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Brukarrevisionsrapportens disposition – att ta del av rapporten 

 

Inledning, uppdraget och tillvägagångssätt 

I detta kapitel ges information om vad en brukarrevision är och varför en brukarrevision görs. Här ges 

också information om vad just denna brukarrevision avser och vilket tillvägagångssätt som använts. 

 

Sammanfattning av resultat, resultat, utvecklingsförslag 

I detta kapitel ges en sammanfattning av resultatet (de intervjuer som genomförts). För den som vill ta 

del av det fullständiga resultatet ges en längre resultatdel. I detta kapitel återfinns också 

utvecklingsförslag utifrån det framkomna resultatet. 

 

Inledning, uppdraget och tillvägagångssätt 

Inledning 

Brukarinflytande, det vill säga att den som använder en samhällsfunktion också har inflytande över 

dess utformning och innehåll kan tyckas vara en självklarhet. Citatet ”den som har skorna på fötterna 

vet var de skaver” kan sägas sammanfatta begreppet. För att nå brukarinflytande behöver dock olika 

metoder tas fram, implementeras och användas. En sådan metod är brukarrevision.  

 

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

Schizofreniförbundets definition ”en granskning av en enhet eller verksamhet som ger vård, stöd eller 

service till personer med psykiska funktionshinder som utförs av brukare och/eller närstående”. En 

brukarrevision är alltså en granskning av en verksamhet som utförs av personer med egen erfarenhet 

och där dessa kommer fram till vad som ska undersökas, utför intervjuerna som ingår i granskningen 

och tar fram rapport kring vad som enligt granskningen varit bra i verksamheten som granskats, mindre 

bra och utvecklingsförslag, samt återkopplar dessa resultat till verksamhetens ledning och personal. 

 

Varför brukarrevision? 

Syftet med en brukarrevision är att identifiera tillgångar och svagheter, samt utvecklingsmöjligheter i 

den verksamheten där brukarrevisionen genomförts. Detta görs genom att använda personer med egen 

erfarenhet av psykisk ohälsa. Enkelt uttryckt att förbättra kvaliteten i verksamheten genom 

brukarinflytande. 

 

Personer med egen erfarenhet av verksamhetens stöd besitter kunskap och erfarenhet om verksamheten 

och har ett unikt egenupplevt perspektiv. I en brukarrevision är denna kunskap grunden till förståelsen 

för verksamheten och en kunskapskälla till utveckling av densamma.  

Brukarrevisorerna har en ”inifrånförståelse” av situationen de reviderar. Det ger brukarrevisorerna ett 

annat perspektiv när det gäller att ta fram frågor, ställa bra följdfrågor och underlätta ett jämställt möte. 

Detta kan också bidra till en annan förståelse av intervjumaterialet. Brukarrevisorernas erfarenhet kan 
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också underlätta trovärdigheten i mötet med brukarna som ska intervjuas och underlätta samtal kring 

frågor som kan upplevas som känsliga och/eller svåra att prata om.  

 

Erfarenheten från tidigare brukarrevisioner visar också att brukare lämnar andra svar när brukare 

intervjuar brukare än om personal ställer samma frågor. Man kan i sammanhanget konstatera att det 

finns ett maktförhållande mellan personal och brukare som inte finns mellan brukare och 

brukarrevisorer. Eftersom brukarna garanteras anonymitet i förhållande till både kommunen och hälso- 

och sjukvården kan det upplevas lättare att framföra kritik utan rädsla för att drabbas av repressalier. 

Svaren blir mer rättvisande och förbättringsområden kan fångas upp samtidigt som personalen stärks av 

den positiva feedback som lyfts fram. 

 

En viktig aspekt av brukarrevision är också att den är oberoende av verksamheten vilket ger en högre 

trovärdighet än undersökningar som görs av verksamheten själv. 
En synergieffekt med att utföra brukarrevision är också att mötet med brukarrevisorer kan bidra till att 

ge hopp till de som intervjuas. Att möta brukarrevisorer som är återhämtade kan därigenom bidra till 

den egna återhämtningen hos de som blir intervjuade.  

 

Uppdraget 

Under hösten 2016 genomförde fyra brukarrevisorer en brukarrevision i Lunds kommun avseende 

verksamheten Stödhuset Kobjer. Uppdraget innebar att brukarrevisorerna skulle ta reda på hur brukarna 

som är boende på stödhuset upplever verksamheten. Vad var bra, vad var mindre bra och hur kan 

verksamheten utvecklas framöver.  

 

Bakgrunden till uppdraget var den beställning av brukarrevision som gjordes av Lunds kommun där 

man ville titta närmare på en av kommunens insatser inom socialpsykiatrin. Uppdraget gick till NSPH 

Skåne (som i samarbete med RSMH och det så kallade Brukarrevisionsprojektet utför 

brukarrevisioner). Denna rapport är resultatet av denna beställning av brukarrevision och har 

genomförts hösten 2016 kring boendet Stödhuset i Lunds kommun. 

 

De som utförde brukarrevisionen var Håkan Andersson, Anette Mellström, Marie Sjögren, Rosmari 

Emanuelsson, samt samordnaren för brukarrevisionen Erika Wilhelmsson. Alla som utförde 

brukarrevisionen har genomgått brukarrevisionsutbildning under ledning av NSPHiG som har flerårig 

erfarenhet av att genomföra och utbilda brukarrevisorer. Alla brukarrevisorerna har också egen 

erfarenhet av psykisk ohälsa. 

 

Stödhuset i Lunds kommun 
 

Stödhuset Kobjer befinner sig inom socialpsykiatrin i Socialförvaltningen i Lunds kommun. Det finns 

14 platser varav en lägenhet är belägen en kort bit ifrån Luzernvägen 30-50. Idag finns det 13 brukare 

boende på stödhuset där 10 brukare har beslut enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade) och 3 brukare enligt SoL (Socialtjänstlagen). Verksamheten riktar sig till psykiskt 
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funktionsnedsatta personer med en psykiatrisk diagnos. Av de personer som bor på boendet har de 

flesta en psykosdiagnos; där schizofreni är den vanligaste diagnosen. Stödhuset vänder sig till personer 

som har en hög funktionsnivå och klarar mycket på egen hand. 

 

Stödhuset är ett boende där var och en har ett andrahandskontrakt på en egen lägenhet och tillgång till 

gemensamma lokaler där man träffas och där man kan äta sin mat, samt delta i aktiviteter. Alla brukare 

ska få den hjälp man behöver eller vill ha med att sköta sin lägenhet. På Stödhuset serveras inte mat 

regelbundet, var och en hanterar sin matsituation på egen hand med. 

 

Det finns personal på plats mellan 07:00 och 21:00. Mellan 21:00 och 07:00 kan de boende gärna 

vända sig till kommunens nattpatrull som finns på andra enheter i verksamheten. Alla brukare har larm 

som går direkt till nattpatrullen.  

Personalgruppen består av 8 personer varav 6 är heltidstjänster och 2 är halvtidstjänster. Hur många 

som är i tjänst skiftar en del efter hur mycket planerade aktiviteter det är dag för dag.  

 

Vad innebär boende med särskild service:  

Boende med särskild service innebär att en brukare har ett beslut enligt LSS eller SoL angående boende 

där man har tillgång till omsorg, stöd och service. Bostäder med särskild service är ofta av kollektiv 

karaktär där flera brukare bor tillsammans eller i närheten av varandra med tillgång till gemensamma 

utrymmen. Boendet kan organiseras i ett antal olika former beroende på brukarens behov 

(Socialstyrelsen, 2011). 

En bostad med särskild service kan vara utformad som antingen en gruppbostad eller en servicebostad. 

För båda boendeformerna finns tre viktiga kriterier: 

 bostaden ska vara fullvärdig 

 bostaden är den enskildes permanenta hem 

 bostaden ska inte ha en institutionell prägel 

(Kunskapsguiden, 2013) 

 

Målgrupp/behov:  

Boendet är avsett för personer med psykiska funktionsnedsättningar från 21 år och uppåt. Lunds 

kommun använder sig av nationella psykiatri samordningens definition av begreppet psykiskt 

funktionshindrad vid bedömning av rätten till boendet. 

 

”En person har ett psykiskt funktionshinder om hon eller han har väsentliga svårigheter med att utföra 

aktiviteter självständigt på viktiga livsområden, och om dessa begränsningar har funnits eller kan 

antas komma att bestå, under en längre tid. Svårigheterna skall vara en konsekvens av psykisk 

störning" (Socialstyrelsen, 2011 och Lunds kommun, 2013). 

 

 

 

 

Tillvägagångssätt 
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Denna brukarrevision har genomförts av fyra brukarrevisorer som genomgått brukarrevisionsutbildning 

den 6-7 oktober 2015. Utbildningen genomfördes av NSPH i Göteborg som har flerårig erfarenhet av 

att utföra brukarrevision. 

