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Förord  

Idag saknar många kommuner de förutsättningar som krävs för att följa upp 
klientarbetet och om de insatser som ges förbättrar klienternas situation. De 
uppgifter som dokumenteras i personakterna är inte alltid de som är de mest 
relevanta för att belysa klientarbetet och det kan också vara svårt att sam-
manställa dessa uppgifter på gruppnivå med syfte att få en bild av verksam-
hetens resultat i förhållande till klienternas behov. Sådana sammanställningar 
är nödvändiga för att kunna följa upp de insatser som genomförs. Social- 
styrelsen har därför utvecklat ett datorstöd för systematisk uppföljning som 
kan användas av alla verksamheter som vill testa att bedriva uppföljning.   

I denna manual finns, förutom en kort introduktion, en beskrivning av de 
uppgifter som kan registreras i SU-Pilot och information riktad till verksam-
heter som planerar att använda SU-Pilot. 

SU-Pilot består av en programvara med ett formulär för registrering och 
sammanställning av generiska uppgifter av relevans för uppföljning. Uppgif-
terna kan anpassas till olika verksamheter. Programvaran kan laddas ned utan 
kostnad. 

SU-Pilot är ett stöd för att arbeta med verksamhetsutveckling och kvalitet i 
det arbete som bedrivs, inte en vägledning i hur det arbetet ska bedrivas.  

Ansvarig för projektet har varit Jenny Nybom och Johan Glad, enheten för 
kunskapsutveckling, avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänsten. 
Programvara och gränssnitt har utvecklats av Janos Nagy och Mats Hillborg, 
enheten för kunskapsutveckling, avdelningen för kunskapsstyrning för soci-
altjänsten.  
 
Avdelningschef 
Jenny Rehnman 
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Introduktion  
– systematisk uppföljning 

Systematisk uppföljning är en viktig del i socialtjänstens kvalitetsarbete och 
utvecklingen av en evidensbaserad praktik. Väl genomförd kan uppföljning 
leda till bättre kunskap om de insatser som verksamheten erbjuder avseende 
deras nytta för de egna brukarna samt deras kostnadseffektivitet. De kan 
också leda till bättre kunskap om brukarnas behov och om huruvida de får 
den hjälp som de behöver. Denna kunskap kan också ge ledning och nämnd 
ett säkrare underlag för beslut om resurser och insatser. 

Systematisk uppföljning innebär att individbaserade uppgifter dokumente-
ras systematiskt och kontinuerligt så att man fortlöpande kan följa upp resul-
tatet av det arbete som utförs. Det går att följa förändringar i brukarens situ-
ation om samma uppgifter dokumenteras på ett liknande sätt under arbetets 
gång, till exempel före, under och efter insats. Information kan sammanstäl-
las och användas som underlag i verksamhetens kvalitetsarbete.  

Om informationen sammanställs för samtliga eller vissa grupper av bru-
kare kan verksamheten få en samlad bild av hur det går för olika grupper av 
brukare, om verksamhetens insatser för en viss målgrupp fungerar eller om 
insatserna behöver utvecklas eller bytas ut.  

Brukarnas uppfattning är en viktig aspekt av kvalitet på insatserna och där-
för ingår enkäter för brukaruppföljning som en del i Socialstyrelsens verktyg 
för systematisk uppföljning.  

Om kunskap som baseras på resultat av det egna arbetet samlas med en 
viss systematik kan kunskapsbasen utvecklas till beprövad erfarenhet, som 
kan användas i utvecklingen av verksamheten. På så sätt skapas underlag för 
beslut om insatser, resursallokering och andra prioriteringar. 

SU-verktyg 
Trots att mycket arbete ägnas åt dokumentation i socialtjänsten arbetar man 
oftast inte med systematisk uppföljning och mått, som innebär att likartade 
uppgifter registreras på ett liknande sätt för grupper av klienter, vilket möj-
liggör uppföljning på både individ- och gruppnivå. Socialstyrelsen har därför 
påbörjat ett arbete med att utveckla verktyg för systematiskt uppföljning, så 
kallade SU-verktyg. SU-verktygen är ett försök att erbjuda socialtjänsten 
möjligheter att på ett kostnadseffektivt sätt förbättra sin kompetens i att regi-
strera, sammanställa och analysera systematiskt insamlad information om 
resultatet av det arbete som genomförs i verksamheten. Med verktygen är det 
också möjligt att göra avgränsade uppföljningar av kvalitet under exempelvis 
en viss tidsperiod.  

En förhoppning är att SU-verktygen på sikt ska kunna bidra till att fler 
verksamheter använder systematisk uppföljning till nytta för såväl brukarna 
som för verksamheterna. Förhoppningsvis kommer det också att leda till att 
kompetensen vad gäller att ställa krav på befintliga dokumentationssystem 
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förbättras. På sikt är det önskvärt att möjligheten till systematisk uppföljning 
finns integrerad i verksamheternas ordinarie system, med sammanställningar 
av uppgifter som är nära tillgängliga för verksamheterna i deras utvecklings-
arbete.   

Ett SU-verktyg består av:  

• Programvaran SUreg.  
• Ett formulär som distribueras med programvaran SUreg, där ett antal för-

valda uppgifter om enskilda klienter är möjliga att registrera.  
• En manual som beskriver innehåll och användning av verktyget. 

SU-Pilot är ett generellt utformat verktyg för systematisk uppföljning som 
innehåller uppgifter relevanta för systematisk uppföljning. Det innebär att in-
nehållet inte är specifikt anpassat till ett särskilt sakområde utan kan anpassas 
till och användas i de flesta verksamheter. Anpassade verktyg har utvecklats 
för verksamheter som arbetar med våldsutsatta respektive våldsutövare 
(SUV) och för ekonomiskt bistånd (SUE).  

SU-Pilot inklusive programvaran SUreg tillhandahålls kostnadsfritt för 
dem som anmält intresse via funktionsbrevlådan su-pilot@socialstyrelsen.se. 

Socialstyrelsen har också publicerat en webbutbildning om systematisk 
uppföljning och en handledning för fördjupning i systematisk uppföljning (se 
nedan under rubriken SU-Pilot – ett verktyg för lärande). 

Uppföljning är ett lagreglerat krav 
Att följa upp arbetet är ett krav som är reglerat i lag. Kvaliteten i socialtjäns-
tens verksamheter ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras, 3 
kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453) SoL. Den som bedriver socialtjänst ska 
bland annat systematiskt följa upp och utvärdera den egna verksamheten (de-
finitionen av egenkontroll i 2 kap. 1 § och 5 kap. 2 § Socialstyrelsens före-
skrifter och allmänna råd [2011:9] om ledningssystem för systematiskt kvali-
tetsarbete). SU-verktygen har utvecklats för att underlätta verksamhetsupp-
följning, utvärdering och kvalitetssäkring.  

Uppgifter som registreras med SU-verktygen ersätter inte personakten. 
Avsikten är inte heller att informera om vad som ska dokumenteras vid hand-
läggningen av enskilda ärenden eller i genomförandet av beslutade insatser 
enligt 11 kap. 5 § SoL och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
(SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av 
SoL, LVU, LVM och LSS. Många uppgifter som ingår kan dock vara rele-
vanta såväl för uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring av verksam-
heten som för handläggning av ett ärende och för genomförande av en be-
hovsprövad och beslutad insats och behöver därför både dokumenteras i per-
sonakten och registreras i ett SU-verktyg.  

Det är inte tillåtet att i sammanställningar av personuppgifter ta in känsliga 
personuppgifter och uppgifter i övrigt om ömtåliga personliga förhållanden. 
Undantag görs dock för uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring, vilket 
SU-verktygen ska användas för (7 a § lagen [2001:454] om behandling av 
personuppgifter inom socialtjänsten). En förutsättning för att användningen 
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av SU-verktygen inte ska strida mot lag är att regelverket om personuppgifts-
behandling i övrigt följs. Ett viktigt krav är att personuppgifter bara får be-
handlas om behandlingen är nödvändig för att arbetsuppgifter inom social-
tjänsten ska kunna utföras, 6§. Det är således inte möjligt att dokumentera 
personuppgifter för verksamhetsuppföljning utan att på förhand ha gjort en 
bedömning av huruvida uppgifterna är nödvändiga för uppföljning av kvalitet 
i det avseende som verksamheten tänkt. I de verksamheter som använder SU-
verktygen ska det finnas tillräckligt goda kunskaper om de regler som gäller. 

SU-Pilot – ett verktyg för lärande 
SU-Pilot är ett verktyg som är speciellt framtaget för verksamheter som vill 
använda systematisk uppföljning i mindre pilotprojekt. På sikt kan SU-Pilot 
bidra till utvecklingen av lokal kunskap. Avsikten är att verksamheter ska få 
ökad kompetens och erfarenhet av att analysera verksamheten och dess kvali-
tet i sin egen takt och efter egna förutsättningar. När verksamheten efter en 
tids användning av SU-Pilot märker att vissa frågor fungerar och ger värde-
full information i kvalitetsutvecklingssyfte kan verksamheten överväga att 
inkludera motsvarande frågor i befintliga verksamhets- och dokumentations-
system. 

Denna manual beskriver inte hur man planerar för systematisk uppföljning. 
Ett sådant stöd ges i Handledning för fördjupning om systematisk uppföljning 
i anslutning till webbutbildningen Individbaserad systematisk uppföljning på 
Socialstyrelsens utbildningsportal (utbildning.socialstyrelsen.se). En allmän 
genomgång av systematisk uppföljning ges i Systematisk uppföljning – be-
skrivning och exempel som finns tillgänglig på Socialstyrelsens webbplats.  

 

 

Manualens innehåll 
Manualen består, utöver introduktionen, av fyra delar samt fyra.  

• I del 1 beskrivs uppgifterna som ingår i SU-Pilot.  
• Del 2 beskriver hur verksamhetens chef eller SU-ansvarig förbereder an-

vändning av SU-Pilot.  
• Del 3 vänder sig direkt till användarna med instruktioner för inloggning 

och registrering av uppgifter i enskilda ärenden. Där beskrivs samtliga frå-
gor som ingår i SU-Pilot.  

• I del 4 finns instruktioner för hur man gör gruppsammanställningar, som 
främst riktar sig till den SU-ansvarige. 

Avgränsa er systematiska uppföljning utifrån följande 
frågor 

• Vilken aspekt av kvalitet vill verksamheten undersöka? 
• Vad behöver vi veta för att undersöka denna aspekt? 
• Vilka uppgifter är nödvändiga för att veta det?  

  

 
 



10 MANUAL FÖR SU-PILOT   
SOCIALSTYRELSEN 

 

Nyttiga bilagor 
Till manualen finns tre bilagor bifogade. Bilagorna finns i manualen för att 
den SU-ansvarige ska bli bekant med dem. De finns också tillgängliga som 
separata filer i PDF-format då de behöver kunna skrivas ut oftare än manua-
len. Bilagorna ger stöd för planering av uppföljning med SU-Pilot, stöd för 
att ställa frågorna som fångar förändring samt enkät för brukaruppföljning. 
Innehåll i bilagorna:  

• Bilaga 1. SU-Planeringsstöd. Ett kortfattat stöd för en verksamhet att pla-
nera en uppföljning och välja ut de uppgifter som ska registreras. Ett mer 
omfattande stöd finns i handledningen för fördjupning om systematisk 
uppföljning.  

