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    15 december 2015 

 

 

Rapport brukarrevision på 

Västerorts Aktivitetscenter under hösten 2015 
 

 

 

Under hösten 2015 gjorde fem personer med egen erfarenhet av 

psykisk ohälsa en brukarrevision på Västerorts Aktivitetscenter. Målet 

var att se hur deltagarna trivdes, vad de tyckte om verksamheten och 

om det fanns idéer bland deltagarna som kan göra verksamheten 

bättre. Brukarrevisionen har letts av RSMH, i samarbete med NSPH, 

med stöd av pengar från Allmänna arvsfonden. 
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Inledning 

 

Uppdraget 

 

I september 2015 fick fem brukarrevisorer uppdraget att ta reda på vad deltagarna på 

Västerorts Aktivitetscenter i Blackeberg i Stockholm tycker om sin verksamhet: ris, ros och 

eventuella förbättringsförslag. Frågeställningarna innefattade alltså inte bara om deltagarna 

var nöjda eller inte med verksamheten som sådan, utan också om de har synpunkter på hur 

verksamhetens ska se ut i framtiden. Beställare var Michael Bohlin, utredare, och Jörgen 

Nyberg, enhetschef, på Bromma stadsdelsförvaltning. 

Brukarrevisorer var Carin Aissa Nabseth, Mikael Tell, Pebbles Karlsson Ambrose, Sylvia 

Samuelsson, och Lisa Ståhl. Teamledare var Fredrik Gothnier och projektledare Isabella 

Canow, båda från RSMH (Riksförbundet för Social och Mental Hälsa). Alla brukarrevisorer 

har gått en brukarrevisionsutbildning som arrangerades av RSMH under september 2015 om 

hur man gör en brukarrevision. Alla brukarrevisorer har egen erfarenhet av psykisk ohälsa 

och har under olika perioder i livet själva gått på sysselsättning/träffpunkt i kommuners eller 

olika stadsdelsförvaltningars regi.  

 

Information om Västerorts Aktivitetscenter 

 

Västerorts Aktivitetscenter ligger i Blackeberg i Storstockholm och hör till Bromma 

stadsdelsförvaltning. Av ungefär trettio liknande verksamheter i Stockholm, drivs cirka två 

tredjedelar av Stockholms Stad och resten av privata aktörer. Bland dem är Västerorts 

Aktivitetscenter den största enskilda verksamheten. Det hette först Blackebergs 

Aktivitetscenter och startade efter att sjukhemmet i området lades ner i slutet av åttiotalet. 

1993 ändras namnet till Västerorts Aktivitetscenter eftersom upptagningsområdet ökat.  

Verksamheten har bedrivits i kommunal regi sedan psykiatrireformen 1996 är till 

främst för personer med psykiska funktionshinder och man erbjuder sysselsättning, 

arbetsverksamhet, studier, samvaro och gemenskap – en aktiv och meningsfull dag. Det 

finns bageri, bokbinderi, café, data, hantverk, hunddagis, läder, restaurang, 

servicefunktioner, snickeri, textil och trädgård med mera.  
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Västerorts Aktivitetscenter erbjuder också cirklar i praktiska och teoretiska ämnen i 

samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, Avdelningen för Psykisk hälsa i Stockholm. 

Dessutom ordnar man utflykter, fester och kulturarrangemang och har lunch till 

självkostnadspris. Handkraft, socialt arbetskooperativ/ideell förening, med start 1995, driver 

sedan 2004 textil/tygtryck/vävningsverkstad, data-kontorsverksamhet samt bageri på VA. En 

annan ideell förening, Sesam, finns också knuten till centret. Västerorts Aktivitetscenters 

höstschema för deltagare 2015 bifogas i rapporten eftersom det lätt åskådliggör delar av 

verksamhetens (bilaga A). 

Verksamheten finns i lokaler på ett stort område vid Mälaren. Marken köptes på 20-

talet av Frimurarorden och några år senare stod byggnaderna klara efter arkitekt Hakon 

Ahlbergs ritningar. Husen användes som barnhem och internatskola i cirka tio år varefter 

anläggningen såldes 1946 till Stockholms stad. Husen är gamla och K-märkta och det har 

precis börjats en omfattande renovering.  

167 deltagare går här i dagsläget. 76 personer (47 procent) är från Bromma 

stadsdelsförvaltning. De andra kommer ifrån andra stadsdelsförvaltningar i Stockholm eller 

närliggande kranskommuner. De som redan har en insats från insats från socialtjänsten (till 

exempel boendestöd) i Bromma stadsdelsförvaltning behöver inte en biståndsbedömning 

för att gå på Västerorts Aktivitetscenter och de får gå hur många pass de vill. De deltagare 

som kommer från andra delar av Stockholm måste dock vara biståndsbedömda och de 

verkar gå färre antal pass. Trenden är att antal biståndsbedömda beviljade pass har minskat, 

vilket har ställt krav på verksamheten att trots det uppnå brukarnas mål. Passen är på 

förmiddagen respektive eftermiddagen (cirka 09.00-11.30 eller 12.30-15.00). 

Träffpunkt Sjövillan, med café, stängdes i juni 2015 för renovering (bland annat för att 

det installerades bergvärme och ska göras handikappanpassat) och öppnar åter i januari 

2016, enbart med studiecirkelverksamhet. Verksamheten var, innan den stängdes, inte 

biståndsbedömd och tog emot cirka 15 personer per dag. 

Genomsnittsåldern är mellan 50 – 60 år (alla är över 18 år).  Merparten av de 167 

deltagarna är personer födda på 50- och 60-talet, 27 är födda på 70-talet, nio på 80-talet och 

tre på 90-talet. Bland de äldre finns nio personer födda på 40-talet och två som är födda på 

30-talet. Det är en relativt jämn könsfördelning mellan kvinnor och män, det är några färre 

män än kvinnor.  
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Personalen består både av kommunens 19 anställda och de kursledare som är knutna 

till Västerorts Aktivitetscenter genom Studieförbundet Vuxenskolan. Av kommunens 

personal är 13 tillsvidareanställda, en biträdande enhetschef och fyra OSA-anställda 

(offentligt skyddat arbete). Det finns också en person med en så kallad 

utvecklingsanställning. 

Bland personalen är cirka 64 procent mellan 59-66 år, cirka 29 procent mellan 55-59 

och cirka sju procent yngre (ungefär 40 år gamla).  Genomsnittsåldern för personalen är 

omkring 60 år, liksom för flertalet deltagare.  

 De flesta i personalen besitter ”dubbelkompetens”, det vill säga kunskap om sitt 

respektive fackområde och utbildning inom det socialpsykiatriska/psykiatrisk området. 

Vidareutbildning sker inom det senare området. Att hålla sig uppdaterad inom sitt 

fackområde är däremot nästan helt upp till respektive anställd. Personalen får handledning 

varannan eller var tredje vecka. Personalomsättningen är låg och de anställda verkar trivas. 

Kommunikation om att verksamheten finns och sprids bland annat via socialpsykiatrins 

handläggare. Broschyrer placerade på lämpliga ställen, ofta via tips från deltagare, via ALFA 

och av deltagare själva som tipsar personer som de tror centret skulle kunna passa för. 

Studiebesök förekommer för bland annat handläggare på stadsdelsförvaltningen. 

Information går också att hitta på www.stockholm.se.  

 

Inflytande, mål och inriktning på Västerorts Aktivitetscenter 

 

Det beviljade stödet ska utformas så att det bäst passar varje individ, och finnas nedskrivet i 

en genomförandeplan. Innehållet i vardagen ska vara personligt och utvecklande i 

gemenskap med andra. Det ska finnas struktur, kontinuitet och trygghet med viss flexibilitet. 

Alla deltagare ska få ett personligt schema som passar just den.  

Verksamheten har som ambition att genomsyras av begreppet HÖRA, som är en 

sammansättning av orden helhet, öppenhet, respekt och ansvar. Man vill att deltagarna ska 

hitta och utveckla sina egna resurser och använda Västerorts Aktivitetscenter utifrån sina 

egna behov. Förutom att ha en meningsfull tillvaro så kan deltagare få hjälp med struktur 

och ordning med till exempel tider, mat, socialt umgänge och att hitta ett intresse.  

http://www.stockholm.se/
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I kommunens verksamhetsplan finns mål som ”tidiga insatser skapar jämlika 

livschanser för alla”, ”att brukarna inom socialtjänst ska vara nöjda och trygga”, ”att 

anhöriga till brukare inom socialtjänst och fritid ska få stöd” och ”att Bromma är en trygg 

stadsdel att bo och vistas i” (och att Stockholm är en stad som håller ihop med levande 

stadsdelar).  Verksamheten ska också vara demokratiskt och ekonomiskt hållbar och 

klimatsmart (med källsortering).  

 

Varför brukarrevision? 

 

Brukarrevision - ett ord som är på modet nu. Men vad är en brukarrevision? Vi kan 

konstatera att ordet används av olika personer på olika sätt. Det finns ingen absolut 

definition. För oss, som har gjort det här uppdraget, är en brukarrevision en brukarstyrd 

revision där personer med egen erfarenhet (som drabbade och/eller anhöriga) av psykisk 

ohälsa deltar i alla led.  

Enligt RSMH:s (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.”  En brukare är i detta sammanhang en person med egen erfarenhet av psykisk 

ohälsa, som tidigare drabbad och/eller anhörig. 

När en verksamhet vill förbättras behöver den ta reda på vad de som använder 

verksamheten har för uppfattning om den. Verksamheten vill veta vad som fungerar bra, vad 

som fungerar mindre bra samt om brukarna har förslag på förbättringar. Brukarnas 

erfarenhet och kunskap ses som en resurs. Då kan verksamheten överväga en undersökning 

för att få klarhet i frågan.  