 

I samband med brukarrevisionsutbildningen togs intervjufrågorna fram av brukarrevisorerna och 

brukarrevisionssamordnaren och underlaget sammanställdes till den intervjuguide som därefter 

användes vid intervjuerna på boendet Stödhuset i Lunds kommun. Intervjuguiden innehåller 

sammanlagt 24 huvudfrågor och i vissa fall följdfrågor till dessa huvudfrågor. Frågorna är uppdelade i 

åtta kategorier (exempelvis ”Aktiviteter och trivsel”, ”Bemötande och kompetens”, ”Planering och 

samverkan”). 

 

Ett besök gjordes av brukarrevisionssamordnaren Erika Wilhelmsson den 31 augusti 2016 på en 

arbetsplatsträff som personalen hade med sektionschef Charlotte Liljegren. 

Brukarrevisionssamordnaren Erika Wilhelmsson gav information till sektionschefen och personalen 

som närvarade kring vad en brukarrevision är, vad vinsterna är med brukarrevision, tillvägagångssättet 

och planeringen kring genomförandet och återkopplingen av resultatet. I samband med besöket 

lämnades 13 kuvert med skriftligt material ut till personalen som de ombads att lämna ut till alla 

brukare som de har. Det skriftliga materialet avser information om vad en brukarrevision är, 

samtyckesblankett/anmälningsblankett, samt förfrankerade kuvert. I anmälningsblanketten gavs olika 

alternativ där respondenterna kunde välja sätt att bli intervjuade och plats att bli intervjuade, se 

bilagorna 1-3 för utformandet av det skriftliga materialet som lämnades ut.  

I den muntliga och skriftliga informationen var utgångspunkten de fyra etiska principerna för 

brukarrevision: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Syftet med brukarrevisionen, varför den görs och vem som är uppdragsgivare. 

– Om hur lång intervjun var planerad att bli. 

– Att respondenterna kommer att vara anonyma. 

– Att de som utför intervjuerna har egen erfarenhet av psykisk ohälsa. 

– Att det är frivilligt att delta. 

– Att respondenten när som helst kan avbryta intervjun utan att uppge skäl. 

– Att respondenten har rätt att inte besvara alla frågor. 

– Att det går att ångra sig i efterhand. 

– Att respondenten kommer att anonymiseras i rapporten och att svaren inte kommer att kunna kopplas 

till en specifik person. 

– Att respondenten kommer få ta del av rapporten. 

Brukarrevisionssamordnaren Erika Wilhelmsson närvarade på Stödhuset ytterligare vid ett tillfälle; 6 

september 2016. Vid detta tillfälle var brukarna som är bosatta på Stödhuset inbjudna till en 

informationsträff kring brukarrevisionen. Endast brukarrevisionssamordnaren Erika Wilhelmsson och 

brukarna boende på Stödhuset närvarade för att öka möjligheterna till att ställa känsliga frågor fritt. 

Fyra respondenter anmälde sitt intresse direkt under mötet via anmälningsblanketten. I 
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anmälningsblanketten gavs olika alternativ där respondenterna valde sätt (fysisk eller telefonintervju) 

och plats (exempelvis hemma eller på annan valfri plats) att bli intervjuade. Sökandet efter 

respondenter pågick under september och oktober, där bland annat två brukarrevisorer sökte upp 

brukarna för att informera ytterligare en gång om vad en brukarrevision innebär och syftet med att en 

brukarrevision genomförs. Av tretton möjliga respondenter så anmälde totalt sex respondenter sitt 

intresse via anmälningsblanketten som gavs ut med det skriftliga materialet. Samtliga intervjuer 

genomfördes i respondenternas egna boende under september och oktober månad.  

 

De fysiska intervjuerna genomfördes av två brukarrevisorer per intervju där en av brukarrevisorerna 

hade huvudansvar för att ställa frågorna och den andra hade huvudansvar för att nedteckna svaren. 

Efter det att svar getts så har svaren under intervjun gåtts igenom med respondenten för att säkerställa 

att brukarrevisorerna förstått och nedtecknat svaret på ett korrekt sätt. 

 

De renskrivna svaren har därefter sammanställts av brukarrevisionssamordnaren för att få en 

helhetsbild över vilka tillgångar och svagheter som återfunnits i svaren från respondenterna. Syftet med 

sammanställningen är även att anonymiteten hos respondenterna ska kunna säkerställas. Resultatdelen 

har skickats ut till de sex respondenterna som deltagit för att de ska kunna gå igenom svaren och ha en 

möjlighet att se till att deras anonymitet inte röjs via svaren och citaten. Samtliga har kontaktats av 

brukarrevisionssamordnaren via telefon kring upplevelsen av anonymiteten när de läst materialet. 

Efter sammanställningen av svaren har brukarrevisorerna och brukarrevisionssamordnaren träffats 21 

november 2016 för att gå igenom vad som framkommit för tillgångar respektive svagheter. Utifrån de 

inkomna svaren har brukarrevisorerna utformat konkreta utvecklingsförslag till verksamheten att arbeta 

vidare med. Rapporten lämnas till verksamheten, samt presenteras på en arbetsplatsträff 14 december 

2016. 

 

Definitioner 

I denna rapport används definitionen ”respondent” på den som intervjuats. Ordet ”hen” används istället 

för han/hon i rapporten i syfte att hålla personens kön anonymt. 

 

 

Sammanfattning av resultat, resultat och utvecklingsförslag 

Sammanfattning av resultat 

I denna del av brukarrevisionsrapporten ges en kort sammanfattning av resultatet av de intervjuer som 

genomförts. Sammanfattningen är indelad i de förekommande kategorierna: Bakgrundsfrågor, 

Boendemiljö, Aktiviteter och stöd, Planering och samverkan, Bemötande och kompetens, Problem och 

konflikter och Sammanfattningsvis. 

För en längre återgivning av de resultat som framkommit följer en längre resultatdel efter denna 

sammanfattning.  

Siffran inom parentes efter styckena är hänvisning till frågorna i intervjun som ni hittar i den längre 

resultatdelen efter sammanfattningen. 
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Bakgrundsfrågor 

Det var totalt sex respondenter som genomförde intervjuer till denna brukarrevision. Nedan presenteras 

fördelningen avseende ålder och kön på respondenterna med hjälp av diagram. För anonymiteten hos 

respondenterna inte ska röjas presenteras fördelningen av ålder respektive kön i två separata diagram. 

Kön 

Samtliga sex respondenter svarade på frågan om man är kvinna eller man. Det går att utläsa av nedan 

diagram att två av respondenterna är kvinnor och fyra respondent är män. 

 

 

Ålder 

På frågan om sin ålder svarade samtliga tio respondenter på frågan. Som det går att avläsa i 

nedanstående diagram sträcker sig åldersfördelningen från 34 år till 63 år av de som besvarat frågan, 

där åldersfördelningen är jämt utspridd mellan intervallen; 34-43år, 44-53år och 54-63år. 

 

 
 

 

Boendemiljö 

Under denna kategori avsåg frågorna områdena kosten, lokalerna, tillgängligheten och känslan av 

trygghet. Sammanställningen av frågorna 1 till 5 redovisas nedan. 

 

Män

67%

Kvinnor

33%

Könsfördelning

34-43år

34%

44-53år

33%

54-63år

33%

Åldersfördelning
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Samtliga (6 av 6) uppger att det inte serveras mat och uppger att de har egen mat och äter hemma i 

lägenheten. Hälften (3 av 6) uppger att de skulle vilja ha gemensamma måltider varav två av dem 

skulle vilja laga mer mat tillsammans (Fråga 1 och 1a). 

Samtliga (6 av 6) uppger att de tycker att lokalerna är bra varav en tar upp att ljudisoleringen är liten 

mellan lägenheterna vilket innebär att man störs lätt av grannarna (Fråga 2 och 2a). 

 

Gällande öppettiderna uppger två tredjedelar (4 av 6) att de anser att öppettiderna är bra som de är. En 

upplever att de kunde haft öppet en timme längre; till kl. 22.00 och en annan tycker det är synd att 

nattskötaren som fanns på plats förr inte finns kvar länge. Två tredjedelar (4 av 6) uppger att de känner 

sig trygga och säkra på boendet, varav en uppger att hen känner sig trygg just nu men har inte alltid 

känt det så. En tredjedel (2 av 6) upplever sig ganska trygga och säkra på boendet (Fråga 3 och 4). På 

frågan vad som får en att känna sig trygg och säker så uppger nästan alla (5 av 6) att det beror på att de 

inte känner sig ensamma då det finns personal på plats, varav två av dem även uppger sina vänner 

utanför boendet som en faktor till trygghet. En uppger att hen känner sig trygg genom att ha något att 

göra och en annan uppger att hens sjukdomsbild medför en känsla av otrygghet (Fråga 4a och 4b). 

 

Samtliga (6 av 6) uppger att de får de stöd som de behöver i sin vardag. På frågan avseende vilket stöd 

de känner att de får i boendet svarade en tredjedel (2 av 6) att de får hjälp med att handla. Hälften (3 av 

6) uppger att de får hjälp med att laga mat och baka. En uppger att få stöd med schema kring hur hens 

vecka ser ut är hjälpsamt. En annan upplever att umgås, spela kort och promenera är stöd för hen och 

en annan upplever att arbetsterapeuten hjälper hen mycket i vardagen. På frågan avseende om det 

saknades något stöd svarade en tredjedel (2 av 6) på frågan där man uppgav sig vilja ha mer stöd i att 

hantera sina symptom på sin psykiska sjukdom (Fråga 5, 5a och 5b). 