• Bilaga 2. SU-Pilot – Innehållsöversikt. Här ges en översikt av samtliga 
uppgifter i SU-Pilot samt kolumner som kan användas när en verksamhet 
väljer ut nödvändiga uppgifter för en uppföljning.  

• Bilaga 3. SU-Pilot – Brukarenkäter. Sist i manualen finns två varianter av 
en enkät för brukaruppföljning som ingår i SU-Pilot. De kan skrivas ut och 
ges direkt till brukarna.  
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Del 1. Beskrivning av uppgifter  

I SU-Pilot registreras uppgifter som avser situationen före, under och efter 
insats samt två varianter av enkäter för brukaruppföljning. Totalt ingår 118 
valbara frågor, varav 48 frågor ingår i uppföljning av förändring samt 14 re-
spektive 13 frågor återfinns i de två olika brukarundersökningarna (vilka 
båda finns i två upplagor). Dessutom finns fem verksamhetsunika, helt an-
passningsbara frågor (frågorna 13, 14, 39, 40 och 41). Vissa block av upp-
gifter förekommer flera gånger. Om en fråga eller ett avsnitt nedan följs av 
siffran (1) finns det flera av detsamma. Observera att om en verksamhet i sin 
anpassning av formuläret väljer att ha upprepade block av uppgifter, så 
kanske det bara är aktuellt för vissa klienter att exempelvis följa upp föränd-
ring för flera problem1. Att ha tre block av uppgifter innebär en möjlighet att 
i relevanta ärenden registrera upp till tre av detsamma.  
 I bilaga 1 finns en förteckning över frågorna som kan användas som plane-
ringsunderlag. Siffrorna inom parentes avser frågornas nummer i SU-Pilot. 
Till flera frågor finns ett fält där kommentarer kan skrivas in för att komplet-
tera ett fast svarsalternativ. 

SU-Pilot är indelat i följande sju avsnitt: 

• Bakgrund (1–14). Administrativa uppgifter och uppgifter om brukarens 
sociala situation och familjeförhållanden. 

• Före insats (15–34). Beskrivning av det huvudsakliga problemet, ytterli-
gare problem (1), bedömning av dessa problem och förändringsmål. 

• Insatser (35–41). Planerade och genomförda insatser och kontakter med 
myndigheter och andra aktörer. 

• Under insats (42–43). Uppgifter om uppföljning under insatsens gång.  
• Efter insats (44–62). Uppföljning av huvudsakligt problem samt ytterli-

gare problem (1), insatser och mål. 
• Brukaruppföljning (63–116). Uppgifterna baseras på två typer av brukar-

enkäter som finns i sist i manualen, en om brukares uppfattning om för-
ändring och hjälpen efter insatser (1) och en om brukares uppfattning om 
stöd och omsorg (1).  

• Avslutning (117–118). 
 

 

                                                      
1 Termen problem används i SU-verktygen som samlingsnamn för situation/för-
hållande/tillstånd/omständighet/beteende som klienten önskar förändra för att 
komma närmare målet med insatserna. 

Börja med att fylla i ärende-id längst upp i fönstret. För mer informat-
ion, se sid. 24 under rubriken Börja registrera. 
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Bakgrund (1–14) 
Administrativa uppgifter (1–4)  
Först registreras ett fåtal administrativa uppgifter. Om ett flertal verksamhe-
ter delar nätverk så kan fråga 1 och 2 användas för att skilja ut resultat för en 
viss verksamhet. Varje brukare ges, utöver sitt ärende-id, en unik uppgift 
(fråga 3) som kan användas av handläggaren för att på ett enkelt sätt kontrol-
lera att rätt ärende öppnats. Uppgiften kan till exempel vara brukarens namn 
eller initialer.  

Ange därefter en unik uppgift för handläggaren, till exempel namn (fråga 
4). Även denna uppgift används främst för att identifiera vilken handläggare 
som är ansvarig för ärendet.  

Andra förhållanden (5–14)  
Resterande frågor under detta avsnitt rör brukarens personliga och sociala si-
tuation. Här dokumenteras uppgifter som kan vara av betydelse för uppfölj-
ning av exempelvis fördelning av insatser mellan olika grupper: 

• Kön och ålder  
• Datum för aktualisering, om brukaren tidigare varit aktuell 
• Typ av ärende 
• Relevans i ärendet av födelseland 
• Försörjningssituation.  

Fråga 13 och 14 är verksamhetsunika frågor, där verksamheten bestämt hur 
frågorna ska lyda och hur de fasta svarsalternativen ser ut. Hur detta görs be-
skrivs i avsnittet Anpassa SU-Pilot, nedan.  

Före insats (15–34) 
Uppgifterna som samlas in före insats ska ge en bild av de huvudsakliga pro-
blem som brukaren vill ha hjälp med samt det mål som handläggare och bru-
karen enats om och som ska uppnås med stöd av insatsen. Dessa uppgifter 
kan också användas som jämförelse vid uppföljningen under och efter insats.  

Huvudsakligt problem (15–19)  
Här noteras uppgifter om det huvudsakliga problemet och om hur det bedöm-
des enligt följande:  

• Det huvudsakliga problemet som brukaren vill ha hjälp med (fråga 15). De 
vanligaste huvudsakliga problemen hos verksamhetens brukare syns som 
fasta svarsalternativ. Dessa har bestämts av verksamheten, varefter chef 
eller SU-ansvarig skrivit in lokala benämningar i SU-Pilot. Om brukaren 
har ett annat problem än de angivna, välj Annat huvudsakligt problem och 
beskriv det i det öppna svarsfältet.  

• Hur bedömningen av problemets omfattning har genomförts (fråga 16). 
Här kan flera alternativ väljas: Bedömningsmetod, Brukarens egen upp-
fattning eller Annat sätt. Om problemet har kartlagts med en bedömnings-
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metod noteras även metodens namn i kommentarsfältet (fråga 16) och vär-
det på metoden (fråga 17). Om Annat sätt använts ska detta sätt beskrivas i 
kommentarsfältet i fråga 16.  

• Om omfattningen av huvudsakligt problem bedömdes utifrån Brukarens 
egen uppfattning eller på Annat sätt (såsom angetts i fråga 16) beskrivs 
omfattningen i fråga 18. Beskriv omfattningen så konkret som möjligt. 

• Det mål som formulerats i samband med insatsen (fråga 19), se avsnittet 
nedan om förändringsmål. 

Förändringsmål (Fråga 19, 24, 29 och 34) 
Det som här kallas förändringsmål är den förändring som handläggare och 
brukare enats om och som ska uppnås med stöd av den insats som planeras. 
Det formulerade målet ger en anvisning om vilken typ av insats som är lämp-
lig. Vid uppföljning används brukarens mål för att avgöra om, och i vilken 
grad, en förändring har skett – det ger ett mått på måluppfyllelse. Registre-
ring av varje brukares mål underlättar alltså såväl uppföljning av gruppens 
förändring och förändringsmål som uppföljning av insatsen.  

Ytterligare problem (20–34) 
Under ytterligare problem dokumenteras omständigheter utöver huvudsakligt 
problem som brukaren behöver hjälp med och där man avser följa upp mål 
och förändring. I SU-Pilot finns utrymme för att beskriva ytterligare tre ytter-
ligare problem. Här beskrivs Ytterligare problem 1, om flera problem behö-
ver hanteras, kan Ytterligare problem 2 och 3, göras synliga i formuläret. Hur 
detta görs beskrivs i avsnittet Anpassa SU-Pilot, nedan.  
Om ett ytterligare problem ska följas upp ska handläggaren och brukaren 
uppskatta omfattningen av detta problem och därefter formulera ett mål som 
går att mäta. För ytterligare problem noteras följande uppgifter: 

• Problemet kan anges i fråga 20. De vanligaste ytterligare problemen hos 
verksamhetens brukare har verksamheten angett som fasta svarsalternativ. 
Finns inte problemet som svarsalternativ, välj Annat ytterligare problem 
och beskriv det i det öppna svarsfältet.  

• Hur bedömningen av det ytterligare problemets omfattning har genomförts 
(fråga 21). Här kan flera alternativ väljas: Bedömningsmetod, Brukarens 
egen uppfattning eller Annat sätt. Om problemet har kartlagts med en be-
dömningsmetod noteras även metodens namn (fråga 21) och värdet på 
denna (fråga 22). Om Annat sätt valdes ska detta sätt beskrivas i kommen-
tarsfältet i fråga 21. 

• Om omfattningen av det huvudsakliga problemet bedömdes utifrån Bruka-
rens egen uppfattning eller på Annat sätt (såsom angetts i fråga 21) besk-
rivs omfattningen i fråga 23. Beskriv problemet så konkret som möjligt. 

• Det mål som brukaren vill uppnå (fråga 24), se avsnittet ovan om föränd-
ringsmål. 
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Insatser (35–41) 
I detta avsnitt dokumenteras uppgifter om de insatser som planeras eller har 
beslutats för brukarens del. Uppgifterna registreras antingen när beslutet fatt-
tas eller i efterhand, beroende på vad verksamheten föredrar. Här anges vil-
ken eller vilka insatser som planerats eller beslutats (fråga 35), hur många 
tillfällen de olika insatserna ska omfatta (fråga 36, figur 1) och hur länge in-
satserna beräknas pågå (fråga 37, figur 2). I svarsalternativen på fråga 35, 36 
och 37 kan verksamhetens benämning på insatserna skrivas in i SU-Pilot (se 
avsnittet Anpassa SU-Pilot nedan). För fråga 36 och 37 väljer verksamheten 
själv vilka insatser som ska beskrivas med tillfällen och tidsperiod. Om ex-
empelvis gruppsamtal har angivits som insats 3 i fråga 35, och gruppsamtal 
är den enda insats som ska anges i antal tillfällen, skrivs gruppsamtal in på 
rad 1 i fråga 36. Ordningen på insatserna i fråga 35 har ingen betydelse för 
fråga 36 och 37. Kontakter som tagits i ärendet samt samverkan med myn-
digheter eller andra aktörer noteras (fråga 38). Fråga 40 och 41 är verksam-
hetsunika frågor, där verksamheten bestämt hur frågorna ska lyda och hur de 
fasta svarsalternativen ser ut. Hur detta görs beskrivs i avsnittet Anpassa SU-
Pilot, nedan.  
 
Fråga 36 Tillfällen i insatsen används på följande sätt (se figur 1): 

• Kolumn 1: Här visas radnummer för vald insats. 
• Kolumn 2: De lokala benämningarna på insatser kommer att vara angivna 

här om en sådan anpassning har gjorts.  
• Kolumn 3: Här visas vid hur många tillfällen av de planerade som en bru-

kare har närvarat, uttryckt i procent. 
• Kolumn 4: Här fyller användaren i antal tillfällen som insatsen ska om-

fatta. I exemplet i figur 2 omfattar insats 1 fem tillfällen. 
• Kolumn 5–9: Här fyller användaren i vid vilka tillfällen som brukaren när-

varade. Det går bra att använda valfria tecken för att registrera närvaro. I 
exemplet nedan har brukaren närvarat vid tillfälle 1, 2, 4 och 5 (noterat av 
den som registrerar i ärendet, i regel handläggaren). I kolumn 3 syns då att 
brukaren har närvarat vid 80 procent av de planerade tillfällena.  
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Figur 1. Exempel på registrering av tillfällen i insatser (fråga 36). 

