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Inledning
Människor med egen erfarenhet av en företeelse, så kallade `själverfarna´ har en fördel när det
gäller att utvärdera en verksamhet (Verdandi, 2012; Nordén, 2008; Karlsson & Börjeson, 2011).
Därför beskrivs brukarinflytande och brukarkunskap som en av tre viktiga utgångspunkter i en
evidensbaserad praktik. Tillsammans med bästa tillgängliga kunskap och professionell expertis, ses
brukarkunskap som en ovärderlig kunskapskälla, där tillgång till brukares erfarenheter bidrar till en
ökad medvetenhet och nya perspektiv (Sacket, 1996; Socialstyrelsen 2011). För att skapa en
förbättrad och en mer kvalitetssäkrad vård och omsorg behövs brukares synpunkter och upplevelser
i större utsträckning tillvaratas. Forskning visar att omständigheter som bl.a. gynnar människors
återhämtningsprocesser är deras upplevelser av att få vara delaktiga och ha möjligheter till
inflytande (Rosenberg & Schön, 2014; Topor, 2004). Vikten av att arbeta för ett brukarinflytande
finns reglerat genom lagstiftning samt via olika policydokument. Även från regeringshåll framhålls
vikten av att kommuner och landsting arbetar för en evidensbaserad praktik som beaktar och ger
förutsättningar för ett ökat brukarinflytande (S2011/986/FST)1.
Detta projektarbete ligger därmed i linje med den nationella satsning på brukarinflytande som just
nu pågår i Sverige (SKL, 2010; Socialstyrelsen, 2011; Socialstyrelsen, 2012). Den
kunskapsbildning som detta projekt frambringar är ett bidrag till en evidensbaserad social praktik
som både gynnar den enskilde individen, vård- och socialtjänstpersonalens utbildning och praktik,
men bidrar även med kunskap utifrån ett större verksamhetsperspektiv. Den förutsägbara nyttan
med projektet förväntas genera kunskaper kring hur brukare av vård- omsorg och service i länet2,
uppfattar den vård som de erbjuds. I detta inbegriper att belysa hur brukarnas upplever att de
bemöts i vård och omsorg samt hur förhållningssätt och attityder från personal inom ett
människovårdande yrke, kan påverka en människas möjligheter att vara delaktig och ha inflytande i
den vård och omsorg som tilldelats dem.

Bakgrund och uppdragsgivare till brukarrevisionsprojektet
Med hänvisning till den nationella satsningen, där intentionen är att öka brukares möjligheter
till inflytande och möjligheter att påverka den vård- och omsorg som erbjuds dem, beslutades
på regional nivå via Region Dalarna och dess chefsgrupp3 att uppdra åt Högskolan Dalarna att
1

http://www.regeringen.se/sb/d/14025/a/160837
I detta projekt avses möten som en enskild brukare kan ha med socialtjänst och/eller hälso- och sjukvård och
belyser deras synpunkter på utredning, handläggning, behandling, omsorg och service som utgår från dessa två
huvudmän
3
Ingår chefsrepresentanter från länets kommuner och landsting
2
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inleda ett arbete där den övergripande föresatsen var att skapa en kompetensbank och en
hållbar och varaktig organisation för brukarrevisonsverksamhet i Dalarnas län.
Inledningsvis bör tilläggas att detta länsprojekt kan liknas vid ett ”lärandeprojekt” eftersom
ambitionen med projektet kringgärdas av både brist på erfarenhet och kunskap. Vi som har
varit engagerade i arbetet, både brukare och personal från högskolan, har lärt oss mycket och
blivit många erfarenheter rikare under resans gång. En övergripande målsättning under
projektarbetet har från högskolans sida varit att uppbyggnaden av brukarrevisonsverksamhet i
länet skall grunda sig på brukarnas erfarenheter och att arbetet, så långt det är möjligt skall
vara brukarstyrt och genomsyras av delaktighet och brukarinflytande.

Några viktiga begreppsdefinitioner
Utgångspunkten i detta projekt vilar på ett antal nyckelbegrepp som inledningsvis kan vara
viktiga att förtydliga. Det handlar om begrepp som i mångt och mycket utgår från begreppet
brukarmakt. Karlsson & Börjeson (2011) menar att brukardelaktighet och brukarinflytande
ofta sammankopplas med begreppet brukarmakt. De två senare begreppen brukardelaktighet
och brukarinflytande handlar om brukares möjligheter att vara delaktiga och kunna påverka
den vård- och omsorg som erbjuds dem, men behöver nödvändigtvis inte ha inslag av makt.
Karlsson & Börjeson (2011, s.73) beskriver hur styrkan i ett brukarinflytande kan variera, och
där inflytande och delaktighet ibland endast handlar om en känsla av medbestämmande, där
vårdgivaren i slutändan ändå anser sig ha tolkningsföreträde. Brukarmakt, anser Karlsson &
Börjeson (2011, s. 143) har fokus på att ”brukarna är med i alla led” och handlar dels om att
brukarna har makten att göra sina röster hörda när det när det gäller åsikter kring insatser och
behov som utgår från vård- och servicesektorn. Det handlar också om att som enskild brukare
ha makten att värna om sina individuella rättigheter. Ett brukarinflytande skall sålunda vara
verkligt och på riktigt, det vill säga ett brukarstyrt brukarinflytande (Verdandi, 2012, s. 7).
Detta projekt bygger på att utbilda brukarrevisorer och göra dessa till medskapare4 i
utvecklingen av vård- och omsorg som utgår från socialtjänst respektive hälso- och sjukvård.
En brukarrevision är en av brukare, självständigt utförd undersökning eller granskning av en
verksamhet där vård eller omsorg bedrivs. Målet med en revison är att uppmärksamma hur
verksamheten lyckas bidra med att stödja den enskilde brukarens behov och rätt till hjälp.
4

Att betrakta brukare som medskapare anges i SKL:s propositionspapper – Patient och brukarmedverkan
(2010).
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Resultatet som utskristalliseras från en revision belyser både verksamhetens styrkor och
brister. Därmed blir det lättare att urskilja vad som behöver förändras och förbättras.
Resultatet från en revision kan också vara ett viktigt påtryckningsmedel när det gäller hur
politiska satsningar ska fördelas (Verdandi, 2012, s. 12).

Syften och delmål
Projektets övergripande syfte var att genom en ökad brukarmedverkan förbättra vård- och
omsorgskvaliteten inom socialtjänstens verksamheter i Dalarnas kommuner samt i
verksamheter inom Landstinget Dalarna. Ett annat syfte har varit att stödja en evidensbaserad
praktik i länet som grundar sig på ett ökat brukarinflytande. Ett antal delmål för projektet har
därefter formulerats, dels ett långsiktigt mål som har innefattat att skapa en kompetensbank
och en hållbar och varaktig organisation för brukarrevisonsverksamhet i Dalarnas län. De
kortsiktiga målen har varit att;


Att inventera förekommande modeller för långsiktigt hållbara strukturer för
brukarrevisonsverksamhet i landet.



