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SÄRSKILT BOENDE I BOTKYRKA KOMMUN

Tack!
Vi vill rikta ett varmt tack till brukarna som delat med sig av sina
erfarenheter och synpunkter. Stort tack även till hjälpsam och
tillmötesgående personal. Vår förhoppning är att de resultat som
redovisas i denna rapport kan tjäna som diskussionsunderlag och bidra
med inspiration i verksamhetens framtida utvecklingsarbete.
Revisionsteamet, Brukarrevisionsprojektet

Brukarrevisionsprojektet:

Mer info:
www.nsph.se/projekt/brukarrevisionsprojektet/
www.rsmh.se/brukarrevision-menu/brukarrevisioner-2
Kontakt:
Projektledare Isabella Canow
isabella.canow@rsmh.se
Teamledare Stockholm Fredrik Gothnier
fredrik.gothnier@rsmh.se
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Projektet pågår mellan 2015 - 2018 i regionerna Stockholm, Skåne och Värmland
och drivs med medel från Allmänna Arvsfonden. RSMH, Riksförbundet för Social
och Mental Hälsa, står för förvaltning och huvudman är NSPH, Nationell Samverkan
för Psykisk Hälsa. Revisionsteamen består av medarbetare med egen erfarenhet av
psykisk ohälsa och återhämtning. Ett erfarenhetsbaserat perspektiv och
förförståelse har visat sig generera en rad fördelar till nytta för verksamheter som
ger vård, stöd och omsorg till personer som lever med psykisk ohälsa.
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Denna brukarrevision är en kvalitativ studie baserad på åtta individuella semistrukturerade
intervjuer. Att intervjuerna är semistrukturerade innebär att de utgår från en på förhand
utarbetad intervjuguide. Revisionstemet bestod av tre revisorer varav en fungerade som
teamledare och en som samordnare. Vi var alla delaktiga i samtliga led – formulering av frågor,
intervjuande, analys och rapportsammanställning.

BOENDEMILJÖ
AKTIVITETER
DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE
BEMÖTANDE
TRYGGHET

Brukarrevisionsprojektet fick under våren 2017 i uppdrag av socialpsykiatriska enheten i Botkyrka
kommun att genomföra en granskning av två särskilda boenden, Alby och Norrhagen.
Anledningen till revision av två boenden och sammanställning i en och samma rapport var för att
säkerställa tillräckligt många deltagare till intervjuerna. Några av nyckelorden i uppdragsgivarens
frågeställningar var ”trygghet”, ”bemötande”, och ”självbestämmande”.
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I denna brukarrevision har inte alla boende kunnat göra sin röst hörd, men vi anser att åtta
intervjuer emellertid är ett tillräckligt stort antal för att få en bild av de boendes åsikter. De fem
teman nedan tjänar som rubriker i rapportens resultatdel och utgör även block i vår
intervjuguide. Under arbetets gång väcktes även tankar kring de olika begrepp som är vanligt
förekommande i revisionssammanhang. Dessa reflektioner återfinns under rubriken
”Utmaningar och dilemman”.

»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«
- Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH)
och Schizofreniförbundet

Brukarrevisorerna kommer i samråd med uppdragsgivaren fram till vad som ska undersökas,
formulerar relevanta intervjufrågor, genomför intervjuer, analyserar och sammanställer
materialet i en rapport. Rapporten ska sammantaget beskriva vad som fungerar bra, vad som
fungerar mindre bra samt föreslå utvecklings- och förbättringsförslag. När rapporten är
färdigställd återkopplas resultatet till verksamhetens ledning och personal.

Processen leds från början till slut av brukarrevisorer med egenupplevd psykisk ohälsa och
erfarenhet samt kunskap om de verksamheter som granskas vilket tillför ytterligare ett
perspektiv när det gäller att formulera relevanta frågor, ställa bra följdfrågor och underlätta ett
jämställt möte. Studier har visat att brukare ger andra svar när brukarrevisorer ställer frågorna än
om personal ställer samma frågor. Man kan i sammanhanget konstatera att det finns ett annat
maktförhållande beroende på vem som ställer frågorna. En viktig aspekt av brukarrevisioner är
också att den är oberoende av verksamheten vilket ger en högre trovärdighet än undersökningar
som görs av verksamheten själv. Att den som intervjuar också har erfarenhet av psykisk ohälsa
kan bidra till att skapa trovärdighet i mötet med brukaren och underlätta i samtal kring frågor
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Syftet med en brukarrevision är att identifiera tillgångar, svagheter och utvecklingsmöjligheter i
en verksamhet som ger stöd och service till personer som har en psykisk funktionsnedsättning.
Kort och gott – syftet är att förbättra kvaliteten i verksamheten. Personer med egen erfarenhet av
psykisk ohälsa har kunskap om dessa typer av verksamheter och har därmed ett unikt
egenupplevt perspektiv som kan vara en värdefull tillgång i en verksamhets utvecklingsarbete.
Brukarinflytande innebär att den som använder en samhällsfunktion också har inflytande över
den. Citatet ”den som har skorna på fötterna vet var de skaver” beskriver begreppet bra. För att
nå brukarinflytande behöver olika metoder tas fram och implementeras. En brukarrevision är ett
exempel på en sådan metod.

som kan upplevas som känsliga eller svåra att prata om. Kanske kan det även vara hoppingivande
att samtala med någon som återhämtat sig.
Eftersom brukarna garanteras anonymitet i förhållande till både kommun samt hälso- och
sjukvård 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 personal kan
stärkas av den positiva feedback som lyfts fram.
Sammanfattningsvis är en brukarstyrd brukarrevision en undersökning där personer med egen
erfarenhet av psykisk ohälsa formulerar frågorna, genomför intervjuerna, analyserar resultatet,
sammanställer rapporten och återkopplar till verksamheten.

Fyra grundläggande etiska principer och individskyddande ”krav” inom humanistisk och
samhällsvetenskaplig forskning som även tillämpas vid brukarrevisioner är:
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Att delta i
intervjuer är frivilligt, man kan dra sig ur eller avbryta intervjun närsomhelst. Det står de
intervjuade fritt att efter intervjun be brukarrevisorerna att ta bort deras svar om så önskas. Alla
brukarrevisorer har skrivit under ett avtal om att tystnadsplikt och sekretess råder inom det
aktuella revisionsteamet. Dokument och inspelade intervjuer förstörs efter att de analyserats och
sprids inte på något sätt under några omständigheter efter sammanställandet av denna rapport
(se bilaga 3).
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En undersökning, till exempel en brukarrevision, kan hämta in data antingen genom en enkät
eller genom intervjuer. Data kan vara av två slag, kvantitativa eller kvalitativa . En kvalitativ
ansats besvarar frågor om hur någonting upplevs medan kvantitativa metoder besvarar frågan
hur vanligt förekommande någonting är. Det är valet av metod som avgör om materialet lämpar
sig bäst för statistik analys eller en kvalitativ analys, oavsett metodval brukar dessa analysformer
i viss mån användas samtidigt.

