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Brukarrevisionsrapportens disposition – att ta del av rapporten
Kapitel 1 Inledning, uppdraget, tillvägagångssätt
I detta kapitel ges information om vad en brukarrevision är, och varför en brukarrevision görs. Här ges
också information om vad just denna brukarrevision avser, samt vilket tillvägagångssätt som använts.
Kapitel 2 Sammanfattning av resultat, resultat, utvecklingsförslag
I detta kapitel ges en sammanfattning av resultatet (de intervjuer som genomförts). För den som vill ta
del av det fullständiga resultatet ges en längre resultatdel. I detta kapitel återfinns också
utvecklingsförslag utifrån det framkomna resultatet.

Kapitel 1. Inledning, uppdraget och tillvägagångssätt
Inledning
Brukarinflytande, det vill säga att den som använder en samhällsfunktion också har inflytande över
dess utformning och innehåll kan tyckas vara en självklarhet. Citatet ”den som har skorna på fötterna
vet var de skaver” kan sägas sammanfatta begreppet. För att nå brukarinflytande behöver dock olika
metoder tas fram, implementeras och användas. En sådan metod är brukarrevision.
En brukarrevision är enligt Riksförbundet för Social och Mental Hälsas (RSMH) och
Schizofreniförbundets definition ”en granskning av en enhet eller verksamhet som ger vård, stöd eller
service till personer med psykiska funktionshinder som utförs av brukare och/eller närstående”. En
brukarrevision är alltså en granskning av en verksamhet som utförs av personer med egen erfarenhet
och där dessa kommer fram till vad som ska undersökas, utför intervjuerna som ingår i granskningen,
tar fram rapport kring vad som enligt granskningen varit bra i verksamheten som granskats, mindre bra
och utvecklingsförslag, samt återkopplar dessa resultat till verksamhetens ledning och personal.

Varför brukarrevision?
Syftet med en brukarrevision är att identifiera tillgångar och svagheter, samt utvecklingsmöjligheter i
den verksamhet där brukarrevisionen genomförs. Detta görs genom att använda personer med egen
erfarenhet av psykisk ohälsa. Enkelt uttryckt att förbättra kvaliteten i verksamheten genom
brukarinflytande.
Personer med egen erfarenhet av verksamhetens stöd besitter kunskap och erfarenhet om verksamheten
och har ett unikt egenupplevt perspektiv. I en brukarrevision är denna kunskap grunden till förståelsen
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för verksamheten och en kunskapskälla till utveckling av densamma. Brukarrevisorerna har en
inifrånförståelse av situationen de reviderar. Det ger brukarrevisorerna ett annat perspektiv när det
gäller att ta fram frågor, ställa bra följdfrågor, och underlätta ett jämställt möte. Detta kan också bidra
till en annan förståelse av intervjumaterialet.
Brukarrevisorernas erfarenhet kan också skapa trovärdigheten i mötet med brukarna som ska intervjuas
och underlätta samtal kring frågor som kan upplevas som känsliga och/eller svåra att prata om.
Erfarenheten från tidigare brukarrevisioner visar också att brukare lämnar andra svar när brukare
intervjuar brukare än om personal ställer samma frågor. Man kan i sammanhanget konstatera att det
finns ett maktförhållande mellan personal och brukare som inte finns mellan brukare och
brukarrevisorer. Eftersom brukarna garanteras anonymitet i förhållande till både kommunen och hälsooch sjukvården kan det upplevas lättare att framföra kritik utan rädsla för att drabbas av repressalier.
Svaren blir mer rättvisande och förbättringsområden kan fångas upp samtidigt som personalen stärks av
den positiva feedback som lyfts fram.
En viktig aspekt av brukarrevision är också att den är oberoende av verksamheten där brukarrevisonen
genomförs vilket ger en högre trovärdighet än undersökningar som görs av verksamheten själv. En
synergieffekt med att utföra brukarrevision är också att mötet med brukarrevisorer kan bidra till att ge
hopp till de som intervjuas. Att möta brukarrevisorer som är återhämtade kan därigenom bidra till den
egna återhämtningen hos de som blir intervjuade.

Uppdraget
Under våren 2016 genomfördes en brukarrevision kring insatsen boendestöd i Kävlinge kommun.
Uppdraget innebar att brukarrevisorerna skulle ta reda på hur personer som har boendestöd i Kävlinge
upplevde insatsen. Vad var bra, vad var mindre bra, och hur kan insatsen boendestöd utvecklas
framöver.
Bakgrunden till uppdraget var den beställning av brukarrevision som gjordes av Kävlinge kommun där
man ville titta närmare på en av kommunens insatser inom socialpsykiatrin. Uppdraget gick till RSMH
och det såkallade Brukarrevisionsprojektet (som i samarbete med NSPH Skåne utför brukarrevisioner).
Denna rapport är resultatet av denna beställning av brukarrevision och har genomförts våren 2016 kring
insatsen boendestöd i Kävlinge kommun.
De som utförde brukarrevisionen var Jessica Andersson, John Andersson, Sofia Collberg, Sheila Dale,
Ulrika Friström Jan-Inge Nilsson, samt brukarrevisionssamordnaren Conny Allaskog. Alla som utförde
brukarrevisionen har genomgått brukarrevisionsutbildning under ledning av NSPHiG som har flerårig
erfarenhet av att genomföra och utbilda brukarrevisorer. Alla brukarrevisorerna har också egen
erfarenhet av psykisk ohälsa.
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Om boendestöd i Kävlinge kommun
Insatsen boendestöd, som denna brukarrevision avser, beskrivs av Socialstyrelsen som: ”ett stöd i den
dagliga livsföringen riktat till särskilda målgrupper, bland annat personer med psykisk
funktionsnedsättning. Stödet kan vara både praktiskt och socialt, och syftet är att stärka förmågan att
klara vardagen i bostaden och ute i samhället (Socialstyrelsen, 2011).”
Boendestöd är också en av insatserna inom socialpsykiatrin i Kävlinge kommun och i kommunens
interna dokument:”Boendestöd målgrupp och kriterier Socialpsykiatri” beskrivs målgruppen och
kriterierna för insatsen:
”Enligt Socialnämnden Dnr 2006/92 820, samt enligt dokumentet avseende individsamverkans
ansvarsfördelning gäller följande:
1) Den enskilde ska vara mellan 18 - 65 år med kända psykiska funktionsnedsättningar som är så
omfattande att han/hon har svårt att klara det dagliga livet på många olika livsområden.
2) Den enskilde ska vara folkbokförd i Kävlinge kommun.
3) Psykiska funktionsnedsättningar ska vara livslångt eller antas bestå under en längre tid.
Personen har dokumenterad kontakt med Regionpsykiatrin eller annan psykiatrirådgivare.”
Dokumentet beskriver också syftet med insatsen: ”att hjälpa den psykiskt funktionshindrade att klara
av att bo i eget boende. Stöd i vardagen både i hemmet och utåt i samhället kan ingå i boendestödet för
att öka den enskildes möjligheter till gemenskap och delaktighet i samhället. Boendestöd är ett
individuellt planerat stöd i bostaden dvs. stöttning i hemmets alla hushållssysslor så som stöttning i
tvätt, städ och inköp. Den enskilde har en uttalad målsättning att få möjlighet att, genom struktur,
hjälpmedel eller träning, försöka sköta hela eller vissa delar uppgiften själv så småningom.
Boendestöd kan även innebära stödsamtal, stöttning i kontakterna med sjukvårdsinrättningar och olika
myndigheter. Stödsamtal är en del av motiveringsarbetet. En tydlig målsättning vad samtalen ska leda
till ska finnas (Kävlinge kommun, 2015).”
Inför denna brukarrevision träffades brukarrevisionssamordnaren Conny Allaskog och verksamhetschef
Christina Forsberg, enhetschef Pernilla Lindeberg och psykiatrihandläggaren Susanna Ahlin. Under
detta samtal gavs grundläggande information om socialpsykiatrin i Kävlinge kommun, och om insatsen
boendestöd. Denna information kompletterades också av kommunens interna dokument kring insatsen
boendetstöd: ”Boendestöd målgrupp och kriterier Socialpsykiatri”.
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Tillvägagångssätt
Denna brukarrevision har genomförts av brukarrevisionssamordnaren Conny Allaskog, och av sex
brukarrevisorer som genomgått brukarrevisionsutbildning den 6-7 oktober 2015 (utbildningen
genomfördes av NSPH i Göteborg som har flerårig erfarenhet av att utföra brukarrevision) innan
brukarrevisionen kring insatsen boendestöd i Kävlinge påbörjades. Innan brukarrevisionen påbörjades
hade brukarrevisionssamordnaren Conny Allaskog ett möte med verksamhetschef Christina Forsberg,
enhetschef Pernilla Lindeberg, och psykiatrihandläggaren Susanna Ahlin.
Efter detta möte lämnades också informationen kring insatsen boendestöd i form av Kävlinge
kommuns interna dokument ”Boendestöd målgrupp och kriterier Socialpsykiatri”.
Kort efter detta startmöte hållits togs intervjufrågorna fram av brukarrevisorerna och
brukarrevisionssamordnaren och underlaget sammanställdes till den intervjuguide som därefter
användes vid intervjuerna kring boendestödet i Kävlinge kommun. Intervjuguiden innehåller
sammanlagt 24 huvudfrågor och i vissa fall följdfrågor till dessa huvudfrågor. Frågorna är uppdelade i
sju kategorier (exempelvis ”Aktiviteter och trivsel”, ”Bemötande och kompetens”, ”Innehållet i
stödet”).
Under februari besökte brukarrevisionssamordnaren Conny Allaskog ett APT-möte för personalen i
boendestödet och för den kommunala verksamheten Eyragården, och lämnade i samband med detta
möte information kring den kommande brukarrevisionen. Vid detta möte lämnades också skriftligt
material ut i form av informationsmaterial om vad en brukarrevision är,
anmälningsblankett/samtyckesblankett, samt förfrankerade kuvert. I den muntliga och skriftliga
informationen var utgångspunkten de fyra etiska principerna för brukarrevision: informationskravet,
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Detta innebar i praktiken att
respondenterna informerades om följande före själva intervjun:
- Syftet med brukarrevisionen, varför den görs och vem som är uppdragsgivare.
- Om hur lång interjun var planerad att bli.
- Att respondenterna kommer att vara anonyma.
- Att de som utför intervjuerna har egen erfarenhet av psykisk ohälsa.
- Att det är frivilligt att delta.
- Att respondenten när som helst kan avbryta intervjun utan att uppge skäl.
- Att respondenten har rätt att inte besvara alla frågor.
- Att det går att ångra sig i efterhand.
- Att respondenten kommer att anonymiseras i rapporten och att svaren inte kommer att kunna kopplas
till en specifik person.
- Att respondenten kommer få ta del av rapporten.
Sökandet efter respondenter pågick under perioden februari-mars. I anmälningsblanketten gavs olika
alternativ där respondenterna valde sätt (fysisk eller telefonintervju) och plats (exempelvis hemma eller
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på annan valfri plats) att bli intervjuade. Sammanlagt tio intervjuer genomfördes därefter i april.
Könsfördelningen var jämn med fem män och fem kvinnor och åldern sträckte sig från 25 år till 63 år
(mer information om detta nedan i ”Bakgrundsfrågor”). Intervjuerna genomfördes av två
brukarrevisorer där en av brukarrevisorerna hade huvudansvar för att ställa frågorna, och den andra
hade huvudansvar för att nedteckna svaren. Efter det att svar givits så har svaren under intervjun gåtts
igenom med respondenten för att säkerställa att brukarrevisorerna förstått och nedtecknat svaret på ett
korrekt sätt.
De renskrivna intervjuerna har därefter sammanställts av brukarrevionssamordnaren för att få en
helhetsbild över vilka tillgångar och svagheter som beskrivs i respondenternas svar. Syftet med
sammanställningen är även att anonymiteten hos respondenterna ska kunna säkerställas.
Resultatdelen har skickats ut till de tio respondenterna för att de ska kunna gå igenom svaren och ha en
möjlighet att se till att deras anonymitet inte röjs via svaren och citaten.
Efter sammanställningen av svaren har brukarrevisorerna och brukarrevisionssamordnaren träffats 31
maj för att gå igenom vad som framkommit för tillgångar respektive svagheter. Utifrån de inkomna
svaren har brukarrevisorerna utformat konkreta utvecklingsförslag till verksamheten att arbeta vidare
med.

