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Inledning 
Vård och omsorg som bedrivs skall även utvärderas av de personer som nyttjar den. Det är viktigt att 

brukarnas kunskaper och erfarenheter tas tillvara. Därför har Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i 

Göteborg (NSPHiG) och Göteborgs Stad inlett ett samarbete kring brukarrevision som har utförts 

inom delar av boendestödet i Göteborg. Detta är en av rapporterna från en sådan brukarrevision, 

som utförts i stadsdelen Centrum. 

 

Brukarinflytande är ett nytt arbetsfält för många organisationer inom vård och omsorg. Det kan 

upplevas svårt att få till stånd hållbara strukturer för brukarinflytande inom kommun och landsting 

samtidigt som behovet av långsiktiga strategier för att etablera fungerande arbetsformer är stort. I 

utvärderingen av psykiatrireformen lyfts brukarrevision fram som en metod som landsting, 

kommuner och brukarorganisationer bör ta initiativ till för att öka brukarinflytandet och därigenom 

höja kvalitén av vård och omsorg.1 

 

 

 

 

 

 

 

Brukarrevision bygger på några grundläggande kriterier som formulerades inom User Focused 

Monitoring (UFM), i Storbritannien 1996. I UFM betonas att: 

 

”Projektet leds och kontrolleras av brukare. De bestämmer forskningsfråga och gör materialinsamling 

och analys. Om projektet inte kan ha en samordnare med egen erfarenhet av psykisk ohälsa är det 

viktigt att samordnaren har en stor förståelse för och engagemang i frågan om brukarinflytande. Den 

grupp som utför projektet skall också ha stort självbestämmande och kunna sköta materialinsamling, 

analys och publicering av resultat utan inblandning från andra parter. ” 

FoU Västernorrland, 2007, Brukarrevision som kunskapsutveckling 

 

Varför brukarrevision? 
Socialstyrelsen understryker att verksamheter och dess beslut om åtgärder skall grunda sig på ett så 

tillförlitligt underlag som möjligt, och att man därför bör arbeta enligt evidensbaserad praktik2. I 

evidensbaserad praktik vägs tre kunskapskällor samman och anses likvärdiga – vetenskaplig kunskap, 

professionens expertis samt brukarens erfarenheter och önskemål. Brukarrevisioner kan därför ses 

som ett viktigt led i en utveckling mot ett stärkt brukarinflytande och mot att arbeta evidensbaserat. 

 

Syftet med brukarrevisionen är att förbättra kvalitén i den vård och omsorg som är föremål för 

revision och här spelar brukarna inom verksamheten en nyckelroll. Personer med egen erfarenhet av 

verksamhetens stöd besitter dels stor kunskap och erfarenhet om verksamheten, dels har de ett 

unikt inifrånperspektiv. När denna kunskapsresurs tas till vara utgör den en riklig 

förbättringspotential och bidrar till både utveckling och förståelse för verksamheten. Genom att 

                                                           
1 Välfärd och valfrihet? Socialstyrelsen 1999 
2 http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/attarbetaevidensbaserat 

En brukarrevision är enligt Riksförbundet för Social och Mental Hälsas (RSMH:s) och 

Schizofreniförbundets definition ”en granskning av en enhet eller verksamhet som ger 

vård, stöd eller service till personer med psykiska funktionshinder som utförs av brukare 

och/eller närstående”. 
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tillfråga brukarna och basera förbättringsarbetet utifrån deras svar känner brukarna sig uppskattade 

och sedda, vilket leder till ett ökat förtroende för verksamheten och ett bättre boende-/arbetsklimat. 

Utvecklingsarbetet kommer naturligtvis även framtida brukare till gagn. När verksamheter förbättras 

på det här viset ökar även förtroendet för vården och omsorgen i stort. 

 

En brukarrevision stärker också de brukare som utför revisionen. Psykisk ohälsa är ett område som 

än idag är belagt med mycket tabun och skam, och personer med psykiska funktionsnedsättningar 

möts inte sällan av misstro och fördomar i samhället3. I brukarrevisionen lyfts både brukarnas och 

brukarrevisorernas erfarenhet av psykisk ohälsa istället upp som en tillgång. Brukarna har kunskap 

om den aktuella verksamheten och brukarrevisorerna kan, i och med sin egen erfarenhet, utforma 

relevanta intervjufrågor, intervjua brukarna i ett jämbördigt möte och ställa bra följdfrågor. 

Revisorernas egen erfarenhet är ett viktigt inslag i intervjuförfarandet eftersom det skapar en 

trovärdighet i mötet med brukarna som skall intervjuas kring frågor som kan upplevas känsliga och 

svåra att prata om. Eftersom brukarna garanteras anonymitet i förhållande till både kommunen och 

hälso- och sjukvården kan det även upplevas lättare att framföra kritik utan rädsla för att drabbas av 

repressalier.  Svaren blir mer rättvisande och förbättringsområden kan fångas upp samtidigt som 

personalen stärks av den positiva feedback som lyfts fram. 

 

Några grundprinciper 
Reellt inflytande för omsorgstagarna. Brukare upplever ofta att man inte kan göra sin röst tillräckligt 

hörd. Med den metod som vi förespråkar ökar möjligheten för den enskilde och gruppen att påverka 

detta. 

 

Dialog och ömsesidiga mål. Brukare leder och kontrollerar processen i samförstånd och ständig 

dialog med ledning och personal vid verksamheten. På så sätt engageras alla parter vilket bidrar till 

ett engagerat och långsiktigt förbättringsarbete. 

 

Anonymitet. De brukare som medverkar garanteras att få vara anonyma med sina enskilda svar. På så 

sätt ökar deltagarnas vilja att vara öppna och ärliga i svaren. 

 

Oberoende. Brukarrevisionen leds och kontrolleras av brukarorganisationerna. De behandlar de 

individuella svaren. Resultaten analyseras och värderas även av brukarorganisationerna.  Det blir 

därmed en extern revision av verksamheten.  

 

Ökad kvalitet i omsorgen. Resultatet av undersökningen är brukarnas bild av hur omsorgen fungerar. 

Vår erfarenhet är att den bilden är väsentlig för att kunna definiera och utveckla kvaliteten i 

verksamheten. 

 

  

                                                           
3 Mer om detta kan man läsa på projektet Hjärnkolls hemsida: www.hjarnkoll.se. 

http://www.hjarnkoll.se/
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Om uppdraget 
I november 2013 fick NSPHiG medel av psykiatrisamordningen i Göteborgs Stad att genomföra 

brukarrevisioner av boenden och boendestöd i fyra olika stadsdelar i Göteborg.  En av dessa 

stadsdelar var Centrum. Psykiatrisamordningen förmedlade kontakt mellan NSPHiG och 

enhetschefen för boendestödet i Centrum. Dessa inledde ett samarbete kring brukarrevision för de 

brukare i stadsdelen som får boendestöd på grund av psykiatriska funktionsnedsättningar. 

 

Mål 

Att utveckla och förbättra boendestödsverksamheten i Göteborgs Stad, stadsdelen Centrum, genom 

att ge berörd ledning, personal och brukare ökad kunskap om attityderna till- och erfarenheten av 

erhållen omsorg.  