 

Fördelar med en brukarrevision 

 

Men vilka fördelar finns det då med en brukarrevision istället för att verksamheten gör en 

egen undersökning där personal ställer frågorna till brukarna? I båda fallen görs ju 

undersökningen i kvalitetsförbättringssyfte. 
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Det har visat sig att brukare lämnar andra svar på frågorna när brukare intervjuar 

brukare än om personal ställer samma frågor. Det finns ett maktförhållande mellan personal 

och brukare som gör att brukare har lättare att säga sin mening till någon som kommer 

utifrån.  

Brukarrevisorer har en ”inifrånförståelse” av situationen de reviderar. Det ger 

brukarrevisorerna en insikt när det gäller att ta fram frågor samt när svaren ska tolkas. 

Brukarrevisorernas erfarenhet och kunskap bidrar till en djupare förståelse av 

intervjumaterialet.   

Att möta brukarrevisorer kan även ge hopp till de personer som brukarrevisorerna 

möter i verksamheten. De kan känna att om brukarrevisorn kan bli återhämtad så kan 

kanske även de bli återhämtade. Det kan också bidra till brukarrevisorns ”empowerment” 

och vara till hjälp i dennes återhämtning.  

En fördel för personalen som arbetar i verksamheten som revideras är att revisionen 

bekräftar vad personalen gör bra. Personalen får bekräftelse på att de gör rätt saker.  

Andra viktiga aspekter är att en brukarrevision är oberoende av verksamheten. Om en 

verksamhet låter granska sig själv kan misstanke uppstå att endast det positiva lyfts fram. 

Brukarrevisorer ska aldrig nyttja den verksamhet de granskar utan kommer utifrån. 

Brukarrevisorer har tystnadsplikt. De får aldrig berätta om vad som framkommer i intervjuer 

eller enkäter förutom det som redovisas i rapporten. 

Sammanfattningsvis är en brukarstyrd brukarrevision en undersökning där personer 

med egen erfarenhet skriver frågorna, genomför intervjuerna, analyserar resultatet och 

sammanställer rapporten och återkopplar till verksamheten som genomgått 

brukarrevisionen. En process som från början till slut leds av brukare och ett unikt sätt att 

samla information om och ta del av brukarnas erfarenhet av en verksamhet som ger vård 

och stöd. 

 

Tillvägagångssätt 

 

Innan vi, de fem brukarrevisorerna, gjorde revisionen gick vi en utbildning hos RSMH 

(Riksförbundet för Social och Mental Hälsa). När vi fick uppdraget, av teamledare Fredrik 

Gothnier, om att göra en brukarrevision på Västerorts Aktivitetscenter möttes vi först och 
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diskuterade hur vi skulle lägga upp arbetet. Vi gick sedan på ett studiebesök för att se på 

verksamheten. Det ordnades av Siv Ericsson, biträdande enhetschef på Västerorts 

Aktivitetscenter. Hon berättade för oss om hur de arbetar och visade oss runt på det stora 

området. Hon berättade hur det fungerar idag och hade önskemål om vad hon ville få ut av 

revisionen, bland annat till exempel förbättringsförslag för framtida bruk. 

Vi brukarrevisorer träffades sedan och bestämde oss för att göra intervjuer med 

deltagare som går på verksamheten och satte en gräns på 15 personer på grund av 

projektets budget. Vi ville få spridning på ålder, kön och hur länge deltagarna hade gått på 

Västerorts Aktivitetscenter och vilken typ av aktiviteter de deltog i.  

Vi gjorde sedan ett introduktionsbrev (se bilaga B) som vi sedan delade ut på 

Västerorts Aktivitetscenter vid ett annat tillfälle. Vi deltog på två av verksamhetens 

deltagarmöten (som kallas storfikamöten), presenterade oss själva och projektet. Vi 

berättade om brukarrevisionen och om varför den gjordes. Vi satte även upp dessa lappar på 

anslagstavlor, där de deltagare som ville vara med kunde kontakta oss direkt (för ökad 

anonymitet). Ett par av oss besökte även verksamheten vid andra tillfällen för att få ihop de 

femton personerna. De som sedan gjorde intervjuerna var Mikael Tell, Sylvia Samuelsson 

och Lisa Ståhl.  

I första hand var urvalet av deltagarna som intervjuades en slump. Därefter blev det de 

som anmält sig det vill säga hört/sett informationen om undersökningen. De gjorde själva 

den aktiva handling som det innebär att kontakta oss för att delta. De sista urvalskriterier 

gjordes utifrån vad som behövdes för att komplettera övriga. De 15 intervjuade utgör ett 

stickprov på cirka nio procent av VA:s samtliga 167 deltagare. Personalen på Västerorts 

Aktivitetscenter har inte påverkat urvalet av intervjupersoner.  

Vid flera tillfällen gjordes och bearbetades frågorna av oss brukarrevisorer som vi ville 

att de intervjuade sedan skulle svara på. Det blev till slut 34 frågor som delades in i sex 

områden (se bilaga C). De sex områdena är ”Bakgrundsfakta”, ”Personalens bemötande och 

kompetens”, ”Aktiviteterna”, ”Inflytande”, ”Betydelsen och klimat” samt ”Till sist”. De olika 

områdena kommer att redovisas gruppvis i den här rapporten.  

Efter det att alla intervjuerna var gjorda avidentifierades deltagarnas svar så att det 

inte ska gå att urskilja enskilda individer. Vi träffades vid fem tillfällen för analysen av deras 

svar och diskuterade vad vi kommit fram till. Vi alla lade även till egna observationer. Sedan 
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träffades vi en gång till för att diskutera själva rapporten. Den har huvudsakligen skrivits av 

Pebbles Karlsson Ambrose, Carin Aissa Nabseth och Mikael Tell.  

Vi redovisade rapporten för personalen och ledningen för Västerorts Aktivitetscenter 

den 15 december 2015 och berättade om vad vi hade kommit fram till. Sedan redovisade vi 

samma sak för deltagarna på VA under ett deltagarmöte (även så kallat storfikamöte) senare 

samma dag.  

De deltagare som hade deltagit i våra intervjuer och som ville ha rapporten fick ett 

exemplar som PDF via mejl eller utskrivet på papper (per post). Rapporten publiceras i sin 

helhet på Stockholm stads webbplats www.stockholm.se. 

 

Metodik och etik 

 

Vi brukarrevisorer intervjuade 15 personer som vi sökte upp själva, personalen har inte 

påverkat valet av intervjukandidater. Några intervjuer gjordes på plats och några på andra 

ställen, när det önskades för ökad anonymitet. Vi följde fyra etiska principer för 

brukarrevision: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Detta innebar i praktiken att vi informerade intervjukandidaterna om 

följande före själva intervjun: 

A. Syftet med studien, varför den görs, vem som är uppdragsgivare 

B. Tala om för personen hur lång tid intervjun kommet ta 

C. Tala om för personen att den kommer att vara anonym 

D. Tala om att vi har egen erfarenhet av psykisk ohälsa 

E. Tala om att det är frivilligt att delta 

F. Att personen när som helst kan avbryta intervjun utan att uppge skäl 

G. Att det är helt ok att inte vilja svara på någon fråga 

H. Det helt ok att ångra sig i efterhand 

I. Att personen kommer att anonymiseras i rapporten och att svaren inte kommer att 

kunna kopplas till en specifik person 

J. Om personen vill ta del av rapporten kommer vi att informera hur intervjupersonen 

kan få ta del av rapporten 

http://www.stockholm.se/


- 10 - 

 

Före intervjun fick intervjupersonen tillfälle att ställa frågor och fick godkänna att intervjun 

spelades in (i de fall det gjordes). De fick också information om att informationen de lämnat 

förstörs i och med att rapporten är färdig. När intervjun avslutades fick de frågan om 

anteckningarna skulle läsas upp (i det fall anteckningar gjordes).  

Alla brukarrevisorer skrev på ett sekretess- och tystnadspliktsavtal (se bilaga D). 

 

Validitet och generaliserbarhet 

 

Vi har intervjuat åtta män och sju kvinnor i olika åldrar utifrån hur många pass i veckan de 

går och hur länge de varit på Västerorts Aktivitetscenter. Vi har använt en semistrukturerad 

metod, frågor i kombination med intervjuer (med en del öppna frågor). Vi har undvikit 

skattningsskalor och försökt göra våra frågor avgränsade och begripliga. De kvalitativa 

intervjuerna tog cirka 1,5 timme per person (med pauser för de som önskade det). Vi 

använde ett varsamt språkbruk, i samtal som byggde på samspel. Vi har alla fem 

brukarrevisorer även varit på Västerorts Aktivitetscenter för egna observationer. Vi fick 

mycket material som tog lång tid att analysera, alla fem brukarrevisorer medverkade vid fem 

analystillfällen. Vi har bett efter både beröm och kritik och om intervjukandidaternas 

förbättringsförslag på verksamheten. I de fall de intervjuade säger emot varandra redovisar 

vi de olika uppfattningarna. Samtalen har inte fyllt någon terapeutisk funktion. 

 

Sammanfattning 

 

Vi brukarrevisorer har kommit fram till flera saker. De vi har intervjuat har gett beröm och en 

del negativ kritik och kommit med rätt många förbättringsförslag. Vi har valt i den här 

rapporten att dela upp de olika förbättringsområdena per fokusområde och redovisar 

intervjusvaren gruppvis under varje tema (baserat på våra frågor (Bilaga C). Vi har även lagt 

till våra egna observationer och erfarenheter.  

