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Information om genomförande av brukarforum i 
samband med brukarundersökningen inom 
Socialpsykiatrin.  

Brukarforum är möten som kommer att erbjudas de 

sysselsättningsverksamheter, grupp- och stödboenden samt HVB-

hem som besöks av brukarstödjare 2021. Tanken är att de brukare 

som önskar, deltar på dessa för att: 

 berätta vad de tycker är bra med sitt boende

 om det är någonting som är mindre bra,

 presentera förbättringsförslag,

 ställa enklare frågor (exempel på det kan vara hur man går

tillväga om man vill byta boende.)

Brukarstödjaren har grundläggande kunskaper om hur kommunen 

fungerar, vad det finns för stöd som erbjuds och hur man kan gå 

tillväga för att ansöka om olika insatser eller så kan de hänvisa 

brukaren vidare. 

Brukarstödjaren (eller brukarstödjarna – om två medverkar har den 

ena en passiv roll för att inte förvirra deltagarna) är ordförande på 

Forumen. Vilket innebär att hen är ansvarig för att: 

 Berätta vad forumen är för någonting, orsaken till att de

genomförs och vad informationen används till.

 Att det är helt frivilliga att delta och att det går bra att

komma och gå som man vill under forumet (de boende är

med så länge eller mycket som de har tid, ork och lust till).

 Berätta att deltagarna är anonyma och att det som sägs

vid behov kommer att anonymiseras (d.v.s. att ingen

synpunkt, idé eller fråga kommer att kunna kopplas till en

specifik person).

 Informera om vad som önskas från deltagarna

- positiva och negativa synpunkter om verksamheten,

- förbättringsförslag,

- enklare frågor dock inga personliga spörsmål.

 Hålla mötesordningen, se till så att deltagarna inte talar i

munnen på varandra.

 Skriva minnesanteckningar och anonymisera dessa så

ingen kommentar kan kopplas till en specifik person (varken

boende, personal eller övrig)



 

 

 

 PM 

Sida 2 (2)  

Information om genomförande av 

brukarforum i samband med 

brukarundersökningen inom 

Socialpsykiatrin. 

 

 

Brukarforumen är 15–20 minuter långa och personal deltar inte på 

dessa.  

 

Utanför forumen: 
Även synpunkter, förslag och frågor som framkommer utanför 

forumen bör tas tillvara på och behandlas (anonymiseras). Dock är 

det – precis som med forumen - viktigt att det finns ett 

samtycke innan någonting skrivs ned och förs vidare. Det är 

brukarna som äger sin information och väljer om de vill dela den 

med Stockholms Stad i detta sammanhang. 

 

Vad händer med materialet? 

Tanken är att öka delaktigheten hos brukarna samt 

engagemanget i den egna situationen. Personal på verksamheter 

får även ett nytt unikt verktyg arbeta med. 

 Den årliga brukarundersökningens förklarar hur nöjda 

brukarna är på de olika områdena som undersöks – 

exempelvis bemötandet från personal. Brukarforumen kan få 

fram orsakerna till att det ser ut som det gör – exempelvis att 

nöjdheten med personalen bland annat beror på att de kan 

skoja med de boende och har vän-lika relationer med dem. 

Därför kompletterar undersöknings resultaten och det som 

kommer fram på formen varandra och kan ge ett ännu bättre 

och mer användarvänligt resultat. 

 

Hur hanteras materialet? 

 Synpunkter, förslag och frågor sammanställs anonymiseras 

och presenteras på återkopplingsmöten. 

 Sammanställningarna skickas efter mötet till de 

verksamheter som så önskar. 

 När Stadsdelsnämnden får resultaten från undersökningarna 

kommer de också att få underlaget från forumen så att de 

också lättare kan tolka resultaten.  

 


