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Vad menar vi med ”brukarstyrd”?

Undersökningen ska vara oberoende. Den ska ledas och kontrolleras 
av brukarorganisationer (brukarstyrda kooperativ eller sociala 
företag) som 

• behandlar, analyserar och värderar det som kommer fram i 
undersökningen

• identifierar och formulerar förslag på utvecklingsområden utifrån 
de brister och kvaliteter de identifierar.



Vad är syftet med brukarstyrda undersökningar?

Undersökningen ska 

• ge reellt inflytande för patienter, brukare och anhöriga

• stimulera till dialog mellan brukare och personal – och mellan 
brukarorganisationer och vårdgivare

• bidra till ökad kvalitet i omsorgen



Vad behöver brukare, patienter och anhöriga vara med och formulera?

Behov

Uppdrag

UtbudUtförande

Utfall



BUUUU-hjulet!

Behov

Uppdrag

UtbudUtförande

Utfall

Patientforum



BUUUU-hjulet!

Behov

Uppdrag

UtbudUtförande

Utfall

Hur kan vi lyssna 
efter mer?
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Vad delar brukarna med sig av? 

Hur livet fungerar 

just nu

Hur den aktuella 

insatsen utförs

Vad den aktuella 

insatsen ger för 

resultat

Om framtiden 

och förbättringar

Revisorernas 

förslag och 

analyser
Upplevelse av livssituationen

Delaktighet i samhället

Egenmakt - Självbestämmande - Integritet

Hopp - Tillit - Kontinuitet

Livsvillkor (ekonomiska och sociala)

Om hälsan

Symtom - Förmåga

Återhämtning - Nyorientering - Strategier

Upplevelse av hur insatsen utförs

Tillgänglighet - Anpassning – Kompetens - Innehåll

Inflytande - Medbestämmande - Dialog

Mat - Miljö - Trivsel

Respekt och bemötande

Trygghet - Säkerhet



Vad kan vi förstå av det de berättar?

Hur livet fungerar 

just nu

Hur den aktuella 

insatsen utförs

Vad den aktuella 

insatsen ger för 

resultat

Om framtiden 

och förbättringar

Revisorernas 

förslag och 

analyser

Hur livet fungerar 

just nu

Hur den aktuella 

insatsen utförs

Vad den aktuella 

insatsen ger för 

resultat

Deras tankar om

framtiden och

förbättringar

Upplevelse av livssituationen

Delaktighet i samhället

Egenmakt - Självbestämmande - Integritet

Hopp - Tillit - Kontinuitet

Livsvillkor (ekonomiska och sociala)

Om hälsan

Symtom - Förmåga

Återhämtning - Nyorientering - Strategier

Upplevelse av vården eller omsorgen

Tillgänglighet - Anpassning – Kompetens - Innehåll

Inflytande - Medbestämmande - Dialog

Mat - Miljö - Trivsel

Respekt och bemötande

Trygghet - Säkerhet



Vad innehåller en revisionsrapport?

Hur livet fungerar 

just nu

Hur den aktuella 

insatsen utförs

Vad den aktuella 

insatsen ger för 

resultat

Om framtiden 

och förbättringar

Revisorernas 

förslag och 

analyser

Hur livet fungerar 

just nu

Hur den aktuella 

insatsen utförs

Vad den aktuella 

insatsen ger för 

resultat

Om framtiden och 

förbättringar

Revisorernas förslag 

och analyser

Upplevelse av livssituationen

Delaktighet i samhället

Egenmakt - Självbestämmande - Integritet

Hopp - Tillit - Kontinuitet

Livsvillkor (ekonomiska och sociala)

Om hälsan

Symtom - Förmåga

Återhämtning - Nyorientering - Strategier

Upplevelse av hur insatsen utförs

Tillgänglighet - Anpassning – Kompetens - Innehåll

Inflytande - Medbestämmande - Dialog

Mat - Miljö - Trivsel

Respekt och bemötande

Trygghet - Säkerhet



Vad kunde vi utläsa av vad brukarna berättade?

Hur livet fungerar 

just nu

Hur den aktuella 

insatsen utförs

Vad den aktuella 

insatsen ger för 

resultat

Om framtiden och 

förbättringar

Revisorernas 

förslag och 

analyser

Upplevelse av livssituationen

Delaktighet i samhället Några (bara +) Många (+ och -) Ganska många (mest -)

Egenmakt - Självbestämmande - Integritet Många (mest -)

Hopp - Tillit - Kontinuitet Några (mest -) Några (bara +) Några (bara -)

Livsvillkor (ekonomiska och sociala)

Om hälsan

Symtom - Förmåga Väldigt få (+ och -) Några (bara +)

Återhämtning - Nyorientering - Strategier Väldigt få (bara +) Några (bara +) Några (bara -)

Upplevelse av hur insatsen utförs

Tillgänglighet - Anpassning – Kompetens - Innehåll Många (+ och -) Några (+ och -) Många (bara -)

Inflytande - Medbestämmande - Dialog Många (+ och -) Ganska många (bara -)

Mat - Miljö - Trivsel Några (+ och -) Många (+ och -) Ganska många (bara -)

Respekt och bemötande Några (mest -) Några (bara -)

Trygghet - Säkerhet Några (bara -) Ganska många (+ och -) Några (bara -) Några (bara -)



Vad föreslog revisorerna?

Hur livet fungerar 

just nu

Hur den aktuella 

insatsen utförs

Vad den aktuella 

insatsen ger för 

resultat

Om framtiden och 

förbättringar

Revisorernas 

förslag och 

analyser

Upplevelse av livssituationen

Delaktighet i samhället Några (mest +) Många (+ och -) Ganska många (mest -) En del

Egenmakt - Självbestämmande - Integritet Många (mest -) Väldigt få

Hopp - Tillit - Kontinuitet Några (mest -) Några (bara +) Några (bara -) Väldigt få

Livsvillkor (ekonomiska och sociala)

Om hälsan

Symtom - Förmåga Väldigt få (+ och -) Några (bara +)

Återhämtning - Nyorientering - Strategier Väldigt få (bara +) Några (bara +) Några (bara -) Enstaka förslag

Upplevelse av hur insatsen utförs

Tillgänglighet - Anpassning – Kompetens - Innehåll Många (+ och -) Några (+ och -) Många (bara -) Många

Inflytande - Medbestämmande - Dialog Många (+ och -) Ganska många (bara -) Många

Mat - Miljö - Trivsel Några (+ och -) Många (+ och -) Ganska många (bara -) Många

Respekt och bemötande Några (mest -) Några (bara -)

Trygghet - Säkerhet Några (bara -) Ganska många (+ och -) Några (bara -) Några (bara -) En del



Finns det en risk med att lämna förslag 
på vad personalen och verksamheten 

borde göra annorlunda?



BUUUU-hjulet!

Behov

Uppdrag

UtbudUtförande

Utfall