 
 
Fråga 37 Tidsperiod för insatsen används på följande sätt (se figur 2): 

• Kolumn 1: Här visas radnummer för vald insats. 
• Kolumn 2: De lokala benämningarna på insatser kommer att vara angivna 

här om en sådan anpassning har gjorts. 
• Kolumn 3: Här visas hur många av de planerade veckorna som genomförts 

i procent. 
• Kolumn 4: Här anger användaren insatsens planerade längd i veckor. I ex-

emplet i figur 3 ska insats 1 pågå i fem veckor. Pilar för att ändra siffrorna 
visas när markören förs till rutan. 

• Kolumn 5: Här anger användaren hur många veckor som insatsen faktiskt 
genomförts. I exemplet har insats 1 genomförts i 2 veckor. I kolumn 3 
syns då att insatsen genomförts till 40 procent av den planerade tidspe-
rioden.  
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Figur 2. Exempel på registrering av tidsperioder för insatser  
(fråga 37). 

 

Under insats (42–43) 
Information om brukarens problem under pågående insats kan ibland vara 
viktig. En minskning tyder på att brukaren är på rätt väg och att insatsen fun-
gerar. Om problemen däremot är oförändrade eller har ökat kan det tyda på 
att insatsen inte fungerar.  

Hur många avstämningar som ska göras och när i tiden det ska ske kan va-
riera, beroende på bland annat insatsens längd och problemens tyngd.  

Efter insats (44–65) 
De uppgifter som samlas in efter genomförd insats möjliggör uppföljning för 
att ta reda på vilka insatser som genomförts, huruvida brukarens situation har 
förändrats och huruvida målen med insatsen har uppnåtts. De insamlade upp-
gifterna ger information om:  

• Vilka insatser som har genomförts.  
• Huruvida huvudsakliga problem och andra problem har förändrats.  
• Huruvida de mål som satts upp har uppnåtts eller inte har uppnåtts.  

Uppföljning av genomförda insatser (44–45) 
Här anges i vilken omfattning planerade insatser har genomförts och antalet 
insatser som brukaren tagit del av.  
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Uppföljning av huvudsakligt problem (46–50) 
Uppgifter om det huvudsakliga problemets omfattning efter insats kan använ-
das för att bedöma om brukarens situation har förändrats, om brukaren har 
behov av ytterligare hjälp eller om insatsen kan avslutas. Fråga 46 handlar 
om hur bedömningen av det huvudsakliga problemets omfattning gjordes ef-
ter insats. Det är viktigt att problemets omfattning har mätts på samma sätt 
som före insats (fråga 16) för alla brukare som ingår i sammanställningen. 
Om en bedömningsmetod användes för bedömning av omfattning på huvud-
sakligt problem, skriv in det framtagna värdet för denna (fråga 47). Om om-
fattningen av huvudsakligt problem bedömdes utifrån Brukarens egen upp-
fattning eller på Annat sätt (såsom angetts i fråga 46) beskrivs det i fråga 48. 
För måluppföljning av fråga 50, se avsnittet nedan. I detta avsnitt finns fråga 
49 med datum för när måluppföljningen gjordes. Den uppgiften gör det möj-
ligt att analysera förändringar i måluppföljning över tid, till exempel före och 
efter ett förändrat arbetssätt.  
 
Måluppföljning (fråga 50, 54, 58 och 62) 
Innan handläggaren registrerar uppgifterna om måluppföljning ska denna 
mätning jämföras med det mål som sattes upp före insats. Därefter görs en 
bedömning av huruvida målet har uppnåtts. Denna jämförelse görs av hand-
läggaren manuellt, dvs. handläggaren jämför omfattningen av problemet före 
insats med omfattningen efter insats. Därefter görs en bedömning av i vilken 
grad målet har uppnåtts. Svaren anges med något av de fem svarsalternati-
ven: (1) positiv förändring och målet uppnått, (2) positiv förändring men må-
let har inte uppnåtts, (3) ingen förändring och målet uppfyllt, (4) ingen för-
ändring och målet inte uppfyllt eller (5) negativ förändring. 

Uppföljning av ytterligare problem (51–62) 
Omfattning/bedömningsvärde för ytterligare problem utöver det huvudsak-
liga problemet, som har mätts efter insats, noteras. Här beskrivs Ytterligare 
problem 1. Fråga 51 handlar om hur bedömningen av det ytterligare proble-
mets omfattning gjordes efter insats. Det är viktigt att problemets omfattning 
har bedömts på samma sätt som före insats. Om en bedömningsmetod använ-
des även efter insats noteras metodens namn och värdet på denna. Om om-
fattningen av ytterligare problem bedömdes utifrån Brukarens egen uppfatt-
ning eller på Annat sätt beskrivs det. För måluppföljning, se avsnittet ovan.  

Brukaruppföljning (63–116) 
Det finns två varianter av brukaruppföljningar, en variant som används när 
verksamheten vill fråga om förändring kopplat till insatser (frågorna 63–76 
och 77–90) och en variant som är anpassad till tillfällen då verksamheten vill 
följa upp stöd och omsorg. Det gäller exempelvis verksamheter som bedriver 
vård enligt LSS (frågorna 91–103 och 104–116). Dessa två varianter finns i 
två likadana uppsättningar som ligger efter varandra i SU-Pilot (de benämns 
Brukaruppföljning Insatser 1 respektive Brukaruppföljning Insatser 2 
samt Brukaruppföljning Stöd och omsorg 1 respektive Brukaruppföljning 
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Stöd och omsorg 2). En verksamhet kan vilja göra samma brukaruppfölj-
ning med en viss grupp brukare före och efter en förändring av arbetssätt 
eller organisation.  

Enkäterna finns sist i manualen och kan skrivas ut och ges till brukarna. I 
manualen benämns de två olika varianterna Frågor om dina erfarenheter av 
våra insatser och verksamhet samt Frågor om dina erfarenheter av stöd och 
omsorg från socialtjänsten. 

Brukaruppföljningarna innehåller 14 respektive 13 frågor om olika 
aspekter av brukarens erfarenhet av insatserna/omsorgen och det bemötande 
som brukaren har fått. Dessutom ingår två frågor om brukarens uppfattning 
om sin egen delaktighet. Uppgifterna kan användas för att följa upp arbetets 
kvalitet och ger, tillsammans med övriga uppgifter om hur insatsen fungerat, 
en grund för utveckling av verksamhetens insatser. Också dessa avsnitt inleds 
med uppgift om datum (när brukaruppföljningen gjordes) som gör det möj-
ligt att jämföra brukarnas uppfattningar över tid, till exempel före och efter 
ett förändrat arbetssätt. 

Avslutning (117–118)  
Notering om tid för och orsak till avslutning.  

 

 
 

Glöm inte att spara ärendet under Arkiv och Spara ärende. 
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Del 2. Förberedelser av SU-ansvarig 

SU-ansvarig kan vara en chef, en utvecklingsledare eller en annan lämplig 
person som utsetts av chefen. Den SU-ansvarige har till uppgift att 

• administrera inloggningsuppgifter och ärenden 
• lägga till lokala benämningar i vissa svarsalternativ, t.ex. namn på huvud-

sakliga problem (situation/hjälpbehov) och verksamhetens insatser 
• bestämma vilka frågor i SU-Pilot som ska vara synliga respektive döljas 
• känna till hur gruppsammanställningar görs. 

Installera SUreg 
IT-kunnig personal på förvaltningen bör vara involverade när SUreg-SU-pi-
lot ska installeras i verksamhetens nätverk. Det finns två sätt att få tillgång 
till SUreg-SU-pilot. Ett sätt är att skicka en intresseanmälan om SU-pilot till 
su-pilot@socialstyrelsen.se. Då erhålls en installationsanvisning som inklu-
derar länk för nedladdning av SUreg med SU-Pilot. Ett annat sätt är att hämta 
samma installationsanvisning som hittas vid webbutbildningen ”Individbase-
rad systematisk uppföljning” på Socialstyrelsens utbildningsportal.  

Hämta inloggningsuppgifter 
När installationen är klar (inklusive skapandet av genvägar till användarna av 
SU-pilot) skickar den SU-ansvarige i verksamheten som ska använda SU-pi-
lot e-post till su-pilot@socialstyrelsen.se  med förfrågan om inloggningsupp-
gifter till SU-pilot. Av e-postmeddelandet ska den SU-ansvariges namn och 
tjänstetitel, samt vilken verksamhet som vill använda SU-Pilot, framgå. Till 
funktionsbrevlådan su-pilot@socialstyrelsen.se kan också frågor och syn-
punkter skickas. 

Hämta formuläret SU-Pilot 
När SUreg är installerat och SU-ansvarig i verksamheten fått inloggnings-
uppgifter och loggat in med dessa är det bra att bekanta sig med frågorna och 
funktionerna i formuläret. Den första gången SUreg öppnas måste SU-Pilot-
formuläret hämtas. Det görs på följande sätt: Starta SUreg, klicka på Arkiv 
och därefter på Hämta formulär. Öppna mappen ENKÄTKATALOG och 
välj filen SU-Pilot. När SU-Pilot öppnas första gången är det anpassat på så 
sätt att endast det första blocket av uppgifter, även om blocket förekommer 
flera gånger. Det gäller tillexempel brukaruppföljningarna. I stycket Anpassa 
SU-Pilot, nedan, förklaras hur verksamheten kan ändra vilka uppgifter som 
visas, respektive döljs.  

mailto:su-pilot@socialstyrelsen.se
mailto:su-pilot@socialstyrelsen.se
mailto:su-pilot@socialstyrelsen.se
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Skriva ut formuläret SU-Pilot 
Om formuläret skrivs ut i pappersform kan dess innehåll lättare överblickas. 
För att skriva ut det: Starta SUreg. Om inte formuläret SU-Pilot hämtats 
automatiskt, klicka på Arkiv och därefter på Hämta formulär. Öppna mappen 
ENKÄTKATALOG och välj filen SU-Pilot.  
När SU-Pilot är hämtat, välj Arkiv och Formuläret i pappersform. Gör dina 
val för utskriften, till exempel hela formuläret eller endast synliga frågor, och 
om utrymmet för kommentarer ska synas i utskriften. Om Visa endast rubri-
ker bockas för, kommer endast rubrikerna i innehållsförteckningen samt ru-
brikerna för de olika frågorna att synas i utskriften. De aktuella svarsalterna-
tiven kommer alltså inte att synas. Ett urval av de olika avsnitten i formuläret 
kan göras med hjälp av kryssrutorna till vänster. Klicka på OK-knappen i den 
lilla dialogrutan för att ta fram formuläret. Välj att skriva ut formuläret ge-
nom att klicka på symbolen för skrivare till vänster i verktygsfältet. Man kan 
också exportera formuläret till olika filformat (PDF-, RTF- och Wordformat) 
genom att klicka på knappen Export i verktygsfältet och välja önskat format.  