 

Målgrupp 

NSPHiG fick medel av Göteborgs psykiatrisamordning att genomföra cirka 20 intervjuer per de fyra 

boendena/boendestöden i Göteborgs Stad. I stadsdelen Centrum är det 139 brukare som får 

boendestöd på grund av psykiatriska funktionsnedsättningar. Hela denna grupp blev målgrupp för 

brukarrevisionen. Dessa kommer i rapporten fortsättningsvis att refereras till som antingen brukare 

eller respondenter. Målgruppen har en blandad psykiatrisk problematik där mycket samsjuklighet 

förekommer.  

 

Tidsplan 

Det första mötet mellan NSPHiG och enhetschefen samt stödpedagogen för verksamheten hölls den 

19 november 2012. Därefter hölls det första referensgruppsmötet (se nedan) den 13 december 2013, 

där även personal från boendestödsgruppen ingick. Den första inbjudan till brukarna om att vara 

med i revisionen skedde den 4 mars 2014, med sista anmälningsdag den 4 april. Påminnelsebrev 

skickades ut den 22 april 2014, med en ny sista anmälningsdag den 9 maj. Resultatet rapporteras till 

ledning, personal och brukare i juli 2014. 

 

Styrgrupp 

För att brukarrevisionen skall vara brukarstyrd krävs att revisionen leds och kontrolleras uteslutande 

av brukarrepresentanter. Styrgruppen utgjordes därför av brukare från någon av de 18 patient-, 

brukar- och anhörigföreningar som är NSPHiG (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg). 

Styrgruppen bar huvudansvaret för att brukarrevisionen genomfördes utifrån avtalade arbets- och 

tidsramar samt sammanställde och analyserade intervjusvaren.  

 

I denna styrgrupp ingick: 

 Filippa Ahlberg Gagnér, NSPHiG 

 Andrea Liljenbrunn, NSPHiG 

 Therese Möller, NSPHiG 
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Referensgrupp 

Referensgruppen bestod av ledning och personal från boendestödet i Centrum samt representanter 

från styrgruppen. Referensgruppen fungerade som ett diskussionsforum och en mötesplats för dessa 

parter, där bl a intervjumallen diskuterades och reviderades, tidsramar fastställdes och praktiska 

frågor diskuterades.  

 

 I denna referensgrupp ingick: 

 Filippa Ahlberg Gagnér, NSPHiG 

 Therese Möller, NSPHiG 

 Lotta Westberg, enhetschef, Göteborgs Stad, Centrum 

 Linda Sundberg, stödpedagog, Göteborgs Stad, Centrum 

 Tomas Fridner, boendestödjare, Göteborgs Stad, Centrum 

 Gun Olausson, boendestödjare, Göteborgs Stad, Centrum 

 

Brukarrevisorer 

De som genomförde intervjuerna var brukarrevisorer från någon av NSPHiG:s 18 patient-, brukar- 

och anhörigföreningar. De hade därför erfarenhet av vård och i regel också omsorg, någon kunde 

vara anhörig/närstående. Samtliga hade genomgått en brukarrevisorsutbildning om två heldagar. 

 

Metod 
En kartläggning utfördes gällande attityderna till- och erfarenheten av det stöd som brukarna har 

erhållit från boendestödsverksamheten i Centrum. Denna kartläggning baserades på personliga 

intervjuer med brukarna. Intervjuerna hölls i NSPHiG:s lokaler på Järntorget 7 i Göteborg, och i några 

fall hemma hos respondenterna eller i annan neutral lokal. 

 

Ett utskick gjordes i början på mars till samtliga brukare i Centrum som fick stöd på grund av 

psykiatriska funktionsnedsättningar. Utskicket skedde genom boendestödsverksamheten för att 

värna brukarnas anonymitet i förhållande till NSPHiG. Detta utskick innehöll dels en broschyr med 

information om brukarrevisionen, ett mer sammanfattat informationsblad kombinerat med 

anmälningsblankett, en folder från NSPHiG samt ett svarskuvert. Av materialet framgick att brukarna 

kunde anmäla sig till revisionen på tre olika sätt, antingen via mail, telefon eller med den bifogade 

anmälningsblanketten och svarskuvertet. När anmälan kommit in ringde en person från NSPHiG upp 

brukaren och tillsammans bestämdes tid och datum för intervju. 

 

Intervjuerna utfördes under april och maj 2014. Intervjufrågorna ställdes till en brukare åt gången 

utifrån en intervjumall. Vid varje intervjutillfälle var det två brukarrevisorer närvarande, en som hade 

det primära ansvaret för att ställa frågor och en som hade det primära ansvaret för att anteckna 

svaren. Intervjuerna tog i snitt inte mer än en timme var att genomföra. De individuella svaren 

behandlades konfidentiellt. Alla brukarrevisorer avkrävdes tystnadslöfte.  

 

Möjlighet att genomföra cirka 20 intervjuer fanns, och styrgruppen räknade med ett naturligt bortfall 

av de 139 brukarna i Centrum som fått information om brukarrevisionen. När sjutton stycken anmält 
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sig efter några veckor skickades ett påminnelsematerial ut till boendestödjarna i slutet på april. Detta 

bestod av 160 kuvert med ett påminnelseblad kombinerat med anmälningsblankett, samt ett 

svarskuvert. Ett tillägg hade även gjorts där brukarna upplystes om möjligheten att utöver att komma 

till NSPHiG:s lokaler, kunde de även genomföra intervjun per telefon eller genomföra hemma hos sig. 

Boendestödjarna delade ut påminnelsematerialet till brukarna samt uppmanade dem att delta i 

revisionen. Totalt genomfördes 18 intervjuer med brukare från boendestödet i Centrum.  

 

Intervjusvaren sammanställdes och anonymiserades. Resultatet avrapporteras till ledning och 

personal vid boendestödet genom föreliggande rapport. Avrapporteringen syftade till att stimulera 

till en diskussion kring eventuella önskvärda åtgärder och förändringar. En uppföljningsdag 

planerades in med referensgruppen för att stämma av hur verksamheten tagit till sig av det resultat 

som revisonen visade och vilka förändringar som har genomförts. 
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Resultat 

Sammanfattning av resultaten 

Det är en tudelad grupp som intervjuats. Den ena hälften är över lag nöjd, medan andra hälften drar 

åt att vara mindre nöjda. Detta framkommer i nästan alla svar, och diskuteras mer i slutet av 

rapporten.  

Demografi 

Hur ser då gruppen personer som har intervjuats ut? Som går att avläsa i nedanstående diagram 

sträcker sig åldersfördelningen från 32 år till 64 år, med en övervikt på åldersgrupperna 40-49 

respektive 50-59 år. Det är också en tydlig majoritet kvinnor som har intervjuats (13 av 18 personer).   
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Hur många år brukarna har haft insatsen boendestöd varierar från mindre än ett år till mer än elva 

år. Fördelningen går att se i diagrammet på sidan 12. 

Den allra första frågan i formuläret (fråga A1) visar på den tidigare nämnda tudelningen – här svarar 

sex respondenter att de trivs bra, medan de resterande tio på något sätt är mindre nöjda med 

insatsen de är mottagare av.  

Arbete och fritid 

Tre av arton personer arbetar (fråga A3); av den andel som inte arbetar svarar en tredjedel att de vill 

ha ett arbete (A3b). Hälften av svarsgruppen menar att de saknar fritidsaktiviteter. Vad gäller social 

kontakt med vänner och familj svarar en överväldigande majoritet (13 st; fråga A5) att de skulle vilja 

ha mer av det. De är dock splittrade i frågan (A5b) huruvida boendestödet stöttar dem i 

kontaktsökandet. 

