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Inledning 
 

Vård och omsorg ska även utvärderas av de som använder den. Det borde vara en självklarhet. Det är 

trots allt den som erhåller en insats som bäst vet hur insatsen fungerar för honom eller henne. Därför 

är det av avgörande betydelse att brukarnas synpunkter och erfarenheter tas tillvara - både för att 

kunna förbättra insatsen och för att ge brukarna ett reellt inflytande.  

 

Begreppet brukarinflytande innebär att den som använder en samhällsinsats också har inflytande 

över dess utformning och innehåll. För att uppnå brukarinflytande behöver olika metoder tas fram 

och implementeras. En sådan metod är brukarstyrd brukarrevision.  

 

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

upplevas svårt att skapa fungerande former för brukarinflytande samtidigt som behovet av detta 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 kvaliteten på vård och omsorg.1 

 

En brukarrevision är kvalitetsundersökning av en psykiatrisk eller socialpsykiatrisk verksamhet som 

utförs av personer med egen erfarenhet av psykisk funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa. 

Brukarrevisionen beskriver på ett tydligt och konkret sätt vad som fungerar bra i verksamheten och 

vad som behöver förbättras samt lämnar ett antal utvecklingsförslag. Resultatet presenteras för 

ledning, personal och brukare.  

 

Den egna erfarenheten av psykisk ohälsa och det så kallade inifrånperspektiv som den medför ser vi 

som en betydande tillgång i utförandet av brukarrevisionen. 

 

Varför brukarrevision? 
Socialstyrelsen understryker att verksamhetsutveckling ska 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 

och brukarens perspektiv. Brukarrevisioner kan därför ses som ett viktigt led i en utveckling mot att 

arbeta evidensbaserat, samtidigt som det stärker brukarinflytandet.    

 

Syftet med brukarrevisionen är att förbättra kvaliteten i verksamheten genom att identifiera 

tillgångar, svagheter och utvecklingsmöjligheter. Här spelar brukarna en nyckelroll. Förutom deras 

gedigna erfarenhet av verksamheten har de även ett unikt inifrånperspektiv; erfarenhetsbaserad 

kunskap om hur det är att leva med psykisk ohälsa. När denna rika kunskapsresurs tas tillvara kan 

den bidra till både förståelse och utveckling av verksamheten.  

 

Brukarnas beroendeställning gentemot verksamhetspersonalen försvårar en öppen och ärlig dialog. 

Då brukarrevisionen är oberoende från verksamheten och brukarens anonymitet garanteras blir det 

                                                           
1 Välfärd och valfrihet? Socialstyrelsen 1999 

2    www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/attarbetaevidensbaserat  

http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/attarbetaevidensbaserat
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lättare att framföra kritik utan rädsla för att drabbas av repressalier. Svaren blir därmed mer 

rättvisande.  

 

Brukarrevisionen innebär att brukarna får ett verkligt inflytande. Genom att tillfråga brukarna och 

basera förbättringsarbetet på deras svar känner sig brukarna uppskattade och sedda, vilket i 

förlängningen kan öka förtroendet för verksamheten. Om brukarnas förtroende ökar och deras 

livssituation blir bättre får även personalen ett bättre arbetsklimat. Dessutom stärks personalen av 

respondenternas positiva feedback från intervjuerna.     

 

Den egna erfarenhetens roll i brukarrevisionen 
De som utför revisionen kallas brukarrevisorer och har egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller psykisk 

funktionsnedsättning. Många gånger har de även egen erfarenhet av dessa typer av verksamheter. 

Revisorernas värdefulla inifrånperspektiv genomsyrar hela utförandet; alltifrån att ta fram frågor, 

göra intervjuer till att sammanställa resultatet.  

 

Den självupplevda kunskapen skapar trovärdighet och bidrar till ett mer jämbördigt möte med 

brukarna. Brukarna får därmed lättare att öppna upp och prata om sådant som kan vara känsligt eller 

svårt. Vidare kan brukarrevisorerna tack vare sina erfarenheter ställa relevanta följdfrågor.  

 

Intervjusituationen kan bidra till återhämtning hos den som blir intervjuad. I och med deras 

inifrånperspektiv blir det möjligt för revisorerna att förmedla genuin förståelse för brukarens 

livssituation. Denna speglingseffekt har ett terapeutisk värde. Brukarevisorerna blir dessutom 

levande exempel på att det går att bli bättre i sin psykiska hälsa - till och med till den grad att man 

klarar att lönearbeta. Det inspirerar och ger hopp.                  

 

En brukarrevision stärker utförarna. Psykisk ohälsa är ett område som än idag är belagt med mycket 

tabun och skam, och personer med psykiska funktionsnedsättningar möts många gånger av misstro 

och fördomar i samhället.3 I brukarrevisionen lyfts istället både brukarnas och revisorernas 

erfarenhet av psykisk ohälsa upp som en tillgång.   

 

Den egna erfarenheten kan ge en annan förståelse och analys av intervjumaterialet än om personal 

eller forskare hade gjort undersökningen. Dessutom får man en granskning utifrån, med en ”ny 

fräsch blick” på verksamheten.   

 

Brukarevisonens 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 förändra 

detta. 

 

Dialog och ömsesidiga mål. Brukarrevisionen utförs i samförstånd och ständig dialog med 

verksamheten, som noggrant informeras om nyttan med en revision. Detta bidrar till ett engagerat 

och långsiktigt förbättringsarbete. 

                                                           
3 Mer om detta finns att läsa på hemsidan för projektet (H)järnkoll: www.hjarnkoll.se 

http://www.hjarnkoll.se/
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Anonymitet. De brukare som medverkar garanteras anonymitet. På så sätt ökar deltagarnas vilja att 

vara öppna och ärliga i sina svar. 

 

Oberoende. Brukarrevisionen är en extern revision av verksamheten. Brukarrevisorerna utför 

undersökningens alla moment; planering, materialinsamling, analyser, rapportsammanställning och 

presentation av resultatet för verksamhet och brukare. Detta ger en högre trovärdighet än om 

undersökningen görs av verksamheten själv.   

 

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 fastställa och utveckla kvaliteten i 

verksamheten. 

 

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. 

 
 

Om uppdraget 
 

Sedan 2014 har NSPHiG utfört brukarrevisioner i stadens stadsdelar på uppdrag av Göteborgs stads 

Psykiatrisamordning. Brukarrevisioner görs bland annat på boenden, inom boendestöd, 

myndighetsutövning och på aktivitetshus. Uppdraget är en del i Göteborg Stads plan för psykisk hälsa 

och målet är att öka brukarinflytandet i våra verksamheter.  

 

Boendestödet på Norra Hisingen är geografiskt uppdelat i två områden; Tuve och Backa. Det gjordes 

två separata brukarrevisioner, en för respektive område. Föreliggande rapport avser brukarrevision 

av boendestödet i Tuve.   

Psykiatrisamordningen förmedlade kontakt mellan NSPHiG och enhetschefen för boendestödet på 

Norra Hisingen. Det inleddes ett samarbete kring brukarrevision för de brukare som på grund av 

psykiatriska funktionsnedsättningar får omsorg av boendestödet.  

 

Mål 
Att utveckla och förbättra verksamheten genom att ge ledning, personal och brukare ökad kunskap 

om attityderna till och erfarenheten av vården, stödet och bemötandet.  

 

Målgrupp 
NSPHiG får medel av Göteborgs psykiatrisamordning för att genomföra cirka 20 intervjuer per 

verksamhet. På boendestödet i Tuve, är det omkring 30 individer som har boendestöd på grund av 

psykiatriska funktionsnedsättningar. Hela denna grupp blev målgrupp för brukarrevisionen, och det 

var först till kvarn att anmäla sig till intervju. Målgruppen kommer i rapporten fortsättningsvis att 

refereras till som antingen brukare, respondenter eller intervjupersoner.   