 

 

Aktiviteter och stöd 

Under denna kategori avsåg frågorna områdena kring daglig sysselsättning, fritidsaktiviteter och 

kontakter. Sammanställningen av frågorna 6 till 10 redovisas nedan. 

 

Hälften (3 av 6) uppger att de inte har någon form av sysselsättning och uppger samtidigt att de inte 

skulle vilja ha någon sysselsättning(Fråga 6 och 6b). Den andra hälften som uppger att de har en 

sysselsättning (3 av 6) har olika former av sysselsättningar; Arbetscenter, studier på Komvux och ABF 

(Fråga 6 och 6a).  

 

På frågan gällande kontakten med något aktivitetshus, förening eller annan mötesplats uppger samtliga 

(6 av 6) att de har kontakt med någon av dessa. De har alla olika föreningar och mötesplatser som de 

besöker; Fontänhuset i Lund, RSMH, Erikshjälpen, kulturföreningen Vårdat, ABF cirklar och 

Arbetscenter (Fråga 7, 7a och 7b). 

 



8 

 

Avseende fritidsaktiviteter uppger alla (6 av 6) att de har någon form av fritidsaktivitet. Hälften (3 av 6) 

uppger att de har promenader som fritidsaktiviteter. Två uppger att de har målning, två andra uppger 

musik och vänner som fritidsaktiviteter. Simning, gym och Friskis- och svettis kommer även upp från 

en av respondenterna som fritidsaktiviteter. En svarade på frågan om de saknar någon aktivitet att hen 

efterfrågar gemensamma aktiviteter (Fråga 8, 8a och 8b). Gällande behovet av stöd för att genomföra 

en fritidsaktivitet uppger en tredjedel (2 av 6) att de inte anser att de behöver stöd. Hälften (3 av 6) som 

skulle vilja ha mer stöd vill ha stöd i att komma iväg till en aktivitet genom att någon följer med till 

konserter, strövområden. En uppger att hen behöver stöd men att hen redan får det idag av personalen 

på boendet (Fråga 8c). 

 

På frågan kring deras sociala kontakt med vänner och/eller familj uppger en tredjedel (2 av 6) att de 

anser att de idag har tillräckligt med social kontakt (Fråga 9). Resterande två tredjedelar (4 av 6) uppger 

att de inte har tillräckligt med social kontakt önskar att de fick mer stöd i att få mer social kontakt med 

vänner och/eller familj, dock kan endast en säga hur det stödet skulle se ut från personalen. Hen uppger 

att få stöd i att söka om färdtjänst hade underlättat kontakten (Fråga 9, 9a, 9b och 9c). På frågan om det 

finns något annat stöd som de skulle vilja ha från boendet svarar en tredjedel (2 av 6) att de skulle vilja 

ha mer stöd i sina strategier att hantera sin vardag. En uppger att hen skulle ha stöd i att ta körkort och 

en annan nämner ekonomi men vill gärna ha sin godman kvar ändå (Fråga 10 och 10a). 

 

Planering och samverkan 

Under denna kategori avsåg frågorna områdena kring genomförandeplan, samverkan med sjukvården 

och samordnad individuell plan (SIP). Sammanställningen av frågorna 11 till 13 redovisas nedan. 

 

På frågan om de anser att boendet samarbetar med sjukvården svarade samtliga (6 av 6) att de upplever 

att de gör det, varav en tredjedel (2 av 6) uppger att de tycker att det kan bli bättre (Fråga 11). 

Samtliga (6 av 6) svarade på frågan avseende genomförandeplan att de hade en plan, de kände sig 

lyssnade på vid upprättandet av planen och att personalen följer den (Fråga 12, 12a och 12b). 

 

Samtliga (6 av 6) svarade samtidigt att de inte hade en SIP. Två tredjedelar (4 av 6) upplever inget 

behov av en SIP. En vet inte vad det är för något och önskade att någon förklarade för hen. En annan 

upplever att behovet av en SIP finns och skulle vilja upprätta en (Fråga 13, 13a och 13b). 

 

Bemötande och kompetens 

Under denna kategori avsåg frågorna områdena kring personalens bemötande, kompetens och kunskap, 

samt om man känner sig förstådd av personalen. Sammanställningen av fråga 14 till 18 redovisas 

nedan. 

 

Samtliga (6 av 6) upplever att bemötandet är bra, varav nästan hälften av dem anser att personalen är 

lyhörda för deras behov. Hälften (3 av 6) upplever sig inte ha personkemi med alla varav en uppger 
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sommarvikarier som en av faktorerna och en annan upplever att personalen inte ser hens behov (Fråga 

14 och 14a).  

Hälften (3 av 6) upplever att personalen på boendet har tillräcklig kunskap och kompetens. (Fråga 15 

och 15a). Två av dem uppger att vissa av personalen kan de lita på fullt ut, främst de som varit där 

länge. En uppger att de hjälper en och känner sig som en familj. En uppger att de har utbildning så de 

kan ta hand om alla på boendet.  Andra hälften (3 av 6) uppger att personalen inte har tillräcklig 

kunskap och kompetens. En uppger att det visar sig genom att de tvingar i hen sin medicin trots att hen 

inte vill ha den, en uppger att man inte når fram till alla och en annan tycker att de saknar tillräckligt 

med kunskap kring psykiskt mående. En uppger att hen inte frågat personalen om de har det så de kan 

hen inte svara på. (Fråga 15 och 15b). 

 

En fråga avseende om man saknade någon yrkeskategori på boendet uppger hälften (3 av 6) att de har 

det som de behöver via psykiatrin. Den andra hälften (3 av 6) uppger olika yrkeskategorier, massör, 

psykolog och sjukgymnast (Fråga 17). 

På frågan om man känner sig förstådd av boendepersonalen uppger hälften (3 av 6) att man känner sig 

förstådda, där en pekar på att kontaktpersonen hjälper hen mycket och en annan anser att personalen ser 

hen och hens behov (Fråga 17 och 17a). Andra hälften (3 av 6) uppger att att det är både och om de blir 

förstådda eller inte. En uppger att hen har svårt at uttrycka sig och därmed blir hen inte alltid förstådd, 

en annan uppger att de beror på vem i personalen man talar med och en annan kan inte svara då hen 

inte funderade över det (Fråga17 och 17b). 

 

Man ställde en fråga om man skulle vilja ha mer stöd med sin kroppsliga hälsa av personalen på 

boendet. Hälften (3 av 6) uppger att de inte känner något behov av stöd kring deras kroppsliga hälsa. 

Den andra hälften uppger att de skulle vilja ha mer hjälp med det, där de pekar på behovet av att ha 

någon som följer med dem till oliks träningsformer. Två av dem uppger att de även skulle vilja ha hjälp 

med sin kosthållning (Fråga 18 och 18a). 

 

Problem och konflikter 

Under denna kategori avsåg frågorna områdena kring vem man talar med om det skulle dyka upp 

konflikter eller problem. Om man känner sig lyssnad på av personalen och om man upplever att man 

kan få extra hjälp vid behov. Sammanställningen av fråga 19 till 21 redovisas nedan. 

 

Två tredjedelar (4 av 6) svarade att man anser att man kan få extra hjälp om man behöver det. Två av 

respondenterna tar upp exempel på vad det kan vara; möblering och att söka om boendestöd En 

respondent kunde inte svara på frågan om de kan få extra hjälp och en annan respondent uppger att hen 

inte tror det går (Fråga 19 och 19a). Ingen av respondenterna svarade på frågan avseende exempel på 

vilka situationer de känner att de inte kan fråga om extra hjälp. 

 

Om man skulle få problem med personalen så upplever samtliga (6 av 6) att de kan ta upp det med 

någon. På frågan om vem man känner att man kan ta upp det med varierar svaren. Två respondenter 
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uppger att de kan ta upp det med vem som helst av personalen. Två andra respondenter uppger att det 

går att ta upp det med endast ett par stycken bland personalen. En respondent uppger att hen pratar med 

någon på psykiatrin och en annan respondent uppger att hen tar det med den som det berör (Fråga 20 

och 20a). Endast en respondent svarade på frågan om varför man inte kunde tala med någon där svaret 

var att hen ville ha en kontaktperson (Fråga 20b). 

 

I samband med ovan frågor ställde man även frågan om man upplever att personalen lyssnar om de 

behöver ta upp något där mer än två tredjedelar (5 av 6) uppger att de känner sig lyssnade på. En 

respondent uppger att hen inte vet om hen gör de. Situationer när man upplever sig lyssnad på skiljer 

sig, exempelvis när de har problem eller behöver hjälp med något (Fråga 21). 

 

Sammanfattningsvis 

Under denna kategori förtydligar man genom frågorna om vad man anser om boendet i det stora hela, 

vad som är bra och mindre bra. Om det finns något man vill ha mer av och man vill tillägga något mer. 

