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Inledning
Insatser inom vård och omsorg ska utvärderas av de som nyttjar dem. Det är trots allt den som får en
insats som bäst vet hur insatsen fungerar för honom/henne. Därför är det helt avgörande att
brukares synpunkter och erfarenheter tas tillvara - såväl för att ge brukarna inflytande som för att
kunna utveckla och förbättra insatserna.
Begreppet brukarinflytande innebär att den som använder en samhällsinsats också har inflytande
över dess utformning och innehåll. Brukarinflytande är ett nytt arbetsfält för många organisationer
inom vård och omsorg. Det kan upplevas som svårt att skapa fungerande former för
brukarinflytande, samtidigt som behovet av det är stort. I utvärderingen av psykiatrireformen lyfts
brukarrevision fram som en metod som region, kommuner och brukarorganisationer bör ta initiativ
till för att öka brukarinflytandet och därigenom höja kvaliteten på vård och omsorg.1
En brukarstyrd 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 deltagarnas attityd till- och upplevelse av sitt stöd.
Underlaget ger en fingervisning om vad som fungerar bra i verksamheten och vad som kan behöva
förbättras. Dessutom lämnas konkreta utvecklingsförslag utifrån deltagarnas upplevelser och
reflektioner.

Varför brukarrevision?
Socialstyrelsen understryker att verksamhetsutveckling ska grunda sig på ett så tillförlitligt underlag
som möjligt och att man därför bör arbeta enligt evidensbaserad praktik.2 I evidensbaserad praktik
vägs flera kunskapskällor samman och anses likvärdiga: bästa tillgängliga kunskapen, professionens
expertis och berörda personens situation, erfarenhet och önskemål. Brukarrevisioner kan därför ses
som ett viktigt led i en utveckling mot att arbeta evidensbaserat.
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 alltigenom öppen och
ärlig dialog. Då brukarrevisionen är oberoende från verksamheten och brukarens anonymitet

1
2

Välfärd och valfrihet? Socialstyrelsen 1999
https://www.socialstyrelsen.se/utveckla-verksamhet/evidensbaserad-praktik/arbeta-evidensbaserat/
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garanteras blir det lättare att beskriva vad som inte fungerar optimalt 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 brukarrevisionen resulterar i ökat
förtroende för verksamheten och en bättre livssituation för brukarna får även personalen ett bättre
arbetsklimat. Dessutom stärks personalen av deltagarnas positiva feedback. De får reda på vad
brukarna värdesätter i deras arbete och hur betydelsefulla de är i brukarnas liv.

Den egna erfarenhetens roll i brukarrevisionen
De som utför revisionen kallas brukarrevisorer och har egen- eller närståendeerfarenhet av psykisk
ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning. Många gånger har de även egen erfarenhet av olika
samhällsinsatser. Inifrånperspektivet genomsyrar hela utförandet; alltifrån att ta fram frågor och
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 terapeutiskt 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
kan lönearbeta. Det inspirerar och ger hopp.
En brukarrevision stärker även utförarna. Psykisk ohälsa är ett område som än idag är belagt med
tabun och skam. Personer med psykiska funktionsnedsättningar möts många gånger av misstro och
fördomar i samhället.3 I brukarrevisionen omvandlas revisorernas erfarenhet av psykisk ohälsa till 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.

3

Mer om detta finns att läsa på hemsidan för projektet (H)järnkoll: www.hjarnkoll.se
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Brukarrevisionens grundprinciper
1. 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.
2. Dialog och ömsesidiga mål. Brukarrevisionen genomförs i samråd och ständig dialog med
personal och ledning, som noggrant informeras om genomförandet och syftet med
revisionen. Det bidrar till ett engagerat förbättringsarbete där båda parter delar samma mål verksamhetens utveckling.
3. Anonymitet. De brukare som medverkar garanteras anonymitet. På så sätt ökar deltagarnas
vilja att vara öppna och ärliga i sina svar.
4. Oberoende. Brukarrevisionen är en extern revision av verksamheten.
Brukarrevisorerna/samordnaren 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 hade
gjorts av verksamheten själv.
5. 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


Verksamheter ska hålla hög kvalitet och regelbundet utvärderas för att kunna utvecklas.



Patienter och brukare ska stå i centrum för all verksamhetsutveckling.



Patienters och brukares röster måste bli hörda och respekterade.
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Om uppdraget
Sedan 2021 har Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Västmanland (NSPH-V) utfört brukarstyrda
brukarrevisioner på uppdrag av chefsforum.4 Brukarrevisionerna kan utföras på exempelvis boenden,
boendestöd, myndighetsutövning, aktivitetshus, avdelningar eller mottagningar.
Uppdraget är en del i arbetet med att öka brukarinflytandet i länet, som i sin tur är en del av
målsättningen att förstärka brukarinflytandet utifrån formuleringarna i Överenskommelsen för
psykisk hälsa.5 Chefsforum beslutade att avsätta del av statsbidragen från Överenskommelsen för att
finansiera brukarstyrda brukarrevisioner. Finansieringen för de första revisionerna kommer från de
länsgemensamma medlen. Målet är att stimulera en uppstart av brukarrevisionerna för att kunna ge
exempel på hur brukarrevisionerna går till, och vilka värden de kan ge.
Chefsforum beslutade vilken verksamhet som skulle bli beviljad brukarrevision och förmedlade
kontakten mellan NSPH-V och enhetschefen för Gläntan. Det inleddes ett samarbete kring att göra
en brukarstyrd brukarrevision.

Mål
Målet med brukarrevisionen är att utveckla och förbättra verksamheten genom att ge ledning,
personal och brukare ökad kunskap om attityder till- och erfarenheterna av stödet och bemötandet.

Målgrupp
NSPH Västmanland får medel av chefsforum att genomföra maximalt 20 intervjuer per revision.
Gläntan har för närvarande 18 brukare. Hela denna grupp blev målgrupp för brukarrevisionen.
Målgruppen kommer i rapporten fortsättningsvis att refereras till som antingen brukare, boende,
svarande eller respondenter.

4

Länets socialchefer för respektive kommun samt representanter för hälso- sjukvårdens ledning

5

https://skr.se/skr/halsasjukvard/utvecklingavverksamhet/psykiskhalsa/overenskommelsepsykiskhalsa/overen
skommelsepsykiskhalsa20212022.35936.html
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Verksamhet
Gläntans boende ligger på Nibbles backe i Köping. Boendet är en del av ett större lägenhetshus. Vid
tillfället för brukarrevisionen bor 18 personer på Gläntan och det finns 21 lägenheter fördelat på tre
trappuppgångar. Boendet är bemannat dag- och kvällstid fram till 21:00. Det finns
gemensamhetslokaler som matrum, tv-rum och kök. På boendet bor både kvinnor och män och
åldersspannet är 30 till 70 år. Stödbehovet är varierat bland de boende. För vissa är behovet av stöd i
vardagen större än för andra.

Metod
Brukarrevisionen bygger på individuella djupintervjuer. Respondenterna erbjuds ett flertal olika sätt
att intervjuas på, se under Genomförande.
Intervjufrågorna ställs utifrån en intervjumall. Vid varje intervjutillfälle närvarar två brukarrevisorer;
en som har det primära ansvaret för att ställa frågor och en som har det primära ansvaret för att
anteckna svaren. En intervju tar i genomsnitt en timme att genomföra. Intervjusvaren behandlas
konfidentiellt.
Intervjusvaren anonymiseras och sammanställs sedan till en rapport. Rapporten presenteras för
ledning och personal genom en muntlig redogörelse. Presentationen syftar till att inspirera till samtal
kring utvecklingsmöjligheter. Samtidigt kan personal och ledning stärkas av respondenternas positiva
feedback och vetskapen om att ha uppnått verksamhetsmål. Rapporten läggs ut på NSPH
Västmanlands hemsida.6 Ett halvår senare görs ett återbesök för att följa upp brukarrevisionen.

Styrgrupp
För att försäkra att brukarrevisionen är brukarstyrd krävs att den leds och kontrolleras uteslutande av
personer med erfarenhet av psykisk ohälsa, antingen för egen del eller som anhörig. Styrgruppen
utgörs av personer från NSPH Västmanland. Styrgruppen samordnar och ansvarar för arbetet med
brukarrevisionen och sammanställer revisionsrapporten.

