
  

 

PATIENTFORUM 
”En metod för patientinvolverad 

verksamhetsutveckling och ökat brukarinflytande” 

   
 

   EN METODHANDBOK  

 

 

 

Michelle Nilsson, NSPH Skåne 
Verksamhetsledare och metodutvecklare av 
Patientforum enligt NSPH Skånes modell      



 
 

1 
Patientforum – Metodhandbok 

Innehållsförteckning  
 

Förord ......................................................................................................................................... 2 

Var och hur kan metoden användas? ........................................................................................ 3 

En tillbakablick ............................................................................................................................ 4 

Vad är Patientforum? ................................................................................................................. 4 

Sammanfattning av principerna bakom Patientforum .............................................................. 6 

Sammanfattning om metoden med Patientforum .................................................................... 7 

Sammanfattning av vinster med Patientforum.......................................................................... 7 

Metodbeskrivning – Implementering ........................................................................................ 8 

Metodbeskrivning – Rekrytering, utbildning och handledning av samtalsledare ..................... 9 

Metodbeskrivning – Information och ansvarsfördelning ........................................................ 10 

Metodbeskrivning – Hur går ett Patientforum till ................................................................... 12 

Metodbeskrivning – Hur förs och används minnesanteckningar ............................................ 15 

Metodbeskrivning – Hur en årsrapport uppstår och förslag på innehåll................................. 16 

Metodbeskrivning – Handledning av samtalsledare ................................................................ 17 

Vad som kan framkomma genom Patientforum ..................................................................... 18 

Förbättrings- och utvecklingsarbete i samband med Patientforum ........................................ 19 

Röster från deltagare om Patientforum ................................................................................... 20 

Röster från vårdmedarbetare om Patientforum ...................................................................... 21 

Kontaktuppgifter ...................................................................................................................... 22 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 
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Förord  
Denna metodhandbok ger en inblick i hur du steg för steg kan 

implementera och använda Patientforum inom en psykiatrisk verksamhet 

utifrån Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH) Skånes modell. Denna 

handbok är framtagen av NSPH Skånes verksamhetsledare för 

Patientforum, Michelle Nilsson. Patientforum enligt NSPH Skånes modell 

utvecklades under 2017-2018 av Michelle Nilsson och bakom 

Patientforum står också NSPH Skånes samtliga 13 patient-, brukar- och 

anhörigföreningar, inkluderat deras respektive medlemmar.           

 

Genom NSPH Skåne skapar de anslutna föreningarna vägar till att 

synliggöra och framföra  sina gemensamma röster och mål för att därigenom nå ett ökat 

brukar-, patient- och anhöriginflytande. NSPH finns representerat på flera platser runtom i 

Sverige och en förhoppning är att denna metodhandbok ska kunna utgöra ett exempel till 

andra brukarorganisationer på hur man praktiskt kan gå tillväga för att utforma liknande 

satsningar på lokal ort. En annan förhoppning är att den ska utgöra exempel för myndigheter 

och andra som är intresserade av arbete för en ökad patient- och brukarmedverkan.  

 

År 2017 slöt NSPH Skåne avtal med Förvaltning Psykiatri och habilitering i Region Skåne. 

Detta avtal innefattade att NSPH Skåne skulle utveckla och i samarbete implementera 

metoden Patientforum. Främst skulle metoden anpassas till psykiatrins 

heldygnsvårdsavdelningar men kom senare att förfinas och även användas inom mellan- och 

dagvårdsavdelningar, samt inom rättspsykiatrin. NSPH Skåne har idag (2020) ett 

samarbetsavtal med Förvaltning Psykiatri och habilitering som innebär att löpande 

genomföra Patientforum inom de ovannämnda verksamheterna.  

 

Det är av betydande vikt att den lokala brukarrörelsen och verksamheterna tillsammans 

planerar för utbildningsinsatser, implementering och metodens fortlevnad. En ömsesidig 

förståelse och respekt för varandras kompetens och roller lägger grunden till mesta möjliga 

synergieffekt och nytta för patienten. Vår organisation förespråkar denna typ av metod som 

Patientforum enligt NSPH Skånes modell är – ett Patientforum bör ledas och utformas av 

den grupp som det är till för, nämligen patienterna. 

 

Utförande av metoden påvisar att Patientforum givit personer möjlighet att använda sina 

erfarenheter av psykisk ohälsa och behov av vård till något positivt. Det har skapat en 

möjlighet till egenmakt och ökad autonomi. Viktiga aspekter av den vård som personen fått 

ta del av har lyfts till verksamhetsledning men också i dialog med politiker. Det är av 

betydelse att poängtera att ett stort ansvar åligger den verksamheten där Patientforum 

utförs att denna tillvaratar informationen och önskemålen som framkommer och därmed 

använder detta för verksamhetsutveckling utifrån ett patientperspektiv. I denna skrift 

Michelle Nilsson 
Verksamhetsledare 
Patientforum 
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kommer termen ”patient” att användas synonymt med liknande beteckningar som syftar på 

personer som har egen erfarenhet av psykiatrisk vård i rollen som patient. 

 

Utöver Patientforum har NSPH Skåne vidare tagit fram ”Återhämtningsguiden – för dig som 

mår dåligt”, samt ”Återhämtningsguiden – för dig inom heldygnsvård”. NSPH Skåne erbjuder 

också Peer support samt utför Brukarrevisioner på beställning av psykiatri och 

socialpsykiatri.   

 

Stöd, coaching och material vid uppstart av Patientforum kan erbjudas. Ta gärna kontakt 

med NSPH Skåne inför en planerad implementering av Patientforum. Se avsnitt 

”Kontaktuppgifter”.  

 

* Implementering är de tillvägagångssätt som används för att införa nya metoder i en 

verksamhet. 

 

 

Var och hur kan metoden användas?  

Metoden Patientforum enligt NSPH Skånes modell är avsedd för verksamheter som ansvarar 

för vård till personer med psykisk ohälsa. Verksamheterna kan vara vårdenheter inom 

sluten-, dag-, mellan- och öppenvård. Många grundläggande drag som beskrivs i 

Patientforum kan dock med fördel komma att användas även inom den somatiska vården 

som inom boenden i kommuner. Patientforum kan med fördel också nyttjas som ett 

inventerings- och utvärderingsverktyg där en ny psykiatrisk verksamhet startar upp, eller 

omorganiseras, för att ta reda på vad brukarna har för tankar och synpunkter på den 

gällande verksamheten och dess framtid. Vanliga områden som diskuteras under 

Patientforum är:  

- Personal och bemötande 

- Information och planering 

- Regler och rutiner 

- Miljö 

- Kost 

- Aktiviteter 

- Övrigt 

Det är av stor vikt att i största mån skapa en helhetsbild över flertalet patienters 

vårdupplevelser för att då kunna nyttja den insamlade kunskapen på ett så optimalt vis som 

möjligt, i en verksamhetsutveckling utifrån ett patientperspektiv.   