Att utbilda 15-30 brukarrevisorer och därefter anlita beställare



Att genomföra 3 pilotrevisoner



Att följa upp resultatet av genomförda pilotrevisioner i de granskade verksamheterna
4-6 månader efter genomförd revision



Att genomföra ytterligare 1-3 revisioner



Att genomföra en återföringskonferens



Att

utforma

förslag

till

modell

för

långsiktigt

hållbara

struktur

för

brukarrevisonsverksamhet i Dalarna.
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Projektredovisning
Under detta avsnitt redogörs för uppdraget till Högskolan samt de förberedelser som har gjorts
i anslutning till projektstarten. Avsnittet innehåller också en redogörelse för
brukarrevisionsprojektets organisation samt vilka personer som ingår i projektets styrgrupp.

Uppdraget till Högskolan Dalarna

Projektgruppen med medarbetare från Högskolan Dalarna har bestått av den utsedde
projektledaren Helén Olsson, Ulla-Karin Schön och Jennie Vinter5 Ann-Marie Mohlin som är
verksamhetsledare inom SUD6 har varit ett tacksamt bollplank och hon har under projekttiden
bidragit med många kloka infallsvinklar och synpunkter på arbetet.
Projektet har föregåtts av ett noggrant förberedande arbete, eftersom högskolan har haft som
målsättning att skapa samverkan och delaktighet i uppbyggandsarbetet kring brukarrevisoner.
Dessa förberedelser startade med att Ulla-Karin Schön från Högskolan påbörjade ett
informationsarbete kring brukarrevisonsprojektet. Dels hölls ett informationsmöte inom
ramen för Dalarnas nätverk för psykisk hälsa7. I detta nätverk inryms ett antal mindre
brukarorganisationer som är inriktade mot missbruk och psykiatri8 samt svenska kyrkan i
Borlänge. Högskolans yttersta ambition är, och har varit att engagera nätverket och dess
brukarorganisationer samt att tillvarata erfarenhetspanelens synpunkter i uppbyggnaden kring
brukarrevisoner. För att skaffa mer kunskaper och lära av andra, liknande projekt innebar steg
två i förberedelsefasen att Ulla-Karin Schön tillsammans med en brukarrepresentant från
länet, besökte Sundsvall och deras brukarrevisionsverksamhet. Den dagen omfattande en
heldag, och bidrog till ytterligare användbar kunskap i detta projekt.
En tydlig målsättning i förberedelsefasen var att skapa samarbete med, andra i länet
etablerade brukarrevisonsverksamheter.
5

Helén Olsson är filosofie doktor i Hälsovetenskap, Ulla-Karin Schön är filosofie doktor i Socialt arbete, Jennie
Vinter är adjunkt i Socialt arbete. Samtliga är anställda på Högskolan Dalarna.
6

Socialtjänstens Utvecklingscentrum i Dalarna (SUD) är ett samverkansorgan mellan Högskolan Dalarna och
yrkeslivet inom det sociala välfärdsområdet. Verksamheten inom SUD leds av Rådet för Socialtjänstens
utvecklingscentrum, SUD-rådet. I rådet finns representation från Högskolan Dalarna, 17 kommuner, landstinget
Dalarna, regionala myndigeter och organisationer samt fackliga organisationer inom det sociala
välfärdsområdet.
7

I nätverket för psykisk hälsa ingår från länet ett antal brukar- och intresseorganisationer. Se vidare Dalarnas
bildningsförbund: http://www.dbf.nu/verksamheter/psykisk-h%C3%A4lsa-18501659
8
T.ex. Attention, OCD-förbundet Ananke,
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I ett inledande skede upprättades kontakt med en annan brukarorganisation i länet. Detta för
att få kunskaper kring utbildningsupplägg och innehåll i deras brukarrevisonsutbildningar.
Organisationen fick också frågan om de ville delta i högskolans revisionsutbildning eller om
de kunde tänka sig att leda den. Tyvärr, har det inte gått att få till stånd något samarbete med
den tilltänkta brukarorganisationen, men de har haft möjligheter att bidra med synpunkter på
detta projektarbete eftersom projektledningen varit mån om att lämna regelbunden
information via mail om det fortlöpande projektarbetet samt möjligheter för dem att delta i
projektets styrgruppsmöten.
Med utgångspunkt från detta förberedelsearbete gjordes därefter ett avstamp, där högskolans
roll kan beskrivas enligt följande; i fas ett arrangera brukarrevisionsutbildningar. I fas två har
det bildats arbetsgrupper av revisorer med ansvar för respektive revisonsuppdrag. I fas tre har
högskolans roll varit att handleda brukarevisorerna i planering och genomförande av
revisionerna och deras uppföljning. Högskolan har även haft som uppgift att vara
sammankallande för projektets styrgrupp samt att anordna en brukarnätverksträff.

Projektorganisation

Innan brukarrevisonsarbetet var integrerat i en projektform bildades först en referensgrupp
som bestod av representanter från Region Dalarna. I samband med brukarrevisionsprojektets
start i november år 2013 bildades därefter en styrgrupp för projektet. Där ingår en
representant från en brukarorganisation i Dalarnas län9, två representanter från Socialtjänsten i
Dalarna, två representanter från Landstinget Dalarna samt Jennie Vinter och projektledare
Helén Olsson från Högskolan Dalarna10. Styrgruppens uppgift har varit att fatta beslut i frågor
som rör projektets genomförande inom ramen för projektplanen. Styrgruppen har också
granskat och godkänt projektets slutrapport innan den redovisades på SUD-rådet i november
2014. Representanterna i styrgruppen har även fungerat som länkar till sina respektive
verksamheter/organisationer och har därmed bidragit med synpunkter på de olika aktörernas
behov vad gäller brukarrevisioner.
9 En reflektion är att det naturligtvis varit önskvärt om flera brukarrevisorer hade varit representerade i detta
projekts styrgrupp.
10
Elisabeth Ottervald, brukarrepresentant från anhöriggruppen äldre, samt brukarrevisor inom äldreområdet.
Nina lund, brukarrepresentant och brukarrevisor. Ewa Kjell, kommunrepresentant, missbruk och beroende.
Göran Rosenström, kommunrepresentant. Lisbeth Ask, landstingsrepresentant och projektledare i vård- och
stödsamordningsprojektet. Charlotta Borelius, landstingsrepresentant, samordning och projektledare
äldreområdet. Jennie Vinter, projektmedarbetare samt Helén Olsson, projektledare för brukarprojektet.
Borlänge brukarråd har under projekttiden varit inbjudna att ingå i projektets styrgrupp, men ej deltagit på
något möte.