Skapa inloggningsuppgifter 
För att skapa inloggningsuppgifter till användarna av SU-Pilot, välj Arkiv och 
därefter Administration och Hantera inloggningsuppgifter. I det fönster som 
öppnas (figur 3), klicka på Lägg upp ny användare. 

Figur 3. Skapa inloggningsuppgifter 

 
 

I fönstret för användare anger SU-ansvarig först egna nya inloggningsuppgif-
ter, dvs. bestämmer ett eget användarnamn och lösenord samt ger sig själv 
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administratörsrättigheter genom att kryssa i rutan Administratör uppe till hö-
ger. Klicka sedan på knappen Spara.  

Därefter fylls inloggningsuppgifter i för de olika användarna i verksamhe-
ten enligt ett system som bestäms av den SU-ansvarige. Varje användare bör 
notera sitt lösenord direkt i anslutning till att det skapas. Kontrollera att rutan 
Administratör inte är förbockad för medarbetarna. En lista med inloggnings-
uppgifter ska finnas och den ska förvaras på ett säkert ställe. 

Behåll grundinloggningen som erhölls från Socialstyrelsen tills verksam-
heten har kommit igång med SU-Pilot och de nya inloggningarna. Ta därefter 
bort grundinloggningen genom att klicka på raden där grundinloggningens 
användarnamn står. Klicka sedan på knappen Ta bort användare i den övre 
knappraden.  

Inloggningsuppgifter kommer att behöva hanteras över tid, i takt med att 
handläggare börjar och slutar. Gör så här för att: 
 
Lägga till ny användare.  
Klicka på knappen Lägg upp ny användare i den övre knappraden.  
Här anger SU-ansvarig först egna nya inloggningsuppgifter och administra-
törsrättigheter, d.v.s. bestämmer ett eget användarnamn och lösenord. OBS, 
glöm inte att kryssa i rutan ”Administratör”!  

Därefter fylls inloggningsuppgifter i för de olika användarna i verksam-
heten enligt ett system som bestäms av SU-ansvarig. Varje användare bör no-
terna sitt lösenord direkt i anslutning till att de skapas. Kontrollera att rutan 
”Administratör” inte är förbockad för de enskilda medarbetarna. En lista med 
inloggningsuppgifter ska finnas och den ska förvaras på ett säkert ställe. 

Behåll grundinloggningen med de inloggningsuppgifter som verksamheten 
fått sig tillsänt, tills verksamheten har kommit igång med SU-Pilot och de 
nya inloggningarna. Ta därefter bort grundinloggningens användare genom 
att välja ”Visa listan av användare”, markera raden där grundinloggningens 
användarnamn står och högerklicka sedan, välj ”Ta bort”. Anledningen till 
detta är att ingen annan än SU-ansvarig ska kunna logga in som administra-
tör. 
 
Ändra uppgifter  
Klicka på användarens rad och därefter på knappen Redigera användare i 
den övre knappraden. Här kan administratörsrättigheter läggas till för använ-
dare genom att klicka i rutan Administratör uppe till höger. Det går också att 
tilldela ett nytt lösenord för en användare genom att klicka i rutan Jag vill 
ange nytt användarnamn och lösenord för denna användare. Fyll i det gamla 
användarnamnet och det nya lösenordet som användaren valt. Klicka sedan 
på Spara. 
 
Ta bort användare  
Klicka på användarens rad och därefter på knappen Ta bort användare i den 
övre knappraden. De ärenden som en användare registrerat försvinner inte 
även om användarens inloggningsuppgifter tas bort.  
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Ärendeadministration  
Flytta ärenden mellan handläggare 
Användare som saknar administrationsbehörighet, kan av sekretesskäl endast 
öppna de ärenden som han/hon själv har skapat. Om det skulle uppstå en si-
tuation där ett ärende behöver byta "ägare", till exempel om en handläggare 
slutar, så finns möjligheten för en administratörsbehörig användare att flytta 
ärenden mellan olika handläggare.  

Klicka på Arkiv och Administration och sedan på Handläggare och ären-
den – Administration. Administratören väljer först den handläggare som för 
närvarande har ansvar för ärendet genom att klicka på handläggarens namn i 
handläggarlistan till vänster. I den högra delen av fönstret listas då alla de 
ärenden som den valda handläggaren har. 

Välj de ärenden som ska flyttas genom att klicka i ärendelistan till höger. 
Om tangenten Ctrl hålls nere kan fler än ett ärende väljas. Klicka därefter på 
knappen Klipp ut, uppe till höger.  

Nästa steg är att välja den handläggare som ska bli den nya ägaren till 
ärendena, genom att klicka i handläggarlistan till vänster. Ett klick på knap-
pen Klistra in, som nu visas uppe till höger, genomför flyttningen. Avsluta 
med att klicka på Spara och därefter på Stäng, nere till höger i dialogfönstret. 

Figur 4. Ärendeadministration 
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Ta bort ärende 
Om ett ärende av någon anledning behöver raderas, t.ex. om brukaren kräver 
det, gör så här: 

Klicka på Arkiv och Administration och sedan på Handläggare och ären-
den – Administration. Välj den handläggare vars ärende ska tas bort och se-
dan det aktuella ärendet i listan till höger. Var mycket noga med att kontrol-
lera att rätt ärende har valts, eftersom ärendet inte kan återskapas efter att det 
tagits bort! Klicka på knappen Ta bort ärende högst upp till höger för att ge-
nomföra raderingen. 

Anpassa SU-Pilot  
Innan SU-Pilot börjar användas kommer verksamheten att göra vissa anpass-
ningar. Dels ska fråga 15, Huvudsakligt problem namnges. Detsamma gäller 
frågor om Ytterligare problem, om verksamheten väljer att använda någon el-
ler flera av dem (fråga 20, 25 respektive 30). I dessa frågor namnges de van-
ligaste problemen (situation/hjälpbehov) som förekommer bland verksamhet-
ens brukare. I frågorna 35–37 namnges de insatser som ska ingå i uppfölj-
ningen med SU-Pilot. Med några få undantag (t.ex. kön) kan verksamheten 
också välja vilka frågor som ska ingå i uppföljningen. Det gör man genom att 
dölja de frågor som inte ska ingå med hjälp av en speciell funktion i SUreg 
(se avsnitt Dölja frågor). De dolda frågorna kan senare synliggöras igen. I 
frågorna 15, 20, 25 och 30 är det också möjligt att dölja de svarsalternativ 
som verksamheten inte behöver.  

Anpassningarna handlar alltså om att namnge brukarnas vanligaste pro-
blem och de insatser som förekommer samt att dölja vissa frågor och svarsal-
ternativ. Det går generellt inte att lägga till nya frågor, formulera om frågor 
eller ändra svarsalternativ. Dock finns möjlighet att lägga till fem uppgifter 
(se avsnitt Verksamhetsunika uppgifter). Vid fördjupningstillfälle 1 i hand-
ledningsmaterialet Handledning för fördjupning om systematisk uppföljning 
– Ett komplement till webbutbildning om individbaserad systematisk uppfölj-
ning diskuterar arbetsgruppen vilka de vanligaste problemen och insatserna 
är och hur de ska benämnas samt huruvida några frågor ska döljas. När chef 
och medarbetare kommit fram till vilka uppgifter som är nödvändiga att regi-
strera för uppföljningens syften kan den SU-ansvarige göra dessa anpass-
ningar i SU-Pilot. 

Insatserna kan ges namn som tar fasta på insatsens innehåll eller typ av in-
sats (t.ex. gruppsamtal). Det går också att använda verksamhetens lokala 
namn för insatsen (t.ex. Trampolinen). Praktiskt verksamma föredrar oftast 
att använda lokala namn på de insatser som ges. Många är också intresserade 
av att göra jämförelser med andra kommuner som följt upp samma typ av in-
sats. Det är då nödvändigt att använda samma namn för insatser av samma 
typ eller med samma innehåll. Därför kan det vara bra att vänja sig vid att an-
vända både den lokala benämningen och insatstyp (Trampolinen, gruppsam-
tal). En fördel med det är att resultat och andra kvalitetsmått kan jämföras om 
samma typ av insats med olika utförare följs upp (t.ex. Trampolinen, grupp-
samtal; Solrosen, gruppsamtal osv.).  
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Om verksamheten beslutar att införliva några uppgifter från SU-Pilot i sitt or-
dinarie verksamhetssystem bör kopplingen till termer från nationella termi-
nologiarbeten som NI (Nationell informationsstruktur) och KSI (Klassifikat-
ion av socialtjänstens insatser och aktiviteter) beaktas.  En sådan process kan 
med fördel skjutas upp tills kompetensen i att registrera, sammanställa och 
analysera uppgifter för att bygga lokal kunskap har ökat i verksamheten.  
 
Benämna huvudsakliga och ytterligare problem görs på följande sätt: 

• SU-ansvarig öppnar och loggar in i SUreg. 
• Välj Arkiv och Administration och Anpassa formulär.  
• Markera någon av fråga 15, 20, 25 och 30 i navigeringspanelen till väns-

ter. I den högra kolumnen Verksamhetsterm skrivs de huvudsakliga/ytterli-
gare problem som verksamheten har bestämt. 

• Klicka på registreringsläge längst ner till höger för att se hur gjorda an-
passningar ser ut i formuläret. 

• För att spara, klicka på Spara längst ner till höger. 

Ge lokala benämningar på insatser:  

• SU-ansvarig öppnar och loggar in i SUreg.  
• Välj Arkiv och Administration och Anpassa formulär.  
• I navigeringspanelen till vänster syns de frågor som finns i formuläret. I 

frågorna 35, 36 och 37 kan man ge insatserna lokala benämningar. Genom 
att markera en av dessa frågor kan den lokala benämningen på insatsen 
skrivas in i den högra kolumnen Verksamhetsterm. 

• Klicka på registreringsläge längst ner till höger för att se hur gjorda an-
passningar ser ut i formuläret. 

• För att spara, klicka på Spara längst ner till höger. 

Dölja/visa frågor:  

• SU-ansvarig öppnar och loggar in i SUreg.  
• Välj Arkiv och Administration och Anpassa formulär.  
• I navigeringspanelen till vänster syns de frågor som finns i formuläret. 

Före varje fråga syns en liten ruta till vänster om frågans nummer. Rutan 
innehåller en ifylld cirkel om frågan kan döljas. En tom cirkel indikerar att 
frågan inte kan döljas. När en fråga markeras visas en ruta i fältet till hö-
ger med texten Frågan ska döljas. Klicka i denna ruta om frågan ska döl-
jas.  

Anpassningar som kan göras  

• Benämna huvudsakliga och ytterligare problem  
• Ge lokala benämningar på insatser 
• Dölja frågor 
• Dölja svarsalternativ 
• Lägga till egna uppgifter 
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• Det går att dölja alla frågor (som kan döljas) i ett frågeavsnitt. För att välja 
att dölja alla frågor i avsnittet, klicka på knappen Dölj alla frågor (som 
kan döljas) i detta avsnitt. För att visa alla frågor i avsnittet, klicka på 
knappen Visa alla frågor i detta avsnitt. 

• Klicka på registreringsläge längst ner till höger för att se hur gjorda an-
passningar ser ut i formuläret. 

• För att spara, klicka på Spara längst ner till höger. 

