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1 INLEDNING
1.1 FÖRORD
Denna brukarrevision är en kvalitativ studie baserad på sju individuella semistrukturerade
intervjuer. Att intervjuerna är semistrukturerade innebär att de utgår från en på förhand
utarbetad intervjuguide. Teamet bakom denna revision 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 av materialet och rapportsammanställning.
I denna brukarrevision har inte alla boende kunnat göra sin röst hörd, men vi anser att sju
intervjuer emellertid är ett tillräckligt stort antal för att få en bild av de boendes åsikter.

1.2 VAD ÄR BRUKARREVISION?
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
sådan metod är brukarrevision.
Brukarrevision är ett sätt att granska en verksamhet och dess insatser. Enligt RSMH
(Riksförbundet för social och mental hälsa) och Schizofreniförbundets definition är en
brukarrevision 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. Det
innebär att om en verksamhet vill förbättra sina insatser så är en bra väg att fråga de som
nyttjar verksamheten vad de har för åsikter. I en brukarrevision frågar man brukarna vad de
tycker är bra med insatsen, vad de tycker är dåligt och om de har förslag på förbättringar.
Resultatet sammanställs i en rapport och den innehåller bland annat revisorernas egna
reflektioner och redogör ofta för några förbättringsförslag. Brukarrevisionen görs i
kvalitetsförbättrande syfte.

1.3 FÖRDELAR MED BRUKARREVISION
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 som kan upplevas som känsliga eller svåra
att prata om. Kanske kan det även vara hoppingivande att samtala med någon som
återhämtat sig.
Det har visat sig att brukare lämnar andra svar på frågor när de ställs av brukarrevisorer än
av personal. Brukarrevisorernas unika filter bidrar också till att de ställer andra frågor, på ett
annat sätt och får andra svar. Svaren blir mer rättvisande och förbättringsområden kan
fångas upp samtidigt som personal kan stärkas av den positiva feedback som lyfts fram.
Viktigt att nämna är att den här typen av undersökningar varken kan eller ska ersätta
sedvanliga revisioner. Dock kan de bli ett viktigt komplement i verksamheters ständiga
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strävan efter att fortlöpande och systematiskt dokumentera sitt arbete. Och även i interna
och externa utvecklingsprocesser. Samt sist men inte minst - förmedla hopp om att man kan
få ett självständigare liv även om man någon gång mått dåligt och behövt extra hjälp.

1.4 METOD, VALIDITET OCH GENERALISERBARHET
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.

1.5 ETISKA ÖVERVÄGANDEN
De etiska överväganden som gjordes var; samtyckeskravet, informationskravet,
konfidenttialitet- och nyttjandekravet. Att delta i intervjuer var frivilligt, de intervjuade
kunde dra sig ur eller avbryta intervjun närsomhelst. Det stod dem fritt att efter intervjun be
brukarrevisorerna att ta bort deras svar. Dessutom skriver samtliga revisorer på avtal
om sekretess och tystnadsplikt. Det säkrar att allt som kommer fram under intervjuerna
anonymiseras och att informanternas identiteter aldrig röjs.

1.6 UPPDRAGET
Vård- och omsorgskontoret i Norrköpings kommun kontaktade NSPH:s (Nationell samverkan
för psykisk hälsa) brukarrevisionsprojekt, som RSMH driver och beställde en brukarrevision
av gruppbostaden på Orrekullavägen 16. Beställningen gjordes av Ann-Christin Briby på
Norrköpings kommun då de ville veta hur de boende upplever sina insatser.
Brukarrevisionsprojektet finansieras av Allmänna Arvsfonden

1.7 VERKSAMHETEN
Gruppbostaden är belägen på Orrekullavägen 16 i Norrköpings kommun. Huset är placerat i
ett lugnt naturskönt villaområde, med Bråviken inom synhåll, geografiskt lokaliserat i orten
Kolmården. Både busshållplatsen och tågstationen ligger på promenadavstånd från
gruppbostaden. Det tar cirka 4-5 minuter att promenera till busshållplatsen från boendet
och utökar man promenaden till tågstationen går man sträckan på cirka 20 minuter.
Boendet äger också två bilar som de ibland använder för att skjutsa de boende i.
Gruppbostaden på Orrekullavägen har plats för 16 bostadsgäster som alla har en egen
lägenhet på cirka 30 kvadratmeter - utrustade med badrum och pentry för enklare
matlagning. Gemensamhetslokaler finns; tv-rum, pingisrum, litet gym, samt många
utrymmen för att umgås eller spela spel plus två matsalar och två fullt utrustade kök - varav
ett som de boende kan använda. Hela huset är dessutom handikappanpassat, delvis
eftersom denna herrgårdsliknande byggnad tidigare var ett äldreboende. Medarbetare är
anställda som stödassistenter med olika utbildningsbakgrund enligt krav. Vardagar är
boendet bemannat med fem medarbetare dagtid, tre stycken kvällstid och två medarbetare
sovande jour på natten. På helgerna är det något färre. Boendet tar emot vuxna, både
kvinnor och män, med psykisk problematik och eventuellt även somatiska besvär. De
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nuvarande åldrarna på de boende är från cirka 30 år och uppåt. Hälsotillstånd samt
problematik varierar kraftigt.
På boendet hålls husmöten. Maten ingår i hyran och består av vissa beställda måltider resten lagas eller görs i ordning på boendet. Alla boende har en genomförandeplan där det
beskrivs vilken vård och stöd den boende behöver. Det sker minst en uppdatering per år
med läkare i öppenvården. Det finns ständigt skriftlig och muntlig uppdaterad information
om till exempel: Vilka som arbetar och när, vad det blir för mat samt mattider och
medarbetarna har även ett schema med information om vem som ska göra vad och när.

