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Inbjudan till fokusgrupp, enskilda telefonintervjuer eller att 
lämna skriftliga svar

Revisorerna i landstinget i Uppsala län har beslutat att granska om ”landstinget säkerställer att vuxna 
med psykisk ohälsa i Uppsala län ges en ändamålsenlig och säker vård samt om det samarbete som 
sker med länets kommuner är effektivt och tillförlitligt”. Capire Consulting har fått i uppdrag att 
genomföra denna granskning. För att kunna besvara frågorna behöver vi bland annat få kontakt med 
personer som har egen upplevd erfarenhet av den psykiatriska vården i Uppsala läns landsting.

De frågor som endast personer med egen erfarenhet av psykiatrin kan besvara är bland annat:

 Har personalen tagit tillräcklig hänsyn till dina erfarenheter när det gäller ditt tillstånd och din 
vård och behandling?

 Har du träffat samma personal så mycket som du önskar?
 Har väntetiderna till vård och behandling varit acceptabla?
 Har du fått veta vart du kan vända dig om du behövt hjälp eller hade ytterligare frågor efter 

besöket?
 Har du känt dig delaktig i vårdplaneringen så mycket som du önskat?
 Har läkare förklarat varför du skulle ta de läkemedel du fått på ett sätt som du förstått?
 Om du behövt akut hjälp, hur tycker du att det fungerat? 
 Tycker du att samverkan mellan olika delar inom sjukhuset eller mellan din mottagning och andra 

verksamheter (t ex vårdcentral, socialtjänsten, boendestöd) fungerar tillfredställande i ditt fall? 
 Har personalen tagit tillräcklig hänsyn till dina närståendes kunskap och erfarenhet av ditt 

tillstånd och din behandling?

Vi föreslår tre olika sätt att få lyssna på dig som har egna erfarenheter av psykiatrin, antingen:

 genom att vi gör en intervju på telefon (cirka 30 minuter)
 eller att du skriver du ner dina synpunkter på ovanstående frågor och mailar till oss
 eller att vi samtalar om ovanstående frågor i en fokusgrupp i Uppsala där flera 

deltagare träffas under cirka en och en halv timme

Intervjuerna och/eller fokusgruppen kommer att genomföras av Pia Lidwall och Carin Magnusson.
Det som var och en säger eller skriver är sekretessbelagt. De samlade intervjuerna/fokusgruppen/
dina skriftliga synpunkter kommer t ex att redovisas som: "Ett fåtal menade att..." eller "De flesta 
hade erfarenhet av...". 

Våra kontaktuppgifter är: 
Pia Lidwall Carin Magnusson
e-post: pia.lidwall@capire.se carin.magnusson@capire.se
Mobil: 076/948 61 61 Mobil: 070/245 33 59

Vi hoppas du har möjlighet att medverka. För att du tar dig tid så ger vi ett arvode om 150 kr. 
Återkom gärna så snart du har möjlighet med vilka tider du kan genom att svara på detta mail. Om 
något är oklart är du välkommen att ringa eller maila oss. 

Stort tack på förhand

Pia Lidwall Carin Magnusson