Dölja svarsalternativ:  

• SU-ansvarig öppnar och loggar in i SUreg.  
• Välj Arkiv och Administration och Anpassa formulär.  
• Välj aktuell fråga i navigeringspanelen till vänster. 
• Om ett svarsalternativ går att dölja finns det en klickbar ruta med texten 

Ska döljas sist i alternativraden, till höger på sidan. 
• Klicka i rutan för de svarsalternativ som ska döljas. 
• Klicka på registreringsläge längst ner till höger för att se hur gjorda an-

passningar ser ut i formuläret. 
• För att spara, klicka på Spara längst ner till höger. 
• Observera att svarsalternativ som döljs efter en tids registrering ändå kom-

mer att synas i gruppsammanställningar av den aktuella frågan.  

 
Verksamhetsunika uppgifter: 
Det finns fem uppgifter (frågor) där verksamheten själv bestämmer om de 
ska användas, och i så fall, hur de ska formuleras. Frågorna finns sist i avsnit-
ten Bakgrund (fråga 13 och 14) och Insatser (fråga 39, 40 och 41). Att 
dölja/visa frågorna samt skriva in frågetext och svarsalternativ görs på föl-
jande sätt: 

• SU-ansvarig öppnar och loggar in i SUreg.  
• Välj Arkiv och Administration och Anpassa formulär.  
• Dölj/visa frågor enligt avsnittet ovan. 
• Välj en verksamhetsunik uppgift i navigeringspanelen till vänster. 
• Skriv in önskad text i fälten Frågans text i navigeringspanel, Frågerubrik 

och Frågetext till höger på sidan. 
• Klicka på registreringsläge längst ner till höger för att se hur gjorda an-

passningar ser ut i formuläret. 
• För att spara, klicka på Spara längst ner till höger. 

 
Tilläggsnamn för anpassat formulär 
När anpassningar görs enligt ovan kommer en ny, anpassad version av SU-
Pilot att skapas. Högst upp i vyn för verksamhetsanpassning finns ett fält 
med titeln Tilläggsnamn för anpassat formulär. Tilläggsnamnet har syftet att 
göra det lätt för användare att kontrollera att rätt formulär har öppnats. Detta 
tilläggsnamn visas sedan efter formulärnamnet, högst upp i programmets hu-
vudvy (i Registreringsläge). Som tilläggsnamn kan till exempel användas 
uppgift om vilken verksamhet anpassningarna gäller, eller syftet med anpass-
ningen. 
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  När det anpassade formuläret sparas kommer programmet automatiskt att 
fråga efter ett nytt namn på den sparade filen. Skriv då in ett tillägg i namnet 
som gör det lätt att identifiera det anpassade formuläret. Om anpassningar 
görs vid olika tillfällen så ersätt alltid den äldre versionen när den nya sparas, 
dvs. använd samma namn på det anpassade formuläret som på det som ska 
ersättas. 

Var tydlig i kommunikationen med medarbetarna så att de fortsättningsvis 
väljer filen för det anpassade formuläret. Även om ni skapar en ny version 
efter att ärenden registrerats kan ärenden i den första versionen sammanstäl-
las. Följaktligen förloras ingen information. 

. För att återgå till SUreg:s normala vy när alla anpassningar är gjorda: 
Klicka på knappen Registreringsläge längst ner till höger. 

Det går att gå direkt till Registreringsläge utan att spara och utan att even-
tuella ändringar försvinner. Däremot måste ett anpassat formulär alltid sparas 
innan ett nytt laddas ner och innan programmet stängs. 

Förbered användarna 
För att ta ställning till vilka frågor som ska ingå i SU-Pilot kan planeringsstö-
det i Bilaga 1 och innehållsöversikten i Bilaga 2 användas. Dessa ger stöd för 
att välja vilken typ av uppgifter som kan användas för syftet med en viss 
uppföljning.  

I nästa steg är det viktigt att gemensamt gå igenom frågorna inklusive 
svarsalternativ innan ni börjar med själva registreringen, så att alla medarbe-
tare vet vilken information som ska registreras. För att göra det kan det an-
passade formuläret skrivas ut med svarsalternativ och läsas av medarbetarna 
(Se avsnittet Skriva ut formuläret SU-Pilot, ovan). Tänk på att hjälptexterna 
som ibland finns i anslutning till en fråga inne i SUreg, inte syns i utskriften. 
I diskussioner i arbetsgruppen om hur svarsalternativ ska tolkas och registre-
ras kan det vara bra att den SU-ansvarige har både SUreg och SU-Pilot-for-
muläret öppna för att se om det finns instruktioner till de frågor som diskute-
ras. I många fall finns detta inte. Det viktiga är att arbetsgruppen enas om hur 
man ska tolka svarsalternativen i de fall där det finns ett tolkningsutrymme.  

Bestäm vilka klientgrupper som ska ingå 
Vilka klientgrupper som verksamheten ska följa upp är ytterligare en fråga att ta 
ställning till. Ska information samlas in för samtliga klienter, för någon särskild 
grupp eller för ett urval klienter? När det står klart vilken eller vilka klientgrup-
per som ska ingå i uppföljningen, bör ambitionen vara att registrera uppgifter för 
samtliga klienter i gruppen för att på så sätt undvika bortfall. Ju större bortfall, 
desto osäkrare blir de bedömningar som görs på basis av den sammanställda in-
formationen.  

Bestäm vem som ska registrera  
En viktig fråga är vem eller vilka i personalen som ska registrera uppgifter i SU-
Pilot. Ska uppgifterna registreras av den ansvariga behandlaren, av handläggaren 
eller av någon annan?  

Vissa uppgifter i SU-Pilot ska vara insamlade före, andra under och åter 
andra efter att insatserna har genomförts. Själva registreringen av uppgifterna 
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kan däremot göras när som helst under ärendets gång. Uppgifterna bör vara 
registrerade när kontakten har avslutats, men därutöver kan den som registre-
rar skapa sina egna rutiner.  
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Del 3. Registrera uppgifter 

Logga in och hämta formulär 
Innan registreringen av uppgifter kan börja ska man logga in och öppna for-
muläret SU-Pilot. Då används den genväg som har lagts på skrivbordet i 
samband med att SUreg installerades. Varje användare ska också ha fått 
inloggningsuppgifter av enhetens chef eller av den SU-ansvarige. Det senast 
använda formuläret hämtas automatiskt varje gång som SUreg startas. Om 
användaren loggar in i SUreg för första gången eller om det inte är det öns-
kade formuläret: Klicka på Arkiv och därefter Hämta formulär. Öppna map-
pen ENKÄTKATALOG och välj filen SU-Pilot eller den version av SU-Pilot 
där anpassningar gjorts.  
 

 
 

När användaren ska öppna ett ärende kan han eller hon endast se sina egna 
sparade ärenden. Det finns dock en teoretisk risk för att användaren öppnar 
ett annat ärende än det avsedda och därmed riskerar att registrera nya uppgif-
ter i fel ärende. För att enkelt kunna dubbelkontrollera att rätt ärende har öpp-
nats finns det två variabler tidigt i SU-Pilot som heter ”Handläggare” och 
”Brukare”, där användaren kan registrera valfria beteckningar som gör det 
lätt att snabbt känna igen brukare och ansvarig handläggare i ärendet.  
 

 

Börja registrera  
När uppgifter i ett ärende registreras för första gången ska ärendet ges ett 
unikt ärende-id. Ärende-id skrivs in på raden längst upp i fönstret vid 
Ärende-id. Först när ett ärende-id har angetts går det att spara de registrerade 
uppgifterna.  

Hur ärende-id ska skapas bestämmer verksamheten själv. Det kan vara an-
vändarens initialer, följt av ett löpnummer som användaren bestämt. Viktigt 
att tänka på är då att alla medarbetare ska ha unika initialer. Om en handläg-
gare med namnet Gunvor Andersson registrerar kan hon till exempel an-
vända GA001 för första ärendet, GA002 för andra ärendet osv. Detta ärende-
id blir också namnet på filen med brukarens registrerade uppgifter. När en 
användare av SU-Pilot på nytt ska göra registreringar i samma ärende är det 

Programmet kommer ihåg vilket formulär som senast öppnades och 
bredden på listan till vänster, som innehåller frågornas rubriker. Om 
användaren av någon anledning inte vill ha denna funktionalitet, så 
går den att stänga av/sätta på, under Arkiv och Inställningar. 
 

Vi rekommenderar att SUreg alltid körs i helskärmsläge eftersom det 
i många fall visas mycket information i programfönstret.  
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alltså en fil med detta ärende-id som ska öppnas under Arkiv och Öppna 
ärende. En kodnyckel som kopplar ärendet till personakten ska förvaras så 
att den är oåtkomlig för obehöriga. 

 

 
 
När ärende-id skrivits in kan registreringen av uppgifter börja. Till vänster 

i fönstret finns en innehållsförteckning med rubriker för de olika frågeavsnit-
ten. Under rubrikerna syns frågorna för de olika avsnitten. Man klickar sig 
fram fråga för fråga och väljer det svarsalternativ som är relevant. Det går att 
registrera uppgifter vid olika tillfällen. Kom ihåg att klicka på Spara ärende 
under fliken Arkiv när alla uppgifter har registrerats eller när registreringen 
avbryts. Under Arkiv går det bland annat att välja: Nytt ärende, Öppna 
ärende, Spara ärende eller Avsluta. 

 

 

Olika typer uppgifter i formuläret 
SU-Pilot innehåller sex typer av frågor: 

• Frågor med ett eller flera fasta svarsalternativ  
• Frågor med öppna svarsalternativ, dvs. fritextfrågor där handläggaren 

skriver in uppgiften med egna ord 
• Frågor där ett heltal kan läggas in, t.ex. ett värde som anger resultatet från 

en bedömningsmetod 
• Frågor om datum 
• Frågor om antal tillfällen i insatser 
• Frågor om tidsperioder för insatser 

 

Var noga med att rätt ärende-id skrivs in för ett ärende. Av säker-
hetsskäl går ärende-id inte att ändra efter det att ärendet sparats för 
första gången.  
 
 

• Nytt ärende används första gången uppgifter registreras i ett 
ärende. Använd det sätt att ange ärende-id som verksamheten be-
stämt. Om ärende-id inte anges kan ärendet inte sparas. 

• Öppna ärende används för att hämta ett ärende som tidigare har re-
gistrerats. I Öppna visas ärende-id för samtliga sparade ärenden. 
Välj det ärende som ska öppnas, t.ex. för fortsatt registrering. 

• Spara ärende används när registreringen avbryts eller avslutas. Vill 
man öppna ett annat ärende ska man välja Öppna ärende igen. 

• Avsluta stänger programmet om registreringen ska avbrytas eller 
avslutas.  
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Del 4. Att göra sammanställningar  

Precis som före registrering, krävs en viss planering före uttag av samman-
ställningar. Några frågor att ta ställning till är till exempel: Vilka ska ges be-
hörighet att göra sammanställningar? När, hur och till vad ska dessa använ-
das? Behöver den ansvarige utbildning eller handledning? 