6

www.nsphvastmanland.se
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I styrgruppen ingick:



Susanne Tell, projektsamordnare, NSPH Västmanland
Carina Johansson, projektadministratör, NSPH Västmanland

Referensgrupp
Referensgruppen består av styrgruppen och verksamhetsrepresentanter. Referensgruppen planerar
genomförandet samt diskuterar intervjumall och praktiska frågor.
I denna referensgrupp ingick:







Susanne Tell, projektsamordnare, NSPH Västmanland
Carina Johansson, projektadministratör, NSPH Västmanland
Anne Andersson, projektledare, brukarperspektiv socialpsykiatrin
Eva Andersson, enhetschef Socialpsykiatrin
Ann-Sofie Pettersson, Verksamhetschef LSS samt Socialpsykiatrin
Ulrica Alm, undersköterska/skötare, Backen

Brukarrevisorer
De som genomför intervjuerna kallas för brukarrevisorer. Revisorerna har erfarenhet av psykisk
ohälsa, antingen för egen del eller som anhörig. Flera är medlemmar i NSPH Västmanlands patient-,
brukar- och anhörigföreningar eller antistigmaarbetet Hjärnkoll. Revisorerna delar även med sig av
reflektioner och förslag som tas i beaktande när intervjumaterialet sammanställs. Samtliga revisorer
har deltagit i en internutbildning i intervjuteknik och bemötande.
I detta brukarrevisorsteam ingick:





Stig Lång
Jessica Fahlén
Merja Jäderholm
Carina Johansson
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Genomförande

Bilden visar hur genomförandet går till steg för steg

Den 21 maj träffas referensgruppen och får en första dragning kring vad brukarstyrda
brukarrevisioner är, och hur arbetsprocessen ser ut. Påbörjar planeringen av genomförandet av
brukarrevisionen.
Den 14 juni träffas referensgruppen för att fortsätta planeringen och stämma av kring frågeformulär
och annan dokumentation.
Den 16 juni träffas brukarrevisorerna för att få information om verksamheten.
Den 17 augusti träffas referensgruppen för att fortsätta planerandet och finslipa på frågeformuläret.
Samt stämmer av kring uppföljning.
Den 25 augusti träffar styrgruppen verksamhetens personal för att informera om revisionen. Den
praktiska nyttan lyfts fram, samt vikten av personalens engagemang för ett lyckat genomförande.
Den 18 augusti träffas brukarrevisorerna för en genomgång av förutsättningarna för denna revison
och verksamhetsinformation.
Den 1 september håller styrgruppen tillsammans med revisorerna en informationsträff för brukarna.
Anmälningsmaterial finns med och delas ut till samtliga boende på plats. Personal delar därefter ut
info/anmälningsmaterial till de resterande brukarna som inte deltog i infoträffen.
Anmälningsmaterialet innehåller en folder om revisionen, folder om NSPH-V, en anmälningsblankett
och ett frankerat svarskuvert. Brukarna kunde välja att intervjuas hemma, på en neutral plats eller
via telefon/digitalt.
Den 6 september träffas referensgruppen för en återkoppling efter personal/brukarmötet.
Totalt deltar 13 respondenter i undersökningen. Intervjuperioden startar 2021-09-14 och pågår till
2021-10-13. Respondenterna får ett presentkort i matbutik, värde 100 kr, som tack för sitt
deltagande.
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Efter intervjuperioden påbörjas analysarbete och rapportskrivande. Resultatet presenteras för
ledning, personal och brukare. Slutligen läggs revisionsrapporten upp på NSPH Västmanlands
hemsida.7
Under hösten 2022 kommer styrgruppen göra ett återbesök för att följa upp hur revisionsarbetet
påverkat verksamheten och hur man använt sig av underlaget.

Rapportens upplägg
Intervjufrågorna är indelade i följande frågeområden:
• Boendemiljö
• Aktiviteter och stöd
• Planering och information
• Bemötande och kompetens
• Problem och konflikter
• Summering
Observera att inte alla respondenter har svarat på alla frågor. Det innebär att svarsbilden för en fråga
inte behöver bygga på åsikter från alla som deltagit i brukarrevisionen. Hur många respondenter som
svarat på varje fråga uppges vid frågans inledning.
För de flesta frågor gör vi en samlad bedömning utifrån respondenternas svar och tilldelar frågan
grön, gul eller röd färg. Följdfrågor ska ses som en fördjupning av huvudfrågan och ingen enskild
bedömning görs av dessa, utan de markers som svarta.
GRÖN blir frågan om intervjusvaren ger en antydan om ett tillfredställande förhållande.
GUL blir frågan om intervjusvaren ger en antydan om ett delvis tillfredställande förhållande.
RÖD blir frågan om intervjusvaren ger en antydan om ett bristfälligt förhållande.
Syftet med färgkodning
Bedömningarna bygger på ett begränsat urval och ska inte uppfattas som ett resultat eller betyg för
verksamheten. Avsikten är snarare att ge en fingervisning om vilka delar av verksamheten som kan
vara angelägna att se över. Brukarrevisionen är i första hand en kvalitativ undersökning med syfte att
ge en inblick i hur brukarna upplever sitt stöd och utifrån dessa upplevelser ringa in möjliga
förbättringsområden.

7

https://nsphvastmanland.se/brukarrevision/
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Intervjuresultat
Bakgrundsfrågor
13 respondenter valde att delta i brukarrevisionen av Gläntans boende (respondent ett annat ord för
de som har intervjuats i undersökningen).

Könsidentitet

KÖN

ANTAL

KVINNA

6

MAN

7

Ålder

ÅLDER

ANTAL

30-40

2

41-50

2

51-60

5

61-70

4
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Stödperiod
Antalet år respondenterna har bott på boendet presenterat i tidsspann.
En respondent vill inte uppge exakt tid.

ÅR

ANTAL

0-4

7

5-10

2

Mer än 10 år

3

Boendemiljö

Vad tycker du om maten på boendet?
Antal svarande: 13 av 13
Samtliga uttrycker att de över lag tycker bra eller ganska bra om maten. Två anser att den är
varierande men på det stora hela bra.
Vissa lämnar förslag på förbättringar. Två respondenter önskar att maten kryddas mer, en önskar
mer grönsaker. Två respondenter lyfter specifikt fram frukosten som bra.
De boende uttrycker varierande åsikter om matlådor. Tre respondenter hade föredragit mat ”på
plats”, två tycker om konceptet med matlådor och en uttrycker att matlådorna är lite dyra.
Kommentarer:
Fick mat på plats tidigare. Tyckte det var bra, socialt och trevligt. Nu med pandemin är det inte
detsamma när vi värmer en låda i micron.
(Skulle hellre vilja) att maten lagas på plats och att vi boende får hjälpa till.
Gillar att ha matlåda som jag äter på rummet.
Nöjd med att det är matlådor man värmer.
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Trivs du i de gemensamma utrymmena?
Antal svarande: 13 av 13
Ja: 8
Både och/ibland: 4
Är inte där så ofta: 1
Två tredjedelar av de svarande uppger att de trivs i de gemensamma utrymmena. Saker som lyfts
fram som bra är framför allt möjligheten att umgås och träffa de andra boende, sex respondenter
uttrycker detta som positivt. Tre tycker att det är positivt med de rymliga lokalerna.
En tredjedel svarar att det beror på, eller att de trivs ibland. Två personer lyfter fram just avsaknaden
av sällskap i de gemensamma utrymmena som något negativt (dessa är inte desamma som svarat
positivt på ovanstående fråga om gemenskapen). En person önskar fler gemensamma aktiviteter i de
gemensamma utrymmena. En annan respondent påtalar att det inte är rent i de gemensamma
utrymmena utan upplever dem som ostädade. Två respondenter kan tycka att det är jobbigt att möta
andra boende där, när de är för många eller när de andra mår dåligt.
Kommentarer:
Ja, det är stora lokaler, ljust och så.
Ibland blir det jobbiga situationer. När folk mår dåligt så smittar det av sig, då vill jag inte vara i
närheten. Vissa personer kan göra utfall och säga tokiga saker. Tycker det är jobbigt för jag tar åt mig
trots att jag vet jag inte ska göra det.
Stora och rymliga lokaler, det är lätt att hitta ett eget utrymme när man vill ha sällskap men ändå
inte vara inpå varandra.

Vad tycker du om öppettiderna för de gemensamma utrymmena?
Antal svarande: 13 av 13
Nästan alla svarande (11 av 13) är positiva till öppettiderna för de gemensamma utrymmena.
Av övriga två uttrycker en respondent att det känns lite obehagligt efter stängning, en annan tycker
inte om helgerna då det inte är så mycket folk som stannar i de gemensamma utrymmena.
Tre respondenter hade önskat nattpersonal.
Kommentarer:
Det är bra, det är lagom.
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Bra. Fast det vore skönt om det vore öppet även på natten, om man inte kan sova.
Efter stängning kan det kännas lite obehagligt.