I samband med uppdragsstudier som till exempel en brukarrevision, är det vanligt att
uppdragsgivaren har ett antal teman som ska belysas. Dessa teman vävs sedan, eller
operationaliseras, som frågor i enkäten eller intervjuguiden. Syftet är att utifrån några olika
synvinklar få veta hur respondenterna resonerar. I denna brukarrevision vill beställaren bland
annat få synpunkter på inflytande, trygghet och självbestämmande. Dessa begrepp är centrala
ledord i verksamhetsområden som omfattas av SoL (Socialtjänstlagen) och LSS (Lagen om särskilt
stöd till vissa funktionshindrade).

I denna brukarrevision har vi under intervjuerna varit så tydliga som möjligt för att försäkra oss
om att intervjupersonerna uppfattat frågans innehåll. Alla människor äger sin historia och
vardagsverklighet. Det innebär att även om intervjupersonerna kanske svarar på ett sätt som
egentligen inte besvarar frågan har vi betraktat det som ett förhållningssätt och erfarenheter när
det gäller exempelvis inflytande och självbestämmande.
Som vi tidigare nämnt är dessa komplexa begrepp vanligt förekommande i styrdokument och
granskningar som exempelvis en brukarrevision. En formulering som vi ofta stöter på i
målsättning och syfte med verksamheten är till exempel att stötta den boende i att återta
kontrollen över sitt liv. Men om personen aldrig haft kontroll vad innebär det då att ”återta”
den? Ett annat uttryck är ”självbestämmande”. Om vi själva skulle få frågan ”Anser du att du har
självbestämmande över ditt liv” eller om vi upplever att vi lever ett självständigt liv så finner vi
det inte helt enkelt att svara på frågan. Olika personer tar dessutom fasta på olika aspekter så
det är inte självklart att innebörden är given och allmängiltig. Och för någon som har behov av
stöd och hjälp för en fungerande tillvaro så skiljer sig förmodligen innebörden för denne jämfört
med någon som inte har något specifikt hjälpbehov. Kanske vore det bättre att använda mer
konkreta och neutrala uttryck och formulera sig i stil med ”vilket inflytande har du över ditt liv”
hellre än att fråga ”lever du ett så självständigt liv som du vill”.
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Vi brukarrevisorer är av åsikten att det är av stor vikt att reflektera och resonera kring
användningen av dessa begrepp. Definitioner av dessa begrepp som ges i lagstiftning,
policydokument och verksamhetsdokument stämmer kanske inte alltid överens med vad
intervjupersonerna eller människor i allmänhet tycker att de betyder/innebär. Överhuvudtaget
kan dessa begrepp vara problematiska att tala om, kanske för att det är begrepp som vi sällan
konkretiserar. Vidare kan innebörden i begreppen variera beroende på omständigheter. Vad som
till exempel är trygghet, inflytande och självbestämmande för en person utan hjälpinsatser, kan
få en annan innebörd om denna person en dag är i behov av omfattande stöd och omsorg för att
klara av tillvaron.

Det här väcker också frågor som handlar om svarens representation och generaliserbarhet. I
vissa fall kan olika psykiska ohälsotillstånd leda till att verkligheten ter sig annorlunda än för
någon som inte lever med psykisk ohälsa1. Även om det inte innebär att denna verklighet är
”overklig” är det viktigt att ta detta i beaktande. I denna brukarrevision respekteras alla svar även
om de i vissa fall kan te sig märkliga och svårtolkade.

De två boendena ligger i Alby Centrum (sedan 1999) och i Norrhagen (sedan 2011).
Alby Centrum bjuder på mångfald med liv och rörelse och Norrhagen är ett stillsamt villaområde
ett stenkast ifrån Tullinges pendeltågstation. Boendet Alby ligger i ett höghus i närheten av
centrum och boendet Norrhagen huserar i ett radhus omgärdat av lummig skog. I Alby finns tio
lägenheter där det bor fyra män och sex kvinnor i åldersspannet 34-68 år. I Norrhagen bor åtta
brukare varav fem är kvinnor och tre män i ålderspannet 23-58 år. Det finns ambulerande
nattpersonal från ett närliggande boende i Tumba och en sjuksköterska tillhands på 50 procent.
De särskilda boendena ska, enligt socialpsykiatriska enhetens styrdokument, vara anpassat efter
den boendes specifika behov och erbjuda det stöd som den enskilde behöver.

Inledningsvis besöker revisionsteamets samordnare socialpsykiatrins verksamhetschef och
boendenas enhetschefer för att diskutera och ringa in aktuella frågeställningar som teamet
sedan sammanställer i en intervjumall. Teamet besöker därefter boendena i Alby och Norrhagen
för att informera om den kommande revisionen och undersöka ifall det finns intresse bland
brukarna att delta i intervjuer. Praktiska detaljer föredras och förutom muntlig information delar
vi även ut skriftlig sådan (bilaga 1). Så gott som alla åtta intervjuer bokas in vid detta första besök
vilket var mycket positivt. När alla åtta intervjuer var genomförda och renskrivna påbörjades
analysen och efterföljande rapportskrivning. Sista etappen i revisionsprocessen är återkoppling
till uppdragsgivare, personal och brukare.
1

Karlsson, L-B (2007). Att höra röster - ett fenomenologiskt och kommunikativt perspektiv. Avhandling,
Institutionen för socialt arbete: Stockholms Universitet
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Att personal ges tillfälle och möjlighet att reflektera över och diskutera olika begrepp, bryta ner
och konkretisera dem, kanske tillsammans med de boende, är något vi varmt rekommenderar.
Ett sätt som personal skulle kunna reflektera över begreppen är exempelvis att använda en
”kortlek” med begrepp och skapa en rutin då man drar ett eller flera kort och reflekterar över
vilka associationer som dyker upp och hur man arbetar rent praktiskt med dem. Vi tror att det är
en bra början för att öppna upp för nya insikter och kanske leda fram till alternativa synsätt och
strategier i arbetet.

POSITIVT

Boendemiljö

• Majoriteten är nöjd med såväl
lägenhet som med
gemensamma utrymmet.

• För de som har behov av att
inreda sin lägenhet – stötta och
erbjud hjälp med att söka medel
från fonder och stiftelser.

• Bryggan är uppskattat
bland brukarna!
• Positivt att många har förslag
på saker att göra gemensamt på
boendet.

• Ansök om en kontaktperson från
kommunen - det har framkommit
att det finns önskemål om att få
stöd att komma ut och göra saker
utanför boendet.

• Så gott som alla känner till att
de har en genomförandeplan
som de har känt sig delaktiga i
att upprätta.
• Husmötena tycker de flesta
boende att man ska ha. Positivt
att boendet håller på att de ska
äga rum regelbundet.

• Bjud in och engagera de boende i
att vara med och sätta agendan för
husmötena.
• Öka genomförandeplanens
användbarhet: lägg till punkter som
intressen, drömmar och mål i livet.
• Erbjud ”socialt boendestöd” en
gång per vecka: en rolig sak som
brukaren bestämmer att göra
tillsammans med någon ur
personalen.

Aktiviteter

Delaktighet och
inflytande

Bemötande

UTVECKLINGSFÖRSLAG

• Personalen uppfattar och har
förståelse för att brukarna har
en ojämn mående- och
prestationskurva.
•Personalen lyssnar och
9

• I ett boende av denna typ finns
alltid en maktobalans som
personalen behöver reflektera över.
Personal kan behöva implementera
en struktur där reflektion är en
naturlig del av arbetet.
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TEMA

•Kommunikation kring regler i
boendet: De flesta känner till
dem vilket är bra. Dock förefaller
det som om man inte förstår
varför de tillkommit.