Definitioner
I denna rapport används definitionen ”respondent” på den som intervjuats.

Kapitel 2. Sammanfattning av resultat, resultat och
utvecklingsförslag
Sammanfattning av resultat
I denna del av brukarrevisionsrapporten ges en kort sammanfattning av resultatet av de intervjuer som
genomförts. Sammanfattningen är indelad i de förekommande kategorierna: Bakgrundsfrågor,
Aktiviteter och trivsel, Innehållet i stödet, Samordnad individuell plan (SIP), Planering och samverkan,
Bemötande och kompetens, Problem och konflikter, Sammanfattningsvis.
För en längre återgivning av de resultat som framkommit följer en längre resultatdel efter denna
sammanfattning.
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Bakgrundsfrågor
Det var totalt tio respondenter som deltog i denna brukarrevision. Nedan presenteras fördelningen
avseende ålder och kön på respondenterna med hjälp av diagram. För att anonymiteten hos
respondenterna inte ska röjas presenteras fördelningen av ålder respektive kön i två separata diagram.
Könsfördelning:
Samtliga tio respondenter svarade på frågan om kön. Det går att utläsa av nedan diagram att
respondenterna bestod av fem män och fem kvinnor.

Könsfördelning

Män 5st
50%

Kvinnor 5st
50%

Åldersfördelning:
Samtliga tio respondenter svarade på frågan om ålder. Som det går att avläsa i
nedanstående diagram stäcker sig åldersfördelningen från 25 år tilll 63 år. Diagrammet nedan ger en
mer detaljerad bild av åldersfördelningen.
3

2

1

0
25-34 år (3)

35-44 år (3)

45-54 år (1)

55-63 år (3)
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Aktiviteter och trivsel
Under denna kategori avsåg frågorna områdena sysselsättning, fritidsaktiviteter, sociala kontakter
och trivseln med boendestödet. Sammanställningen av frågorna ett till fem följer nedan.

Hälften av respondenterna uppgav att de hade någon form av sysselsättning, och hälften svarade att de
inte hade det (Fråga 1a). Av de respondenter som hade en sysselsättning ansåg fyra av fem att det stöd
de fick från sina boendestödjare för att kunna utföra sysselsättningen var tillräckligt (Fråga 1b).
Samtliga fem som vid intervjutillfället inte hade någon sysselsättningen, ville i dagsläget, av olika skäl
inte ha någon sysselsättning (Fråga 1c). Av de som inte hade en sysselsättning uppgav fyra av fem att
de skulle behövt stöd för att kunna genomföra en framtida sysselsättning (Fråga 1d).
På frågan gällande kontakten med något aktivitetshus, förening eller annan mötesplats uppgav mer än
två tredjedelar (sju av tio) att de hade kontakt med något av ovanstående (Fråga 2a), varav flera hade
kontakt med kommunens öppna verksamhet, och några var engagerade i idéburna och/eller
idrottsföreningar (Fråga 2b). Av de tre som inte hade kontakt med något aktivitetshus, förening eller
annan mötesplats uppgav samtliga tre att de inte var intresserade av att besöka något av dessa framöver
(Fråga 2c).
Avseende behovet av fritidsaktiviteter uppgav hälften (fem av tio) att de saknade någon form av
fritidsaktivitet (Fråga 3a). Av de fem respondenter som uppgav sig sakna någon form av fritidsaktivitet
svarade tre respondenter att de inte visste vad det skulle vara för fritidsaktivitet och att de efterfrågade
alternativ (Fråga 3b). Ifråga om behovet av stöd för att genomföra en tänkt fritidsaktivitet ansåg tre av
fyra att de behövt hjälp att komma igång och komma iväg till den tänkta aktiviteten, och en respondent
angav behov av mer information om vilka fritidsaktiviteter som finns (Fråga 3c).
På frågan kring den sociala kontakten med vänner och/eller familj uppgav hälften av respondenterna
(fem av tio) att de ansåg sig ha så mycket social kontakt som de önskade, och hälften ansåg sig vilja ha
mer social kontakt (Fråga 4a). Av de fem respondenter som önskade mer social kontakt med vänner
och/eller familj uppgav tre av fem att de önskade mer stöd i att få social kontakt med vänner och/eller
familj (Fråga 4b). På frågan kring hur respondenterna skulle vilja ha stödet uppgav en respondent att
hen ville ha stöd i att komma i kontakt med familj och vänner, en respondent önskade att
boendestödjarna följde med vid olika aktiviteter, och en respondent ville gemensamt, i dialog med
boendestödjarna, komma fram till hur hen kunde få fler sociala kontakter (Fråga 4c).
Majoriteten av respondenterna (åtta av tio) svarade att de överlag trivdes med boendestödjarna, och två
respondenter var mer osäkra i sina svar där en respondent angav att det berodde på vem som kom, och
en respondent ansåg att boendestödjarna är trevliga men att de inte hjälper på djupet (Fråga 5a). På
frågan kring vad som upplevdes som bra och mindre bra svarade flera respondenter att boendestödjarna
var viktiga för att få vardagen att fungera. En respondent gav också exemplet att boendestödjarna var
anpassningsbara, och en annan respondent ansåg det bra att boendestödjarna gav råd och tips. När det
kom till vad som upplevdes mindre bra så svarade flera respondenter att det fungerade olika bra
beroende på vem som var i tjänst. Två respondenter ansåg det också otydligt vad som ingår i
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boendestödet, och flera respondenter ansåg att det fanns ett problem vid transporter på grund av att
respondenterna inte längre kunde förflytta sig i boendestödjarnas bilar utifrån en genomförd
regeländring (Fråga 5b).

Innehållet i stödet
Under denna kategori avsåg frågorna områdena kring om respondenterna upplevde sig lyssnade på när
man ansökte om boendestödet och upprättade genomförandeplan, samt om denna följdes. Kategorin
innehöll också frågor kring boendestödets innehåll, och om tiden upplevdes som tillräcklig, samt om
respondenterna upplevde att de kunde ta upp med någon om deras behov skulle förändras.
Sammanställningen av frågorna sex till tio följer nedan.
Majoriteten av respondenterna (sju av tio) uppgav att de kände sig lyssnade på när de ansökte om
boendestöd (Fråga 6).
Gällande frågan om genomförandeplan så uppgav sju av tio att de hade en genomförandeplan. Två
respondenter svarade nej, och en var osäker (Fråga 7a). Sex av sju som hade en genomförandeplan
uppgav att de kände sig lyssnade på kring deras önskemål om innehållet i genomförandeplanen, medan
en respondent var mer osäker och ansåg att det kändes luddigt vad boendestödjarna kan göra och inte
göra (Fråga 7b). Sex av sju ansåg också att boendestödjarna följer genomförandeplanen, medan en
respondent ansåg att genomförandeplanen inte följdes (Fråga 7c). Gällande de som uppgav att de inte
hade en genomförandeplan svarade en av de tre respondenterna att hen ville att en genomförandeplan
skulle upprättas, och två respondenter svarade kanske på frågan (Fråga 7d).
Ifråga om respondenterna ansåg sig få det stöd i vardagen de behövde svarade sju av tio att de ansåg sig
få det. Tre svarade nej på frågan (Fråga 8a). Av de tre respondenter som svarade nej angav en
respondent att hen behövde mer tid, en respondent ansåg att boendestödjarna behövde mer utbildning
kring respondentens problem, och en respondent ansåg att hen är i behov av att komma ut men att detta
försvårats på grund av en regeländring kring användandet av boendestödjarnas bilar (Fråga 8b).
På frågan om respondenterna upplevde tiden som boendestödjarna var hos respondenten som tillräcklig
svarade hälften av respondenterna (fem av tio) ja, och hälften nej (Fråga 9a). Tre av de fem
respondenter som inte ansåg tiden tillräcklig önskade längre besök. En respondent önskade mer tid och
mer flexibilitet, och en respondent önskade att träffa samma boendestödjare för att lättare kunna
utvärdera (Fråga 9b).
Samtliga tio respondenter uppgav att de kände att de kunde ta upp med någon om deras behov ändras,
eller om de behöver en annan typ av stöd från boendestödet (Fråga 10).
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Samordnad individuell plan (SIP)
Under denna kategori avsåg frågorna området Samordnad individuell plan (SIP) och behovet av den.
Sammanställningen av fråga 11 redovisas nedan.
En tredjedel av respondenterna (tre av tio) uppgav att de har en SIP, och två av de tre respondenterna
som hade en SIP ansåg sig ha nytta av den (Fråga 11a och b). Sex respondenter svarade att de inte hade
en SIP, och en respondent uppgav sig vara osäker på om hen hade en SIP (Fråga 11a). Av de sju
respondenter som antingen inte hade en SIP, eller var osäkra på om de hade en SIP, ville majoriteten
(fyra av sju) att en SIP skulle upprättas. Två respondenter svarade nej, och en var osäker (Fråga 11c).