Känner du dig trygg och säker på ditt boende?
Antal svarande: 13 av 13
Ja: 8
Både och/ofta men inte alltid: 5
Åtta av 13 respondenter svarar ja på frågan om de känner sig trygga och säkra på sitt boende.
Övriga fem svarar att det är både och, eller att det inte alltid känns tryggt och säkert. Tre av dem
beskriver incidenter med övriga boende som upplevs eller upplevts som obehagliga. De beskriver
dock att personal ingriper eller har ingripit vid dessa situationer. En beskriver en allmän känsla av
otrygghet, en att det är ensamt och känns otryggt nattetid, en beskriver att det förekommer
luddigheter och dolda budskap bland personalen.
Kommentarer:
Känner mig trygg med andra boende och i hemmet. Önskar dock mer tid för prat med personalen. Att
de sitter med i soffan eller vid matbordet och bara pratar om allt möjligt.
Ja. Förutom en gång då det brann i trappen. Annars tryggt och säkert.
Ja det är ju låsta dörrar så ingen kommer in. Men det känns inte bra att personalen går hem kl 21.
Det känns ensamt.
Ja, tycker det skönt att det är ett skyddat boende och låst utifrån. Men ibland är jag trött på att bo
såhär. Trött på regler och bestämmelser. Att vi har nolltolerans är bra. Man känner sig trygg. Man får
inte missbruka, inte använda Benzo. Det är jättebra.

Har det uppstått någon särskild situation då du känt dig otrygg eller hotad på
boendet?
Antal svarande: 12 av 13
Nej: 3
Branden i trappan: 3
Incidenter med andra boende: 6
Tre respondenter svarar att de inte känt sig otrygga eller hotade. Tre beskriver en brand i trappan
som obehaglig. Sex personer beskriver incidenter med andra boende. Fem av dessa sex beskriver
vidare hur personal ingriper vid tumult och/eller att personer som varit obehagliga fått flytta.
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Kommentarer:
Jo, det har hänt. Det har varit personangrepp från de boende. (…) Det är obehagligt, men det finns
personal som säger till.
Personal får ingripa men personen tillåts komma tillbaka efter en kort stund. Jag går undan om det
blir liv, det kan vara otrevligt.
Ja, var en situation med en person och händelse där personen var för sjuk. Han blev farlig och dum
även mot personalen. Men han fick flera anmälningar på sig och är inte längre kvar.

Hur trivs du på boendet över lag?
Antal svarande: 13 av 13
Trivs bra: 11
Både och: 1
Trivs inte: 1
Majoriteten av de svarande (11/13) svarar att de trivs bra. Vissa nyanserar sina svar eller gör tillägg.
En uttrycker att hen trivs bra men önskar bo på ett mindre boende, en annan känner sig inte alltid
hörd av personalen. En tredje önskar mer kontakt med sköterskan och berättar hur det kan vara
svårt med tiderna för tvätt och städ, en fjärde specificerar att hen trivs bra när det inte finns ”störiga”
personer på boendet.
Sex av de tio som svarat att de trivs bra nämner den sociala samvaron som särskilt positiv, tre av
dessa specificerar att de trivs bra med personalen.
En person svarar att hen inte trivs.
En person berättar att personalen är hjälpsam och har bra tillgänglighet, men beskriver också att hen
inte trivs med en person i personalen.
Kommentarer:
Trivs bra men önskar bo på ett mindre boende. Det är för stort, för många boende.
Trivs bra överlag. Känner sig inte riktigt hörd av personalen alltid. Allt annat är bra.
Trivs med personalen och grannarna. Har fått många kompisar och vänner här.
Jag trivs. Det bästa är att man har sällskap.
Jag trivs bra. Bra när det inte finns störiga personer.
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Får du det stöd från personalen som du behöver i vardagen?
Antal svarande: 13 av 13
Ja: 4
Ja, men förbättringsområden finns: 7
Inte alltid: 1
Nej: 1
Fyra av 13 respondenter svarar ja på frågan om de får det stöd från personalen som de behöver i
vardagen.
Sju personer svarar först ja på frågan men nämner även flera förbättringsområden, se
kommentarerna nedan.
En person svarar att hen inte alltid får det stöd som hen behöver av personalen, utan skulle vilja ha
mera stöd. En person svarar nej på frågan och beskriver att det är mindre bra när personalen är arg
på hen.
Kommentarer:
Ja det tycker jag, ibland kan de vara lite tjatiga men det är väl för mitt eget bästa. Olika beroende på
vem som jobbar, en del pushar vilket är bra. Andra tycker att vi ska klara det själva.
Ja för det mesta, men önskar mer. Personalen är för styrd av ”teasern”, de har svårt för flexibilitet.
Vid sjukdom tar de bort planerade aktiviteter istället för att sätta in vikarier.
När jag känner mig stressad eller inte hörd, så är det en i personalen som drar och sliter i en. Känns
orättvist. Annars är det bra.
Jag får inte det praktiska stödet som jag behöver för att komma igång med saker. (Personalen) sitter i
klungor, avskilt från oss boende. Men viss personal har fingertoppskänsla och vågar tänka fritt.
Inte alltid. Skulle vilja ha mera stöd även om jag tycker de är goda lyssnare. Det är någon gång jag
inte fått hjälp när jag behövt det.
Det har varit värre med medicintider, får jaga personal.
En del i personalen är bra, andra mindre bra. Några är lite nonchalanta och man blir inte så bra
bemött. De har inte tid och verkar besvärade.
Bra: De finns med hela tiden och är med som stöd.
Mindre bra: Utom från en som säger hon ska hjälpa till – men skiter sen i det. (…) 0
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När man mår dåligt så kan man tala om det och personalen finns och stöttar om man vill prata.
Mindre bra: Kommunikationen när man ska göra något. Man bestämmer en tid men så rinner saker
ofta ut i sanden.
När man mår dåligt så kan man tala om det och personalen finns och stöttar om man vill prata.

Känner du att tiden som personalen är hos dig är tillräcklig?
Antal svarande: 13 av 13
Ja: 10
Nej: 3
Tio av de 13 respondenterna upplever tiden som de får av personalen som tillräcklig. En av
respondenterna tycker att personalen är nästan lite för mycket hos hen och skulle vilja vara ifred
ibland. Några lyfter andra saker än just tiden som kan blir problem för dem. En nämner att det inte är
tiden som är problemet utan att hen skulle behöva mer hjälp med praktiska saker som behöver
göras. En annan beskriver att det är bra att personalen tittar till hen och frågar om allt är bra samt
stöttar hen att komma till gemensamhetsutrymmena och dricka kaffe. Personen vill nämligen inte
alltid besvära personalen själv, att personal tar egna initiativ att stötta hen uppskattas.
Ytterligare en sak som kommer upp bland dessa intervjusvar är att en respondent blivit ifrågasatt
gällande vilken hjälp personen ska ha. Personen beskriver att hen blir ifrågasatt trots att hen enligt
beslut ska få hjälp med vissa saker. Personen efterlyser mer tydlighet för personalen om vilken hjälp
det har beslutats om och att detta sedan inte ifrågasätts.
Tre av respondenterna svarar nej på frågan, utan vill ha mer tid med personalen för sällskap, samtal
och stöd. En beskriver att personal ofta samlas i grupp i personalrummet eller går ut och röker i
grupp och lämnar boendet tomt.
Kommentarer:
Ja, jag är ganska självgående och har mest medicintillsyn. Jag får bra hjälp när jag behöver. Det är
helt ok. Jag är nöjd.
Nej vill gärna ha en pratstund lite då och då. Vill gärna att de sätter sig ner och pratar en stund, inte
bara att de säger hej i dörren och lämnar medicinen.
Önskar mer sällskap och önskar att personalen är ute på Gläntan och inte sitter i personalrummet.
Tycker inte om att personalen går tillsammans och röker och lämnar Gläntan tom. Om de ska röka,
gå en och en (…).
Vill man prata har de inte tid, men sen kan de gå tillsammans och röka och vara borta länge, då har
de plötsligt tid men inte med oss. Vill inte behöva tigga om sällskap.
Mer stöd och hjälp när min energi är på topp och inte bara när personalen råkar ha energi.
Jo jag har rätt mycket tid med personalen. Personalen frågar ofta om det är ok att de går.
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Aktiviteter och stöd