1.8 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
Efter att avtal slutits mellan Norrköpings kommun och RSMH gjorde revisionsteamet ett
inledande besök på gruppbostaden där de fick träffa enhetschefen, personalen och de
boende. Revisionsteamet såg lokalerna och lämnade en informationslapp om revisionen till
medarbetare som skulle förmedla den till de boende. Teamet formulerade sedan en
intervjuguide. Därefter besöktes boendet på nytt under en dag av samtliga i teamet och då
genomfördes alla intervjuer. Sedan återstod analys och rapportskrivning. Alla intervjuer
anonymiserades och all fakta som på något vis kunde slå fast en informants identitet togs
bort eller justerades. Rapportens teman växte fram under arbetet med rapporten och
överensstämmer inte helt med intervjuguidens. Revisionens rapport baseras på de sju
intervjuer vi fick in, alla i princip kompletta. I huvudsak hade vi manliga informanter i
åldrarna från cirka 35 och uppåt.
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2. SAMMANFATTANDE BEDÖMNING
Här följer en kort sammanfattning av resultatet av rapporten. Alla förbättringsförslagen
redovisas inte här utan för att ta del av alla förbättringsförslag se sidor 19-20

POSITIVT.
Det finns ett gott bemötande hos personal och flera intervjuade betonar det goda
bemötandet lite extra. Personalen anses vara trevliga, snälla, tålmodiga och ger kramar.
Hundarna som följer med sina ägare på besök uppskattas.
Boendet upplevs som snyggt. Rent och mysigt.
Omgivningen uppskattas.
Det personliga stödet och hjälpen anses som mycket god.
De egna lägenheterna uppskattas.
Maten är bra.
Bra att det frågas om de boende vill arbeta, studera eller gå på sysselsättningsverksamhet

ATT TÄNKA PÅ
Informera om genomförandeplanen och skriv ned även drömmar, intressen och önskemål i
den.
Önskemål om fler samtal
Önskemål om fler aktiviteter
Är prisreducering möjlig för de som lagar sin egen mat?
Få till samarbete med en dietist vid matlagning?
Tona ner den äldre stilen i lokalerna
Gör de boende mer delaktiga i rutiner och vardag
Kan de boende få gå i samtalsterapi i Öppenvården?
Lås dörren till rummet med badkaret på nedre botten
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3. RESULTATDEL
3.1 MILJÖ
På frågan hur de intervjuade upplevde gemensamhetsutrymmena på boendet på
Orrekullavägen så visade det sig att nästan alla svar var mycket positiva. Det som nämndes
som positivt var att det är rent, städat, rymligt och mysigt. Det nämns särskilt att rummen
där man tittar på TV och umgås är uppskattade. Även rökområdet nämns i positiva ordalag.
Det nämns dock några förbättringsförslag av de intervjuade. Dessa är önskemål om
panelgolv, att man vill ha ny färg i matsalsrummet- gärna grön- och att balkongerna
renoveras då de upplevs som nedgångna.
Alla intervjuade utom en är nöjda med sin egen lägenhet. Två intervjuade understryker
särskilt vikten av att ha något eget och att få egentid. Det nämns som positivt att det fanns
möjlighet att ta med sina privata möbler vid inflyttning till boendet. Städningen anses som
viktig av mer än en intervjuad. Det nämns att personal hjälper till med städning när behov
verkar finnas. En intervjuad påpekade att hen mådde bättre psykiskt när det var städat och
rent hemma.
Någon hade dock önskemål om mer städning och önskade mer hjälp att röja upp i sin egen
lägenhet. En intervjuad uppgav vidare att hen ville ha mindre lägenhet då hen ville ha
mindre att städa.
Önskemål som framkom var att det önskades mer möbler, inköp av köksutrustning till den
egna lägenheten samt möjlighet att slippa bli störd av knackningar- speciellt nattetid. Någon
önskade också möjlighet att flytta till sina föräldrars hemvistelseort.
På frågan hur den intervjuade upplever omgivningen runt boendet så upplever sex av sju
intervjuade miljön som bra, Den sistnämnda menar att det finns både bra och mindre bra
saker med omgivningen. Flera intervjuade säger att de uppskattar den natursköna miljön
och att det är lugnt upplevs också som positivt. Positivt är att kunna nyttja skogen och
markerna och vad de kan erbjuda om ”man är lite kreativ”. Busshållplatsen ligger nära. Det
är positivt då det möjliggör att ”man kan ta sig in till staden själv”.
Den enda negativa synpunkten som framfördes på omgivningen var att kyrkan ligger för
nära.
Mer än hälften av de intervjuade är överlag positiva till sina grannar. De upplever grannarna
som trevliga. Det talas om skrik bland grannar men det upplevs inte som störande. Egentid
och möjligheten att får vara ifred uppskattas och åsikten att man aldrig blir störd
framkommer.
Den enda som motiverar en negativ åsikt om sina grannar menar att grannarna på boendet
på Orrekullavägen kan uppfattas som ”fattiga eller sjuka”.
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På frågor om trygghet menar alla intervjuade utom en att det känner sig trygga på
Orrekullavägens gruppbostad. Det betonas att det känns tryggt att kunna låsa om sig och det
faktum att man inte behöver släppa in någon om man inte vill betonas särskilt. Om den
boende vill att någon utifrån inte ska ha möjlighet att besöka denne går det att säga till
personal att man inte vill ta emot besök och då släpps den besökande inte in i byggnaden.
Den intervjuade som inte känner trygghet vill inte uppge någon motivering då detta uppges
som hemligt.
Brukarrevisorernas reflektioner:
När det gäller gemensamhetsutrymmena så framhåller många intervjuade lokalerna och
rummen som bra. Städningen är viktig för många och det faktum att personal hjälper till vid
behov uppskattas. Det nämns dock några förbättringsförslag av de intervjuade. Dessa är
önskemål om panelgolv, att man vill ha ny färg i matsalsrummet och att balkongerna
renoveras då de upplevs som nedgångna. Vi revisorer instämmer i dessa förbättringsförslag
och framförallt då att balkongerna renoveras då vi tyckte att de såg slitna ut.
Vi revisorer som besökte Orrekullavägens gruppbostad för första gången får dock ett lite
annat intryck av lokalerna och gemensamhetsutrymmena än de boende. Vi upplevde att
många rum och utrymmen påminde lite om ett äldreboende. Det vi fäste oss vid var
borderna i korridoren, konsten, utformningen av trappuppgångarna, vitrinskåp med
porslinsfigurer osv. De boendes intryck av lokalerna är naturligtvis viktigare än våra men
revisorerna anser att boendet skulle ha en del att vinna på att tona ner intrycket något så att
dess prägel riktar sig till fler åldersgrupper och stilar än nu.
En annan sak vi revisorer fastnade för är att det på nedre botten fanns ett rum med badkar
som stod öppet. Vi revisorer fick ett obehagligt intryck av rummet och vi rekommenderar att
rummet hålls låst när det inte används.
Det uppskattas att de boende får möblera lägenheterna i princip som de vill. Att kunna
möblera själv gör en hel del för hemkänslan för hur man bor och detta upplever vi som
positivt.
Det var någon som stördes av knackningar. Kanske kan det vara en idé att på boendemöten
ta upp gemensamma trivselregler och motivera varför de finns så att alla är helt införstådda
med vilka regler som gäller?
Omgivningarna runt Orrekullavägens gruppbostad upplevs positivt. Vi revisorer påverkades
också mycket positivt av det natursköna läget. Fler förslag på hur omgivningarna kan nyttjas
nämns under rubrikerna Aktiviteter och Rutiner.
När det gäller hur medboende och umgänget upplevs så framkommer nästan enbart positiva
åsikter i motiveringarna. Grannarna är trevliga. Det finns dock några som är av annan åsikt
och kanske har detta att göra med att man som boende inte får en chans att välja sina
grannar utan man tilldelas en plats på Orrekullavägen. Vi revisorer är av den uppfattningen
att det är ofrånkomligt i ett boende att inte alla är nöjda med sina grannar. Vi lämnar därför
inga rekommendationer i frågan.
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Nästan alla känner sig trygga på boendet. Det upplever vi som mycket positivt och det är
möjligheten till egentid och att kunna låsa om sig och kunna få vara för sig själv som anges
som motivering. Här finns ingenting att anmärka på. De boende känner sig trygga.
Det var någon som ville ha mer möbler i lägenheten. Kanske kan denne få hjälp att söka
fondmedel eventuellt bli hänvisad till en kurator för att få hjälp med det.