I första mötet med socialsekreteraren (fråga B1) kände sig mer än hälften lyssnade på, medan fyra 

svarar nej. Vad gäller genomförandeplan (B2) är gruppen splittrad: nästan lika många svarar nej som 

ja på frågan om en sådan plan gjorts. Två svarande vet inte heller vad en genomförandeplan är för 

något. 

Stöd 

Fråga B3 (Får du det stöd från boendestödet som du behöver i vardagen?) genererar delade svar. 

Strax över hälften menar att de inte får det stöd de behöver medan resterande svarar att de helt 

eller delvis får det. Om behovet skulle ändras (B4) vet mer än en tredjedel av gruppen inte hur eller 

att de kan ändra på boendestödssituationen.  De resterande två tredjedelarna skulle dock prata med 

boendestödet, socialsekreteraren eller annan person för att få problemet löst. Samma 

svarsfördelning framkommer i fråga B5; här menar en knapp tredjedel att de inte pratar alls med sin 

boendestödjare om sitt behov av boendestöd.  

Planering och samverkan 

Här (fråga C1) tycker en fjärdedel av respondenterna att boendestödsinsatsens bestämda dagar och 

tider är bra, och för två personer spelar det ingen roll. Resterande vill dock ha andra tider, byta tider 

och/eller ha mer tid med boendestödet. Vad gäller att få ändra tider som en vill är svaren också här 

splittrade; samma gäller för hur man kan påverka vilken person det är som kommer hem till en (fråga 

C4). Det stora flertalet upplever dessutom att boendestödet och sjukvården inte samarbetar med 

varandra (C5).  

Bemötande och kompetens 

Bemötandet från boendestödjarna upplevs olika av intervjugruppen. Nästan hälften svarar att det 

fungerar bra, medan andra halvan upplever ett skiftande eller mindre bra bemötande. Samma 

fördelning visar sig på fråga D2 (Känner du dig förstådd av dina boendestödjare?). Vad gäller kunskap 

om brukarnas behov menar knappt hälften att kunskapen finns medan andra hälften att den inte 

räcker.  

Frågorna D4 och D5 handlar om stödet till att ta hand om sin kroppsliga hälsa. Här säger sju personer 

att de får stöd att ta hand om t.ex. mathållning och sjukgymnastik, medan elva personer menar att 

de inte alls får stöd, får för lite stöd eller ej behöver hjälp med detta. Elva personer svarar också ja på 

frågan om de skulle vilja ha mer stöttning i detta.  



10 
 

Problem och konflikter 

Hälften av respondenterna säger att de kan be om hjälp (fråga E1), medan resterande säger att de 

inte kan göra det eller att det är både ja och nej. Den stora gruppen (9 personer) menar att de kan ta 

upp problem med boendestödjaren (fråga E2) antingen genom att prata direkt med personen i fråga 

eller genom att vända sig till socialsekreteraren, annan boendestödjare, god man och liknande. 

Anmärkningsvärt är att fyra personer säger sig inte veta vem de skulle vända sig till för att prata om 

detta. Fem svarande menar att de blir lyssnade på om problem uppstår, sex att de inte blir det, och 

resterande säger ja och nej eller att de inte vet.  

Summering 

På frågan om vad respondenterna sammanfattningsvis skulle vilja förändra i boendestödet ger de 

flera olika förslag. Man efterfrågar förändring på ett eller flera av följande områden genom mer 

kontinuitet, mer flexibilitet, mer tid, mer praktisk hjälp, mer social träning, bättre kommunikation 

och mer information, mer spetskompetens samt möjlighet att få tider på helgerna. Frågan om 

kontinuitet, d.v.s. att samma person/-er kommer hem till en på regelbundna tider, nämns av flera 

respondenter genom hela intervjuerna.  

Annat som skulle behöva förbättras enligt brukarna är att informera och samtala mer om 

genomförandeplanen; om vart en vänder sig om det blir problem; att stöttas i att ta hand om sin 

kroppsliga hälsa; samt att samverka mer med sjukvården. 
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Intervjumallen omfattar 25 frågor. Frågorna och svaren är indelade i sex kategorier:  

 

A. Trivsel och aktiviteter  

B. Innehållet i stödet  

C. Planering och samverkan  

D. Bemötande och kompetens 

E. Problem och konflikter  

F. För att summera.  

 

 

Varje fråga i intervjumallen presenteras här nedan. För varje fråga finns svaren angivna samt hur 

många personer som svarat på frågan. Antalet svarande kan variera beroende på att alla 

respondenter inte svarat på alla frågor eller på grund av att vissa svar saknat relevans för frågan. 

Därför skrivs antalet svarande på varje fråga ut. Vissa frågor är följdfrågor på en tidigare ställd fråga, 

därför har inte alla svarat på dem.  

 

För att lyfta fram några specifika kommentarer och/eller för att illustrera några av de sammanfattade 

svaren, har kompletterande citat använts. Dessa står att läsa under rubriken ”citat” i slutet på varje 

fråga. Dessa utgör alltså inte några ytterligare svar, utan är enbart exempel på de svar som finns 

sammanfattade ovan. För att värna respondenternas integritet har några citat skrivits om, detta 

anges då. 

 

Frågor och svar  

Här nedan följer de frågor och svar som brukarrevisionen resulterade i.  

 

A. Trivsel och aktiviteter  

A1. Du har alltså boendestöd. Hur trivs du med dina boendestödjare?  

 

Antal svarande: 17 st. 

Svar: En tredjedel (6 st) av de svarande tycker att boendestödet fungerar bra och trivs med 

sin/sina boendestödjare. Två tredjedelar (11 st) finner att det fungerar både bra och dåligt. 

Flera personer (7 st) nämner på denna fråga att det är ett problem att det är olika personer 

som kommer.  

Citat:  

”Jag trivs bra med dem.  Men en nackdel är att det är mindre boendestöd nu. Många olika 

personer som kommer sedan två år tillbaka, det är inte bra.” 

”Boendestödjarna är trevliga. Men jag vet inte alltid när de kommer. Eller vilka de är från 

gång till gång.” 
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A2. Hur länge har du haft boendestöd? 

Antal svarande: 18 st. En informants svar är dock oklart, därför bara 17 personer i 

diagrammet. Observera att svaret gäller hur länge man haft boendestödsinsats i just denna 

stadsdel.  

 

Svar:   

 

 
 

 

 

A3. Vad brukar du göra på dagarna? Har du t.ex. arbete, studier, praktik eller någon annan typ 

av sysselsättning? 

Antal svarande: 18 st. 

Svar: Tre personer arbetar, resterande arbetar inte. Den senare gruppen har istället följande 

status:  

 Förtidspensionerad, hel- eller halvtid: 5 st 

 Arbetslös: 1 st 

 Sjukskriven: 1 st  

 Ej specificerat: 8 st. 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

0-2 3-5 6-10 11+

A
n

ta
l p

er
so

n
er

Antal år

Boendestödsinsatsens längd



13 
 

A3b. Skulle du vilja ha ett arbete eller annan typ av sysselsättning? 

 

Av de fjorton som inte arbetar säger en tredjedel att de skulle vilja ha ett arbete eller praktik, 

medan två svarar att de inte skulle klara det såsom situationen är nu.  En person skulle vilja 

sadla om till ett annat yrke.  