Har du något arbete, studier, praktik eller någon annan typ av formell
sysselsättning?
Antal svarande: 13 av 13
Nej, önskar/behöver inte det: 5
Nej, vet inte om hade velat: 1
Nej, skulle vilja ha det: 7
Samtliga svarar nej på frågan om de har någon formell sysselsättning. Fem svarar nej på frågan och
har inget behov eller önskemål om någon formell sysselsättning. En person svarar nej och vet inte om
hen hade velat ha någon formell sysselsättning. Sju personer har inget arbete, studier, praktik eller
annan typ av formell sysselsättning – men skulle vilja ha det. Tre beskriver att de hade det innan
pandemin bröt ut och önskar komma tillbaka till dessa verksamheter/att verksamheterna startar upp
igen.
Kommentarer:
Går till Knytpunkten 1ggr/vecka men vill gärna gå en dag till. Det är mycket aktiviteter där,
jag trivs bra där.
Ja hjälp att hitta en stimulerande arbetsplats, så att jag får använda min begåvning och mina
resurser.
Ja, jag vill ha mer sysselsättning. Det finns inte så mycket vi gör här. Jag har pratat med personalen
och de tycker det är synd att inte mer blivit av och att pandemin ställde till mycket.

Vad behöver du i så fall för att bli redo för det?
Antal svarande: 7 av 13
Vet inte: 3
Hindrad på grund av kroppsliga besvär: 2
Övrigt: 3
Av de sju som svarade på följdfrågan är det tre som svarar att de inte vet vad de skulle behöva för att
bli redo för någon form av formell sysselsättning, två beskriver kroppsliga problem som de behöver
hjälp med. Andra svar som kommer upp är att pandemin hindrar, stöd från arbetsterapeut, någon
som motiverar personen att komma iväg, samt en avslappande hemmiljö.
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Vet du vart du kan vända dig för att få hjälp med detta?
Antal svarande: 7 av 13
Ja: 5
Nej: 2
Fem av de sju svarande vet vart de ska vända sig för att få hjälp. Två av dessa skulle vända sig till
chefen, en till arbetsterapeut, en till sitt personliga ombud och en till sin kontaktperson.

Brukar du besöka något aktivitetshus, förening eller liknande mötesplats?
Antal svarande: 13 av 13
Ja: 5
Nej, det är bra som det är: 4
Nej, skulle vilja det: 4
Fem respondenter beskriver att de brukar besöka Knytpunkten, som är en öppen kommunal
verksamhet för personer med psykisk ohälsa. Två av dessa beskriver att de saknar besöken där efter
pandemins restriktioner och skulle vilja ta upp besöken dit igen.
Fyra respondenter svarar att de inte brukar göra några sådana besök och önskar inte göra det heller.
Fyra av de svarande beskriver att de inte brukar besöka något aktivitetshus, förening eller liknande
mötesplats, och att de hade önskat göra det. Två av dessa skulle vilja besöka Knytpunkten. En av dem
beskriver hinder i form av att personalen inte har tid och att det inte finns någon bil. En tredje av
dessa fyra skulle vilja åka på fler utflykter, den fjärde skulle vilja ha ett ställa att gå till varje dag för
att komma iväg från lägenheten.
Kommentarer:
Ja, Knytpunkten. Där fikar jag, pratar och läser
Jag skulle vilja ha ett ställe att gå till varje dag. Vill och behöver komma iväg från lägenheten.

Saknar du någon form av fritidsaktiviteter på dagarna?
Antal svarande: 13 av 13
Ja: 8
Nej: 5
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Åtta av de 13 respondenterna saknar fritidsaktiviteter om dagarna. Tre av dessa saknar
hobbyrummet som fanns på boendet tidigare. Tre personer hade önskat att få gymma/styrketräna.
Två beskriver att aktiviteterna gärna får vara ledarledda så att de blir av.
Övriga aktiviteter som efterfrågas:








Spela spel, spela kort
Utflykter
Bakning
Pyssel
Promenader
Sång och musik
Måla

Kommentarer:
Ja, förr hade vi ett hobbyrum där man kunde handarbeta och måla och sånt. Skulle vilja ha ett sådant
rum igen.
Typ bakning, spela spel och sånt. Att något erbjuds, att något händer som är typ ledarledd så att det
blir något.
Skulle gärna ha en gemensam lokal. Tidigare hade vi ett hobbyrum där vi satt tillsammans, det var
bra. Det som är nu är inte lika roligt. Det tidigare hobbyrummet gick till chefen i stället.

Har du så mycket social kontakt som du önskar, t.ex. med vänner eller familj?
Antal svarande: 13 av 13
Ja: 6
Nej: 2
Både och: 5
Drygt hälften av respondenterna svarar att de har så mycket kontakt som de önskar, med vänner
och/eller familj. En av dessa uttrycker oro för att stödet från kontaktpersonen ska tas bort, som hen
trivs bra med.
Två personer svarar nej på frågan och uttrycker att de saknar kontakt med personer inom familjen.
Fem personer svarar att det är både och. Det finns personer i deras närhet som de har kontakt med
och är nöjda med, men det finns även personer som de hade önskat kontakt med eller mer kontakt
med.
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Kommentarer:
Åker och hälsar på familjen. Har en kontaktperson som jag träffar (…) och det känns bra. Jag är orolig
att det ska tas bort.
Med familjen ja, pratar i telefon och träffas. Saknar mina vänner.

Skulle du vilja att personalen stöttade dig att få mer social kontakt?
På följdfrågan svarar tre personer ja. De ger olika exempel på hur:
Att de hjälpte mig kontakta min (anhörige) t.ex.
Komma med förslag hur jag ska kunna träffa dem, eller hjälpa till att få dem hit på besök.
Ta kontakt och se till att det blir av. Men vet inte riktigt hur man skulle kunna få hjälp.
Skulle även vilja kunna få kontakt och prata via datorn om det gick att ordna något här. Men vet inte
själv riktigt hur det skulle gå till.

Skulle du vilja ha någon annan typ av stöd från boendet som du inte får idag?
Antal svarande: 13 av 13
Ja: 6
Nej: 6
Vet inte: 1
Ungefär hälften av de tillfrågade ger exempel på annat eller ytterligare stöd som de önskar från
boendet. Två av de boende svarar initialt nej på frågan, men efter följdfrågor kommer det fram att
det ändå finns ytterligare stöd de hade önskat (deras svar ingår därför i de sex som svarat ja).
Exempel på ytterligare stöd som önskas är:
Skulle vilja träffa kontaktpersonen lite mer.
Men kanske ändå lite mer samtal och sånt.
Jag skulle vilja kunna rida igen.
Mer promenader och utomhusaktiviteter.
Praktiskt stöd att komma igång med saker.
Ja! Jag vill ha hjälp med det jag ska ha rätt till. Har till exempel tagit upp att jag behöver få hjälp med
(…) men jag måste hela tiden säga till själv.
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Planering och information

Upplever du att personalen på boendet samarbetar med sjukvården,
exempelvis sjuksköterska eller psykiatrin, för att hjälpa dig? Att de pratar
med varandra och vet vad den andra gör?
Antal svarande: 13 av 13
Ja: 6
Nej: 3
Både och: 1
Vet ej: 3
Sex av de svarande upplever att samarbetet fungerar bra. En av dessa poängterar dock att det inte
alltid är samma personer som deltar i exempelvis SIP-mötena.
Tre personer svarar nej på frågan. En menar på att det är sjuksköterskan som måste hålla i alla
trådar, en annan att det varit svårt att få besluten verkställda, den tredje har inte haft så mycket
kontakt med sjuksköterskan.
Tre personer svarar att de inte vet och en att det är både och.
Kommentarer:
Jo, jag tycker de samarbetar bra. De håller reda på saker och ting och pratar samma språk.
Nej, det är lite dåligt med det. Kommunikationen kommer ej fram. Det är mest sjuksköterskan som
ringer och samordnar möten med till exempel (…). Så hon ordnar, inte personalen. Men
sjuksköterskan är ju inte här jämt.
Sådär. Jag har inte haft så mycket kontakt med sjuksköterska och så. Upplever en viss arrogans från
personalen, ibland säger de inte ens hej.
Ingen aning, tystnad råder så jag har ingen aning. Jag väntar fortfarande på kontakt med
psykiatrin.
Ja. Nu är inte sjuksköterskan lika mycket här, det är lite tråkigt. Vi har också fått byta sjuksköterskor
och det är jobbigt med att bygga upp nytt förtroende. Den vi har nu är bra.
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Har du och personalen gjort någon genomförandeplan ihop? (En plan för dina
personliga mål som du och personalen skall göra tillsammans).
Antal svarande: 13 av 13
Ja: 6
Ja, för länge sedan: 5
Nej: 2
En klar majoritet (11/13 respondenter) svarar ja på frågan om de har en genomförandeplan. Ungefär
hälften av dessa svarar dock att det var längesedan den gjordes.
Kommentar:
Ja, när jag flyttade in. Men det görs ingen ny varje år.
Nej, vi har pratat om det men det har inte blivit något av det.
Det är gjort men det är längesedan, jag vill gärna göra en ny.