3.2 BEMÖTANDE
På frågan om hur de boende upplever personalens bemötande framkommer mest positiva
åsikter. Personal upplevs som trevlig, snäll, det är möjligt att ha ”vänlika” relationer med
personalen samt att de har hög toleransnivå när det gäller de boendes svårigheter. En sak
som nämns särskilt är att det finns möjlighet att få åka iväg från boendet emellanåt.
Några negativa åsikter framkommer dock på den inledande frågan om personalens
bemötande. Några informanter nämner att personalen inte upplevs vilja lyssna och personal
som tolkas som överlägsen (då de är otillgängliga) vilket igångsätter tankar hos boende om
att personalen inte bryr sig om dem. Åsikten att man bör byta kläder när detta inte anses
nödvändigt skapar missnöje.
Vi frågade också vad personalen gör som är bra. Listan på detta blev väldigt lång. Exempel
gavs på vardagssysslor, roliga aktiviteter, att de lagar bra mat och mer känslosamma saker
såsom att de ger medmänsklig värme och att de är bra att tala med. I samtal med
personalen betonas särskilt att man kan prata med dem om allting. Att de har tystnadsplikt
och inte för vidare någonting till tredje part. Återigen nämns att personal har hög
toleransnivå. Det nämns att personal är snälla, givmilda och ger kramar.
När det gäller de mer praktiska göromålen nämns bland annat att personalen hjälper och/
eller påminner när det är dags för städning och tvätt, de lagar bra mat, lovar hjälpa till med
morgonrutiner (t ex att komma upp), åker och handlar med den boende, hjälper till med
vardagssysslor och påminnelser (om till exempel mattider).
De roliga aktiviteter som nämns är att personalen grillar med de boende och ibland beställer
pizza.
Någon uppger att vad personalen gör som är bra är hemligt.
Vi frågade också vad personalen gör som är mindre bra eller dåligt. Inte alla intervjuade hade
negativa synpunkter. De negativa synpunkter som framkom var att en upplever sig
tvångsmedicinerad. Personen tvingas ta en tablett som ger denne ”obehag i hela kroppen”.
En annan uppger att personal inte lyssnar och anses lägga sig i privata angelägenheter, samt
vill veta för mycket ibland, vilket inte är uppskattat alls.
En intervjuad svarar att den inte får berätta vad personalen gör som är dåligt.
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På frågan om de intervjuade får den hjälp och stöd som de behöver så svarar sex av sju
intervjuade ja på frågan. En svarar nej. Denne vill ha mer hjälp att se över sin somatiska
hälsa. Det nämns också av en annan att denne ville ha läkarkontakt för att se över sin
medicinering- ”kanske få något bättre och känna sig piggare”.
Vi frågade om det är tillräckligt med personal på gruppboendet. Nästan alla svarar ja. En
intervjuad tycker till och med att det är för mycket personal. Det betonas att det är jobbigt
när det kommer ny personal. Också besvärligt när praktikanter försvinner, eftersom det
hade varit roligt att ha en längre vänskaplig relation med dem. Slutligen framförs önskemål
om fler män i personalstyrkan.
Vi undrade också om den boende får stöd eller hjälp av personalen att ta hand om sin
psykiska hälsa. En del uppger att de får det. Två intervjuade uppger att de får hjälp med
medicineringen. Det framkommer dock många önskemål från de intervjuade på saker de
anser sig ha behov av. Tre av sju vill träffa psykolog, en vill träffa en läkare och det önskas
mer personal och mer samtal då många intervjuade nämner att det uppskattar de som blir
av.
Vi undrade också om den boende får hjälp och stöd av personalen att ta hand om sin fysiska
hälsa. Fyra av de sju intervjuade sade att de får stöd av personalen på olika vis, bland annat
genom fysisk aktivering eller med hjälp att ta sig till vårdcentralen. Fem av sju uppger sig
motionera, mer eller mindre. En anger sig som självgående. Två som vi intervjuat vill komma
iväg till en läkare; antingen för att se över medicineringen, eller för att få hjälp att ta hand
om ett betungande somatiskt tillstånd som orsakar den boende stort lidande.
Brukarrevisorernas reflektioner
På frågor om personalens bemötande framkommer mångdubbelt mer positiva åsikter än vad
det framkommer negativa synpunkter. Vi drar därför slutsatsen att personal har ett bra
bemötande. På frågan om vad personalen gör som är bra framkommer en rad praktiska
åtgärder som personal vidtar men också den mer mellanmänskliga ståndpunkten kommer
upp, till exempel att personal är snälla, givmilda, ger kramar och har samtal med den
boende. Det faktum att enhetschefen besöker boendet ibland och vistas där längre tider
anser vi revisorer som positivt då det ger de boende ett ansikte på chefen och kan göra det
lättare att framföra synpunkter direkt till chefen om den boende så önskar.
Det verkar som om det finns en god relation till personalen och att nästan alla intervjuade
anser att de får den hjälp och stöd som de behöver. De boende har behov av stöd och hjälp
men många vill också ha en privat sfär där de inte behöver berätta om allting för personalen.
Det utdelas kramar och personal anses som snälla och givmilda. Det upplevs också som
positivt att det går att bilda en bra relation till personalen. En intervjuad menade att det är
sorgligt när praktikanter slutar för man har lärt känna dem och önskar en fortsatt vänskap
med dem.
Allt detta anser vi revisorer pekar på att personer på boenden är ”som alla andra” och det är
viktigt med relationer och att lyfta även de mjuka frågorna som en aspekt av trivsel, vård och
stöd på ett boende. En sak som vi revisorer såg på våra besök är att personal tog med sina
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hundar till boendet. På plats ser vi mycket positivt på att det finns två hundar som får följa
med sina ägare till arbetet titt som tätt. Alla boende vill eller orkar inte ha ett eget husdjur,
kanske inte heller har råd. Därmed är det underbart att de ändå kan ha kontakt med ett djur.
Att forma en relation med ett djur och då få någon att bry sig om anser vi revisorer som
positivt och att bry sig om någon/ något kan ge en känsla av mening med tillvaron. Vi önskar
att man på något vis skulle kunna fortsätta att ha djur i/kring boendet då det finns forskning
som pekar på att det kan vara väldigt värdefullt med det, speciellt för folk som återhämtar
sig eller har det besvärligt.
Vi anser det som ett tecken på att stödet som ges fungerar bra på att inte bara det praktiska
stödet och roliga aktiviteter nämns utan också att så många nämner det mer
mellanmänskliga stödet. Det är något att lyfta fram med boendet på Orrekullavägen. Det är
så att relationer betyder mycket och även om boende verkar få mycket samtalstid med
personal så vill de ha fler samtal med personal. Det är också så att bara för att någon bor på
ett gruppboende och/eller medicinerar, behöver det inte betyda att alla behov kan bli
tillfredsställda på hemmaplan. Det kan vara lätt att bli ”hemmablind”. Det kan också vara
svårt att tala med allvarliga saker med personal som man träffar nästan dagligen. Några
intervjuade nämner de vill tala med psykolog. Vi rekommenderar därför att de boende
tillfrågas om de skulle vilja åka iväg för samtalsterapi i öppenvården.
Vi revisorer anser att det är mycket positivt att så många boenden får hjälp med fysisk
aktivering om de vill och många av de intervjuade uppger att de motionerar regelbundet
vilket vi anser vara mycket positivt. Ett önskemål som framkommer är att det önskas fler
män i personalstyrkan vilket vi anser vi kan rekommendera.