Sammanställningen av fråga 22 till 24 redovisas nedan. 

Avseende frågan om hur man upplever boendet i det stora hela svarade två tredjedelar på frågan (4 av 

6) att det är bra och positivt. Två av respondenterna uppger personalen är det som är bra med boendet. 

Två respondenter uppger sin lägenhet som extra bra och två andra respondenter pekar på att boendet 

utvecklats till det bättre (Fråga 22 och 22a). På frågan vad man anser är mindre bra lyfter två 

respondenter upp att de upplever viss personal som mindre bra. En respondent upplever medicineringen 

som problematisk och en annan anser att hens egen sjukdom begränsar hen (Fråga 22b). 

Samtliga svarar på frågan om de vill ha något mer att de är nöjda som det är och vill inte ha något mer. 

Hälften (3 av 6) av respondenterna skulle vilja ha mer gemensamma aktiviteter och utflykter. Andra 

halvan (3 av 6) lyfter upp olika saker som de saknar; som exempel att göra mer saker på egen hand och 

mer hjälp av personal kring sjukdomen (Fråga 23). 

Den sista frågan avser om det är något annat man vill ta upp där samtliga respondenter tog upp olika 

punkter. Exempel på svar är att någon anser att de fått bra hjälp av stödboendet i sin sjukdom (Fråga 

24). 

 

Resultat  

Denna resultatdel omfattar de 24 frågor som ingick i intervjuguiden. Resultatdelen är indelad i 

kategorierna: 

 

- Boendemiljö 

- Aktiviteter och trivsel 

- Planering och samverkan 

- Bemötande och kompetens 
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- Problem och konflikter 

- Sammanfattningsvis  

 

Varje fråga i intervjuguiden presenteras här nedan. Antalet svarande kan variera beroende på att alla 

respondenter inte svarat på alla frågor. Respondenterna kan även ha tagit upp flera områden per fråga 

och därmed stämmer inte antalet svar i många fall med antalet respondenter per fråga.  

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

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

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

sammanfattade ovan.  

 

Boendemiljö 

1 Vad tycker du om maten på boendet? 

Antal svarande: Sex respondenter 

Svar: Sex respondenter uppger att det inte serveras mat på stödboendet. Två respondenter uppger att de 

lagar sin egen mat hemma. En respondent upplever det ångestladdat att äta tillsammans. 

Citat:  

”Vi äter väldigt sällan tillsammans. Nu äter vi bara tillsammans på högtider” 

”Får ingen mat nu, innan hade dom mat men inte nu” 

”Nu äter vi bara tillsammans på högtider, det är bra då det var väldigt mycket ångest känslor 

vid matbordet” 

 

1a Skulle du vilja ändra något? Vad i så fall? 

Antal svarande: Sex respondenter  

Svar: Tre respondenter uppger att de skulle vilja att de lagade mer mat tillsammans i de gemensamma 

utrymmena. En respondent skulle vilja ha hjälp med inköp och förberedelse av mat varje dag.  

Citat:  

”Att man får göra mat tillsammans igen” 

”Det hade varit bättre med gemensam mat och att man kunde får morgon och middag 

och kvällsmat” 
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”Att vi lagar lite mer mat tillsammans, lagat lite oftare” 

 

 

2 Vad tycker du om lokalerna? (Exempel: det egna rummet, gemensamma utrymmen) 

Antal svarande: Sex respondenter 

Svar: Samtliga sex respondenter tycker om lokalerna; både sin lägenhet och de gemensamma 

utrymmena. Två respondenter tycker att det ska bli positivt med att få sina lägenheter renoverade. 

Citat: 

”Lokalerna är bra och det egna lägenheten är bra, ska få renoverat sin lägenhet” 

”Tycker om det egna boendet. Även gemensamma utrymmen där jag kan spelar bingo och 

pratar med de andra boenden” 

 

2a Skulle du vilja ändra något? Vad i så fall? 

Antal svarande: Tre respondenter 

Svar: En respondent tycker att det är lite dålig ljudisolering mellan lägenheterna. Två respondenter 

svarar att de inte vill ändra något. 

Citat:  

”Nej, jag är nöjd med personalen och boendet” 

”Det är väldigt lite ljud isolering mellan väggarna och det kan vara störande” 

 

3 Vad tycker du om öppettiderna för de gemensamma utrymmena? 

Antal svarande: Sex respondenter 

Svar: Fyra respondenter uppger att öppettiderna är bra. En uppger att hen skulle vilja ha öppet en 

timme längre. En respondent uppger att hen skulle vilja att det fanns personal dygnet runt som innan. 

Citat: 

”Öppettiderna om de hade kunnat ha öppet lite längre än 21.00, vill ha öppet till 22.00” 

”Bra, 7,30–8,00 sen kl 9,00–14,30 och man kan titta på tv spela spel och samtala” 

”Förr hade de en nattskötare men det har dragits in och det var för lite att göra och det 

skulle varit bra om det fanns fortfarande” 
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4 Känner du dig trygg och säker på ditt boende? 

Antal svarande: Sex respondenter 

Svar: Fyra respondenter upplever att de känner sig trygga på boendet. En respondent känner sig trygg 

nu men har inte alltid gjort det. Två respondenter upplever sig ganska trygga på boendet. 

Citat:  

”Ja just nu men tidigare har det varit någon som har varit störande och då hade det varit 

bra om där fans någon här” 

”Känner mig rätt så trygg i sin lägenhet” 

 

 

4a Om ja – vad får dig att känna dig trygg och säker? 

Antal svarande: Sex respondenter 

Svar: Fem respondenter uppger att de känner sig trygga på grund av att det finns personal på plats. Två 

respondenter upplever även att vännerna utanför boendet även ger dem en känsla av trygghet. 

Citat:  

”Att jag har kontakt med personal på boendeenheten” 

”Om man hade bott ute i ett vanligt område så hade man blivit kallad för psykfall därför 

är det bra här” 

”Jag har mina vänner här och personalen är trevliga” 

”Att man inte är ensam och här kan man få lugn och ro men även mycket förståelse” 

 

4b Om nej – varför? 

Antal svarande: Två respondenter 

Svar: En respondent uppger att om personalen hade mer tid för dem så hade hen känt sig tryggare. En 

respondent uppger att det är hens sjukdom som gör att hen känner sig otrygg. 

Citat:  

”Att det finns mer tid till brukarna” 
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”Min sjukdomsbild gör att jag känner mig otrygg” 

 

5 Får du det stöd från personalen som du behöver i vardagen? 

Antal svarande: Sex respondenter 

Svar: Samtliga sex respondenter uppger att de får det stödet som de behöver från personalen. 

Citat:  

”JA” 

 

5a Om ja – vad för stöd får du? 

Antal svarande: Sex respondenter 

Svar: Tre respondenter uppger att de får hjälp med att laga mat och baka. Två respondenter nämner att 

de får hjälp med att handla. En respondent uppger att hen får hjälp med organisering i sin lägenhet. 

Citat:  

”Vi promenerar, fikar, bakar och spelar spel. Tycker om att umgås” 

”Ja jag har en stödlista där det står vad som ska göras” 

”De hjälper till att handla i affären som ligger intill boendet” 

5b Om nej – vad saknar du?  

Antal svarande: Fyra respondenter 

Svar: Två respondenter uppger att de saknar mer stöd kring sina sjukdomar och att hantera dom. En 

respondent saknar en arbetsterapeut som inte är kvar längre. 

Citat:  

”Hitta mer åtgärder vid ångest” 

”Jag behöver hjälp med mina tvångstankar när jag handlar” 

 

Aktiviteter och stöd 

6 Har du arbete, studier, praktik eller någon annan typ av formell sysselsättning?  

Antal svarande: Sex respondenter 
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Svar: Tre respondenter uppger att de inte har någon formell sysselsättning. Tre respondenter uppger att 

de har en formell sysselsättning. 

Citat:  

”Nej” 

”Ja” 

 

6a Om ja – Vad för något? 

Antal svarande: Fem respondenter 

Svar: Två respondent uppger att de går i skolan. Två respondenter uppger att de är på Arbetscentrum i 

Lund. Två uppger att de har kurser på ABF som de går till i veckorna.  

Citat:  

”Arbetscenter, skolan, ABF flera olika cirklar” 

”Jobbar som kock på arbetscentrum” 

”Går grundläggande kurs i engelska” 

 

6b Om nej - Skulle du vilja ha något arbete, studier, praktik eller annan formell sysselsättning? 

Antal svarande: Fem respondenter 

Svar: En respondent skulle vilja börja läsa och gå på Zumba. En respondent har delat ut reklam men 

har slutat med det. En respondent skulle vilja ha mer gemensamma aktiviteter. Två respondenter vill 

inte ha någon sysselsättning. En respondent skulle vilja delta i något men känner sig inte helt redo.  