4 
 

Verksamheten 
Boendestöd är till för personer med en allvarlig och långvarig psykisk, intellektuell eller neurologisk 

funktionsnedsättning. Stödet kan variera över tid och i omfattning beroende på den enskildes 

aktuella behov och livssituation. Boendestödet arbetar för att öka den enskildes möjlighet att bo i 

ordinärt boende genom att tillgodose brukarens hela behov av stöd och hjälp i hemmet. Det kan 

innebära att boendestöd periodvis ges enbart som motiverande stöd till den enskilde att själv 

genomföra olika aktiviteter, i eller utanför hemmet. Under andra perioder handlar det om att ge 

omvårdnad och praktisk hjälp.  

Boendestödet på Norra Hisingen har totalt 187 brukare och ansvarar för tre träffpunkter med sociala 

gruppaktiviteter. Område Tuve har 6 personal som stöttar 57 brukare. Brukarnas problematik utgörs 

av psykiatrisk, neuropsykiatrisk och intellektuell funktionsnedsättning samt hjärnskada.       

Träffpunkten i Tuve kallas för ”Gröna huset” och här kan man som brukare fika och delta i 

gruppaktiviteter såsom matlagningsgrupp och målar-kurs.   

 

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

erhållit från boendestödet i Tuve. Denna kartläggning baserades på personliga intervjuer med 

brukarna. Vi erbjöd respondenterna ett flertal olika sätt att intervjuas på, se under Genomförande. 

 

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 en timme var att 

genomföra. De individuella svaren behandlades konfidentiellt.  

 

Intervjusvaren har anonymiserats, analyserats och sammanställts till en rapport. Resultatet 

avrapporteras till ledning och personal på mottagningen genom en muntlig presentation av 

rapporten. Avrapporteringen syftar till att inspirera till samtal kring tänkbara önskvärda insatser och 

förändringar. Parallellt kan berörd personal och ledning stärkas av den positiva respons som 

kunskapen om väl uppfyllda verksamhetsmål ger. Hela rapporten läggs även ut på NSPHiG:s hemsida. 

En uppföljningsdag med referensgruppen och verksamheten kommer att planeras in för att stämma 

av hur verksamheten tagit till sig av det resultat som revisionen visar och vilka förändringar som har 

genomförts. 

 

Styrgrupp 
För att försäkra att brukarrevisionen är brukarstyrd krävs att revisionen leds och kontrolleras 

uteslutande av brukare. Styrgruppen utgjordes därför av brukare från någon av de 16 patient-, 

brukar- och anhörigföreningar som utgör NSPHiG. Styrgruppen bar huvudansvaret för att 

brukarrevisionen genomfördes utifrån avtalade ramar samt sammanställde och analyserade 

intervjusvaren.  

 

I styrgruppen ingick: 

 Jenny Ahto, projektsamordnare, NSPHiG. 

 Petter Piccinelli, projektadministratör, NSPHiG. 
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Referensgrupp 
Referensgruppen bestod av styrgruppen och boendestödets ledning. Referensgruppen fungerade 

som ett diskussionsforum och en mötesplats för dessa parter, där bl a intervjumallen och praktiska 

frågor diskuterades.  

 

 I denna referensgrupp ingick: 

 Jenny Ahto, projektsamordnare, NSPHiG. 

 Petter Piccinelli, projektadministratör, NSPHIG. 

 Ann-Britt Svensson, enhetschef boendestödet på Norra Hisingen. 

 

Brukarrevisorer  
De som genomför intervjuerna är brukarrevisorer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, antingen 
för egen del eller som anhörig, varav några är medlemmar i NSPHiG:s 16 patient-, brukar- och 
anhörigföreningar. Samtliga revisorer har genomgått en brukarrevisorsutbildning som innefattar 
intervjuteknik och bemötande. Brukarrevisorerna har tystnadsplikt.  
 

Medverkande brukarrevisorer var Jenny Ahto, Petter Piccinelli, Jaana Laitala, Mats Hällqvist, Hanna 
Uhlin och Mats Engelbrektsson. 

 
Genomförande 

 
 

Det första mötet med verksamheten ägde rum 14 januari 2019, då NSPHiG träffade boendestödets 

enhetschef och personal. Där gavs information om brukarrevisionens syfte, revisionens olika steg 

samt praktikaliteter.  

 

Ett informationsmöte för brukarna hölls 8 februari i Tuves boendestödslokal där NSPHiG gick igenom 

undersökningens syfte och anmälningsförfarandet. Anmälningsmaterial delades ut till de närvarande, 

resten av målgruppen delade personalen ut till. Anmälningsmaterialet innehöll en folder om 

brukarrevisionen, en anmälningsblankett, ett frankerat svarskuvert och en folder om NSPHiG. 

Brukarna kunde välja att bli intervjuade på träffpunkten ”Gröna huset”, hemma eller på telefon. 

 

Första 
mötet

Personal
träff

Brukar 
träff

Intervju
period

Samman
ställning

Redo 
visning
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Totalt deltog 18 respondenter i undersökningen; 16 stycken genom intervju och 2 stycken via enkät. 

Intervjuerna hölls mellan 8 februari och 22 mars 2019. Varje deltagare fick ett presentkort värde 100 

kr på ICA som tack för sitt deltagande. 

 

Efter intervjuperioden påbörjades analysarbete och rapportskrivande. Resultatet kommer att 

presenteras för ledning, personal och brukare.  

 
 

Resultat 
 

Här följer en sammanställning av respondenternas svar på samtliga frågeområden som undersöktes i 

intervjuerna. Intervjun utgjordes av följande frågeområden:  

 Demografi 

 Aktiviteter och trivsel (1) 

 Stödet (2) 

 Planering och samverkan (3) 

 Bemötande och kompetens (4) 

 Problem och konflikter (5) 

 Sammanfattning (6) 

 

Observera att inte alla respondenter har svarat på alla frågor, därför bygger inte den samlade 

svarsbilden för varje fråga på åsikter från samtliga respondenter. För att illustrera några av de 

sammanfattade svaren har kompletterande citat använts.  

 

För varje fråga görs det en bedömning utifrån respondenternas svar kring hur verksamheten bör 

agera. Frågorna skrivs i antingen röd, gul eller grön färg. 

 RÖTT innebär att verksamheten bör vidta åtgärder.  
 

 GULT innebär att verksamheten bör se över det frågan handlar om.  
 

 GULT blir det också i de fall respondenternas svarsbild visar på ett icke tillfredställande 
förhållande samtidigt som verksamhetens insats ändå bedöms vara tillräcklig.   

    

 GRÖNT innebär att verksamheten handskas väl med det frågan handlar om.  
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Demografi 
 

Det var 18 individer som valde att delta i undersökningen.  

Åldersfördelningen sträcker sig från 28 år till 65 år. Majoriteten befinner sig i åldersgrupperna 30-40 

och 50-60 år. 

Det var 10 män och 8 kvinnor som deltog. 

Respondenterna har fått hjälp från Tuves boendestöd i alltifrån 6 månader till 17 års tid. 

 

 

Aktiviteter och trivsel 
 

1:1 Har du något arbete, studier, praktik eller någon annan typ av formell 
sysselsättning?  
 

Ja: 7  
Nej: 11 
Svarande: 18 av 18   

Av de som svarade ja på frågan är det två som arbetar, en som praktiserar, en som arbetstränar, en 
som studerar och två som har en daglig verksamhet.  
 
Av de som inte har någon formell sysselsättning är det 5 stycken som vill ut i jobb och en som är 
osäker.  
 
En respondent har lång arbetslivserfarenhet sedan tidigare och vill ut i arbete men vet inte vart hen 
ska vända sig. En annan med utbildning och yrkeserfarenhet vill hitta arbete och har kontakt med 
Arbetsförmedlingen. En som lämnat sin anställning för en kort tid sedan hade velat ha någon form av 
sysselsättning. En respondent vill gärna ha hjälp från boendestödet med att ordna en praktik. En 
respondent hade velat ha ett arbete med anpassning.   
 