 



 
 

4 
Patientforum – Metodhandbok 

En tillbakablick 
Innan Patientforum enligt NSPH Skånes modell togs fram användes ett liknande arbetssätt 

inom vården i bland annat Stockholm och Psykiatri Skånes verksamhetsområde Lund där 

psykiatrin utförde Patientforum i egen regi. Det gick dock att skönja vinster med att flytta 

över framtagningen, utvecklingen och ägandet av en metod som Patientforum från den egna 

verksamheten till brukarorganisationen. Vinsterna bestod bland annat i ökad trovärdighet till 

det material som insamlades men också i transparensen och tilliten till verksamheternas vilja 

att utvecklas utifrån ett patientperspektiv. Det ansågs vara en stor fördel att få in en 

oberoende aktör att leda arbetet. Under slutet av 2017 påbörjades därför ett samarbete 

mellan NSPH Skåne och Psykiatri Skåne kring framtagning av Patientforum enligt NSPH 

Skånes modell, samt implementering av denna inom Psykiatri Skånes heldygnsverksamheter 

(Barn- och ungdomspsykiatri, Vuxenpsykiatri och Rättspsykiatri). Målet med framtagning och 

implementering av metoden uppnåddes under 2018, vilket innebar att alla patienter inom 

skånsk heldygnsvård nu erbjöds möjlighet att delta vid Patientforum och då också att 

påverka utvecklingen av verksamheterna och deras arbete. Utöver införande och 

implementering av Patientforum ansvarade NSPH Skåne också för:  

• Att rekrytera, utbilda och handleda samtalsledare. Två utbildningsomgångar 

genomfördes under det första året.   

• Att samordna bemanning och föra kontakt med de enhetschefer som hade 

Patientforum inom sina verksamheter.  

• Att sammanställa årsrapport på olika nivåer samt att återkoppla kring innehållet till 

verksamheterna.  

• Att föreslå utvecklingsförslag och följa upp kring åtgärder, förbättringar och 

påbörjade utvecklingsarbeten inom verksamheterna där Patientforum användes.   

 

Patientforum kan ses som ett bidrag till att uppfylla en del av det som Socialstyrelsen idag 

verkar för, att allt fler verksamheter ska arbeta med evidensbaserad praktik. Detta innebär 

att tre kunskapskällor används och behandlas likvärdiga när beslut ska fattas.  

 

Dessa tre kunskapskällor är:  

• Den bästa tillgängliga kunskapen  

• Den professionelles expertis  

• Brukarens erfarenheter och önskemål  

 

Patientforum kan också ses som ett led i att stötta verksamheter att arbeta enligt 

evidensbaserad praktik, detta eftersom metoden insamlar och lyfter patienternas röster. 

 

 

Vad är Patientforum?  

Patient- och brukarinflytande är för många organisationer inom vård och omsorg ännu ett 

relativt outforskat arbetsfält, liksom samverkan med brukarrörelsen kan vara. När 
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samverkan dock möjliggörs mellan exempelvis en psykiatriverksamhet och en 

brukarorganisation så kan metoder för ett ökat brukarinflytande, samt för en 

kvalitetsutveckling av verksamheterna utifrån ett patient- och brukarperspektiv bli till 

verklighet. Patientforum är en metod som lägger grunden till ett utvecklings- och 

förbättringsarbete av en verksamhet där Patientforum erbjuds. Utifrån de berörda 

individernas röster kan Patientforum leda till förändrade attityder bland såväl personal som 

patienter och anhöriga, med en vård som lever upp till de faktiska behov och som dessutom 

identifierats genom att lyssna på och tillvarata den kunskapen som de som nyttjar vården 

har att delge.   

 

Det kan upplevas svårt att skapa hållbara strukturer för brukarinflytande inom kommun och 

region men i samarbete med brukarorganisationer finns möjligheten att skapa långsiktiga 

strategier för att etablera fungerande metoder. Patientforum som kan anses vara ett 

exempel på en sådan fungerande metod, kräver vidare ett samarbete där ömsesidiga mål 

och förtroende framställs. Detta för att skapa utrymme till värdeskapande för alla 

involverande parter i den kvalitetsutveckling som Patientforum kan leda till. Däri blir det 

också viktigt att förstå betydelsen av varför det är angeläget att genomföra Patientforum, 

vad man vill uppnå och hur dessa forum ska genomföras. Genom samarbete stärks också 

verksamhetens drivkraft att använda kunskapen som framkommer genom Patientforum för 

att få till stånd önskvärda förändringar.  

 

Patientforum som metod, och de samtalsledare som leder forumen hålls vidare oberoende i 

förhållande till verksamheten där dessa genomförs för att på så vis kunna garantera 

transparensen, men också för att öka trovärdigheten av det material som framställs genom 

Patientforums minnesanteckningar. Att Patientforum inte ägs av själva verksamheten utan 

av brukarorganisationen och de egenerfarna har påtalats skapa en tillit och vilja hos 

patienterna att våga vara öppna och ärliga under forumen. Att Patientforum genomförs av 

någon utanför verksamheten ökar också trovärdigheten för Patientforum som metod för 

verksamhetsutveckling. Patienternas medverkan ska självklart vara frivilligt och resultatet av 

Patientforum behöver vara patienternas erfarenhet av hur verksamheten fungerar, vad som 

kan förbättras, vad som är bra och mindre bra. Vår erfarenhet är att den bild som skapas 

genom forumen är väsentlig för att kunna definiera och utveckla kvaliteten i vården och 

omsorgen.  

 

Patientforums mål är också att engagera alla parter. Patienterna får möjlighet att göra sin 

röst hörd, samt ta del av och lyssna till andra medpatienters synpunkter och verksamhetens 

ledning och personal får en rik informationskälla för verksamhetsutveckling. Målet är att 

identifiera brister, tillgångar och behov i verksamheten, inte att peka ut enskilda personer i 

systemet. Årsvis sammanställs en rapport för verksamheten att använda sig utav i deras 

framtida utvecklingsarbete.  
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Sammanfattningsvis är Patientforum: 

• En metod för löpande dialog om vårdupplevelser, behov och önskemål med aktuella 

patienter. 

• Ett sätt för att öka patientinflytandet och medskapandet av den vård som erbjuds.  

• Ett forum som ägs av patienterna där såväl goda som mindre goda synpunkter kring 

vården kan diskuteras, höras och uppmärksammas.  

• En möjlighet för patienterna att framföra identifierade utvecklings- och 

förbättringsbehov i realtid till vårdenheten. 

• Stärkande för såväl återhämtning som egenmakt för patienten. 

• Ett samlat och ständigt uppdaterat underlag för verksamhetsutveckling, samt ett 

utvärderingsmaterial av såväl vårdenheter som avdelningar. 

• En metod som bidrar till minskade fördomar och negativa attityder bland såväl 

vårdmedarbetare som patienter. 

• En chans för verksamheten att få del av ett representativt underlag som stödjer 

framtagning av arbetssätt för kvalitetsförbättringar utifrån ett patientperspektiv.    

 

Patientforum kan med fördel anpassas till andra verksamheter inom exempelvis kommun 

och kan då kallas brukarforum. 