Citat:  

”Jag vill kunna delta i mer, men jag är inte där nu” 

”Nä vill inte ha någon sysselsättning” 

”Skulle vilja läsa språk” 

 

7 Brukar du besöka något aktivitetshus, förening eller liknande mötesplats?  

Antal svarande: Sex respondenter 

Svar: Samtliga sex respondenter uppger att de har ett aktivitetshus, förening eller liknande mötesplats 

att gå till. 
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Citat:  

”Ja!” 

 

7a Om ja- Vilken/vilka? 

Antal svarande: Sex respondenter 

Svar: En respondent går till tre olika föreningar. Tre respondenter nämner arbetscentrum som en 

mötesplats. En uppger att hen har kontakt med ABF och kören. En respondent uppger en kulturförening 

som en mötesplats för hen. 

Citat:  

”RSMH Lund, Fontänhuset och Erikshjälpen” 

”Mitt jobb på arbetscentrum räcker som mötesplats” 

”ABF kurserna” 

 

7b Om inte: skulle du vilja göra det? 

Antal svarande: Två respondenter 

Svar: En respondent uppger att hen inte vill ha någon kontakt där. En respondent tycker att det skulle 

vara roligt med mer men att det blir för mycket. 

Citat:  

”Ja men om jag orkar med det för jag har en massa andra aktiviteter” 

 

8 Har du någon form av fritidsaktiviteter på dagarna?  

Antal svarande: Sex respondenter 

Svar: Samtliga sex respondenter uppger att de har en fritidsaktivitet. 

Citat:  

”Ja det har jag” 

 

8a Om ja – vad för aktivitet/er har du? 

Antal svarande: Sex respondenter 
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Svar: Tre respondenter uppger att de har promenader som fritidsaktivitet. Två respondenter uppger 

målning. En respondent uppger Friskis- och svettis. Gå på gymmet, träffa vänner, musik, fotografering 

är aktiviteter som olika respondenter lyfter fram. 

Citat:  

”Målning, spelning, fotografering, promenader” 

”Jag är ute och promenerar” 

”Friskis-svettis” 

 

8b Om nej - Vad för typ av aktivitet/er saknar du? 

Antal svarande: En respondent 

Svar: En respondent uppger att hen skulle vilja ha fler gemensamma aktiviteter på boendet för att få 

stöd i utmaningen att vara i olika sammanhang. 

Citat:  

”Jag utmanar mig själv i det psykiska arbetet med att träffa andra människor och att få 

en bekräftelse att hen klara av det” 

”Gemensamma aktiviteter även på vår, höst och vinter” 

 

8c Skulle du behöva någon typ av stöd för att genomföra de fritidsaktiviteterna? (Exempel: ledsagare, 

färdtjänst) 

Antal svarande: Sex respondenter 

Svar: Två respondenter uppger att de inte behöver stöd i sina aktiviteter. En respondent skulle vilja ha 

färdtjänst för att kunna ta sig mellan olika platser. Tre respondenter skulle vilja ha stöd genom 

ledsagning att ta sig mellan aktiviteter. En uppger att hen redan får stöd idag från personalen. 

Citat:  

”Mer aktiviteter så som Lomma, Skrylle, Helsingör, tivoli” 

”Jag klarar att ta mig från punkt ett till två” 

”Skulle vilja utmana mig själv med att kunna åka iväg på olika konserter” 
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9 Har du så mycket social kontakt som du önskar, t.ex. med vänner eller familj?  

Antal svarande: Fyra respondenter 

Svar: Två respondenter svarar att de har tillräckligt. En respondent uppger att hen skulle vilja ha mer. 

En respondent uppger att hen inte vet. 

Citat:  

”Ja” 

”Nej” 

”Kanske inte, men tycker det är jobbigt med sociala kontakter” 

 

9a Om nej – vad skulle du behöva för att kunna ha det? 

Antal svarande: Två respondenter 

Svar: Två respondenter uppger att de skulle vilja ha fler vänner men vet inte hur de ska få det. 

Citat:  

”Vill ha fler vänner” 

”Jag har familj och vänner, men jag skulle vilja ha fler vänner” 

 

9b Skulle du vilja ha stöd från personalen för att få mer sociala kontakter eller tid med dem? 

Antal svarande: Tre respondenter 

Svar: En respondent uppger att hen klarar det själv. Två respondenter uppger att de inte kan få stöd 

med hänvisning till sin sjukdom och att hjälpen inte finns att få. 

Citat:  

”Nej det klarar jag själv” 

”Man kan inte få hjälp med att få kontakt med andra” 

”Det går inte på grund av min sjukdom” 
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9c Om ja - Hur skulle du vilja att de stöttade dig? 

Antal svarande: En respondent 

Svar: En respondent skulle vilja ha hjälp med att få färdtjänst.   

Citat:  

”Om man kunde fått hjälp att söka om färdtjänst” 

 

10 Skulle du vilja ha någon annan typ av stöd från boendet som du inte får idag? 

Antal svarande: Fem respondenter 

Svar: Fem respondenter uppger att de skulle vilja ha stöd som de inte har idag 

Citat:  

”Jag får hjälp med städning och vika kläder nu men vill ha annan hjälp också” 

 

10a Om ja – Vad för typ av stöd? 

Antal svarande: Fyra respondenter 

Svar: Fyra respondenter svarar på frågan med olika önskemål. En respondent vill ha hjälp med körkort. 

Två respondenter tar upp behovet av stöd i att hantera vardagen. En respondent vill ha hjälp med 

ekonomin. 

Citat:  

”Jag vill ha hjälp med att ta körkort” 

”Få hjälp med strategier att klara av saker i vardagen” 

”Åka till varuhus och träna min ångest” 

”Vet inte riktigt, kanske kunde hjälpa en med ekonomin men vill ha min godman kvar” 

 

Planering och samverkan 
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11 Upplever du att personalen på boendet samarbetar med sjukvården för att hjälpa dig? (Exempel: 

psykiatrin) 

Antal svarande: Sex respondenter 

Svar: Sex respondenter svarar att de anser att personalen samarbetar, varav tre uppger att det kan bli 

bättre.  

Citat:  

”Ja till viss del” 

”Ja, men det kan bara bli bättre” 

”Det är okej”  

 

12 Har du en genomförandeplan? (En plan för dina personliga mål som du och personalen skall göra 

tillsammans). 

Antal svarande: Sex respondenter 

Svar: Samtliga sex respondenter svarar att de har en genomförandeplan. 

Citat:  

”Ja det har jag och den följer de upp en gång om året” 

 

12a Om ja: Upplever du att man lyssnat på dig och tagit hänsyn till dina önskemål när planen gjordes? 

Antal svarande: Sex respondenter 

Svar: Samtliga sex respondenter svarar att de kände sig lyssnade på. 

Citat: 

”Ja de lyssnar på vad hen vill” 

”Ja de uppmärksammar mina problem och hjälper mig” 

”Ja det gjorde de verkligen” 

 

12b Upplever du att personalen följer den? 

Antal svarande: Sex respondenter 

Svar: Samtliga sex respondenter svarar att genomförandeplanen följs upp. 
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Citat:  

”Ja man utvärderar vad som hänt och gör om en gång om året” 

”Ja de följer vad de skrivit” 

 

12c Om nej: Skulle du vilja att en genomförandeplan upprättades? 

Antal svarande: Ingen svarade på frågan 

Svar:  

Citat:  

 

 

13 Har du en Samordnad individuell plan? 

Antal svarande: Fem respondenter 

Svar: Fem respondenter svarade att de inte har en samordnande individuell plan. 

Citat:  

”Nej, jag vet inte vad det är” 

 

 

13a Om ja: Känner du att du har nytta av att ha en SIP? På vilket sätt? 

Antal svarande: Ingen svarade på frågan 

Svar: 

Citat:  

 

 

13b Om nej: Skulle du vilja att en SIP genomförs? 

Antal svarande: Fyra respondenter 

Svar: Två respondenter uppger att de skulle vilja ha en SIP. En respondent vet inte då hen inte vet vad 

det är. En respondent uppger att behovet inte finns just nu. 

Citat:  

”Kontaktpersonen och sjukvården har mycket kontakt så de kanske behövs” 
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”Ja det skulle jag vilja ha” 

 

Bemötande och kompetens 

 

14 Hur upplever du personalens bemötande? 

Antal svarande: Sex respondenter 

Svar: Samtliga sex respondenter svarar att personalen har ett bra bemötande. 

Citat:  

”Det är jättebra. De är lyhörda för mina behov” 

”Personalen bra och trevliga, vill inte vara ovän med dom” 

”Bra, men de saknar förståelse för mina behov” 

 

 

14a Vad fungerar bra eller/och mindre bra? (Ge gärna exempel) 

Antal svarande: Fem respondenter  

Svar: Fem respondenter tar upp olika saker som är bra och mindre bra med bemötandet av personalen. 

Två respondenter lyfter fram att det är viktigt med personkemin. Två respondenter uppger att de lyssnar 

på deras behov. En respondent tar upp att det är viktigt med rätt bemötande. 