3.3 AKTIVITETER
Vi frågade om den intervjuade och personal gör saker som de bestämmer tillsammans. Vi
ville veta vad det fanns för aktiviteter utöver vardagssysslor. Aktiviteter som framkom var att
man grillar, åker in till stan, åker och handlar och gör inköp, spelar spel, gör utflykter, tittar
på TV tillsammans, går på marknad, fikar, firar högtider och promenerar. Personalen och de
boende gör alltså en hel del saker tillsammans. Men vi frågade också om det fanns önskemål
och förslag på andra saker som den intervjuade vill göra. Önskemål som framkom var: mer
aktivering- ”jag vill ha fler saker att göra”, få prova på bowling, få åka på utflykt och att nyttja
den fina miljön kring boendet. Vidare framkom att det finns önskemål om att återinföra
”myskvällar med godisvagn” som togs bort. Det uppgavs att det saknas.
När det gäller om den intervjuade arbetar, studerar eller deltar i sysselssättningsverksamhet
så uppger fem av sju intervjuade att de inte gör det. Två av dessa uppger att de är nyfikna på
eller intresserade av att prova på sysselssättningsverksamhet. Två intervjuade arbetar varav
en också studerar och vill fortsätta med det.
Vi frågade också vad den boende tycker om att göra eller om det finns något som den
intervjuade skulle vilja göra mer av. Det blev väldigt många svar. Saker som framkom var att
göra utflykter, promenera, grilla, ”myskvällar”, spela sällskapsspel, arbeta, gå i skolan, bada i
sjön, sjunga, snickra, träffa anhöriga, sitta på en bänk och njuta av utsikten från boendet,
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röka, ha egentid i lägenheten och att intervjuas är kul. Det framkom också att en intervjuad
vill lära sig spela gitarr och önskemål om att grilla oftare nämndes.
Brukarrevisorernas reflektioner:
Vi revisorer får den uppfattningen att personal och boende gör saker utöver
vardagssysslorna men att det saknas ordnade aktiviteter på boendet på en regelbunden
basis. Det är förstås positivt att personal och boende gör roliga saker tillsammans och
sådana aktiviteter uppskattas av de intervjuade. Vi vill också peka på att de som arbetar eller
studerar som vi intervjuat har fått hjälp av personalen att ansöka om arbete och studier. Det
ser vi som mycket positivt att personalen ser boende som resurser och hjälper dem som vill
att aktivera sig efter önskemål. Det finns de intervjuade som var nyfikna på sysselsättning så
vi rekommenderar att även i fortsättningen fråga de boende om de vill arbeta, studera eller
ha sysselsättning.
Det framkommer dock att de intervjuade vill ha fler aktiviteter än vad som finns i nuläget.
Någon menade att de boende kan sitta ute och röka mycket samt att vissa kan vara på sina
rum utan vilja till- eller saknar motivation- till aktivering. Men som sagt fler aktiviteter
önskas. Våra reflektioner kring aktiviteter är att de boende på Orrekullavägen är i olika
åldrar, av olika kön och med olika problematiker. Vi har också erfarenhet av andra boenden
att det finns de som vill ha fler aktiviteter men inte vill göra saker i ”storgrupp”. Vi tänker oss
därför att det är viktigt att matcha olika aktiviteter med rätt person. Vi tänker oss därför att
man på boendet dels kan ha strukturerade aktiviteter som återkommer vecko- och
månadsvis och dels individanpassade aktiviteter som inte nyttjas av lika många.
Med lite fantasi kan vi tänka oss många olika aktiviteter vecko- och månadsvis. Vi har försökt
föreslå aktiviteter som kan nyttjas även av de som har rörelsehinder och för de mer
”stillasittande”. Till exempel:
A. Eftermiddags-bakning (och till det kanske det fina köket på plan 2 kan nyttjas) med
gemensam fika som avslutning
B. Film & myskväll - med dessert (och den behöver inte alltid vara onyttig. -Smaksatt
lättkvarg med bär är ett exempel på något kalorisnålt och gott som kan passa både
till vardags och på helgen.)
C. Högläsning (Kortare noveller kan föredras då vissa kan tycka att det är besvärligt att
sitta koncentrerade länge.)
D. Kubb
E. Frågesport (Lagom svåra frågor)
F.