Citat  
”Jag måste snart, jag står inte ut med att gå hemma” 
 
”Nej det är för stökigt” 
 
”Nej, det har liksom inte blivit av. Jag är på Gröna huset. Jag är som jag är, det blir min trygghet att 
vara på Gröna huset”  
 
”Jag gillar ordning och plocka undan saker, det gör jag på Gyllenkroken” 
 
 

 
 

1:2 Brukar du besöka något aktivitetshus, förening eller liknande mötesplats? 
 

Ja: 4 
Nej: 13  
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Svarande: 17 av 18 

Av de som svarade nej var två stycken intresserade av att besöka någon slags mötesplats; en ville 
besöka Gröna huset, en annan något ställe som ligger nära men som inte är ett aktivitetshus. Två 
personer var kanske intresserade av att besöka en mötesplats.  
Intresset för aktivitetshusen var lågt bland respondenterna. Orsaken till detta kunde handla om att 
man inte känner att man ”passar in”, eller att aktiviteterna inte känns intressanta. 
 
Citat 
”Nej, de är så psykiskt sjuka så jag mår sämre när jag är där” 
 
”Jag skulle vilja vara nånstans där jag känner mig trygg. Jag har ständig yrsel” 
 
 

 
 

1:3 Saknar du någon form av fritidsaktiviteter på dagarna? 
 

Ja: 5 
Nej: 11 
Osäker: 1 
Svarande 17 av 18 

Majoriteten av svarsgruppen är nöjd med sin fritid och saknar inte några aktiviteter. 5-6  
respondenter skulle dock vilja ha fler aktiviteter, varav de flesta gärna vill att boendestödjarna 
hjälper dem med detta t ex genom att få tips, att få skjuts och att boendestödjaren följer med till 
aktiviteten. De fritidsaktiviteter man kan tänka sig att börja med är fotboll, att komma ut till nåt 
socialt sammanhang, danskurs, fysisk träning, körsång, bowling och pingis. 
 
Citat  
”Jag är intresserad av hantverk, silversmide, keramik, heminredning. Det är sånt jag håller på med 
hemma själv. Om jag blir så pass dålig så kan jag behöva stöd från bostödjarna med detta, men sista 
tiden har jag gjort det själv” 
 
”Jag skulle vilja gå och träna om det inte var så dyrt, pensionen räcker inte till nåt, en aktivitet där 
man träffar människor man trivs med, de behöver inte nödvändigtvis vara i samma situation heller” 
 
”En från boendestödet följde med till Kville biljard första gången, sen har jag inte varit där mer” 
 
”Jag skulle vilja träna i grupp. Jag gillar dans, musik och teater. Jag skulle vilja sjunga i kör. Nu är jag 
bara hemma (…) Jag skulle vilja att nån följde med på dansträning” 
 
”Pingisbord skulle vara trevligt, jag har bollsinne och speluppfattning” 
 
”Jag testade målargrupp, men det var inget för mig. Förut hade de yoga, men vi var bara tre så det 
var nog för liten grupp. (…) Jag skulle vilja att boendestödet hade yoga igen. ” 
 
Angående stöttning: ”Att få tips är aldrig fel. Jag vet att det finns fritidskort”  
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1:4 Har du så mycket social kontakt som du önskar, t ex med vänner eller 
familj? 
 

Ja: 9 
Nej: 7 
Kanske: 2 
Svarande 18 av 18 
 
Om nej: stöttar boendestödjarna dig för att få mer social kontakt?  
 
Nej: 5 
Ja: 3 
Delvis: 1 
 
Skulle du vilja att boendestödjarna stöttar dig mer för att få mer social kontakt?  
 
Ja: 2  
Kanske: 1  

Omkring hälften av svarsgruppen berättar att de inte har tillräckligt med sociala kontakter. Generellt 
sett vill man inte att boendestödjarna hjälper till med detta. Flera berättar att de förlorat sina vänner 
med årens gång.  
 
Citat 
”Ja det har jag nu” 
 
”Nej jag är väldigt ensam” 
 
”Nej jag trivs ensam men skulle vilja ha lite mer socialt, hitta på saker, gå ut och äta till exempel. Jag 
känner mig väldigt ensam, lite för ensam egentligen” 
 
”Det räcker med de sociala kontakter jag har med boendestöd och Gröna huset” 
 
”Vill inte att de stöttar mig med det här, mycket annat som hindrar, sjukdomar och behandlingar” 
 
”Ibland är det jobbigt att träffa folk, ibland älskar jag att träffa folk, många gånger går jag och handlar 
varje dag för att se folk” 
 
”Jag har aldrig haft vänner, jag har asperger, jag förstår inte sociala koder (…) jag känner mig som 
från en annan planet” 
 
”Jag brukar småprata med folk på bussen, men jag vill inte umgås mer med folk” 
  

 Skulle du vilja att boendestödjarna stöttar dig mer för att få mer social kontakt?  
 
”Ja kanske, mår olika psykiskt bra dag för dag. Gröna huset ger social kontakt, vi pratar om allt 
möjligt” 
 
”Kan vara kul, absolut. Lättare sagt än gjort” 
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”Ja gärna hjälp mig att komma på vart jag kan få social kontakt, se vart jag kan hitta social kontakt om 
man säger så” 
 
 

 
 

1:5 Hur trivs du med dina boendestödjare? 
 

Bra: 13  
Ok: 5 
Svarande 18 av 18 

I stort sett samtliga respondenter trivs med sitt boendestöd, flera berättar att de har en mycket bra 
relation till sin boendestödjare. Respondenterna beskriver stödet som individanpassat och flexibelt.     
Några enstaka respondenter känner inte riktigt till reglerna för boendestödets bil. Några 
respondenter uttrycker oro och ängslan inför att ha vikarier, en t ex känner sig inte riktigt förstådd. 
Det framkommer att boendestödjare kan vara dömande kring att det inte är städat hemma. En 
respondent uppger att det hade underlättat att få en bekräftelse när hen avbokar.   
 
Citat 
 

 Vad är det som fungerar bra? 
 
”Känner mig väl bemött som en jämlik människa, hen är väldigt positiv och glad, känner mig trygg. 
Nedvärderar mig inte för att jag har den här problematiken, har haft hen så pass länge, hen var med 
på mina (…) behandlingar. Byggt en vänskap nästan” 
 
”Jättebra (…) Ibland träffas vi hemma, ibland träffas vi i stan och fikar. Har jag jobbiga samtal i stan så 
kan vi ses och fika och prata efteråt”   
 
”Tillgänglighet till viss del dagtid, behöver man hjälp med olika saker så finns de där”  
 
”Trivs bra, de är förstående och försöker hjälpa till, har flera att prata med” 
 
”Det är så bra med (…) Det kan inte bli bättre. Jag kan prata om hur veckan varit, jag kan prata om 
allt. Det är livsviktigt att någon lyssnar” 
 
”Kemin stämmer bra. Vi kan prata om allt, jag behöver inte hålla igen, jag kan lita på mitt 
boendestöd. Jag har haft tur som fått så bra boendestöd” 
 
”Boendestödet avlastar min man mycket. Det var jobbigt för honom när jag grät mycket. Jag trivs 
mycket bra” 
 
”Det har funkat fantastiskt (…) Funkat bra med den jag har, väldigt bra, toppen skulle jag säga” 
 
”Man får exakt den hjälp man behöver. Vill man ha hjälp med tvätten en dag funkar det bra, en 
annan dag kanske man bara vill prata och då funkar det lika bra” 
 
”Ja det tycker jag. Jag har varit sjuk och legat inne mycket, har gjort många självmordsförsök. 
Boendestödet har kommit till sjukhuset och de har kommit och mött upp mig när jag kommit hem. 
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”De jag har nu är väldigt bra. Med de som inte förstår blir det väldigt jobbigt” 
 
”De kollar upp dagsformen innan besök. Igår sa jag att jag inte ville ha besök då jag laddade för 
intervjun idag, det var inga problem” 
 
 

 Vad fungerar mindre bra? 
 