5

De har även haft till uppgift att informera om projektet i sina respektive verksamheter samt de
tillvägagångssätt som är förenade med en brukarrevision. Styrgruppen har träffats två gånger
per termin sedan projektarbetet inleddes. På dessa möten har Högskolan informerat om hur
arbetet med brukarutbildningen fortlöper samt hur arbetet med brukarrevisonerna utvecklar
sig. Allteftersom har arbetet i styrgruppen fokuserat på vilka kriterier som bör vara uppfyllda
för att brukarrevisionsarbetet på sikt skall bli så verkningsfullt och hållbart som möjligt i
länet. Styrgruppen arbete har då också blivit mer konkret och tydligt. Ambitionen i detta
projekt har varit att samverka med andra liknande projekt i länet, och om möjligt få till stånd
ett samarbete när det gäller genomförande av brukarrevisionsutbildningar. Ett sådant projekt
är arbetet som leds av Region Dalarnas länsstyrgrupp för psykiatri; det så kallade vård och
stödsamordningsprojektet. Detta projekt arbetar med flera olika målområden och har som
syfte att utveckla vård och stöd till personer över 18 år med psykiska funktionsnedsättningar.
Ett av målen är att utveckla former för ökad delaktighet och inflytande. Länsstyrgruppen har
med intresse följt satsningen som utgår från Högskolans brukarrevisionsutbildningar,
samtidigt som en arbetsgrupp11 med representation från Dalarnas nätverk för psykisk hälsa
har haft ett uppdrag att arbeta fram ett förslag för att hitta former för att ta till vara kunskaper
hos själverfarna på psykiatriområdet. Arbetsgruppens förslag har även diskuterats inom ramen
för detta brukarrevisionsprojekt.

Aktiviteter
Under detta avsnitt beskrivs hur rekryteringen till de olika brukarrevisionerna har gått till.
Avsnittet redogör också för hur brukarrevisionsutbildningen varit upplagd kring fyra olika
faser. Här rapporteras också om den senaste brukarrevisionsnätverksträffen som hölls den 1
september år 2014 på Högskolan Dalarna. Stycket innehåller också en redogörelse för ett
antal stöddokument som upprättats med utgångspunkt från de erfarenheter och lärdomar som
ackumulerats i projektet. Avsnittet avslutas med en redogörelse för en samverkansträff som
hållits mellan studieförbundet vuxenskolan, vård- och stödsamordningsprojektet samt
representanter från Dalarnas Nätverk för Psykisk Hälsa.

11

I arbetsgruppen ingår Britt-Marie Lundgren Ståhl från förbundet Attention samt Mariann Sjögren från OCD
förbundet Ananke.
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Brukarrevisionerna

De brukare som deltagit i detta projekt har rekryterats på flera olika sätt. Erfarenhetspanelen
som utgår från Högskolan Dalarna12 har också hjälp till med rekryteringen av nya
brukarrevisorer. Information om möjligheten att delta i revisionsarbetet har också skett hos ett
antal lokala brukarorganisationer. Ibland har deltagare rekryterats genom vänner och bekanta.
De flesta brukarrevisorer som genomgått utbildningen har tillhört någon brukarorganisation.
De är samtliga själverfarna, antingen som anhörig eller genom egna erfarenheter från vårdoch servicesektorn.

Brukarrevisionsutbildningen

Själva brukarrevisionsutbildningen har varit upplagd i fyra faser och kan beskrivas som en
erfarenhetsbaserad lärandeprocess mellan lärare och brukare i samverkan. Den totala
arbetsinsatsen för att genomföra en brukarrevision har i detta projekt uppgått till ca sex
månader. Högskolans handledningsinsats har främst förekommit i fas 1, 2, och 3. Se
illustration över arbetsförloppet i nedanstående figur.

12 Högskolan Dalarnas erfarenhetspanel består av idag av ca 15 personer med egen erfarenhet av psykisk
ohälsa eller som nära anhörig till någon med psykiatrisk diagnos. I panelen finns en bred erfarenhetsbaserad
kunskap. Panelens arbete startades under våren 2012 och är en del i Högskolan Dalarnas satsning på nästa
generations lärande (NGL). Panelens deltagare är i varierad ålder och har erfarenhet av olika diagnoser,
behandlingar och sociala insatser. Alla i panelen har genomgått en utbildning i socialpsykiatriska
forskningsmetoder som omfattat åtta kursdagar. I utbildningen har även presentationsteknik och kunskaper
om brukarrevision ingått. Erfarenhetspanelen träffas tre till fyra gånger per termin. I övrigt se länk;
http://www.du.se/NGL/Utvecklingsprojekt/Tidigare-projekt/Brukarkunskap-och-evidens/Erfarenhetspanelen/

7

FAS 1
Förberedelse

FAS 4
Återrapportering

BRUKAR
REVISIONS
UTBILDNING

FAS 2
Genomförande

FAS 3
Analys- och
rapportskrivande



I fas 1 sker planering och förberedelse av revisionen. Det innebär bland annat att
revisorerna samlar information om hur verksamheten de ska undersöka är utformad.
De bokar också möte för att presentera revisorsgruppen för brukare och personal.
Revisorerna presenterar på detta möte möjliga tillvägagångssätt vid insamling av
information från brukare och personal (enkäter, intervjuer etc.)



Fas 2 innebär att revisorerna måste fatta beslut om vilken typ av metod de tänker
använda sig vid insamlande av data. I denna fas ingår även att organisera arbetet och
komma överens om vem som gör vad i gruppen, samt att boka tid med brukare och
personal som frivilligt kan tänka sig att medverka i en revision.



Fas 3 är en intensiv arbetsfas. Här ingår att analysera och sammanställa insamlat
datamaterial. I rapporten ingår även att göra beskrivningar av revisorernas upplevelser
av miljö och atmosfär i den granskade verksamheten. Den preliminära rapporten
kommuniceras sedan med verksamheten, då det också finns plats för ändringar eller
justeringar.



Fas 4 innebär att revisorerna presenterar den färdiga rapporten för brukare och
personal. Därefter bokas en uppföljningsträff (efter ca 6 månader) då revisorerna gör
ett återbesök för att se vad verksamheten har förändrat utifrån vad om framkommit
från revisionen.
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Brukarrevisionsnätverksträffar

Under det gånga projektåret har det planerats och genomförts en brukarrevisonsnätverksträff.
Detta möte hölls på högskolan den 1 september år 2014 och 12 utbildade revisorer deltog.
Syftet med mötet var att stärka och stödja det nätverk av revisorer som hittills genomgått
utbildningen, delge revisorerna information kring det pågående projektarbetet samt att skapa
en gemensam dialog med revisorerna kring olika alternativa förslag på en framtida, mer
varaktig organisationsform för brukarrevisoner i länet. På mötet bad högskolan om att få
återkomma till revisorerna med en preliminär slutrapport på projektet i mitten av oktober
månad år 2014. Detta för att innehållet i denna slutrapport skall vara baserat och grundat på de
intressen som revisorerna framhåller som viktiga. På det aktuella mötet möjliggjordes för
revisorerna att bidra med sina synpunkter på två sätt. Dels genom att i ett öppet diskussions
forum lyfta fram åsikter och frågeställningar kring hur man skulle önska att framtida
brukarrevisioner organiserades. Dels erbjöds också revisorerna möjligheten att på ett mer
anonymt sätt bidra med synpunkter på brukarprojektet i sin helhet och hur de önskade att den
framtida organisationen skulle kunna se ut. Detta skedde genom insamlande av skriftliga
anonyma förslag från de revisorer som så önskade. Följande synpunkter framfördes:


Inget annat framkom än att revisorerna tycktes acceptera och känna igen sig i de
resultat som framkommit från fokusgruppsintervjuerna (mer utförligt på s. 15)



Några revisorer avvisade tanken på att revisorsutbildningen skulle ligga på annan
huvudman än Högskolan. Detta motiverades med att man var mån om att utbildningen
skulle få fortsätta på ett likvärdigt sätt med samma goda kvalitet. Man ställde sig
tveksam till om detta skulle kunna bibehållas inom ramen för ett studieförbund.