 

 

Sammanfattning av principerna bakom Patientforum  

Patientforum genom ett organiserat samarbete mellan huvudmän och brukarrörelse lägger 

grunden för en långsiktig etablering av metoden inom verksamheterna. Patientforum enligt 

NSPH Skånes modell som ägs och har utvecklats av brukarorganisationen skapar utrymme 

för patienten att känna sig trygg i sitt deltagande under forumen. Det vittnas om att 

samarbetet mellan brukarorganisationen och verksamheten var Patientforum genomförs 

bidrar till en god motivation och tillit om att det som framförs tillvaratas. Ett oberoende 

inflytande och ägande av metoden leder även till en ökad transparens och trovärdighet av 

det material som framställs. Brukarrörelsens medverkan understödjer också möjligheten till 

det oberoende inflytandets överlevnad, vilken även gäller samtalsledarna som får en chans 

till att bibehålla en sin oberoende roll då brukarrörelsen utgör det kollegiala sammanhanget. 

I brukarrörelsen kan samtalsledaren spegla sin yrkesidentitet och ta del av andra 

samtalsledares erfarenheter ute på vårdenheterna, för att därigenom stödja och utvecklas i 

ett gemensamt sammanhang.  

 

Verksamheternas nära samarbete med brukarrörelsen skapar såväl utveckling som 

mervärden på individ-, verksamhets- och systemnivå. Genom Patientforum i samverkan med 

brukarrörelsen insamlas det senast uppdaterade underlaget för verksamhetsutveckling 

utifrån ett patientperspektiv. Genom detta finns även en möjlighet att tillsammans ta fram 

utvecklingsstrategier med hjälp av aktuella patienters, brukarorganisationens och 

verksamhetens kunskaper.  
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Sammanfattningsvis om principerna bakom Patientforum:  

• Ett samarbete med brukarrörelsen kring Patientforum skapar en stabil grund för ett 

nödvändigt kunskapsutbyte. Genom Patientforum enligt NSPH Skånes modell 

tillvaratas patienternas, brukarorganisationens och verksamheternas erfarenheter, 

vilket resulterar i en patientfokuserad kvalitetsutveckling av vården. 

• Samverkan med brukarrörelsen kring Patientforum skapar utrymme för en trygg och 

förtroendeingivande samtalsmiljö, en miljö där vårdmedarbetare tillsammans med 

de verksamhetsoberoende samtalsledarna möts på en arena som ägs av patienterna.  

• Sammanställt material från Patientforum tillsammans med erfarenheterna från 

samtalsledare och verksamheter bidrar till en dialog för lärande och analys.  

• Samverkan medför en kunskapshöjning för brukarrörelsen om psykiatrins villkor, 

tillgångar och brister. Det bidrar också till ny kunskap och underlag för förbättring av 

vård och omsorg. 

 

 

Sammanfattning om metoden med Patientforum  

Patientforum enligt NSPH Skånes modell är en metod för insamling av idéer, synpunkter och 

önskemål kring såväl vårdavdelningar som vårdenheter från inneliggande patienter inom 

psykiatrin. Samtalen sker i grupp och leds av en samtalsledare med egen erfarenhet av 

psykisk ohälsa. Enhetschef, eller annan icke-behandlande personal deltar i syfte att föra 

anonymiserade minnesanteckningar, samt att delge eventuella förbättringar, åtgärder och 

återkopplingar.  

 

Patientforum erbjuder ett ständigt aktuellt, och samlat underlag för verksamhetsutveckling 

och utvärdering av psykiatrin genom patientinflytande. Insamlad data kan användas för 

förbättrings- och åtgärdsarbete på såväl enhetsnivå som systemnivå.  

 

Patientforum har använts främst inom psykiatrins verksamheter i Skåne men kan med fördel 

även användas inom kommunen. Principen förblir densamma och även uppbyggnaden av 

metoden. En del anpassningar kan behöva göras till den enskilda verksamheten. Vid frågor 

kontakta NSPH Skåne, se; kontaktuppgifter.  

 

 

Sammanfattning av vinster med Patientforum  

Under denna del redogörs det kring de vinster som identifierats för brukarorganisation, 

verksamhet och patient.  

 

Vinster för verksamheten: 
• Ett ständigt aktuellt underlag för varje enhet och dess personal att utvärdera, samt 

utveckla sin verksamhet utifrån ett patientperspektiv.  
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• Ett samlat underlag för verksamhetsutveckling och utvärdering av Psykiatrin. 

 

Vinster för patienterna: 
• Stimulerar förmågan att beskriva sina vardagliga behov, ta initiativ och bidra i ett 

sammanhang där patientens erfarenheter efterfrågas och uppmuntras. 
• En trygg arena för dialog om behov och önskemål, utöver de rent medicinska.  

• Att delta vid Patientforum verkar stärkande för återhämtning, välbefinnande och 

egenmakt för patienten. 

 

För patient-, brukar- och anhörigrörelsen: 
• Ett representativt underlag för samlad analys och generella förslag till 

kvalitetsförbättringar inom psykiatrin. 

 

För alla parter: 
• Bidrar till ett mer dialogbaserat förhållningssätt även utanför själva forumen.  

• Främjar den sociala samvaron mellan patienter.  

• Bidrar till förändrade attityder hos såväl personal som patienter. 

• Höjer statusen på patienternas erfarenheter i relation till forskning och profession. 

• Bidrar till att patientinflytande blir en självklar del i arbetet, från det individuella 

mötet till den strategiska utvecklingen. 

 

 

Metodbeskrivning – Implementering  
Implementering av Patientforum enligt NSPH Skånes modell kan initieras av såväl patient-, 

brukar- och anhörigorganisationer som av verksamheten där metoden ska införas. Om 

intresse finns för Patientforum kontaktas framtagare och ägare av metoden. Erfarenheter 

visar att en framgångsrik implementering förutsätter noggranna förberedelser gentemot de 

verksamheter där Patientforum ska införas. Detta innebär att vårdenheten behöver ha 

kunskap om vad Patientforum är och innebär, vad brukarorganisationen respektive 

verksamheten förväntas göra och inte göra, vad samtalsledarens respektive enhetschefens, 

eller annan icke-behandlande personals roller innebär under forumet. Detta tillgodoses 

delvis genom den introduktion av Patientforum som NSPH Skåne erbjuder verksamheterna 

vid implementeringen, men kräver även att chefer och arbetsledare aktivt sprider 

information och skapar förutsättningar för personalen att tillgodose sig kunskapen om 

Patientforum. 

 

Nedan redogörs de steg som krävs för implementering av Patientforum i en verksamhet: 

1. Samarbetsavtal mellan ideell förening och verksamhet där Patientforum ska 

implementeras. 

2. Rekrytering av verksamhetsledare för samordning av Patientforum.  

3. Rekrytering av samtalsledare genom ideell verksamhet. 

4. Utbildning av samtalsledare i samarbete mellan huvudman och brukarorganisation. 
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5. Avtal för samtalsledare med samarbetspart och ideell verksamhet. 