Trygghet

•Inventera i personalstyrkan vilken
handledning, vidareutbildning och
kompetensutveckling man skulle
vilja delta.
•Vad gäller kontaktpersonen: Ifall
brukaren inte klickar med sin KP,
går det på ett smidigt sätt att byta?
• När det gäller regler för de
boende: gäller samma regler för alla
eller är de individanpassade?
• I de fall reglerna är
individanpassade fundera över hur
detta kan kommuniceras för ökad
förståelse bland de boende.
• Motivera regler och beslut.

• Förklara vad som gäller för den
boende. Vi uppfattar det som att
några av de boende bär på rädsla
och oro för sin boendesituation.
Äventyrar de sitt boende om de
• Bra stöd från personalen att
känna trygghet när man inte mår uttrycker en annan åsikt än
exempelvis personalens? Att inte
bra.
veta vad som gäller för
boendesituationen skapar
otrygghet hos några av de boende.

10
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respekterar när någon säger
ifrån.

fakta informanter
Fördelning kvinnor – män: 6 kvinnor, 2män
Yngst och äldst: 33 år respektive 65 år
Kortast boendetid 6månader, längst 17 år

1. BOENDEMILJÖ
I stort sett alla intervjuade svarar att de är nöjda med lägenheten. Ingen uppger att det finns
något specifikt de vill ändra på förutom att kanske skaffa lite fler egna möbler som inte hunnits
med än för en av de tillfrågade. Denne skulle även vilja få hjälp och stöd med att söka medel från
fonder och stiftelser för att inreda sin lägenhet med de basala möbler man behöver. Det är skönt
att kunna låsa dörren om sig och bara vara i fred verkar de flesta tycka.

Det är modernt och fräscht. Jättebra på alla sätt och vis.
Något som majoriteten av de intervjuade lyfter med boendet förutom den egna lägenheten, är
den sociala biten. Det är positivt att det finns sällskap och att det finns kunnig och trevlig
personal tillgänglig. De gemensamma utrymmena får i stort sett högt betyg – det är fint och
fräscht med modern en känsla. Två av de intervjuade som uppskattar att läsa betonar att det är
positiv att kunna läsa dagstidningen. Gemensamt TV-tittande uppskattas även av många även
om några tycker att det pratas lite för mycket. På ena boendet äter man tillsammans under
helgerna då personalen lagar mat vilket uppskattas. I det andra boendet brukade man förut
laga mat tillsammans – något som flera av de tillfrågade saknar. Det är en stor försämring mot
hur det var förut, anser en av brukarna.
Ytterligare något som försämrats i det ena boendet är enligt flera av de intervjuade är
tillkomsten av flera regler i de gemensamma utrymmena. Enligt de boende får man inte
11
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Lägenheten är välplanerad och fin. Jag tycker särskilt mycket om balkongen och
utsikten.

använda spisen och ugnen i köket. Vidare får man inte äta middag senare än kl 18. Dessutom
måste alla gå in till sig 19.45 på kvällen.

Det brukade vara 21.00 förut. Sedan blev det tidigare och tidigare. Och nu är det
kvart i åtta. Vi fick ingen förklaring. Plötsligt var det bara så.

Det är olika regler för olika personer tycker några av de tillfrågade. Någon får använda spisen och
tvättmaskinen, andra inte.
En boende säger också att alla som bor där mår lite olika. Hen är helnykterist berättar denna
person, vilket lämnar utrymme för tolkning. Vi tänker att det kanske kan vara så att någon dricker
alkohol i den egna lägenheten och sedan vistas i de gemensamma utrymmena vilket kan besvära
någon eller några av de medboende.

För övrigt menar flertalet i detta boende att det numera är för många olika regler där. En person
påpekar att det är olika regler för olika personer. Samma regler ska gälla för alla menar hen.
Lånedatorn är trasig uppger även denna person och skulle vilja slippa tjata på personalen om att
få använda deras.
Vad tycker brukarna om maten på boendet? Som tidigare nämnts svarar mer än hälften i det ena
boendet att de skulle vilja laga mat tillsammans som de gjorde förut.
Förut när vi lagade mat tillsammans var den jättefin. Den nya personalen lagar inte
mat, de har inte en sådan utbildning.
En av de intervjuade betonar flera gånger under intervjun att det är en stor försämring att man
inte lagar mat ihop. Hen tycker själv om att laga mat men gör det hellre med de andra. Det är
trevligare att äta ihop också än att äta själv. En av de intervjuade tycker att den gemensamma
måltiden var höjdpunkten på dagen. Maten är bra men aptiten varierar, tillägger en annan av de
intervjuade.

12
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När det gäller frågan om de boende skulle vilja förändra något i de gemensamma utrymmena
svarar mer än hälften i det ena boendet att de skulle vilja laga mat tillsammans som de gjorde
förut. Det var höjdpunkten på dagen, minns en de intervjuade.

1.2 BRUKARREVISORERNAS REFLEKTIONER BOENDEMILJÖ
Vår uppfattning är att i stort sett alla är nöjda med sina lägenheter vilket är positivt. Att kunna
låsa dörren om sig är något som flera nämnt som viktigt. Den sociala biten är något som flera av
de intervjuade har lyft – det uppskattas att det finns sällskap i närheten av hemmet och att det
finns personal att fråga om hjälp ifall det skulle behövas.
Flera av de intervjuade tar upp att det är för många regler i det ena boendet och att det
uppfattas som att reglerna inte gäller för alla. Möjligtvis finns det ett behov av att ta upp detta
med reglerna och förklara samt motivera varför reglerna har uppkommit. Ifall reglerna
individanpassas kan det vara bra att ta upp även det. Två av åtta har antytt att de tycker att det
är en smula obehagligt att andra har druckit alkohol och sedan vistas i de gemensamma
utrymmena. Vi får uppfattningen att de inte har nämnt detta till personalen. Kanske är det något
att ta upp på husmötena och vara tydliga kring vad det är som gäller.
Att det finns en fungerande lånedator samt fungerande hushållsapparater i köket efterfrågas av
de boende. Detta torde vara relativt enkelt att åtgärda.

När det gäller maten kommenterar vi det vidare under temat ”aktiviteter” då vi är av
uppfattningen att matlagning kan ses som en viktig vardagsaktivitet.

2. AKTIVITETER
Flera av de tillfrågade går till aktivitetslokalen Bryggan. De flesta är där två dagar i veckan medan
en av de intervjuade berättar att hen är där måndag till fredag. De som inte går dit säger sig vara
sysselsatta med annat, inte har råd att äta lunch där eller tycker att lokalerna känns instängda
och att det ändå inte finns något särskilt där att göra. Majoriteten av de som går dit verkar dock
vara nöjda med att vara där. Annan sysselsättning som nämns är promenader, träning, läsning,
TV-tittande och umgänge med de andra på boendet. Någon tycker att dagarna är väldigt tråkiga
och att varje dag är den andra lik medan någon annan säger sig vara nöjd med sin aktivitetsnivåoch sysselsättning. En av de intervjuade säger att hen vill komma igång mer och komma ut i jobb.
En person skulle gärna gå ut mer men tycker inte om att gå ut i närområdet på egen hand:

13
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Någon nämner att det vore önskvärt med flera jämnåriga i boendet. Detta är kanske inte lika
enkelt att ordna. Kanske finns ett behov bakom detta önskemål- att umgås med jämnåriga. På
vilket sätt kan personal stötta och motivera brukarna att skapa sociala kontakter utanför
boendet?

