
Syftet med undersökningen
Enligt de nyligen reviderade riktlinjerna för SIP i länet ska det vartannat år genomföras en 
brukarrevision. Syftet med uppdraget är att undersöka om förbättringsarbetet med SIP har 
gett effekt samt att få en utgångspunkt för kommande undersökningar. Målet är att bidra till 
utvecklingen av SIP för barn och ungdomar i regionen.

Vi vill ha barns, ungdomars och vårdnadshavares perspektiv på hur SIP fungerar. Därför har vi gjort 
två enkäter – en som riktar sig till barn och ungdomar under 25 år som har fått en SIP och en som 
riktar sig till föräldrar/vårdnadshavare. Vi ska också genomföra uppföljande, fördjupande intervjuer. 
Resultaten sammanställs i en rapport med åtgärdsförslag som läggs ut på nsphvastragotaland.se och 
vardsamverkan.se. Resultaten presenteras även för Styrgrupp psykisk hälsa i december 2021. 
 
Vill du hjälpa oss?
Vi skulle vara mycket tacksamma för hjälp med att sprida information om den kommande 
brukarrevisionen och enkäterna till vår målgrupp som du möter i din verksamhet. 

Enkäten till barn och ungdomar hittar du på denna länk
Enkäten till förädrar/vårdnadshavare hittar du på denna länk

Kontakta oss om du själv är intresserad av att besvara enkäten eller om du har andra frågor 
eller funderingar om brukarrevisionen. Du når oss via e-post: agneta@nsphvastragotaland.se / 
annakarin@nsphvastragotaland.se eller telefon: 072-711 36 56.

    Vänligen,
           Agneta Persson och Anna-Karin Engqvist

Brukarrevision av SIP (Samordnad individuell 
plan) för barn och ungdomar i Västra Götaland

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) Västra Götaland och Göteborg 
gör under hösten 2021 en brukarstyrd brukarrevision för att ta reda på hur SIP 
(samordnad individuell plan) fungerar för barn och ungdomar i Västra Götaland. 
Vi skulle uppskatta din hjälp med att sprida information om brukarrevisionen samt 
enkäterna till vår målgrupp som du möter i er verksamhet.

 Vad är brukarstyrd brukarrevision?
 Brukarstyrd brukarrevision är en
 kvalitetsundersökning av en psykiatrisk
 eller socialpsykiatrisk verksamhet. Unikt för
 brukarstyrda brukarrevisioner är att de
 genomförs av personer med egen erfarenhet 
 av psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning.

Vilka är vi?
Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa 
Västra Götaland och Göteborg är en 
paraplyorganisation för 16 patient-, brukar- 
och närståendeföreningar inom området 
psykisk hälsa i Göteborg och Västra Götaland.   
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