6. Bestämda arvoderingsrutiner gällande samtalsledare.  

7. Introduktion av Patientforum inför implementering för 

verksamhet/enhet/avdelning/mottagning.  

8. Mallar och material: 

• Informationsblad till enhetschef och personal om Patientforum. 

• Informationsfolder till Patienter. 

• Utvärderingsmall till patienter, samtalsledare och samarbetspart. 

• Affisch om ”Välkommen till Patientforum” för uppsättning. 

• Pärm, inkluderat omslag, för förvaring av minnesanteckningar. 

• Förslagslåda och kuvert för anonyma synpunkter inför Patientforum. 

• Instruktionsmall till förslagslåda. 

• Stödmall till samtalsledare. 

• Arvoderingsblankett/tidrapport för samtalsledare, anpassas utifrån 

överenskommelse kring arvoderingsrutin. 

• Minnesanteckningsmall. 

• Sammanställningsmall för enhet och verksamhetsområde. 

• Sammanställningsmall för Årsrapport. 

• Kontrollista för minnesanteckningar. 

• Översiktslista med kontaktuppgifter till enheter med Patientforum. 

• Powerpointpresentationer för introduktion av Patientforum, samt för 

återkoppling av sammanställningar.  

 

 

Metodbeskrivning – Rekrytering, utbildning och handledning av 
samtalsledare 
Samtalsledare rekryteras och handleds av den ideella föreningen som har ansvar för 

metoden Patientforum. Utbildning utformas och sker i samarbete mellan föreningen och 

verksamheten där Patientforum ska implementeras. Inför införande av Patientforum krävs 

det ett gott lagarbete för att få ut det mesta möjliga av det betydelsefulla arbetet.  

Inför rekrytering av samtalsledare skickas en förfrågan till patient-, brukar- och 

närståendeföreningarna om att blivande samtalsledare sökes. Uppdraget beskrivs, liksom 

kraven på att kunna ansöka.  

 

Exempel på kompetenskrav på blivande samtalsledare kan vara:   

• Ha erfarenhet som brukare, patient eller anhörig  

• Ha ett fördomsfritt förhållningssätt och en positiv attityd gentemot de målgrupper 

som ska mötas 

• Känna trygghet i att kunna samtala med olika typer av människor  

• Vara en god lyssnare 

• Ha förmåga att leda ett samtal  
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• Kunna arbeta X antal timmar under perioden  

• Ha återhämtat sig från tidigare ohälsa  

 

Förslag på innehåll i utbildningen: 
• Om föreningen 

• Bakgrundsinformation om Patientforum 

• Vad är Patientforum 

• Vad är inte Patientforum 

• Samtalsledarens roll och ansvar 

• Verksamhetens roll och ansvar 

• Föreningens roll och ansvar 

• Sammanställningar  

• En samtalsledares erfarenheter  

• Genomgång av stödmall för samtalsledare 

• Rollspelsövningar 

• Handledningsrutiner 

• Frågestund  

• Arvodering 

• Sekretess  

• Kontaktuppgifter 

• Avslutning 

 

Efter teoretisk utbildning sker bredvidgång ute i verksamheten med redan erfaren 

samtalsledare, alternativt med ansvarig för Patientforum. 

 

Tips: Våga komplettera varandra, våga be om stöd och råd! 

 

 

Metodbeskrivning – Information och ansvarsfördelning 
Patientforum är ett forum för löpande dialog mellan dem som ger vård eller stöd – och de 

som tar emot den! 

 

För att kunna bedriva Patientforum enligt NSPH Skånes modell krävs en ansvarsfördelning 

mellan verksamheten där Patientforum ska införas och brukarorganisationen som ansvarar 

för metoden. Det är av stor vikt att det vid alla steg påminns om att det åligger samtliga 

parter att på ett lättbegripligt vis framföra information om vad Patientforum är till möjliga 

deltagare, i såväl muntlig som skriftligt form. Det ska också framgå vilka som genomför 

Patientforum, hur ett forum går till och vad som händer med det som tas upp under själva 

mötet. Broschyrer och informationsblad finns att tillgå vid uppstart av Patientforum och 

dessa ska tillhandahållas av den brukarorganisation som är samarbetspart till verksamheten 
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där Patientforum ska implementeras och erbjudas. Nedan redogörs det för hur 

ansvarsfördelningen mellan brukarorganisationen och verksamheten kan se ut.  

 

Detta behöver verksamheten göra: 
• Informera om Patientforum, motivera patienter till att vilja delta samt bjuda på fika 

under forumen. 

• Enhetschef eller ersättare, med så lite löpande patientkontakt som möjligt, deltar i 

forumet och för minnesanteckningar samt besvarar eventuella frågor som kan 

komma om verksamheten och dess arbete.  

• Arbeta kontinuerligt med de synpunkter som framkommit under Patientforum på 

exempelvis arbetsplatsträffar, där dessa besvaras och beslut om föreslagna 

förändringar kan komma att fattas.  

• Avdelningen ansvarar för att minnesanteckningar, tillsammans med åtgärder och 

återkopplingar sätts in i avsedd pärm, tillgängliga och synliga för patienter och 

personal. Motivering till varför vissa önskemål inte kan tillmötesgå är önskvärt. 

• Ha regelbundna avstämningsmöten med brukarorganisationens ansvariga för 

Patientforum. Detta kan med fördel ske cirka en-två gånger per år, samt vid behov. 

• Betala ut arvode till samtalsledare utifrån överenskommelse. 
• Sätta upp förslagslåda för dem som föredrar att lämna sina synpunkter på sådant vis. 

Kuvert som kan förslutas ska finnas tillgängliga. 

• Skicka vidare minnesanteckningarna inom vårdgivarens organisation enligt 

överenskommen informationsgång, samt till brukarorganisationen som ansvarar för 

Patientforum inom verksamheten. 

 

Vad gör den ideella föreningen: 
• Rekryterar och samordnar samtalsledare genom bland annat utbildning och 

handledning, samt ansvarar för att varje forum är bemannat enligt 

överenskommelse. Samtalsledarna står för att leda forumen ute i verksamheterna.  

• Tar fram och reviderar allt material som behövs för att kunna erbjuda Patientforum 

enligt NSPH Skånes modell. Materialet tillgängliggörs för patienterna med hjälp av 

verksamhetens resurser.  

• Sammanställer minnesanteckningar från samtliga Patientforum för att göra de 

samlade patientupplevelserna användbara i flera delar av organisationen. 

Sammanställning kan ske genom en årsrapport som också förs vidare till 

verksamhetsledning. Mer information om detta i avsnitt;   

• Utvärderar Patientforum genom att insamla enhetschefers, patienters och 

samtalsledares synpunkter för att gemensamt kunna utveckla metoden.  