Planering och samverkan
Under denna kategori avsåg frågorna områdena kring tider, schema och tillgången till att byta
tider/dagar, samt påverkansmöjligheter kring detta, och vem som ger boendestödet. Sammanställningen
av frågorna 12 till 14 redovisas nedan.
Avseende frågan om respondenterna ansåg att de kan få boendestöd på de tider och dagar de ville ha
det svarade åtta av tio ja, och två nej (Fråga 12). På frågan kring om de kan ändra tider vid behov
svarade hälften av respondenterna (fem av tio) ja, två var osäkra på om det var möjligt, två
respondenter svarade att de hade rätt att hoppa över tider om det skulle behövas, och en respondent
svarade att det nog var möjligt om det fanns utrymme för det i schemat (Fråga 13a).
På frågan om respondenten försökt byta tid någon gång och hur det gått svarade hälften av
respondenterna (fem av tio) att de försökt byta tid, och hälften att de inte försökt byta tid. Av de fem
respondenter som försökt byta tid ansåg tre respondenter att det gått bra, och två respondenter svarade
att det gått om det fanns möjlighet till det i boendestödjarnas schema (Fråga 13b).
Majoriteten av respondenterna (sex av tio) ansåg att de kan påverka vilka boendestödjare som kommer
hem till dem. Två respondenter var osäkra på om det var möjligt, en respondent ansåg att hen försökt
men inte fått gehör, och en respondent svarade att det var viktigt att det var en boendestödjare hen
gillade, annars tackade hen nej till stödet (Fråga 14).

Bemötande och kompetens
Under denna kategori avsåg frågorna områdena kring boendestödjarnas bemötande, kompetens och
kunskap, samt om man känner sig förstådd av boendestödjaren. Sammanställningen av fråga 15 till 18
redovisas nedan.
Samtliga tio respondenter svarade överlag att bemötandet var bra och flera positiva värdeladdade ord
återfanns i svaren (Fråga 15a). Vad man ansåg som bra och mindre bra varierade bland respondenterna.
11

Exempel på vad som fungerade bra var bland annat boendestödjarnas bemötande och förmåga att
lyssna, och att de ansågs trevliga. Exempel på saker som ansågs mindre bra var bland annat att tiderna
inte ansågs flexibla, och att det kunde bli problematiskt när vikarier var i tjänst som inte var inlästa på
respondentens behov (Fråga 15b).
Sex av tio respondenter ansåg att boendestödjarna har tillräcklig kompetens och kunskap för att kunna
hjälpa dem, medan fyra respondenter ansåg att det behövs mer utbildning och kompetens kring
respondentens funktionsnedsättning (Fråga 16a). Svaren kring hur det visar sig att kompetensen och
kunskapen är tillräcklig varierar. Tre av sex respondenter ansåg att det visar sig utifrån att
beondestödjarna förstår respondenten och dennes situation. Två respondenter ansåg att det visade sig i
samtalen och när respondenten mådde dåligt, och en respondent svarade att det märktes av de raka
svaren på respondentens frågor (Fråga 16b). På frågan kring vad som saknades för att man skulle anse
att det fanns tillräcklig kunskap och kompetens angav respondenterna i sina svar att det behövdes
utbildningar kring olika typer av funktionsnedsättningar, och att det kunnat vara ett stöd för en ökad
kunskap kring respondentens funktionsnedsättning och behov (Fråga 16c).
På frågan om man känner sig förstådd av sin boendestödjare svarade majoriteten av respondenterna ja
(sju av tio), två respondenter svarade att de ibland ansåg sig förstådda och ibland inte, och en
respondent svarade nej (Fråga 17a). På frågan hur detta visade sig varierade svaren. Exempelvis så
ansåg respondenterna att det visade sig i hur boendestödjarna gav feedback och ställde frågor (Fråga
17b). På frågan om hur det visade sig att man inte blir förstådd svarade respondenterna med exempel
kring hur de upplevde sig feltolkade, att det saknades kunskap kring funktionsnedsättningen, och att
problem och fobier inte alltid togs på allvar (Fråga 17c).
Ifråga om respondenternas behov av stöd kring den kroppsliga hälsan uppgav en majoritet av
respondenterna (sju av tio) att de har behov av mer stöd kring detta än de har i dagsläget. Tre
respondenter svarade nej på frågan (Fråga 18a). Av de som svarade ja på frågan kring att de behöver
mer stöd kring den kroppsliga hälsan önskade respondenterna hjälp med att komma igång med till
exempel träning, hjälp med att komma igång/ta tag i den personliga hygienen, eller att komma iväg till
olika typer av hälsobesök (Fråga 18b).

Problem och konflikter
Under denna kategori avsåg frågorna huruvida man känner att man kan ta upp eventuella problem och
konflikter, vem man talar med, om man känner sig lyssnad på, och om man upplever att man kan få
extra hjälp vid behov. Sammanställningen av fråga 19 till 21 redovisas nedan.
Sex av tio av respondenterna svarade att det är möjligt att be om extra hjälp om man behöver det. Två
respondenter svarade att de var osäkra på om det är möjligt. En respondent ansåg att personalbristen
gör det svårt, och en respondent ansåg sig inte våga be om det (Fråga 19a). På exempel kring vad sådan
hjälp kan vara så svarade två respondenter kontaktstöd, två respondenter gav exempel på besök i
vården, en respondent gav inga konkreta exempel utan svarade istället att det kunde vara saker som
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fanns att göra (Fråga 19b).
Vid eventuella problem med boendestödjarna så svarade åtta av tio respondenter att de kunde ta upp det
med någon. Två respondenter var tveksamma till om detta kunde göras (Fråga 20a). På frågan vem man
kan ta upp eventuella problem med varierar svaren. Två respondenter svarade att de tagit upp
problemen med handläggaren, två respondenter svarade att de hört av sig till chefen, en respondent
svarade att hen vänt sig till sin kontaktperson, en respondent svarade att hen kontaktat kommunen
(osäkert vem), en respondent svarade att hen hört av sig direkt till boendestödet, och en respondent
svarade att hen vänt sig till sitt personliga ombud (Fråga 20b). Två respondenter ansåg sig inte kunna ta
upp eventuella problem, den ena för att hen ansåg sig ha gjort det men inte fått gensvar, och den andra
respondenten ansåg att det skulle blivit svårt att ta upp problem med den boendestödjare hen var van att
ha kontakt med (Fråga 20c).
I samband med ovan frågor ställdes även frågan om man upplever att boendestödjarna lyssnar vid
problem där majoriteten av respondenterna (åtta av tio) uppgav att de kan ta upp problem och känner
sig lyssnade på. En respondent svarade nej på frågan, och en respondent svarade att hen tagit upp
problem men att detta inte lett till någon förändring (Fråga 21).

Sammanfattningsvis
Under denna kategori förtydligar man genom frågorna hur man upplever sitt boendestöd, vad som är
bra och mindre bra, och om det finns något man vill ha mer av, och om man vill tillägga något.
Sammanställningen av fråga 22 till 24 föjer nedan.
Samtliga tio respondenter som besvarat frågan om hur de upplever det att ha boendestöd ansåg att
boendestödet är en viktig insats för respondenterna, och insatsen beskrivs överlag i positiva ordalag
(Fråga 22a). På frågan kring vad som upplevdes som bra svarade tre respondenter att hembesöken
uppfyller ett behov, två respondenter svarade att boendestödet är viktigt för möjligheten att komma ut.
Två respondenter svarade att boendestödjarna fyller ett behov genom att pusha på respondenten att
komma igång. Två respondenter svarade att de utvecklats med hjälp av boendestödet, och en
respondent lyfte fram att hen kände förtroende för boendestödjaren (Fråga 22b).
På frågan om något var mindre bra svarade två av de totalt fyra respondenterna som besvarat frågan att
begränsningar uppkom på grund av tidsbrist, personalbrist och begränsningar vid transporter. En
respondent svarade att hen upplevde det som att boendestödjarna saknade kunskap om hens
funktionsnedsättning, och en respondent svarade att hen upplevde att boendestödjaren ibland var i
vägen för respondenten under perioder då hen mår bra (Fråga 22c).
Ifråga om ifall det fanns något respondenterna önskade mer av ansåg fyra av fem respondenter som
besvarade frågan att de behövt mer tid, och att mer tid också kunnat skapa möjlighet till fler aktiviteter.
En av respondenterna hade velat ha mer hjälp knutit till hemmet (Fråga 23).
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Den sista frågan avsåg om det fanns något annat respondenterna ville ta upp. Två av de fem
respondenterna som besvarde frågan lyfte i sina svar upp att de ansåg att det är ett problem att göra
utflykter på grund av att boendestödets bilar inte får användas. En respondent svarade att hen ansåg att
det fanns informationsbrister kring sysselsättning och aktiviteter. Två respondenter berömde
boendestödjarna i sina svar (Fråga 24).

Resultat
Denna resultatdel omfattar de 24 frågor som ingick i intervjuguiden. Resultatdelen är indelad i
kategorierna:
- Aktiviteter och trivsel
- Innehållet i stödet
- Samordnad individuell plan (SIP)
- Planering och samverkan
- Bemötande och kompetens
- Problem och konflikter
- Sammanfattningsvis
Varje fråga i intervjuguiden presenteras här nedan. Antalet svarande kan variera beroende på att alla
respondenter inte svarade på alla frågor.
För att lyfta fram några specifika kommentarer och/eller för att illustrera några av de sammanfattade
svaren, har kompletterande citat använts. Dessa står att läsa under rubriken ”Citat” i slutet på varje
fråga. Dessa utgör alltså inte några ytterligare svar, utan är enbart exempel på de svar som finns
sammanfattade ovan.