Jag gör inte så mycket om dagarna. Jag kan inte gå ut så ofta som jag vill.
Det är så jobbigt att bli uttittad och att de skriker efter mig.
Vad gäller gemensamma aktiviteter svarar de flesta på det ena boendet att de inte har några
gemensamma aktiviteter. Ibland lånar de boende film, berättar en intervjuad, men säger att hen
hellre ser på TV inne hos sig. Några andra svar från detta boende var att man tittar på nyheterna
tillsammans och fikar men att det utöver det inte finns något särskilt man gör ihop. De brukade
göra fler saker ihop förut nämner flera personer. Bland annat nämns sångstund, grillning och
matlagning vilket var uppskattade inslag i vardagen.
I det andra boendet svarar de tillfrågade att de gör utflykter tillsammans och tar promenader.
Jag brukar promenera med personalen. De frågar vad jag vill göra.
Jag känner att de bryr sig.

Denna person nämner även att hen skulle vilja komma igång med någon form av sysselsättning.
Vi undrar om det finns fler förslag och önskemål på gemensamma aktiviteter.

Ytterligare en person skulle vilja promenera mer beroende på årstid. Vara ute mer i naturen
säger någon annan. Utflykter, särskilt under sommaren, föreslår en brukare som gärna skulle vilja
åka in till stan någon gång då och då och gå på konditori. Sångstunden som de hade en gång i
veckan förut var trevlig nämner även denna person som tycker att de borde ha det igen.
En annan av de tillfrågade berättar om sitt politiska intresse och skulle gärna vilja gå på
föreläsningar i ämnet. En person som är tämligen aktiv på vardagarna och även helgerna uppger
sig inte ha direkt behov av några gemensamma aktiviteter men tillägger att hen skulle vilja
besöka museer i större utsträckning.
Vi ställde även frågan om det finns någon att vända sig till ifall denne skulle vilja göra något
utanför boendet. Några svarar att de skulle kunna vända sig till sin kontaktperson. Andra säger
sig inte ha behov av fler aktiviteter då de har nära och kära att som de umgås med. Övriga
14
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Jag skulle vilja att de anpassade aktiviteter efter årstiderna. Jag vill inte gå ut och
promenera mitt i vintern. Sen skulle jag vilja gå på café. Ha sångstund som vi hade
förut.

kommer inte kommer på något de skulle vilja göra utanför boendet.

2.1 BRUKARREVISORERNAS REFLEKTIONER AKTIVITETER
Det framkommer att det finns en önskan bland de boende om fler aktiviteter på dagarna. Det
finns önskemål om att göra saker tillsammans, gå promenader, åka in till stan och ta en fika, gå
på museer, göra utflykter under sommaren, grilla och så vidare. Plocka upp sångstunden som
boendet arrangerade förut och som var ett populärt inslag. Utöver gemensamma aktiviteter på
boendet nämner några personer att det finns saker de skulle vilja göra utanför boendet men att
de saknar stöd och sällskap. Att anpassa aktiviteter efter årstiderna tas upp av de boende och
det tycker vi att det finns en poäng med.
Något som flera personer i det ena boendet nämner att de saknar sedan tidigare är att
gemensam matlagning. Vi uppfattar att laga mat ihop och att äta tillsammans var en höjdpunkt
på dagen. Anledningen till att detta ändrades blev inte riktigt förklarat för brukarna. Förslagsvis
inför man gemensam matlagning igen eftersom det var en uppskattad aktivitet. Ge även de
boende en förklaring till varför detta togs bort.

Bryggan besöks av flera och är uppskattat.
Vi revisorer vill även föreslå att man undersöker om man kan streama intressanta TV-program
och filmer, förslagsvis från svtplay. Stockholm bjuder på många kostnadsfria aktivieter, här finns
mer information : http://gratisistockholm.nu/
’

3. DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE
På frågan om den intervjuade anser att denne får bestämma över saker som är viktiga hemma
svarar hälften ja, tre delvis och en person nej. En av de som svarar ”delvis” säger:

Jag bestämmer över min lägenhet men i de gemensamma utrymmena känner jag inte
att jag får vara med och bestämma.
15
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Det finns som tidigare konstaterats önskemål om att göra fler saker, gemensamt och på egen
hand med hjälp av personal. De boende har själva flera förslag på aktiviteter vilket vi tycker är
positivt. Vi reflekterar över hur man kan möta behovet hos den boende att komma ut och göra
saker själv med stöd av någon. Informeras det om att den boende kan söka kontaktperson från
kommunen?

Personen som svarar nej menar att man måste göra som personalen bestämmer. En av åtta
tillfrågade känner till vad en SIP är. Ingen har för närvarande någon SIP och vill inte heller ha det.
”Jag vill ha ett enkelt liv” menar en av brukarna. Sex av åtta uppger att de har en
genomförandeplan. En av de två som svarat att denne inte har en genomförandeplan (än) är att
hen är placerad på boendet för närvarande samt har bott där en kortare tid. Den boende uppger
dock att hen samtalar mycket med personalen och berättar vad som i dagsläget behövs hjälp
med.
Fem av de sex som har svarat att de har en genomförandeplan har känt sig delaktiga i
upprättandet av den. Den person som svarar nej upprepar att man måste göra som personalen
säger. Av de sex personer som har en genomförandeplan säger alla utom en att den är aktuell.
Den person som inte tycker att den känns aktuell vill minnas att den skulle ha uppdaterats för
några månader sedan.
Majoriteten av de tillfrågade tycker att husmötena som hålls på boendet är bra. De boende
svarar att ”man kan säga vad man tycker, personalen lyssnar på oss”, ”de är trevliga och bra,
personalen ger raka svar”. Tre personer anser däremot att de inte är så givande - att man tar
upp samma frågor om och om igen utan att någonting händer. En person upplever att man inte
vågar säga vad man tycker när personalen lyssnar.