Vi vill poängtera att de allra flesta deltagare trivs bra med hur verksamheten arbetar 

och tycker att Västerorts Aktivitetscenter är en viktig del av deras liv. De uppskattar 

kamratskapen med andra deltagare och personal samt platsen som sådan. De tycker också 
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att de får utvecklas i lugn och ro, att aktiviteterna är bra och givande och att valfriheten är 

stor.  

Den negativa kritiken handlar mycket om brist på information, vilket skapar osäkerhet 

och leder till minskad delaktighet. Det är viktigt för deltagarna att känna att de har kontroll 

över sina liv och att de kan påverka. Här tror vi att ledning och personal på Västerorts 

Aktivitetscenter kan bli bättre på att informera deltagarna om vad som pågår (som till 

exempel om renoveringen) och öppna upp för en tvåvägskommunikation och för samtal. 

Intern kommunikation får inte bara bli en icke lyhörd megafon som dräller omkring 

upplysningar lite på måfå. 

Flera deltagare upplever problem med sina biståndshandläggare och tycker inte att de 

har makt över besluten som tas där. De tycker att människor som bestämmer över deras liv 

vet lite om psykisk ohälsa generellt och lite om sina brukares livssituation. Även här ser vi att 

Västerorts Aktivitetscenter kan bli bättre på att informera sina beställare om vad 

verksamheten gör och vad den betyder för de som är där. 

Annan kritik som är allvarlig handlar om att inte alla deltagare känner sig helt trygga på 

Västerorts Aktivitetscenter och att personalen ibland inte har den kompetens som krävs. Det 

verkar finnas ett utbildningsbehov och de anställda borde bli bättre på bemötande, att se 

deltagarna och förstå deras behov. 

Förbättringsförslagen varierar mellan stort och smått, som inköp om nya köksgeråd till 

kompetensutveckling av personal (om till exempel olika diagnoser). Man vill ha ett bättre 

informationsflöde, en tryggare miljö (särskilt för de kvinnliga deltagarna) och större 

spridning på aktiviteterna. En del förslag är mycket konkreta, som idéer om nya kurser till 

hur man ska bli bättre på att ta hänsyn till allergiker. 

Vi uppfattar att alla tycker att renoveringen är nödvändig och att stället behöver ett 

ansiktslyft. Men många är oroliga över hur det ska bli när det blir klart på grund av bristande 

information. Mycket bestäms över huvudet på deltagarna och det är synd, då flera säkert 

kan bidra för ett bättre slutresultat. 

Återigen vill vi poängtera att de intervjuade har gett mycket bra feedback och har 

många positiva erfarenheter av verksamheten.  
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Informanternas fördelning:
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Ålder

Redovisning av intervjusvar per fokusområden/teman med förbättringsförslag 

 

Vi delade in våra frågor i sex fokusområden: ”Bakgrundsfakta”, ”Personalens bemötande och 

kompetens”, ”Aktiviteterna”, ”Inflytande”, ”Betydelsen och klimat” samt ”Till sist”. Vi 

redovisar det vi har kommit fram till områdesvis i den här delen av rapporten. Efter varje 

fokusområde ger vi konkreta förbättringsförslag inom varje område baserat på deltagarnas 

intervjusvar, våra egna observationer och andra faktorer. I den här textdelen använder vi oss 

av förkortningen VA när vi menar Västerorts Aktivitetscenter.  

 

Bakgrundsfakta 

 

I denna undersökning har vi använt oss av deltagarnas bakgrundsfakta enligt dessa 

urvalskriterier: ålder, kön, tid/längd på VA, hur många pass och vilka aktiviteter de deltagit i 

på VA. Vi frågade också om hur de hade hört talas om VA innan de började på VA. Vi 

försökte få en spridning 

över åldersspannet, få en 

jämn könsfördelning och 

inkludera de som vistats 

både kortare och längre 

tid i verksamheten. Vi var 

också intresserade av hur 

många pass de beviljats 

och vilken typ av 

aktiviteter de är med på.  

 

Åldersgrupp och könsfördelning 

 

Av de femton intervjuade var åldersspannet mellan cirka tjugo och sjuttio år. De är i 

rapporten indelade i grupper, som i sin tur är indelade i tioårsintervaller (för avidentifiering 

av informanterna).  Den yngsta åldersgruppen var mellan tjugo och tjugonio medan den 



- 13 - 

 

äldsta var från sjuttio till sjuttionio år. Den största åldersgruppen utgjordes av dem mellan 

femtio och femtionio år. De minst representerade var de äldsta och yngsta.  

 

 

Av femton intervjupersoner var åtta män och sju kvinnor. Den yngsta informanten var en 

kvinna och den äldsta var en man. Det var fler män än kvinnor representerade i våra 

intervjuer i den största åldersgruppen, den som var mellan femtio och femtionio år. Denna 

åldersgrupp var störst för båda könen. Kvinnor hade större spridning i ålder än män. Bland 

de män som deltog var de flesta äldre medan fler kvinnor i undersökningen hade en lägre 

ålder.  

 

Antal pass 

 

Av de personerna gick två deltagare två pass i veckan, åtta deltagare tre pass i veckan, fyra 

deltagare fyra pass i veckan och en deltagare fem pass i veckan. Vi har valt att intervjua 

personer som går i olika verksamheter för att få en så bra överblick som möjligt och vår 

uppfattning är att denna spridning är representativ för VA.  
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Det rekommenderade antalet pass per vecka som biståndshandläggare ger bistånd till är 

oftast tre. Flera intervjuade anger att det är svårt att få fler än tre pass per vecka. I så fall 

”måste man bråka på biståndshandläggarna, vilket de flesta inte orkar hålla på med”, var ett 

av svaren vi fick. Andra gav liknande svar och två intervjuade angav att de hade överklagat 

sina biståndsbeslut i detta avseende. 

Åtta av de 15 intervjupersonerna (cirka 50 procent) har gått på VA 1-5 år, fyra stycken 

(cirka 25 procent) har gått på verksamheten i 10-15 år, två (cirka 15 procent) har gått i 

spannet 20-25 år och en person (cirka 7 procent) har gått på verksamheten i runt 30 år.  

De flesta är nöjda med de antal pass de fått bistånd för i veckan. Men flera är missnöjda 

med att stadsdelens beslut fattas något kortsiktigt och ger bistånd för mindre antal pass, 

vilket skapar en osäkerhet. Att 

tre pass i veckan verkar vara 

”standard” gör att beslutet 

inte behovsstyrt, vilket det 

borde vara. De verkar vara 

ekonomin som styr och inte 

deltagarens behov, vilket vi 

brukarrevisorer tycker är 

felaktigt. 

 

Hur hörde du talas om och fick information om VA? 

 

De flesta av våra informanter har hört talas om VA:s verksamhet från psykiatrin, därefter via 

stadsdelsnämnden/kommunen. Därefter följer de som hört om verksamheten från offentliga 

och privata kontakter, flera hade fått tips av kompisar eller personer som redan finns på VA 

(deltagare och personal). Sist kom information från andra verksamheter i branschen, till 

exempel MISA eller vårdcentralen. 
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Sammanfattning ”Bakgrundsfakta” 

 

Våra intervjupersoner speglar ganska jämnt fördelningen av ålder och kön hos deltagarna. 

Om en yngre kvinna, gärna i trettioårsåldern intervjuats istället för en äldre man, hade 

representationen generellt överensstämt. 

De intervjuade representerade stor åldersspridning, från ung vuxen till över 

pensionsålder. Könsfördelningen är relativt jämn. Det största antalet intervjuade var mellan 

50-59 år, för såväl kvinnor som män. Vi stämde av med ledningen och det visar sig att våra 

intervjupersoner speglar relativt bra VA:s deltagare med hänsyn till ålder och kön. Om en 

yngre kvinna, gärna i trettioårsåldern intervjuats istället för en äldre man, hade 

representationen generellt överensstämt.   

Det förefaller vara mest äldre deltagare som går på VA, även om vi också har sett några 

yngre personer. Vi undrar om det kan vara så att det är så många äldre personer där att de 

avskräcker nya yngre att börja? Vårt underlag var för litet för att kunna svara på den frågan.  

Biståndshandläggarnas beslut kan inte ledning och personal på VA påverka så mycket. 

Vi upplever att VA:s personal – i den mån de kan påverka – är positiva till att deltagarna går 

så många pass de vill. För deltagare boende i Bromma som erhåller insatser från stadsdelen, 

som till exempel boendestöd, omfattas av fondmedel och får delta i önskat antal pass. För 

övriga från stadsdelen och från andra kommuner är det tre pass som gäller. I undantagsfall 

beviljas ytterligare pass efter särskilda behov. En del av deltagarna som har gått länge på VA 

har fått behålla antalet pass, men de flesta upplever att biståndshandläggarna blivit mer 

restriktiva. Flera personer kände sig dåligt bemötta och kränkta av sin biståndshandläggare 

och tyckte att deras kunnande gällande psykisk ohälsa inte var bra att de inte hade kunskap 

om brukarens livssituation. De önskade generellt sett mer förståelse. 

Vill man ha mer än tre pass så ”måste man bråka”, sade några. Fler hade överklagat 

sina beslut. Det önskades att ledningen på VA skulle försöka påverka biståndshandläggare 

och politiker i större utsträckning så att de förstår hur viktig sysselsättning och gemenskap är 

för deltagarnas återhämtning.  