 

Citat: 

”Ja, jag vill givetvis ha arbete. Jag har svårt att få hjälp av arbetsförmedlaren.” 

 

”Jag känner väl att: jag orkar inte arbeta nu utan just nu arbetar jag med sömnen så att jag 

kan sova lite mer. Om sömnen blir bättre så kanske jag skulle kunna arbeta.” 

 

”Vill gärna ha arbete, men handläggaren tycker att jag inte kan p.g.a. att jag har fel diagnos 

enligt henne.” 

 

A4. Saknar du någon form av fritidsaktiviteter på dagarna? 

Antal svarande: 18 st. 

Svar: Här svarar hälften (9 st) ja, en fjärdedel nej och resterande fjärdedel svarar ja och nej. 

De som svarar jakande på frågan anger följande saker de skulle önska göra: träna, gå i 

naturen/göra uteaktiviteter; träffa folk; fotografera; gå på sjukgymnastik; få hjälp med 

ekonomin.  

Av de som svarar ”ja och nej” menar 3 personer att de gärna skulle göra mer saker om de 

bara hade tid, och den fjärde att hen behöver mer ork för att ägna sig åt någon 

fritidssysselsättning. 

Citat: 

”Det finns en i Centrum som följer med till träning. Hon går med andra, men hon har aldrig 

gått med mig. Det står i förra beslutet att jag ska gå på träning, men det har inte blivit så.” 

”Ja. Dels sällskap, dels hjälp att komma ut i naturen, och pyssel. Behöver att boendestödjarna 

stöttar i detta, pushar.” 

 

”Har nog som det är – vardagen tar som sagt det mesta av energin.” 

 

A5. Har du så mycket social kontakt som du önskar, t.ex. med vänner eller familj? 

Antal svarande: 18 st 

Svar: En överväldigande majoritet (13 st) svarar att de inte har så mycket social kontakt som 

de önskar. En svarar att hen är nöjd med hur det ser ut, och fyra stycken svar är oklara. 
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Citat: 

”Nej, det har jag inte. Jag har sociala kontakter, men inte så många som när jag var frisk, och 

det stör mig.” 

”Nä, jag har väldigt lite social kontakt men jag är ändå lite nöjd med det för jag vet inte hur 

jag skulle pussla ihop det.” 

”Ja. Jag har min familj, mamma, resten är döda. Jag har nära vänner, inte många men jag har 

dem. Kompisar har jag släppt; där har jag avslutat själv.” 

 

A5b. Hur stöttar boendestödjarna dig att få mer social kontakt? Är du nöjd med detta? 

Antal svarande: 10 st. 

Svar:  

Av de som svarar nej på frågan ovanför säger två att boendestödet försökt hjälpa dem att få 

till stånd mer social kontakt, medan fyra anger att boendestödet inte har hjälpt till att ta 

sådana kontakter. Fyra menar att de inte riktigt kan svara på om boendestödet försökt hjälpa 

till med de sociala kontakterna. De resterande två ger inget svar på frågan.  

Citat: 

”Å ena sidan drar jag mig undan för att jag inte orkar. Egentligen hade jag velat mer om jag 

orkade. Svår fråga att svara på.”  

”Jag har det sedvanliga. Men känslor av utanförskap kommer: alla har ju familj och 

Svenssonliv utom jag.” 

 

”Nej. Boendestöd har ej tid att hjälpa till.” 

 

B. Innehållet i stödet 

B1. I det första mötet när du och din socialsekreterare diskuterade vad du skulle få stöd med, 

upplever du att de lyssnade på dig då?  

Antal svarande: 18 st. 

 

Svar: Fler än hälften (tio st) svarar att de känt sig lyssnade på i första mötet. Fyra stycken 

svarar nej, och fyra ger oklara svar på frågan. 

Citat: 

”Tror att de lyssnar men tror inte att de förstår, de har ju många klienter. På ett sätt så känns 

de som att de inte förstår. De är inte så insatta vad man kan behöva för behov.”  

”Ja, men det var för 10 år sedan. Nu fungerar det sämre.” 
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”När jag började här i Centrum fungerade det inte bra. Jag fattade ingenting, jag har aldrig 

blivit så nertryckt i hela mitt liv.”  

 

B2. Har du och dina boendestödjare gjort någon genomförandeplan ihop?  

Här har brukarrevisorerna ibland beskrivit genomförandeplan med andra ord för respondenten, 

så som ”en plan för dina personliga mål som du och boendestödjarna skall göra tillsammans”. 

Antal svarande: 18 st. 

Svar: Svaren är splittrade inom gruppen. Nästan lika många svarar nej (6 st) som de som 

svarar ja (8 st) på frågan. Två stycken vet inte, och två ger ett oklart svar.  

Citat: 

”Det har nämnts men inte genomförts, upplever det som ett prestationskrav med önskat 

avslut.” 

 

”Det låter vagt bekant men jag vet inte riktigt vad det är för något. Vi kanske har gjort det en 

gång. Under ganska stor tid har jag inte haft ett giltigt beslut, allt det med papper verkar inte 

vara deras grej. Låter bekant, antagligen har vi gjort det någon gång.” 

 

”Ja. Men det är bara ord. Det fungerar ej. Genomförandeplan har upprättats oregelbundet, 

med minst 2 års mellanrum.” 

 

B3. Får du det stöd från boendestödet som du behöver i vardagen? 

Antal svarande: 17 st. 

 

Svar: Sex stycken svarar ja, tio brukare svarar nej. En svarar ”för det mesta”. 

 

Citat:  

”Jag är rädd för att fråga boendestödjaren om hjälp […], jag skäms.” 

”Boendestödjaren kan ringa direkt till det psykiatriska teamet och ta tag i detta. Det är det 

som är bra med ordinarie att de ser när jag mår dåligt och behöver ändring, sådant kan inte 

vikarier förstå och därför inte handla på rätt sätt.” 

”Ibland kommer det vikarier. Jag ber dem dammsuga eller diska, då säger de ofta att tiden 

inte räcker till. Jag har t.ex. bett dem att ringa om min telefonräkning som inte stämde. De 

vägrade. Då ringde jag själv men det blev ingen ändring.”  

 

”Nej, det känner jag inte, och det beror ju på att informationen är så dålig. Det blir väldigt 

stressigt för mig, att inte kunna lita på informationen. Om någon är sjuk och det ska komma 



16 
 

en ersättare så har jag fått veta det i sista minuten, ibland har tiden passerats och jag har fått 

besked tio minuter innan de kommer. Jag har sagt till flera gånger att det är viktigt att få rätt 

info och i god tid.”  

 

”Ja, det tycker jag då kommunikationen fungerar bra!” 

 

B4. Om ditt behov av stöd skulle ändras, om du till exempel skulle behöva mer stöd eller annan 

typ av stöd från dina boendestödjare, hur gör du då för att påverka detta? 

Antal svarande: 16 st. 

Svar: En tredjedel (6 st) av de svarande menar att de inte vet eller inte kan påverka 

boendestödets utformning och omfattning. Två tredjedelar (10 st) anger däremot att de kan 

påverka, och specificerar också vem de skulle prata med: 

 Pratar med boendestödet – 6 st 

 Pratar med socialsekreteraren – 1 st 

 Pratar med antingen boendestöd eller socialsekreterare – 1 st 

 Pratar med god man eller annan person – 2 st 

Citat:  

”Jag pratar med boendestödjaren till och börja med om det går att lösa. Men [de dagar hen 

ska få besök av boendestödet] har jag tagit upp, men boendestödjarna kan inte ändra det. 