• Via en arbetsplatsträff och andra forum inom verksamheten återrapporteras innehåll 
från sammanställningar, samt eventuella åtgärder. Genom en workshop och dialog 
tas sedan fokusområden att jobba vidare med under kommande utvecklingsarbete.  
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Metodbeskrivning – Hur går ett Patientforum till 
I god tid innan Patientforum startar påbörjar personalen sin informationsrunda där de aktivt 

bjuder in patienterna till att delta vid Patientforum. Utöver denna påminnelse om att 

Patientforum ska hållas så finns även affischer uppsatta om att en utbildad samtalsledare 

med egen erfarenhet av psykisk ohälsa kommer till avdelningen på bestämd tid och håller i 

ett forum under cirka en timmes tid. På detta forum sitter även en enhetschef eller ersättare 

med och för anteckningar, vilka sedan ligger till grund för utvecklings- och 

förbättringsarbetet i verksamheten. Samtalsledaren har tystnadsplikt och det framkommer 

aldrig vem som har sagt vad för anonymitetens skull. Alla som vill, orkar och mår tillräckligt 

bra är välkomna att delta. Det går också bra att bara vara med även en kortare stund vilket 

innebär att det är helt okej att komma och gå som man vill under Patientforum. Endast 

patienter på själva avdelningen deltar. Patientforum är med andra ord helt och hållet till för 

den som tar emot vård just nu, det är deras erfarenheter och upplevelser som efterfrågas.  

 

När alla är samlade vid mötet så välkomnar och informerar samtalsledaren om vart denna 

kommer ifrån, vad som ska ske och vad patienternas synpunkter används till. Det är av stor 

vikt att redan vid detta steg tydliggöra att samtalsledaren har egen erfarenhet av psykisk 

ohälsa men också av återhämtning. Precis detta har nämligen påvisats vara väldigt 

avgörande i skapandet av ett gott samtalsklimat, en öppen dialog och en önskvärd allians. 

 

Exempel på samtalsledarens inledning vid ett Patientforum:  

”Hej, jag heter ________ och är här från NSPH Skåne för att hålla i Patientforum idag. 

Patientforum är ett samarbete mellan NSPH Skåne – Nationell samverkan för psykisk 

hälsa som är en paraplyorganisation innehållandes olika patient-, anhörig- och 

brukarföreningar, och Psykiatrin. Vi som jobbar som samtalsledare inom NSPH Skåne 

har själv egen erfarenhet av psykisk ohälsa på något vis, samt av återhämtning och kan 

därför relatera till hur det är att befinna sig i en liknande situation som den ni befinner 

er i. Viktigt att poängtera är vi samtalsledare har tystnadsplikt och har skrivit under 

samma sekretessavtal som vårdpersonalen inom Psykiatrin.  

 

Vidare så är Patientforum ett forum som pågår under maximalt en timmes tid och som 

leds utav mig som samtalsledare. Detta forum ägs av er patienter och det som kommer 

att beröras är er vårdupplevelse, vad ni tycker fungerar bra och/eller mindre bra här på 

avdelningen. Vi diskuterar INTE er personliga vårdplanering eller era mediciner utan 

sådant som generellt rör alla på avdelningen så som personal, bemötande, 

information, planering, regler, rutiner, miljö, aktiviteter, kost. 

 

Med oss är också enhetschefen/ersättare xxx (namn) som kommer att anteckna vad ni 

för fram, dock inte vem som säger vad utan alla anteckningar anonymiseras för er 

säkerhet. Enhetschefen kan ibland ge direkta svar på vissa frågor men kommer dock 
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inte att fatta några beslut om förändringar här och nu, utan tar med sig dessa 

anteckningar till andra möten där man kan besluta om olika önskemål och eventuella 

åtgärder.  

 

Det ni tar upp kommer även att skickas vidare till NSPH Skåne där dessa anteckningar 

sammanställs tillsammans med minnesanteckningar från andra enheter inom 

Psykiatrin. Sammanställningarna utgör ett underlag som sedan används för att kunna 

påverka förbättrings- och utvecklingsarbetet av vården med hjälp av patientinflytande 

samt för att öka transparensen. De som nås av era synpunkter är bland andra enhetens 

personal, ledningen och politiker.” 

 

Den som är samtalsledare måste givetvis inte följa texten ordagrant men att vara tydlig kring 

den informationen som behöver ges är viktigt. Det är av betydelse att komma ihåg att 

Patientforum är ett samarbete mellan brukarorganisationen och verksamheten, vilket därför 

kan innebära att enhetschefen eller ersättaren vid tillfälle kan behöva underlätta 

samtalsledarens ledning av forumet, av olika skäl.  

 

Att enhetschefen eller ersättaren har med sig föregående minnesanteckningar krävs för att 

kunna återkoppla kring de synpunkter som tidigare tagits upp, alternativt åtgärder som har 

gjorts. Anteckningarna kan också komma att användas som diskussionspunkter om det 

plötsligt skulle tystna under en lång tid vid mötet. 

 

Samtalsledaren ska:   Samtalsledaren ska inte: 

- Fokusera på patienternas aktuella vårdupplevelse.  - Diskutera, eller ha synpunkter på 

- Leda forumet och uppmuntra patienterna brukarens/patientens läkemedel eller 

till att dela med sig av sina tankar/synpunkter.  behandling.  

- Tydligt informera om vad deltagarnas synpunkter  - Inta en terapeutisk roll. 

används till, och varför de behövs.   - Inte vara partisk.  

- Agera neutral part under mötets gång.  - Inte ta över utan fokusera på 

- Inge trygghet, förtroende och hopp. personens egen förmåga att uttrycka 

- Skapa goda förutsättningar för samtliga att   sina tankar och behov. 

komma till tals. 

 

Forumet handlar om:   Forumet handlar inte om: 

- Patienternas vårdupplevelse såsom - Den egna vårdplanen. 
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Trivsel och trygghet, vårdens och den egna situa- - Medicinering, eller annat 

tionens begriplighet, personalens tillgänglighet och av medicinsk art. 

bemötande, informationsrutiner, patientens  

upplevda behov, vad som fungerar bra 

Vad som fungerar mindre bra.  

- Praktiska frågor såsom möblering, miljö 

aktiviteter, regler, mat och förtäring.  

- Egna formulerade utvecklings- och  

förbättringsförslag.   

 

 

Att komma igång med mötet (om utmaning för igångsättning finns):  

• Använda med fördel föregående minnesanteckningar att diskutera kring. 

• Ställ korta men öppna frågor: 

”Vad är det bästa med att vara här?” 

”Vad skulle kunna bli bättre på avdelningen?” 

”Finns det något ni saknar?” 

”Hur är tillgängligheten till läkare och övrig vårdpersonal?” 

”Vad fungerar bra på avdelningen?” 

”Vad skulle kunna erbjudas eller göras för att optimera din återhämtning här?” 

 

Tips att tänka på under mötet: 

• Försök lyfta enskild patients utlåtande för att skapa en helhetsbild.  

Ex: ”Hur upplever ni andra det kring frukosten? Någon som har en annan 

erfarenhet?” 

• Skapa utrymme för alla att höras. Metoder att använda för att fördela ordet kan vara 

”bordsrundor kring en fråga”, handuppräckning, talarpinne m.m. 

• Om allvarligt personangrepp mot en viss i personalen sker, välj då att fokusera om. 