3.1 BRUKARREVISORERNAS REFLEKTIONER DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE
Det är positivt att så många känner att de får vara med och bestämma över saker som är viktigt
hemma. Vi anser att det är ett mycket gott betyg till boendet. Likaså tycker vi att det är
föredömligt att boendet regelbundet håller husmöten - ett viktigt forum som kan bidra till att
öka de boendes upplevelse av delaktighet och inflytande. En majoritet av de tillfrågade är
positiva till husmötena. Det framkommer emellertid att det bland de boende finns en osäkerhet
och rädsla för att uttrycka åsikter inför personalen samt att det som tas upp under mötena inte
leder till någon förändring. Som vi revisorer uppfattar det är husmöten i huvudsak till för att
skapa förutsättningar för ökat brukarinflytande och för att ge de boende möjlighet att vara
delaktiga i beslut som rör boendet. Det är också då personalen ges tillfälle att informera de
boende om sådant som påverkar dem.
Husmötena är som vi tidigare konstaterat till för de boende men vi får uppfattningen att de
16
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Vi som bor här brukar prata innan men sen vågar vi inte säga något ändå.

boende känner av en viss maktobalans mellan personal och boende. Här vill vi kommentera att
det finns en given ojämlikhet i situationen i sig, mellan de som ger omsorg och stöd och den som
får omsorg och stöd. I frågan om husmötena och att någon uttrycker att hen inte vågar göra sin
röst så undrar vi om det kan finnas en poäng med att det finns möjlighet att lämna in åsikter
anonymt.

Att så pass många av de intervjuade känner till sin genomförandeplan är något vi upplever som
mycket positivt. Positivt är också att den är, vad vi förstått, relativt nyupprättad. Av egen
erfarenhet är vi revisorer av uppfattningen att det kan vara värdefullt att även mål, drömmar och
intressen noteras i genomförandeplanen. Genomförandeplanen bör vara ett levande dokument
som speglar både den boendes hjälpbehov och intressen så att den boende inte bara får hjälp
med saker den behöver utan även får göra roliga och uppiggande saker som denne mår bra av.
Vi föreslår att den boende har minst ett ”socialt boendestöd” i veckan där den boende
bestämmer vad som ska göras tillsammans med någon i personalen alternativt ansöker om en
kontaktperson utanför boendet. Informera de boende att de kan ansöka om detta och erbjud
stöd för de som önskar att göra detta. Att få komma ut och göra roliga saker ökar såväl
välbefinnandet som självförtroendet och självbestämmandet. Vi revisorer har erfarenhet av att
har man exempelvis varit LPT:ad (Lagen om psykiatrisk tvångsvård) på slutenvården några gånger
då man kan bli tillsagd vad som ska göras, så förlorar man en del av sitt självbestämmande. Att
återigen få bli en person vars åsikt räknas och respekteras är viktigt för återhämtningen.
Vi brukarrevisorer är av uppfattningen att det kan finnas en ”risk” eller problematik med att bo i
ett särskilt boende under en längre tid. Det är lätt hänt att brukaren ”fastnar” i boendet. Världen
krymper till att omfatta boendet, kanske träfflokalen och det närliggande centrumet. Att allting
tillhandahålls av boendet kan leda till att den boende inte gör så mycket utanför boendet. Detta
är något revisionsteamet har erfarenhet av och därför vill betona att det finns stora fördelar med
att skapa rutiner och att odla kontakter utanför boendet. Att ha en vän som gillar en och vill
umgås för att denne vill jämfört med att bara ha ”professionella kontakter” såsom en
boendestödjare eller personal, är helt annorlunda och gör mycket för självkänslan. En början till
sådan aktivering kan vara att bjuda in brukarorganisationer eller andra föreningar till boendet
där de berättar om sin verksamhet och ger möjlighet till de boende att ta kontakt.
Givetvis kan den boende ha utbyte av en bra kontakt med en boendestödjare eller personal och
17
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På husmötet behöver de boende få känna att de kan påverka, att deras åsikter förvaltas och
leder till förändring såvida det kan vara till gagn för de boende och genomförbart för personalen.
För att öka upplevelsen av att mötena är meningsfulla kan de boende involveras i att sätta
agendan för mötet. Vi föreslår att detta införs om det inte redan görs.

då forma en långvarig och meningsfull relation. Men det faktum att boendestödjaren eller
personalen är anställd och ska stödja och hjälpa den boende men har vissa skyldigheter i att se
till att den boende mår bra skiljer kontakten från en ”vanlig” vän. Om personalen ser att den
boende mår dåligt kan de tillkalla sjuksköterska eller vidta andra åtgärder som de är förpliktigade
att göra då det ingår i deras arbetsuppgifter. Likaså kan brukaren exempelvis inte ”släppa
kontrollen” och gå ut en kväll och bara ha roligt med en i personalen. Att det ofta är ett lyft att
ha någon att umgås med som gör det för att denne vill, innebär inte att personal är dålig. Men
återigen, det finns professionalism hos personal som inte finns i en ”vanlig” relation. Därför
skulle vi gärna se att de boende uppmuntras till kontakter utanför boendet.
Vi vill också kommentera att det kan finnas språkliga barriärer som kan leda till osäkerhet och
otrygghet. Vi brukarrevisorer kan till exempel lätt föreställa oss att om den boende inte förstår
språket som används i boendet kan normala interaktioner bli svåra att tyda och kanske också
göra att man inte känner sig rättvist behandlad samtidigt som konflikter kan vara svåra att förstå.
Vi rekommenderar därför att när man anställer personal har detta i bakhuvudet. Personal som
förstår den boendes hemspråk kan hjälpa till att tolka och hantera situationer som kan uppstå på
grund av brister i kommunikationen om behov. Boendet är ändå brukarens hem där denne
tillbringar mycket tid. Att då kanske inte kunna göra sig förstådd eller inte förstå vad som händer
måste vara väldigt obehagligt, det skulle vi i revisionsteamet i alla fall tycka. Att det finns
språkliga barriärer är enligt oss en orsak till att personer med denna problematik inte kan vara
delaktiga på samma sätt som andra.

Vi undrar hur brukarna upplever sina kontaktpersoners bemötande. Majoriteten svarar kort att
det är bra, några svarar att det är både och: att den ena är bra medan den andra inte är fullt lika
bra:

Den ena tycker jag är väldigt negativ mot mig. Istället för att vara stöttande och ge
positiv feedback när jag gör något bra får jag negativa kommentarer. Att jag skulle
ha gjort det och det istället.

En annan förklarar att ”Jo, de är snälla och bryr sig men ibland kan de lägga sig i privatlivet lite för
mycket. Men när jag säger ifrån respekterar de det”. De har inte gjort något direkt fel tycker en
av de intervjuade som tillägger att hen inte heller upplever att de är helt ärliga. En intervjuad
uttrycker en stark negativ synpunkt och en person vill inte svara på frågan om ur de upplever
personalens bemötande överhuvudtaget.
18
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4. BEMÖTANDE

Ett gott bemötande enligt de intervjuade innebär att man är förstående och visar hänsyn för att
alla människor är olika. Vidare att det är viktigt att hälsa ordentligt, vara trevlig och ha en positiv
attityd. Vi vill också gärna veta vad de boende tänker kring att vara respektfull. Vad innebär det?
Några av svaren är att det innebär att lyssna till punkt innan man svarar tillbaka, att inte prata illa
om andra och att visa hänsyn för ups and downs. Hur upplever brukaren personalens bemötande
ur denna aspekt, bemöter personalen denne med respekt? Två svar vi får är:
Ja, det tycker jag. Fast ibland pushar de för mycket och då hänger jag inte med.
Ja, men det kan bli lite för mycket. Det är bra att det är vuxen personal så att de tål
att jag säger ifrån, förklarar ytterligare någon.
En annan intervjuad säger ”inte alla, de finns de som gör sura miner”. Vissa i personalen bryr sig,
menar en av de tillfrågade, ”inte alla”.