Jag kan ta upp det igen när genomförandeplanen ska göras.” 

”Egentligen skulle de gå efter beslutet som samordnaren gjorde, som sedan chefen rev.  Jag 

har protesterat, men det har inte hjälpt. Jag vet inte hur jag skulle kunna påverka detta.”  

”Ja, det har ju gjort nu för några veckor sen då. Då pratade jag med personal på daglig 

verksamhet om det och hon kontaktade socialsekreteraren som gjorde upp om ett möte med 

boendestödet. Beviljades snabbt så det var bra tycker jag.” 

 

B5. Hur ofta pratar du och dina boendestödjare om ifall du skulle behöva mer eller mindre stöd 

än det du får idag?  

Antal svarande: 15 st. 

Svar: 11 svarande svarar jakande i spektrumet från ”regelbundet” till ”en gång om året”: 

 Regelbundet – 4 st  

 Vid behov – 3 st 

 Inte så ofta – 2 st 

 En gång om året – 2 st 

4 personer menar dock att de inte alls pratar om denna fråga med sin/sina boendestödjare. 
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Citat:  

”Vi har regelbunden avstämning. Boendestödjaren är inkännande och engagerad!” 

”Det går inte att prata med dem om detta. Jag skulle vilja att det gick.” 

 

”När de ska skriva nya kontrakt en gång om året i oktober ber jag att jag ska få mera tid.  

Men jag får inte det.”  

 

C. Planering och samverkan 

C1. Om du fick välja helt själv – vilka dagar och tider skulle du vilja ha boendestöd? 

Antal svarande: 17 st. 

Svar: 

 Bra som det är – 4 st 

 Vill kunna byta tider mer: 1 st 

 Vill ha andra tider – 8 st 

 Vill ha ytterligare tider – 4 st 

 Spelar ingen roll – 2 st 

Observera att brukarna kunnat svara ja på flera av alternativen ovan.  

Citat: 

”På vardagar är det okej nu, en gång i veckan. Jag hade ju velat ha någon helgtid, kanske en 

gång var tredje månad när man har mer energi. Är lite panik nu när det tagit bort det.”  

 

”Som jag alltid har haft tidigare: […] och jag vill ha på morgonen, kl 10. Men de bestämde 

[andra dagar och tider], så jag får sitta hemma och vänta på dem. Dessutom sänkte 

boendestödjarna själv en halvtimme per dag av min tid för att de tar sin restid till och från 

kontoret av min tid. Men de ska resa utanför min tid, jag ska inte få kortare tid med 

boendestödjare.” 

”Det spelar ingen roll vilka dagar de kommer, förmiddagar vill jag. Det viktigaste är inte 

tiderna som de kommer utan att det är en person som man kan kommunicera med, och som 

man kan få någon hjälp av.” 

 

C2. Får du lov att ändra dina tider när du behöver det? 

Antal svarande: 18 st. 

Svar: Sex stycken svarar nej, fem svarar ja, två svarar ”ibland”. Dessutom är det fyra personer 

som inte vet ifall de kan ändra tiderna, och en person som svarar att hen inte behöver ändra. 
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Citat: 

”Nej. De planerar sex veckor i förväg. Så om jag ska på läkarbesök eller blir sjuk får jag 

planera det sex veckor i förväg – det funkar inte.”  

”Det är säkert inte omöjligt, jag har dock aldrig testat. Jag har inte tänkt så långt, men det är 

väl egentligen bara att fråga.” 

 

”Jag vet inte. Jag har inte haft behov av det. Jag säger upp tiden om jag har ett läkarbesök 

eller liknande.”  

 

C3. Känner du att tiden som boendestödjarna är hos dig är tillräcklig? 

Antal svarande: 18 st. 

Svar: Hälften (9 st) tycker att tiden är tillräcklig. Hälften (8 st) st svarar nej på frågan; en 

anger ”ja och nej”. 

Citat: 

”För det mesta så funkar det bra. Men nu kan jag inte gå på bio förrän i sommar, för min 

boendestödjare kan inte jobba kvällstid nu en period.”  

”Vikarierna hinner ofta inte med allt.” 

 

”Nej, finns ingen tid till uteaktivitet.” 

 

”Ja, om man har en person som är ordinarie.” 

 

”Ja, och nej. Tillräckligt om man bara ska sitta och dricka kaffe en o halv timme. Men om man 

ska planera att göra något, då räcker den inte.” 

 

C4. Kan du påverka vilka boendestödjare som skall hjälpa dig? 

Antal svarande: 17 st. 

Svar: Nio respondenter svarar nej, sex personer svarar ja, två vet inte.  

Citat:  

”Ja, det har gått att byta ut en person, som inte var bra för mig.”  

”Jag vet inte. Jag har inte försökt påverka det, förutom vad gäller vikarierna och där kan jag 

inte påverka.” 

 

”Väldigt lite. ’Man är beviljad en insats och inte en person’.” 
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”Det är inte boendestödjarna, det är organisationen som är problemet. Jag orkar inte med 

detta. De byter boendestödjare hela tiden. […] Om jag inte vill ha en vikarie så säger de till 

mig: Jaså, du vill inte ha boendestöd? De säger att jag tackar nej, när det beror på att jag inte 

får en kontinuitet med ordinarie boendestödjare.” 

 

C5. Upplever du att boendestödjarna och sjukvården, exempelvis psykiatrin, samarbetar för att 

hjälpa dig? Att de pratar med varandra och vet vad den andra gör?  

Antal svarande: 18 st. 

Svar: 14 respondenter menar att boendestödet och sjukvården inte samarbetar. Två svarar 

att det fanns ett samarbete förr i tiden, och två svarar att de inte vet.  

Citat:  

”Nä, det gör dom ju inte. Vet inte direkt om de har någon möjlighet, jag har ju svårt att ens få 

en tid så svårt att tänka mig att min läkare och min boendestödjare skulle få tid att prata 

med varandra.”  

”Nej. När jag låg inlagd på psykiatrisk klinik hörde inte boendestödjarna av sig och besökte 

mig inte när jag låg inlagd, trots att de visste om det.”  

”Boendestödjarna hör av sig till psykiatrin men psykiatrin struntar i boendestödjarna.  

Boendestödjarna kan ringa direkt till det psykiatriska teamet, det är bra, medan jag inte kan 

det, jag måste ringa Kontaktpunkt psykiatri och bli uppringd av någon.” 

”Nej men en förbättring är på gång.” 

 

D. Bemötande och kompetens 

D1. Hur upplever du boendestödjarnas bemötande? 

Antal svarande: 18 st. 

 

Svar: ”Bra” svarar åtta personer. Åtta brukare menar att bemötandet varierar mellan olika 

personer, och två svarar att bemötandet varit mindre bra eller rentav dåligt.  

 

Citat: 

”De är bra, och jättesnälla, jag är jättenöjd. Det är tiden som inte räcker.”  