Spelkväll (Tips! -se över om ev. sällskapsspel är kompletta - vid behov köp ev. in nya
eller fler)

G. Sång/dans-kvällar (behöver inte alltid vara så avancerat, ibland kan det räcka att
sätta på lite klämmig musik och bjuda på bubblande dryck)
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H. ”Morgonsträck” (lättare rörelser som kan utföras både sittandes och ståendes.
Förslag på sådana program finns tillgängliga kostnadsfritt på nätet) – 1-2 ggr/v i c:a
20 min. Detta vore en fysisk aktivitet som alla kunde delta i, oavsett form och
oberoende av vädret
I. Gemensamma strukturerade promenader
J. Mindfullness-grupp 1-2 ggr/månad (det finns enkla färdiga instruktioner på nätet att
hämta även på Mindfullness-program. Och även denna aktivitet är gratis och enkel alla kan vara med.)
K. Grilla oftare med brukarna
De mer individanpassade önskemålen skulle kunna vara bowling, få åka på utflykt och att
nyttja den fina miljön kring boendet, internkurser i datakunskap, gemensam promenad eller
varför inte en mansgrupp bara för män 1 gång per månad? Erbjudande om att lära sig spela
ett instrument – exempelvis gitarr eller piano. Kultur i vården är något som börjat
uppmärksammas på sistone. En början kanske vore att gå med de boende i kyrkan 1-2
ggr/månad, nyttja eventuella kostnadsreducerade/gratisaktiviteter så som parkteater osv.
Vi frågade de boende vad de tycker om att göra eller vad de skulle vilja göra mer av. Svaren
blev väldigt varierande. Vi fick dock intrycket av att mycket av dessa aktiviteter är något som
den intervjuade redan gör vilket förstås är positivt på så sätt att den boende gör saker som
denne trivs med. Samtidigt anser vi att många av de aktiviteter som uppges ligger i
anslutning till boendet på Orrekullavägen och vi anser att det är positivt att ibland komma
utanför boendet och få göra fler saker utanför boendet. Att få lämna gruppbostaden på
Orrekullavägen ibland nämndes som positivt under ett annat tema. Mer om att få komma
iväg från boendet avhandlas under Brukaren i fokus.
Kanske är det en idé att söka fondpengar för att kunna genomföra fler aktiviteter? Kanske är
det möjligt för att underlätta att aktiviteter kommer till stånd att etablera fler professioner i
personalgruppen, t ex en ”Fondansvarig” (ett tips på fonder är exempelvis Fanny Hirsch.
Diakoner brukar även ha kunskap om kyrkliga fonder. Biblioteket har Stora Fondboken som
vi kan rekommendera varmt) en ”Kulturansvarig”, en ISAM (Inflytandesamordnare) osv
Utöver våra förslag rekommenderar vi att man i högre utsträckning frågar de boende vad de
vill göra. Att få lite mer liv och rörelse omkring sig tror vi att de flesta boenden skulle
uppskatta.

3.4 BRUKAREN I FOKUS
Under denna rubrik avhandlas framtidsdrömmar och vad den intervjuade behöver för att må
bra. Det visar sig att många av de intervjuade har framtidsplaner och för några är målet att
flytta från boendet till en egen lägenhet (tre intervjuade uppgav det). Andra synpunkter som
framkom var att bo kvar på gruppboendet då denne trivs så bra här, man vill arbeta (två
stycken), man vill ha en tjejkompis, någon att dela livet med, man vill må bättre och vill flytta
till sina föräldrars hemvistelseort.
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De flesta intervjuade uppger att de har kontakt med en/fler anhöriga/närstående och/eller
vänner utanför boendet och kontakterna anses fungera från tillfredsställande till bra.
Kontakten upprätthålls via sms, telefonsamtal och fysiska träffar.
På frågan vad som är viktigt för att just du ska må bra fick vi också in många olika svar. Fem
intervjuade svarar på frågan. Svaren behandlade främst umgänge med andra, att ha en
realistisk syn på sig själv och att få fortsätta med aktiviteter som de intervjuade gör idag.
Vidare uppgavs att sänka kraven på sig själv, att göra det bästa av situationen och ens egna
förutsättningar, umgås med folk som behandlar en väl, att få känna sig trygg, att göra saker
man mår bra av, att ha någon att prata med, att träna, att gå i skolan. Att arbeta, att lyssna
på radio, att prata med grannarna på gruppboendet, att sjunga, att äta vitaminer, att få välja
arbete. Två intervjuade uppger att de inte vet.
Brukarrevisorernas reflektioner
De intervjuade har framtidsdrömmar och tankar kring vad som får dem att må bra. Många
har aktiviteter som de trivs med och är viktiga för dem. Att intervjuade i framtiden vill flytta
från boendet anser vi vara sunt. Att få komma vidare, få ett mer självständigt liv utanför
gruppbostaden flytta till en egen lägenhet och ha sina egna rutiner, med eller utan hjälp från
samhället är nog visionen för de flesta boenden? Att det inte går är inget misslyckande.
Likaså funderar vi på de drömmar som syftar till att finna en partner är bra och sunda men
kan vara svåra att uppnå i gruppbostaden. Därför funderar vi på om det är möjligt att utöka
kontaktnäten mellan boende som drivs i kommunens regi. Att få möjlighet att träffa andra
människor kanske också är en start till att etablera kontakter/fler kontakter utanför boendet.
Att till exempel ha gemensamma aktiviteter med andra boenden oftare skulle kunna vara en
drivkraft för några att ge sig ut från boendet. Detta att få träffa andra än personal har mer än
en aspekt.
När det gäller relationer så har vi en reflektion. Personalen är till för att hjälpa och stödja den
boende och vi menar att det är en annan upplevelse att ha en relation utanför boendet. Att
träffa någon som träffar en för att de vill och inte bara ha ”professionella kontakter” såsom
med personal är välgörande. Det betyder inte att relationer med personal inte är välgörande
men det finns en maktrelation mellan boende och personal som inte finns i en ”vanlig
relation”. Dessa ”vanliga relationer” ska inte underskattas och vi brukarrevisorer har känt av
vilken välgörande effekt som dessa relationer kan ha. Vi menar att de får en själv att tänka
annorlunda. Därför menar vi att det är positivt om personal uppmuntrar till ett liv utanför
boendet.

