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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 - såväl för att 

kunna förbättra insatsen som för att ge brukarna 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 en 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.     

 

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 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 sitt 

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

livssituation. Denna speglingseffekt kan ha 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 av lönearbete. Det inspirerar och ger hopp.                  

 

En brukarrevision stärker även 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 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 

Verkligt 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. 

 

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

http://www.hjarnkoll.se/
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Dialog och ömsesidiga mål. Brukarrevisionen genomförs i samförstånd och ständig dialog med 

personal och ledning, som noggrant informeras om nyttan med en revision. Det bidrar till ett 

engagerat förbättringsarbete där båda parter delar samma mål - verksamhetens utveckling.   

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, sammanställning, analys, 

rapportskrivning 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 avgörande 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. 
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Om uppdraget 

Syfte 
Syftet med brukarundersökningen är att ta reda på vad brukarna tycker om träffpunkten så att 

personal och ledning vet vad de ska fortsätta med och vad som kan förändras.  

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 

Inom socialpsykiatrin i Trollhättans Stad finns det fyra boenden med särskild service. 

Boendenas storlek varierar från små ettor med kokvrå till två rum med kök. Alla boenden har tillgång 

till personal dygnet runt. Boendena är placerade i olika delar av Trollhättans kommun, ett ligger 

centralt och de andra tre ligger utanför stadskärnan. 

Målet med verksamheten är att tillsammans finna möjligheter till utveckling så att personer på sikt 

skall kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Personalen som arbetar här kan ge vardagsstöd i 

olika områden, så som socialt, pedagogiskt stöd och/eller stöd i hemmet. Allt utifrån den boendes 

egna förmågor, behov och önskemål.  

Målgruppen för den här brukarrevisionen är de brukare som bor på Drottninggatan 86, boende med 

särskild service 

Metod 

Brukarrevisionen bygger på personliga intervjuer med brukarna. Respondenterna erbjuds ett flertal 

olika sätt att intervjuas på. 

 

Intervjufrågorna ställs till en brukare åt gången utifrån en intervjumall. Vid intervjutillfället är det 

oftast 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 tar i genomsnitt en timme var 

att genomföra. De individuella svaren behandlas konfidentiellt. Vid de tillfällen intervjun gjorts per 

telefon har det endast varit en brukarrevisor som både ställt frågorna samt antecknat svaren. 

 

Intervjusvaren anonymiseras, analyseras och sammanställs 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. Spridning av resultatet till brukarna sker genom en 

sammanfattning av revisionen som verksamheten delar ut till brukarna. Hela rapporten läggs ut på 

NSPHiG:s hemsida. En uppföljningsdag med referensgruppen och verksamheten planeras in för att 

stämma av hur verksamheten tagit till sig av det resultat som revisionen visar på och vilka 

förändringar som har genomförts. 
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Styrgrupp 

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

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

och anhörigföreningar som utgör NSPHiG. Styrgruppen bär huvudansvaret för att brukarrevisionen 

genomförs utifrån avtalade ramar samt analyserar och sammanställer intervjusvaren till en rapport.  

 

I styrgruppen ingick: 

 Jenny Ahto, projektsamordnare, NSPHiG  

 Sonny Wåhlstedt, ordförande, NSPHiG 

 Irma-Helen Lorentzon, projektsamordnare, NSPHiG 

 

Referensgrupp 

Referensgruppen består av styrgruppen och företrädare för omsorgsförvaltningen, Trollhättan stad. 

Referensgruppen fungerar som ett diskussionsforum och en mötesplats för dessa parter, där t ex 

intervjumall och praktiska frågor diskuteras.  

 I denna referensgrupp ingick: 

 Jenny Ahto, projektsamordnare, NSPHiG. 

 Irma-Helen Lorentzon, projektsamordnare, NSPHiG 

 Pernilla Brag, enhetschef, omsorgsförvaltningen, Trollhättan Stad 

 

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 patient-, brukar- och 

anhörigföreningar. Samtliga revisorer har genomgått en brukarrevisorsutbildning som innefattar 

intervjuteknik och bemötande. Brukarrevisorerna har tystnadsplikt.  

 

 

Medverkande brukarrevisorer var Irma-Helen Lorentzon och Carl-Johan Holmberg  
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Genomförande 

 
 

Det första mötet med verksamheten ägde rum i maj 2019, då NSPHiG träffade företrädare boendet. 

Där gavs information om brukarrevisionens syfte, revisionens olika steg samt praktikaliteter.  

 

2019-08-28 träffade NSPHiG boendets personal för att informera om revisionen.  