 

”Dubbla erfarenheter, både bra och dåliga erfarenheter från personer. Det känns väl som att 

lite sådär klumpigt, inte har lyhördheten för var jag befinner mig. Man vill väl, det är det 

ingen tvekan om men kanske inte har en jättebra intuitiv förståelse för vad jag behöver. Jag 

måste säga rent konkret vad jag behöver. Jag får styra ganska mycket, det är bra men det 

kunde vara lite bättre. Kanske kunde ställa mer frågor. Ger goda råd som kanske inte är goda 
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för mig, orkar inte sitta och argumentera för varför det inte är bra. Hade varit bra att lära 

känna mig lite bättre innan de kom med råd.” 

 

D2. Känner du dig förstådd av dina boendestödjare? 

Antalet svarande: 16 st. 

Svar: De allra flesta svarande (9 st) känner sig förstådda. Fyra menar att det varierar, en 

person att det är tveksamt, och två personer svarar nej på frågan.  

Citat: 

”Ja för det mesta. Det som jag gillar med min vanliga, för hon är mer normal men hon förstår 

ganska fort varför jag vill göra på ett visst sätt om jag bollar med henne. Hon har kunskap om 

mitt tankesätt.” 

”Ja, av en eller två. Nej av de övriga, cirka tretton-fjorton personer. [Fråga från revisor: Kan 

du ge något exempel på situationer när boendestödjarna inte förstår dig?]  

Det har hänt att boendestödjare har pekat ut mig [som brukare] på spårvagnen. […] Det var 

mycket förnedrande! Jag kände mig väldigt utpekad inför alla som åkte på vagnen.”   

”Nej. Det fungerade bra för 5 år sedan. [Fråga: Kan du ge något exempel på situationer när 

boendestödjarna inte förstår dig?] De visar inget intresse.” 

 

 

D3. Upplever du att boendestödjarna har tillräcklig kunskap om dina behov för att kunna 

hjälpa dig? 

Antal svarande: 18 st. 

Svar: Åtta stycken svarar ja, åtta stycken svarar nej, en brukare svarar ”ja och nej” och en att 

de är villiga att lära sig. 

Citat:  

”I princip skulle jag säga ja, men de första åren kanske jag kände att jag utbildade henne. Jag 

hade förberett böcker som handlade om mitt funktionshinder. Någon bok tyckte hon var bra, 

men den fick hon inte köpa in för sin chef, vill dom inte att dom ska lära sig? Hon hade 

ganska bra förkunskaper, men det tror jag inte alla har. Hon förstår lite mer hur jag 

prioriterar saker, det är ju bra för de fall jag har fel så kan hon förklara för mig på ett sätt så 

jag förstår. Nu vet hon mer vad jag inte förstår.” 

”Jo, de har kunskaper om diagnoser och så där. Men mycket av det som jag skulle behöva är 

att samtala med någon om akademiska ämnen som samhällsvetenskap, språk, litteratur och 

liknande.” 

 

”Nej, det upplever jag inte. De borde bli lite bättre informerade. I.o.m. att jag har en 

autismdiagnos så känns det som att de inte har en susning om det. Med mina föreställningar 

om vad det innebär att ha autism så behöver en klara besked i god tid, de tänker inte ens 

tanken på att det kan vara jobbigt för mig.” 
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D4. Hur stödjer boendestödjarna dig att ta hand om din kroppsliga hälsa? 

Antal svarande: 18 st. 

Svar: Hälften (8 st) svarar att boendestödjarna inte stödjer i denna fråga eller att de stödjer 

för lite. En säger att hen klarar denna fråga själv, och för en respondent är det ej aktuellt.  

Av de sju som svarat ja på frågan ovan så anger brukarna flera metoder som de får stöd 

genom. Sätten som anges är: genom allmän uppmuntran, träning, mathållning, Viktväktarna, 

promenader, sjukgymnastik samt genom att följa till läkaren. 

Citat: 

”Det är då jag har bett om det. Att komma ut och promenera och även hjälp att laga mat. Det 

är ju jag som tar initiativen, och det är bra, det är så jag vill ha det.” 

”Jag har ett år haft ledsagning till Friskis o Svettis. Men för ett tag sedan fick jag ett brev med 

mottagningsbevis att jag är beviljad två boendestöd i veckan punkt, d.v.s. ingen ledsagare till 

gympan.” 

”Boendestödjaren uppmuntrar. Ekonomin är förstås ett hinder, i största allmänhet.” 

 

 

D5. Skulle du vilja att de stöttade dig mer i att ta hand om din kroppsliga hälsa, än vad de gör 

idag? 

Antal svarande: 17 st. 

Svar: Elva personer svarar ja, fyra svarar nej, och två stycken säger både ja och nej. 

Citat: 

 

”Ja, lite mer bestämt.” 

”Både och, skulle vara skönt men finns inget behov just nu.” 

”Jag vill att de stöttar mer att komma till t.ex. sjukgymnast, men boendestödet har svårt att 

se mina problem.” 

”Det fungerar tack och lov bra och jag kan påtala mina behov!” 

 

E Problem och konflikter 

E1. Upplever du att du kan be boendestödjarna om hjälp när du behöver hjälp?  

Antalet svarande: 18 st. 

Svar: Här menar mer än hälften (nio st) att de kan be om hjälp, medan en tredjedel (sex st) 

svarar nej, och tre stycken svarar ja och nej. 

Citat:  

 

”Nej. Känns inte som någon ide att be om hjälp, när det ej visas intresse att hjälpa. [Fråga: I 

vilka situationer känner du så?] Alla.” 

”Det är svårt att be om hjälp, speciellt när boendestödet kan säga att det inte är deras 

uppgift.” 
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”Ja, hon som jag har nu kan jag be om hjälp med nästan allt. [Fråga: Får du i så fall hjälp 

snabbt eller tar det tid?] När det har varit under våra planerade tider har det gått snabbt.” 

”Innan igår har jag känt mig uppgiven, känt att det är ingen idé och det gäller inte enbart 

boendestödet utan allmänt. Jag kan avstå från att försöka. Men egentligen är det nog så att 

jag kan be mer om hjälp. Jag känner ju inte att jag fått någon uppmuntran att jag kan göra 

det, och då har jag inte orkat göra det då heller. Om jag får en svacka att jag inte orkar ta 

hand om mig själv då rasar allting väldigt snabbt. Då har det ju inte känts som att jag kan 

ringa boendestödet. Igår sa boendestödet rätt ut att jag kan fråga om hjälp.” 

”Det beror på. Nej, i vissa fall. [Fråga: I vilka situationer känner du så?] Jag är för blyg för att 

be dem om hjälp.” 

 

E2. Om du får problem med dina boendestödjare, känner du att du kan ta upp det med någon? 

Antal svarande: 17 st. 

 

Svar: Nio personer svarar ja och anger då att de tar upp problemet direkt med 

boendestödjaren (3 st), med annan boendestödjare (3 st), med socialsekreteraren (4 st), med 

god man (1 st) eller anger inte vem hen skulle ta upp det med (1 st). Observera att 

respondenterna här har kunnat ange flera svarsalternativ. Därför är det sammanlagda 

antalet större än hela gruppen som svarat ja. 

 

Sju personer svarar nej eller att de inte vet vem de skulle vända sig till, och en person svarar 

”ja och nej”.   

 

Citat: 

 

”Nej, vet ej vem jag ska vända mej till. Det är svårt att vända sig direkt till boendestödet, då 

man gärna vill hålla sig väl med dessa.” 