3.5 DELAKTIGHET
Det var bara en intervjuad som kände till vad en genomförandeplan var för något. Och det
först efter att vi förklarat vad en genomförandeplan var för någonting. De andra intervjuade
kände inte till den. Den som visste vad en genomförandeplan var för något upplevde sig vara
delaktig i upprättandet av den. Personen har fått tycka till och säga vad den behövde.
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Fem av sju intervjuade vet var de ska vända sig om de har synpunkter, klagomål eller
förbättringsförslag som rör boendet/ personalen. Svar som gavs var att de vänder sig till
personalen, kontaktpersonen eller chefen.
Brukarrevisorernas reflektioner
Genomförandeplanen är ett dokument som beskriver vad den boende har för insatser och
hjälpbehov. Knappt någon boende kände till att de hade en genomförandeplan. I tidigare
revisioner vi gjort är det i allmänhet regel än undantag att boende har dålig kännedom om
sin genomförandeplan. Det är dock ett viktigt dokument och vi revisorer rekommenderar att
det informeras bättre om genomförandeplanen som ett hjälpmedel till att vara mer delaktig.
Ett sätt att göra det är att man håller möte där den boende introduceras till sin
genomförandeplan och att personal efter mötet ger den boende en skriftlig kopia av vad
man kommer fram till. Exemplaret skulle kanske också vara signerad av den boende och
övriga involverade.
En aspekt på delaktighet som vi revisorer vill nämna är att om den boende har varit intagen
på slutenvården på LPT (Lagen om psykiatrisk tvångsvård) några gånger är att det kan leda
till en känsla av att den boende blir tillsagd vad denne ska göra. Att återigen få bli en person
vars åsikt räknas och vars åsikt spelar roll är viktigt. Vi revisorer anser därför att ett sätt att
öka delaktigheten hos den boende är att i genomförandeplanen införa inte bara stöd och
hjälpbehov utan även intressen, drömmar och önskemål. Vi revisorer anser att det borde
införas ett socialt boendestöd där den boende får bestämma aktivitet minst en gång i
veckan. Den boende får då genomföra vad denne anser är roliga och intressanta saker och
inte bara få hjälp med det som denne har svårt med. Det sociala boendestödet ökar
initiativförmågan hos den boende och bidrar därmed till att öka känslan av delaktighet hos
den boende.
Det är positivt att så många vet vart de ska vända sig om de har frågor, klagomål och
synpunkter. Återigen vill vi poängtera att vi tycker det är positivt att enhetschefen är ute på
Orrekullavägen ibland och några intervjuade uppger att de känner att de kan vända sig till
honom direkt med synpunkter.
Som en sista synpunkt på delaktighet vill vi nämna det positiva med att Orrekullavägens
gruppbostad har husmöten. Vi vill nämna att vi revisorer anser att boendemöten är ett bra
och uppskattat inslag. Vi anser att det också är bra att det finns en förslagslåda tillgänglig på
boendet. För att fånga de brukare som inte vill delta i husmöten föreslår vi att en enkel
enkät kanske kan skickas ut runt 2 ggr per år, där de boende får tycka till om exempelvis
miljön, personalen mm. Vi vill också betona att återkoppling om förslag som lyfts i enkäter
och boendemöten är viktig för att mötena och enkäterna ska kännas meningsfulla.

3.6 RUTINER
Tre av sju intervjuade är nöjda med rutinerna på gruppboendet i allmänhet. Någon nämner
att rutiner hjälper hen och är viktigt. Andra nämner att det är uppskattat att få åka och
handla och nästan alla nämner att maten är bra. Det nämns att det är bra att få påminnelser
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om när maten är färdig. En intervjuad upplever mattiderna som stressande. Det
framkommer önskemål om att inte behöva betala för all mat om man väljer att laga mat i sin
egen lägenhet. Önskemål framkommer också om att få åka och handla oftare, att få åka till
stan oftare och att ha gemensamma aktiviteter oftare. En intervjuad lyfter att de ”äldre” inte
orkar lika mycket som de ”yngre” på boendet.
Vi frågade om hur den intervjuade märker skillnaden mellan vardag och helg på boendet.
Det visade sig att de flesta intervjuade inte märker någon speciell skillnad på vardag och
helg. Det nämns att det kan vara finare mat på helgerna och att man ibland går i kyrkan även
om det var länge sedan det blev av. Ibland bjuds det på godis på helgen. En av de intervjuade
påminns av personalen om när det är helg så att hen kommer ihåg det.
Brukarrevisorernas reflektioner:
När det gäller rutinerna på gruppbostaden så nämner några att de är nöjda med rutinerna.
Knappt någon har några negativa synpunkter på rutinerna. Vi har dock några synpunkter på
hur de boende kan göras mer delaktiga i boendet och kanske få större skillnad av att
boendet är ens hem. Vi föreslår att inkludera de boende mer i vardagssysslorna på
gruppbostaden. Exempelvis kan någon få vara "blomsteransvarig" och sköta vattningen av
blommorna under en viss tid. Någon kan hjälpa till med att duka av och någon kanske kan
odla något utomhus? Alla kan få en funktion vilket kan bidra till att de boende inte längre
bara blir mottagare av hjälp – utan plötsligt hjälper de till, vilket är något som vi hoppas får
de boende att växa. Det kan även ge en känsla av sammanhang, meningsfullhet.
Ett annat förslag från oss är att bygga någon typ av uteplats, så att utemiljön nyttjas fler
månader per år och är mer inbjudande. Att dessutom inkludera de boende i bygget kan vara
en möjlighet; att någon som vill skulle få måla, en annan snickra osv. Det skulle även bidra till
att de boende fick sätta sin prägel på det hela.
Fler förslag är:





Balkonglådor
Odlingslott
Akvarium
Det trendiga windowfarming, odling inomhus, i fönstren (kryddodling exempelvis)