Fyra av åtta uttrycker sig positivt vad gäller upplevelsen att få stöd att leva ett självständigt liv så
långt det går. Två personer är av negativ åsikt. En person förklarar att hen inte vill leva ett
självständigt liv eftersom hen inte klarar av det och ytterligare en person tycker sig inte säger
behöva något särskilt stöd. Tre av åtta tycker sig få mer stöd och hjälp när de mår dåligt, två
personer svarar att det varken är mer eller mindre. Två svarar inte på frågan och en person
uttrycker en negativ åsikt. Vi märkte när vi ställde frågan att begreppet självständigt liv var
otydligt. Hälften av de tillfrågade anser att det finns ett bra samarbete mellan personal och
sjukvård. Av de resterande fyra svarar två att de inte riktigt vet. Övriga två förklarar att hen
brukar ta kontakt med vården själv och den andra personen säger att det inte är ”så värst bra”.

4.1 BRUKARREVISORERNAS REFLEKTIONER BEMÖTANDE
När det gäller personalens bemötande har nästan alla något positivt att säga. Vissa uttrycker
både positiva och negativa åsikter. De som är positiva svarar dock kortfattat medan de som är
negativa har längre utläggningar. Positiva saker som nämns är att personal är snälla och bryr sig.
Personalen är bra och tydlig tycker till exempel en av de intervjuade. Det anses också som

19

BRUKARREVISION2017ALBYNORRHAGEN

En av de boende berättar om en händelse då denne upplevde att personal inte visade respekt.
Det har satt sina spår får vi revisorer intrycket av och påverkat den boendes förtroende och tillit
till personalen.

positivt när personalen respekterar att den boende säger ifrån. Några intervjuade lyfter fram
personalens bemötande lite extra.
De som är mer negativa uttrycker enligt oss åsikter utifrån hur den boende uppfattar och
förhåller sig till personalen. Det förefaller som om den boende ser personalen som auktoritär, att
de har all makt och att man inte ska opponera sig för mycket för då kan man bli tvungen att
flytta. Den boende förstår inte personalens agerande fullt ut och efterfrågar kanske inte heller en
förklaring. Vi undrar om det är möjligt att byta kontaktperson om den boende skulle önska?
Enligt vår uppfattning finns det alltid en risk för maktförskjutning på boenden av det här slaget .
Det kan uppstå en vi-och-dom-känsla som kanske inte alltid gynnar varken personal eller
brukare. Att få in en reflekterande struktur i personalens arbete och även få stöd och ledning i
detta är något som vi revisorer tror på.

När det gäller begreppet ”självständigt liv” tolkar vi alla det utifrån vad vi själva anser vara
”självständigt”. Begreppet har många olika dimensioner. På frågan om de boende tycker att de
får hjälp och stöd att leva ett så självständigt liv som möjligt svarar majoriteten att får de någon
form av hjälp så klarar de att leva så självständigt som de vill.
En reflektion: boendena är både någons hem och någons arbetsplats. Det finns anledning till att
en person har beviljats plats i ett särskilt boende och ibland kan det finnas behov eller
nödvändighet att personalen behöver ta över och fatta beslut. Önskvärt är att detta sker på ett
sådant sätt att brukaren delges information och även får veta vad som motiverat beslutet så att
detta blir tydliggjort så långt det går.

5. TRYGGHET
De flesta känner sig trygga i sitt boende. Men:
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Vi reflekterar över informationsförmedling och kommunikation i allmänhet: Hur har exempelvis
informationen kommunicerats vad gäller de många reglerna som uppkommit i ena boendet? Har
de förklarats på ett tydligt sätt och motiverats med argument? Ett gott bemötande och en
respektfull attityd enligt de svar vi har fått, är att hälsa ordentlig, ha en positiv attityd, vara
trevlig, visa hänsyn till ups and downs, visa förståelse för att alla människor är olika. Någon säger
att det behövs social kompetens för att arbeta på boendet, vilket de flesta i personalen sägs ha.

Jag trivs bra i min lägenhet men den är bara ”lånad”. De kan säga när som helst att
jag måste flytta.

Så svarar en av de tillfrågade på frågan om hen känner sig trygg på boendet. (Vi återkommer till
detta under ”Brukarrevisorernas reflektioner”).
Vi undrar vidare om den boende känner sig trygg med personalen? Hälften av de intervjuade
svarar ja medan andra är mer tveksamma. Sex av åtta känner sig trygga med de andra brukarna.
En person svarar att det inte alltid är så lätt att förstå vad det är som händer och vad som sägs
och en person förklarar att:

Vi är inte som en enda stor familj här. Det här är inget kollektiv.

Jo, trygghet finns men jag brukar inte vara där. Det känns instängt. Sen brukar det
vara stökigt utanför med en massa ungdomar.

Av en annan person får vi höra att någon tänt eld på en bil utanför träfflokalen. Bryggan fyller sin
funktion menar en annan av de intervjuade:
Dit går man inte för att känna sig trygg utan för att ha någonstans att gå.

Om det skulle uppstå en konflikt eller problem av något slag mellan brukarna anser sex av de
åtta intervjuade att de kan vända sig till sin kontaktperson/en av sina kontaktpersoner. En säger
sig inte gärna ta upp problem med personalen. En person ville inte svara på frågor om
personalen över huvudtaget.
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De allra flesta känner sig trygga i lägenheten och poängterar att det finns en dörr att låsa om sig.
Flera tillfrågade säger sig vara försiktiga med vem de släpper in i lägenheten. En person tycker
det är för lyhört på nätterna och upplever de nattliga ljuden som skrämmande. En annan person
känner sig trygg förutsatt att persiennerna är neddragna. Hur är det med trygghetskänslan på
Bryggan?

5.1 BRUKARREVISORERNAS REFLEKTIONER TRYGGHET
Tanken slår oss att en del av de boende har varit – eller varit på väg att bli – bostadslösa innan de
kom till boendet. Det kan kanske ge svar på varför man känner otrygghet med sin
boendesituation och tror att man kan bli tillsagd att flytta när som helst. Vi tänker oss att en
enkel lösning här kan vara att föra återkommande samtal med brukarna där man försöker
förklara att man inte kan bli uppsagd från boendet utan speciella skäl – något slags trygghets
skapande småprat.

Ja, jag känner mig trygg med personalen. Kanske inte med alla.