Det verkar som om informationen om att VA finns är via mun till mun. Fler deltagare 

skulle sannolikt söka sig till VA om de visste om att verksamheten fanns, tror vi.  
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Förbättringsförslag ”Bakgrundsfakta” 

 

1. Vi brukarrevisorer funderar på om de aktiviteter som finns på VA passar bäst för 

äldre? Kanske ska personalen tänka på vad som passar yngre deltagare och kanske ha 

ett möte med de yngre deltagarna på VA för att få höra deras tankar och åsikter.  

2. Vi tycker att verksamheten ska vara tydligare i informationen till biståndshandläggare 

och ledning hos stadsdelsförvaltningarna/kommunerna (politiker) om deltagarnas 

behov och förklara vikten av flexibilitet i systemet. Även om man sparar pengar på 

kort sikt så kan en stressad deltagare som inte vet hur framtiden kommer att te sig 

(eller som inte får den hjälp och stöd den behöver) kosta mer i till exempel psykiatrin 

med inläggningar som följd. Detta är mycket svårt för individen och inte lönsamt ur 

samhällssynpunkt heller. Vi menar att det finns ett utbildningsbehov här. Kanske kan 

verksamhetens bjuda in till öppet hus eller ordna studiebesök för politiker och 

biståndshandläggare?  

3. Vår uppfattning är att det skulle behövas bättre spridning när det kommer till in-

formation om VA. Vi tycker till exempel att det är viktigt att finnas i sociala medier, 

särskilt om man vill nå de yngre. Kanske kan man starta en gillasida på Facebook, 

konto på Twitter och Instagram? Kanske kan deltagarna ansvara över dessa konton 

delvis och till exempel ha hand om ett Instagramkonto under perioder (stafett) två 

veckor var? Unga människor hänger mycket på sociala medier och lyssnar på ”pod-

dar”. Kanske skulle VA ha en blogg där deltagarna själva skrev? 

4. Några tyckte att man skulle berätta om att VA fanns även i traditionella medier, 

bjuda in journalister att göra reportage (till exempel i lokalpress eller radio). Många 

som bor i området känner inte till verksamheten och vet inget om den. Flera på VA är 

stolta över sin plats och vill berätta om vad verksamheten betyder för dem. De tycker 

”att det är ett mervärde för stadsdelen att signalera att vi tar hand om våra medborgare och 

visar vad skattepengarna går till”. De tycker att man borde ha öppet hus och blänkare i lokal-

pressen om till exempel höstmarknaden. De tycker kommunen ska ”berätta om det positiva 

och inte se VA som en belastning och använda verksamheten för att profilera kommunen på 

ett bra sätt”.  
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5. Broschyrer och anslag på öppenvårdsavdelningar och träfflokaler är bra för att nå de 

äldre. De kanalerna är bra och vi tycker de ska fortsätta att underhållas. Men det be-

hövs kompletterande informationskanaler. 

6. Vi brukarrevisorer tycker att VA:s hemsida på Stockholm stads webbplats kunde vara 

bättre och att VA:s vår- och höstschema borde ligga tillgängligt som en PDF där.  

 

Personalens bemötande och kompetens 

 

De flesta av våra intervjupersoner trivs bra eller mycket bra på VA. Vi fick svar såsom: 

”personalen är som en familj”, ”personalen gör långt utöver det som arbetet kräver”, 

”personalen skapar trygghet”, ”personalen får oss att känna oss välkomna och att vi 

behövs”,” personalen kommer inte med pekpinnar”, ”det är fritt” och ”personalens glädje 

och entusiasm smittar av sig”. Två svarade att de ser på personalen som sina kamrater.  

Vi fick också höra negativ kritik och förslag på förbättringsområden. Det var till 

exempel saker som att ledningen inte ringde en anställd när den varit borta länge (som man 

gör med deltagarna av omsorg), att det råder ”bristande sekretess” ibland, ”personal är inte 

tillräckligt kompetent att tala om själsliga frågor med”, ”information saknas om 

ombyggnationen” och ”viss personal för stressad”. 

Flera av de intervjuade är nöjda, och samtidigt finns det andra upplevelser av 

personalens bemötande bland de intervjuade. De flesta tycker att de som jobbar på VA är 

kompetenta och ärliga samt inkännande. De tycker att det är en trygghetsfaktor att det har 

varit samma personal på plats under en längre tid. Flera sade också att de tyckte att det var 

skönt att personalen lät dem jobba på i sin egen takt och att de som jobbar på VA är 

pedagogiska och bra på att förklara olika moment. 

Men en intervjuad sade ”att personalen behandlar mig som ett barn och kör klappa-

på-huvudet-mentalitet och tycka-synd-om-stilen”. En nämnde att det talades för fritt på 

vissa aktiviteter, om privata saker och diagnoser till exempel. Någon talade om allvarlig 

bristande sekretess; där personal haft möte med deltagare inför öppen dörr och att då övrig 

personal/deltagare kommit in och kommenterat samtalet. Någon nämnde ”att det fanns 

personal på plats som mest verkade vara där för att försörja sig”. En annan tyckte att 

Vuxenskolans personal var mer flexibel än några av den ”vanliga” VA-personalen. 
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De flesta tyckte att personalen förstod deras funktionshinder, men några tyckte att 

personalen behövde mer kunskap. Någon föreslog att en psykolog skulle finnas på plats då 

och då. Några reagerade mot ordet ”problematik” i våra frågor, som kanske inte var ett så 

bra ordval av oss som utförde intervjuerna. De ville ha mer fokus på det friska och menade 

att orden är viktiga. De ville att man på VA skulle säga kurs istället för ordet pass och 

volontärer istället för deltagare till exempel. Men någon svarade att ”vistelsen på VA gör att 

min problematik minskar”. 

Flera tyckte att det var bra att de fick välja kontaktperson (KP) själv och att de fick 

behålla samma KP när de kom tillbaka till VA igen (efter en tids bortavaro). Några påpekade 

att det är bra att deras KP hör av sig när de själva är borta och passet är inställt. Andra 

nämnde att en del har olika överenskommelser om hur många dagars bortavaro det ska 

handla om före det att en påringning ska göras. Flera nämnde att de uppskattar att 

personalen gör saker med deltagarna utanför sin arbetstid. Vi var flera brukarrevisorer som 

reagerade på den omfattning och engagemang som anställda visade deltagare på sin fritid 

och vi tyckte att det var anmärkningsvärt.  

På denna fråga om det uppstår problem och konflikter på VA och hur personalen 

hanterar det fick vi mycket skiftande svar. Alltifrån ”här är inga konflikter eller låsta lägen” 

till ”det har varit snudd på slagsmål en gång”. Några svarade att ”personalen tar tag i 

konflikter om det uppstår sådana” medan andra svarade ”att de inte tyckte att de kunde 

vända sig till personalen vid konflikter”. Några uttryckte ”att de inte tyckte de kunde prata 

med personalen om hur de skulle lösa konflikter” alternativt ” det verkar inte som om 

personalen ser konflikter som uppstår”.  

Några tyckte att tröskeln på VA var hög med stor tolerans för andra, medan andra sade 

att de skulle önska mig mer hjälp och stöd när personer bli osams. Andra sa att personalen 

kunde lyssna mer på deltagarnas idéer när det kommer till att lösa uppkomna konflikter.  

Det fanns deltagare som var rädda för andra deltagare och de vågade inte berätta det 

för personalen. De kommentarerna var uteslutande från några av kvinnorna i vår 

undersökning, som även uttryckte rädsla när det gällde att gå hem själva (från VA). Detta får 

verkligen inte bagatelliserats av personal. 
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Sammanfattning ”Personalens bemötande och kompetens” 

 

Flertalet intervjuade är nöjda med personalen som de tycker är kompetenta, ärliga och gör 

det där ”extra” för deltagarna, vilket betyder så mycket. Det uppskattas att det inte ges 

pekpinnar, att arbetet är fritt och att personalen inte sätter upp begränsningar och säger 

”stopp, det här kan du inte göra”. Vissa ledare och anställda verkar mer uppskattande än 

andra.   

Men det fanns negativa röster också. Några talade om bristande sekretess och klappa-

på-huvudet-mentalitet. Några tyckte att det inte gick att tala med personalen om själsliga 

problem och att en psykolog borde finnas på plats. En annan klagade på att ledningen inte 

hade ringt trots en persons bortavaro i flera veckor. Men som vi förstod det ringer vanligen 

någon i personalen hem vid frånvaro (som inte anmälts) och när en tid har gått.   

Vi fick mycket skiftande svar på frågan om konflikthantering. En del ansåg att 

personalen tar tag i konflikter på ett bra sätt, en del ansåg motsatsen. Vi förstår att detta 

beror på vilken anställd det handlar om.  

 

Förbättringsförslag ”Personalens bemötande och kompetens” 

 

1. Flera av de intervjuade önskade hjälp med en så god kommunikation som möjligt, för 

något som är lite svårt att uttrycka, som önskemål/synpunkt, meningsskiljaktigheter 

eller konfliktlösning. Kanske kan både personal och deltagare regelbundet gå 

utbildningar/kurser tillsammans? 

2. En kvinnogrupp kanske kan upprättas för frågor som rör trygghet respektive 

otrygghet? Personal behöver fråga (kvinnliga) deltagare om de känner sig otrygga på 

VA eftersom det verkar vara en stor tröskel för deltagaren att prata om det själv på 

eget initiativ.  

3. Idén med en psykolog på plats någon dag eller helst flera dagar i veckan, tycker vi är 

god, vilket grundar sig i att några deltagare uppfattar det som om att det är vissa 

problem som är för svåra att diskutera med personal. 
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4. Skyltar med förhållningspunkter 

kan sättas upp om vilka regler 

som är önskvärda, till exempel 

som att man ska behandla andra 

som man själv vill bli behandlad. 