Om ja på huvudfrågan – upplever du att personalen följer den?
Antal svarande: 11 av 13
Ja: 5
Nej: 5
Annat: Kommer nästan inte ihåg den.
Av de 11 som svarade ja på frågan om de har en genomförandeplan, upplever fem att personalen
följer den. En av dessa fem tillägger att det inte är alla i personalen som följer den men att
kontaktpersonen gör det. Fem svarar nej. En person har svårt att svara eftersom hen nästan inte
kommer ihåg planen.
Kommentarer:
Nej, det följs inte upp. Jag har i stället två kontaktpersoner som hjälper mig med mål och sånt.
Ja, de följer den, det är värre med mig.
Nej, det är lite lojt från personalen, det känns som det rinner ut i sanden.
Nej, den följs inte helt. Jag får inte hjälp med vissa saker (som hen har rätt till enligt beslut, reds.
anm.). Ibland har personalen blivit sur och visat sitt missnöje med att (…). Jag vill inte hamna i
diskussion.
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Om ja på huvudfrågan – Har man lyssnat på dig och tagit hänsyn till dina
önskemål när planen gjordes?
Antal svarande: 11 av 13
Ja: 7
Nej: 1
Både och/ibland: 3
Av de 11 som svarade ja på frågan om de har en genomförandeplan, upplever sju att personal lyssnat
och tagit hänsyn till personens önskemål när planen gjordes. En svara nej och tre svarar både och
eller ibland.
Kommentar:
Ibland, ibland inte. Men tycker ändå det tagit hänsyn, de gör så gott de kan.
Det hoppas jag, jag tror det men det var väldigt längesedan (önskar att personal/vikarier har
kännedom om svårigheter som personen har, revisors anm.)
Bara till en viss del, behöver bygga upp en tydligare plan.
Ja, lite både och. Men den borde göras flera gånger. Mycket hinner ändras under åren.

Bemötande och kompetens

Hur upplever du personalens bemötande?
Antal svarande: 13 av 13
Bra: 4
Ganska bra/ok: 3
Både och: 4
Dåligt: 2
Fyra av respondenterna upplever personalens bemötande som bra. Tre uttrycker att det är ok eller
ganska bra. Fyra berättar att det är både och, viss personal funkar det bra med och andra inte. Två av
dessa nämner att det specifikt är vikarierna som det fungerar sämre med. Två uttrycker att
personalens bemötande är dåligt.
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Kommentarer:
En del är bra förutom vikarierna. Det vore bra att känna att personalen är närvarande när vi pratar,
att de lyssnar och svarar. Vikarier har svårt att förstå ”en sak i taget” de pratar bara på och förstår
inte problematiken för personen de har framför sig.
Tycker att bemötandet överlag är bra. Ibland känner jag mig inte hörd. Jag frågar något och så kikar
personalen bara över axeln och svarar inte.
Tycker om de flesta, har haft problem med viss personal. Man märker när olika personallag jobbar.
I det stora hela ganska bra. Lite mer hänsyn, visa respekt, personlig integritet, vill inte vara
övervakad. Det är inte kul att dra ner brallorna inför personalen. Vissa i personalen borde byta yrke.
Jättebra, de är snälla och rara. Jag får hjälp med det jag behöver. När jag behövt hjälp med att till
exempel (…), så har jag fått hjälp med det.
Det är bra. Inte från alla, det finns mindre bra personal. En del vikarier är mindre bra, även om det
finns bra också. Man kommer inte alltid överens, men man vill ju inte gnälla heller.
Dåligt, ingen förstår mig. Personalen retas.
Okey över lag, men jag upplever tyvärr att en del har bristande kompetens.
Ett par i personalen kan vara riktigt arroganta.

Känner du dig förstådd av personalen på boendet?
Antal svarande: 13 av 13
Ja: 6
Nej: 2
Ibland / både och: 5
Ungefär häften av respondenterna känner sig förstådda av personalen på boendet. Fem svarar
ibland/både och. Två svarar nej på frågan.

Kommentarer:
Till och från. Önskar att personalen hade mer kunskap om vad diagnoser betyder. Att de inte
försvinner hur mycket jag än försöker. Problematiken kommer alltid att finnas kvar. Viktigt med
kontakt.
Inte alltid. Vissa i personalen förstår. Speciellt en person som alltid är glad och lyssnar.
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Ja. Tycker de försöker lyssna och förstår om man mår dåligt.
Ja, men ibland kan det kännas som att det är för mycket ansvar. Ibland är det brist på förståelse, jag
är inte lat, ibland orkar man bara inte. Saker kan uppstå och jag behöver göra annat med kanske
familjen men det går inte bara för att man har en sak på schemat. Ibland kommer känslan att de tror
att man är 10 år och inte kan göra annat om tider behöver ändras på grund av annat.
De gör så gott de kan, i det stora hela är det bra. Det går att prata med dem.
Nej. De lyssnar inte, jag kan mina grejer men dom tror inte på mig.
Nej, men det kanske beror på bristande kompetens. De har inte gjort vad som krävs.

Känner du att du kan samtala med personalen om sådant som är jobbigt för
dig?
Antal svarande: 13 av 13
Ja: 6
Nej: 1
Med vissa / både och: 6
Hälften av respondenterna känner att de kan samtala med personalen om sådant som är jobbigt för
dem. Lika många uttrycker att de kan det med vissa men inte med alla. En av dem säger exempelvis
att hen inte vill ha manlig personal i vissa situationer.
Kommentarer:
Lite olika, man vill inte lämna ut sig själv till alla, man väljer nogsamt vem man pratar med. Vill inte
ha en manlig personal vid vissa situationer.
En del men inte med alla, vissa kanske skulle jobba med annat eller bemöta personen utifrån den. Alla
är inte lika.
Ja med vissa. De flesta är goda lyssnare. Det är någon som jag inte pratar med. Vissa har lyssnat men
ändå inte känt som man fått respons. Man får ju också större förtroende för vissa.
Nej. Jag får inte uttrycka mig, det känns som att mina tankar inte räknas. Jag litar inte på dom.
Både och, men det beror nog lite på både personalen och mig.
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Upplever du att personalen har tillräcklig kunskap om dina behov för att
kunna hjälpa dig?
Antal svarande: 13 av 13
Ja: 5
Nej: 4
Både och: 4
En tredjedel av de svarande upplever att personalen har tillräcklig kunskap om brukarnas behov för
att kunna hjälpa dem. En tredjedel svarar att det inte är så. De ger bland annat exempel på att
personal borde ha mer kunskap om diagnoser, förståelse för hur man kan bemöta någon som
befinner sig ”på botten” samt förståelse för brukarens kapacitet. En tredjedel av respondenterna
svarar både och, att personal har kunskap om vissa delar av behoven men inte allt. Tre av alla de
svarande är tveksamma till hur mycket kunskap personalen har om diagnoser och/eller hade önskat
att personal hade mer kunskap om diagnoser.
Kommentar:
Ja, det tycker jag. De har ju så mycket att hantera, det får räcka det de gör.
Jag försöker klara mig själv men behöver stöttning men personalen känns inte alltid tillgängliga. Jag
önskar att personalen ser behov som jag kanske inte själv ser.
Med sin utbildning borde dom veta att det är lönlöst att ställa krav när jag befinner mig på botten.
Ja, jag har varit här så många år det de känner till mina fel och brister och kan oftast tolka mig.
Upplever att de har erfarenhet.
Dom förstår inte hur mycket jag kan.
Ja, hyfsat om det praktiska. Men de har inte den medicinska kunskapen. Vet inte hur bra kunskap de
har om diagnoser. Det står klart och tydligt i mina papper om vad jag ska ha för hjälp. Men det är
speciellt en i personalen som inte är bra och inte tar hänsyn till detta.
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Skulle du vilja att personalen stöttade dig mer i att ta hand om din kroppsliga
hälsa, än vad de gör idag (genom t.ex. träning, komma till sjukvården och
kosthållning?)
Antal svarande: 13 av 13
Ja: 4
Nej: 8
Både och: 1
Majoriteten av respondenterna (8 av 13) vill inte ha stöttning av personalen gällande sin kroppsliga
hälsa. En respondent uttrycker att det är både och. Hen vet inte om hen vill delta på gemensamma
aktiviteter på grund av skam, men hade kunnat tänka sig det. Fyra respondenter hade velat ha mer
stöttning av personalen gällande den kroppsliga hälsan. Det handlar om:





Stöttning i att äta mer grönsaker och ta fler promenader
Bli ”pushad” att träna mer
Stöttning att komma tillbaka till träning
Hjälp att ändra i schemat så träning blir av samt få information om den träning som finns och
vad den innebär.