 

”Nej. [Fråga: Varför inte?] Den kommunikationen är dålig, jag har blivit överkörd. Jag har fått 

fobi för att ringa. Jag har ångest för [telefonnummer som börjar på 365] om de ringer mig. 

Jag klarar inte av att ha att göra med personer som inte vill mig väl. Min boendestödjare får 

hjälpa till med kontakterna med samordnare, socialsekreterare etc.” 

”Svårt att veta vem som är ansvarig handläggare p.g.a. personalomsättningen som ökat på 

senare tid.” 

 

E3. Lyssnar man på dig om det blir problem? 

Antal svarande: 17 st. 

Svar: Nästan lika många svarar ja (fem stycken) som svarar nej (sex st) på denna fråga. Fem 

svarande säger ”ja och nej”, och en person vet inte.  
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Citat: 

”Vet inte riktigt, jag skulle känna att jag kunde ta upp det men ovanstående men jag vet inte 

om de skulle lyssna. Skulle kännas lite konstigt att ringa till sekreteraren jag träffat en gång.” 

”De lyssnar men åtgärdar inte. 3 av 10 boendestödjare försöker. Men frågan stannar sen på 

chefsnivå.” 

”Den kommunikationen har blivit allt bättre, jämfört med i början då fler var inblandade.” 

 

F. För att summera 

F1. Sammanfattningsvis, vad i ditt boendestöd skulle du vilja ändra på eller ha mer av? 

Antal svarande: 18 stycken. 

Svar: En person säger att hen inte vill ändra på något i boendestödet. Övriga svarande har 

angett följande önskemål: 

 Mer tid med boendestödjaren – 6 st 

 Mer flexibilitet (byta samt utöka/ändra tider lättare) – 4 st 

 Mer kontinuitet (en och samma boendestödjare) – 4 st 

 Mer praktisk hjälp – 4 st 

 Mer social träning – 3 st 

 Bättre kommunikation och mer lyhördhet – 3 st 

 Mer spetskompetens – 1 st 

 Mer information –1 st 

 Helgtider – 1 st  

Citat: 

”Att det fanns någon som tog mer ansvar, att jag fick mer tid. Handläggaren hotade mig när 

jag var missnöjd med den lilla tiden jag erbjöds. Var jag inte nöjd riskerade jag att inte få 

något alls.” 

 

”[…] Sen så känner jag rent allmänt, jag vet ju mycket om min boendestödjare men allt 

bakom känns väldigt diffust. Jag kanske skulle vilja se hennes arbetsplats så jag förstår 

strukturen. Vad gör de på kontoret? Jag vet inget mer än att hon kommer hem till mig. Vem 

gör vad? Hur hänger allt ihop? Vilka saker bestämmer socialen, vilka saker bestämmer 

boendestödets chef?” 

 

”Jag vill ha kontinuitet, jag klarar inte förändringar. Jag vill enbart ha en person och det ska 

vara en som fungerar bra. Det skrevs in i samordnarens plan. Jag känner inte igen ansikten, 

det blir extra svårt med olika personer då. Jag skulle behöva ha boendestöd nästan varje dag 

för att komma igång igen efter den här perioden med nedtryckning.” 
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”Jag vill kunna byta till annan dag. […] Det största problemet med boendestödjare är att det 

är så mycket vikarier. Igår avbeställde jag boendestödet för att jag skulle ha vikarie.” 

”Svår fråga, men man blir isolerad, så hjälp att bryta den vore önskvärt.” 

 

”Bättre information, att kontakta mig via sms och inte via telefon, att alla är informerade om 

det. Att vara lite mer lyhörd för vem jag är som person. Jag är i det stora hela ganska nöjd 

med mitt boendestöd ändå. Egentligen tycker jag att kontakten funkar bra. Jag tror inte att 

jag skulle vilja byta boendestödjare.” 

 

”Det ska vara samma personer som kommer, kontinuitet. Eftersom jag inte har någon familj, 

så spelar vem som kommer som boendestödjare större roll för mig, jag behöver ha en 

kontinuitet, jag behöver ha en relation till någon som behandlar mig som ett subjekt. Jag har 

inte någon som finns kontinuerligt.” 

”Jag skulle vilja ha mer praktisk hjälp i hemmet. Men det kan man inte hjälpa mig med. Men 

jag är tacksam ö.h.t. med allt jag får hjälp med. Tacksam och glad att jag bor i Sverige, jag har 

fått den bästa vården.” 

 

”Jag är väldigt besviken på cheferna på boendestöd som tvingar min boendestödjare att inte 

hjälpa mig. Det som jag behöver hjälp med är dels städning, dels inköp av mat för att 

överleva. Men eftersom [hen] inte kan åka med mig i min bil […] så har jag aldrig tillräckligt 

med mat hemma.” 

 

F2. Är det något annat du vill tillägga? 

Antal svarande: 18 st. 

Svar: Sex personer hade inget att tillägga. Några saker som kom fram hos resterande 

respondenter är följande citat.  

Citat:  

”På socialkontoret för psykiskt funktiosnedsatta kände de inte till den diagnosen jag har. 

Men de ville inte höra mig berätta hur det fungerar för mig, och vilka funktionsnedsättningar 

jag har. De ville höra någon föreläsa om diagnosen mer i allmänhet, utan att höra mig.” 

 

”Kommunikationen fungerar ej. Vare sej mellan brukare och boendestöd eller internt på 

boendestödsenheten. Periodvis har boendestödet ej kommit alls. Kontinuitet behövs.” 

 

”Det var intressant att träffa andra personer med liknande problematik som jag.” 

 

”Det kom en enkät från Göteborgs stad att fylla i men den skickades ut för sent så jag hann 

inte fylla i och skicka in. De borde varit lite mer aktiva för att få in svaren. Viktigt att man 

stöttar i att det kommer in. Jag ville väldigt gärna vara med men hann inte.” 

”Hade jag fått mera tid [med boendestödjaren] hade jag förmodligen kunnat jobba 50%.” 
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”Jag önskar personlig social kontakt, att bli omhändertagen och att få komma ut på något. 

Vägledning. Tas om hand någon gång.”     

”Många handläggare och chefer är till och med yngre än mina boendestödjare med tydligt 

begränsad livserfarenhet. Dom har heller inte någon aning om hur verkligheten ser ut för oss 

brukare, och har aldrig testat på det jobbet som boendestödjarna gör. […] Jag föreslår att 

cheferna får göra boendestödjarnas arbete under en period innan dom blir chefer, så att 

dom vet vad dom beslutar i, och vad det får för konsekvenser för oss brukare.” 

 

Erfarenheter och diskussion 
 

Metoden 

Några viktiga ledstjärnor i våra revisionsarbeten 

-  Vårdens och omsorgens kvalitet ska vara hög och fortlöpande utvärderas för att utvecklas 

-  Vård- och omsorgstagare ska stå i centrum för all vård- och omvårdnadsutveckling 

-  Patienternas och omsorgstagarnas röster måste bli hörda och respekterade 

 

Projektets mål 

Det mål vi satte upp var ”att utveckla och förbättra verksamheten genom att ge berörd ledning, 

personal och brukare ökad kunskap attityderna till- och erfarenheten av erhållen omsorg. ” 

För att nå målet krävs därför mer än en bild av vad som fungerar bra eller mindre i verksamheten. 

Det krävs konkreta åtgärder inom ett antal utvalda områden. Mer om detta längre fram. 

