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Brukarrevisonsprojektet har som övergripande mål att bidra till en ökad brukarmedverkan i 

socialtjänstens verksamheter i Dalarnas kommuner samt i närliggande verksamheter inom Landstinget 

Dalarna. Projektets uppdragsgivare är chefsgruppen vid Region Dalarna och projektets målsättning är 

att bistå med att skapa en kompetensbank och en hållbar organisation för en 

brukarrevisionsverksamhet i Dalarna
1
.  

Brukarutbildningen  

I projektarbetet ingår att genomföra två brukarutbildningsgenomgångar på totalt fyra heldagar vardera: 

Utbildningssatsning 1.startade på hösten 2013 och bidrog till att totalt 13 personer genomgick 

brukarrevisionsutbildningen. De tre verksamheterna som erhöll revision var Johannagården i Avesta 

som är ett kommunalt heldygnsboende, en geriatrisk avdelning på Avesta lasarett samt avdelning 65 

på Falu lasarett som är en avgiftnings- och beroendeenhet.  

Utbildningssatsning 2.startade på våren 2014 och ledde till att 7 personer fullföljde 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. Dessa rapporter kommer inom kort att publiceras på SUD:s 

hemsida.  

Förslag på uppdrag under en övergångsperiod januari-juni 2015  

Högskolan föreslås genomföra ytterligare en brukarrevisonsutbildning under våren 2015, därefter 

handleda revisorer som så önskar det i deras rapportskrivande. Förslagsvis två revisioner till under 

våren 2015. Under våren 2015 föreslås också högskolan anordnar en kompetensutvecklingsdag för 

utbildade brukarrevisorer. Utöver detta föreslås att Högskolan bistår i processarbetet med att förankra 

brukarprojektet i vuxenskolans regi under ett uppbyggnadsskede under perioden jan-juni 2015.   

 

Övriga aktiviteter i brukarrevisionsprojektet 

Under det gångna året har det planerats och genomförts en brukarnätverksträff. Syftet med mötet var 

bland annat att stärka och stödja det nätverk av revisorer som hittills genomgått utbildningen.  

 

Projektledningen har allteftersom arbetet fortskridit samlat in synpunkter från revisorerna gällande 

revisionsarbetet. Utifrån detta har ett antal stöd- avtals-dokument arbetats fram. Dessa är tänk att ge en 

underlättande struktur för revisonsarbetet.  

 

Inom kort kommer en färdigställd slutrapport över brukarrevisionsprojektet att presenteras. I denna 

rapport presenteras samtliga aktiviteter som genomförts i projektets regi. Rapporten avslutas med en 

presentation av två möjliga alternativa beslut, vilka SUD rådet föreslås ta i beaktande vid 

beslutsfattande den 21 november år 2014.    

                                                           
1 Den kunskap som projektet förväntas bidra med är värdefull utifrån flera aspekter. Dels för att brukarmedverkan ses såsom en viktig 

kompontent i en evidensbaserad praktik. Tillsammans med bästa tillgängliga kunskap och professionell expertis, är brukares erfarenheter en 

viktig kunskapskälla när det gäller att utveckla en samlad kunskapsbildning. En annan viktig aspekt är att samhällets brukarrörelser alltmer 

efterfrågar inflytande och medverkande i frågor som rör verksamhet och organisation gällande vård och omsorg. Ett annat viktigt incitament 

är också att det från regeringshåll (S2011/986/FST) framhålls att brukarinflytande skall beaktas i alla former av vård. Erfarenheter som utgår 

från projektarbetet kommer att ligga till grund för att tillförsäkra att brukarna i framtiden, mer självständigt skall kunna arbeta med 

brukarstyrda brukarrevisioner. 

 

 