 

Citat: 

”Har varit någon som har varit jobbiga med mycket trams med och att inte ha vätt och 

etikett” 

”Personkemin stämmer inte med alla” 

”Personalen skulle kunna ha mer tid till brukarna” 

”De lyssnar och respekterar en” 

”Personalen frågar ofta hur det är med en och om dagen är bra och de svara på ett bra 

viss” 

”De är lyhörda och förstår mina behov” 
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15 Upplever du att personalen har tillräcklig kunskap och kompetens om dina behov för att kunna 

hjälpa dig? 

Antal svarande: Sex respondenter 

Svar: Fyra respondenter svarar att de anser att de flesta i personalen har kunskap och kompetens, men 

att det beror på vem. 

Citat:  

”Ja, jag har ett par favoriter som jag litar på till 100 %” 

”Ja somliga kan sätta sig in i hur man känner sig, men inte alla de som har jobbat länge 

men nya har lite svårare” 

”Jag har inte frågat de om hjälp så jag vet inte”  

”Tror det” 

 

15a Om ja- hur visar det sig? 

Antal svarande: Två respondenter 

Svar: En respondent uppger att de har utbildning. En respondent uppger att de hjälper till när hen ska 

till vården. 

Citat:  

”De har utbildning de måste ha en utbildning så de kan ta hand om oss” 

”Känns som en familj. Hjälper om jag är sjuk och behöver gå till vårdcentralen” 

 

15b Om nej – Vad saknas? 

Antal svarande: Tre respondenter 

Svar: En respondent uppger att hen tycker att personalen saknar förståelsen i det psykiska måendet. En 

respondent uppger att hen tycker att personalen saknar kunskap kring medicinen. En svarar att man inte 

når fram till all personal. 

Citat:  
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”Förståelsen i tvångstankarna, och psykiskt måendet” 

”Personalen tvingar mig att ta min medicin trots att jag inte vill om jag inte tycker den 

hjälper” 

”Alla når man helt enkelt inte fram till” 

 

16 Finns det någon yrkeskategori som du saknar på boendet? (Exempel: sjukgymnast, psykolog) 

Antal svarande: Sex respondenter 

Svar: En respondent saknar en massör. Två respondenter skulle vilja ha en psykolog på plats. En 

respondent önskar en sjukgymnast. Tre respondenter uppger att de har det inom psykiatrin. 

Citat:  

”Psykolog hade varit bra om det hade varit här” 

”Nej, jag går till Aleris” 

”Jag saknar en massör och en psykolog” 

 

17 Känner du dig förstådd av personalen på boendet? 

Antal svarande: Sex respondenter 

Svar: Fem respondenter upplever att personalen förstår dem, varav en respondent uppger att det inte 

gäller alla i personalen. En respondent uppger att hen inte kan svara på frågan. 

Citat:  

”Har inte tänkt på svårt att svara på det” 

”Ja, men pratar inte allvarliga saker med personalen, bara allmänt” 

”Ja, men inte alla i personalen” 

 

 

17a Om ja – hur märks det? 

Antal svarande: Fyra respondenter 
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Svar: Två respondenter uppger att det märks då de är vänliga. Två respondenter uppger att de ser deras 

behov och hjälper dem. En respondent anser att de borde försöka hårdare för att förstå hen. 

 

Citat:  

”Ringer till kontaktpersonen och får hjälp med mediciner. Har stark tro- hjälper mig 

mycket” 

”Känner mig förstådd ibland men inte alltid. Vill att de försöker mer att verkligen förstå 

mig” 

 ”De är vänliga och tillmötesgående” 

 

 

17b Om nej – hur visar det sig? (Ge gärna exempel) 

Antal svarande: Ingen svarade på frågan 

Svar:  

Citat: 

 

 

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

idag? (Exempel: träning, komma till sjukvården, kosthållning) 

Antal svarande: Sex respondenter 

Svar: Två respondenter uppger att de skulle vilja ha hjälp med kosthållning. En uppger att hen får hjälp 

redan. Tre respondenter uppger att de inte behöver hjälp då de sköter det själva. 

Citat:  

”Nej, sköter det själv. Köper egna kroppsprodukter och sköter min egen hygien” 

”Nä det är bra som det är idag” 

”Kosthållning, dans på Friskis och svettis, om Gerdahallen hade haft lättare program” 

 

18a Om ja – Hur då? 

Antal svarande: En respondent 

Svar: En respondent skulle vilja ha hjälp med att ta sig till aktiviteter. 
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Citat:  

”Om personalen hade kunnat följa med på aktiviteter” 

 

Problem och konflikter 

 

19 Upplever du att du kan be personalen om annan/extra hjälp när du behöver det?  

Antal svarande: Sex respondenter 

Svar: Fyra respondenter svarade att de kan be om hjälp. En respondent uppger att hen inte tror det. En 

respondent kunde inte svara på frågan. 

Citat:  

”Ja det kan jag” 

”Nä det tror jag inte” 

 

19a Om ja – ge gärna exempel 

Antal svarande: Fyra respondenter 

Svar: En respondent fick hjälp att få boendestöd. En respondent upplever att hen kan få hjälp när det 

blir konflikter. En respondent tar upp ett exempel på att hen fått hjälp med möblering och inköp.  

Citat:  

”Att få hjälp med att inhandla möbler till lägenheten och organisera lägenheten. 

Personalen hjälper till med att komma med förslag till möblering” 

”Kan prata med personalen när jag behöver, fick hjälp till att få boendestöd” 

 

19b Om nej – I vilka situationer känner du så? 

Antal svarande: Ingen svarade på frågan 

Svar:  

Citat:  
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20 Om du får problem med personalen, känner du att du kan ta upp det med någon? 

Antal svarande: Sex respondenter 

Svar: Sex respondenter uppger att de har någon att vända sig till om de behöver ta upp något.  

Citat: 

”Om det blir en konflikt. Att hitta en bra lösning och lyssna på samt lösas på ett bra sätt” 

 

20a Om ja – med vem? 

Antal svarande: Sex respondenter 

Svar: Tre respondenter uppger att det bara går med några i personalen och tre andra respondenter 

uppger att de kan ta upp det med vem som. 

 

Citat:  

”Ja det kan jag med vem som helst av personalen när som” 

”De som har hand om min rehabilitering”  

”Jag har ett stort förtroende för ett par stycken i personalen” 

 

20b Om nej – Varför inte? 

Antal svarande: Ingen svarade på frågan 

Svar:  

Citat:  

 

 

21 Upplever du att personalen lyssnar på dig du behöver ta upp något med dem? (Ge gärna exempel) 

Antal svarande: Sex respondenter 

Svar: Fem respondenter upplever att de känner att personalen lyssnar när de har något att ta upp. En 

respondent svarar att hen inte vet. 
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Citat:  

”Ja. Lyssnar på mig, hjälpt till att lära mig städa och hålla rent i sitt eget boende. Viktigt att 

jag får utvecklas och acceptera min sjukdom för att ha ett bra liv numera.” 

 

”Personalen lyssnar om jag behöver ta upp det med men kan inte blanda in dom i mitt 

problem” 

 

Sammanfattningsvis 

 

22 Hur upplever du boendet i stort? 

Antal svarande: Tre respondenter 

Svar: Tre respondenter hade olika saker att ta upp så citaten visar bilden av svaren de gav. 

Citat:  

”Bra ibland känner man sig ensam och då behöver man träffa fler vänner” 

”BRA med listan” 

”Trivs bra här” 

 

22a Vad är bra?  

Antal svarande: Fyra respondenter 

Svar: Fyra respondenter svarade på frågan där två respondenter tycker att personalen är bra. Två 

respondenter uppger boendet i sig som bra 

Citat:  

”Att personalen är engagerad och att personalen är i blandade åldrar och kön 

”Bra med ett stödboende, men jag vill ha mindre mediciner” 

”Blivit bättre här, det har utvecklats” 

”Lägenheten är som en fristad för mig och personalen är bra” 
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22b Mindre bra?  

Antal svarande: Fem respondenter 

Svar: Åtta respondenter ville tillägga något och alla hade olika saker att ta upp så citaten visar bilden 

av svaren de gav. 

Citat:  

”Alla sommarvikarier; speciellt unga killar och tjejer” 

”Att medicinerna är så starka och ger så höga biverkning. Det är hur man upplever det 

och hur man mår som är viktigt” 

”Viss personal vill bli serverade av mig och det kan vara besvärande, ingen respekt för 

mig.  

”Sitter mest vid datorn, vill inte ställa till problem eller skapa konflikter” 

”Min sjukdomsbild gör mig begränsad” 

 

23 Är det något du vill ha mer av? 

Antal svarande: Sex respondenter 

Svar: Tre respondenter svarar att de skulle vilja ha flera gemensamma aktiviteter och utflykter samt 

gemensamma måltider. En respondent vill ha mer stöd med att hantera sin sjukdom. En respondent 

uppger att färdtjänstkort hade varit hjälpsamt. En respondent skulle vilja ha städhjälp. En respondent 

skulle vilja klara sig mer själv. En respondent skulle vilja ha en annan typ av samtalsbehandling. 

