindrar dig i något?      

Ja      Nej     Beskriv lite kort. 

 
 

23 a Upplever du att du blivit kränkt vid kontakt med Vuxenpsykiatrin?      

Ja      Nej    Om Ja, beskriv.  

 
 

23 b Beroende på vad som skett – fråga patienten om den fått hjälp / att ta det vidare.  

 
 

 
Allmänt kring Vuxenpsykiatrin i Simrishamn 
 
24 I vilken grad uppfattar du mottagningens servicenivå vad gäller.… 

 
 

 
Inte 
alls 

 
Låg 

grad 

 
Viss 
grad 

 
Hög 
grad 

Kan ej 
bedöma 

A väntetider till behandlare?      

B tillgängliga telefontider?      

C 
att ge dig svar via Mina Vårdkontakter?      

D tillgängliga öppettider?       

E att enkelt och smidigt att förnya recept?      

F Information och stöd till dina ev 
anhöriga? 

     

G 
Information och stöd till dina ev barn?      
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25 Har du erbjudits aktiviteter som Vuxenpsykiatrin håller i? T ex kurser, behandling  

Ja      Nej     Om Ja, vilka? 

 
 

26 Har du erbjudits aktiviteter av Vuxenpsykiatrin som andra håller i? T ex kurser, 
föreläsningar. 

 Ja      Nej     Om Ja, vilka? 

 
 

27 Skulle du vända dig till Vuxenpsykiatrin igen?     

Ja      Nej    Om Nej, beskriv!  

 
 

28 Har Vuxenpsykiatrin som helhet fungerat så att du känner att du haft möjlighet att 
återhämta dig, läka och stärkas? 

Ja      Nej      Vet inte    Beskriv! Vad skulle du önskat för insatser istället? 

 
 

29 Vad är ditt intryck av Vuxenpsykiatrin i Simrishamn avseende lokalerna? Väntrum, 
information, färger. 

 
 

30 Vill du berätta om någon positiv aktivitet eller händelse i samband med dina insatser via 
Vuxenpsykiatrin? 

 
 

31 Vill du berätta om någon negativ aktivitet eller händelse i samband med dina insatser via 
Vuxenpsykiatrin? Har du möjlighet att tycka till om mottagningen  

 
 

32 Finns det någonstans där du anonymt kan lämna dina åsikter kring mottagningen? 

Ja      Nej      Vet inte     Beskriv! 
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33 Är det något mer du vill berätta om din kontakt med Vuxenpsykiatrin?  

 
 

34 Har du några förbättringsförslag till Vuxenpsykiatrin? 

 
 

 
 
 
 

Tack för din medverkan! 
Dina svar är värdefulla! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