En egen observation från en 

brukarrevisor är att ibland så har 

man för stor tolerans med 

psykiskt sjuka personer och 

deras problem när det inte är okej egentligen. Det finns ingen ursäkt att uppträda 

hotfullt mot andra deltagare och skylla på att man mår dåligt. Vi bifogar en skylt som 

sitter uppe på en annan liknande verksamhet som har haft liknande problem. Det kan 

hjälpa eller åtminstone sända en viktig signal. 

 

Aktiviteterna 

 

Flertalet intervjuade var motiverade att gå på sina aktiviteter och tycker att VA är bra som 

det är samt har ett stort och varierat utbud. De nämnde att de tycker ”att det är roligt att 

göra saker tillsammans med andra och att de kände att de var till nytta”. Någon sade att ”VA 

mer borde ses som en del av samhället och att det är en spegling av livet där ute”. En annans 

sade sig uppskatta att det finns mer tolerans för olikheter på VA än ute i samhället. Någon 

tyckte att det var viktigt med språkbruket och att det borde heta kurs istället för pass och 

volontärer istället för deltagare. Att VA skulle ”använda samma ord som används ute i sam-

hället”. 

Flertalet kände sig delaktiga och tyckte att de fick gå i de pass de ville. Många tyckte 

också att de var roligt att träffa personer med liknande intressen. Många svarade att det var 

bra att få välja mellan aktiviteter, medan en annan sa att ”att här kan man bara välja på de 

givna aktiviteter som finns”. Flera tyckte också att det var fritt och att de fick hitta på själva 

vad de ville göra under själva aktiviteten.  
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Flertalet tyckte att de får göra sitt bästa efter sina egna förutsättningar. ”Ju mer man 

klarar av, desto större blir ansvaret”, som någon sade. Alla tyckte det var bra att det fanns 

möjlighet att gå vidare och få hålla i kursen/aktiviteten själv som vidareutvecklingsmöjlighet. 

Exempel på motstridiga uppfattningar var att någon önskade sig mer utveckling medan 

en annan tyckte tvärtom, att personalen skulle ta mer ansvar och att poängen var att man 

inte skulle ha det själv. ”Här behöver man slappna av och jobba utan tidsbegränsning och 

tidspress”, var svaret ett svar. 

”Jag växer av att hjälpa övriga deltagare och att göra saker jag inte har gjort förr”, var 

ett annat svar. Deltagarna uppskattade när personalen förklarade saker på ett alternativt 

sätt för dem om de märkte att det behövdes, vilket styrkte dem. ”Gärna i lugn takt”, som 

någon tillade. 

Flertalet intervjuade tyckte att personalen bemöter dem med omtanke och fackkun-

skap, fast några svarade att kompetensen hos personalen varierar. De flesta svarade att de 

får hjälp av personalen om de frågar. Någon sade ”att olika deltagare behöver olika mycket 

hjälp, men att det finns tolerans för det både hos personal och deltagare”. Någon påpekade 

att viss personal ”hade gett uttryck för privata fördomsfulla åsikter” under en aktivitet. 

Vi fick svar som att ”personalen ser både ens starka och svaga sidor”, ” jag får höra att 

jag gör bra saker” och att ”personalen är bra på att bedöma kunskapsnivån/vet min kun-

skapsnivå”. Motsatt uppfattning var ”att kunskaper inom psykisk hälsa inte tas tillvara som 

en resurs” och en svarade att personalen inte hade frågat hen om hens tidigare kunskaper 

och erfarenheter. Åter en ville bli pushad och lära sig mer.  

”Bra att vi får beröm”, svarade flera. ”Positivt att vi får visa vad vi har gjort genom ut-

ställningar och uppträdanden”, svarade andra.  

Fackkunskapen är hög, var ett återkommande intervjusvar vi fick. Personalen anses av 

de flesta vara kunniga, ödmjuka och pedagogiska. Teknisk kompetens uppskattades och att 

deltagarna ofta får snabb hjälp. Men några poängterade även i denna fråga att personalen 

saknar viss kompetens när det kommer till psykologi och psykiatri.  

Vi brukarrevisorer tror att den här frågan även handlar om bemötande, trygghet och 

om att bli sedd. ”Ibland fungerar inte kemin, men det är lätt att byta kontaktperson”, sva-

rade någon. En svarade till exempel ”att det verkar som om personalen mest är här bara för 

att försörja sig och att har ett bristande engagemang”. 
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Sammanfattning ”Aktiviteterna” 

 

Flertalet intervjuade trivs på VA och känner sig motiverade. De tycker att det är roligt att 

göra saker tillsammans och de tycker att de får utvecklas efter sina egna förutsättningar. 

Några nämnde att de uppskattar att det finns mer tolerans på VA än ”ute i samhället”. Några 

saknade att personalen inte tog tillvara kompetens och erfarenheter inom det psykiska 

området som en resurs.  

De flesta i personalen upplevs som kunniga, ödmjuka och pedagogiska, men det finns 

också upplevelser av motsatsen. Dessa anställda är kanske – tänker vi brukarrevisorer – inte 

medvetna om de signaler de sänder ut. Deltagarna märker mer än personalen tror, som att 

engagemang och entusiasm bara är på arbetstid. Personal kan kanske också ibland bli 

hemmablinda.  

Personalens kunskap inom området psykologi och psykiatri kan ökas för att på plats 

kunna ta hand om själsliga problem, har vi förstått. Men vi fick ett positiv exempel där en 

deltagare utvecklats från att gå en kurs hos VA och nu tagit steget att våga gå en studiecirkel 

på eget bevåg helt utanför VA:s regi.  

Att ledning och personal också uppmuntrar deltagarna att leda egna kamratcirklar vid 

sidan av sina egna biståndsbedömda verksamheter, upplevdes som positivt av deltagarna. 

En observation av oss brukarrevisorer är att verksamheten säger sig ansvara för utbildningen 

hos personalen när det gäller det psykologisk/psykiatriska och att fackkunskapen är mer upp 

till de anställda själva. Ändå är det inte fackkunskapen hos de anställda som majoriteten av 

de tillfrågade tycker är problematisk, tvärtom.  

 

Förbättringsförslag ”Aktiviteterna”  

 

1. Ökad kunskap är önskvärd för personalen när det kommer till psykiatrisk frågor. Vi 

föreslår ytterligare kompetenshöjning inom detta område. Kanske behöver 

personalgruppen diskutera frågor som bemötande, hur man ser alla och skapar 

trygghet på VA – men alla deltagare tyckte inte att det var ett behov. Ibland är det 

bra med fokus på det friska. 



- 23 - 

 

2. Kan en frågerunda vara aktuell? Kan man be deltagare komma in med förslag på nya 

cirklar som de vill ha i utbudet? 

 

Inflytande 

 

De flesta på VA är nöjda med utbudet av aktiviteter, men några vill se nya saker. En av de 

intervjuade har önskat aktiviteter som redan finns, eftersom den inte visste att de redan 

fanns. Vi misstänker att informationen om vilka aktiviteter som finns inte kommit fram till 

alla deltagarna. Kanske har den givits på ett sätt så att deltagarna inte har kunnat 

tillgodogöra sig den? Men vårt intervjuunderlag är för litet för att dra någon slutsats om det 

här. 

Vissa deltagare önskar större grupper då vissa aktiviteter är fullbelagda. Ibland blir 

aktiviteter inte av på grund av att det är för få deltagare vilket upplevs som negativt. 

Konkreta förslag på aktiviteter som matematik, datorkunskap, webbdesign och 

programmering framkom. Kurser de önskar under temat friskvård är en hälsocirkel, 

promenader och simning. Deltagarna önskar även inom området kreativt skapande en 

smidesverkstad, specifika konstkurser som glaskurser och mosaik, komposition foto samt 

improvisationsteater. Deltagarna önskar även fler utflykter och studiebesök på exempelvis 

museum. Man vill också ha en gymnastiksal med pingisbord.  

Deltagarna önskar även resurser för anslag om material och reservdelar/komplement 

till de aktiviteter som redan finns. Många är oroliga för Sjövillans framtid speciellt för den 

träfflokal som tidigare fanns i dess lokaler. Man vill ha möjligheten till fika på morgonen.  

De flesta deltagare vi tillfrågade angav att de inte hade lämnat förslag på olika 

verksamheter att driva på VA. Vårt förslag är att personalen kan vara mer aktiv och fråga 

deltagarna om vad de vill! Deltagarna har idéer och förslag, som de inte har berättat om, och 

vi råder verksamheten att ta till vara på den inneboende kraften deltagaren besitter. De 

behöver uppmuntras mer till att ge egna förslag.  

När vi frågade deltagarna om hur de såg på inflytandet, så var den mest representerade 

gruppen, som vi anser är äldre, som upplever att de kan påverka mindre än de yngre. Någon 

kvinna uttrycker att det är ”svårt att ta plats”, självförtroendet sviker här, och det blir någon 

annan som framför liknande istället.  ”Jag kan inte gå efter min önskan, jag tar det som finns 
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här”, är ett talande annat exempel. 

Inflytandet behöver ökas och vi anser att det går att göra. En kunskap som 

brukarrevisorer har är att deltagarna i olika verksamheter ofta är en mottagare, som inom 

vården. Vi är vana att ta emot råd och anvisningar, men behöver stöd i att tänka och tycka 

aktivt. Detta är viktigt för återhämtningen. Deltagare i psykosocial verksamhet kan känna sig i 

underläge gentemot personalen och upplever sig inte alltid vara på samma nivå. De är 

vårdtagare och inte givare, men deltagaren kan ge mycket till andra deltagare och personal.  