Eftersom sammanställningarna innehåller uppgifter som är integritetskäns-
liga bör endast ett fåtal personer ges tillgång till de uppgifter som samlas i 
databasen. Därför rekommenderas att endast en eller ett par medarbetare får 
uppdraget att göra sammanställningar av informationen. Utöver förståelse för 
integritetsfrågor bör dessa personer ha intresse för statistik och utvecklingsar-
bete. Efter hand kommer mer avancerade analyser och tolkningar att efterfrå-
gas. Det kan då bli aktuellt att höja kompetensen. Det är värdefullt för verk-
samheten att inventera sina resurser för handledning och vidareutbildning 
bland användarna. 

Vid tolkningen av informationen bör alla medarbetare vara delaktiga ef-
tersom det ger en bättre förståelse av den information som presenteras. Sam-
manställningarna kan presenteras vid olika tillfällen, till exempel inför verk-
samhetsplaneringen, vid arbetsgruppens egna planeringsmöten, vid presenta-
tioner för ledningsgruppen eller för den beslutande nämnden. 

Det är viktigt att medarbetarna förstår syftet med de sammanställningar 
som görs och har möjlighet att diskutera hur informationen ska presenteras 
och tolkas. 

Gruppsammanställningar  
Gruppsammanställningar kan göras för flertalet av de uppgifter som registre-
rats och sammanställningarna kan omfatta alla klienter eller vissa klientgrup-
per. Utifrån sitt behov av information väljer verksamheten vilka uppgifter 
som ska sammanställas och vilka klienter som ska omfattas av sammanställ-
ningen. Det går till exempel att få sammanställningar av en klientgrupps 
köns- eller åldersfördelning, problemens omfattning både före och efter in-
sats, vilka insatser som har genomförts och om huruvida klienternas mål har 
uppnåtts. Sammanställningen presenteras i form av tabeller och grafer. 

Några exempel på sammanställningar som kan tas fram: 

• Klientgruppens sammansättning, till exempel ålders- och könsfördelning 
eller andel med utländsk härkomst. Gruppens situation vad gäller förut-
sättningar för arbete, behov och hinder före insats. Uppgifter om arbete, 
utbildning, tidigare erfarenheter av arbete, typ av arbetshinder. Sådana be-
skrivningar ger underlag för att bland annat bedöma klientgruppens behov 
av insatser, huruvida personalen har rätt kompetens och huruvida resur-
serna används på rätt sätt.  

• Sammanställningar av genomförda insatser. 
• Förändringar i klientgruppens situation. Om samma information har sam-

manställts både före insats och efter insats kan verksamheten få kunskap 
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om klienternas förändring. Jämförelsen kan visa om och i vilken grad kli-
entgruppens förutsättningar för arbete har förändrats. Ett annat mått på 
förändring är i vilken grad förändringsmålen har uppnåtts efter insats. 
Analyser av denna slags information kan ge svar på frågor av typen: Vilka 
klienter har förbättrats eller försämrats? Har någon grupp förändrats mer 
än andra? Har insatsen motsvarat klientgruppens behov? För vilka klien-
ter fungerar en viss insats och för vilka fungerar den inte? 

• Uppföljning av insatsernas kvalitet. Information från brukarenkäten visar 
hur klienterna upplevt bemötande, behandling och positiva samt negativa 
följder. Informationen belyser insatsernas kvalitet ur klienternas perspek-
tiv.  

 
Uppgifter som är trovärdiga och som har samlats in på ett systematiskt sätt 
för så många klienter som möjligt, ger värdefull information som kan använ-
das i verksamhetsuppföljning. Enstaka tabeller eller grafer kan användas som 
underlag i verksamhetsplanering och verksamhetsberättelser under förutsätt-
ning att enskilda klienter inte kan identifieras.  

Sammanställning kräver behörighet 
För att göra gruppsammanställningar krävs administratörsbehörighet. Den 
SU-ansvarige har den behörigheten. Ska ytterligare medarbetare kunna göra 
gruppsammanställningar måste den SU-ansvarige ge dessa administratörsbe-
hörigheter, under Arkiv och Administration och Hantera inloggningsuppgif-
ter. 

Möjlighet att träna på att göra sammanställningar  
För att användare ska kunna träna på att göra sammanställningar ingår ett 
formulär, benämnt SUreg Träningsformulär med konstruerade svar i SUreg. 
För att använda detta, öppna SUreg varpå det senast använda formuläret 
kommer upp automatiskt. Om det inte är träningsformuläret klicka på Arkiv, 
därefter Hämta formulär och välj filen SUreg_Träningsformulär i mappen 
ENKÄTKATALOG. 

Gruppsammanställningar ger kunskaper om:  

• Klientgruppens problem och behov 
• Vilka insatser som klienterna tagit del av 
• I vilken grad klienterna har lyckats förändra sin situat-
ion 
• Hur stor andel som har uppnått sina mål 
• Hur stor andel som förbättrat respektive inte förbättrat sin situation 
• Huruvida en viss grupp uppnått målen i högre grad än andra grup-

per 
• Klientgruppens uppfattning om insatserna 
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Instruktion för gruppsammanställningar  
Uppgifter om flera klienter kan sammanställas till gruppinformation i form 
av frekvenstabeller och diagram. För att göra dessa väljer man fliken Grupp-
sammanställning, den är synlig endast för de användare som har behörighet. 
Det går att göra gruppsammanställningar av flertalet frågor i SUreg. Vilken 
eller vilka ärenden och frågor som ska väljas beror förstås på vilken informa-
tion som verksamheten är intresserad av. Sammanställningar kan användas 
som underlag för analyser och bedömningar, till exempel en klientgrupps be-
hov av hjälp, och för analys av hur olika insatser fördelas och fungerar. 

Det finns möjligheter att välja antingen samtliga ärenden som registrerats i 
SU-Pilot eller ärenden som avslutats före eller efter en viss tidsperiod. Det 
går också att göra en gruppsammanställning av ett urval av specifika hand-
läggares ärenden. 

Det går att ta fram frekvenstabeller med en eller två frågor samt central- 
och spridningsmått. Det går däremot inte att generera frekvenser för flera frå-
gor i en och samma tabell. Tabeller och diagram kan sparas eller kopieras 
och läggas i ett Word-dokument (instruktion finns på sida 34). Tabellvärdena 
kan också exporteras till en PDF- eller en Excel-fil. 
 
Urval av ärenden 
Det går att göra urval av ärenden beroende på vilken handläggare ärendet tillhör, 
när ärendet påbörjades och/eller avslutades (fråga 7 och 117), utifrån vilken 
verksamhet (fråga 1) och vilket område/stadsdel (fråga 2) ärendet tillhör. 
Dessutom finns vissa uppgifter bland de möjliga urvalen för att underlätta an-
vändning av urval för separata analyser (se vidare under stycket Användning 
av urval för separata analyser).  

• Klicka på fliken Gruppsammanställning.  
• Klicka på knappen Gör urval, i fältet ÄRENDEURVAL. Urvalet av ären-

den görs i det fönster som kommer upp. 
• För att göra urval av vissa handläggare, klicka på Handläggare till vänster 

i urvalsfönstret. Välj aktuella handläggare genom att klicka i rutan till 
vänster vid de handläggare vars ärenden ska ingå i sammanställningen. 

• För att välja ärenden som påbörjats/avslutats under en specifik tidsperiod: 
Klicka på Påbörjad/Avslutad till vänster i urvalsfönstret. Använd någon 
av de två boxarna, Från och med och Till och med. Klicka i rutan för att 
skriva in önskat datum, eller klicka på pilen till höger vid rutan för att 
välja datum i en kalender. 

• För att göra ärendeurval beroende på Verksamhetsområde eller Om-
råde/Stadsdel: Klicka på önskad rubrik till vänster i urvalsfönstret och välj 
sedan genom att klicka i rutan för de verksamhetsområden eller områ-
den/stadsdelar som ska ingå. 

• Avsluta med att klicka på knappen OK längst ner i urvalsfönstret. 
• För att återgå till ett urval av samtliga ärenden, klicka på knappen Ta bort 

urval. 
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Fritextsvar 
Välj den fråga där fritextsvar ska visas genom att markera frågan i navige-
ringspanelen till vänster. I fältet FRÅGEURVAL syns då Fritextsvar för: och 
frågans formulering.  

• Klicka därefter på knappen Ta fram sammanställningen längst ned för att 
få fram fritextsvaren. 

Beskrivningar i frekvenstabeller med diagram  
En frekvenstabell med antal och procent är den vanligaste typen av tabell.  

• Markera frågan som ska sammanställas i navigeringspanelen till vänster. I 
fältet FRÅGEURVAL syns då Antal och procent för: och frågans formule-
ring.  

• För fråga 4 om ålder finns en möjlighet att välja om svarsalternativen ska 
redovisas i klassindelningar eller som de är registrerade. Dessa klassindel-
ningar är fördefinierade av formulärkonstruktören.  

• Om det till frågan fanns möjlighet att ge en kommentar, välj om den ska 
visas. Det finns tre möjliga alternativ: Visa inte kommentarer, Visa även 
kommentarer och Visa enbart kommentarer. 

• Centralmått (medelvärde och median) och spridningsmått (standardavvi-
kelse och variationsvidd) beräknas automatiskt när så är möjligt. 

• Klicka därefter på knappen Ta fram sammanställningen längst ned för att 
få fram tabeller och diagram. 

Jämförelser av grupper med korstabell  
Om man vill jämföra hur svaren på en fråga är fördelade över svaren på en 
annan fråga kan man göra en korstabell, till exempel över hur ålder skiljer sig 
för män och kvinnor (se figur 5). I korstabellen redovisas fördelningen både i 
antal och i procent. 

• Tänk på att tabellen kommer att presenteras på olika sätt beroende på vil-
ken fråga man väljer först. 

• Markera den första frågan som ska inkluderas i korstabellen. Klicka sedan 
på knappen Välj kombinationsfråga. I det nya fönster som visas väljer 
man den andra frågan som man vill inkludera i korstabellen. Klicka på 
knappen OK längst ner till höger. 

• För att återställa val av kombinationsfråga, klicka på Ta bort kombina- 
tionsfråga. 

• Centralmått (medelvärde och median) och spridningsmått (standardavvi-
kelse och variationsvidd) beräknas automatiskt när så är möjligt. 

• Om det till frågan fanns möjlighet att ge kommentarer, välj om dessa ska 
visas. Det är endast möjligt för den fråga som väljs först. Det finns tre 
möjliga alternativ: Visa inte kommentarer, Visa även kommentarer och 
Visa enbart kommentarer. Observera att om alternativet Visa enbart kom-
mentarer väljs för en fråga, så försvinner möjligheten att använda en kom-
binationsfråga. 

• Klicka sedan på knappen Ta fram sammanställningen längst ner för att få 
fram tabeller och diagram.  
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Figur 5. Val av uppgifter för korstabell. 
 