”Trivs med ena, inte lika bra med den andra; verkar stressade”  
 
”Nu har det blivit bra, det har varit dåligt planerat med besök, det har varit uteblivna besök, 
boendestödet har inte dykt upp. Det har varit perioder som jag varit utan boendestöd utan att få nån 
info. Tre, fyra, fem boendestödjare försvann utan nån förklaring”  
 
”Svårt att säga, om jag ställer in på kvällen före till exempel så är det inte alltid man får ett 
bekräftelse-sms, en liten sak bara, och nog väldigt svårt att få till” 
 
”Personkemin stämmer inte alltid, det glappar när jag behöver hjälp med brev från myndigheter” 
 
”Kan tycka att det är för mycket folk om springer, många olika, vikarier och så. Skulle helst bara vilja 
ha mina två ordinarie. (…) Hemtjänsten kommer att sköta medicineringen, det känns sådär men har 
inget val” 
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Stödet 
 

2:1 Kommer du ihåg när du första gången träffade din socialsekreterare för 
att diskutera boendestöd; upplever du att socialsekreteraren lyssnade på dig 
då?  
 

Ja: 9 
Nej: 2 
Delvis: 1 
Osäker: 5 
Svarande 17 av 18 

Övervägande fick svarsgruppen ett gott bemötande när man ansökte om boendestöd. För flera 
respondenter var det länge sedan det här mötet ägde rum vilket gör det svårt att svara på frågan.  
 
 

 
 

2:2 Har du och dina boendestödjare gjort en genomförandeplan ihop?  
 

Ja: 11  

Osäker: 4  
Svarande 15 av 18 
 
Om ja: upplever du att personalen följer den? 
 
Ja: 12 
Delvis: 2 
 
Har man lyssnat på dig och tagit hänsyn till dina önskemål när planen gjordes?  
 
Ja: 14 

Majoriteten av svarsgruppen har gjort en genomförandeplan tillsammans med sin boendestödjare. 
De flesta upplever att planen följs och att de haft inflytande över den. Några respondenter var dock 
osäkra på om de hade gjort en genomförandeplan. Det kan finnas skilda åsikter mellan 
boendestödjaren och brukaren om vilka som ska vara brukarens mål i planen. En respondent 
beskriver målen som alltför svåra och specifika vilket gör respondenten ledsen och stressad. 
 
Citat 
”Vet inte exakt om det är en plan men vi har haft lite muntliga mål åtminstone som vi klarat av” 
 
 

 
 

2:3 Får du det stöd från boendestödet som du behöver i vardagen? 
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Ja: 12 
Delvis: 6 
Svarande 18 av 18 

De flesta av de svarande får tillräckligt med stöttning i vardagen. En tredjedel upplever dock att 
hjälpen inte är komplett. Det som saknas är att boendestödjaren påminner om saker som behöver 
göras; kvällstider; mer sociala aktiviteter och samtal när brukaren har en svacka; mer hjälp med 
myndigheter och privatekonomi; mer tid för samtal; fysisk hjälp med städningen. Det berättas i 
intervjuerna att boendestödjare kan utföra sysslor med en motvillig inställning. Önskemål om mer 
aktiv hjälp med myndigheter och privatekonomi framkommer. Det finns oklarheter kring reglerna för 
boendestödsbilen. En respondent uttrycker ett stort behov av tillgång till bil.    
 
Citat 
”Ja jag kan inte kräva mer, jag är så glad att jag fick det jag har fått, så jag är nöjd” 
 
”Ja det får jag, jag behöver inte så jättemycket stöd nu, vi ringer varandra vid behov, familjen och 
boendestödet kan höra av sig till varandra mer vid suicidrisk hos mig” 
 
”Det är som det är. Förut var de med på olika möten. 80 procent av tiden får jag klara mig själv. 
Saknar hjälp med myndighetshantering, då jag tycker kontakten med myndigheter är väldigt krånglig. 
Boendestödet kan ta fram nummer till olika myndigheter man jag måste ringa själv” 
 
”Ja, väldigt nöjd med min boendestödjare. Det här ger mycket mer än kuratorskontakten, de är 
väldigt kompetenta. Det är som två i ett; både promenad och givande samtal” 
 
”Inte alltid, vi har en plan och där finns vissa punkter som jag behöver hjälp med. Jag kan vara lite 
glömsk själv, då var det bra om de kom ihåg att ’de och de punkterna är fixade’”  
 
”Ja hen är väldigt hjälpsam. När jag har mått väldigt dåligt har hen frågat om jag behöver hjälp att 
handla eller hjälp med något hemma” 
 
”Skulle kanske behöva lite mer socialt när jag hamnar i svackor, gå ut och göra nåt, gå ut och äta, så 
jag inte är hemma, jag isolerar mig när jag mår dåligt. Jag skulle vilja ha en person att prata med om 
man skulle behöva det, skulle önska en sådan kontakt”  
 
”Nja delvis, hade velat att de hade kunnat vara mera till fysisk hjälp, att de faktiskt hjälpte till att 
städa”  
 
”De ordnade så att jag kunde gå och prata med någon i kyrkan men det fungerade inte så bra, fick 
även tips om att sjunga i kör i kyrkan” 
 
”Jag skulle vilja ha hjälp med ekonomin, det boendestödet kan göra är budget. Jag skulle vilja 
renovera lägenheten, det kan de inte hjälpa mig med.  
 
”De hjälper till att konkretisera problemen, formulerar dom så att jag förstår, ger förslag på hur jag 
kan tänka. De är inlyssnande. Får hjälp med mina personliga kontakter” 
 
”De är väldigt flexibla. Är det så att jag inte orkar städa så är det ok att ta det lugnt. Vi kan gå ut och 
promenera istället” 
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”Tyvärr får boendestödet inte använda bil längre, storhandlade tidigare en gång i månaden, tjejerna 
kan inte göra nåt åt detta (…) vi tittade även i affärer, det var ganska trevligt också. Ibland åt vi lunch 
tillsammans på Burger King.” 
 
”Om jag kör bil själv så får de inte följa med mig i bilen, jag tror det har med försäkringar att göra. 
Boendestödet har två bilar som är lediga ibland, men jag vet inte om jag får åka med dom i bilen. Jag 
tror också det har med försäkringar att göra” 
 
 

 
 

2:4 Känner du att tiden som boendestödjarna är hos dig är tillräcklig? 
 

Ja: 12 
Nej: 2 
Delvis: 3 
Svarande 17 av 18 

Majoriteten av svarsgruppen tycker att tiden de har boendestöd är tillräcklig. Flera respondenter 
berättar att boendestödjarna är flexibla med tiderna. Några respondenter upplever dock att de får 
för lite tid, att det kan kännas stressigt att hinna med det man vill göra. Det framkommer att 
respondenter hade velat balansera upp för de timmar som de tackar nej till när de mår dåligt. Vissa 
upplever att tiden de har boendestöd är för kort, andra tillgodogör sig inte hela den tid som de får. 
Önskemål om boendestöd kvällar och helger förekommer också. 
 