Exempel: ”Okej, så du upplever att bemötandet bland viss personal inte är bra? På 

vilket sätt visar detta sig? Hur skulle ett bra bemötande kunna se ut? 

Är det någon annan som upplever detsamma eller har en annan åsikt om detta?” 

Uppmuntra gärna patienten till att lämna mer detaljerad information till 

enhetschefen efter mötet, detta för att undvika skapelsen av stor oro och otrygghet 

bland övriga i patientgruppen under och efter forumet.  

 

Att avsluta mötet: 

• Gå igenom dagens minnesanteckningar så att alla är införstådda med, och överens 

om innehållet.   

• Informera om att det på avdelningen finns en förslagslåda för dem som föredrar att 

lämna sina synpunkter i efterhand och anonymt. Kuvert ska finnas att tillgå. 
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• Vid sticktillfällen under året kan en muntlig patientutvärdering, eller utlämning av 

utvärderingsblanketten för Patienter ske i koppling till Patientforum.  

• Tacka patienterna för deras synpunkter och deltagande! ”Ni är de som vet bäst hur ni 

bland övriga i patientgruppen under och efter forumet.  

 

OBS! Minnesanteckningar skickas vidare inom vårdgivarens organisation enligt 

informationsgången, samt till brukarorganisationen som ansvarar för Patientforum.

    

Metodbeskrivning – Hur förs och används minnesanteckningar  
Minnesanteckningarna är grundpelaren för det fortsatta utvecklingsarbetet utifrån ett 

patientperspektiv som kan ske med hjälp av metoden Patientforum. Anteckningarna bör 

utgöra en stående punkt på avdelningens gemensamma arbetsplatsträffar där 

frågeställningar också besvaras och beslut om föreslagna förändringar fattas. 

Minnesanteckningarna ska förvaras synliga tillsammans med avdelningens svar i en pärm ute 

på avdelningen. Det är också av stor vikt att dessa skickas vidare inom, och värdesätts av den 

vårdgivarorganisation som erbjuder Patientforum. För att kunna ta del av vinsterna med 

Patientforum behöver åsikterna från patienterna inte enbart belysas utan också aktivt 

användas i det utvecklings- och förbättringsarbete som sker inom verksamheten. Att 

poängtera är även att det åligger verksamheten som erbjuder Patientforum att också 

återkoppla till patienterna kring deras frågor och önskemål som förmedlats. Utöver att 

minnesanteckningarna delas inom den egna organisationen måste dessa även sändas vidare 

till brukarorganisationen som ansvarar för Patientforum i den enskilda verksamheten. 

Brukarorganisationen samlar ihop materialet från samtliga Patientforum inom 

vårdorganisationen och sammanställer dessa så att även andra chefer inom psykiatrin, samt 

även politiker, kan ta del av patienternas samlade erfarenheter och åsikter. Detta görs i syfte 

att förbättra vården och utveckla förutsättningarna för den som nyttjar vården.  

 
Exempel på innehåll i minnesanteckningsmall: 
 

”Minnesanteckningar Patientforum 

(Döp det sparade dokumentet till t.ex.: ”verksamhetsområde, avdelning, datum”) 

 

Avdelning och verksamhetsområde:  

Antal deltagare:  

Forumledare:  

Enhetschef:  

Datum:  
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Återkoppling i relation till tidigare Patientforum (exempel: åtgärder, varför vissa 

saker inte kan genomföras, vad som har tagits vidare och vart det har tagit vägen.) 

 

Beskrivning av saker som har framkommit under dagens Patientforum (exempelvis 

på områden: mat, aktiviteter, miljö, bemötande, tillgänglighet, rutiner, regler): 

 

Övrigt” 

 

 

Metodbeskrivning – Hur en årsrapport uppstår och förslag på innehåll  
Årsrapporten består av fasta specifika delar. Rapporten är tänkt att kunna användas på flera 
nivåer varav de olika delarna redovisas som oberoende av varandra. Exempel så ska en 
verksamhetsområdesansvarig kunna använda sammanställningen på 
verksamhetsområdesnivå utan att behöva ta del av enhetsnivån, om ej detaljerad 
information för enskild enhet skulle efterfrågas. Om denna kunskap är nödvändig finns dock 
informationen tillgänglig.   

 
1. Rapportinnehåll  

Sammanställningar uppdelas i: 
1. Enhet/avdelning/mottagning, verksamhetsområde, regionövergripande, 

utvärderingar med patienter och enhetschefer. 
 
Enhetsnivå (Steg 1):  

1. Inkomna synpunkter uppdelas områdesvis, exempel: Bemötande, kost och 
aktivitet.  

2. Önskemål från patienter följer efter redovisning av varje ämnesområde. 
3. Förbättringar, återkopplingar och åtgärder från verksamhet följer efter önskemål. 
4. Varje ämnesområde sammanfattas och används i steg 2 av rapporten. 

 
Verksamhetsområdesnivå (Steg 2): 

1. Baseras på sammanfattningar av ämnesområden utifrån 
enhetssammanställningar, uppdelas områdesvis. Under vart ämnesområde 
redovisas varje avdelning med en avslutande sammanfattning som inkluderar 
citat. Sammanfattningen används i steg 3 av rapporten. 

2. Utvecklingsförslag på verksamhetsnivå följer under varje ämnesområde. 
3. Verksamhetsgenerella förbättringar, återkopplingar och åtgärder följer under 

varje ämnesområde. 
 
Regionövergripande nivå (Steg 3): 

1. Baseras på sammanfattning av ämnesområden utifrån 
verksamhetsområdessammanställningar, uppdelade områdesvis. Under vart 
ämnesområde redovisas varje verksamhetsområde med en avslutande 
sammanfattning. 

2. Utvecklingsförslag på regionövergripande nivå följer under varje ämnesområde. 
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3. Generella regionövergripande förbättringar, återkopplingar och åtgärder följer 
under varje ämnesområde.  

 
Utvärderingar (Steg 4): 

1. Sammanställda utvärderingar Patienter 
2. Sammanställda utvärderingar Enhetschefer 

 
2. Powerpoint grundmallsinnehåll (Enhet/Verksamhetsområde/Regionövergripande)  

• Enhet/avdelning/mottagning: sammanfattning ämnesområde, önskemål, 
förbättringar, åtgärder och återkopplingar områdesvis. 

• Verksamhetsområde: sammanfattning ämnesområde, utvecklingsförslag, 
förbättringar, åtgärder och återkopplingar områdesvis. 

• Regionövergripande: sammanfattning ämnesområde, utvecklingsförslag, 
förbättringar, åtgärder och återkopplingar områdesvis. 

På samtliga nivåer redovisas också kort om Patientforum, tillvägagångssätt samt eventuella 
citat från patienter och enhetschefer.  
 