Några av de intervjuade har lämnat förslag och upplever bemötandet som väldigt 

positivt. Någon var väldigt nöjd med ett föreslaget studiebesök sedan verkligen gjordes. 

Någon har föreslagit teater och drama vid schemaskrivningen varje vår och höst utan att det 

beaktats. 

En observation vi brukarrevisorer har gjort är att det är bra för deltagare att pröva 

verksamheter de tidigare inte gått i (och göra saker de aldrig tidigare gjort) för att utvecklas. 

Det kan leda till nya intressen, vilket är positivt för framtiden. 

 

Klagomål, önskemål och synpunkter 

 

Av de vi intervjuade var det bara en som kände till att det fanns en förslagslåda. De flesta 

kände till att de kan vända sig till verksamhetsansvarig, en handledare eller en kursansvarig. 

Några känner till att deltagaren kan ta upp saker på deltagarmötena (även kallade 

storfikamöten). Det var få som kände till brukarrådet, de deltog inte i det och ville ha mer 

information om det. Det var endast en som var informerad om att brukarrådet fanns. Någon 

trodde att brukarrådet var mer för personer som var mer involverade i verksamheten. De 

som var med någon av föreningarna Sesam eller Handkraft upplevde att de kunde påverka 

mer, men några andra vi intervjuade kände inte till vad föreningarna gjorde mer konkret.  

En frågepanel önskades så att deltagarna kan bolla önskemål direkt med stadsdelen. 

Det var någon som slutade en aktivitet på grund av att nivån var för hög och personen inte 

visste hur den skulle gå till väga för att tydliggöra det. Någon hade samtalat med sin 

kontaktperson och blivit ombedd att inte ta det vidare till ett stormöte eller ledningen, vilket 

upplevdes som munkavle. 
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Sammanfattning ”Inflytande” 

 

De flesta är nöjda med VA generellt. Det fanns en del förslag, men de visste inte vilket forum 

de skulle använda för att föra fram dem. De verkade inte känna till förslagslådan. Vi 

brukarrevisorer tycker att det verkar som om att flera inte har riktigt inflytande på grund av 

att de upplevs av personalen som för passiviserade eller för sjuka. Vi har förslag på att deras 

inneboende kompetens och kraft kan tas tillvara och uppmuntras mer aktivt.  

De flesta verkar nöjda med antal pass de går i veckan. Men en del tyckte att de inte 

hade inflytande över biståndsbesluten. De behövs mer information till stadsdelsförvaltningen 

där deltagarens behov tillgodoses i första hand och ekonomin i andra.  

Vi upplevde de deltagarmöten (kallade storfikamöten) vi besökte som 

envägskommunikation. Det var inget prat och inga livliga diskussioner. Information 

förmedlades till deltagarna och vi brukarrevisorer tycker att det ska vara mer utrymme för 

beslutsfattning och/eller diskussion som annars kännetecknar 

företag/deltagare/personalmöten, det vill säga möjlighet att påverka mötets innehåll.  

Vi brukarrevisorer vill poängtera att när deltagare får lite eller knapphändig 

information om flera saker så minskar känslan av delaktighet. När man inte har inflytande 

och känner att man inte kan påverka så minskar också makten över sitt eget liv. 

 

Förbättringsförslag ”Inflytande” 

 

1. Det var flera som inte visste hur man går till väga om man som deltagare har 

klagomål, önskemål och synpunkter. Verksamheten behöver informera om det! 

2. Vi brukarrevisorer tycker att det är viktigt att öka dialogen på stormöten. För att öka 

delaktigheten kan deltagarna få rösta om olika saker om de upplever det som svårt 

att göra sin röst hörd. Oftare göra ”rundor” där alla får säga något. 

3. Ett annat förslag vi har är att skapa en virtuell förslagslåda.  

4. Möjlighet till att ha workshops några gånger om året med både deltagare och 

personal, kan ha positiv inverkan för kommunikation och inflytande.  
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Betydelsen och klimat 

 

De flesta vi intervjuat tycker att miljön runt VA, med vacker natur, och området som sådant 

är mycket bra. Det innebär en hälsoeffekt att gå där under promenader och vistas i en fin 

omgivning, nära vatten och skog. Området har en charm både in- och utvändigt. Vissa tycker 

däremot att VA ligger lite avsides och isolerat. Det är en lång väg dit för vissa personer som 

inte bor i Bromma. 

Många upplever det meningsfullt att ha en sysselsättning att gå till, lära känna 

människor och känna att deltagaren har gjort något när den kommer hem. Vissa upplevde att 

det var bra att VA ligger där det gör bland vanlig bebyggelse, vilket gjorde det mer levande 

och inte som att vara på en institution, andra tycker det är för skyddat. Några tycker att det 

är bra att tempot är lugnt (mer nedskruvat än i det övriga samhället) och för åter andra 

innebär det en stund på dagen som de tycker om. Många upplever ökad struktur i vardagen 

och uppskattar att träffa andra, vilket främjar hälsan. De upplever det positivt att lära sig nya 

saker.  

Någon tycker att det är bra att få välja sin sysselsättning utifrån egna premisser. Andra 

upplever sig som mycket friska, vilket till viss del beror på VA. De tycker att det är viktigt att 

bygga vänskap genom en gemensam aktivitet/intresse och att hälsan påverkats positivt. 

Några säger sig ha lärt sig känna sig själva och andra bättre genom sina aktiviteter. 

Vissa tycker att de har lärt sig tolerans och förståelse. De har lärt sig att den som inte 

upplevs göra ett första gott intryck kan senare vara jättetrevlig, när man lärt känna personen. 

Gemenskap är också viktigt för många. En tyckte ”att det är skönt att träffa andra i samma 

båt, annars kan man känna sig utpekad och tro att man är ensamt drabbad”.  Personalen 

entusiasm, glädje och inspiration bidrar till att fler personer mår bättre.  

En person sa att belastningen på övrig vårdverksamhet minskar i och med VA:s 

verksamhet. När kommunen anser att verksamheter som VA kostar, kanske de inte tänker på 

att de sparar pengar i slutenvården, vilket kan bli samhällsekonomiskt billigare samtidigt som 

individen slipper onödigt lidande. Då kan det vara bättre att låta den biståndssökande gå de 

antal pass den har behov av.  

På frågan om vad de skulle göra om de inte fick vara på VA fick vi varierande svar. De 

skulle ”gå på väggarna” eller ”vara hemma och inte göra så mycket”. Några hade försökt hitta 
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motsvarande verksamhet medan andra hade blivit tvungna att vara hemma ensamma 

ofrivilligt. ”Att vara hemma hade varit ohållbart i längden”, säger en. Flera deltagare skulle 

försöka att ta för sig andra saker. 

Några av de intervjuade hade andra erfarenheter av att gå på VA. En person har slutat i 

en cirkel på grund av otrygghet med en annan deltagare. En annan tycker att vissa deltagare 

är jobbiga och inte alltid är så snälla. Men det finns en förståelse för att alla inte kan gilla alla. 

En tycker att den har växt även av jobbiga diskussioner.  

Det finns en acceptans och förståelse här säger de som varit på VA längre tid. Vissa 

trodde det skulle vara svårare att komma överens med andra människor med diagnoser, men 

så blev det inte. Flera upplever verksamheten som mer mänsklig än det vanliga arbetslivet.  

 

Lunch, mat- och fikastunder 

 

Flera av de intervjuade upplever lunchen på VA som mycket positiv. ”Det är bra att kunna äta 

lunch trots att man inte går i verksamhet just den dagen”, sa en deltagare. Vi brukarrevisorer 

tycker att det är bra att verksamheten erbjuder lunch till alla deltagare alla dagar (oavsett om 

man har pass den dagen eller inte), då många med svår psykisk sjukdom kanske inte annars 

äter ett lagat mål mat om dagen.  

En del tycker att maten ska vara mer varierad och att det skulle kunna finnas medel till 

det. En önskar bättre kvalité på kaffe. Flera personer tycker att det är kallt i matsalen om 

vintern och att det ekar i där och även vi brukarrevisorer noterade att det är hög ljudvolym i 

(slamrigt). Det kan vara lite stökigt och svårt att höra för den som är ljud- och ljuskänslig. 

Därför verkar en del ta med egen mat till ett mindre kök/matrum, ett bra alternativ till 

matsalen. Vissa personer hade funktionshinder som borde uppmärksammas så att 

vederbörande kunde få den hjälp hen behöver. 

Om fikastunderna tycker de flesta att det är ett trevligt avbrott och man kan prata om 

annat. En del deltagare har bjudits in till att vara med i andras fikastunder, vilket upplevs 

positivt, till exempel när de som går en viss aktivitet fikat tillsammans. En person som inte är 

med i just den aktiviteten fick ändå vara med på fikat, vilket var fint och omtänksamt. 

Deltagarna brukar hjälpas åt och koka kaffe och baka till fikat. Man försöker göra det trevligt 

med små medel.  
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Verksamhetens och deltagarens mål 

 

Det var endast en deltagare i intervjuerna som kände till verksamhetens mål. När de fick 

gissa kom en del ganska nära medan andra inte hade en aning. De som gissade någorlunda 

rätt tyckte verksamhetens mål överensstämde med deras egna mål om att få en meningsfull 

sysselsättning/vardag och att genom VA främja sin egen återhämtning.   

Många som går i verksamheten vill känna sig aktiva och delaktiga i ett arbetsliknande 

sammanhang och få ökad livskvalitet, en guldkant på tillvaron. Deltagarnas egna målbilder 

varierar mellan att känna sig självständig och fri till att det är skönt att inte vara ensam 

hemma.  