Aktiviteter och trivsel
1a. Har du arbete, studier, praktik eller någon annan typ av sysselsättning?
Antal svarande: Tio respondenter.
Svar: Fem respondenter hade vid intervjutillfället någon form av sysselsättning. Fem respondenter
svarade nej på frågan.

1b. Om ja – vilken typ av sysselsättning, och känner du att du får tillräckligt med stöd från dina
boendestödjare för att kunna genomföra din sysselsättning?
Antal svarande: Fem respondenter.
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Svar: Fyra av de fem respondenter som hade någon form av sysselsättning angav att de ansåg sig få det
stöd de behövde. En respondent svarade ”både ja och nej”.
Citat:
”Ja, mer eller mindre får jag det stöd jag behöver.”
”Ja, det känner jag.”
”Både ja och nej.”

1c. Om nej: Skulle du vilja ha arbete, studier, praktik eller annan form av sysselsättning?
Antal svarande: Fem respondenter.
Svar: Samtliga fem respondenter uppgav att de i dagsläget, av olika anledningar, inte ville ha någon
form av sysselsättning.
Citat:
”Orken finns där inte i dagsläget.”
”Vill inte ha någonting. Vill hitta mig själv.”
”Nej, inte just nu. Jag trivs bra som det är.”

1d. Om du vill ha sysselsättning – känner du att du skulle behöva stöd av dina boendestödjare för att
kunna genomföra din tänkta sysselsättning, och i så fall vilken typ av stöd?
Antal svarande: Fem respondenter.
Svar: Ifråga kring om respondenterna skulle velat ha en sysselsättning och om de då behövt stöd från
boendestödjarna och vilken typ av stöd svarade två av de fem respondenterna att de ansåg sig behöva
hjälp av boendestödet i form av att boendestödet följer med till den tänkta sysselsättningsplatsen.
Två av respondenterna angav att de hade behövt hjälp att organisera och ringa.
En av respondenterna ansåg sig inte behöva någon sådan hjälp.
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Citat:
”Skulle jag bestämma mig behöver jag någon som följer med mig.”
”Jag hade behövt hjälp med att ringa och hjälp att organisera.”
”Vill inte ha någonting.”

2a. Brukar du besöka något aktivitetshus, förening eller liknande mötesplats?
Antal svarande: Tio respondenter.
Svar: Sju av respondenterna svarade ja på frågan. Tre svarade nej.

2b. Om ja – vad för något?
Antal svarande: Sju respondenter.
Svar: Ett flertal av respondenterna besöker kommunens öppna verksamhet. Tre av respondenterna är
engagerade i idéburna och/eller idrottsföreningar.

2c. Om nej: skulle du vilja göra det?
Antal svarande: Tre respondenter.
Svar: Samtliga tre som besvarade frågan svarade också nej till om de skulle vilja besöka aktivitetshus,
förening, eller liknande mötesplats.

3a. Saknar du någon form av fritidsaktiviteter på dagarna?
Antalet svarande: Tio respondenter.
Svar: Fem respondenter svarade ja. Fyra svarade nej, och en respondent svarade både ja och nej då
personen inte upplevde sig orka detta i dagsläget.
Citat:
”Ja, jag vill göra mer men jag vet inte vad.”
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”Ja, då jag ofta känner mig ensam.”
”Nej. Gör mycket på egen hand.”
”Nej. Har vad jag behöver.”
”Både ja och nej. Å ena sidan saknar jag det men å andra sidan orkar jag inte ens med mina dagliga
sysslor.”

3b. Om ja – Vad för typ av aktiviteter?
Antalet svarande: Fem respondenter.
Svar: En respondent efterfrågade kreativa aktiviteter, och en respondent efterfrågade olika typer av
kurser. Tre respondenter svarade att de skulle vilja ha fler fritidsaktiviteter och efterfrågade alternativ
på aktiviteter.
Citat:
”Kreativa saker som att skriva, rita och skapa.”
”Typ, kurser via studieförbund eller likande.”
”Jag vill, men vet inte vad.”
”Vet inte, har inte fått alternativ av boendestödet.”

3c. Skulle du behöva någon typ av stöd för att genomföra de fritidsaktiviteterna?
Antalet svarande: Fyra respondenter.
Svar: Tre av de fyra respondenter som besvarade frågan ansåg sig behöva hjälp att komma igång och
komma iväg till den tänkta aktiviteten. En av respondenterna angav i sitt svar ett behov av mer
information om vad som finns.
Citat:
”Behöver hjälp att komma iväg.”
”Lite extra stöd för att dra mig ut ur bostaden.”
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”Jag skulle behöva information om vad som finns.”

4a. Har du så mycket social kontakt som du önskar, till exempel med vänner eller familj?
Antalet svarande: Tio respondenter.
Svar: Ena halvan (fem respondenter) ansåg sig ha så mycket social kontakt som de önskade. Andra
halvan (fem respondenter) ansåg sig vilja ha mer social kontakt.

4b. Om nej: Skulle du vilja att boendestödjarna stöttar dig mer med dina sociala kontakter?
Antalet svarande: Fem respondenter.
Svar: Tre respondenter svarade ja på frågan, och två respondenter svarade nej.

4c. Om ja: Hur skulle du vilja att de stöttade dig?
Antalet svarande: Tre respondenter.
Svar: En respondent svarade att hen ville ha stöd i att komma i kontakt med familj och vänner. En
respondent svarade att hen skulle vilja att boendestödjarna följde med på olika aktiviteter. En
respondent önskade att boendestödjarna pratade mer och att man försökt hitta gemensamma lösningar
och förslag på vad hen kunde gör för att få fler sociala kontakter.
Citat:
”Jag skulle vilja ha stöd i att komma mer i kontakt med familj och andra.”
”Jag skulle vilja att de kunde följa med på olika aktiviteter. Men de jobbar ju bara dagtid.”
”Prata mer, gemensamt hitta konkreta lösningar; komma med förslag vad jag kan göra eftersom jag är
lite blyg.”

5a. Hur trivs du med dina boendestödjare?
Antalet svarande: Tio respondenter.
Svar: Åtta respondenter ansåg överlag att de trivdes med boendestödjarna.
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Två respondenter uttryckte sig mer osäkert i frågan. En av dessa respondenter ansåg att det varierade
beroende på vem av boendestödjarna som kommer. Den andre respondenten ansåg att boendestödjarna
är trevliga men att de inte hjälper på djupet.
Citat:
”Mycket bra!”
“Ja, allt fungerar jättebra.”
”Varierande, har en boendestödjare som det känns bra med.”
”Jag tycker att de är trevliga men känner inte att de hjälper på djupet.”

5b. Vad upplever du fungerar bra eller mindre bra?
Antalet svarande: Tio respondenter.
Svar: De exempel som gavs av respondenterna som upplevdes som positiva var att kontakten kändes
bra. En respondent gav också exemplet att boendestödjarna är anpassningsbara efter respondentens
behov, en annan respondent tyckte det var bra att boendestödjarna ger råd och tips. Flera respondenter
angav också vikten av boendestödjarna för att få vardagen att fungera.
När det kommer till vad som upplevdes som mindre bra så svarade flera respondenter att det fungerade
olika bra utifrån vilken av boendestödjarna som var i tjänst. Två respondenter uttryckte också att det
kändes otydligt vad som ingår i boendestödet.
Det beskrevs också av respondenterna som ett problem att förflytta sig tillsammans med
boendestödjarna utifrån en regeländring som genomförts kring användandet av boendestödjarnas bil.
Citat:
”De är lätta att prata med och de lyssnar på en. Jag tycker ingenting fungerar mindre bra.”
”Bra är att boendestödjaren ger råd/tips men ingen order! Mindre bra är att jag skulle behöva mer
hjälp i mina down-perioder.”
“Allt fungerar jättebra. Har flera boendestödjare som jag kan använda mig av.”
”Det funkar skitbra, de hör av sig ofta. Vi pratar och gör allt möjligt. De ser till att det blir ordning på
torpet där hemma, de påminner mig om saker jag glömmer och de är med mig och handlar.”
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”Jag trivs bra. Jag har problem att komma upp på morgonen och de ringer och pushar mig. Det är
bra, då finns det i alla fall en chans att jag kommer upp. Det som är mindre bra är när de ibland
glömmer att ringa.”
”Alla säger olika om min plan, och vad som ingår.”
”Jag har en av boendestödjarna det känns bra med, men ibland känns boendestödet som en
”snuttefilt”. Jag hade gärna sett mer av ett stöd i en tydlig och konkret utveckling.”
”Det som är bra beror på vilka dem är och vilken tid som finns tillgänglig. Det är mindre bra att man
inte kan åka iväg spontant då deras bilar inte kan användas enligt de nya reglerna.”
”Personkemin är helt avgörande. De är väldigt anpassningsbara efter mina behov. Det som är mindre
bra är att jag inte få åka i deras bilar, det gör det svårt för mig att komma iväg.”

Innehållet i stödet
6. När du ansökte om boendestöd; upplevde du att du blev lyssnad på då?
Antalet svarande: Tio respondenter.
Svar: Majoriteten av respondenterna (sju av tio) uppgav att de känt sig lyssnade på. Flera angav också
att det känts positivt och att respondenterna fått ett gott bemötande.
Tre av tio respondenter angav i sina svar att de inte minns då det gått en längre tid sedan frågan var
aktuell.
Citat:
”De har lyssnat på mig och mina behov.”
“Jag upplevde att de lyssnade på mig.”
”Ja, jag blev bra bemött och det gick rätt fort. De har lyssnat på mig.”
”Ja det var positivt och bra.”
”Det var länge sedan, kommer inte ihåg.”
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7a. Har du en genomförandeplan?
Antalet svarande: Sju respondenter.
Svar: Sju av tio svarade ja på frågan. Två svarade nej och en var osäker.