Att åta sig ett uppdrag som revisor är tyngre och ansvarsfullare än man från början
kanske föreställer sig. Man måste vara beredd på att arbeta annars kanske man ska
överväga att inte åta sig denna typ av uppdrag.



Någon revisor undrade över vem som kommer att ha ansvar för att hjälpa till med
korrekturläsning av rapporten om ansvaret nu övergår från Högskolan till annan
huvudman.



Revisorerna ansåg det såsom värdefullt att få samlas till en brukarnätverksträff och
gav uttryck för att det borde vara ett en återkommande aktivitet som naturligt borde
ingå i en brukarrevisonsverksamhet. Vidare gav revisorerna uttryck för att vara stolta
över att revisionsverksamheten nu såg ut att ha chanser att bli mer bestående.
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Revisorerna såg också fram emot att själva få ta initiativ till var en revision skulle
utföras.

Upprättande av stöddokument

Allteftersom projektarbetet framskridit har erfarenheter och lärdomar samlats in. Ett
återkommande tema som brukarrevisorerna framfört är värdet av att ha strukturer och
riktlinjer runt sitt revisonsarbete. Projektledningen har samlat in dessa synpunkter och arbetat
fram ett antal förslag på tre olika stöddokument13 som ska ses som en hjälp och en
stödstruktur att hålla sig till under ett revisionsarbete. Dessa stöddokument är till sin
utformning av checklisteformat men innehåller även två förtydligade avtalsdokument som kan
vara till hjälp vid inledningen av en revision, både för beställaren av en revision och för
brukaren som har att utföra revisonsarbetet. Troligen kommer dessa dokument att behöva
revideras längre fram för att de ska bli så tydliga och överskådliga som möjligt.

Samverkansträff med andra aktörer

Den 1 oktober år 2014 hölls en samverkansträff mellan studieförbundet vuxenskolan
(avdelningschef Karin Örjes), vård- och stödsamordningsprojektet (projektledare Lisbeth
Ask), två representanter (Britt-Marie Lundgren Ståhl samt Mariann Sjögren) från Dalarnas
nätverk för psykisk hälsa), samt projektledare Helén Olsson. Skälet till träffen var att söka
utröna om det är möjligt att införliva studieförbundet vuxenskolan i en organisation som leder
och utför det framtida brukarrevisionsarbetet. Under livliga och kreativa diskussioner skissade
vi tillsammans på ett framtida organisationsförslag där vi först och främst var överens om att
rollerna måste vara tydliga och att det är viktigt att tydliggöra var ansvar och utförande skall
ligga i organisationen. Det vi också var överens om var att en framtida, hållbar
organisationsstruktur runt brukarrevisionsarbetet, ytterst ska präglas av ett brukarstyrt
inflytande och att brukarrevisonerna skall vara brukarstyrda. Därför blev det under mötet
viktigt att diskutera och belysa frågor som berörde på vems villkor det sker en revision, men
också i vems intresse som arbetet utgår från. Frågor som kopplades samman med
ansvarsfunktionen var; vem har arbetsmiljöansvar? Från vem kommer uppdraget att utföra?
Hur tänka kring fakturering och arvodering? När det gällde själva utförandet diskuterades om
studieförbundet vuxenskolan kan fungera som arbetsgivare och därmed leda
brukarrevisionsverksamheten att utföra det som beställs.
13

Se bilaga 1, 2 och 3
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Träffen på vuxenskolan utmynnade i en skiss, där det föreslås vad studieförbundet
vuxenskolan skulle kunna ha för roll när det gäller att framåt organisera
brukarrevisonsarbetet14. En viktig reflektion som gjordes under mötet var att
brukarrevisionsprojektet fortfarande befinner sig i ett uppbyggnadsskede och att nuvarande
arbetsupplägg när det gäller revisoner, troligen kommer att behövas revideras. Att lägga över
projektet i en ny organisationsform behöver ta tid. Det finns en fara med att hantera
övergången till en ny organisation på ett kortsiktigt och ogenomtänkt sätt, eftersom ett
långsiktigt mål med brukarrevisonsprojektet har varit att skapa en kompetensbank och en
hållbar och varaktig organisation för brukarrevisonsverksamhet i Dalarnas län. På mötet
diskuterades därför värdet med att söka få förlänga projekttiden fram till sista juni år 2015. På
så sätt erhålls en värdefull omställningstid för att fortsätta arbetet med att planera för
bildandet av en ny, genomtänkt organisation.

Resultatredovisning
Under projekttiden har totalt 20 personer genomgått högskolans brukarrevisionsutbildning.
Två utbildningstillfällen har anordnats. Dels under hösten 2013 då 13 personer deltog. Den
grupp som gick utbildning under hösten 2013 genomförde sammanlagt tre revisioner. De tre
verksamheterna som erhöll revision var Johannagården i Avesta som är ett kommunalt
heldygnsboende, en stroke och ortopedenhet vid avdelning 10 på Avesta lasarett samt
avdelning 65 på Falu lasarett som är en avgiftnings- och beroendeenhet15. Samtliga
verksamheter hade själva anmält sitt intresse av att få en revision genomförd. Det andra
utbildningstillfället skedde under våren 2014 och då var det 7 personer som genomgick
utbildningen och 3 personer som av olika anledningar hoppade av utbildningen. Denna grupp
genomför nu två revisioner, dels på Falu kommuns öppenvårdsmottagning VIVA som
bedriver rådgivning och behandling när det gäller droger och alkohol och dels på psykiatriska
öppenvårdsmottagningen i Leksand. De revisioner som inleddes under våren 2014 är
färdigställda och finns att tillgå på SUD:s hemsida fr.o.m. slutet av november år 2014.

14

Se bilaga 4, vilken är utformad av Lisbeth Ask (landstingsrepresentant och projektledare i vård- och
stödsamordningsprojektet).
15
Rapporterna går att finna på Högskolans Dalarnas hemsida, sök brukarmedverkan. I övrigt se länk:
http://www.du.se/sv/Samverkan/Samverkansorganisationer/Socialvalfard/Brukarmedverkan/Brukarrevisioner
/
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Under december år 2014 pågår en revision på Gruvrisgården i Falun som är ett vård- och
omsorgsboende med hög omvårdnadsnivå med inriktning mot äldre. Under årsskiftet 20142015 planeras också för en revision på serviceboendet Gruvriset i Falun. Nämnas bör också
att ytterligare verksamheter har anmält sitt intresse till projektledningen på Högskolan med
önskemål om att få en brukarrevision genomförd.