En person menar att det inte går att få rätt mot personalen: Personalen gör eller säger något,
brukaren säger eller gör något tillbaka och allt utmynnar i att personalen säger: ”Du började det
här”. ”Skrik mår ingen bra av”, får vi vidare till svar. En annan menar att man måste göra som
personalen säger. Det kan vara till hjälp här att inte hålla så hårt på roller och på vem som har
rätt eller fel utan sträva efter att nå en lösning på konflikten. Vi undrar om en kurs i
konflikthantering för personalen kunde vara någonting att fundera på. Om inte annat för att öka
kompetensen på detta område. Vi tänker oss att det skulle kunna finnas en person utanför
personalgruppen som brukarna kunde vända sig till när det uppstår problem, någon som kunde
medla. En kurator eller psykolog knuten till boendet är ett förslag, ett annat att man begagnar sig
av peer support eller medarbetare med brukarerfarenhet som kommer två till tre gånger per
månad.
Vidare reflekterar vi över det faktum att bara hälften entydigt svarar att de känner sig trygga
med personalen och kom fram till att det kan ha att göra med det maktförhållande som finns
mellan personalen och brukarna i en vårdsituation. Återigen vill vi understryka vikten av att
motivera beslut och säkerställa att detta också når fram till brukaren. Observera att sex personer
av åtta känner att de kan vända sig till sin kontaktperson ifall det skulle uppstå någon form av
konflikt, vilket vi tycker är positivt.
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Det svarar en av de intervjuade på frågan om denne känner sig trygg med personalen. Nu är det
säkert inte möjligt att känna sig trygg med ”alla” men även här går det förmodligen att på något
sätt understryka att ”du kan prata med mig”. Vi tror också att det är viktigt att förklara att man
kan vända sig till personalen när det uppstår problem eller konflikter utan att behöva vara orolig
för att drabbas av repressalier. Detta med tanke på att en person vägrar svara på frågor om vad
hen tycker om personalen överhuvudtaget och ger ett intryck av att vara orolig för vad det skulle
kunna leda till.

För att öka känslan av trygghet tänker vi revisorer att samtalsstöd utifrån skulle kunna underlätta
konflikthanteringen. En tätare kontakt med biståndshandläggaren är också en idé, att hen
genomför ett årligt uppföljningsmöte med brukaren. Även om vi är medvetna om att det inom
socialpsykiatrin är vanligt att det är anhöriga som sköter kontakten med biståndshandläggaren så
tänker vi oss att effekten skulle kunna bli en tätare relation med handläggaren så att man får en
känsla av att ha ”någon att vända sig till” om man känner att man inte kan prata med sin
kontaktperson. Till exempel inom äldreomsorgen är det ju vanligt att brukarna kontaktar
biståndsbedömaren om man är missnöjd med personalens insatser eller bemötande.
Närområdet påverkar brukarnas trygghetsupplevelse om än på lite olika sätt. Någon känner sig
otrygg på grund av många ungdomar och ”högljuddhet” kring boendet och träfflokalen medan
någon å andra sidan känner sig trygg i den multikulturella miljön. Vi har konstaterat att närmiljön
skiljer sig mycket åt mellan de båda boendena. Det ena ligger i ett stökigt centrum och det andra
i ett lugnt villaområde där brukarna mest oroar sig för insyn utan persienner.
Flera av de intervjuade påpekar att personalen är bra på att ge stöd för att hantera den yttre
otryggheten. Många nämner att de känner sig trygga i sina lägenheter – de kan låsa om sig och
släpper inte in okända. De känner sig även trygga med de andra brukarna. Någon känner
otrygghet när det kommer vikarier. Känslan av oförutsägbarhet kan vara orsaken till detta:
rutiner rubbas och man tvingas nöja sig med någon man inte känner. Viktigt för trygghetskänslan
är att ”personalen bryr sig”, säger en person.
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Vad gäller skillnader mellan kvinnors respektive mäns svar kring trygghet/otrygghet är endast två
av åtta informanter män, resten är kvinnor. Det blir därför missvisande med en analys och
tolkning ur denna aspekt varför vi inte kunnat göra en sådan jämförelse.
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Under analysdelen med rapporten uppstod diskussioner i revisionsteamet kring de begrepp som
vi har utgått ifrån i vår intervjuguide. Dessa begrepp är vanligt förekommande i styrdokument
och målsättningar för verksamheter som exempelvis ett särskilt boende. Det väckte tankar om
att konkretisera vad de olika begreppen innebär. Vi har tagit dessa för självklara men då vi
diskuterade detta i teamet insåg vi att dessa begrepp betyder olika saker för olika personer. Vi
rekommenderar att man inom verksamheten diskuterar och konkretiserar nyckelbegrepp i de
egna styrdokumenten och hur man praktiskt arbetar för att förverkliga sin vision och uppfylla sitt
uppdrag så som det är formulerat.
Det kan vara värdefullt att lägga ner mer tankearbete kring vad som i grunden stärker en viss
individ; psykiskt, fysiskt, emotionellt och mentalt. Med välmenande personal och ett fortsatt gott
arbete ökar chansen för att verksamhetens målsättning förverkligas – för varje individ.
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Vår uppfattning är att majoriteten av de boende är nöjd med lägenheten och att även
gemensamhetsutrymmena upplevs som trivsamma och ändamålsenliga. Flera av de boende
nämner att de känner att personal bryr sig om dem och är hjälpsamma. Vi anser att det är
mycket positivt att så många vet om att de har en genomförandeplan och har känt sig delaktiga i
upprättandet av den. Det är annars vår erfarenhet att i de flesta boenden vi gjort brukarrevision i
är det snarare regel än undantag att knappt någon känner till att de har en genomförandeplan.
Det första steget för att individen ska få ett bra stöd är därför påbörjat. Ett önskemål som många
nämner är fler aktiviteter, både gemensamma som boendet arrangerar och aktiviteter på egen
hand med stöd av någon i personalen. Vi uppfattar även att det kan finnas behov av tydligare
kommunikation och att personal motiverar exempelvis de regler som gäller för boendets
gemensamma utrymmen. Några förmedlar även osäkerhet kring vad som gäller för den egna
lägenheten vilket skapar otrygghetskänslor.

Boendemiljö
 Informera och hjälpa den boende att söka medel för möbler i lägenheten i de fall det
finns behov
 Se till att det finns en fungerande lånedator, åtgärda ickefungerande hushållsapparater i
det gemensamma köket
 Diskutera vilka förhållningsregler/trivselregler som gäller i de gemensamma utrymmena.
Om någon exempelvis vistas i TV-rummet och är alkoholpåverkad, vad gäller då?

Aktiviteter
Önskemål om gemensam matlagning
Önskemål om fler gemensamma aktiviteter såsom sångstund, grillning, museum.
Anpassa aktiviteter efter årstid
Att hjälp den boende att ansöka om kontaktperson hos kommunen i de fall det finns
behov
 Går det att streama film, till exempel SVT play i gemensamhetsutrymmena?
 Botanisera i utbudet av kostnadsfria aktiviteter i Stockholm:
http://www.gratisistockholm.nu

Delaktighet och inflytande






Ett socialt boendestöd en gång i veckan där den boende bestämmer vad som ska göras
Uppmuntra till att den boende skapar sociala kontakter utanför boendet
Att bjuda in brukarföreningar till boendet så att de kan informera om sin verksamhet
Involvera de boende i att sätta agendan för husmötena
Kan man rekrytera personal som talar de boendes hemspråk så att även de kan göra sig
förstådda och förstå andra?
 Inkludera intressen, drömmar och framtidsmål i genomförandeplanen
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Bemötande
 Ge personalen möjlighet att reflektera över maktförhållandena mellan boende och
personal
 Finns det möjlighet att byta kontaktperson ifall brukaren upplever att det inte fungerar så
bra?