 

Metodbeskrivning – Handledning av samtalsledare 
Handledning av samtalsledare sker inom den ansvariga brukarorganisationen och arvoderas 

av den part som överenskommelsen kring Patientforum anger. Frekvensen kring 

handledningstillfällena anpassas utifrån det uttalade behovet men kan med fördel ske cirka 

en gång per månaden. Vid dessa tillfällen deltar ansvariga för Patientforum, samt de aktiva 

samtalsledarna. Syftet med mötena är att ha regelbunden kontakt för att kunna ta upp 

eventuella utmaningar och frågeställningar, för att delge information och för att främja 

kompetensutvecklingen hos samtalsledarna. Vad som tas upp under mötena har sin 

utgångspunkt i en dagordning, som förbereds med punkter från både ansvariga för 

Patientforum och samtalsledare. Under mötet utses den som för att minnesanteckningar, 

vilka sänds ut till samtliga deltagare efter handledningstillfället. Utkast på dagordning skickas 

ut cirka en vecka innan aktuell handledningsträff och de som då har tillägg mailar in dessa 

punkter senast tre dagar innan mötet. Slutgiltig dagordning kan förslagsvis skickas ut senast 

dagen innan handledningstillfället.  

 

Under handledningsträffarna kan ansvariga för Patientforum med fördel använda en del av 

tiden till att kompetensutveckla samtalsledare i samarbete med den verksamhet där 

Patientforum drivs. Viktigt att åter påminnas om är att samarbetet mellan 

brukarorganisationen och vårdorganisationen också innebär en god möjlighet för 

tillvaratagning av varandras kompletterande kunskaper. Nyttja gärna varandra i de goda 

syften som går att finna.  

 

Exempel på dagordning vid handledningstillfälle: 

 ”Kallade:  
Närvarande:  
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Frånvarande:  
 
§1. Mötets öppnande 

Samtliga samtalsledare hälsas hjärtligt välkomna!  

 
§2. Ansvariga för Patientforum informerar 

 
§3. Samtalsledarna informerar 

A. Samtliga samtalsledare berättar kort om gällande arbetssituation och 

tankar, mötet med personalen och patienterna, samt formulerar en 

eventuell frågeställning att lyfta i gruppen.  

 

B. Reflektion kring frågeställningar som lyfts.  

 
§4. Tankar kring dagens handledning (vad har varit bra respektive mindre bra, 

vad tas med från denna träff, vad önskas inför nästa/kommande tillfällen osv.)   

 
§5. Utbildnings- och utvecklingsbehov 

 

§6. Övrigt 

 
§7. Nästa handledningstillfälle 

Datum och Tid:  
Plats:” 
 

 

Vad som kan framkomma genom Patientforum 
Genom Patientforum får verksamheten en möjlighet att tillvarata synpunkter, 

utvecklingsförslag och goda som mindre goda erfarenheter från patienterna. I många fall rör 

det allt från praktiska detaljer på avdelningen till ett upplevt behov av större 

systemförändringar. Nedanstående punkter redogör sammanfattat och övergripande de 

mest generella sakerna som kan framkomma genom Patientforum.  

   

• Generellt anser man sig bli lyssnad till, sedd och väldigt bra bemött av personalen 

inom verksamheterna (men utmärkande undantag finns). 

• Generellt önskar man tydligare information vid inskrivning, samt under vistelsen, om 

bland annat regler och rutiner. Detta både muntligt och skriftligt, vid upprepade 

tillfällen.  
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• Generellt önskar man bättre dialog och delaktighet i relation till sin egen vårdplan.  

• Generellt önskas fler samtal med vårdpersonal, såväl spontana som schemalagda.   

• Generellt efterlyser man fler aktiviteter och mer tillgång till utomhusvistelse. 

• Generellt önskas en större kontinuitet i relation till läkare. 

• Generellt efterfrågar man möjlighet till att kunna välja mellan olika 

behandlingsalternativ. 

• Generellt anses den fysiska miljön vara betydelsefull. 

• Generellt vill man få hjälpa till med matlagning, städning och hushållssysslor. 

• Generellt önskas en bättre samverkan mellan olika huvudmän.  

• Generellt önskar man bättre förberedelser inför livet utanför psykiatrin, kunskap om 

ekonomiska aspekter och uppbyggnaden av ett socialt nätverk. 

• Generellt önskar man att vården skapas efter, eller kring individen och inte individen 

efter, eller kring vården.    

• Man efterlyser mer och bättre information om:  

- Olika patientföreningar 

- Sina rättigheter och skyldigheter  

- Individens egna möjligheter och vägen framåt 

 

Förbättrings- och utvecklingsarbete i samband med Patientforum 
Samverkan som är en del av ledorden i metoden Patientforum innebär också ett ansvar för 

själva psykiatriverksamheten att påbörja, åtgärda och återkoppla kring de olika förbättrings- 

och utvecklingsområden som lyfts av patienterna. Verksamheter som idag erbjuder 

Patientforum återkopplar, hanterar samt i största möjliga mån tillgodoser patienternas 

önskemål. Exempel på förbättringar och åtgärder som skett i samband med Patientforum är 

följande:  

• Elektronisk utrustning har införskaffats, alla på avdelningen ska under vistelsen ha 

tillgång till viss utrustning oavsett ekonomisk situation. 

• Utökning av gruppaktiviteter och social träning för främjandet av återhämtning. 

• Förbättrade rutiner kring samtal och stöd, vid och efter traumatiska händelser.  

• Uppstart av grupper kring Återhämtningsguiden (Material framtaget och utformat av 

NSPH Skåne, se länk för mer information; http://www.aterhamtningsguiden.se/Om-

terhaemtningsguiden/. 

• Utveckling av kontaktmannaskap och arbetet med vårdlag. 

• Kunskapsutbyte mellan vårdavdelningar utifrån patienters önskemål. 

• Målning av väggar, beställning av nya möbler, gardiner m.m. för att skapa en mer 

hemlik miljö där patienterna trivs och kan återhämta sig.  

• Utökad tillgång till samtal med vårdpersonal. 

• Inköp av motionscykel, yogamatta, kilkuddar, Chromecast etc. 

• Patientlagen utskriven och tillgänglig för alla, genomgång ges.  

http://www.aterhamtningsguiden.se/Om-terhaemtningsguiden/
http://www.aterhamtningsguiden.se/Om-terhaemtningsguiden/
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• Infobroschyrer med namn på kontaktpersonerna har framtagits, liksom rutiner för 

mötet mellan kontaktperson och patient för ökad trygghet. 

• Skärpta direktiv till personalen angående bemötande och sekretess.  

• Förbättrade rutiner kring samverkan mellan vårdavdelning och kommun.  

 

Utöver verksamheternas ansvar finns det en del områden som lyfts vid Patientforum men 

som ligger utanför psykiatrins resurser att lyfta och/eller mandat att besluta kring. Detta tar 

brukarorganisationen vidare till bland annat politiker på olika nivåer. Några exempel på 

röster från patienter som förts vidare med god genomslagskraft är följande: 

• Upprepade upplevelser av ekonomisk påfrestning och stress i relation till vårdavgifter 

för sluten psykiatrisk tvångsvård framkommer. Brukarorganisationen tar upp dialog 

med politiker för att framföra de utmaningar och konsekvenser som kommer med att 

avgiften åläggs individer som inte har möjlighet att betala den.  