Utlåtanden från hittills reviderade verksamheter
Personalen från de fem verksamheterna som fått en revision genomförd anförde i
utvärderingen följande16:
Personal på Avesta lasarett, avdelning 10 ansåg att det var ett bra upplägg på revisionen, och
att de fick en inledande, bra information av brukarrevisorerna och handledaren från högskolan
kring tillvägagångssättet. Vid eftertanke anser personalen att revisionen hade blivit ännu
bättre om de hade hunnit motivera fler patienter att delta i intervjuerna. Personalen ansåg att
de även i framtiden skulle kunna tänka sig att anlita brukarrevisorer för att få en
”kvalitetskontroll” på sin verksamhet. De tyckte att de fick en bra återkoppling av revisorerna
när de på slutet fick möjlighet till en återträff med dessa.
Personalen på Johannagården upplevde att dialogen mellan brukare och personal blev bättre
under perioden som revisionen pågick. Det som var mindre bra var att en del fakta i rapporten
inte var korrekt återgivet, t.ex. att kontakten med vuxenpsykiatrin var begränsad (så var inte
fallet, menar personalen). Johannagården skulle även i framtiden kunna tänka sig en ny
revision av verksamheten.
Personalen på Falu lasarett, avdelning 65 ansåg att en brukarrevision var ett bra sätt att
belysa vad verksamheten är bra på och vad som fungerar mindre bra. En brukarrevison ger
goda möjligheter att kunna bli bättre på det som inte fungerar på avdelningen. Personalen
tyckte om upplägget där det gavs möjligheter för både patienter och personal att ge sitt
utlåtande. Personalen tyckte det var bra att få förmedla sina åsikter vad gällde verksamhetens

16

Naturligtvis hade det varit mest fördelaktigt om de inskrivna brukarna som intervjuats, hade kunnat ge sitt
utlåtande kring hur de uppfattade att brukarrevisonen hade genomförts. I detta fall har det inte varit möjligt
eftersom de flesta av ovanstående verksamheter har en stor omsättning på sina brukare. Det innebär att de
intervjuade brukarna inte längre fanns kvar på avdelningen vid tiden för rapportens färdigställande. Det hade
varit en alltför stor, administrativ uppgift att i efterhand, per post söka dessa brukare för att få ett utlåtande
kring brukarrevisonen de deltagit i.
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innehåll. Personalen ansåg att de, ”absolut” även i framtiden skulle kunna tänka sig att anlita
brukarrevisorer för att få sin verksamhet utvärderad.
Personalen på öppenvårdsmottagningen VIVA i Falun tyckte det var bra att klienterna
formulerat frågorna, och att de var de som styrde revisionen. Personalen upplevde att man
fick tillgång till ett brett utvärderingsunderlag tack vare både intervjuer och enkäter. Bra var
också att brukarrevisionen förmedlades direkt till chefer och politiker. Något som kunde ha
gjorts bättre var om brukarrevisorerna skulle ha haft mer tid avsatt vid tillfället för
återkoppling av rapporten, t.ex. att de vid återkopplingstillfället kunde ha berättat mer om sina
slutsatser och erfarenheter från revisionen.
Personalen på öppenvårdspsykiatrin i Leksand tyckte att det var bra att få en objektiv
”temperaturmätning” på vården som utgavs. De tyckte i efterhand att det var mindre bra att
verksamheten lyckats motivera så få patienter att delta i revisionen. Personalen ansåg att de,
”absolut” även i framtiden skulle kunna tänka sig att anlita brukarrevisorer för att få sin
verksamhet utvärderad.

Förvärvade erfarenheter under projekttiden
De personer som genomgått brukarrevisonsutbildningen hade alla olika bakgrunder och olika
erfarenheter. Inte alla revisorer har erfarenheter av egen ohälsa, utan har en värdefull
brukarerfarenhet av att vara anhörig till en närstående med behov av vård och/eller omsorg.
Majoriteten av de revisorer som utbildats har dock erfarenheter av egen ohälsa.
Många av de revisorer som utbildats inom ramen för detta projekt har många år bakom sig av
egen ohälsa. De blickar nu framåt och befinner sig i återhämtningsprocesser. Återhämtning
består många gånger av sköra processer, där tillbakagångar och misstro kan drabba den
enskilde. Uppbyggnaden av en självständig brukarrevisionsverksamhet medför ett moraliskt
långtgående åtagande som innebär att vi måste värna om de människor som värvas in i denna
verksamhet. Det är ett ansvarstagande som behöver ligga högt på den regionala politiska
agendan. Att genomgå en brukarrevisionsutbildning, har av många brukare upplevts såsom
en kraftkälla där man fått träffa andra med liknade erfarenheter av vård och ohälsa. Men
brukarna uppger också att ett åtagande som brukarrevisor inte bara ger upplevelser av
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empowerment17 utan medför också ett tungt ansvar som många gånger också är förenade med
stora krav. Många har under en längre tid befunnit sig utanför arbetsmarknaden och kanske
också är ovana att arbeta i grupp. Det förekommer att man är ovan med att arbeta med datorer.
Gruppsammansättningen kan ibland bli fel, och ibland kanske inte alltid den rätta
gruppkänslan infinner sig så att man kan utföra ett bra arbete. Ibland styr det egna måendet
hur mycket man orkar prestera. Det har också förekommit att revisorerna uttryckt frustation
över att inte handledningen från högskolan varit tillfredställande. Det har då t.ex. handlat om
oklarheter kring arvoden och utbetalningar eller att inte den handledning som utgått från
högskolan förmått att hjälpa brukarna att organisera sitt arbete med revisionen.
Sålunda, är det alltså viktigt att ha i åtanke att medverkan i en brukarrevision omfattar
moment som för många är helt obekanta. Att planera, genomföra och slutföra en revison är en
avancerad uppgift som kräver struktur och uthållighet av utföraren. Beställaren har
förväntningar på att få en uppgift utförd och ibland kan balansgången mellan prestation,
brukarstyrning och den egna hälsan vara svår att bemästra.
Andra reflektioner som gjorts under projekttiden är den speciella kontext som omger vårt län
och hur det påverkar arbetet med att skapa hållbara stödstrukturer runt
brukarrevisonsverksamheten. Dalarnas län är ett glesbygdslän som till ytan består av stora
kommuner med små invånarantal. Det är ofta långa resvägar mellan de olika orterna och dessa
förhållanden försvårar naturligtvis för brukarorganisationernas möjligheter att etablera sig.
Länets specifika kontext gör att det inte går att jämföra hur brukarorganisationer och
intresseföreningar i andra mer tätortsbefolkade län, har möjligheter att stötta den här typen av
brukarmedverkansprojekt. Vid litteraturgenomgångar på området framgår att många län
arbetar under helt olika förutsättningar när det gäller att öka brukarmedverkan i sina vård- och
serviceverksamheter. Det innebär också att förutsättningen och förmågan att öka
brukarmedverkan på ett långsiktigt sätt, skiljer sig mellan länen. Denna omständighet medför
att det inte är lätt att implementera en modell som används från ett län till ett annat. Tilläggas
bör också att i detta brukarrevisionsprojekt är länets norra brukarorganisationer inte
representerade, vilket får ses både som en brist och en stor nackdel. Detta eftersom fler