Trygghet
 Ge mer information om vilka regler som gäller för boendet. Om den boende hamnar i
konflikt med personalen – finns det någon risk för vräkning/förflyttning till annat boende?
 Erbjuda möjlighet till samtalsstöd, någon/några gånger per år, till exempel
psykologkontakt, kurator eller peer support: http://www.nsph.se/projekt/peer-support/
 Ha ett årligt möte med biståndshandläggare med uppföljning av den boendes situation
 Ge personalen möjlighet till handledning och vidareutbildning i ämnen som exempelvis
konflikthantering

 Konkretisera begrepp som används i verksamhetsplaner och policydokument; förslagsvis
kan man använda en ”kortlek” med olika begrepp personal kan reflektera över och
diskutera
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Övrigt verksamhetsutveckling

BILAGA1

INTERVJUFRÅGOR SÄRSKILT BOENDE,
Alby och Norrhagen, Botkyrka kommun
Förnamn:
Ålder:
Kvinna Man
Hur länge har du bott här?

BOENDEMILJÖ
1.
2.
3.
4.
5.

Vad är bra med din lägenhet? Mindre bra?
Vad är bra med de gemensamma utrymmena? Mindre bra?
Om du fick ändra något i din lägenhet, vad skulle det vara?
Om du fick ändra något i gemensamhetsutrymmena, vad skulle det vara?
Vad tycker du om maten på boendet? Finns det något du skulle vilja ändra på när det gäller
maten? Vad i så fall?

6. Hur ser en vanlig dag ut för dig? (sysselsättning av något slag – praktik, arbete, studier)
7. Deltar du i de gemensamma aktiviteterna som boendet arrangerar? Om ja, vad tycker du om
utbudet? Om nej, vill du berätta lite varför?
8. Har du önskemål eller funderingar på något annat som du skulle vilja göra?
9. Om du skulle vilja delta i någon aktivitet utanför boendet (även utanför Träfflokalen Bryggan),
finns det någon du kan vända dig till för att berätta om ditt önskemål och få stöd att gå vidare?

DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Känner du att du får bestämma saker som är viktiga för dig hemma? Ge gärna exempel!
Känner du till vad en SIP är? Har du en SIP? Om nej, skulle du vilja ha det?
Om du har en SIP – kan du berätta lite om det? Vad fungerar bra? Mindre bra?
Har du och personalen gjort upp en genomförandeplan?
Om ja, på vilket sätt var du delaktig i upprättandet av planen?
Om ja, känns den aktuell? Om nej, varför inte?
Vad tycker du om husmötena? Känner du att du att du kan uttrycka vad du tycker och att de som
jobbar på boendet lyssnar på dig?
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AKTIVITETER

BEMÖTANDE OCH KOMPETENS
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Hur upplever du din kontaktpersons/dina kontaktpersoners bemötande?
Vad gör hon eller han som är bra? Vad är mindre bra?
Vad tycker du är ett gott bemötande/hur vill du bli bemött?
Pratar personalen med dig så att du förstår vad de menar?
Känner du att de som arbetar här bemöter dig på ett respektfullt sätt? Om nej, varför inte?
Vad tycker du är ett respektfullt bemötande?
Tycker du att du får stöd och hjälp att leva ett så självständigt liv som du vill? På vilket sätt? Om
nej, varför inte?
24. Tycker du att du får mer stöd och hjälp av personalen när du mår dåligt? Om ja, kan du ge något
exempel?
25. Tycker du att de som arbetar på boendet samarbetar med sjukvården – både vad gäller det
fysiska och det psykiska? Att de pratar med varandra och har koll på vad som görs och vad som
behöver göras för att du ska må så bra som möjligt?

26. Känner du dig trygg med personalen? Vad är det som gör att du känner dig trygg? Om inte, skulle
du vilja berätta lite om det?
27. Känner du dig trygg med de andra som bor här? Vad är det som gör att du känner dig trygg? Om
inte, vad tror du att det beror på? Vad skulle kunna öka känslan av trygghet?
28. Känner du dig trygg i din lägenhet? Om inte, varför tror du att det är så?
29. Tycker du att det känns tryggt att vistas i gemensamhetsutrymmena? Om inte, vad tror du att det
beror på?
30. Tycker du att det känns tryggt att vara I träfflokalen Bryggan? Om inte, vad tror du att det kan
bero på?
31. Känner du att du kan vända dig till din kontaktperson eller någon annan i personalen om det
skulle uppstå problem/konflikter? Om inte, varför?
32. Om du skulle få problem med någon av de som bor här, skulle du kunna ta upp det med någon?
Med vem i så fall?
33. Om du skulle få problem med någon som jobbar här, skulle du kunna ta upp det med någon
annan i personalen? Vem i så fall?

AVSLUTNINGSVIS
34.
35.
36.
37.

Vad vill du avslutningsvis säga om ditt boende?
Är det något specifikt du vill ändra på? Om ja, utveckla gärna.
Hur skulle du vilja att ditt framtida boende ser ut?
Då avrundar vi med en sista fråga! Har du något att tillägga? Kanske något som jag inte frågat om
men som du vill nämna?
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TRYGGHET

BILAGA2

Vad tycker DU om ditt boende?
Det vill vi gärna veta! Vad fungerar bra? Mindre bra? Har du förslag på förändringar och
förbättringar?
Vi som undrar heter Maria, Fredrik och Sylvia och vi söker dig som vill delta i en intervju där du
får chansen att berätta om dina erfarenheter och upplevelser kring ditt boende. Resultatet
kommer att sammanställas i en rapport. Vi har själva erfarenhet av psykisk ohälsa. Vi har
tystnadsplikt - inget i rapporten kommer att kunna kopplas till dig som person.
Du bestämmer själv plats och tid för intervjun (som tar max en timme).
Vi bjuder på fika vid intervjutillfället och som tack för din medverkan får du ett presentkort att
handla för på ICA Maxi (100 kr).

BRUKARREVISION2017ALBYNORRHAGEN

Din åsikt är viktig!
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BILAGA3

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Tystnadsplikt och sekretess

Denna försäkran gäller för brukarrevisorer inom RSMH, 802005-6985.
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 RSMH.
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 RSMH.
Jag har förstått att det gäller under den tid jag är uppdragstagare och för all tid därefter.

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 RSMH och att kvarvarande ersättning kan komma att ej betalas ut.

.....................................................................................
Ort och datum
.............................................………………………
Uppdragstagares namn och namnteckning
.............................................……
Uppdragstagares personnummer

…………………………………………
Bevittnat av företrädare för RSMH
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Jag försäkrar att jag kommer att återlämna alla dokument och all annan information när mitt
uppdrag är slutfört.

Sekretessbelagd information och företagshemligheter

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 RSMH 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.

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

Vidare kan anställd/uppdragstagare vid RSMH få del av sådan information som berör affärseller 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.
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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.

Brukarrevisionsprojektet

Kontakt:
Isabella Canow
Projektledare
070 420 82 62
isabella.canow@rsmh.se
Fredrik Gothnier
Teamledare Stockholm
070 420 82 59
fredrik.gothnier@rsmh.se
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Projektet pågår mellan 2015 - 2018 i regionerna Stockholm,
Skåne och Värmland och drivs med medel från Allmänna
Arvsfonden. RSMH, Riksförbundet för Social och Mental
Hälsa (RSMH) står för förvaltning och huvudman är NSPH,
Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa.