Kommentarer:
Nej, tycker det är bra. De vill att man rör på sig och om man blir för mycket stillasittande så stöttar de
en att ändra på det.
Har tidigare tränat två ggr i veckan. Vill gärna börja med det igen. Det var bra.
Nej. Sköter det själv. Jag tränar inte men jag går mycket och tar promenader varje dag.
Det finns träning men den krockar med annat, få hjälp att ändra. Vill ha mer info om den träning som
finns. Förklara vad som händer, vad tränas och vad det innebär.

Problem och konflikter

Om du behöver hjälp från personalen, får du i så fall hjälp snabbt eller tar det
tid?
Antal svarande: 13 av 13
Får hjälp snabbt: 5
Ibland tar det tid: 5
Det dröjer ofta: 1
Övrigt: 2
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Fem av de 13 respondenterna svarar att de får hjälp snabbt när de behöver det.
Fem av de 13 respondenterna svarar att det tar tid ibland. Två av dessa ser inte detta som ett
problem, en tredje ser att det just är de praktiska göromålen som går mycket långsamt. En fjärde
berättar hur personal inte förstår att när hen mår dåligt och behöver prata så finns behovet här och
nu. Den femte berättar att personal kan vara svåra att nå, hen kommer inte alltid fram till dem på
telefonen.
En av de 13 respondenterna berättar att det ofta dröjer länge och ibland får hen ingen hjälp alls.
Resterande två personer ger svar som inte direkt handlar om ifall det går snabbt eller tar tid att få
hjälp. En uppger att hen inte hamnat i en sådan situation, och en säger att ”De hjälper väl till när de
har tid. De har väl andra att hjälpa också.”

Kommentarer:
Mycket långsamt med praktiska göromål, annars är det ganska okey.
Det är olika, ibland går det fort. Jag har mått dåligt och behövt prata men personalen förstod inte att
det var behov just då. Förr blev jag arg men nu blir jag bara besviken.
Har bett om en pratstund men personalen har inte tid, en stund efter går de tillsammans och röker
och kollar mobilerna.
Det kan ta lite tid ibland, då gör jag ”jobbet” själv
Ofta dröjer det länge, ibland får jag ingen hjälp alls.
När man ringer och vill något så kan de vara svåra att nå. Det finns två nummer att ringa, ett vanligt
och ett mobilnummer. Men det är inte alltid de svarar utan man får prata in meddelande och ibland
får man gå ner till personalen. Ändå säger personalen att det bara är att ringa. Personalen säger att
det är telefonernas fel – att det ibland är något fel på telefonerna. Det här har kollats upp men det
händer inget. Det blir inte bättre. Man känner sig tjatig. Sen kan det ju vara lite olika och att
personalen har annat att göra och då får man ju vänta.

Känner du att du kan ta upp problem som uppstår på boendet med
personalen?
Antal svarande: 13 av 13
Ja: 7
Nej: 2
Det beror på: 3
Övrigt: 1
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På frågan om de känner att de kan ta upp problem som uppstår på boendet med personalen, svarar
sju av 13 brukare ja. Vissa lyfter problemen med sina kontaktpersoner, andra beskriver att det även
finns boendemöten där de kan lyfta saker. Tre respondenter svarar att det beror på och är lite olika.
Samtliga säger att det handlar om vilka som jobbar, vissa har de mer förtroende för än andra. Två av
dem är oroliga för att det stöta sig med personalen, eller att personalen skulle bli arg på hen. Två av
de 13 respondenterna svarar nej. En känner att personalen inte litar på hen, en tycker inte att det
känns bekvämt utan blir ifrågasatt. En av de svarande tycker att det är svårt att svara på frågan då
hen inte haft några problem.

Kommentarer:
Både och. Vissa är det mer jobbigt att prata med, det känns mer oroligt. Det skulle skapa olustkänsla.
Jag vill inte stöta mig med personalen.
Jag tar upp saker med den jag har förtroende för annars låter jag bli. Jag vill inte att någon ska bli arg
på mig.
Ja, vi har boendemöten. Då kan man ta upp saker. Även jobbiga saker.
Nej, Jag gör inte det här (…) Känns inte bekvämt. Blir ifrågasatt.

Om du skulle få problem med personalen på boendet, känner du att du skulle
kunna ta upp det med någon?
Antal svarande: 13 av 13
Ja: 10
Nej: 3
Majoriteten av de svarande (10 av 13) känner att de skulle kunna ta upp med någon om de får
problem med personalen på boendet. Två av dem poängterar att det inte gäller all personal utan
någon/några i personalen som de har förtroende för. Tre personer svarar nej på frågan.
Kommentarer:
Ja men vill inte att personal ska få reda på det. Vill inte komma i konflikt eller stöta mig med någon.
Ja. Jag har tagit upp saker och fått hjälp. Sen kan det vara lite svårt med personalen i och med att en
säger si och en säger så. Gäller regler och sånt. Men jag har inte gått till chefen och tagit upp saker,
så långt har det inte gått.
Det är lite olika. Beror på vem man pratar med. Det är både och. Finns viss personal som man kan
vända sig till.
Nej, jag tror inte det. Så kan man inte göra, det skulle kännas lite obekvämt.
Nej, det skulle jag akta mig för. Skulle inte ta upp det med personalen.
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Om ja på huvudfrågan – vem i så fall?
Antal svarande: 9 av 13
Chefen: 5
Kontaktpersonerna: 2
Familjen eller med chefen: 1
Vet inte: 1
Majoriteten av de svarande hade tagit upp problemen med chefen. Några hade vänt sig till sina
kontaktpersoner, någon nämner även familjen och en persona svarar att hen inte vet.
Kommentarer:
Tar kontakt med min kontaktperson utifrån. Chefen har sagt att du måste komma och prata om du
känner dig ledsen eller så. Men hittills har hon bara hejat på en.
Med chefen, hon har tid och det går bra att prata med henne.
Med familjen eller med chefen. Men känslan att det kommer fram är olustig.

Lyssnar man på dig om det uppstår problem (på boendet eller i livet i
allmänhet)?
Antal svarande: 13 av 13
Ja: 8
Kanske / både och: 4
Jag pratar med andra: 1
Majoriteten av respondenterna (8/13) upplever sig lyssnade på om det uppstår problem.
Fyra respondenter ger lite mer osäkra eller blandade svar. Två av dem svarar att det är så ibland eller
att det är både och, en annan svarar att hen hoppas att personalen lyssnar men känner sig osäker på
det, den fjärde uttrycker att hen bara pratar med sin kontaktperson.
Den sista respondenten berättar att hen pratar med sitt personliga ombud om det skulle uppstå
problem. Hen uttrycker vidare att hen önskar mer kontakt med God Man samt en ny God Man och
behöver personalens hjälp med det.
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Kommentarer:
Jo, men det tror jag att de gör. De lyssnar.
Ja, både och. Men upplever att personalen ibland när de är stressade tar med sig sitt groll hemifrån.
Så om en boende råkar i trubbel, kokar det liksom över.
Jag hoppas verkligen det men känner mig osäker.

Summering

Sammanfattningsvis, vad på boendet skulle du vilja ändra på eller ha mer av?
Antal svarande: 13 av 13
Tre av de 13 respondenterna uttrycker att de inte har något förslag eller att det är bra som det är.
Övriga tio ger olika förslag på vad som hade kunnat förbättra boendet.