17

Begreppet empowerment beskrivs som ett ändrat förhållningssätt, ofta i samband med återhämtning, där
individen utvecklar en egenmakt och en tro på sig själv som gör det möjligt att följa egna uppsatta mål, lösa
egna problem och skaffa sig de resurser som behövs för att återta kontrollen över sitt liv (T.ex. Fossum, 2007).
Green & Tones (2010) menar att begreppet empowerment är närbesläktat med begreppet salutogenes vars
betydelse kan härledas till hälsa, frihet och utveckling (Aaron Antonovsky).
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samlade brukarrevisorer tillsammans bildar den hållbara struktur som detta projekt så väl
behöver och eftersträvar.

Fokusgruppsintervjuer
Under projekttiden har ett antal fokusgruppsintervjuer genomförts med revisorerna. Detta har
skett efter varje brukarutbildningsgenomgång, det vill säga vid tre tillfällen under
projekttiden. Det är Jennie Vinter som har organiserat och genomfört intervjuerna och det har
i varje fokusgrupp ingått 6 revisorer, totalt har 18 revisorer intervjuats18. Det yttersta syftet
med dessa intervjuer har varit att samla in erfarenheter och synpunkter kring revisorernas
upplevelse av att ha deltagit i utbildning och revision. Utifrån en preliminär sammanställning
av fokusgruppsintervjuerna redogör revisorera för följande upplevelser:

Reflektioner kring brukarrevisionsutbildningen i sin helhet

Ny kunskap, mycket glädje och möjligheter till utveckling. Intressant att se hur olika
revisioner kan vara så olika att arbeta med och att utföra. Revisorerna önskar mer tid för att
arbeta med gruppkänsla och grupptillhörighet.

Reflektioner kring revisionsarbetet

Revisorerna uppger att de anser sig behöva mer träning i att intervjua och att användande av
intervjuguide har varit ett bra hjälpmedel. Arbetet med att intervjua brukare har varit mycket
intressant. Flera revisorer nämner dock det angelägna i att få samlas och reflektera efter
intervjuerna. Revisorerna uppskattar handledningen som utgått från högskolan. De anser att
de är i behov av stöd och hjälp med att hålla ”deadlines” i de olika arbetsfaserna. Revisorerna
uppger att det är svårt med att behålla kontinuitet i gruppen, många gruppmedlemmar ”faller
bort” under en revision och ibland kan det endast vara en eller två revisorer kvar som arbetar
och färdigställer rapporten. Ett genomgående problem med att utföra en revision är att många
revisorer är ovana vid att hantera en dator, vilket leder till problem i flera olika avseenden.

18

Fokusgruppsintervjuernas yttersta syfte har varit att utvärdera hur brukarrevisorerna upplevt utbildningen.
Brukarrevisorerna har fått information om att intervjumaterialet eventuellt kommer att användas i en
magisteruppsats som Jenny Vinter planerar för. Varje fokusgruppsintervju har pågått i ca 1- 1½ timme och har
skett i anslutning till utbildningens sista dag, d.v.s. dag 4.
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Reflektioner kring högskolans roll

Revisorerna har tyckt att det är viktigt att få positiv feedback på sitt arbete. Det framkommer
att man överlag anser att stödet från Högskolan har känts tryggt att ha när man så småningom
ska ut och träffa verksamheten som man skall göra revision på. Revisorerna uppger att det
varit viktigt för dem att känna att arbetet är självständigt utfört från deras sida, samtidigt har
det varit skönt att ha med sin handledare från högskolan vid de första besöken i verksamheten,
även om handledaren själv inte medverkat aktivt utan bara funnits med ”ute i korridoren”. Vid
något tillfälle när man snabbt önskat få tag i sin handledare, har det inte gått och det har känts
frusterande. Revisorerna uppger att det stöd de fått i själva rapportskivandet har varit oerhört
viktigt, eftersom man själv har haft så lite kunskaper kring hur strukturen på en rapport kan se
ut. Framgår också att många revisorer känner sig osäkra kring förslaget att fasa ut Högskolan
till förmån för annan organisationsform. Osäkerheten beror enligt uppgift från revisorerna att
de befarar att de framåt inte får det stöd i revisionsarbetet som utgått från Högskolans sida.

Reflektioner kring brukarrevisionens framtid

Revisorerna vill att det för allmänheten mer tydligt beskrivs vad en brukarrevision är. De
anser att länets brukarrevisonsverksamhet är i behov av mer marknadsföring. Förslag från
revisorerna är sålunda en informativ hemsida där det finns information att tillgå kring de som
hittills är utbildade revisorer. Det är viktigt att ”brukarrevisionsbanken” hålls levande, t.ex.
genom återkommande formella- och informella möten, och att man på sådana möten får
möjligheter at ta del av varandras revisoner och de resultat som framkommer. Vidare anser
revisorerna att det är värdefullt att matcha olika personligheter inför en revision, för att bättre
finna en grupp där människor kompletterar varandra. Vissa av revisorerna uppger att de kan
tänka sig att vara en ”reservperson” vid en revision, detta vid tillfällen då en grupp haft
revisorer som av någon anledning inte kunnat fullfölja uppdraget. Framgår också att
revisorerna anser att en slutförd revision tar på krafterna och att man behöver vila mellan
uppdragen.

Övriga reflektioner

Många revisorer uppger att de drabbats av en ekonomisk ”oro” när de tar sig an uppdraget
som brukarrevisor. Många har sin försörjning inom ramen för socialförsäkringssystemet och
det innebär i de allra flesta fall att de inte har rätt att ha andra inkomster än de som utgår från
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t.ex. Försäkringskassan. En vid-sidan-om inkomst kan därmed leda till ett ifrågasättande från
den myndighet som bistår med en revisors försörjning.

Beaktanden kring delaktighet och brukarinflytande
Som tidigare nämnts, har en viktig målsättning med detta projekt varit att beakta och
säkerställa att brukarrevisonerna verkligen är brukarstyrda brukarevisoner. Denna ambition
har följt som en röd tråd under hela projekttiden och har uppmärksammats genom att arbetet
kontinuerligt har kommunicerats med brukarrevisorerna. Detta har dels skett genom
fokusgruppsintervjuer, dels genom inhämtande av synpunkter från erfarenhetspanelens möten,
dels genom brukarrevisionsnätverksträffen och dels genom att denna rapport, vid två tillfällen
(oktober 2014 samt december 2014) var ute på ”remiss” hos brukarrevisorerna.
Sammanfattningsvis har högskolans strävan varit att inte styra utan att fokusera på att
handleda brukarrevisorerna i deras revisionsarbete.