Citat 
”Ja (…) ser alltid till att det räcker till oavsett vad det står” 
 
”Skulle vara bra att ha lite mer tid nu när jag mår bra. Blir svårhanterlig när jag mår sämre. Skulle 
önska jag får fler timmar när jag mår bra, även för att balansera upp för de timmar jag ställer in när 
jag mår sämre”  
 
”Jag är jättetacksam över det jag får” 
 
”Ja, hittills har det varit bra” 
 
”Jag tycker det är lite väl stressigt ibland, 35-40 min hemma”  

 

”Själva upplägget med besök är lagom. Jag skulle vilja ha det mer stressfritt. Att det är en begränsad 

besökstid, cirka en timme, känns stressigt vid vissa tillfällen. Ibland skulle jag vilja ha mer tid för att 

bara sitta och prata men då hinner jag inte göra saker i hemmet” 

 

”Det varierar. Saknar tid efter 17 och på helger. Ingen att prata med när man mår sämre, hade velat 

ha någon att vända sig till under helger och sent på kvällen”  

 
”Det är en timme, ibland längre om personen som ska efter inte kommer” 
 
”Ja, jag är inte hemma nästan nåt. Jag har boendestöd tre gånger i veckan men det blir en till två 
gånger” 
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”Nä en timme i veckan är lite lite, eller om det är två, inte helt säker” 
 

 
 

2:5 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? 
 

Det vara bara en respondent som inte visste hur hen skulle göra, övriga hade i en 
sådan situation vänt sig till sin handläggare på socialtjänsten eller sin 
boendestödjare (svarande 17 av 18).  

Citat 
”Då pratar jag med dom, där känner jag mig ganska lugn (…) då sa jag till att om det fortsätter såhär 
kommer jag behöva utöka och kanske behöva nåt annat stöd. Då var de duktiga, tillmötesgående och 
frågade var jag behövde” 
 
 

 
 

2:6 Hur ofta pratar du och dina boendestödjare om ifall du skulle behöva mer 
eller mindre stöd än det du får idag?  
 

Sällan: 7 
Regelbundet: 9  
Svarande: 16 av 18 
 
Skulle du vilja att du och boendestödjarna pratade om detta oftare? 
 
Nej: 12 
Kanske: 1 
Svarande 13 av 18 

Det finns inget behov i svarsgruppen av att prata oftare med sina boendestödjare om ifall man vill ha 
mer eller mindre boendestöd.  
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Planering och samverkan 
 

3:1 Får du boendestöd de tider och dagar som du vill ha? 
 

Ja: 14 
Delvis: 3 
Nej: 1  
Svarande: 18 av 18 

En klar majoritet är helt eller delvis nöjd med sina dagar och tider för boendestöd. Bland de som 
svarat nej eller delvis menar en att hen måste anpassa sig till deras schema och en vill hellre ha 
boendestödet på helger. Några enstaka respondenter hade velat ha stöd kvällar och helger. 
 
Citat 
”Det är lite olika, det är flexibelt” 
 
”Både ja och nej. (…) Mitt ena boendestöd brukar vara ganska flexibel, den andre har väldigt hög 
arbetsbelastning och då får hon klämma in mig. Hon verkar väldigt stressad. Så det finns rum för 
förbättring”  
 
”Egentligen inte, skulle vilja ha det på helgen” 
 
”För det mesta. Den ena kan ändra mycket mer, de andre jobbar inte heltid” 
 
Ja, vi träffas måndagar. Varit stadigt ett tag. De är flexibla. 
 
 

 
 

3:2 Får du lov att ändra dina tider när du behöver det? 
 

Ja: 13 
Tror det/delvis: 5 
Svarande: 18 av 18 
 
Har du försökt byta tider någon gång? Hur gick det? 
 
Ja, bra: 11 
Ja, ok: 3  
Svarande: 14 av 18 

Majoriteten av svarsgruppen upplever att det går att ändra sina tider när man behöver det. Flera 
tycker att stödet är flexibelt vad gäller tiderna.  
 
Citat  
”Det är inga problem med det” 
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”Ja till viss del, inte alltid. Beror lite på. Upplever att de förväntar sig en högre flexibilitet av mig än 
jag kan förvänta mig av dom. (…) Upplever att det finns en attityd av att jag är brukare, så de ska 
kunna komma när de vill” 
 
”Ja vi har bytt ofta, de är ganska flexibla. Ibland är de lite personal” 
 

 Har du försökt att byta tider någon gång? Hur gick det? 
 
”Vid ett flertal gånger, antingen genom att ställa in eller ändra dag. Har varit väldigt flexibelt och bra”  
 
”Ibland har de väldigt gott om tid, ibland väldigt lite tid. Jag skulle vilja ha en förklaring varför det är 
så” 
 
”Idag var det dåligt väder så vi flyttade promenaden till imorgon istället, tycker hen är väldigt 
flexibel”  
 
”Ja absolut, det har gått bra. Det har varit på grund av skola och sånna grejer, det har varit på mina 
villkor”  
 
 

 
 

3:3 Har du märkt av någon förändring sista tiden vad gäller hur flexibla 
boendestödjarna är med tiderna? 
 

Nej: 13 
Ja: 3 varav en menar att de blivit mer flexibla 
Svarande 16 av 18 

De allra flesta respondenter har inte märkt någon skillnad sista tiden beträffande boendestödets 
flexibilitet med tider. Bland de enstaka som hade märkt av en skillnad var det en som tyckte att de 
blivit mer flexibla.    
 
Citat 
”Ja, känns som min boendestödjare är mer upptagen, mycket mer att göra nu än när vi började. Hen 
är flexibel men så mycket annat än just att hjälpa mig som hen måste göra” 
 
”Det har blivit flexiblare” 
 
 

 
 

3:4 Kan du påverka vilka boendestödjare som skall hjälpa dig? 

 
Ja: 9 
Nej: 3 
Osäker/vet ej: 3 
Ej varit aktuellt: 3 
Svarande 18 av 18 
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Halva svarsgruppen upplevde att de kan påverka vilka som ska hjälpa dem. Resten svarade att de inte 
kunde det, att de inte visste om de kunde det eller att de inte hade befunnit sig i en sådan situation 
ännu.    
 
Citat 
”Har inte varit någon fråga om det, så kan inte riktigt svara på det” 
 
”Nej, jag fick en ny som jag inte är så förtjust i” 
 
”Jag hittade den bästa direkt. Ja inte mer än när hon har semester, då kan jag komma med önskemål, 
det går bra med vilken som helst då” 
 
”Det är jag inte så säker på att jag kan, men det har också att göra med att jag inte kan alla dagar (…)” 
 
”Ja hen har frågat när hen haft semester om jag vill ha en vikarie. Har inte varit i den situationen, det 
klickade direkt med mitt boendestöd” 
 
”Ja till viss del, fick önska vilka jag ville ha” 
 
 

 
 

3:5 Upplever du att boendestödjarna och sjukvården, exempelvis psykiatrin, 
samarbetar för att hjälpa dig?  
 

Nej: 8 
Ja: 5 
Vet ej: 2 
Svarande 15 av 18 

Drygt hälften av de svarande uppger att det inte finns något samarbete mellan boendestödjaren och 
brukarens kontakter i sjukvården. Några uppger att boendestödet följer med på inbokade möten till 
läkaren. En respondent uppger att de haft SIP-möte där boendestödjaren varit med. Ytterligare en 
annan berättar att det finns ett samarbete med de närstående när det finns behov för det.  
 
Citat 
”Har haft psykolog under tiden men vet inte om psykologen pratat med boendestödjaren. Dock har 
båda frågat om min upplevelse hos respektive vilket varit ok” 
 
”Familj och boendestöd kan höra av sig till varandra mer vid suicidrisk” 

 
”Inte överhuvudtaget, men jag vet inte hur det skulle gå till. Förstått att andra följer med till läkare, 
för mig har det alltid varit två separata saker” 
 
”Det vet jag inte, ligger jag inne så ringer de boendestödet” 
 
”Psykiatrin är inte bra i nån ände överhuvudtaget. Finns inga tider, de skriver inte ut medicin i tid. 
Boendestödet gör allt de kan” 
 
”Det har blivit så ja, blivit mycket bättre” 
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”Nej det tycker jag inte. Det är mycket uppdelat för sig. Det är inga problem direkt. Psykiatrin 
fungerar inte så bra, man får ligga på mycket själv om tider och recept” 
 
”(…) följer med till läkaren och så ja. Jag har ingen psykiatrisk hjälp” 
 
”Jag hoppas det, planering sker med psykiatrin och boendestöd” 
 
Brukarrevisorernas kommentarer 
Det här är en fråga som inte skiljer sig nämnvärt mellan de olika socialpsykiatriska enheter vi 
reviderat genom åren. Det är svårt att få till ett samarbete med psykiatrin trots att boendestödet 
försöker. Positivt att det ändå verkar finnas ett samarbete beträffande vissa respondenter, och att 
det förekommer SIP-möten och samarbete med närstående. 
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Bemötande och kompetens 
 

4:1 Hur upplever du boendestödjarnas bemötande? 
 