 

Ett informationsmöte för brukarna hölls 2019-10-03 i boendets lokaler 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 i boendets gemensamma utrymmen eller annan neutral 

lokal, hemma eller på telefon.  

 

Totalt deltog 6 respondenter i undersökningen. Intervjuerna hölls mellan oktober- november 2019. 

Varje deltagare fick ett presentkort på ICA, Coop eller Willys, värde 100 kr, som tack för sitt 

deltagande. 

 

Efter intervjuperioden påbörjades analysarbete och rapportskrivande. Resultatet kommer att 

presenteras för ledning, personal och brukare.  

 
 

  

Första 
mötet 

Personal
träff 

Brukar 
träff 

Intervju
period 

Samman
ställning 

Redo 
visning 
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Resultat 
 

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

intervjuerna. Intervjun utgjordes av följande frågeområden:  

 Demografi 

 Trivsel (1) 

 Aktiviteter (2) 

 Planering (3) 

 Stödet (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 

 

Av totalt 10 personer som bor på Drottninggatans boende valde 6 att ställa upp på intervju. Bland de 

som vi intervjuade var 2 kvinnor och 4 män och de har i genomsnitt bott på boendet i 4,3 år.  

__________________________________________________________________________________ 

1 Trivsel 

1.1 Hur trivs du på boendet? 

Svar 6 av 6 

Alla respondenterna svarar att de trivs bra eller mycket bra på boendet.  

__________________________________________________________________________________ 

1.2 Vad tycker du är bra med boendet? 

Svar 6 av 6 

Här svarar respondenterna genomgående att personalen och stödet är vad de tycker är bra med 

boendet.  

Citat 

”Servicen och stödet. E det nåt man behöver ta upp så finns det tid” 

__________________________________________________________________________________ 

1.3 Vad tycker du är mindre bra med boendet? 

Svar 6 av 6 

Hälften svarar att de inte kan se något som är mindre bra med boendet. Den andra hälften lyfter 

fram följande; 

- Att inte kunna vara tillsammans med sin familj 

- Att det lätt förekommer konflikter 

- Att det ibland görs ändringar med kort varsel där tider och annat ändras utan förvarning 

__________________________________________________________________________________ 

1.4 Känner du dig trygg och säker på ditt boende?  

Om ja: vad är det som skapar den tryggheten? 

Svar 6 av 6. 

Alla 6 svarar ja på frågan om de känner sig trygga och säkra på sitt boende. Personalen och tillgången 

till dem ges som den främsta anledningen till trygghet. 

Citat 

”Det är personalen. Skulle det hända något så hjälper de mig. De finns här dygnet runt.” 

__________________________________________________________________________________ 
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2 Aktiviteter  
 

2.1 Har du någon sysselsättning som t ex arbete, studier, praktik eller arbetsträning? 

Skulle du vilja ha det? Behöver du någon hjälp för att ordna det? (Om ja: vilken sort hjälp?) 

Svar 6 av 6. 

Endast 2 av 6 uppger att de har någon form av sysselsättning. 

2 av de 4 som uppgav att de inte hade någon sysselsättning svarade att det är något de skulle vilja ha 

och att de behöver stöttning i att hitta lämplig plats och sysselsättning. 

__________________________________________________________________________________ 

2.2 Brukar du besöka något aktivitetshus, träffpunkt, förening eller annan plats där man träffar andra 

människor? 

Svar 6 av 6. 

Ja: 2 

Nej: 4 

2.2.1 Om inte: skulle du vilja göra det?  

Ja: 3 

Nej: 1 

2.2.2 Behöver du någon hjälp för att göra det? 

Respondenten som svarade på följdfrågan kring hjälp uppgav att en kontaktperson hjälper hen med 

detta. 

__________________________________________________________________________________ 

2.3 Finns det saker du skulle vilja göra på dagarna som du inte gör idag? (Intressen, hobbys, aktiviteter)  

Om ja: vad? 

Svar 6 av 6 

Ja: 2 

Nej: 4 

Simning, bowling och fotografi nämns som aktiviteter och intressen 

__________________________________________________________________________________ 

2.4 Skulle du vilja ha fler vänner eller träffa mer folk?  

Svar 6 av 6 

Ja: 3 

Nej: 3 

Citat 

”Det räcker med den familj och den personal jag har i dag” 

 

En person som svarade ja på frågan uttryckte att hen var isolerad och blev sittandes hemma stora 

delar av sin tid. 
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2.4.1 Om ja: Skulle du vilja att personalen hjälpte dig med detta? 

Svar 2 av 3 

Ja: 2 

 

Citat 

”Ja, Om de har möjlighet så varför inte.” 