Förslag på framtida, ny organisation för brukarrevisionsarbetet i Dalarnas
län
Aktuell slutrapport för en ökad brukarmedverkan har presenterats på SUD-rådet i november
2014. Rapporten omfattar två alternativa förslag på hur en framtida
brukarrevisionsverksamhet i länet skulle kunna vara organiserad. Alternativen har utformats i
dialog med representanter från vuxenpsykiatrin, studieförbundet Vuxenskolan samt utbildade
brukarrevisorer. I nedanstående stycke beskrivs också hur en handlingsplan för våren 2015
skulle kunna vara utformad när det gäller brukarrevisionsprojektets övergång till ny
organisation. Länets kommuner och landsting föreslås fatta ett beslut utifrån nedanstående två
alternativ:

Alternativ 1.

I enlighet med det förslag som utarbetats tillsammans med arbetsgruppen som arbetat på
uppdrag av länsstyrgruppen för psykiatri: Två brukarsamordnare anställs på 50 % vardera
med studieförbundet vuxenskolan som arbetsgivare. Studieförbundet erbjuder cirklar för
metodträning i intervjuteknik, datakunskap m.m. för revisorerna. Förbundet står även för
återkommande anordnande av brukarrevisionsnätverksdagar. Brukarsamordnares uppgifter
blir bl.a. att samordna utbildade revisorer, informera och tillsammans med studieförbundet
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ansvara för det administrativa omkring revisionerna. Brukarsamordnarna bistår förbundet i
anordnade av brukarrevisionsnätverksdagar. Ekonomiskt stöd till brukarsamordnartjänsterna
utgår från kommuner och landsting som även budgeterar och planerar för att som en del av
kvalitetsarbetet, med viss regelbundenhet genomföra brukarrevisioner. Den verksamhet som
är beställare av en revision är även den som arvoderar. I förslaget ingår även att utbilda och
engagera mentorer i vård och stöd, se förslag från arbetsgruppen som representerar Dalarnas
nätverk för psykisk hälsa och som arbetar på uppdrag från länsstyrgruppen för psykiatri (se s.
6 och s. 10 i rapporten).
* Högskolan utbildar brukarrevisorer och handleder på visst antal timmar räknat på två
revisioner/år.

Förslag på uppdrag för HDa under övergångsperioden januari-juni 2015
Under en omställningstid behålls brukarrevisionsprojektet kvar i nuvarande form, dock senast
övergång i ny organisation i studieförbundet vuxenskolans regi fr.o.m. juli år 2015. Denna
övergångsperiod föreslås omfatta följande förberedelsearbete:
1. Vårens brukarrevisionsutbildning anordnas gemensamt av Studieförbundet
Vuxenskolan och Högskolan Dalarna. Utbildningen består av fyra heldagar och en
femte halvdag.
2. Därefter utgår gemensam handledning från studieförbundet och högskolan till de
revisorer som så önskar det när det gäller färdigställande av
brukarrevisionsrapporterna.
3. Under våren 2015, anordnas också gemensamt av studieförbundet och högskolan en
kompetensutvecklingsdag för utbildade brukarrevisorer
4. I ett gemensamt arbete mellan Studieförbundet Vuxenskolan, Högskolan Dalarna och
representanter från Vuxenpsykiatrin, fasas brukarrevisionsprojektet ut från Högskolan
och övertas av Studieförbundet Vuxenskolan. Detta förberedelsearbete omfattar
nedanstående:
-

Upprättande av checklista över det som skall vara klart innan omställningen i juni år
2015

-

Månatlig avstämning av processarbetet mellan ovanstående aktörer under våren 2015

-

Planering för iordningställande av nya arbetsplatser
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Kostnaden för Högskolan Dalarnas uppdrag beräknas under perioden januari -juni år 2015
motsvarar 35 %. varav kostnadsandelen för Studieförbundet Vuxenskolan, avseende samma
period ingår med ca 10 %.

Alternativ 2.

Region Dalarna anställer brukare på viss procent för uppdrag som samordnare av
brukarrevisionsarbetet. Ekonomiskt stöd till brukarsamordnartjänsterna utgår från länets
kommuner och landsting som även budgeterar och planerar för att som en del av
kvalitetsarbetet, med viss regelbundenhet genomföra brukarrevisioner. Den verksamhet som
är beställare av en revision är även den som arvoderar. Högskolan utbildar brukarrevisorer
och handleder på vissa timmar. OBS! Under en omställningstid behålls projektet kvar i
nuvarande form, dock senast övergång i ny organisation i juni år 2015.
Om detta förslag antas får planering och kostnadsfördelning för övergång till Region
Dalarna utformas i samarbete mellan samordnare vid Region Dalarna kommunerna,
landstinget och Högskolan Dalarna.

Slutord
Det finns ett stort engagemang från brukarhåll att bidra med kunskaper och egen tid för att
skapa en hållbar och stark brukarevisionsverksamhet i länet. De tjugo personer som
genomgått brukarrevisionsutbildningen har visat ett stort intresse och varit mycket ödmjukt
inställda till uppgiften. Den personal som deltagit från högskolans sida är djupt tacksamma för
den generositet och öppenhet som vi mötts av från våra värdefulla revisorer, och det har varit
en förmån att få samverka med Er revisorer kring detta angelägna utvecklingsområde. Mötet
med Er har gett oss nya och ovärderliga kunskaper som är särskilt viktiga att ha vid alla typer
av människovårdande yrken. Vi kommer till exempel att ha stor nytta av dessa kunskaper i
vår utbildning av framtida socionomer. Ni har genom att ta Er an detta uppdrag, tålmodigt och
ytterst kompetent klarat av den grannlaga uppgiften att bidra till ett antal vård- och
serviceenheters framtida verksamhetsutveckling. Slutligen, vill jag som författare till denna
text rikta ett stort tack till de revisorer som bidragit med viktiga synpunkter och
korrekturläsning av denna rapport.
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Bilaga 1.
Förslag på avtal mellan brukarrevisionsverksamhet och uppdragsgivare/beställare

Förutsättningar för uppdraget
1. Den efterfrågade brukarrevisionen får inte utföras under otillbörlig styrning från
uppdragsgivaren. De revisorer som anlitats för att utföra revisionen måste vara
tillförsäkrad en oberoende och självständig ställning.
2. De anlitade revisorerna äger revisionsprocessen fram tills det sker en
deltagaråterkoppling med de intervjuade brukarna och eventuell personalgrupp, och
sedermera tills den slutliga revisionsrapporten är färdigställd. Därefter återrapporteras
resultatet till uppdragsgivaren/beställaren. Den slutliga revisionsrapporten skall
därefter betraktas såsom en offentlig handling och uppdragsgivaren har rätt att sprida
och använda materialet som de önskar.
3. För att tydliggöra riktlinjer för arbetets utförande, skall en skriftlig överenskommelse
kring detta avtal ha nåtts mellan aktuell revisonsgrupp och uppdragsgivare/beställare.
4. Tystnadsplikt; Uppdragstagare som omfattas av 2 kap. 8 § Lag om yrkesverksamhet
på hälso- och sjukvårdens område (1998:531) är direkt underkastad reglerna om
tystnadsplikt. Detsamma gäller för uppdragstagare som omfattas av kommunal
tystnadsplikt. Där gäller regler som föreskrivs inom ramen för Offentlighets- och
sekretesslagens (OSL, 2009:400) Tystnadsplikten gäller både utåt, mot till exempel
privatpersoner, medier och andra myndigheter, och inåt, d.v.s. mot den reviderade
verksamheten.