Citat:  

”Laga mat aktiviteter film fler aktiviteter” 

 

”Hur personalen och jag kan hjälpas åt att få ner symptomen på min sjukdom på lång 

sikt” 

”Jag önskar mig att känna mig fri och kunna göra saker på egen hand” 

”Jag saknar någon som kan ge mig en KBT-behandling” 

 

24 Är det något annat du vill ta upp? 

Antal svarande: Tre respondenter 

Svar: Tre respondenter svarade på frågan och uppgav olika svar. Se citat nedan. 
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Citat:  

”Det har varit mycket problem innan men det har blivit mycket bättre och att de har 

börjat berätta ofta till personalen att det är mycket bättre” 

 

”Jag är stolt över mig själv” 

 

”Jag jobbar mycket med mig själv och tycket det är bra att jobba med min självkänsla” 

 

 

Utvecklingsförslag  

Brukarrevision har till syfte att återge hur brukarna som ingår i brukarrevisionen upplever boendet 

Stödhuset Kobjer i Lunds kommun. Vad upplevs som bra och vad upplevs som mindre bra samt hur 

boendet kan utvecklas framöver. I detta avsnitt i brukarrevisionen återges i punktform de 

utvecklingsförslag som respondenterna uppgett i intervjuerna samt brukarrevisionsgruppen samlat 

utifrån resultatet av brukarrevision på boendet Stödhuset Kobjer. 

 

Boendemiljö 

Gällande lokalerna och lägenheterna så pågår det en helrenovering av boendet och respondenterna 

uppger att det är positivt med att få det finare i sina hem, men att renoveringsprocessen i sig är jobbig. 

Därmed finns det redan en pågående utveckling och lyfts därmed inte upp i förslagen. 

Sammanställningen avseende maten visar på att hälften av brukarna skulle vilja ha gemensamma 

måltider med de andra brukarna. Förutom att äta mer tillsammans framgår det även att det skulle ske 

mer gemensam matlagning och förberedelser inför måltiderna.  

Kosten utgör en viktig del avseende både den fysiska och psykiska hälsan. Att äta näringsrik mat, dela 

måltiderna tillsammans med någon, samt vara delaktig i tillagningen har en positiv inverkan på den 

psykiska hälsan. 

 

Utvecklingsförslag skulle kunna bestå i: 

 Gemensamma måltider  

- Se över möjligheten till gemensamma matlagningstillfällen? 

- Kan man organisera gemensamma måltider? 

- Kan brukarna vara mer delaktiga i bakning och förberedelse inför gemensam fika? 

 

 

 

Aktiviteter och stöd 

Av svaren framgår det att hälften uppger att de inte har någon sysselsättning och att de inte heller 

önskar någon. Det framgår att samtliga har någon form av mötesplats eller aktivitetshus att gå till. 

Samtliga uppger att de har någon form av aktivitet idag, där hälften av respondenterna skulle vilja ha 
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fler gemensamma aktiviteter och utflykter. Gällande socialkontakt med vänner och familj uppger mer 

än hälften att de inte anser att de har tillräckligt och skulle vilja ha hjälp och stöd i kontakten. 

Att ha en meningsfull vardag som är anpassad till ens egna behov och förmåga, goda sociala kontakter 

samt fysiskt och intellektuellt stimulerande aktiviteter är stora delar som har en positiv påverkan den 

psykiska hälsan 

Utvecklingsförslag skulle kunna bestå i: 

 

 Anordna aktivitetsgrupper gemensamma aktiviteter och utflykter. 

- Hur ser det ut med att komma ut på aktiviteter idag?  

- Kan man åka iväg på längre utflykter? 

 

 Uppdraget kring arbetet med att stödja brukarna i sina sociala kontakter. 

- Hur arbetar man med att stödja brukarna med att ha social kontakt?  

- Finns det material eller samtalsmetoder för att stödja social kontakt? 

 

 

 

Planering och samverkan 

Av svaren från respondenterna gällande innehållet av stödet framgår det att samtliga har en 

genomförandeplan som de känt sig lyssnade på vid upprättandet av och att personalen följer den och 

uppdaterar den en gång om året.  

Sammanställningen kring samordnad individuell plan visar på att ingen av respondenterna har en 

upprättad plan mellan kommunen och hälso- och sjukvården. Samtliga respondenter har både insatser 

via kommunen och hälso- och sjukvården där det kan tänkas att behov av en SIP kan underlätta för att 

tillgodose behoven inom både kommun och hälso- och sjukvård. 

Det kan vara förvirrande att inte veta vem som gör vad och var man ska vända sig. Att ha en klar bild 

över vad man har för plan, vem som är med i den och vem som gör vad upplevs oftast som 

underlättande att få rätt hjälp av rätt personer.  

Utvecklingsförslag skulle kunna bestå i: 

 

 Rutiner för hur information angående samordnad individuell plan når brukarna 

- Finns det skriftliga information som kan tilldelas brukarna om SIP?  

- Hur arbetar man med SIP för att tillgodose brukarnas behov? 

- Hur ser personalens kunskaper ut kring SIP? 

 

 Öka samverkan med hälso- och sjukvården och andra verksamheter inom kommunen. 

- Hur ser samarbetet ut med vanligt förekommande verksamheter?  

- Finns det nätverk/forum kring samverkan mellan inblandade verksamheter runt brukarna i 

kommunen? 

 

 Riktlinjer och rutiner kring hur uppdatering/uppföljning av genomförandeplanen sker 

kontinuerligt med brukarna för att kunna tillgodose de aktuella behoven. 

- När uppdaterar man planen som upprättats?  
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- Gör man det på begäran av brukarna eller efter en viss bestämd tid? 

 

 

Bemötande och kompetens 

Sammanställningen visar att samtliga är nöjda med bemötandet man får av personalen varav nästan 

hälften anser att personalen lyssnar in deras behov. Hälften av respondenterna uppger att de inte har 

personkemi med alla vilket påverkar bemötandet de får. Vad det gäller kompetens och kunskap uppger 

hälften att de anser att personalen har tillräcklig kompetens och kunskap. Den andra halvan av 

respondenterna pekar på sommarvikarier, enstaka personer i personalstyrkan och specifika händelser 

som anledning till känslan av personalens otillräckliga kunskap och kompetens. Hälften känner sig 

förstådda av personalen, där andra halvan uppger personkemin och tiden som en faktor till att de inte 

känner sig förstådda. 

 

Att känna sig sedd och bemött på ett respektfullt sätt utgör en viktig del i ens vardag och hur man 

uppfattar den. En annan aspekt som är viktig är att man upplever att de som utgör en hjälpande 

professionell roll har en kompetens och kunskap som de behöver för att kunna ge det bästa möjliga 

stödet och hjälpen för just den individen. 

Utvecklingen skulle kunna bestå i: 

 

 Inventering av personalens kunskaper och kompetens.  

- Vad finns idag? 

- Vad skulle man behöva mer utbildning i?  

- Hur används kompetensen som finns idag? 

 

 Omfattande introduktion av vikarier och ny personal 

- Vad innehåller introduktionen av ny personal idag? 

- Finns det något material som alla får ta el av och kan det utvecklas? 

- Vad anser brukarna är viktigt att man går igenom under en introduktion? 

 

 Mer social tid mellan brukarna och personalen 

- Hur ser tidfördelningen ut hos brukarna? 

- Finns det bestämda tider hos brukarna eller är det fritt? 

 

 Fortsätta bemötandet i den linje som man gör idag och arbeta med att behålla det. 

- Vilka grundvärderingar har gruppen och hur ska man behålla sättet att bemöta på? 

 

 

Problem och konflikter 

Gällande sammanfattningen kring hur man hantera problem och konflikter framkommer det samtliga 

av respondenterna känner att de kan ta upp det med någon, där hälften uppger att de kan ta upp det med 

vem som helst i personalen. De flesta upplever även att de känner sig lyssnade på av personalen om det 

dyker upp problem eller konflikter. Om man är i behov av extra hjälp framför mer än hälften att de kan 
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få det av personalen när de ber om det. Det framkommer inte i sammanställningen om man önskar mer 

information kring hur man framför klagomål eller synpunkter kring boendet, dock är det en punkt som 

man alltid kan utveckla för att öka delaktigheten. 

Tydlighet och upprepning kan vara nödvändigt för att man ska kunna ta in och förstå informationen 

som förmedlas. Att känna att ens vardag är förutsägbar och att man kan veta när, vem och vad som sker 

är en del i att hantera psykisk ohälsa för att förebygga uppkomsten av symptom. 

Utvecklingen skulle kunna bestå i: 

 

 

 Rutiner kring vem och hur man kontaktar om man är missnöjd med stödet eller personalen 

- Finns det skriftlig information att lämna ut kring hur man lämnar klagomål och till vem? 

- Finns det anonyma sätt att förmedla sin upplevelse av boendet och stödet? 
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Denna försäkran gäller för brukarrevisorer inom NSPH Skåne, 802492-1671. 