__________________________________________________________________________________ 

3 Planering  

3.1 Fungerar samarbetet mellan personalen och dina kontakter i sjukvården för att hjälpa dig? (eller 

andra som du behöver stöd av) 

Svar 6 av 6 

Ja: 6 

__________________________________________________________________________________ 

3.2 Hur upplever du stödet från våra sjuksköterskor? 

Svar 6 av 6 

Alla svarar att de upplever stödet som bra eller jättebra och att sjuksköterskorna har tid och lyssnar 

på dem.  

Citat 

”Jag upplever dem som väldigt fina och snälla människor. 

__________________________________________________________________________________ 

3.3 Har du fått frågan om du vill sammankalla till en SIP, samordnad individuell plan? 

Svar 6 av 6 

Fyra av de svarande har inte fått frågan eller minns inte om de fått frågan.  

En person säger att det var väldigt länge sedan och en person uppger att det gjordes innan flytt till 

boendet. 

__________________________________________________________________________________ 

3.4 Har du och personalen gjort en genomförandeplan ihop?  

(En plan som du och personalen skriver tillsammans som handlar om vad du behöver hjälp med) 

Svarande 6 av 6 

Ja: 4 

Nej: 2 

3.4.1 Om ja:  

a) Har du deltagit när planen har gjorts? 

Ja: 4 
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b) Följer personalen och du den planen? 

Ja: 3 

Vet ej: 1 

c) Kan du påverka när du får ditt stöd?  

Ja: 3 

Delvis: 1  

Citat 

 

”vi är ju ganska många så det är ju lite svårt” 

__________________________________________________________________________________ 

4 Stödet  

4.1 Vad tycker du om personalen på boendet? 

Svarande 6 av 6 

Alla tycker mycket bra om personalen på boendet. 

Citat 

”På en skala ett till tio blir det en åtta” 

__________________________________________________________________________________ 

4.2 Vad är de bra på? 

Svarande 6 av 6 

Personalen uppges vara bra på att lyssna och stötta när någon mår dåligt. Att de går att prata med 

om i princip allt och att de är vana vid det de gör. 

Citat 

”(…) att samtala och ge stöd när det behövs. Att försöka hitta lösningar.” 

__________________________________________________________________________________ 

4.3 Vad kan de bli bättre på? 

Svarande 5 av 6 

4 personer svarar att det inte finns något de tycker att personalen kan bli bättre på. En person 

uttrycker att det ibland upplevs som att saker och ting går för snabbt och att personalen inte pratar 

med varandra. 

Citat 

”/…/ Det känns som att personalen inte alltid har koll på vad de andra i personalen har sagt.” 

__________________________________________________________________________________ 



14 
 

4.5 Kan du prata med personalen om hur du mår? 

Svarande 6 av 6 

Ja: 6 

Citat 

”Jajjemän, jag har kontakt per telefon när det behövs” 

__________________________________________________________________________________ 

4.6 Får du tillräckligt med stöd av personalen? 

Om inte: vad saknar du? 

Svar 6 av 6 

Ja: 5 

Nej: 1 

__________________________________________________________________________________ 

4.7 Skulle du vilja att personalen hjälpte dig mer med din kroppsliga hälsa - t ex träning och kost? 

Om ja: på vilket sätt? 

Svar 6 av 6 

Ja: 1 

Nej: 5 

Citat 

”Med att gå och bada och sådär.” 

__________________________________________________________________________________ 

5 Problem och konflikter 

5. 1 Kan du prata om problem på boendet med personalen? 

Svar 6 av 6 

Ja: 6 

__________________________________________________________________________________ 

5.2 Om du skulle få problem med personalen på boendet, känner du kan prata med någon om det då? 

Svar 6 av 6 

Ja: 5 

Nej: 1 

5.2.1 Om ja: vem i så fall? 

På frågan om vem de skulle prata med är säger de flesta att de skulle prata med pedagogen, chefen 

eller första bästa ur personalen. Två stycken svarar att de skulle prata med någon utanför boendet till 

exempel en familjemedlem eller god man. 

 

__________________________________________________________________________________ 
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6 Sammanfattning 
 

6.1 Sammanfattningsvis, vad tycker du om ditt boende?  

Svar 6 av 6 

Citat 

 

”Jag tycker det har hjälpt mig att komma framåt i livet. Det hjälper mej att bygga upp mitt 

självförtroende. Det betyder mycket i mitt liv så att jag kan leva igen.” 

 

”Fantastiskt bra” 

 

”Fantastiskt” 

 

”Det är mycket bättre än det förra” 

”Överlag tycker jag att det är bra.” 