• Röster kring rädsla för vårdval inom visst område hördes från patienter, vilket 

ålagdes brukarorganisation att framföra till politiker innan beslut fattades.  

• I riksdagen delades våra barn- och ungas röster utifrån Patientforums material. Vad 

som ansågs viktigt, vilka behov som fanns och vad som saknades fick höras och 

lyssnas till, direkt utformat efter deltagarna vid Patientforum inom barn- och 

ungdomspsykiatrin. Länk till framträdande; https://www.riksdagen.se/sv/webb-

tv/video/oppen-utfragning/oppen-utfragning-om-psykisk-halsa-i-ett-

agenda_H7C220200123ou1?fbclid=IwAR1rqO3g0n9dZrF93ZbIZ005KcZqg4B5Vd27uq

73u2V54OBARLM6rUT2Dwk 

  

Röster från deltagare om Patientforum 
Utifrån utvärderingar som har genomförts med deltagande patienter vid Patientforum anses 
denna mötesform skapa utrymme för en verkligt öppen dialog där synpunkter, önskemål och 
behov kan framföras utan något dömande. Forumet är ett avbrott i vardagen inne på 
avdelningarna, där blir man lyssnad till och accepterad för den man är. Patientforum inger 
även ett hopp och en känsla av att kunna påverka utvecklingen av vården. Det framkommer 
att samtalsledarna ofta ses som goda förebilder då de har egen erfarenhet av psykisk ohälsa 
och av återhämtning från denna. Att de har upplevelser av psykiatrin bidrar till en känsla av 
förståelse mellan nuvarande patienter och samtalsledare, atmosfären anses vara trygg just 
genom detta.  
 
Patientforum främjar också det sociala samspelet mellan patienterna på avdelningarna vilket 
uttryckts vara bidragande till en snabbare återhämtning.   
 

”Patientforum är absolut nödvändigt för att saker ska komma fram och lyssnas till.”  

 

”Nyttigt forum, bra med människor som kan relatera till oss i denna problematik.” 

 

”Bra att bli lyssnad på, öppen dialog.” 

https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/oppen-utfragning/oppen-utfragning-om-psykisk-halsa-i-ett-agenda_H7C220200123ou1?fbclid=IwAR1rqO3g0n9dZrF93ZbIZ005KcZqg4B5Vd27uq73u2V54OBARLM6rUT2Dwk
https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/oppen-utfragning/oppen-utfragning-om-psykisk-halsa-i-ett-agenda_H7C220200123ou1?fbclid=IwAR1rqO3g0n9dZrF93ZbIZ005KcZqg4B5Vd27uq73u2V54OBARLM6rUT2Dwk
https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/oppen-utfragning/oppen-utfragning-om-psykisk-halsa-i-ett-agenda_H7C220200123ou1?fbclid=IwAR1rqO3g0n9dZrF93ZbIZ005KcZqg4B5Vd27uq73u2V54OBARLM6rUT2Dwk
https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/oppen-utfragning/oppen-utfragning-om-psykisk-halsa-i-ett-agenda_H7C220200123ou1?fbclid=IwAR1rqO3g0n9dZrF93ZbIZ005KcZqg4B5Vd27uq73u2V54OBARLM6rUT2Dwk
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”Bra och vi kan prata om helt olika saker och upptäcka att vi patienter har mycket 

gemensamt.” 

 

”Samtalsledaren är proffsig och trevlig, bryr sig om patienternas välmående.” 

 

”Skönt att få en chans att förbättra, påverka och förändra.” 

 

”Patientforum känns hoppfullt.” 

 

”Det känns bra att samtalsledaren har egen erfarenhet.” 

 

”Under Patientforum får man säga vad man tycker utan att det tolkas fel.” 

 

Röster från vårdmedarbetare om Patientforum 
Utifrån utvärderingar som har genomförts med deltagande vårdmedarbetare vid 
Patientforum anses denna mötesform skapa utrymme för att ge kunskap om den 
patientupplevda utvecklingspotential verksamheten har. Forumet bidrar till att erbjuda 
verktyg för förbättring, utveckling och förändring men också till att uppmärksamma de delar 
av verksamheten som patienterna uppskattar. Samverkan med brukarorganisationen anses 
kunna bidra till en mer neutral och lugn samtalsmiljö under Patientforum. Under dessa kan 
deltagarna tryggt dela med sig av sina synpunkter och vårdmedarbetaren för möjlighet att 
en kompletterande sida av individen och inte enbart sjukdomen. Förändrade attityder och 
bättre relationer skapas inte enbart mellan patienter utan också mellan patienter och 
personal. Alla anses komma till tals och våga yttra sig vilket leder till trovärdiga åsikter att 
basera verksamhetens vidare förbättringsarbete på. Patientforum som metod upplevs 
meningsfull för alla parter, patienter, brukarorganisationer, verksamheter och politiker.   
 

”Genom detta forum kommer jag närmre patienterna och det känns bra då jag inte 

jobbar patientnära i vanliga fall. Alla kommer till tals och vågar komma till tals där.” 

 

”Tycker att det är bra med Patientforum, patienter som ofta är tysta på avdelningen kan 

komma till tals där.” 

 

”Positivt att samtalsledaren har egen erfarenhet.” 

 

”Patientforum är bra, och framförallt en viktig del i avdelningens förbättringsarbete.” 

 

”Patientforum är avslappnat och naturligt och även jag får då positiva kommentarer till 

mig. Är oftast mig patienter vänder sig till med problem annars.” 
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”Det är trevligt att få se mer av människan patienten, att få umgås med den friska sidan 

hos individen.” 

 

”Forumen ger mig mycket verktyg. Personalen är ju här för att vårda patienterna och 

upplever patienterna att något inte är bra, måste vi se över detta, vilket vi också gör.” 

 

”Nästa planeringsdag kommer halva dagen att utgå från anteckningarna från 

Patientforum.” 

 

”Meningsfullt med patientdelaktighet i utvecklingsarbetet.”  

 

”Jättespännande! En kompletterande bild av människan.” 

 

”Jag tycker det är bra att personalen vet att vi har Patientforum, där patienterna får 

uttrycka vad de känner och upplever på avdelningen.”     

 

”Bra för Patienterna att känna att det finns möjlighet att påverka och att ha en 

direktdialog med verksamhetsledningen via enhetschefen och brukarorganisationen.” 

 

”Patientforum är ett verktyg i form av att jag får till mig konstruktiv kritik om saker som 

inte fungerar. Det är alltid bra att ha ett patientperspektiv med. Det är också väldigt 

trevligt att få höra allt positivt patienterna har att säga och att kunna sprida detta vidare 

till personalen.”  

 

Kontaktuppgifter 
Verksamhetsledare  

Michelle Nilsson 

E-mail: michelle@nsphskane.se  

Telefon: 070 – 034 01 33 

 

NSPH Skånes kansli 

E-mail: kansli@nsphskane.se 

Hemsida: www.nsphskane.se/patientforum  
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