Härmed intygar jag att jag har tagit del av och förstått bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen 

(bilaga) om vad som gäller för mig utifrån det uppdrag jag har för NSPH Skåne. 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18238/2011-2-6.pdf
http://www.lund.se/Global/F%C3%B6rvaltningar/Socialf%C3%B6rvaltningen/PDF-filer/Plan%20f%C3%B6r%20boende%20st%C3%B6d%20och%20service%202014-2019.pdf
http://www.lund.se/Global/F%C3%B6rvaltningar/Socialf%C3%B6rvaltningen/PDF-filer/Plan%20f%C3%B6r%20boende%20st%C3%B6d%20och%20service%202014-2019.pdf
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Jag försäkrar att jag inte talar om eller på annat sätt för vidare sådant som jag under uppdraget får reda på 

rörande enskilda personers personliga förhållanden så som till exempel enskilds hälsotillstånd. 

Jag för inte heller vidare information jag får under uppdraget som gäller förhållanden i de verksamheter jag 

reviderar på uppdrag av NSPH Skåne. 

Jag har förstått att det gäller under den tid jag är uppdragstagare och för all tid därefter. 

Jag försäkrar att jag kommer att återlämna alla dokument och all annan information när mitt uppdrag är 

slutfört. 

Jag är medveten om att jag bryter mot tystnadsplikten i sekretesslagen om jag inte följer 

sekretessbestämmelserna på rätt sätt. Jag vet att brott mot bestämmelserna kan leda till åtal för brott mot 

tystnadsplikten. 

Jag är vidare medveten om att jag vid brott mot tystnadsplikten omgående mister mitt uppdrag för NSPH Skåne 

och att kvarvarande ersättning kan komma att ej betalas ut 

 

.....................................................................................  

Ort och datum  

.............................................…………………………………………………………… 

Uppdragstagares namn och namnteckning  

 

.............................................…………………………  

Uppdragstagares personnummer                Bevittnat av företrädare för NSPH Skåne 

                     ……………………………………………………… 

 

 

Bilaga 1 

 

Sekretessbelagd information och företagshemligheter  
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Förhållandet mellan uppdragsgivare och uppdragstagare grundar sig på ömsesidig lojalitet och ömsesidigt 

förtroende. Uppdragstagare ska under sitt uppdrag, likväl som efter att detta upphört, iaktta diskretion 

rörande organisationens angelägenheter samt iaktta sekretess beträffande uppgifter som uppdragstagaren till 

följd av sitt uppdrag fått kännedom om och vars yppande kan medföra men för organisationen, dess 

medlemmar eller andra enskilda personer. 

 

Uppdragstagare för NSPH Skåne kan under uppdragets fullgörande komma att få tillgång till information som är 

sekretessbelagd enligt bestämmelserna i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Av särskild betydelse är 

den sekretess som gäller till skydd för uppgift om enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden i till 

exempel vårdens eller socialtjänstens verksamhet.  Den som behöver service, vård och hjälp ska kunna vara 

trygg och säker på att inga känsliga uppgifter lämnas vidare till obehöriga. 

 

Muntliga uppgifter eller skrivna handlingar får inte lämnas vidare till utomstående. Observera att 

”utomstående” i detta sammanhang även innefattar din familj och dina vänner. Anställda/Ansvariga i 

verksamheten eller andra uppdragstagare, som inte behöver uppgiften för sitt eget arbete räknas också som 

utomstående. Det är av största vikt att sekretessbelagda uppgifter inte sprids vid tillfällen där dessa uppgifter 

inte ska tas upp eller obehöriga personer kan lyssna. Detta kan gälla på tåget, bussen eller andra platser dit 

allmänheten har tillträde. 

Observera att ovanstående även gäller sekretessbelagd information som man har fått inför ett uppdrag.  

Vidare kan anställd/uppdragstagare vid NSPH Skåne få del av sådan information som berör affärs- eller 

driftförhållanden i verksamheter som får anses näringsdrivande och som huvudmannen för denna belagt med 

sekretess; se lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter. Sådan information får självklart inte heller 

spridas i en vidare krets än vad som är nödvändigt för uppdragets fullgörande. 

               

Vad tycker du om att bo via Stödhuset? 
  
Vi vill gärna träffa dig och samtala om dina upplevelser om att bo via Stödhuset. Vad fungerar bra och 
vad fungerar mindre bra? Dina svar är väldigt viktiga, eftersom du det är du som bor i lägenhet via 
Stödhuset är du den som vet bäst hur det fungerar! Vi som gör intervjuerna är personer som själva har 
erfarenhet av psykisk ohälsa eller är anhöriga och är verksamma inom patient- och 
anhörigorganisationerna NSPH och RSMH.  
 
Vi har fått i uppdrag att göra en brukarrevision av Lunds kommun för att ta reda på vad som fungerar 
bra, mindre bra och vad som kan utvecklas kring boendestödet. Intervjufrågorna kommer ta därför ta 
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upp: Boendemiljön, Aktiviteter och stöd, planering och samverkan, bemötande och kompetens och 
problem och konflikter. 
 
Vi som intervjuar har tystnadsplikt. Intervjun tar cirka en timme att genomföra och du väljer plats (t. ex 
hemma eller på annan plats) eller via telefon. Inget som sägs under intervjun kommer att kunna 
kopplas till dig som person. Intervjumaterialet behandlas konfidentiellt vilket betyder att intervjuerna 
kommer att avidentifieras och behandlas i enlighet med bestämmelserna i Sekretesslagen. Intervjun 
är frivillig och du kan när som helst avbryta din medverkan. Du kommer också vara den första som får 
läsa resultatsammanställningen och kan medverka till ändringar om något skulle blivit fel. 

 
Anmäl ditt intresse på ett av dessa sätt: 

· Ring 0735-072640 

· Mejla erika@nsphskane.se 

· Fyll i talongen längst ned och posta med det frankerade kuvertet. 
Med vänliga hälsningar, 

Erika Wilhelmsson 
Samordnare Brukarrevision 
  . 

 

 
 
 
Underskrift för informerat samtycke   Namnförtydligande 
 
…………….........…………………………… ............................................................ 
 
Telefon:……............……………………… Sätt ett kryss för hur du vill intervjuas:  

 
     Hemma hos dig 
 
    Telefon 

 
              Annan plats: _____________________               

           

Vad tycker du om boendet och stödet som du har via Stödhuset? 
 

Välkommen att vara med på en så kallad brukarrevision – intervjuer med syfte att ta reda på vad de som bor i 

Stödhuset tycker om boendet och stödet för att på bästa sätt utveckla verksamheten ytterligare framöver. 

 

Du kan berätta om dina tankar och åsikter om att bo i Stödhuset och intervjun kommer utgå från frågor på 

Ja tack, jag vill gärna bli intervjuad och berätta vad jag 

tycker 

 

 

 



38 

 

områdena: Boendemiljön, Aktiviteter och stöd, planering och samverkan, bemötande och kompetens och 

problem och konflikter.  

 

Vi som intervjuar är medlemmar i olika patient- och anhörigorganisationer. Det är föreningar med medlemmar 

som på olika sätt själva har erfarenhet av psykiatrisk vård och omsorg. Några kan också vara anhöriga eller 

närstående.  

 

De som intervjuar har fullständig tystnadsplikt. Inget som sägs under intervjuerna kommer att kunna kopplas till 

dig som person. Intervjun tar ungefär en timme att genomföra och du kan välja plats för intervjun (exempelvis i 

ditt hem eller på annan plats) eller om du hellre vill att vi genomför den över telefon. Din medverkan är frivillig 

och kan när som helst avbrytas. Du som blir intervjuad kommer också vara den första som får läsa 

resultatsammanställningen. Skulle du upptäcka att något blivit fel  

(t. ex att vi uppfattat någonting fel) finns det möjlighet att påverka innan den slutliga rapporten fastställs. 

 

Alla som medverkar i intervju får biobiljett som tack! 

 

Så här går det till: 

 

Välj hur du vill göra: 

1. Vi kommer hem till dig. Vi intervjuar dig i ditt hem. Vi tar med oss fika!  

 

Två personer från patient- och anhörigorganisationerna kommer och intervjuar dig. Den ena personen kommer 

att ställa frågor och den andra kommer att anteckna svaren. Intervjun tar max en timme. 

 

2. Annan plats. Kanske vill du av något skäl att intervjun ska ske på annan plats, något vi för det mesta kan 

tillgodose. Ange i sådant fall var du vill att intervjun ska ske i anmälningsformuläret. 

 

3. Telefonintervju. Vi genomför intervjun via telefon. 

 

Vad händer sen? 

Alla svar kommer att skrivas så att det inte går att se vem som har svarat vad. Svaren kommer att sammanställas 

till en rapport som du, personalen och ledningen för boendestödet kommer att få ta del av. Rapporten görs i syfte 

att ta reda på vad som är bra, mindre bra och hur man kan utveckla boendestödet ytterligare framöver. 



 

 

 

               

Handlingsplan: Utvecklingsförslag utifrån brukarrevision 

Valt utvecklingsförslag:  

 

Vilka aktiviteter/åtgärder/förändringar ska göras? 

 

 

Vem gör vad?   

 

 

 

När ska det göras? 

 

 

 

Vilka resurser krävs?      

 

 

Tid för uppföljning med brukarrevisionssamordnare 