Positivt: 17 
OK: 1 
Svarande 18 av 18 

Nästintill alla i svarsgruppen upplever att boendestödjarna har ett bra bemötande. Många är väldigt 
nöjda. Det som ofta lyfts fram är att boendestödjarna är vänliga och professionella. Bemötande som 
varit mindre bra handlar många gånger om boendestödjare som man haft tidigare och som bytts ut. 
 
Citat 
”Hen frågar mig vad vi ska göra; ’Vad vill du ha hjälp med idag?’. Hen frågar lite mer kring vad jag vill, 
låter mig ta initiativ. Frågar vad jag vill ha gjort hemma så att det är mer jag som har kontrollen. 
Vänlig och icke-dömande. Kan prata med hen om saker utan att känna att hen i smyg tycker lite illa 
om min person. Det känns som hen tycker väl om mig. Väldigt viktigt för mig att känna att jag inte blir 
dömd eller bedömd” 
 
”Bra och vänliga, nästan alla är sådana” 
 
”Lätt att byta tid. Vi är överens. De är engagerade och vill hjälpa… lyhörda. De får en att ta tag i 
saker” 
 
”Fantastiskt!” 
 
”Supertrevliga. Lyssnar på en när man behöver det. ”Tränger sig inte på” om ni fattar, utan låter mig 
göra saker som jag vill” 
 
”Fantastiskt, gör mig lugn och trygg, Önskar att det fanns fler som hen” 
 
”De är oftast glada. Jag känner dom nu, vår kontakt går bra. Tycker om var och en på sitt sätt, vissa 
tycker jag mer om” 
 
”De ser mig som en person. Att jag inte är en belastning. Jag är olik andra, de tar hänsyn till mina 
behov” 
 
”Väldigt bra. Känns som de lyssnar på en. Hen är sympatisk, kunnig med det mesta, men hen har väl 
jobbat i det här yrket länge, kan både om psykisk och kroppslig hälsa”  
 
”De lyssnar på mig, kommer med bra råd. De kan vägleda mig. De kan fråga mig om jag skulle vilja att 
vi gick igenom papper i pappershögar”  
 
”Jättebra, proffsigt” 
 
”Det är bra, respektfullt. De ser när jag mår dåligt. Vi kan prata om allt möjligt… familjeproblem. Men 
man känner sig sämre för att man måste ha boendestöd”  

”Den ena är bra men jag har en annan som jag upplever kan vara lite dömande”  
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”Det är bra, aldrig upplevt nåt dåligt bemötande förutom de två som slutade. Man får ett gott 
bemötande när man ber om hjälp” 
 
”De är professionella, de är människor som kan sitt jobb. De är som jourhavande medmänniska. Om 
jag träffar dom vid torget så stannar de och pratar” 
 
 

 
 

4:2 Upplever du att boendestödjarna har tillräcklig kunskap om dina behov 
för att kunna hjälpa dig? 
 

Ja: 13 
Delvis: 4  
Svarande 17 av 18 

Majoriteten av de vi intervjuat upplever att deras boendestödjare har tillräckligt med kunskap för att 
kunna hjälpa dem. Några upplever en kompetenslucka. Det som efterfrågas är fördjupad utbildning i 
ADHD, ökad kunskap kring svårigheter att påbörja en uppgift (t ex städning) samt utbildning i suicid.   
 
Citat 
”Svårt att svara på men har inte upplevt några problem med det” 
 
”Vad jag än har känt när jag är nere så har boendestödet fått mig att tänka annorlunda”  
 
”Oftast ja, men kan uppleva att de inte riktigt förstår vissa svårigheter (…) Man måste nog ha 
utbildning i det, men vissa har nog inte det. Jag har ADHD, jag vill verkligen göra nånting men det går 
bara inte. Saker blir bara inte av. Det upplever jag att de kan ha svårt för att förstå”  
”Det är bättre att de frågar mig direkt om de undrar över något än att de frågar experter” 
 
”Förstående, hen vet om när jag får min behandling, vet vad den innebär” 
 
”Jag gjorde en lång intervju inför ansökan om boendestöd. Jag fick säga vad jag ville ha med för 
information till boendestödet. Ibland frågar boendestödjarna mig om mina mediciner, varför jag tar 
dom” 
 
”Deras kunskap är väldigt generell, inte så att ’den här personen kan det här så därför får hon hjälpa 
honom’ utan mer; ’personen behöver en stödjare, här är en ledig’” 
 
”De kan inte så mycket om suicidtankar och suicidförsök” 
 
”De kan en del. Försöker svara på mina frågor, tar reda på saker om jag frågar” 
 
”De har livserfarenhet. När jag slutade med mediciner fick jag mycket negativa tankar som jag fick 
hjälp med”  
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4:3 Känner du dig förstådd av dina boendestödjare? 
 

Ja: 15 
Ibland: 3 
Svarande 18 av 18 

I likhet med bemötandet får även frågan om man känner sig förstådd ett högt betyg. De gånger man 
inte känner sig förstådd kan handla om upplevelsen av att det är svårt för någon överhuvudtaget att 
riktigt förstå hur man har det.   
 
Citat 
”Ja de förstår om man är trött någon dag när de kommer och då kan vi antingen ställa in det eller ta 
det lugnare, till exempel genom att bara prata istället för att utföra hushållssysslor”  
 
”Ta en sån här grej, jag är väldigt frispråkig, är jag inte det så undrar de varför jag inte är det. De 
säger att de förstår på mig sätt att något inte stämmer” 
 
”Jag skojar mycket, det är viktigt att de förstår min humor” 
 
”Vi kan föra ett bra samtal. De ställer rätt frågor och lyssnar. De tänker annorlunda än jag” 
 
”Så länge jag inte pratar om de problem jag har. Skulle jag gå in mer ingående så förstår de inte”  
 
 

 
 

4:4 Skulle du vilja att boendestödjarna stöttade dig mer i att ta hand om din 
kroppsliga hälsa, än vad de gör idag?  
 

Nej: 12 
Ja: 5 
Svarande 17 av 18 

En majoritet av svarsgruppen vill inte ha hjälp med den fysiska hälsan. De som vill ha den här hjälpen 
önskar stöttning med kost, träning, komma igång med dans och yoga.   
 
Citat 
”Skulle vilja att de följde med på dansträning” 
 
”Det får jag redan hjälp med (…) Jag var smal förut och då kom de hem till mig vid lunch och såg till 
att jag åt. (…) De stöttar mig i kontakt med vården och följer med på besök”  
 
”Ja absolut, kosten och delvis träning, jag skulle vilja att de stöttade mig i det” 
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Problem och konflikter 
 

5:1 Upplever du att du kan be boendestödjarna om annan/extra hjälp när du 
behöver det?  
 

Ja: 16 
Osäker: 2 

En klar majoritet anser att de kan be sina boendestödjare om annan eller extra hjälp vid behov. Ett 
fåtal är osäkra om de kan få det. En respondent lyfter fram svårigheten att be om hjälp. 
 