Aktiviteter
Fem personer tar upp att de önskar fler aktiviteter. Tre lyfter specifikt fram gruppaktiviteter som
skapar gemenskap. Två personer önskar gemensam matlagning.
Enkla aktiviteter i vardagen, spela spel, spela kort, Bingo, pyssla m.m. Men personalen måste hålla i
dem och vara med annars blir det inte av.
Skulle vilja att vi alla kunde laga mat ihop och även ha hobbystunder ihop. Skulle också gärna ha
någon sorts underhållning ibland.
Tidigare lagade vi ibland mat ihop därnere, det var bra.

Två personer önskar utflykter med buss:
Fler utflykter med buss.
Mera utflykter så att man får komma ut lite mer. Att vi skulle låna minibussen och komma ut på lite
mer verksamheter inom kommunen. Som aktivitetshus och träffa människor från andra boenden. Vi
gjorde tidigare mer utflykter och hade till exempel kubbturneringar och mötte folk i och från
Västerås/Arboga. Vi kunde grilla korv ihop och göra utflykter till slott med mera
Förr då kunde vi vara flera enheter som delade på att boka bussen
Men vet inte varför det slutades med detta. Det är mycket som har runnit ut i sanden. Eller om det
beror på nedskärningar.
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En person nämner praktik:
Praktik, något att göra.

Närvaro och samtal
Tre personer tar upp att de önskar mer tillgänglighet och närvaro för samtal:
Mer stöttning, mera samtal med personalen. Både enskilt och som allmänna samtal ex i soffan som
mer spontana samtal om personalen satt med oss och umgicks med oss. Ibland måste man vara sin
egen psykolog.
Det finns tillräckligt med personal. Men upplever ibland att de går in på kontoret och ”hyschar ”
mycket. Ibland drar de igen dörren med ett pang. Känns obehagligt. Händer ofta på morgon när de
kanske ska prata om dagen. De går också ofta in i köket och drar igen om sig.
Personalen svarar inte alltid i telefon. När man mår dåligt och ringer så möts man av en telefonröst.
De ringer ej upp. Ringer upp ibland. Så ibland får jag vända mig till min kontaktperson i stället.

Tre tar upp att de önskar nattpersonal:
Vore skönt med nattpersonal.
Skulle vilja ha nattpersonal. Som det är nu kan vi ringa Backen, men skulle kännas tryggt ha någon på
plats.
Jag skulle vilja att det fanns personal här efter kl 21. Ofta kan man vilja prata med någon även
kvälls/nattetid när det är svårt. Det skulle kännas tryggare att veta att det inte är tomt.

En tar upp ett tydliggörande vad gäller information:
Jag skulle vilja få ett tydliggörande av vad jag kan begära av personalen. Jag skulle vilja
känna att vi går åt samma håll. Tydligare information skulle ge mindre störningar.

Övrigt
Det framkommer även förslag och önskemål som har med andra saker att göra:
Jag skulle vilja att de lagade hissen. Sådana saker som ska fixas tar ibland tid.
Fler ungdomar på boendet, gärna mer blandade åldrar.
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Är det något annat du vill tillägga?
Antal svarande: 6 av 13

Nej. Det enda är att jag skulle vilja (ha hjälp med praktiska saker i lägenheten, reds anm). Har sagt
det till personalen. Än har de inte hjälpt mig med det.
Jag hoppas på nystart efter pandemin och med mer energi och nya ögon hos personalen.
Det är ett schysst ställe och att jag har en egen lägenhet.
Personalen säger ibland lite onödiga (negativa) kommentarer.
Ja tack för att ni är här, det var bra att ni kom och lyssnade så att mina åsikter kommer fram.
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Resultatöversikt
I brukarrevisionen intervjuades 13 av de 18 boende, vilket ger en god fingervisning om vad som
fungerar bra och vad som kan förbättras.
Följande intervjufrågor har markerats gröna. Svaren antyder ett tillfredställande förhållande.







Vad tycker du om maten på boendet?
Trivs du i de gemensamma utrymmena?
Vad tycker du om öppettiderna för de gemensamma utrymmena?
Hur trivs du på boendet över lag?
Lyssnar man på dig om det uppstår problem (på boendet eller i livet i
allmänhet)?

Följande intervjufrågor har markerats gula. Svaren antyder ett delvis tillfredställande förhållande.

 Känner du att tiden som personalen är hos dig är tillräcklig?
 Har du något arbete, studier, praktik eller någon annan typ av formell
sysselsättning?
 Brukar du besöka något aktivitetshus, förening eller liknande
mötesplats?
 Saknar du någon form av fritidsaktiviteter på dagarna?
 Har du så mycket social kontakt som du önskar, t.ex. med vänner eller
familj?
 Skulle du vilja ha någon annan typ av stöd från boendet som du inte får
idag?
 Upplever du att personalen på boendet samarbetar med sjukvården,
exempelvis sjuksköterska eller psykiatrin, för att hjälpa dig? Att de
pratar med varandra och vet vad den andra gör?
 Har du och personalen gjort någon genomförandeplan ihop? (En plan
för dina personliga mål som du och personalen skall göra tillsammans).
 Känner du dig förstådd av personalen på boendet?
 Känner du att du kan samtala med personalen om sådant som är
jobbigt för dig?
 Upplever du att personalen har tillräcklig kunskap om dina behov för
att kunna hjälpa dig?
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 Skulle du vilja att personalen stöttade dig mer i att ta hand om din
kroppsliga hälsa, än vad de gör idag (genom t.ex. träning, komma till
sjukvården och kosthållning?)
 Om du behöver hjälp från personalen, får du i så fall hjälp snabbt eller
tar det tid?
 Känner du att du kan ta upp problem som uppstår på boendet med
personalen?
 Om du skulle få problem med personalen på boendet, känner du att du
skulle kunna ta upp det med någon?
Följande intervjufrågor har markerats röda. Svaren antyder ett bristfälligt förhållande.

 Känner du dig trygg och säker på ditt boende?
 Får du det stöd från personalen som du behöver i vardagen?
 Hur upplever du personalens bemötande?
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Diskussion
Utifrån respondenternas intervjusvar har styrkor och utvecklingsmöjligheter identifierats. Dessa svar
innebär ett förtroende och en rik kunskapskälla för att kunna skapa ett bättre boende-/arbetsklimat.
Vissa typer av svar kan vara återkommande i rapporten. Vi vill understryka att det inte behöver vara
samma person som sagt likande saker eller haft liknande åsikter i en fråga som återkommer.
En majoritet av frågeområdena markeras som gula, vilket innebär att det finns flera som är nöjda
med området. Det finns dock utrymme för utveckling och här ger respondenterna ofta konkreta
förslag på vad dessa utvecklingsområden hade kunnat vara, vad de drömmer om. Detta ger ett bra
utgångsläge för förändring och en möjlighet för både brukare och personal att tillsammans finna nya
vägar, förhållningssätt och att tillsammans skapa förändring.
Det finns ett par återkommande teman på utvecklingsområden som dyker upp i frågor som markeras
som gula och röda. Således kan några väl inriktade åtgärder ge stor positiv effekt på flera områden.
Dessa sammanställs i matrisen nedan.
Styrkor
En majoritet svarar att de trivs på boendet över lag, vilket är glädjande. Sex av de tio som svarat att
de trivs bra nämner den sociala samvaron som särskilt positiv. Detta är en styrka då den sociala
samvaron många gånger är kittet i vardagen på ett gemensamt gruppboende. Ökad personalnärvaro
närvaro efterfrågas ofta. Det är en positiv utgångspunkt att det finns en vilja till mer kontakt, att
personalen är efterlängtade. Att en majoritet känner sig lyssnade på om det uppstår problem är
också en framgångsfaktor. Förhoppningsvis innebär det att fler kan lyfta sina problem. Här
framkommer även att det över lag finns ett gott förtroende för chefen, vilket är positivt.
Förbättringsområden
Känslan av trygghet och säkerhet är viktig att se över snarast. Det är inte bara skyndsamt på grund av
de negativa svaren, utan även för att frågan är central i de boendes vardag. En styrka här är att
majoriteten av de som beskriver obehagliga incidenter med andra boende, också beskriver hur
personal ingripit/ingriper vid sådana situationer.
De boende beskriver även att de inte alltid får det stöd de behöver i vardagen. Här finns många
konkreta exempel att ta lärdom av och arbeta utifrån, på teman som är återkommande rapporten
igenom (exempelvis bemötande, kommunikation, arbetsrutiner samt utförande av beslutade
insatser). Se exempel och förslag till åtgärder i matrisen nedan.
I vissa frågor som i sin helhet markerats gula, finns även exempel som ger oroväckande beskrivningar
av (viss) personals bemötande. Detta indikerar att arbetet med bemötandefrågor, förhållningssätt
och värdegrund är viktiga att prioritera. I frågan som tar upp bemötande specifikt svarar två
respondenter att bemötandet är dåligt, medan övriga svarar bra/ganska bra/både och. I samtalet
som följer framkommer dock flera oroande exempel på (viss) personals bemötande. Därav har denna
fråga markerats röd.
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I den vänstra spalten nedan listar vi verksamhetsområden med utvecklingsmöjligheter. I den högra
spalten visas beskrivning av problematiken tillsammans med förslag och önskemål på förbättring.