 

Bortfallet 

Det finns flera faktorer som kan förklara det stora bortfallet i den totala svarsgruppen på 139 

personer. En orsak rör själva anledningen till att personerna får stöd. Psykisk ohälsa är ett område 

som än idag är belagt med tabun och skam, och kan upplevas svårt att prata om. Gruppen personer 

med psykiatriska funktionsnedsättningar är även en grupp som är utsatt för både stigmatisering från 

samhället, och självstigma. Med denna historia i ryggen är det lätt att inte orka eller våga höja sin 

röst och tro på att det kan vara ett led i en förbättringsprocess. Det är även en grupp som på grund 

av sina specifika funktionsnedsättningar kan uppleva hinder att anmäla sig till och/eller medverka i 

intervjuer.  

 

Inom NSPHiG ville vi värna brukarnas anonymitet i första hand, varför vi inledde revisionerna med att 

göra utskick per post där brukarna själva på olika sätt fick anmäla sig till revisionen. När vi 

observerade det stora bortfallet justerade vi successivt metoden till att ta större hjälp av 

boendestödjarna med utdelning av information. Till en början hade vi enbart kontakt med 

boendestödjarna genom ett antal representanter i referensgruppen. Vid en nästa revision kommer vi 

i större utsträckning vända oss direkt till boendestödsgruppen. Vi kommer även att se över 

möjligheten att träffa brukarna direkt, genom andra typer av gemenskapsaktiviteter. Exempel på det 

kan vara grillkvällar eller föreläsningar. 
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Resultatet som baseras på intervjuer med 18 personer är inte generaliserbart för hela gruppen, men 

fyller väl de förutsättningarna för uppdraget som NSPHiG fick – att genomföra intervjuer med cirka 

20 personer. Ändå skall man naturligtvis ta fasta på de svar man fått, glädjas över de positiva svaren 

och ta sig an de svar som rymmer oro eller kritik. Detta ger ett underlag för en diskussion mellan 

personal och ledning i boendestödsgruppen om potentiella utvecklingsmöjligheter.   

 

Revisorerna 

Vi har, som nämnts tidigare, erfarenheter av revision med hjälp av medlemmar i våra föreningar. I 

den här revisionen var några nya. Därför genomförde vi en två-dagars utbildning där alla revisorer 

deltog. Utbildningen innehöll såväl teori som praktik. Bl.a. kunde vi där efter intervjuövningar 

förbättra intervjuformulären på några punkter.  

 

En framgångsfaktor till revisionens resultat var den flexibilitet som brukarrevisorerna uppvisade, då 

de förutom att genomföra intervjuerna på NSPHiGs kansli också kunde tänka sig att genomföra 

telefonintervjuer och även åka ut till personernas hem när vissa brukare inte kunde ta sig till kansliet. 

 

Intervjuformuläret    

Det frågeformulär som användes täcker viktiga relevanta faktorer beträffande god omvårdnad. Det 

togs fram i styrgruppen, kompletterades i referensgruppen och i revisorsutbildningen. Vi sökte även 

förenkla språket. Vi fann att vi kunde fråga och få svaren på den timma vi ville använda. 

 

Referensgruppen 

Det är nödvändigt att en revision för att lyckas måste vara genomlyst, sanktionerad och allra helst 

önskad i den verksamhet den ska genomföras. Den referensgrupp vi presenterat våra planer i och 

fått nödvändig organisatorisk information från bestod tillsammans med oss från NSPHiG av 

ytterligare fyra personer. Den fungerade på ett utmärkt sätt. Alla var engagerade och sökte på alla 

sätt underlätta genomförandet av revisionen. 

 

I alla kontakter vi haft med personerna i referensgruppen har vi bemötts mycket positivt och fått all 

nödvändig information och assistans. Det lyste tydligt igenom att såväl ledning som personal var 

välutbildad och engagerad i att ge en god omvårdnad för sina brukare. Detta gav oss goda 

förutsättningar att utforma och genomföra revisionsarbetet.  

 

 

Resultatet 

Blandade svar 

Vad som tydligt framkommer är den tudelade svarsgruppen. Ungefär lika många svarande är nöjda 

respektive helt eller delvis missnöjda på de flesta frågeområdena. Detta återspeglar vilka det är som 

tar sig tid att ställa upp på intervjuer och berätta om sin stödinsats; antingen de som på det hela 

taget är nöjda eller de som är missnöjda. Troligtvis är de personer med allra störst stödbehov 

underrepresenterade i denna undersökning.  
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I de flesta frågor uttrycker cirka hälften av de svarande att de är nöjda, medan de som har negativa 

åsikter ofta ger mer utförliga svar på vad som inte fungerat i olika situationer. Detta tycker vi är 

viktigt att lyfta fram som exempel. Samtidigt vill vi begränsa antalen citat för att få en så överskådlig 

rapport som möjligt. Detta leder till att citaten ibland kan domineras av kritik snarare än beröm.  

 

Önskade förändringar 

Genomgående uppger flera av respondenterna att de önskar förändring av grundläggande strukturell 

karaktär, så som frågan om kontinuitet, d.v.s. att samma person/-er kommer hem till en på 

regelbundna tider, att man får mer tid med boendestödjaren samt mer flexibilitet (att kunna byta 

samt utöka/ändra tider lättare). Men även önskemål om mer praktisk hjälp, mer social träning och 

bättre kommunikation och lyhördhet är områden som nämns. 

Annat som skulle behöva förbättras enligt brukarna är att informera och samtala mer om 

genomförandeplanen; om vart en vänder sig om det blir problem; att stöttas i att ta hand om sin 

kroppsliga hälsa; samt att boendestödet och sjukvården bör samverka mer. 

Vissa saker kan man som enskild boendestödjare inte påverka, exempelvis om man som brukare 

kände sig lyssnad på i mötet med socialsekreteraren, men det kan vara bra att känna till och på sätt 

kunna förhålla sig till.  

 

Arbete/sysselsättning 

Tre av arton personer arbetar (fråga A3); av den andel som inte arbetar svarar en tredjedel att de vill 

ha ett arbete (A3b). Detta speglar beklagligt nog gruppen som helhet. Inventeringen i Göteborgs Stad 

visar att endast 10 % av gruppen ”personer med psykiatriska funktionsnedsättningar med stödinsats 

av kommunen” har ett lönearbete. Samtidigt är det av vikt att se att en tredjedel av de intervjuade 

som inte arbetar uppger att de skulle vilja ha ett arbete eller praktik. Arbete eller likvärdig 

sysselsättning är viktigt för vår känsla av sammanhang, delaktighet och gemenskap i samhället. Dessa 

faktorer är även viktiga för hälsan.  

Även fritidsaktiviteter och social kontakt är viktiga områden för den enskildes liv och vardag, där flera 

önskemål kvarstår bland de svarande.   

Hur tar man tillvara revisionsresultatet? 

Efter vår rapportering av revisionsresultatet är det viktigt att: 

 

-  all positiv feedback som resultatet visar når ut till all berörd personal och gärna också till högre 

ledning och befattningshavare. 

 

-  de områden som behöver åtgärdas blir föremål för penetrering. 

 

-  ledning och berörd personal prioriterar bland förbättringsområdena. 

 

-  personal/arbetsgrupper får tid att komma med förslag till åtgärder. 

 

-  beslut om åtgärder tas och dessa genomförs och kontrolleras noga initialt. 