Uppdragsbeskrivning

1. Det skall vara tydligt angivet vem/vilken som är utsedd som kontaktperson från
uppdragsgivarens/beställarens sida.
2. Det skall vara tydligt angivet vem/vilken i revisionsgruppen som är utsedd som
kontaktperson för revisionsarbetet.
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3. Det skall vara tydligt angivet vilken verksamhet som ska granskas och om det
förekommer särskilt angelägna områden som granskningen bör fokusera på. T.ex.
bemötandefrågor, överbeläggningar, tillgänglighet m.m.
4. Det skall vara tydligt angivet och överenskommet mellan revisorer och
uppdragsgivare under vilken tidsram som arbetet kommer att utföras (t.ex. startdatum
och slutdatum). Även när arbetet beräknas kunna återrapporteras samt när uppföljning
av revisionen är tänkt att ske (t.ex. efter 6 månader).
5. Det skall vara tydligt angivet hur revisorerna tänkt gå till väga för att samla in
data/uppgifter. Vilken metod skall användas? Intervjuer, enkäter m.m. Även viktigt att
ange start- och slutdatum för detta arbete.
6. I revisorernas uppdrag ingår att informera personal och brukare i aktuell
revisionsverksamhet om det kommande revisionsarbetet, samt att inventera vilken
metod som är lämpligast att använda i revisionen.

Ersättning och betalning
1. Ersättning för en slutförd brukarrevision med tillhörande revisionsrapport, samt att
resultatet blir återrapporterad till uppdragsgivaren, uppgår till högst 30,000 kr. I detta
belopp ingår 150 kronor i timarvode (inklusive semesterersättning). Bilersättning utgår
enligt inkomstskattelagen från och med 2008-01-01 med 1,85 kronor/kilometer
(skattefritt) vid användandet av egen bil. Endast resa från mantalsskrivningsadressen
godtas. Beloppen gäller för åren 2014-2015 och kan därefter komma att revideras.
Betalning sker efter varje avslutat uppdrag.

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt.

Ort…………………………………………..den……../……. År…………………….

För uppdragsgivaren……………………………………………………………………

Revisor…………………………………………………………………………………..
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Bilaga 2.
Skriftlig överenskommelse vid brukarstyrda brukarrevisioner

Aktuell revision kommer att genomföras på…………………………………………………

Tidsperiod som revisionen beräknas pågå………………………………………………...

Beställare är…………………………………………………………………………………….

Kontaktperson/beställare (telefon och e-post):

Namn……………………………………………………………………………………………

Kontaktperson/brukarrevisor (telefon och e-post):

Namn……………………………………………………………………………………………

Brukarrevisorer med tillhörande kontaktuppgifter (namn, adress, telefon, e-post):

Namn………………………………............................................................................................

…………………………………………………………………………………………………...

Namn……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………...
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Namn……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………...

Namn……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………...

Namn……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………...
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Bilaga 3.
Checklista för genomförande av brukarrevisionsrapport
Hela rapporten får ta max 200 timmar, delat på alla revisorer som medverkar
(skriv i antal timmar de olika delarna tar att genomföra, samt bocka av det som är
gjort)

Fas 1, förberedande
 …………… Alla revisorer ska ta reda på så mycket information som möjligt om
verksamheten via internet etc.
…………….En revisor tar kontakt med verksamheten och bokar ett ”fika-möte”,
samt uppmana chefen till att se introfilmen www.du.se/sud
……………En revisor handlar med fika till ”fika-mötet” med verksamheten
……………Alla revisorer medverkar på ”fika-mötet” (ca 30 min presentation + ev
rundvandring och visning av verksamhet)
……………En revisor ansvarar för att göra upp nytt datum med chefen på
verksamheten om vilket datum man ska återkomma och göra intervjuer/lämna
enkäter

Fas 2, genomförande
…………..Diskutera ihop sig i gruppen gällande vilken metod man ska ha för
insamling av data

………… Formulera och skriva ett informationsbrev till verksamhetens patienter/
klienter som lämnas ut eller sätts upp på anslagstavlor inom verksamheten

………….. Formulera och skriva en intervjuguide eller enkät, (vem gör
vad?)
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…………..Ragga patienter/klienter som vill medverka i rapporten och
bestäm datum för ”träff” för intervju eller utlämnande av enkät

Fas 3, analys och rapportskrivand
……….ev. bilder produceras till rapporten
…………Intervjuer/enkäter genomförs med patienter/klienter
………….ev. fokusgruppsintervju med personal
…………Insamlat material sammanställs och analyseras, (vem gör vad?)
ev. tidåtgång?
……….. inledning, (vem skriver?)
………..beskrivningen av verksamheten, (vem skriver?)
………..sammanfattning, (vem skriver?)
………….beskriva och diskutara revisorerans observationer av miljön vid
verksamheten
……….Preliminärt utkast av rapporten skickas till verksamheten för
påseende.
………rapporten slutförs efter ev. förändringar/kompletteringar
………..boka tid för möte med verksamheten, då resultatet av rapporten
ska återrapporteras (alla revisorer medverkar vid mötet)

Fas 4, återrapportering
………….möte med verksamheten då alla revisorer är med och presenterar
rapporten
………Ta med flera ex av rapporten till verksamheten
………boka nytt datum efter ca 6 månader då man återkommer för att se
vad verksamheten har förändrat utifrån vad om framkommit i revisionen
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Bilaga 4.

Förslag till Organisationsplan för Brukarsamordnare i Dalarna
100 % tjänst -2 personer

Kommunerna i Dalarna
Avsätter medel motsvarande 50 % av kostnaderna enligt
fördelningsnyckel efter invånarantal och upphandlar revisioner

Landstinget Dalarna
Avsätter medel motsvarande 50 % av kostnaderna och
upphandlar revisioner

Verksamheterna upphandlar uppdrag
och bekostar brukarrevisionerna

Utför

Ansvar

Vuxenskolan Dalarna

Brukar och anhörig
organisationerna i Dalarna
Attention, SPES, IFS, ÅSS, RSMH, OCDförbundet

Arbetsgivare för

Uppdrag

Styrelse och
organisationsnummer

Högskolan Dalarna
handleder och
utbildar

Brukarsamordnare.
Ansvar för bokföring, löner,
timarvoden, administration

Revisorer som
arbetar på uppdrag och
timarvoderas
Utbildas i bl.a.
datakunskap genom
studiecirkel
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