Verksamhetsområde

Beskrivning och förbättringsförslag

Trygghet och säkerhet

Upplevd otrygghet nattetid
 Anställa nattpersonal alt. förtydliga rutiner om vart de
boende kan vända sig om de känner sig otrygga nattetid. I
summeringen lyfts önskemål om nattpersonal upp som ett
särskilt område av de boende.
Incidenter med andra boende
 Aktivt arbete med att skapa gemenskap och trivsel, ex.
gemensamma aktiviteter, aktiva och levande
husmöten/brukarråd.
 Finns ”husregler”, hur ofta diskuteras dessa?
 Uppföljning med inblandade boende efter en incident
(debriefing).

Stödet i vardagen/från
boendet
Bemötande
Förståelse
Kunskap
Samtal med personal
Tid med personalen
Problem och konflikter

I hela rapporten finns exempel på brister gällande bemötande,
kommunikation, förståelse, flexibilitet/prioriteringar av tiden samt
utförande av beslutade insatser. I summeringen lyfts personals
bristande tillgänglighet upp som ett särskilt område av de boende,
ihop med önskan om mer närvaro för samtal. Insatser bör riktas till
både ordinarie personal samt vikarier.
 Arbete med bemötandefrågor och värdegrundsfrågor,
både bland ordinarie personal samt vikarier.
 Utbildning-/fortbildning gällande diagnoser, funktionssätt
och/eller stigma.
 Se över personals arbetsrutiner och tydliggöra
prioriteringar i deras tid och arbetsuppgifter.
 Tydliggöra vilka beslutade insatser de boende har, bland
boende och personal samt vikarier.
 Bättre kommunikation mellan personal/boende om dels
vilken hjälp de boende förvänta sig av personalen
generellt, dels personals förutsättningar att stötta under
dagen - kan personalen stötta nu, senare, inte alls - varför i
så fall?
 Ha en levande diskussion med de boende om hur de har
det, deras önskemål och vilka förutsättningar det finns att
jobba vidare med deras önskemål.
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 Se över att telefonerna fungerar och att de boende kan nå
personal.

Arbete, studier, praktik eller
annan sysselsättning

Intresse finns bland respondenterna.

Aktiviteter

Intresse finns för ytterligare aktiviteter, att besöka mötesplats och
stöttning av den fysiska hälsan. Gemensamma aktiviteter
boende/personal är särskilt bra för att bygga relation och ger flera
mervärden. I summeringen lyfts aktiviteter upp som ett särskilt
efterlängtat område av de boende.

Besöka mötesplats/förening

Fysisk hälsa

Social kontakt

 Finns det information om vilka möjligheter som finns,
kommuniceras nya möjligheter?
 Hålls denna fråga levande för alla boende, då situationen
kan förändras för dem? Finns det en levande diskussion
med personer som vill vidare, om vilket nästa
utvecklingssteg kan ta?
 Finns det en plan för alternativa aktiviteter under
pandemin?

 Lågtröskel-aktiviteter i vardagen är ofta uppskattat och
enkelt att införa. Att personal stannar kvar efter måltid för
att exempelvis spela kort eller lyssna på musik.
 Intresse finns för gemensamma utflykter/aktiviteter. Hur
ser möjligheterna ut att hyra bil/buss/åka kommunalt
tillsammans?
 Hobbyrum är eftersökt. Vad finns det för möjligheter att
lösa lokalfråga? Finns möjlighet att ha lokal ihop med
Backen?
 Finns möjlighet att underhållning kommer till boendet?
 Möjligheter att styrketräna efterfrågas. Vad finns för
möjligheter att göra gemensamma resor till gym alt.
utegym?
 Ledarledda/organiserade aktiviteter efterfrågas. Finns det
någon bland personal som har intresse att organisera/leda
eller kan någon utifrån engageras, ex. inom ideella
sektorn?
 Vad finns för alt. mötesplats när Knytpunkten har stängt?
 Finns möjlighet för personal och de boende att
tillsammans undersöka utbudet av aktiviteter?
 Tydlig information om aktiviteterna som presenteras. Vad
innebär det, vilka förutsättningar krävs för att delta o.s.v.

Ytterligare social kontakt önskas.
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 Underlätta möjligheter till kontakt, finns ex. möjlighet till
digitala samtal eller att träffas under en aktivitet
(promenad/fika/utflykt)?
 Förtydliga kontaktpersons uppdrag för de boende.
Samverkan
kommun/sjukvård

Genomförandeplan

Finns utvecklingsmöjligheter gällande samverkansfrågor och
genomförandeplan.
 Förtydligande till de boende om vem/vilka i personalen
som skall arbeta med genomförandeplanen.
 Tydliggör för de boende hur samverkan kommun/sjukvård
ser ut. Vem gör vad och vem vänder man sig till?
 Informationsblad om SIP-möten.
 Se till att genomförandeplanen är ett aktuellt, levande
dokument som kommuniceras med de boende. Den är ett
stöd för både boende och personal. Diskussion kring den
kan vara tillitsskapande och skapa ett bra arbets/boendeklimat.
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NSPH Västmanland tipsar
Brukarföreningar som exempelvis NSPH Västmanlands medlemsföreningar hittar ni enkelt genom vår
hemsida www.nsphvastmanland.se. Här ingår:






Attention Västerås – huvudfrågor inom neuropsykiatriska diagnoser (NPF)
Balans Västmanland – huvudfrågor inom depression, utmattningssyndrom och
bipolärsjukdom
Frisk och Fri Västerås – huvudfråga är ätstörningar
RSMH Västmanland – huvudfråga är psykisk hälsa. Föreningen finns på flera platser i länet
och är under uppstart i Köping.
Ångestsyndromsällskapet i Västmanland – huvudfrågor inom panikångest, generaliserad
ångest, social ångest och fobier.

Knytpunkten – öppen verksamhet för personer med psykisk ohälsa som drivs av Köpings kommun.
Har olika aktiviteter på dagtid om vardagar med olika arbetsuppgifter, studiecirklar och andra
aktiviteter. Man kan också komma förbi bara för en kopp kaffe.
Hälsocenter – finns för personer som vill förbättra sin hälsa genom stöd och vägledning kring sömn,
matvanor, fysisk aktivitet, stresshantering samt minskning av tobaks- och alkoholanvändning. Drivs
av Region Västmanland och de som jobbar där är hälsovägledare. Man kan få stöd individuellt eller i
grupp.
Insatskatalogen – i Insatskatalogen kan man söka efter och hitta insatser som ger hjälp till alla
personer som behöver stöd av samhällets välfärd. Insatser kan vara olika aktiviteter som ger
stöttning med sådant som hälsa, skola eller att hitta arbete. Insatser kan också vara andra typer av
hjälp till dig som råd och stöttning med olika problem.
Studieförbund som exempelvis Studieförbundet Vuxenskolan och ABF har olika studiecirklar och
föreläsningar. Det kan både handla om olika hobbys eller cirklar/evenemang som handlar om
personlig utveckling.
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Hur går man vidare med revisionsresultatet?
Efter vår rapportering av revisionsresultatet är det viktigt att:

• Resultatet når ut till brukare, personal och gärna även till högre ledning och
befattningshavare.
• Ledning och personal diskuterar och prioriterar bland utvecklingsmöjligheterna.
• Personal / arbetsgrupper får tid att komma med förslag till åtgärder.
• Beslut om åtgärder tas, genomförs och kontrolleras noga initialt.
• Brukarna informeras om åtgärderna.
• Revisionen följs upp längre fram.

SIDA 42 AV 43

Stort tack till alla respondenter som delade med sig av sina
erfarenheter och synpunkter samt till personal och ledning på
Gläntans gruppboende som gjorde den här undersökningen möjlig!
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