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Användartest av www.vardochinsats.se
WEBBPLATS FÖR NATIONELLA VÅRD- OCH INSATSPROGRAM FÖR PSYKISK HÄLSA
Webbplatsen www.vardochinsats.se ska bli ett stöd för personal i eller inför mötet med patienter och
brukare. På webbplatsen finns information om kunskapsbaserade insatser för individer med olika typer av
psykisk ohälsa.
Innehållet utgår från myndigheters nationella riktlinjer och är målgruppsanpassat för olika
personalkategorier, med fokus på insatsers viktigaste beståndsdelar och Hur en insats utförs. Att alla
insatser finns listade på ett och samma ställe för olika verksamheter och professioner kan främja
samverkan och samsyn utifrån patienters och brukares behov.
Webbplatsen är provisorisk. För mer information om arbetet se www.uppdragpsykiskhalsa.se (Sveriges
Kommuner och Landsting)
Tack för att du bidrar till att förbättra webbplatsen!
Vid frågor kontakta helena.orrevad@skl.se
Instruktion för testanvändare
Alternativ 1. Inför eller i mötet med verklig
patient/brukare




Gå till webbplatsen www.vardochinsats.se
Utifrån kunskap om patienten/brukaren,
pröva att söka fram information som är
användbar inför eller i ert möte.
Besvara frågeställningar nedan via
enkätlänken:
https://goo.gl/forms/CXHIuxQHsQes0
J0R2
Där

Alternativ 2. Fiktiva typfall
Enskilt eller i grupp (t ex på workshop eller i
samband med APT)
 Gå till webbplatsen www.vardochinsats.se
 Läs typfall 1 riktat till din
verksamhet/befattning (se typfall på
www.vardochinsats.se) och besvara
nedanstående frågeställningar genom att
skriva in ditt/gruppens svar i enkäten:
https://goo.gl/forms/CXHIuxQHsQes0
J0R2

1. Lista de intressanta insatser (namn på rubriker) du hittade på www.vardochinsats.se
2. Blev du hjälpt av faktainnehållet?
3. Speglar innehållet din/er verklighet? (Överensstämmer insatserna med sättet som du/ni arbetar
idag?)
4. Upplever du att det finns någon risk för missförstånd eller felaktigt utfört arbete till följd av
innehållet?
5. Övriga kommentarer


Upprepa gärna för några fler
patienter/brukare. Öppna enkätlänken på
nytt för varje nytt testfall.
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Upprepa för övriga typfall riktade till din
verksamhet/befattning. Öppna
enkätlänken på nytt för varje nytt typfall.