Citat 
”Ja vi har sån kontakt, så jag kan säga till att jag behöver lite extra hjälp eller så säger dom det” 
 
”Om behovet skulle uppstå så är det inga problem” 
 
”Jag är osäker, enskilda tillfällen skulle de kanske kunna hoppa in, men osäker på om de skulle kunna 
erbjuda till exempel 30 minuter extra i en period, verkar som de har för mycket att göra för att hinna 
det” 
 
”Ja det tycker jag. Jag kan få extra telefonsamtal. Nu har jag en gång i veckan, jag kan få fler gånger i 
veckan om det behövs”  
 
 

 
 

5:2 Om du får problem med dina boendestödjare, känner du att du kan ta 
upp det med någon? 
 

Ja: 11 
Nej: 2 
Osäker: 2 
Inte varit aktuellt: 1 
Svarande 16 av 18 

De flesta av de vi pratat med vet vart de kan vända sig om de skulle få problem med sina 
boendestödjare. Nära en tredjedel vet dock inte eller är osäkra på hur de ska göra. De man skulle 
vända sig till i en sådan situation är boendestödjarna, enhetschefen för boendestödet eller 
biståndshandläggaren.    
 
Citat 
”De har personalbrist så det är inte lätt att få nån annan om man är missnöjd” 
 
”Jag har svårt för konflikter, jag har svårt att säga ifrån” 
 
”Jag gillade inte först en boendestödjare, men jag fick ge det lite tid och lära känna hen, man får vara 
lite flexibel” 
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”Ja, först direkt till boendestödet om det går, tar helst inga omvägar, annars till socialen” 
 
”Intressant fråga, förmodligen min socialsekreterare”  
 
 

 
 

5:3 Lyssnar man på dig om det blir problem? 
 

Ja: 18 
Svarande 18 av 18 

Samtliga respondenter svarade jakande på den här frågan. Det som lyfts fram i svaren är att 
boendestödjarna intresserar sig för brukarens liv, ger stöd och tips, och försöker lösa problem som 
uppstår. Vidare att boendestödjarna kan läsa av hur man mår och att det går att prata igenom 
jobbiga saker. En respondent berätta att hen fått snabb hjälp med tekniska saker.    
 
Citat 
”De intresserar sig för mitt liv, de följer upp; ”Vad är nytt denna vecka, hur går det med vännen, hur 
går det med försäkringskassan, har du fått iväg det här brevet?” Det upplever jag att de gör väldigt 
mycket” 
 
”Ja hen lyssnar alltid, försöker reda ut problem, och kan hen inte så försöker hen i alla fall” 
 
”Dyker det upp problem så kan jag säga att nu är det kris, så får jag hjälp att trassla ut det” 
 
”De lyssnar på allt jag säger” 
 
”Ja om jag pratar, jag har slutat prata med mina närmaste om mitt mående, jag känner mig hopplös” 
 
”Det viktigaste är att jag kan prata igenom saker som inte känns bra”  
 
”Ja det skulle jag tycka att de gör. (…) Man får ur sig det man behöver, vissa saker är svåra att lösa, 
som kontakt med myndigheter” 
 
”Ja som igår till exempel så gick min taklampa sönder, idag kommer de och hjälper mig med den. Det 
gick väldigt fort” 
 
”Ja de lyssnar. Får förslag på hur jag ska tänka. Får hjälp att hantera mina personliga kontakter”  
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Sammanfattning 
 

6:1 Sammanfattningsvis, vad tycker du om ditt boendestöd? 
 

Mycket positivt: 9 
Positivt: 6 
OK: 3 
Svarande 18 av 18 

Slutbetyget för Tuve boendestöd är mycket bra. Hälften av svarsgruppen har mycket positivt att säga 
om insatsen. Resten tycker att stödet är alltifrån ok till bra.        
 
Citat 
”En väldigt väldigt värdefull insats som jag absolut inte vill vara utan. En livsviktig insats ärligt talat. 
Hade önskat att vissa delar av personalen hade en lägre arbetsbelastning. Tror inte deras arbetsmiljö 
är så bra. Verkar vara mycket stress. Det påverkar kvalitén på resten. Generellt sett en fantastisk 
insats, fler borde ha boendestöd” 
 
”Skulle inte klara mig utan (…)” 
 
”Väldigt bra. Tycker om var och en på sitt sätt. De kommer oftast i tid, tillmötesgående och 
hjälpsamma. Märker att de tycker om människor, att de valt rätt jobb” 
 
”Mycket bra, inte så mycket annat att säga. Det är guld värt, mer än kuratorer och psykologer. 
Väldigt positivt. Hoppas verkligen att det får fortsätta. Jag väntade 12 år för länge innan jag 
kontaktade dom” 
 
”Mycket bra” 
 
”Det är OK, hade förväntat mig att de skulle vara lite mer… handgripligt hjälpa mig, men det kan jag 
be om att de ska göra” 
 
”Jag har bara positivt att säga, det är jättebra” 
 
”Det fungerar väldigt bra. Jag känner alla, det känns skönt. De samarbetar bra, jag är väldigt nöjd”  
 
”Det funkar bra absolut. Mycket det praktiska i hemmet, lite också utanför hemmet. Jag har vissa 
triggers utanför hemmet som de inte kan hjälpa mig med”  
 
 

 
 

6:2 Är det något annat du vill tillägga? 
 
”Önskvärt att man som personal lär sig att ha ett icke-dömande bemötande. Även små nyanser och 
tonfall, man märker vad de tycker personligen” 
 
”Jag blev förvånad över att boendestöd är kostnadsfritt. Jag vill gärna betala för mig. Jag blir orolig 
och tänker ’tänk om de drar in det, om det inte finns pengar’”  
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”Jag är väldigt glad att jag får den här hjälpen” 
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Diskussion & utvecklingsförslag 

 

 

”Vad som funkar bra…” 
 
 
Den generella bild av Tuve boendestöd som intervjuerna visar på är att respondenterna får tillräckligt 
med stöd vad gäller fritidsintressen och det sociala umgänget.  
Respondenterna trivs bra med sina boendestödjare. Flera har en mycket bra relation till sina 
boendestödjare. 
Majoriteten får det stöd av boendestödet som de behöver i vardagen.  
Huvuddelen känner till sin genomförandeplan och har varit delaktiga i den.  
De flesta upplever att tiden som boendestödjarna är hos dem är tillräcklig. De är nöjda med sina tider 
och upplever att det finns en flexibilitet. 
De flesta vet var de ska vända sig om de behöver ändra på sin boendestödsinsats. 
Boendestödjarnas bemötande får ett högt betyg. De flesta känner sig förstådda, lyssnade på och 
upplever sina boendestödjare som kompetenta. 
Huvuddelen av de intervjuade kan be om extra hjälp när de behöver.  
När vi slutligen frågade respondenterna om deras samlade bild av verksamheten uttryckte sig hälften 
i mycket positiva ordalag. En tredjedel var nöjda och några enstaka var rätt så nöjda.   
 

 

”Saker kan alltid bli bättre…” 
 
 

Arbete 
Andelen som har arbete i gruppen personer med psykisk funktionsnedsättning är generellt sett 
mycket låg. Så det är positivt att ändå så pass många av de intervjuade har en formell sysselsättning. 
En majoritet av intervjupersonerna har inte arbete, praktik eller studier. Några önskade hjälp från 
boendestödet i det här avseendet. Hur aktivt arbetar man med detta - är det något som faller inom 
ramen för verksamhetens uppdrag?  
 
Flera nämner arbetsförmedlingen när vi frågar om de vet vart de kan få hjälp med att hitta ett arbete 
eller en praktik. Har man från boendestödets sida informerat om andra insatser som finns för 
målgruppen? Exempel på sådana är arbetsmarknadsenheten på kommunen, 
vägledaren/arbetsspecialister på aktivitetshusen som arbetar enligt IPS och platsbanken ”Gör plats” 
på AF. Samt Fontänhuset om man vill ha en sysselsättning men inte nödvändigtvis ett lönearbete. 
 

 Gör en ”inventering” och undersök vilka brukare som vill ha ett arbete, praktik, 
arbetsträningsplats eller som vill studera - ge information om olika former av stöd (t ex 
vägledarna på aktivitetshusen).  
 