7b. Om ja: Upplever du att man lyssnat på dig och tagit hänsyn till dina önskemål när planen gjordes?
Antalet svarande: Sju respondenter.
Svar: Sex av sju ansåg sig lyssnade på och att hänsyn tagits till respondentens önskemål när planen
upprättades. En respondent var mer osäker och ansåg att det kändes luddigt vad boendestödjarna kan
göra, och inte göra.
Citat:
”Jag känner mig lyssnad på och även när jag behövt mer stöd har man lyssnat på detta.”
”Absolut, de har sett till mina behov.”
”Ja, med vissa saker. Jag upplever det som luddigt vad boendestödjarna kan göra och inte kan gör.
Jag har inte grepp om detta.”

7c. Om ja: Upplever du att boendestödjarna följer den?
Antalet svarande: Sju respondenter.
Svar: Majoriteten av respondenterna (sex av sju) som besvarade frågan ansåg överlag att
genomförandeplanen följs av personalen. En av dessa respondenter upplevde att ändringar kan göras
vid behov. En annan av de respondenter som ansåg att planen följdes upplevde att genomförandeplanen
följdes men att det verkade som att boendestödjarna var oklara över exakt vad som ingår och vad som
inte ingår.
En av respondenterna ansåg att genomförandeplanen inte följdes då respondentens önskemål inte togs
omhand.
Citat:
”Det gör dom och jag har fått den hjälp jag behöver, det är viktigast för mig.”
”De försöker följa den och vi brukar ändra den vid behov när det händer något som gör att den
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behöver ändras.”
”De följer den men där är ingen exakt såhär ska de göra och såhär ska de inte göra.”
”Nej, eftersom mina önskemål inte tas omhand.

7d. Om nej: Skulle du vilja att en genomförandeplan upprättades?
Antalet svarande: Tre respondenter.
Svar: En av respondenterna ville att en genomförandeplan skulle upprättas och berättade också att detta
var på gång. Två respondenter besvarade frågan med kanske.
Citat:
”Ja och det är på gång.”
”Både ja och nej, kanske.”

8a. Får du det stöd från boendestödet som du behöver i vardagen?
Antalet svarande: Tio respondenter.
Svar: Sju av tio respondenter ansåg sig överlag få det stöd de behöver. Tre respondenter svarade nej på
frågan.

8b. Om inte: vad saknar du?
Antalet svarande: Tre respondenter.
Svar: En respondent angav att hen behöver mer tid, en respondent ansåg att boendestödjarna behöver
mer utbildning kring respondentens problem, och den tredje respondenten angav att hen är i behov av
att komma ut men att detta försvårats på grund av att boendestödjarnas bilar inte får användas i detta
syfte.
Citat:
”De gör sitt bästa men saknar tillräcklig utbildning om mina problem.”
”Skulle önska mer tid när ensamhetskänslorna kommer.”
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”Det jag vill och behöver göra är att komma ut, men det blir ju inte riktigt av på grund utav att vi inte
kan åka i deras bilar. Vi kan aldrig göra några spontana saker och det är också svårt att göra det
planerat då de är här 1-1,5 h och det hinner man inte så mycket på. Så det blir mest att vi sitter här
hemma och pratar.”

9a. Känner du att tiden som boendestödjarna är hos dig är tillräcklig?
Antalet svarande: Tio respondenter.
Svar: Hälften av respondenterna (fem av tio) svarade ja på frågan, och hälften svarade nej.

9b. Om inte: Hur skulle du vilja ha det?
Antalet svarande: Fem respondenter.
Svar: Tre av de fem respondenter som besvarade frågan angav i sina svar att de önskade längre besök i
syfte att förenkla genomförandet av aktiviteter. En respondent önskade mer tid och mer flexibilitet, och
en respondent skulle vilja träffa samma boendestödjare för att kunna utvärdera på ett annat sätt än i
dagsläget.
Citat:
”Längre besök så vi kan göra mer aktiviteter hade varit bra.”
”Jag skulle vilja ha längre tid per gång så man hade kunnat planera mer saker och aktiviteter att
göra.”
”Jag skulle vilja ha mer tid och att besöken var längre.”
”Önskar mer tid och mer flexibilitet.”
”Jag skulle gärna vilja träffa samma boendestödjare en eller två gånger i veckan och då få tid att
prata, utvärdera dagsläget; gå vidare.”

10. Om ditt behov av stöd skulle ändras, (om du till exempel skulle behöva mer stöd, eller en annan typ
av stöd från dina boendestödjare), känner du att du skulle kunna ta upp detta?
Antalet svarande: Tio respondenter.
Svar: Samtliga tio respondenter ansåg att de kunnat ta upp frågan om deras behov hade förändrats. Två
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respondenter uttryckte dock detta med ett visst förbehåll. Den ena respondenten ansåg sig redan ha tagit
upp ett förändrat behov men upplevde det som att inget hänt. Den andra respondenten ansåg att hen
kunde ta upp det ”men känner att det inte hade blivit bra”.
Citat:
”Ja. Vi pratar om allt.”
”Inga problem med att ta upp olika ämnen.”
”Absolut, jag hade tagit upp det om jag haft behov av det.”
”Jag har tagit upp det men inget händer.”
”Ja, men känner inte att det hade blivit bra.”

Samordnad individuell plan (SIP)
11a. Har du en Samordnad individuell plan?
Antalet svarande: Tio respondenter.
Svar: Majoriteten av respondenterna (sex av tio) hade inte en Samordnad individuell plan. Tre
respondenter svarade att de hade en Samordnad individuell plan. En respondent svarade ”vet ej”.
Citat:
”Nej, inte vad jag vet i alla fall.”
”Nej, jag har aldrig hört talas om det.”
”Nej, men har fått info om den.”
”Har gjort en SIP.”
”Ja, jag tror att det kunnat vara till hjälp.”
”Vet ej.”
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11b. Om ja: Känner du att du har nytta av att ha en Samordnad individuell plan? På vilket sätt?
Antalet svarande: Tre respondenter.
Svar: Två av de tre respondenterna som hade en Samordnad individuell plan (SIP) ansåg sig ha nytta av
den. En av respondenterna svarade nej på frågan och ansåg att ingen hade ett övergripande ansvar för
SIP:en, samtidigt som hen ansåg att hen själv hade ett ansvar i det här men kände ett behov av hjälp
från någon att hålla i det.
Citat:
”Ja, jag har nytta av den. Men idag vet jag inte på vilket sätt.”
”Jag har haft nytta av den.”
”Nej. Känner att ingen har ansvar för den vilken gjordes i maj men inget har hänt. Jag vet att det är
mitt ansvar också men har ingen som hjälper till med att hålla i det. Jag har också bett om en
uppföljning men inte fått svar.”

11c. Om nej: Skulle du vilja att en Samordnad individuell plan genomförs?
Antalet svarande: Sju respondenter.
Svar: Av de sju respondenter som inte hade en Samordnad individuell plan (SIP) besvarade majoriteten
av respondenterna (fyra av sju) att de ville ha en SIP. Två respondenter svarade nej på frågan. En
respondent var osäker då hen inte riktigt kände sig kunna greppa vad en SIP var och innebar.
Citat:
”Ja, det hade varit bra. Då samlas ju alla viktiga aktörer samtidigt.”
”Ja, det vill jag framöver.”
”Ja, jag funderar på att be om det.”
”Ja. Jag kan prata med mina kontakter om det.”
”Nej, det jag har är tillräckligt och fungerar bra.”
”Nej, jag har det jag behöver. Om jag behöver något annat kan jag be om det.”
”Osäkert, då jag inte riktigt vet vad en SIP är.”
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Planering och samverkan
12. Får du boendestöd när (de tider och dagar) du vill ha det?
Antalet svarande: Tio respondenter.
Svar: Åtta svarade ja på frågan. Två respondenter svarade nej på frågan.

13a. Får du lov att ändra tider när du behöver det?
Antalet svarande: Tio respondenter.
Svar: Hälften av respondenterna (fem av tio) svarade att de kunde ändra tider vid behov. Två
respondenter svarade att de var osäkra på om det var möjligt. Två respondenter svarade att de hade rätt
att hoppa över tiden om det skulle behövas, och en respondent svarade att det nog var möjligt om det
fanns utrymme för det i schemat.
Citat:
”Går att ändra tider.”
”Jag vet inte så jag har inte testat att byta.”
”Ja, om de har utrymme för det i schemat.”
”Rätt att hoppa över, ifall det skulle behövas.”

13b. Har du försökt byta tider någon gång? Hur gick det?
Antalet svarande: Tio respondenter.
Svar: Av de tio respondenterna som besvarat frågan har hälften av respondenterna (fem respondenter)
vid något tillfälle försökt byta tid. Av dessa fem respondenter som någon gång försökt byta tid ansåg
tre att det gått bra, två ansåg att det gått om det fanns en möjlighet till det i boendestödjarnas schema.
Resterande fem respondenter hade inte försökt boka om tid.
Citat:
”Ja det gick bra.”
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”Det har gått bra, jag har bara ringt och pratat med dem. De har själva ringt ibland och bytt tider.”
”Ibland går det, ibland inte, beroende på om det finns en lucka.”
”Nej, det har jag inte gjort.”

14. Känner du att du kan påverka vilka boendestödjare som ska hjälpa dig?
Antalet svarande: Tio respondenter.
Svar: Majoriteten av respondenterna (sex av tio) svarade ja på frågan.
En respondent ansåg att hen försökt och sagt ifrån när det inte fungerat men då fått svaret att hen i så
fall får avboka tiden. En annan respondent svarade att det var viktigt att det var boendestödjare hen
gillade. Annars tackade hen nej till stödet.
Två respondenter svarade vet ej.
Citat:
“De utser men man kan begära någon annan så det är inga problem.”
”Ja, har även sagt att jag inte ville ha en boendestödjare och det gick bra att inte ha den personen.”
”Det är det jag försöker, och jag har sagt till när det är någon som det inte fungerar med. Det finns en
det inte har fungerat med, men när jag har sagt det så får jag bara svaret att jag själv får avboka tiden
i så fall.”
”Viktigt med att det är någon jag gillar. Annars tackar jag nej till boendestödet.”
”Vet inte riktigt.”

Bemötande och kompetens
15a. Hur upplever du boendestödjarnas bemötande?
Antalet svarande: Tio respondenter.
Svar: Alla respondenter är överlag nöjda med boendestödjarnas bemötande. Flera positiva
värdeladdade ord återfinns i svaren och återges bäst genom citaten nedan.
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Citat:
”Positivt.”
”Bemötandet har varit väldigt bra, har kunnat ta upp vad som helst.”
“Trevliga och positiva.”
”Känns väldigt bra, blivit goda vänner.”
”Bra, känner de väl.”
”Det tycker jag är bra. Det är en jag inte kommer överens med men de andras bemötande är bra.”