 
 

 
 
Användning av urval för separata analyser  
Med funktionen Ärendeurval i gruppsammanställningar är det möjligt att 
sammanställa svar för endast ett visst eller några svarsalternativ, dvs. för en 
viss grupp av klienter. Det eller de svarsalternativ som bockas för utgör ba-
sen för sammanställningen. Den här funktionen kan användas om man undrar 
hur kombinationen mellan två frågor skiljer sig åt för vissa grupper. Man 
kanske exempelvis vill veta hur kombinationen samverkan och insats ser ut 
för klienter som har en positiv förändring jämfört med klienter som inte har 
det. Då väljs uppgiften måluppföljning huvudsakligt problem i urvalsdialo-
gen och svarsalternativen som inkluderar positiv förändring (oavsett om må-
let uppnåtts) bockas i (se figur 6). Därefter görs en sammanställning av upp-
giften insats kombinerat med uppgiften samverkan. Då genereras en sam-
manställning över insatser och samverkan för bara klienter med positiv för-
ändring. För att göra en jämförelse med de brukare som inte har en positiv 
förändring gör man om samma procedur men bockar istället för de två sista 

Medelvärden bör vanligen inte beräknas på data på ordinalnivå (t.ex. 
likertskalor) utan endast för intervall- och kvotdata. Dock finns den 
möjligheten när det gäller frågorna i brukaruppföljningen. Syftet är att 
underlätta uppföljning av förändring på gruppnivå när det gäller bru-
karnas uppfattning om verksamheten. 
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alternativen i ärendeurvalet. På detta sätt kan man i två steg skapa sig en upp-
fattning om hur bilden ser ut för de två grupperna och därmed se om det finns 
några skillnader.   

Det är förvalt vilka uppgifter som kan utgöra ärendeurval i SU-Pilot och 
dessa syns i urvalsdialogen, även om verksamheten valt att dölja dem i sin 
anpassning av formuläret.  

Figur 6. Separata analyser med hjälp av urvalsfunktion, positiv för-
ändring. 

 
 
Möjlighet att jämföra sammanställningar över tid 
För frågan Måluppföljning huvudsakligt problem (50) och frågorna i avsnit-
ten med brukaruppföljningar (63–76, 77-90, 91-103 och 104–116) går det att 
dela upp sammanställningar för att visa förändring över tid. I båda fallen ut-
går man från datumuppgiften i det avsnitt som frågan finns i. Stegföljden är 
denna:  

• I Gruppsammanställningar, välj i navigationspanelen till vänster datum-
uppgiften i frågeavsnittet för aktuell fråga att sammanställa och jämföra 
över tid. 

• Välj därefter, med hjälp av datumboxarna, för vilken period svaren ska 
sammanställas och välj sedan tidsintervall (månad, kvartal eller år). 

• För att visa förändring över tid, välj att kombinera datumuppgiften med 
Måluppföljning huvudsakligt problem eller den aktuella frågan i brukaren-
käten. 
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Figur 7. Svarsindelning efter datum 

 

Exportera sammanställningen 
Exportera tabeller och diagram till Word, Excel eller i PDF-format.  

• Välj Export i menyraden längst upp till höger och välj sedan det format du 
vill exportera till. OBS! För att exportera till Word: välj RTF, spara däref-
ter filen i filformat .rtf. Denna fil går sedan att öppna i Word.  

Kopiera tabeller och diagram 
Du kan kopiera tabeller och diagram som en bild.  

• Klicka på knappen med en kamera i menyraden (Snapshot mode) och mar-
kera därefter det du vill kopiera genom att hålla ner vänster musknapp och 
flytta kryssmarkören. När vänster musknapp släpps upp fångas bilden och 
kan klistras in i exempelvis ett Word-dokument.  



 

MANUAL FÖR SU-PILOT  
SOCIALSTYRELSEN 

37 

 

Exempel på frekvenstabeller som kan göras direkt i SU-Pilot 
 
Enkel frekvenstabell och diagram  
Frågan om kön har i SU-Pilot tre möjliga svarsalternativ: kvinna, man och 
annan könsidentitet. Denna tabell visar fördelningen mellan svarsalternativen 
i en grupp av brukare (figur 8). Det sammanlagda antalet personer i gruppen 
är 77, vilket erhålls från texten ovanför tabellen (Totalt antal ärenden: 77, 
varav i detta urval: 77). Antalet i de olika svarskategorierna visas i kolumnen 
frekvens – 35 kvinnor, 37 män och 5 med annan könsidentitet. Den sista ko-
lumnen visar fördelningen i procent. De två diagrammen nedanför tabellen 
visar samma sak med svarsalternativen i antal (vänster) och procent (höger). 
 

Figur 8. Frekvenser - Könsfördelning 
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Frekvenstabell och diagram – klassindelning 
Figur 9 visar ålder i den förutbestämda klassindelning som följer med SU-Pi-
lot. Under diagrammen finns de olika central- och spridningsmått som har 
beräknats på variabeln ålder.  

Figur 9. Frekvenser – Klassindelad ålder 
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Frekvenser och diagram vid jämförelser mellan grupper och över tid 
Det går också att kombinera två frågor och visa fördelningen i en korstabell. 
Tabell och diagram påverkas av vilken fråga som valdes först i gruppsam-
manställningen. I figur 10 har kön kombinerats med varaktighet i biståndsbe-
hov. Av utrymmesskäl visas inte något diagram utan endast en tabell. Figur 
11 visar hur sammanställningar som gör jämförelser över tid ser ut.  
 

Figur 10. Korstabell – Kön kombinerat med varaktighet behov  
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Figur 11. Jämförelse över tid – Påverkan val av insats 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Övriga sammanställningar 
Registrering per handläggare 
I SU-Pilot finns det möjlighet att ta fram antal registrerade ärenden per hand-
läggare och en enskild handläggares andel av de totala ärendena.  



 

MANUAL FÖR SU-PILOT  
SOCIALSTYRELSEN 

41 

 

Välj Arkiv och Administration och Handläggare och ärenden – Redovis-
ning. Klicka på knappen OK i den lilla dialogrutan som visas uppe till väns-
ter, för att ta fram sammanställningen. Välj att låta alla, påbörjade eller avslu-
tade ärenden ingå i sammanställningen genom att klicka på de olika alternati-
ven i dialogrutan. Urvalet kan ändras senare genom att klicka på knappen Ur-
val av ärenden uppe till vänster. När sammanställningen är gjord visas den i 
tabellform, med en rad för varje handläggare. Längst ner till vänster finns 
också sammanfattande statistik som visar medelvärden och fördelning mellan 
påbörjade och avslutade ärenden. Klicka på fliken Diagram för att se sam-
manställningen i diagramform. Avsluta genom att klicka på knappen Stäng 
längst ner. 
 
Registerutdrag i ett ärende 
Ett registerutdrag av uppgifter om en enskild brukare består av ett dokument 
med samtliga registrerade uppgifter i ett ärende. Enligt 26 § personuppgifts-
lagen (1998:204) har alla enskilda personer rätt att en gång om året kostnads-
fritt få ett utdrag som visar vilka uppgifter som finns lagrade om sig i olika 
register. SUreg tillåter användare med administratörsrättigheter att göra re-
gisterutdrag. Gör så här: 

• Öppna först det ärende som ska sammanställas. 
• Välj Arkiv och sedan Registerutdrag.  
• Välj vilka frågor som ska tas med – samtliga (även obesvarade) eller en-

dast de som är besvarade.  
• Om man vill går det att välja att ta med kommentarer i sammanställ-

ningen.  
• Det går också att välja ett, några eller alla frågeavsnitt till sammanställ-

ningen. För att välja specifika avsnitt väljer man Frågeavsnitt enligt val 
och bockar i rutorna för de avsnitt som är av intresse. 

• Klicka på knappen Ta fram sammanställningen som finns längst ner i dia-
logrutan. 

• Beskrivningen av ärendet kommer upp i ett nytt fönster. I menyraden 
längst till vänster finns alternativet Export. Där kan dokumentet exporteras 
i RTF-format och därefter sparas. Det kan då öppnas som ett Word-doku-
ment som kan skrivas ut. Dokumenten kan också exporteras till en PDF-
fil. 
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SU-Pilot. Planeringsstöd  

 

Innan en verksamhet kan börja med systematisk uppföljning krävs det att 
man inom verksamheten gör en gemensam planering och väljer ut de upp-
gifter som ska registreras. För att registreringen ska bli så tillförlitlig som 
möjligt behöver man komma överens om hur de valda uppgifterna ska tol-
kas. 

Även om ambitionen på sikt är att följa upp samtliga klienter med avse-
ende på förändring är det klokt börja följa upp i mindre skala och med ut-
gångspunkt från de frågor som har mest relevans för verksamheten. Exempel 
på frågor att utgå ifrån är: Vilka problem har egentligen våra klienter? ”Vilka 
får del av våra olika insatser?” eller Hur väl fungerar vår vanligaste insats? 

 
Här beskrivs planeringens olika steg i korthet 
• Den SU-ansvarige läser igenom hela manualen inklusive bilagan med 

innehållsöversikt över samtliga uppgifter i SU-Pilot. Det är av stor vikt 
att den som leder planeringen kan orientera sig i mängden av uppgifter. 
Den SU-ansvarige väljer därefter ut de delar av manualen som är rele-
vanta för verksamheten att läsa. 

 
• Inför möte 1 ger den SU-ansvarige de utvalda delarna av manualen till 

all personal som ska registrera uppgifter i SU. Personalen läser dessa 
delar och Bilaga 3, SU-Pilot - Innehållsöversikt.       
 

• Möte 1. Inled med en diskussion om vilka aspekter av arbetet med kli-
enterna som ni uppfattar som mest angelägna att följa upp just nu uti-
från ett kvalitetsperspektiv. Efter att ni enats om någon eller några 
aspekter, utgå från innehållsöversikten och fråga er: Vilka uppgifter be-
höver vi för att söka svar på våra frågor? De tre kolumnerna till höger i 
översikten kan användas för att enskilt eller i mindre grupper markera 
områden och/eller frågor utifrån valda rubriker, exempelvis ”Ska ingå” 
eller ”Ej relevant”.  
 
Våga begränsa omfattningen, antalet uppgifter kan utökas senare.  
 
Tänk på att det inte är tillåtet att registrera fler uppgifter än vad som är 
nödvändigt för att följa upp de aspekter av arbetets kvalitet som ni valt 
ut för uppföljning, se 6–7 §§ SoLPuL. 

 
Diskutera också vilka ärenden som behöver ingå i uppföljningen för att 
belysa syftet med uppföljningen.  
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• Efter möte 1 gör den SU-ansvarige den första anpassningen SU-Pilot-
formuläret genom att synliggöra de uppgifter som ska ingå. Det anpas-
sade formuläret, som inkluderar svarsalternativ till frågorna, skrivs ut i 
pappersform i SUreg inför möte 2 (instruktion i SU-Pilot-manualen). 

 
• Möte 2. Bekanta er med hur uppgifter och svarsalternativ är formule-

rade och diskutera viktiga frågor som: Ser vi svarskategorierna på 
samma sätt – om vi inte gör det, finns det då en risk för att vi kommer 
att registrera olika? Om ni inkluderat ”Tidperiod för insatsen” i uppfölj-
ningen: Vill ni ange egna verksamhetsnamn till insatserna?  

 
Diskutera också när och hur uppgiften ska inhämtas i ett ärende och när 
den ska registreras för att vara så tillförlitlig som möjligt. 

 
• Efter möte 2 gör den SU-ansvarige eventuellt nya anpassningar av SU-

Pilot-formuläret enligt ovan. 
 