 Informera om Fontänhuset för de som vill ha en strukturerad sysselsättningsverksamhet. 

 
 

Fritid och socialt umgänge 
Endast några få besöker aktivitetshus, brukarföreningar och andra liknande mötesplatser. Intresset 
är svalt för att göra detta. Likväl är det viktigt att informera om dessa verksamheter och stötta de 
som är intresserade. 
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Många har inte tillräckligt med socialt umgänge, dock är det bara ett fåtal som vill att boendestödet 
hjälper till med detta. Känner boendestödet till Aktivitetskatalogen? Aktivitetskatalogen är en nätsida 
med fritidsaktiviteter, verksamheter och stödinsatser för personer med psykisk 
ohälsa/funktionsnedsättning.  
Det finns ett intresse för Yoga, kan man gå ihop flera boendestödsenheter och ha en gemensam 
grupp? 
 

 Informera om aktivitetshusen och deras utbud, olika brukarföreningar och 
Friskvårdsklubben. Samt stötta de som vill besöka dessa verksamheter.  
 

 Informera om Aktivitetskatalogen.  
 

 Skapa ett informationsmaterial som boendestödjarna kan använda sig av i sitt arbete 
och/eller som brukarna kan ta del av på egen hand, som innehåller information om 
fritidsaktiviteter och insatser för arbete/sysselsättning?     
 

 Undersök om det finns intresse och möjlighet att gå ihop flera boendestöd och anordna en 
yoga-grupp.  
 

 

Trivsel 
Hur kan man göra för att minimera svårigheterna i samband med ta emot vikarier? Introduceras 
vikarier i ett tidigt skede så att brukaren får chans att bygga upp ett förtroende till personen?   
Vi har tagit del av berättelser om boendestödjare som har en dömande attityd inför att brukaren har 
det ostädat hemma. Det här är anmärkningsvärt och helt avgörande att vara uppmärksam på som 
boendestödjare.   
Finns det rutiner kring att ge ett bekräftelsesvar, t ex på sms, när en brukare avbokar en tid? 
 
 

Genomförandeplanen 

Några respondenter var osäkra på om de hade gjort en genomförandeplan. Är man tillräckligt tydlig i 
sin information till brukaren om genomförandeplanen och anledningen till att brukaren har en 
sådan?  
Det kan finnas skilda åsikter mellan boendestödjaren och brukaren om vilka som ska vara brukarens 
mål i planen. En respondent beskriver målen som alltför svåra och specifika vilket gör respondenten 
ledsen och stressad. 
Det är a och o att lyssna på individen när man gör genomförandeplanen så att individen får chans att 
lyckas och utvecklas i sin egen takt, t ex genom att sätta upp mindre delmål där man pushas i lagom 
dos.          
 

 Se över ifall alla brukare känner till genomförandeplanen och syftet med den.  
 
 

Stödet 
Huvuddelen av de intervjuade får tillräckligt med stöttning i vardagen. Men en tredjedel upplever 
inte att hjälpen är komplett.  
Det lyfts upp att boendestödjare kan utföra sysslor med en motvillig inställning, t ex städning, vilket 
ger brukaren dåligt samvete. Viktigt att det är tydligt vad som ingår i stödet och att insatsen utökas 
vid behov. Av avgörande betydelse att man som boendestödjare är vaksam på att inte ge brukaren 
dubbla budskap. 
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Önskemål om mer aktiv hjälp med myndigheter och privatekonomi framkommer. Samt att 
boendestödjaren är mer aktiv på möten med myndigheter. I vilken utsträckning stöttas brukarna i 
sådana saker? Hjälper man brukaren vidare till insatser som t ex Skuld & Budgetrådgivningen, 
Personligt ombud, Vägledarna på aktivitetshusen (som hjälper till med ekonomin i samband med att 
söka arbete/studier) eller Lasse Brukarstödcenter?  
Det finns oklarheter kring reglerna för boendestödsbilen. Har man varit tydlig från boendestödets 
sida med informationen kring boendestödets bil? 
En respondent uttrycker ett stort behov av tillgång till bil för att storhandla en gång i månaden. Kan 
man ansöka om detta hos biståndshandläggaren?    
 

 Se över brukarnas insatser för att säkerställa att de får den hjälp de behöver i vardagen. 
 

 Undersök möjlighet att använda bilen för t ex storhandling när behovet hos brukaren är 
stort. 

 
 

Tider 

Även om majoriteten av svarsgruppen tycker att tiden de har boendestöd är tillräcklig så är det några 
respondenter som upplever att de får för lite tid, att det kan kännas stressigt att hinna med det man 
vill göra.  
Finns det möjlighet att fördela stödet i ännu högre grad utefter brukarnas behov? 
Går det att utforma stödet på så sätt att man får mer i vissa perioder och mindre i andra, utefter 
behov?   
Vissa hade önskat att de fick stöd kvällar och helger, finns det förutsättningar för en sådan 
utvidgning?  
 
 

Inflytande och information 
Hälften upplevde att de kunde påverka vem som skulle hjälpa dem, resten svarade att de inte kunde 
det, att de inte visste om de kunde det eller att de inte hade befunnit sig i en sådan situation ännu.  
De flesta av de vi pratat med vet vart de kan vända sig om de skulle få problem med sina 
boendestödjare. Nära en tredjedel vet dock inte eller är osäkra på hur de ska göra. 
 

 Skapa ett informationsmaterial som delas ut till samtliga brukare med all relevant 
information om boendestödet - bland annat vilka rättigheter man har som brukare; t ex att 
man kan påverka vem man får som boendestödjare och vart man vänder sig om man har 
synpunkter, klagomål eller frågor. Även kontaktuppgifter tas med. 

 
 

Samverkan    
Mer än hälften uppger att det inte finns något samarbete mellan boendestödet och sjukvården, t ex 
psykiatrin.  
Arbetar man aktivt med att skapa ett nätverk kring brukaren; t ex med psykiatrikontakter och 
närstående?   
 
 

Bemötande 
En sak som tas upp i intervjuerna är att vissa situationer kan bli förvirrande för brukaren och att 
denne då behöver en förklaring. Exempel som ges är när brukaren blir nekad att göra saker samt när 
boendestödjaren stannar upp en liten stund utanför bostaden efter ett besök. Det sistnämnda skulle 
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kunna handla om det nya tidsregistreringssystemet. Är brukarna informerade om det nya systemet 
och att boendestödjarna efter ett besök behöver knappa in besökstiderna i sin mobil?  
På några ställen i intervjusvaren beskrevs boendestödjarna som stressade och att man upplevde det 
som att de hade en hög arbetsbelastning. Känns detta igen och hur kan man komma till rätta med 
det i så fall?  

 
Kompetens 

Några av de vi intervjuat upplever en kompetenslucka. Det som efterfrågas är fördjupad utbildning i 
ADHD, ökad kunskap kring svårigheter att påbörja en uppgift (t ex städning) samt utbildning i suicid. 
 

 Undersök om det finns ett behov och intresse hos personalen att gå en 
fördjupningsutbildning i NPF (specifikt ADHD) och i suicid. 

 
 

 
 

Hur tar man tillvara revisionsresultatet?  
 

Efter vår rapportering av revisionsresultatet är det viktigt att:  

 Resultatet når ut till brukare, berörd personal och gärna även till högre ledning och 

befattningshavare.  

 Ledning och berörd personal diskuterar och prioriterar bland förbättringsområdena.  

 Personal/arbetsgrupper får tid att komma med förslag till åtgärder.  

 Beslut om åtgärder tas, genomförs och kontrolleras noga initialt. 

 Revisionen följs upp i ett senare skede. 

 

 

 

 

Slutligen vill vi rikta ett tack till alla respondenter som delade med sig av sina 

personliga erfarenheter och synpunkter, ett hjärtligt tack till er! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