15b. Vad fungerar bra eller mindre bra?
Antalet svarande: Tio respondenter.
Svar: Tio respondenter besvarade frågan om vad de ansåg fungerade bra och vad de ansåg fungerade
mindre bra. Flera respondenter lyfte i sina svar fram att de ansåg att boendestödjarna hade ett bra
bemötande och var trevliga. Flera respondenter lyfte också fram hur viktigt det var att trivas med
boendestödjarna och personkemins betydelse.
En respondent ansåg det problematiskt att tiderna inte kändes flexibla. En annan respondent lyfte fram
att det upplevdes problematiskt när vikarier var i tjänst som inte läst in sig på vad som ska utföras och
vilka behov respondenten hade.
Citat:
”Jag tycker att de flesta är trevliga och kan leda samtalet men samtidigt låta mig prata om vad jag
vill.”
”Personkemin är viktig. Kompetenta och öppna. Finns inget dåligt med dem.”
”Jag tycker det är mindre bra att tiderna inte är så flexibla.”
”Det som är mindre bra är när det kommer vikarier som inte läser in sig på vad som ska göras vid
besöken. De är inte förberedda och pålästa om mina behov.”
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16a. Upplever du att boendestödjarna har tillräcklig kunskap och kompetens om dina behov för att
kunna hjälpa dig?
Antalet svarande: Tio respondenter.
Svar: Sex av tio respondenter ansåg att boendestödjarna hade tillräcklig kunskap och kompetens om
respondentens behov för att kunna hjälpa. Fyra av tio ansåg dock att kunskapen och kompetensen var
bristfällig och att det behövdes mer utbildning kring respondentens funktionsnedsättning.
Citat:
“Tycker de har tillräckliga kunskaper.”
”Många av dem har det. Jag har svårt att förklara själv vad jag har för behov.”
”Inte tillräckligt med kompetens om mina funktionsnedsättningar.”

16b. Om ja – hur visar det sig?
Antalet svarande: Sex respondenter.
Svar: Tre av sex respondenterna svarade att det visade sig genom att de känner att boendestödjarna har
kunskap och att de förstår respondenten och dennes situation. Två respondenter ansåg att det visade sig
när respondenten mådde dåligt och i samtalen mellan respondenten och boendestödjaren. En
respondent svarade att det märktes av de raka svaren på respondentens frågor.
Citat:
”De har kunskap om min situation och har även hjälpt mig med saker som jag behövt hjälp med på
grund av mina problem.”
”Det är mer en känsla att de förstår mig. De vill också lära sig mer och frågar mig mycket för att lära
sig.”
“Det visar sig när jag mår dåligt så finns de där för mig. Samtal och feedback brukar jag få sen mår
jag bättre.”
”De ger raka svar på frågor.”
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16c. Om nej – vad saknas?
Antalet svarande: Fyra respondenter.
Svar: Respondenterna angav i sina svar att det fanns brister kring kunskapen om respondentens
funktionsnedsättning. Respondenterna angav också i sina svar att olika typer av utbildningar kring olika
typer av funktionsnedsättningar hade kunnat vara ett stöd för boendestödjarna.
Citat:
”En del saknar utbildning och kunskap om min situation.”
”Jag känner att de inte har utbildning om mitt funktionshinder.”

17a. Känner du dig förstådd av dina boendestödjare?
Antalet svarande: Tio respondenter.
Svar: Sju av tio respondenter svarade ja på frågan om de kände sig förstådda av sina boendestödjare.
Två respondenter ansåg att de ibland kände sig förstådda, men ibland inte, och en respondent svarade
nej på frågan.
Citat:
”Det tycker jag.”
”Välförstådd.”
”Ibland, men ibland absolut inte.”

17b. Om ja – hur visar det sig?
Antalet svarande: Sju respondenter.
Svar: Sju respondenter besvarade frågan. Flera av exempel respondenterna gav tog upp att
boendestödjarna lyssnade, gav feedback och ställde frågor.
Citat:
”Genom feedback, respons, de frågar och är engagerade.”
30

”Hälften av tiden behöver jag inte säga något, de vet.”
”De lyssnar på mig och frågar om de inte vet eller förstår.”

17c. Om nej – hur visar det sig?
Antalet svarande: Tre respondenter.
Svar: Samtliga tre respondenter som besvarade frågan gav också exempel på vilket sätt de inte kände
sig förstådda och lyfte situationer som på olika sätt rör tolkningen kring respondentens
funktionsnedsättning, samt brist på kompetens kring respondentens behandling. En av respondenterna
lyfte också i sitt svar att hen känner att problem och fobier inte alltid tas på allvar.
Citat:
”Att de ibland tolkar situationer fel för att de inte förstår min funktionsnedsättning.”
”När man tar upp och pratar om olika behandlingar så saknas kompetens.”
”Att de ibland inte tar problem och fobier på allvar.”

18a. Skulle du vilja att boendestödjarna stöttade dig mer i att ta hand om din kroppsliga hälsa, än vad
de gör idag?
Antalet svarande: Tio respondenter.
Svar: Majoriteten av respondenterna (sju av tio) svarade att de skulle vilja att boendestödjarna stöttade
mer i frågor kring den kroppsliga hälsan. Tre respondenter svarade nej på frågan.

18b. Om ja – hur då?
Antalet svarande: Sju respondenter.
Svar: Nästan hälften av respondenterna (tre av sju) svarade att de gärna skulle vilja testa någon form av
träning/idrott, men att de då behövde hjälp för att ta första steget. I några av respondenternas svar
kopplades den kroppsliga hälsan till att respondenterna i perioder hade svårt att hitta motivation att ta
tag i den personliga hygien, eller komma iväg till hälsobesök eller tandläkaren, och då behövde
påminnas och motiveras. Två respondenter svarade att de var osäkra på hur sådan hjälp kunnat ges.
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Återkommande i svaren är behovet av hjälp att komma igång, oavsett om det gäller träning, hälsobesök
eller hygien.
Citat:
”Jag har funderat och tänkt på om jag ska gå och testa en ny idrott. Där känner jag att jag behöver få
lite hjälp med att försöka ta första steget och våga gå ut och prova på själv. Bli påmind och att få den
lilla sparken i rumpan så att jag gör det.”
”De kan tala om att det är dags att ta en dusch eller borsta tänderna när jag har en downperiod
eftersom hygienen ej är självklar då.”

Problem och konflikter
19a. Upplever du att du kan be boendestödjarna om extra hjälp utöver den hjälp du brukar ha när du
behöver det?
Antalet svarande: Tio respondenter.
Svar: Majoriteten av respondenterna (sex av tio) svarade att de upplevde sig kunna be om extra hjälp
utöver den hjälp de brukar ha när de behövde det. En respondent ansåg att hen inte ville vara i vägen
och inte vågade be om sådan hjälp. En annan respondent ansåg att personalbristen gjorde detta svårt.
Två respondenter svarade att de var osäkra på om de kunde göra det.
Citat:
”Jag kan få extra hjälp, ifall det behövs.”
”Ja, de är tillmötesgående.”
”Jag kan göra det men vågar inte. Det har inget med boendestödjarna att göra utan beror på att jag är
otroligt konflikträdd och offrar i första hand mig själv. Vill inte vara i vägen.”
”Det alltid är personalbrist och därför brukar dessa diskussioner rinna ut i sanden.”

19b. Om ja – ge gärna exempel.
Antalet svarande: Sex respondenter.
Svar: Två respondenter besvarade frågan genom att ge exempel på kontaktstöd de fått, exempelvis via
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telefon, vid behov.
Två respondenter gav exempel på besök i vården där boendestödet varit behjälpliga. En respondent
svarade att boendestödet varit behjälpliga med att kontakta vården då respondenten varit i behov av
detta.
En respondent gav inga konkreta exempel utan svarade att det kunde vara saker som fanns att göra,
eller som dyker upp.
Citat:
”Jag har kunnat ringa om inte tiden räckt till.”
”Ja, till exempel kontaktstöd vid behov.”
”De deltog vid besök hos den psykiatriska öppenvården. De kunde rycka ut snabbt.”
”De följer med på läkarbesök och stöttar och antecknar.”
”Till exempelvis så ringer dem psykologen eller kurator. De kan hjälpa till med smågrejer som
händer.”
”Vi har ju inget specifikt planerat utan vi gör det som finns att göra eller det som dyker upp just för
stunden.”

19c. Om nej – i vilka situationer känner du så?
Antalet svarande: En respondent.
Svar: En respondent besvarade frågan och angav att hen känner så i situationer då hjälpen inte bara var
stöd utan också när saker behöver göras fysiskt.
Citat:
”Jag känner så i alla situationer där jag inte bara behöver stöd utan också göra saker fysiskt.”

20a. Om du får problem med dina boendestödjare, känner du att du kan ta upp det med någon?
Antalet svarande: Tio respondenter.
Svar: En överväldigande majoritet av respondenterna (åtta av tio) svarade att de kände att de kunde ta
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upp eventuella problem. En respondent hade tagit upp tidigare problem men var osäker på vad hen
skulle göra om hen skulle få problem med boendestödjaren som hen tagit upp problemet med. En
respondent kände sig osäker på om hen kunde ta upp eventuella problem.
Citat:
”Ja, det tror jag.”
”Har inte behövt göra det men känner att jag skulle kunna göra det om det behövts.”
”Vet inte i dagsläget vem jag skulle vända mig till. Jag har tagit upp problem med en av mina
boendestödjare. Om jag skulle få problem med henne vet jag inte vem jag skulle vända mig till.”
”Känner mig osäker på om jag kan det.”