När det gäller maten på boendet fick vi bara in positiva synpunkter. Det verkar som om
maten är en höjdpunkt på dagen och därför undrar vi om man kan inkludera de boende även
i matlagningen? En idé vore också att utnyttja de fina omgivningarna runt boendet genom
att inkludera de boende att plocka bär och svamp från skogen samt fiska i sjön. Det ger
dubbla aktiviteter, dels själva insamlingen av födan, dels tillagningen. En helhetsupplevelse
av något som betyder något. Vi rekommenderar också att en dietist bjuds in för att föreläsa
så att de som är intresserade av matlagning kan få inspiration.
Vi önskar också om boende som emellanåt/alltid vill laga sin egen mat, uppmuntras till detta
och kan få möjlighet att betala mindre i månadskostnad. Det kanske skulle motivera till att
börja laga mer egen mat och fungerar det inte får man förstås koppla in personalen.
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3.7 ÖVRIGT
Fem intervjuade uppger att kommunikationerna till boendet är bra och att det går relativt
lätt att ta sig till och från boendet. Tre intervjuade uppger att det är svårt att ta sig till och
från boendet på grund av fysiska och psykiska hinder. Många använder busstationen som
ligger på fyra till fem minuters promenadavstånd. Bussen går ofta därifrån och det går även
att gå i området eller cykla. Det nämns också att personalen skjutsar de boende i boendets
bilar. Ett önskemål är att en minibuss köps in.
På frågan om vad de intervjuade tycker om gruppbostaden i stort är sex av sju intervjuade
ganska nöjda eller mycket nöjda. Det nämns att ”det finns vad man behöver”. Det bästa
enligt en intervjuad är att ”man får det stöd och den hjälp som man är i behov av - det är
anpassat efter person. Det är bra personal här och jag är nöjd med att de har tystnadsplikt.
Dessutom ställs inte så höga krav på mig. Man har sin egen tid... Och jag mår bra av det stöd
som jag får.”
Den enda negativa kommentaren vi får in på denna fråga är att ”det finns bättre städer att
bo i - städer med bättre närhet till affären.”
Vi ställde frågan om det finns något som den intervjuade vill tillägga som vi inte tagit upp
tidigare. Fem intervjuade har ingenting att tillägga. Åsikter som framkommer i övrigt är att
det är bra att maten lagas i närheten och det trycks av en intervjuad på att personalen är det
bästa med boendet. Det nämns också att det skulle vara roligt med fler ”yngre” i boendet.
Vi avslutade med att fråga vad den intervjuade tyckte om intervjun. Sex av sju intervjuade
tyckte att den var bra. Presentkortet som de fick för att de ställde upp och bidrog med
åsikter uppskattades och någon nämnde att frågorna var lätta att förstå, det gick ganska
snabbt och så fanns det tillräckligt med tid till att svara fullständigt på allting. Den
intervjuade kände sig inte pressad. Någon nämnde särskilt att intervjuaren var trevlig och
snäll.
Brukarrevisorernas reflektioner
Det nämns att det finns några i boendet som har fysiska funktionshinder och ett önskemål
från de intervjuade är att en minibuss köps in till boendet. Med en minibuss blir det förstås
också lättare att ta fler personer på utflykt. Som nämnts under tidigare rubriker så
uppskattas det mycket att ibland få komma ifrån gruppbostaden.
Nästan alla tillfrågade är nöjda eller mycket nöjda med boendet i stort. Man nämner att man
får det stöd och hjälp man behöver och att personalen är bra. Det betonas lite extra av några
att personalen är mycket bra. Ett önskemål som förs fram är att det skulle vara roligt med
fler yngre i boendet.
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3.8 SLUTORD
De boende på gruppbostaden på Orrekullavägen känner sig nöjda med lokaler och
omgivningen. Lokalerna uppfattas som fina och omgivningen som naturskön och
avkopplande. Nästan alla är nöjda med sina lägenheter. De boende känner sig trygga och det
faktum att de kan låsa om sig i sina lägenheter och få egentid uppskattas.
Många lyfter det goda bemötandet från personal. Dels uppskattas det praktiska stödet men
även det mellanmänskliga stödet betonas av de boende. Den goda relationen mellan
personal och boende nämns av flera och bland annat vikarierna saknas när de slutar. Det
önskas mer samtal med personalen. Vi revisorer anser att möjligheten att umgås med
personalens hundar är mycket bra och det faktum att man får några djur att bry sig om kan
ge en ökad mening med livet.
De boende har många drömmar och planer för framtiden vilket betyder att de har hopp om
framtiden. Kanske kan personal arbeta på att ge de boende ett större umgänge utanför
gruppbostaden som en hjälp till att kunna förverkliga de drömmar om större umgänge och
gemenskap/ partner som vissa boenden bär på?
När det gäller aktiviteter så uppskattas de som blir av men det önskas även fler aktiviteter än
vad som finns idag. Vi revisorer har några förslag som nämns under punkten
förbättringsförslag.
På frågan om rutiner och aktiviteter så uppger många av de intervjuade att de är fysiskt
aktiva men vi revisorer undrar om det kan vara en idé att inkludera de boende mer i dagliga
rutiner så att även de som inte har så mycket att göra kan bli aktiverade med något
meningsfullt och kanske även kan få en känsla av att kunna bidra med något. Till exempel
med att vattna blommor, odla, windowfarming med mera.
Sammanfattningsvis verkar gruppbostaden på Orrekullavägen vara en uppskattad plats hos
de boende. Alla vill inte bo där för resten av sitt liv men de trivs och personal uppskattas för
sin medmänsklighet och både revisorer och boende vill lyfta det goda bemötandet och den
goda andan mellan personal och boende. Boendet på Orrekullavägen är en vänlig och
uppskattad plats i naturskön miljö.
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Exempel på gemensamma utrymmen (översta bilderna), korridorer
samt badkaret på nedre botten på Orrekulla vägen 16 (nedre bilder).
Framsidan på Orrekullavägen 16 (undertill)
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4. FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG
MILJÖ


Önskemål om panelgolv



Vill ha ny färg i matsalsrummet och att balkongerna renoveras då de upplevs som
nedgångna.



Tona ner stilen som påminner om ett äldreboende, t ex borderna i korridoren,
konsten, utformningen av trappuppgångarna, vitrinskåp med porslinsfigurer osv.