 

”Det är bra att de förbereder mej att leva självständigt, det är vårt huvudmål” 

________________________________________________________________________________ 

6.2 Har du förslag på vad du skulle vilja att ni gjorde på boendet - till exempel utflykter, göra roliga 

aktiviteter ihop eller köpa in saker till boendet? Kan du ge lite exempel. 

Svar 4 av 6 

Citat 

 

”Att köpa in nya saker tycker jag att de behöver göra, för de har haft samma saker hur länge som 

helst. Vi skulle behöva nya soffor här på boendet(…). Personalen säger alltid att det inte finns några 

pengar, men de köper nya saker till sig själva ibland /…/.” 

 

”Jag skulle vilja åka till Göteborg igen.” 

 

”Jag vill basta oftare” 

__________________________________________________________________________________ 

6.4 Är det något annat du vill tillägga? 

Svar 4 av 6 

Citat 

”Jag är tacksam för all hjälp jag får från dem.” 

”Ja att det är så bra att ni kommer ut och gör den här undersökningen. Att vi får berätta hur det är på 

boendet.” 

”Nej, för det mesta är det ganska bra.” 

__________________________________________________________________________________ 
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Diskussion och utvecklingsförslag 
 

Den generella bilden av Drottninggatan 86 är att det är en välfungerande verksamhet där de boende 

trivs och känner sig trygga. Närhet och tillgång till personal är en avgörande faktor för trivseln och 

tryggheten och flera personer berättar att de mår bra på boendet. 

 

Utifrån de frågor som vi ställt i revisionen finns det några frågor som vi rekommenderar att 

verksamheten tar ett extra tag i gällande trivsel (1), aktiviteter (2) och planering (3) 

1.3 Vad tycker du är mindre bra med boendet? 

Den här frågan har markerats som gul då hälften av de svarande lyfter olika saker som kan förbättras.  

2.1 Har du någon sysselsättning som t ex arbete, studier, praktik eller arbetsträning? 

Skulle du vilja ha det? Behöver du någon hjälp för att ordna det? (Om ja: vilken sort hjälp?) 

Den här frågan har markerat som röd då endast två av de tillfrågade svarar att de idag har någon 

sysselsättning. Tre av de som inte har någon sysselsättning svarar att det är något de gärna skulle 

vilja ha. 

2.2 Brukar du besöka något aktivitetshus, träffpunkt, förening eller annan plats där man träffar andra 

människor? 

2.2.1 Om inte: skulle du vilja göra det? 

Den här frågan har markerat som röd då endast två personer svarat ja på frågan. Av de som svarat 

nej uppger tre av fyra att det är något de skulle vilja göra. 

2.3 Finns det saker du skulle vilja göra på dagarna som du inte gör idag? (Intressen, hobbys, 

aktiviteter) 

Den här frågan har markerats som gul då två personer svarat ja på frågan. 

2.4 Skulle du vilja ha fler vänner eller träffa mer folk?  

Den här frågan har markerats som röd då hälften svarar ja på frågan. 

3.3 Har du fått frågan om du vill sammankalla till en SIP, samordnad individuell plan? 

Den här frågan har markerat som röd då fyra av sex svarar nej på frågan. En person säger att det 
gjordes för väldigt länge sedan och en att det gjordes innan hen flyttade till boendet. 
 
 
Frågorna 2.1, 2.2, 2.3 och 2.4 är antingen röd- eller gulmarkerade. Det visar att flertalet av de 

tillfrågade saknar såväl sysselsättning som meningsfull fritid samt att de inte har så mycket social 

kontakt som de önskar. Att ha en sysselsättning är något som bidrar till meningsfullhet och 

självkänsla. Arbete eller likvärdig sysselsättning är viktigt för vår känsla av sammanhang, delaktighet 

och gemenskap i samhället. Dessa faktorer är även viktiga för såväl den fysiska som psykiska hälsan. 

Det är därför värt att se över hur man som bäst stöttar och uppmuntrar de brukare som har en 

önskan om att få arbeta eller sysselsätta sig på andra sätt. 

 

Fråga 3.3 är rödmarkerad. Endast en av respondenterna svarar att de har fått frågan om de vill 

sammankalla till en SIP. SIP, Samordnad Individuell Plan, är till för att underlätta för personer som får 

insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård. Målet är att synliggöra behovet av stöd 
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utifrån brukarens perspektiv, samordna stödet mellan de olika insatsgivarna och tydliggöra 

respektives ansvar. Det är viktigt att alla brukare får information om vad en SIP är och frågan om de 

vill sammankalla till en sådan. 

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! 

 
 

 

 

 

 



 
 

 