20b. Om ja – med vem?
Antalet svarande: Åtta respondenter.
Svar: Åtta respondenter besvarade frågan och svaren på vem respondenterna skulle vänt sig till vid
problem skiljde sig åt mellan respondenterna. Två respondenter svarade att de vid problem vänt sig till
handläggaren, två respondenter svarade att de hört av sig till chefen, och en respondent svarade att hen
skulle vänt sig till sin kontaktperson. En respondent svarade att hen kontaktat kommunen (osäkert
vem), en respondent svarade att hen hört av sig direkt till boendestödet. En respondent svarade att hen
vänt sig till sitt personliga ombud.
Citat:
”Ja, med chefen eller annan person som jobbar på kommunen.”
”Skulle kunna ringa handläggaren.”
”Det är väl direkt till boendestödet.”
”Finns personer på kommunen att vända sig till.”
”Min kontaktperson som jag träffar på söndagar. Kontaktpersonen är helt utomstående och inte
kopplad till boendestödet. Jag skulle också kunna prata med boendestödjarna. De har sagt att om det
är någonting så är det bara att jag tar upp det så löser vi det.”
”Tar kontakt med personliga ombud i så fall.”
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20c. Om nej – varför inte?
Antalet svarande: Två respondenter.
Svar: Två respondenter besvarade frågan. Deras svar återges via citaten nedan.
Citat:
”Jag kan klaga till vissa men känner inte att jag får gensvar. De tror att jag behöver ventilera då jag
istället behöver ordning och svar.”
”Jag har tagit upp problem med en av mina boendestödjare. Om jag skulle få problem med henne vet
jag inte vem jag skulle vända mig till.”

21. Upplever du att boendestödjarna lyssnar på dig om det blir problem?
Antalet svarande: Tio respondenter.
Svar: Åtta av tio respondenter svarade att de ansåg sig lyssnade till vid problem. En respondent ansåg
att hen tagit upp problem men att detta inte lett till någon förändring, och en respondent svarade nej på
frågan.
Citat:
”Ja till 100%.”
”Ja, jag kan vara rak och ärlig gentemot boendestödet.”
“Ja, genom att de lyssnar på mig och gör hembesök. Även när jag själv kontaktar.”
”Ja. Men det är inga problem, har inte varit och kommer nog heller aldrig att bli.”
”Det vet jag inte. När jag tog upp ett problem med en av mina boendestödjare blev det ingen ändring,
så det kan man ju tolka som att de inte lyssnat tillräckligt.”
”Nej, många gånger är det inte så.”
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Sammanfattningsvis
22a. Hur upplever du det att ha boendestöd?
Antalet svarande: Tio respondenter.
Svar: Alla tio respondenter besvarade frågan och utifrån svaren kan man utläsa att boendestöd är en
viktig insats för respondenterna och att insatsen överlag beskrivs i positiva ordalag. Mer detaljerade
svar ges i citaten nedan.
Citat:
”Positivt, bra hjälp.”
”Mycket bra. Inte mått så bra som jag gör idag, om jag inte haft boendestöd.”
”Mycket positivt.”
”Plus i kanten.”
”Det känns tryggt.”
”Jag tycker att jag fått mycket hjälp av dem.”

22b. Vad är bra?
Antalet svarande: Tio respondenter.
Svar: Tre respondenter lyfte i sina svar fram hembesöken som något som uppfyller ett behov och är
viktiga. Två respondenter svarade att boendestödet är viktiga för möjligheten att komma ut. Två
respondenter berättade i sina svar om behovet boendestödjarna fyller genom att pusha på respondenten
för att komma igång.
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Två respondenter svarade att de utvecklats med hjälp av boendestödet. En respondent lyfte fram att hen
kände förtroende för boendestödjaren.
Citat:
”Att någon kan komma hem till mig och hjälper mig.”
”Att jag får komma ut. Vi går ut och går.”
“Jag behöver någon som pushar mig, en dag framåt och uppföljning är viktigt.”
”Jag har lärt sig mycket av boendestödjarna.”
”Har förtroende för boendestödjaren.”

22c. Mindre bra?
Antalet svarande: Fyra respondenter.
Svar: Två av de fyra respondenterna som besvarat frågan angav i sina svar att begränsningar
uppkommer på grund av tidsbrist, personalbrist och begränsningar vid transporter.
En respondent angav i sitt svar att det ibland kan kännas som att boendestödjarna är i vägen för
respondenten när hen mår bra.
En respondent svarade att hen upplevde det som att boendestödjarna saknar kunskap om hens
funktionsnedsättning.
Citat:
”Personalbrist, tidsbrist.”
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”Ibland när man mår bra kan boendestödjarna kännas i vägen.”
”Det är tråkigt att inte kunna åka någonstans på grund av begränsningarna med transport och tid.”
”Jag upplever det som att boendestödjarna saknar kunskap om min funktionsnedsättning. Det gör sitt
bästa men saknar kunskap i vissa lägen.

23. Är det något du vill ha mer av?
Antalet svarande: Fem respondenter.
Svar: Fyra av de fem respondenterna som besvarade frågan lyfter fram att de behövt mer tid. Tre av
dessa fyra respondenter kopplar också tidsaspekten till möjligheten att göra fler aktiviteter.
En av respondenterna hade önskat mer hjälp knutit till hemmet.
Citat:
”Jag hade velat ha fler timmar vid samma tillfälle för att kunna göra fler aktiviteter och komma ut
mer.”
”Jag anser att det är stressande med besök på endast en timme åt gången. Jag skulle behöva mer tid. ”

24. Är det något annat du vill ta upp?
Antalet svarande: Fem respondenter.
Svar: Två av de fem respondenterna som besvarade frågan lyfter i sina svar upp att de ansåg att det är
ett problem att göra utflykter på grund av att de inte får åka med boendestödets bilar.
En av respondenterna svarade att hen ansåg att det fanns informationsbrister kring sysselsättning och
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aktiviteter och att respondenten önskade mer information om det.
Två respondenter berömde boendestödjarna i sina svar.
Citat:
”Jag har svårt att komma hemifrån. Detta blir svårt i kombination med att jag inte får åka med
boendestödet.”
”Känner att det finns informationsbrister kring sysselsättning och aktiviteter. Boendestödjarna saknar
information om det. Skulle vara bra om de ville kolla upp lite.”
”Ja, jag vill ge ett stort hjärta.”
”Boendestödjarna har gett mig mycket och gjort att jag utvecklas. Jag vill gärna föreläsa om
boendestöd i framtiden.”
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Utvecklingsförslag
Denna brukarrevision har till syfte att återge hur respondenterna som ingår i brukarrevisionen upplevde
insatsen boendestöd i Kävlinge kommun. Vad upplevdes som bra, vad upplevdes som mindre bra, och
hur kan insatsatsen boendestöd utvecklas framöver. I detta avsnitt i brukarrevisionen återges i
punktform de utvecklingsförslag brukarrevisionsgruppen samlat utifrån resultatet av denna
brukarrevision.

Aktiviteter och trivsel
Sammanställningen visar att hälften av respondenterna hade någon form av sysselsättning. Majoriteten
av de som hade en sysselsättning ansåg också att de fick det stöd de behövde. Den andra halvan, de
som inte hade någon form av sysselsättning, angav av olika skäl, att de inte i dagsläget, önskade någon
sysselsättning. Däremot, vid fråga om de behövt stöd om de framöver skulle vilja ha någon form av
sysselsättning så uttryckte fyra av fem att de då behövt stöd för att kunna genomföra den tänkta
sysselsättningen. Det stöd de då ansett sig behöva bestod i att organisera och ringa, och vid behov följa
med till arbetsplatsen.
När det kommer till fritidsaktiviteter ansåg sig hälften av gruppen sakna fritidsaktiviteter på dagarna
och önskade stöd i form av att ”komma igång” och ”komma iväg”. Respondenterna upplevde också att
de behövt mer information om vilka fritidsaktiviteter som finns. När det kommer till social situation
ansåg hälften av gruppen att de ville ha mer social kontakt.
Utvecklingsförslagen på området skulle därför kunna bestå i:
Sysselsättning
- Se över boendestödets möjlighet att vara behjälpliga kring att möjliggöra sysselsättning i de fall detta
kan bli aktuellt utifrån de av respondenterna efterfrågade stödinsatserna (organisering, och vid behov,
att kunna föja med till arbetsplatsen). Boendestödet skulle exempelvis kunna följa med på
studiebesök/hjälpa till med samtal eller liknande som behövs inför start av ny sysselsättning. I det här
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fallet ville de som inte hade en sysselsättning, i nuläget inte genomföra en sysselsättning, men
samtidigt ansåg de sig behöva hjälp och stöd om de haft velat ha en sysselsättning i framtiden.
Resultatet tyder alltså på att det kan finnas ett behov framöver på detta område, och också för gruppen i
stort som har insatsen boendestöd.
Aktiviteter
- Möjliggöra aktiviteter genom att konkretisera/presentera utbudet av fritidsaktiviteter genom till
exempel ett häfte, eller annan information som kan ges till respondenten.
- Möjliggöra genom eventuell hjälp med att ”komma igång” och ”komma iväg” till fritidsaktiviteten.
- Möjliggöra aktiviteter genom att se över tidscheman. Eventuellt så skulle man kunna förlänga någon
tid för att boendestöd ska kunna följa med på aktivitet. Kanska kan man slå ihop två tider till en. Även
viktigt med transport. Om regeln att boendestödjarnas bil inte kan användas kvarstår bör andra
alternativ ses över.
Social situation
- Föra diskussion med den enskilde kring hens sociala situation, och diskutera hur boendestödjaren vid
behov kan stötta, då behov och önskemål ser olika ut utifrån respondenternas svar.

Innehållet i stödet
Genomförandeplanen är ett viktigt styrdokument för insatsen, och också för dess uppföljning och
utvärdering. Resultatet av sammanställningen visar att majoriteten av respondenterna känner sig
lyssnade på när de ansökte om boendestöd och sju av tio har en genomförandeplan som majoriteten
ansåg att boendestödjarna arbetar efter. Resultatet av brukarrevisionen tyder därmed på att
genomförandeplanen fyller ett viktigt behov för de som har en genomförandeplan. Tre respondenter
saknade dock en genomförandeplan.
Sammanställningen visade också att hälften av respondenterna ansåg sig behöva mer tid än de idag är
beviljade. Flera av respondenterna ansåg också att mer tid behövdes för att få till aktiviteter och
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”komma ut” vilket är ett av syftena med boendestöd.
Utvecklingsförslagen på området skulle därför kunna bestå i:
Genomförandeplan
- Skapa, eller se över kartläggning/översikt över vilka som har/inte har genomförandeplan i gruppen
som beviljats boendestöd i Kävlinge kommun.
- Öka informationen kring genomförandeplanen i såväl muntlig som skriftlig form för att öka andelen
som har en genomförandeplan.
- Sätt gärna konkreta mätbara mål om sådana saknas kring i vilken utsträckning de som beviljats
insatsen boendestöd också ska ha en genomförandeplan.
Översyn över behov/beviljad tid
- Då hälften av respondenterna i denna brukarrevision ansåg sig vara i behov av mer tid bör en översyn
över den tid de enskilda beviljats boendestöd genomföras.