Deltagarna på VA har flera förbättringsförslag. Någon tyckte det skulle finnas en 

psykolog på centret, två tycker att personalen inte har kompetens vid djupare samtal. Flera 

hyste oro om den omfattande renoveringen och om hur den påverkar verksamheten och 

tycker att det saknas information.  

Förslag om fler aktiviteter, studiebesök, sammankomster samt skördefester kom fram. 

Mer förebyggande hälsoåtgärder genom friskvård, motion och sport önskades. En tyckte att 

just den typen av verksamhet inte skulle biståndsbedömas. 

Deltagarna tyckte också att det skulle ske ett större påverkansarbete och samarbete 

med kommunen för att förenkla biståndsbesluten till deltagarnas fördel och välmående. 

Ökad flexibilitet mellan aktiviteter och tidsperioder är önskvärt. Sex månader kan upplevas 

som en för lång tidshorisont innan byte av aktivitet sker. Deltagarna borde få byta aktivitet 

oftare och kunna gå kortare i olika aktiviteter. 

En person önskade att VA hade högre förväntningar på deltagarna. En person ville 

ändra benämningen på pass och aktiviteter till kurs, eftersom det upplevs som mindre 

stigmatiserande. En del tycker att ledningen ska arbeta mer med bemötande, attityder och 

värderingar hos personalen.  

 

Sammanfattning ”Betydelsen och klimat” 

 

De flesta upplever miljön exteriört som trivsam och renoveringen upplevs som nödvändig. 

Det känns bra för alla att ha en sysselsättning och att ha den sociala samvaron med de andra 
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deltagarna och personalen. De har upplevt tolerans, förståelse och känner sig mer friska, 

mycket på grund av VA. Verksamheten upplevs unik och uppskattas. Generellt trivs alltså 

deltagarna med varandra och personal.  

 

Förbättringsförslag ”Betydelsen och klimat” 

 

Fler förbättringsförslag som kom upp har vi redan skrivit om tidigare i rapporten. De som 

hittills inte nämnts är följande: 

 

1. Mer förebyggande arbete för bättre konfliktlösning. Personal ställer ibland för låga 

krav på deltagaren när det gäller uppträdande och skyller på deltagarens diagnos. 

Man hjälper inte människor genom att skyla över svårigheter. Viss tolerans krävs, men 

inte att någon får agera hotfullt. Förslag från intervjuade är att VA ordnar kurser för 

personal och deltagare om olika diagnoser och konfliktlösning.  

2. Ett förslag är att personalen borde ha samarbetsaktiviteter och övningar i 

kommunikation, till exempel workshops själva och tillsammans med deltagare för att 

skapa tillit i gruppen. Kanske gruppsykologikurser, med fokus på att säga nej och sätta 

gränser.  

3. Att grundligt informera deltagarna om verksamhetens mål och hur de ser på dessa i 

kombination med deltagarens egna mål. Detta kan vara utvecklande både för 

deltagare och personal. 

4. Information om renoveringen och hur det kommer att bli när den är klar upplevs som 

bristfällig och det här tycker vi brukarrevisorer att ledningen borde ta tag i. 

5. VA skulle kunna söka PRIO-pengar till ett projekt om delaktighet, där personal 

tillsammans med deltagare skulle kunna delta i en konferens med 

föreläsare/workshop/diskussion samt ha möten som skulle kunna ha ett inflytande- 

och delaktighetsperspektiv?  
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Till sist 

 

Renoveringen uppfattas som nödvändig, det är gamla lokaler generellt. Men till exempel 

deltagarna som har Textil vill egentligen inte flytta från rotundan eftersom de tycker att det 

är så fint där. Två av de intervjuade tycker att det är mysigt som det är och uttryckte oro för 

att det inte skulle bli bra efter renoveringen. Matsalen däremot upplevdes som kall på 

vintern och varm på sommaren samt hade för hög ljudnivå – man uttrycker förhoppningar 

om att det ska bli bättre sedan när restaurangen flyttar. Sjövillan med café kommer att 

saknas, flera ville ha träffpunkten kvar. 

Städningen på VA verkade man nöjd med, men en del hade några tankar kring 

toaletterna.  En var nöjd, en sa att dörrarna är svåra att öppna och stänga och en att det 

luktar illa på herrarnas. Det kom upp att toaletterna var sunkiga och i behov av renovering. 

Någon tyckte att städningen efter vissa aktiviteter inte ska göras av deltagarna. 

En del inventarier är väldigt gamla och trasiga möbler behöver bytas ut. Vissa saker i 

köket behöver också köpas nya med tanke på hygienen. Det känns omodernt. Deltagare 

uttrycker en förhoppning om att nya saker införskaffas in i samband med renoveringen. Vid 

något tillfälle tidigare har det brunnit på grund av att gamla elsladdar låg och självantände. 

Kanske är det dags att gå runt och kolla gamla lampor och kontakter? 

Några undrar hur det blir med herrduschen vid snickeriet efter renoveringen. 

Växthuset, bageriet och snickeriet upplevs som trånga. Det flagar färg i vissa lokaler, men 

flera sa att de tyckte att det är ljust och trivsamt. 

En deltagare sa att VA inte heller tar hänsyn till allergiker, främst när det gäller växter 

och parfymer. Det gäller även mat för den med gluten- och laktosintolerans samt att det är 

några som vill äta vegetarisk kost. 

Det framkom också att Första hjälpen-kurser, brandövningar och information om vad 

nödutgångarna finns saknas. 

 

Arbete, studier och livsmål 

 

På frågan om deltagarna uppmuntrades att gå vidare från VA fick vi olika svar. En del har 

utvecklats under tiden och driver kamratcirklar efter att ha varit deltagare själva. Några av de 
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intervjuade kombinerar praktik på en arbetsplats med VA. En har gått på Komvux i perioder 

och haft kontakt med Arbetsförmedlingen.  

Flera uppfattar att VA inte hjälper deltagare vidare till praktik, arbete eller studier på 

ett bra sätt. Någon har fått ett yrkesförslag, men tyckte det var för tidigt att återgå till 

arbetslivet och var helt enkelt inte redo. Åter andra tycker det är ett evigt tjatande på att 

man ska arbeta för att vara fullvärdig medborgare. Det är inte ett krav från VA utan från 

omvärlden, tycker man.  

En deltagare tyckte att det skulle finnas någon slags arbetskonsulent som hade kontakt 

med MISA, ALFA och AF. Någon tycker att personalen borde prata mer om detta. Två hade 

arbetat i omgångar och sedan kommit tillbaka till VA. Några ser VA som ett mellansteg som 

skall leda till arbete i framtiden. Vissa äldre ser arbetslivet som avslutat. Några hade arbetat 

eller studerat tidigare i livet (före VA).  

Om deltagare fick önska fritt vad det gäller livsmålen såg man till exempel på VA som 

ett delmål för att sedan gå vidare till annat. Andra hade som mål att få struktur i tillvaron och 

såg mer till vardagliga ting. En hade som mål ”att få må bra tre veckor innan jag dör”. Någon 

hade som mål att börja arbeta och flytta. En skulle vilja ha mer hjälp med familjerelationer. 

Andra svarade ”jag behöver prova ny saker och ibland behöver jag en puff för att klara av 

det”, ”det viktigaste är att må bättre”, ”att gå ned i vikt” och ”att göra det bästa av 

situationen”. En såg på VA som ett sätt att komma tillbaka till verkligheten. En ville ge ut en 

bok, en ville bli programmerare och en annan starta eget. En person tyckte att frågan var 

övermäktig. En person tyckte frågan var nedvärderande för att det var underförstått att VA 

inte duger som mål. 

Vi brukarrevisorer tyckte att det är synd att vissa deltagare inte ser på verksamheten 

”som en del av samhället”. Vi brukarrevisorer tyckte att en del av de intervjuades krav på 

livet var högst rimliga och inte borde vara helt omöjliga för andra på VA att uppfylla. 

Till sist frågade vi om det var saker som vi inte frågat som de intervjuade ville ta upp. 

En person önskade då hjälp med sina relationer till anhöriga, som faktiskt är ett mål i 

verksamhetsplanen (att vara ett stöd för dem). Han tyckte inte att han hade fått stöd i det.  

Resor utomlands och till andra städer i Sverige har gjorts tidigare i verksamheten och 

det kom fram att man tyckte att det borde göras nu med. Då hade deltagare varit till Åland 

med övernattning eller rest med M/S Constantia. Även bussresor har gjorts förut. 
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Återigen togs oron över biståndsbeslut upp: ”man lever i sexmånadersperioder”. Flera 

sa att det är svårt för en del deltagare att kritisera VA:s verksamhet eftersom de har ett 

beroendeförhållande till den och personalen. Även om revisionen ska leda till att det ska bli 

bättre känns det jobbigt och de känner sig utsatta. Några valde att intervjuas på annan plats 

än VA. 

 

Sammanfattning ”Till sist” 

 

De flesta tycker att lokalerna behöver renoveras och ”behöver ett ansiktslyft”. Trasiga möbler 

och viss utrustning i speciellt ett av köken behöver bytas ut. Det behövs en herrdusch vid 

snickeriet. Vissa är oroliga över sjövillans framtid eftersom många trivdes med den som 

träfflokal och fik.  