• Möte 3. Samtliga medarbetare som ska registrera i SU-Pilot har en gen-

väg för att starta SUreg på sin dator. Ha en gemensam genomgång av 
SUreg och formuläret och fatta beslut om när och hur återkoppling ska 
ske. Inledningsvis kan återkopplingen handla om hur det fungerar att 
registrera för er. Senare handlar den om resultaten i uppföljningen.  

 
• När fler uppgifter lagts in kan de användas för analys.  
 
• När det är dags för återkoppling kan den SU-ansvarige och berörd chef 

ta fram sammanställningar och förbereda frågor och diskussion kring 
resultaten. Behåll genomgående koppling till frågorna som verksam-
heten gemensamt formulerat och valt att belysa med uppföljningen.  
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SU-Pilot. Innehållsöversikt. 

SU-Pilot    

Bakgrund 
1. Verksamhet     
2. Område, stadsdel    
3. Brukare    
4. Handläggare    
5. Kön    
6. Ålder    
7. Aktualiserad från tidpunkt    
8. Återaktualisering    
9. Typ av ärende     
10. Födelseland - relevans i ärende    
11. Födelseland    
12. Försörjningssituation    
13. Verksamhetsunik fråga    
14. Verksamhetsunik fråga    

Före insats 
15. Huvudsakligt problem    
16. Mätmetod huvudsakligt problem    
17. Värde bedömningsmetod huvudsakligt problem    
18. Omfattning huvudsakligt problem    
19. Förändringsmål huvudsakligt problem    
20. Ytterligare problem (1)    
21. Mätmetod ytterligare problem (1)    
22. Värde bedömningsmetod ytterligare problem (1)    
23. Omfattning ytterligare problem (1)    
24. Förändringsmål ytterligare problem (1)     

Insatser 
35. Typ av insats    
36. Tillfällen i insatsen    
37. Tidsperiod för insatsen (veckor)    
38. Samverkan    
39. Verksamhetsunik fråga, antal tillfällen    
40. Verksamhetsunik fråga    
41. Verksamhetsunik fråga    

Under insats 
42. Uppföljning under insats    
43. Situation under insats    
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SU-Pilot    

Efter insats 
44. Insatser i ärendet    
45. Antal insatser    
46. Mätmetod huvudsakligt problem    
47. Värde bedömningsmetod huvudsakligt problem    
48. Omfattning huvudsakligt problem    
49. Datum måluppföljning    
50. Måluppföljning huvudsakligt problem    
51. Mätmetod ytterligare problem (1)    
52. Värde bedömningsmetod ytterligare problem (1)    
53. Omfattning ytterligare problem (1)    
54. Måluppföljning ytterligare problem (1)     
Brukaruppföljning  
Brukarenkät Insatser och verksamhet (x2) 
63. Datum brukaruppföljning Insatser 1    
64. Tidpunkt brukaruppföljning    
65. Fokus för brukaruppföljning    
66. Brukarens uppfattning om förändring    
67. Insatsens roll för förbättring    
68. Positiva inslag i insatsen    
69. Negativa inslag i insatsen    
70. Oväntade positiva följder av insatsen    
71. Oväntade negativa följder av insatsen    
72. Nöjdhet med hjälpen    
73. Nöjdhet med bemötande    
74. Påverkan val av insats    
75. Påverkan av utformning av insats    
76. Förslag på förbättringar     

Brukarenkät Stöd och omsorg (x2) 
91. Datum brukaruppföljning Stöd och omsorg 1    
92. Tidpunkt brukaruppföljning    
93. Fokus för brukaruppföljning    
94. Brukarens uppfattning om sin dagliga situation     
95. Omsorgens roll för förändring    
96. Positiva inslag i omsorgen    
97. Negativa inslag i omsorgen    
98. Oväntade positiva följder av omsorgen    
99. Oväntade negativa följder av omsorgen    
100. Nöjdhet med omsorgen sammantaget     
101. Nöjdhet med bemötande hos personalen     
102. Påverkan omsorg    
103. Förslag på förbättringar     

Avslutning  
117. Ärendet avslutades     
118. Orsak till att ärendet avslutades    
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SU-Pilot. Brukarenkät  

Frågor om dina erfarenheter av våra  
insatser och verksamhet  
Dina synpunkter är viktiga för att socialtjänsten ska kunna förbättra kvali-
teten på sina insatser. Därför vill vi fråga dig vad du tycker om det stöd 
och de insatser som du har fått.  
 
Det är givetvis helt frivilligt att lämna synpunkter. Formuläret tar ungefär 
10 minuter att besvara. Kryssa för det svar som du tycker stämmer bäst 
för varje fråga! 
 
Datum: Namn (frivilligt): 

1. Tidpunkt för brukaruppföljningen? 
□ I anslutning till avslutad insats/kontakt 
□ 3-6 månader efter avslutad insats/kontakt 
□ Mer än 6 månader efter avslutad insats/kontakt 
□ Under pågående insats/kontakt 
□ Annat: __________________________________________ 
 
 
Om du har träffat flera behandlare eller annan personal, tänk på din sammantagna erfarenhet av dem. 
Med termen ”insatsen” i frågorna nedan menas både aktiviteter som till exempel stödsamtal och be-
slutade insatser. När du svarar kan du välja att tänka in flera aktiviteter sammantaget (om du fått fler 
olika) eller en huvudsaklig aktivitet. Ange nedan vad du kommer att tänka in när du svarar: 
 
2. Vad avser brukaruppföljningen? 
□ En huvudsaklig insats  
□ Flera olika insatser sammantaget 
□ En period av kontakt, men inga särskilda insatser 
□ Annat ____________________________________________________________ 
 
 
3. Hur uppfattar du att ditt huvudsakliga problem har förändrats? 
□ Det har förbättrats 
□ Det har försämrats (gå till fråga 5) 
□ Det har inte förändrats (gå till fråga 5) 
       
4. Om problemet förbättrats, vilken betydelse har insatsen/kontakten haft?  

1 2 3 4 5 
Ingen betydelse Liten betydelse Varken stor eller 

liten betydelse 
Stor  

betydelse 
Helt avgörande 

betydelse 
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5. Oavsett förändring, var några inslag i insatsen/kontakten särskilt positiva?  
□ Nej  
□ Ja  
Om ja, vilka inslag: 
 
 
       
6. Oavsett förändring, var några inslag i insatsen/kontakten särskilt negativa? 
□ Nej  
□ Ja  
Om ja, vilka inslag: 
 
       
7. Har insats/kontakt medfört positiva följder som inte var målet med insatsen/kontakten? 
□ Nej  
□ Ja  
Om ja, vilka följder: 
 
 
8. Har insatsen/kontakten medfört negativa följder? 
□ Nej  
□ Ja  
Om ja, vilka följder: 
 
       
9. Är du nöjd med den sammantagna hjälpen?  

1 2 3 4 5 
Inte alls nöjd Inte särskilt nöjd Varken nöjd eller 

missnöjd 
 

Ganska nöjd Mycket nöjd 

10. Är du nöjd med personalens bemötande?  
1 2 3 4 5 

Inte alls nöjd Inte särskilt nöjd Varken nöjd eller 
missnöjd 

Ganska nöjd Mycket nöjd 

     
11. Hade du möjlighet att påverka valet av insatsen/kontakten? 

1 2 3 4 5 
Ingen möjlighet 

alls  
Liten möjlighet Varken stor eller 

liten möjlighet 
Stor möjlighet Mycket stor möj-

lighet  
     
12. Hade du möjlighet att påverka hur insatsen/kontakten utformades? 

1 2 3 4 5 
Ingen möjlighet 

alls  
Liten möjlighet Varken stor eller 

liten möjlighet 
Stor möjlighet Mycket stor  

möjlighet  
     

13. Har du förslag på förbättringar av insatsen/nya insatser eller andra förslag? 
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Frågor om dina erfarenheter av stöd och omsorg  
Dina synpunkter är viktiga för att vi ska kunna förbättra kvaliteten på vårt stöd 
och vår omsorg. Därför skulle vi vilja fråga dig vad du tycker om det stöd och 
den omsorg som du har fått i din dagliga livsföring.  
 
Det är helt frivilligt att lämna synpunkter. Formuläret tar ungefär 10 minuter att 
besvara. Kryssa för det svar som du tycker stämmer bäst för varje fråga! 
 
Fråga 1 besvaras av din handläggare 
Datum: Namn: 

1. Tidpunkt för brukaruppföljningen? 
□ I anslutning till att stödet/omsorgen avslutas 
□ Under pågående stöd/omsorg 
□ Under en viss begränsad period under pågående stöd/omsorg 
_________________________________________________ 
□ I anslutning till byte av utförare av stöd/omsorg 
 
 
Om du har träffat olika omsorgspersonal, tänk på din sammantagna erfarenhet av dem när det gäller 
exempelvis bemötande. När du svarar kan du välja att tänka in flera aktiviteter sammantaget (om du 
fått flera olika) eller en huvudsaklig aktivitet. Ange nedan vad du kommer att tänka in när du svarar: 
 
2. Vad avser brukaruppföljningen (avgörs av dig och din handläggare tillsammans)? 
□ Stöd/omsorg som tillgodoser flera behov i det dagliga livet  
□ Stöd/omsorg som tillgodoser endast ett behov i det dagliga livet 
□ Annat ____________________________________________________________ 
 
 
3. Hur uppfattar du att livskvaliteten i ditt dagliga liv har förändrats sedan angiven tidsperiod? 
□ Den har förbättrats 
□ Den har försämrats (gå till fråga 5) 
□ Den har inte förändrats (gå till fråga 5) 
       
4. Om livskvaliteten i ditt dagliga liv har förbättrats, vilken betydelse har stödet/omsorgen haft?  

1 2 3 4 5 
Ingen betydelse Liten betydelse Varken stor  

eller liten  
betydelse 

Stor  
betydelse 

Helt avgörande 
betydelse 

 
5. Har några delar i ditt stöd/din omsorg varit särskilt positiva?  
□ Nej  
□ Ja  
Om ja, vilka inslag: 
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6. Har några delar i ditt stöd/din omsorg varit särskilt negativa? 
□ Nej  
□ Ja  
Om ja, vilka inslag: 
 
       
7. Har stödet/omsorgen medfört positiva följder som inte var målet med stödet/omsorgen? 
□ Nej  
□ Ja  
Om ja, vilka följder: 
 
 
8. Har stödet/omsorgen medfört negativa följder? 
□ Nej  
□ Ja  
Om ja, vilka följder: 
 
       
9. Hur nöjd är du med det sammantagna stödet/omsorgen?  

1 2 3 4 5 
Inte alls nöjd Inte särskilt nöjd Varken nöjd eller 

missnöjd 
Ganska nöjd Mycket nöjd 

10. Hur nöjd är du med personalens bemötande?  
1 2 3 4 5 

Inte alls nöjd Inte särskilt nöjd Varken nöjd eller 
missnöjd 

Ganska nöjd Mycket nöjd 

     
11. Har du fått påverka planeringen av hur stödet/omsorgen skulle genomföras? 

1 2 3 4 5 
Ingen möjlighet 

alls  
Liten möjlighet Varken stor eller 

liten möjlighet 
Stor möjlighet Mycket stor  

möjlighet  
     
12. Har du förslag på förbättringar av stödet/omsorgen eller andra förslag? 
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