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Uppdragsbeskrivning för brukarstyrd brukarrevision  

 
Bakgrund 
Inom SIMBA-området har det sedan flera år tillbaka funnits en samverkan mellan regionen och 

kommunerna där det i varje kommun funnits en vårdcentral med särskilt behandlingsansvar för den 

målgrupp som en socialmedicinsk mottagning vänder sig till. På Tjörn finns sedan flera år tillbaka en 

socialmedicinsk mottagning där en sjuksköterska samt tillgång till läkare 1,5 dag, var tredje vecka, 

från Närhälsan samarbetar med socialtjänsten kring behandlingsinsatser. På mottagningen finns även 

personal från boendestödet och arbetsmarknadsenheten. I Kungälv finns en socialmedicinsk 

mottagning där en läkare en dag i veckan har arbetat på mottagningen tillsammans med 

socialtjänsten kring målgruppen och i Ale har en läkare några timmar i veckan besökt de lokaler där 

socialtjänsten behandlare tar emot målgruppen för att stötta upp med medicinska insatser. I 

Stenungsund har samarbetet skett genom hembesök tillsammans med socialtjänsten när 

socialtjänsten sett behov av detta. 

För en likvärdig vård i SIMBA-området arbetades det fram en gemensam samverkansmodell för 

socialmedicinska mottagningar som antogs politiskt i februari 2019. Där efter tog regionen beslut om 

en mer likriktad styrning för att säkerställa en likvärdig vård i hela Västra Götaland, vilket medförde 

att utvecklingsarbetet i SIMBA-området inhiberades och den särskilda ersättningen för regionens 

medverkan i de kommunala verksamheterna pausades. Detta har medfört att i SIMBA-området finns 

förnärvarande bara integrerat samarbete på Tjörn där sjuksköterskan från Närhälsan fortfarande har 

sin arbetsplats på den socialmedicinska mottagningen. I övriga kommuner får målgruppen besöka 

den vårdcentral de är listade på för hälso- och sjukvårdsinsatser.  

Det pågår ett pilotprojekt kring integrerat arbetssätt inom SAMLA som Västra hälso- och 

sjukvårdsnämnden vill utvärdera före fortsatt dialog kring former och innehåll för integrerat 

arbetssätt i nämndens övriga kommuner. Utvärderingen är inplanerad till tidig vår 2022. Efter 

utvärderingen av det integrerade arbetssättet i SAMLA kommer utvecklingsarbetet inom SIMBA att 

återupptas. 

 

Ett sätt att få vetskap om vad som är viktigt för målgruppen när de erbjuds insatser är en brukarstyrd 

brukarrevision. En brukarrevision är en kvalitetsundersökning som utförs av personer med egen 

erfarenhet av psykisk funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa. Den egna erfarenheten av psykisk 

ohälsa och det så kallade inifrånperspektiv som den medför blir en tillgång i utförandet av 

brukarrevisionen. Brukarnas beroendeställning gentemot verksamhetspersonalen försvårar en öppen 

och ärlig dialog. Då brukarrevisionen är oberoende från verksamheten och brukarens anonymitet 

garanteras blir det lättare att vara ärlig och svaren blir därmed mer rättvisande. 
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Syfte 
Syftet med den brukarstyrda brukarrevisionen är att få information från målgruppen om vad 

som är viktigt för dem, som en del i det kommande utvecklingsarbete avseende utformning 

och innehåll av ett integrerat arbetssätt och därmed ge brukarna inflytande i 

utvecklingsarbetet. 

 

Uppdrag 

• Den brukarstyrda brukarevisonen planeras genomföras under senhösten 2021 av 

NSPHiG som är en paraplyorganisation för 17 intresseföreningar inom området 

psykisk hälsa. 

• Revisionen genomförs via intervjuer i kommunens lokaler eller via telefon beroende 

på utvecklingen av pågående Coronaepidemi. 

• Målgruppen är personer med missbruk och beroendeproblematik som har 

biståndsbeslut och får regelbunden behandling inom socialtjänsten. 

• Kommunerna identifierar målgruppen och målet är att intervjua  ca 10 

personer/kommun som tillhör målgruppen vilket medför en till två intervjudagar per 

kommun. 

• I förberedelserna ingår att NSPHiG träffar personalen för information om revisionen 

och dess upplägg, där personalen är en viktig del för en lyckad revision.  

• NSPHiG tar även fram informationsmaterial till målgruppen samt material för 

intresseanmälan för deltagande i intervjuerna. 

• När intervjuerna är genomförda sammanställer NSPHiG resultatet i en rapport samt 

redovisar resultatet i utvecklingsgruppen Psykisk hälsa – Vuxna och 

samordningsgruppen.  

• Rapporten kommer att läggas upp på NSPHiGs hemsida där alla kan gå in och läsa 

den samt skickas till kommunerna mottagningar där den kan delas ut till 

brukarna/patienterna. 
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