Vi upplevde att det var olika åsikter om huruvida deltagarna ville gå vidare i studier 

eller arbete. Vissa ville ha mer information medan andra blev provocerade av frågan. Det kan 

väcka upp svåra känslor och vara triggande att man inte kan ”prestera”. Vi tyckte frågan om 

arbetslivet var relevant, men alla som intervjuades tyckte inte det. En deltagare föreslog att 

det borde finnas en studievägledare eller arbetskonsulent på VA. Nu verkar inte riktigt 

informationen gå fram till deltagare om hur de kommer vidare till praktik, arbete och studier. 

VA känns som en slutstation för vissa och inget man lättvindigt tar sig vidare ifrån.  

Deltagarnas egna mål handlade om en lugn och trygg vardag, en bra sysselsättning och 

om en vilja att må bättre.  

 

Förbättringsförslag ”Till sist” 

 

1. Det behövs en herrdusch vid snickeriet. 

2. Möjlighet att köpa in nya möbler och köksutrustning till köken. 

3. Det skulle kunna finnas fler möjligheter att ta sig vidare från VA till arbete, praktik och 

studier samt att personalen borde informera i större omfattning om de möjligheter 

som finns. Men att prata med deltagare om detta bör göras på ett respektfyllt och 

omsorgsfullt sätt, utan tjat och gnat som skapar stress och prestationsångest. 

4. Ett förslag gavs att det skulle kunna finnas en studievägledare eller arbetskonsulent 
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på VA vissa dagar i månaden. 

5. Fler studiebesök och (utlands)resor (”som det var förr”) som kan genomföras genom 

till exempel att söka pengar i fonder. 

6. Bättre vegetarisk mat till lunch önskades 

7. Mer hänsyn till allergiker önskas med regler om till exempel parfym. Några blommor 

kan tas bort. 

8. Mer hänsyn till laktos- och glutenintoleranta vid lunch- och fikastunder. 

9. Kan det vara så att personal som arbetat länge är i riskzonen för att bli hemmablinda? 

Nu är det dags för Första hjälpen-kurser, brandövningar och information om vad 

nödutgångarna finns. Viktigt att göra regelbundet och att det inte helt glöms bort.  

10. Det är bra att även kolla elsladdar, lampor och kontakter. 

 

Slutord 

 

Sammanfattningsvis har vi brukarrevisorer kommit fram till att Västerorts Aktivitetscenter är 

bra på väldigt många sätt, men det finns såklart alltid förbättringspotential. Det är en 

välfungerande verksamhet som fyller en viktig funktion i samhället och som bidrar till 

deltagarnas välmående och hälsa. De svagheter som vi funnit handlar mycket om intern och 

extern kommunikation och om samspelet i relationer mellan människor. Vi har försökt göra 

våra förbättringsförslag så konkreta som möjligt för att de ska kunna utföras och följas upp. 

Vi brukarrevisorer tycker att det har varit lärorikt och intressant att vara på Västerorts 

Aktivitetscenter och uppskattar att vi fått följa med på denna resa. Vi tycker att vi har haft 

ett bra samarbete med personalen och de deltagare som vi har intervjuat och vill tacka alla 

som medverkade. Vi hoppas att vi har kunnat bidra med vår kunskap och att verksamheten 

utvecklas till det bättre i framtiden. Vi har lämnat både ris och ros.  

Vi förstår att det kan vara tufft för verksamheten att ta sig igenom allt renoverande, 

för alla inblandade, och hoppas att alla ska tycka att det har blivit till det bättre väl ute på 

andra sidan. Tack! 
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Bilaga A  
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Bilaga B 

 

Vad tycker du om Västerorts Aktivitetscenter?  

 

 

Det vill vi gärna veta! Vi är fem personer som ska göra en Brukarrevision om Västerorts 

Aktivitetscenter. Revisionen går ut på att ta reda på vad som fungerar bra, vad som fungerar mindre 

bra samt om du har förslag till förbättringar på VA. Din åsikt är viktig! 

Vi som gör Brukarrevisionen heter Carin, Pebbles, Micke, Sylvia och Lisa. Vi har alla egen erfarenhet 

av psykiskt ohälsa och/eller är anhörig till person/personer med psykisk ohälsa. 

Vi skulle vilja intervjua dig anonymt om t ex vad du tycker om personalens bemötande och 

Aktivitetscentrets verksamhet. Vi har alla tystnadsplikt! Ingenting som sägs under intervjuerna 

kommer att kunna kopplas till dig som person.  

Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta.  

Intervjun kan ske antingen: A: På en neutral plats. 

                                                  B: I undantagsfall i telefon. 

 

Intervjun tar cirka en timme. Vi tar paus om det behövs. 

Vi kommer att sammanställa resultatet i en rapport. Du som intervjuats kommer inte att kunna 

identifieras utifrån de svar du ger. 

Kontakta oss fram t o m den 2015-10-18. Intervjuerna kommer att pågå t o m den 8 november. 

 

Du kan kontakta oss på telefonnummer: 

A:  

B: 

C:  

 

(Här var brukarrevisorernas kontaktuppgifter såsom telefon och mejl. Om du vill komma i kontakt 

med en brukarrevisor kontakta teamledare Fredrik Gothnier på RSMH:s huvudkontor.) 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga C 

Frågor Brukarrevision Västerorts Aktivitetscenter  
 

Bakgrundsfakta: 

1 Hur gammal är du? 

2 Vilket kön har du? 

3 Hur länge har du gått på Västerorts Aktivitetscenter? 

4 Hur hördes du först du talas om VA? Hur fick du information om verksamheten?  

5 Hur många pass och vilka aktiviteter går du på?  

 

Personalens bemötande och kompetens 

6 Hur behandlar personalen dig? Ge exempel! 

7 Vad gör personalen som är bra?  

8 Vad gör personalen som är dåligt? 

9 Hur upplever du att personalen förstår din problematik?  

10 Hur fungerar samarbetet med din kontaktperson? Ge exempel! 

11 Om det uppstår problem och konflikter, hur löser personalen det då? Händer det att 

du löser konflikter själv?  

 

Aktiviteterna 

12 Är du motiverad att gå till aktiviteterna på VA. Om så, berätta på vilket sätt?  

13 Känner du dig delaktig i aktiviteten/aktiviteterna du utövar på VA? Om så på vilket 

sätt, berätta?  

14 Tycker du att du får ta ansvar i takt med att du klarar av aktiviteten/aktiviteterna? 

Utveckla.  

15 Upplever du att personalen ger hjälp och stöd till dig eller andra deltagare? Om så på 

vilket sätt, ge gärna exempel?  

16 Upplever du att personalen tar tillvara på dina egna inneboende kunskaper och 

resurser? I så fall hur? 

17 Vad anser du om personalens kompetens att driva aktiviteten/aktiviteterna? 

Utveckla!  
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Inflytande 

18 Saknar du någon verksamhet på VA om du får välja fritt? I så fall, vad?  

19 Har du någon gång kommit med förslag på egen aktivitet? Hur togs det emot? 

20 Tycker du att du får gå i så många olika verksamheter och pass i veckan som du vill?  

21 Vet du hur du ska framföra dina synpunkter på verksamheten, rörande önskemål 

och/eller klagomål? Hur skulle du gå tillväga? 

 

Betydelsen och klimat 

22 Hur tycker du att det är att vara på VA? Berätta mer.  

23 På vilket sätt har VA påverkat ditt mående?  

24 Vad skulle du ha gjort på dagarna om du inte gick på VA?  

25 Har du upplevt något som du tycker är negativt med att vara på VA? Utveckla.  

26 Hur tycker du att samvaron och arbetet ihop med de andra deltagarna på VA 

fungerar? Vad är bra och vad är mindre bra?  

27 Hur upplever du dina mat- och fikastunder på VA?  

28 Känner du till verksamhetens mål? Är de i linje med dina egna? 

29 Vad önskar du få ut genom att delta i VA:s verksamhet, eller delta i 

aktiviteten/aktiviteter på VA? Får du det du behöver/önskar? 

30 Har du några förslag på hur man skulle kunna förbättra verksamheten?  

 

Till sist  

31 Hur upplever du lokalerna hos VA? Utveckla.  

32 Har du någon gång velat komma vidare till arbete och studier under tiden på VA? Om 

du vill det, har nämnt det för personalen? Berätta mer om det?  

33 Om du fick önska fritt, vad skulle hjälpa dig bäst att nå dina livsmål?  

34 Är det något som jag inte har frågat dig om som du vill tillägga? 

 

 

 

 

 



- 38 - 

 

Bilaga D 

  

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa 

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

uppdrag är slutfört. 

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

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

brott mot tystnadsplikten. 

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

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

 

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

Ort och datum  

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

Uppdragstagares namnteckning  

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

Uppdragstagares personnummer  Bevittnat av företrädare för RSMH 

    …………………………………… 

 

POSTADRESS  TELEFON  TELEFAX  POSTGIRO  ORG.NR E-POST 

Instrumentvägen 10  

126 53  Hägersten 08-772 33 60 08-772 33 61  40 62 92-3 802005-6985 rsmh@rsmh.se 
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Riksförbundet för Social och Mental Hälsa 

 

Bilaga 1 

 

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. 

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

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

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

också som utomstående. Det är av största vikt att sekretessbelagda uppgifter inte sprids vid tillfällen 

där dessa uppgifter inte ska tas upp eller obehöriga personer kan lyssna. Detta kan gälla på tåget, 

bussen eller andra platser dit allmänheten har tillträde. 

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

uppdrag.  

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

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

belagt med sekretess; se lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter. Sådan information får 

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

 

 

 

POSTADRESS  TELEFON  TELEFAX  POSTGIRO  ORG.NR E-POST 

Instrumentvägen 10  

126 53  Hägersten 08-772 33 60 08-772 33 61  40 62 92-3 802005-6985 rsmh@rsmh.se 