Lås dörren till rummet med badkar på nedre botten



Ta upp vilka trivselregler som gäller på husmöte samt motivera dessa så att alla är
införstådda med vilka regler som gäller.



Få hjälp med att söka fondmedel till mer möbler i lägenheten. Eventuellt hänvisa
till kurator.

BEMÖTANDE


Låt hundarna följa med till gruppbostaden även i fortsättningen



Önskemål om mer samtalstid med personal



Tillfråga de boende om de vill åka iväg för samtalsterapi i Öppenvården



Fler män önskas i personalstyrkan

AKTIVITETER
 Fråga även i fortsättningen om de boende vill studera, arbeta eller gå i
sysselsättningsverksamhet
 Ha fler strukturerade aktiviteter t ex: eftermiddagsbakning, film och myskväll,
högläsning, kubb, frågesport, spelkväll, sång/dans kvällar, morgonsträck,
promenader, mindfullnessgrupp och grilla oftare
 Fler individanpassade aktiviteter t ex: bowling, utflykter, utnyttja omgivningarnaskog och mark, kurs i datakunskap, mansgrupp, lära sig ett instrument, gå i kyrkan,
gratisaktiviteter såsom parkteater
 Fler professioner inom personalgruppen för att säkerställa aktiviteter kommer till
stånd t ex fondansvarig, kulturansvarig, inflytandesamordnare osv.
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BRUKAREN I FOKUS
 Ha gemensamma aktiviteter med andra boenden
 Uppmuntra till att de boende har kontakter utanför gruppbostaden

DELAKTIGHET
 Informera om genomförandeplanen
 Ge den boende en skriftlig kopia av genomförandeplanen
 Ta med även intressen, drömmar och önskemål i genomförandeplanen
 Inför ett socialt boendestöd där den boende får bestämma aktivitet
 Ha en enkät där de som inte bevistar boendemöten så ofta får tycka till
 Återkoppla förslag till de boende.

RUTINER


Inkludera de boende mer i vardagssysslorna t ex blomsteransvarig, duka av, odla
något



Bygg en uteplats så att utemiljön nyttjas fler månader per år



Inkludera de boende i bygget med uteplats



Andra förslag på att involvera de boende är t ex balkonglådor, odlingslott,
akvarium, windowfarming, matlagning, plocka bär och svamp



Går det att inkludera de boende i matlagningen?



Är det möjligt för boende som lagar egen mat att betala mindre i månadskostnad

Övrigt
 Önskemål om att en minibuss köps in.
 Önskemål om fler yngre i boendet.
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5. BILAGA INTERVJUGUIDE
Bakgrundsfrågor:
Kön: Ålder: Tid i boendet:

Miljö
1. Hur upplever du gemensamhetsutrymmena på Orrekulla? (-Modernt? Omodernt? Kliniskt? Trångt?
Rymligt? Belysning? Vad är bra vs dåligt? Skulle du vilja ändra på någonting? Berätta...)
2. Vad tycker du om din egna privata lägenhet? (-Lagom stor? Finns det vad du behöver? Vad är bra
vs dåligt? Skulle du vilja ändra på någonting? Berätta...)
3. Hur upplever du omgivningen runt boendet? (Vad väcker den för tankar hos dig (om några)?)
4. Hur upplever du dina grannar?
5. Känner du dig trygg på ditt boende? (Om nej – hur kommer det sig?)

Personalen
6. Hur upplever du personalens bemötande på Orrekulla?
7. Vad gör personalen som du tycker är bra?
8. Vad gör personalen som du tycker är dåligt?
9. Upplever du att du får den hjälp, eller det stöd, som du behöver?
10. Är det tillräckligt med personal på ditt boende?

Hälsa
11. Får du hjälp eller stöd av personalen, (alternativt anhöriga/övriga personer i ditt liv) att ta hand
om din psykiska hälsa? (-Exempelvis motivation att komma iväg till en psykolog om du önskar, mer
samtal om/när du mår sämre osv...)
12. Får du hjälp eller stöd av personalen, (alternativt anhöriga/övriga personer i ditt liv) att ta hand
om din fysiska hälsa? (-Exempelvis motivation att komma iväg till en läkare om du behöver,
motionera osv…)

Aktiviteter
13. Gör du och personalen saker som ni bestämmer tillsammans? (-utöver vardagssysslor så som att
stöda, diska... (Tänk: roliga saker! - så som att åka på utflykt, delta i spel/- filmkvällar, laga mat och
så vidare)…)
14. Arbetar, studerar/deltar du i någon sysselsättningsverksamhet i dagsläget? (-Kände du till att du
kan ha möjlighet att göra det? Skulle studier, arbete eller sysselsättningsverksamhet vara aktuellt för
dig att prova på i framtiden?)
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Brukaren i fokus
15. Vad har du för framtidsvisioner/planer/drömmar? (Vad vill du göra i framtiden? Vad tror du skulle
behövas för att nå dit? Kan personalen vara behjälplig i processen att nå dit? Berätta...)
16. Vad tycker du om att göra? (Finns det något du skulle vilja göra mer av?)
17. Hur ser kontakten ut med eventuella anhöriga och/eller närstående/vänner/bekanta utanför
Orrekulla?
18. Vad är viktigt för att just du ska må bra?

Delaktighet
19. Känner du till vad en genomförandeplan är? (Kände du till att du har en genomförandeplan?)
*(En genomförandeplan är ett levande dokument som innefattar vad personen mottar för typ av stöd
– i form av exempelvis psykiatriska/somatiska/ insatser från vårdgivare & stödinsatser från
kommunen.)
20. Upplever du att du varit delaktig i att upprätta/hålla genomförandeplanen aktuell? (På vilket
sätt?)
21. Vet du vem du ska vända dig till om du har synpunkter, klagomål eller förbättringsförslag som rör
ditt boende/personalen?

Rutiner
22. Hur märker du skillnaden mellan vardag och helg på Orrekulla? (Berätta…)
23. Hur upplever du rutinerna på Orrekulla? (Mattider, möjligheter att få åka in till stan, erbjudna
gemensamma aktiviteter…)

Orten Orrekulla
24. Upplever du att det är lätt att ta sig till och från ditt boende? (Hur åker du?)

Övrigt
25. Vad tycker du om Orrekulla i stort?
26. Är det någonting du skulle vilja tillägga?
27. Hur upplevde du den här intervjun?

Slut!
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