Samordnad individuell plan (SIP)
Samordnad individuell plan (SIP) är lagstadgad sedan 2010 i både Hälso- och sjukvårdslagen 3 f §
(SFS 1982:763 Hälso- och sjukvårdslag) och Socialtjänstlagen 2 kap. 7 § (SFS 2001:453
Socialtjänstlag) för personer som har behov av insatser från både socialtjänsten och från hälso- och
sjukvården. Resultatet av denna brukarrevision visade att sex av tio respondenter inte hade en SIP, och
ytterligare en respondent var osäker på om hen hade en SIP. Av dessa sammanlagt sju respondenter
önskade fyra att en SIP upprättades. Av de respondenter som hade en SIP ansåg två av tre att de hade
nytta av att ha en SIP.
Utvecklingsförslagen på området skulle därför kunna bestå i:
- Kompetensinventering gällande de anställdas kunskaper kring SIP, och vid behov utbilda kring SIP.
Exempel på bra och lättillänglig information om SIP finns på Sveriges Kommuner och Landstings
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(SKL) hemsida och återfinns via länken nedan:
http://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/samordnadindividuellplansip.samordnadind
ividuellplan.html
- Tillhandahålla mer information om SIP i såväl muntlig som skriftlig form till enskilda som har
boendestöd.

Planering och samverkan
Majoriteten ansåg att de hade boendestöd på de dagar och tider de vill ha det. Däremot fanns det hos
respondenterna en större osäkerhet kring om tider kan ändras. Flera respondenter var osäkra på om det
var möjligt, och flera respondenter svarade också att det var möjligt att hoppa över boendestödet.
Endast hälften av respondenterna hade försökt byta tid.
Hos flera respondenter fanns också en osäkerhet kring om de kan påverka vilka boendestödjare som
ska ge hjälpen. Samtidigt visar resultaten av brukarrevisionen att respondenterna anser att det är viktigt
vem som utför boendestödet, och att personkemin är viktig.
Utvecklingsförslagen på området skulle därför kunna bestå i:
- Att det förs en kontinuerlig och regelbunden diskussion kring tider med de som har boendestöd, och
att tiderna ses som något dynamiskt som kan förändras utifrån de enskildas skiftande situation och
behov.
- Att det är viktigt vem som ger boendestödet, och att detta i möjligaste mån anpassas till den enskilde
som har boendestöd.
- Se över rutiner, eller vid behov skapa rutiner som syftar till att den enskilde som har boendestöd i
största möjliga utsträckning får inflytande över tider för boendestöd, samt inflytande över vem som
utför boendestödet.
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Bemötande och kompetens
Resultat av denna brukarrevision tyder på att boendestödjarnas bemötande upplevs som mycket
positivt. Samtliga respondenter var överlag positiva till bemötandet och flera positiva värdeladdade ord
var återkommande i svaren.
Ifråga om respondenterna ansåg att boendestödjarna hade tillräcklig kunskap och kompetens om
respondentens behov ansåg fyra av tio att kunskapen och kompetensen behövde höjas. Boendestöd är
en bred insats som möter skiftande problematik, funktionsnedsättningar och behov. Behovet av
utbildningsinsatser och fortbildning blir därav också betydande.
Resultatet av brukarrevisionen tyder också på att det finns brister kring stödet av den kroppsliga hälsan
då sju av tio ansåg sig vilja ha mer stöd på detta område, till exempel för att komma igång med träning.
Utvecklingsförslagen på området skulle därför kunna bestå i:
Kompetensförsörjning
- Se över vilka relevanta utbildningsinsatser som skulle kunna erbjudas för att öka de anställdas
orientering kring olika typer av funktionsnedsättningar.
- Erbjud handledning, eller utöka redan existerande handledning.
Stöd kring kroppslig hälsa
- Se över stödet kring den kroppsliga hälsan (exempelvis för att komma igång med träning). Eventuellt
kan den kroppsliga hälsan förtydligas i kommande genomförandeplaner.

Problem och konflikter
Sammanställningen av respondenternas svar visar att majoriteten ansåg sig kunna ta upp problem ifall
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sådana uppkommer kring det egna boendestödet. Majoriteten angav också i sina svar att de upplevde
sig lyssnade på vid problem. Dock visar svaren att det är oerhört skriftande vem man hör av sig till.
Resultatet av brukarrevisionen tyder därigenom på att det råder en oklarhet kring till vem man ska höra
av sig till vid problem.
Utvecklingsförslaget på området skulle därför kunna bestå i:
- Att den muntliga och eventuella skriftliga informationen kring vem man hör av sig till vid eventuella
problem och/eller konflikter tydliggörs.

Sammanfattningsvis
Samtliga respondenter som deltog i denna brukarrevision ansåg att boendestöd är en viktig insats.
Insatsen beskrivs uppfylla behov kring såväl att få vardagen att fungera, som att komma ut, och komma
igång med olika aktiviteter.
Det som ansågs mindre bra var begränsningar som uppkommit på grund av tidsbrist, personalbrist och
begränsningar vid transporter. Majoriteten av de som besvarat frågan kring vad de velat ha mer av
lyfter också fram att de velat ha mer tid. Tidsaspekten kopplas också av flera respondenter till
möjligheten att göra fler aktiviteter.
Utvecklingsförslagen på området skulle därför kunna bestå i:
- Översyn över den tid de enskilda beviljats boendestöd (detta utvecklingsförslag togs även upp under
temat ”Innehållet i stödet” och är återkommande i flera delar av respondenternas svar i
brukarrevisionen).
- Se över om transporter/förflyttningar kan förenklas/möjliggöras i högre utsträckning än i dagsläget då
flera respondenter ansåg detta problematiskt, och då detta i vissa fall kopplas till möjligheten att
genomföra aktiviteter (detta utvecklingsförslag togs även upp under temat ”Aktiviteter och trivsel” och
är återkommande i flera delar av respondenternas svar i brukarrevisionen).
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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 namn och namnteckning
.............................................………………………………………………
Uppdragstagares personnummer
Bevittnat av företrädare för RSMH

…………………………………………………………………

POSTADRESS
Instrumentvägen 10
126 53 Hägersten

TELEFON

TELEFAX

POSTGIRO

ORG.NR

E-POST

08-772 33 60

08-772 33 61

40 62 92-3

802005-6985

rsmh@rsmh.se
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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
Instrumentvägen 10
126 53 Hägersten

TELEFON

TELEFAX

POSTGIRO

ORG.NR

E-POST

08-772 33 60

08-772 33 61

40 62 92-3

802005-6985

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

Anmäl ditt intresse på ett av dessa sätt:
·
·
·

Ring 0704-20 82 54
Mejla conny.allaskog@rsmh.se
Fyll i talongen längst ned och posta med det frankerade kuvertet.
Med vänliga hälsningar,
Conny Allaskog
Samordnare Brukarrevision
.

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

Underskrift för informerat samtycke

Namnförtydligande

…………….........……………………………

…………………………………………………..
Sätt ett kryss för hur du vill intervjus:

Telefon:……............………………………..

Hemma hos dig
På telefon
Annan plats: ___________________
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Vad tycker du om att ha boendestöd i Kävlinge kommun?
Välkommen att vara med på en så kallad brukarrevision – intervjuer med syfte att ta reda på vad de
som har boendestöd i Kävlinge kommun tycker om boendestödet för att på bästa sätt utveckla
boendestödet ytterligare framöver.
Du kan berätta om dina tankar och åsikter om att ha boendestöd och intervjun kommer utgå från frågor
på områdena: Aktviteter och trivsel, innehållet i stödet, planering och samverkan, bemötande och
kompetens och problem och konflikter.
Vi som intervjuar är medlemmar i olika patient- och anhörigorganisationer. Det är föreningar med
medlemmar som på olika sätt själva har erfarenhet av psykiatrisk vård och omsorg. Några kan också
vara anhöriga eller närstående.
De som intervjuar har fullständig tystnadsplikt. Inget som sägs under intervjuerna kommer att kunna
kopplas till dig som person. Intervjun tar ungefär en timme att genomföra och du kan välja plats för
intervjun (exempelvis i ditt hem eller på annan plats) eller om du hellre vill att vi genomför den över
telefon. Din medverkan är frivllig och kan när som helst avbrytas. Du som blir intervjuad kommer
också vara den första som får läsa resultatsammanställningen. Skulle du upptäcka att något blivit fel
(t. ex att vi uppfattat någonting fel) finns det möjlighet att påverka innan den slutliga rapporten
fastställs. Alla som medverkar i intervju får biobiljett som tack!

Så här går det till:
Välj hur du vill göra:
1. Vi kommer hem till dig. Vi intervjuar dig i ditt hem. Vi tar med oss fika!
Två personer från patient- och anhörigorganisationerna kommer och intervjuar dig. Den ena personen
kommer att ställa frågor och den andra kommer att anteckna svaren. Intervjun tar max en timme.
2. Annan plats. Kanske vill du av något skäl att intervjun ska ske på annan plats, något vi för det mesta
kan tillgodose. Ange i sådant fall var du vill att intervjun ska ske i anmälningsformuläret.
3. Telefonintervju. Vi genomför intervjun via telefon.

Vad händer sen?
Alla svar kommer att skrivas så att det inte går att se vem som har svarat vad. Svaren kommer att
sammanställas till en rapport som du, personalen och ledningen för boendestödet kommer att få ta del
av. Rapporten görs i syfte att ta reda på vad som är bra, mindre bra och hur man kan utveckla
boendestödet ytterligare framöver.
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Handlingsplan: Utvecklingsförslag utifrån
brukarrevision
Valt utvecklingsförslag:
Vilka aktiviteter/åtgärder/förändringar ska göras?

Vem gör vad?

När ska det göras?

Vilka resurser krävs?

Tid för uppföljning med brukarrevisionssamordnare:

