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INLEDNING 

Syftet med brukarrevisionsarbetet är att söka finna nya och bättre sätt att ta reda på vad ”de vi 

är till för” inom verksamhetsområdena funktionshinder och boendeverksamheten tycker om 

verksamheten. Brukarrevisionsmetoden utgör ett komplement till metoder såsom t.ex. enkäter. 

Brukarrevisionsarbetet ska ses som en del av Göteborgs stads kvalitetsarbete. 

 

Ett brukarrevisionsteam består av fyra personer (två brukare, en närstående och en samordnare). 

En hel dag ägnas åt ”platsbesök” då gruppen besöker en verksamhet och ställer frågor till 

brukare och personal om bemötande respektive inflytande/delaktighet. Efter intervjuerna träffas 

teamet för att prata ihop sig om det samlade intrycket av verksamheten. Gruppen gör en 

färgbedömning där verksamheten ges grönt, gult eller rött kort inom olika delområden. Några 

dagar senare träffar brukarrevisionsteamet brukarna och personalen för återföring då teamet 

delar med sig av vad de upplever att verksamheten har för styrkor respektive 

förbättringsområden. Den här rapporten är en sammanfattning av teamets slutsatser. 

Sammanfattning – helhetsbedömning 

Vi besökte Myntgatan cirka ett år efter förra revisionen, 2018. De har fem 

hyresgäster varav två har daglig verkstad, de arbetar två personal/pass. Flera 

hyresgäster gör aktiviteter själv. De har fullvärdiga lägenheter, 2 av dem äter i 

matsal och de övriga tar med sig maten in på lägenheten. De har full pension 

frukost+lunch+middag+kvälls fika. Det kostar cirka 2 500kr /månad alla har 

samma summa. En hyresgäst handlar lite själv också. De har inte så mycket 

aktiviteter i grupp mest enskilt. Två personer har egen tid dagligen de andra 2-3 

tillfällen/vecka. De har en träffpunkt. Träffpunkten som finns på bottenplan i 

huset startade 2013 detta då de över 67 år inte får jobba och de ska också erbjudas 

sysselsättning. PÅ Träffpunkten finns organiserade aktiviteter ledarledda som 

återkommer varje vecka; bingo, nyhetsuppläsning och musik allsång. De har 

ingen bil. Alla har tal som huvudsaklig kommunikation, en har bildstöd och två 

har planeringskartor. 

 

Vi mötte en grupp boende och en grupp personal som verkar ha ökat sin trivsel 

under det gångna året. Några konkreta förändringar som nämns som positiva är 

avdelningen av det tidigare stora (och kanske delvis ödsliga) samlingsrummet i 

en kontorsdel och en gemensamhetslokal. Detta har inneburit att personal har fått 

tillgång till ett vilorum och mer ytor. Vi intervjuade tre personer, gjorde en 

samtalsmatta och fick skriftligt svar från en person. Samt två personal intervjuer. 

 

BEMÖTANDE 

Trivsel 

Tre boende säger att de trivs en inte ”här trivs jag och lägenheten är mysig”. Två 

trivs med personalen och en menar ”ja si och, ja så de byter lite för ofta”. Tre 
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säger att de trivs någorlunda med sina grannar ”det kan bli jobbigt ibland lite 

tjatigt”. 

 

Stödet 

Alla tillfrågade är nöjda med stödet. De tycker att personalen lyssnar ”ja jag 

haffar en personal och det går bra”. De boende tycker att personalen bryr sig, de 

säger ”de är trevliga” och ”de tar hänsyn till funktionshindret” och ”det är klart 

att de bryr sig!”. Om de behöver klaga eller framföra något så ”är det bara att 

säga till”. 

 

Konflikthantering 

De boende uppfattar inte många bråk. ”det är inte mycket sådant här” säger flera. 

Om man känner sig ledsen eller så menar en att den kan söka uppkontaktpersonen, 

någon säger att den inte brukar vara ledsen och någon vill inte söka upp någon. 

 

DELAKTIGHET OCH INFLYTANE 

Information 

En av de boende menar att det är bättre nu, tavlan är ändrad och fungerar bättre. 

de boende tycker de känner till närmiljön väl. 

 

Rutiner 

Alla fyra tillfrågade menar att de är nöjda med den hjälp de får. De är nöjda med 

sina kontaktpersoner. 

 

Planering 

Någon säger ”nej jag är inte med på planering och jag vill inte heller”. Två andra 

säger nej det är de inte en säger ”ja de frågade en gång vad jag tyckte och det var 

roligt.” De boende verkar känna till husmötena men de kan behöva motiveras än 

mer. 

 

De tycker de kan påverka aktiviteterna. Ibland är det svårt att planera menar de 

boende, detta då en del aktiviteter kan ställas in. De får reda på att de ställs in på 

grund av att det inte finns personal. De tycker att deras ekonomi fungerar bra. De 

som har arbete är nöjda med det. 

 

Fritid 

De tycker om gemensamhetslokalen, bättre nu än för ett år sedan. ”det är bättre 

nu när ljudet har dämpats och möblerna är bra”. ”Kanske vill ja påverka mer” 

sa en boende runt fritidsaktiviteter. Boule nämndes. Saknar de boende att åka på 

semester? De boende menar att de har någon att prata om med relationer. Får de 

ha husdjur? De sköter om sina relationer själva till anhöriga. 

 

Mat 
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De löser sin mat och tillagning på olika sätt. De verkar nöjda med sina lösningar. 

Spisarna verkar fungera (förbättring från 2018). Någon är med och någon annan 

bakar någon i matlagning och verkar tycka det är riktigt roligt. 

 

Vi undrar i teamet om ni kan baka eller redan gör det på regelbunden basis? Det 

motverkar isolering och ger goda dofter. 

 

Hälsa 

 En boende menar att de kommer regelbundet nu, det gjorde inte sjukvården innan. 

Det är jättebra menar man. (förbättring från 2018?) 

 

OBSERVATIONER OCH TANKAR FRÅN TEAMET 

 

Om tillgänglighet 

• Det finns saker i korridoren man kan köra in i av misstag 

• Är gästtoaletten tillgänglighetsanpassad? 

• Kan trappornas slut och början markeras i trapphuset? 

• Vi undrar hur handikapparkering fungerar utanför entré idag? 

• Hur fungerar av – och påstigning av färdtjänst då det är en cykelbana 

utanför? 

• Finns det behov av kontrastmarkering av karmar och fönster? 

 

Andra frågor 

• Vi tycker det verkar som att användningen av köket ökat vilket är riktigt 

bra. 

• Hur arbetar ni kring att bibehålla de fysiska förmågorna? 

• Det är arbetsamt för någon med trappor till postlådan går det att lösa på 

annat sätt? 

• Finns det möjlighet att exempelvis prenumerera på 8 sidor (lättläst 

dagstidning som kommer en gång/vecka)? 

• Och prioritera tidningsläsningen? 

• Vi fick till oss att chefens närvaro önskas öka, samt chefens styrning, 

kanske det är önskvärt då personalgruppen är i positiv förändring? 

• Personal önskar gärna möten på socialkontoret då det är trångt på 

Hallegatan. 

• Kan ni påverka detta att boende får betala dubbelt för lunch (DV och 

hemma som vi förstod)? 

• Kan de som vill erbjudas en vit tavla i sina lägenheter? för att kunna följa 

personalbyten och händelser i hemmet. 

• Är informationstavlan för högt upp? 

• Hur gör ni med nyinflyttade visas de runt i området? 
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Färg = styrkor och fungerar väl 

Färg = det finns olika åsikter och alla är inte överens eller nöja 

Färg = det finns förbättringsområden 

2018 2019 

Sämre i personal gruppen Bättre samarbetsklimat  

Trivsel  Trivsel  

Stöd Stöd 

Konfliktlösning Konfliktlösning 

Rutiner Ruiner 

Fritid Fritid 

Planering Planering 

Mat Mat 

Arbete Arbete 
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BEMÖTANDE 

Styrkor (+) 

+ De flesta trivs. 

+ Personal respekterar och går inte rätt in i lägenheten. 

+ Alla tillfrågade är nöjda med stödet.  

+ De tycker att personalen lyssnar . 

+ De boende tycker att personalen bryr sig. 

+ Personalen tar hänsyn till funktionshindret. 

+ Om de behöver klaga eller framföra något kan de det utan problem. 

+ De boende uppfattar inte att det är mycket konflikter. 

+ Om man vill prata med någon är personal tillgänglig. 

Förbättringsområden (-) 

-  

Frågor (?) 

 De tycker att personal byts lite för ofta. 

 Det är lite si och så med att tycka om sina grannar. 

 Fortfarande verkar det vara kalt och en del oljud i korridoren går det att 

ändra (samma som 2018)? 

Färgbedömningar 

 

Trivsel Brukarna trivs ganska bra i bostaden. Brukarna trivs 

bra i bostaden. 

Stöd och 

lyssnande 

Personalen ger ett gott stöd. De lyssnar 

och pratar med brukarna på ett bra sätt.  

Konflikter 

problem 

Konflikter och problemsituationer 

hanteras bra 

Totalbedömning 

bemötande 

Bemötande är bra i bostaden. 



 6 

DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE 

Styrkor (+) 

+ Informationstavlan fungerar bra (förbättring från 2018). 

+ De boende är välkända med omgivningen affärer och dylikt. 

+ De boende är nöjda med rutinerna och hjälpen. 

+ De är nöjda med sina kontaktpersoner. 

+ Husmöten verkar locka kan ni motivera än mer? 

+ De boende kan påverka aktiviteterna. 

+ De är nöjda med hur ekonomin hanteras. 

+ De är nöjda med sina arbeten de som har. 

+ De tycker om gemensamhetslokalen (förbättring från 2018). 

+ Trots att de flesta inte åker på semester verkar de nöjda. 

+ De har någon att prata med, om relationer. 

+ De sköter sina relationer till anhöriga. 

+ Mat; olika lösningar på inköp och tillagning är de boende nöjda med. 

+ Det är populärt att baka och laga mat hos vissa. 

+ Hälsokontroller uppskattas på plats. 

 

Förbättringsområden (-) 

-  

Frågor (?) 

 De boende verkar inte vara involverade i planering av det gemensamma hur 

kan det ändras? 

 Hur kan ni motverka osäkerheten att vissa aktiviteter inte blir av (bingo 

tidningsläsning)? 

 Någon är osäker hur man kan påverka aktiviteter. 

 Får de boende ha husdjur eller inte – osäkerhet finns? 
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Färgbedömningar 

Rutiner Rutinerna fungerar bra. Brukarna har stor möjlighet att 

påverka rutinerna i sin bostad.  

Information Brukarna får den information de behöver runt 

boendet och samhälle för att kunna leva ett gott liv. 

Aktiviteter, sociala 

kontakter och fritid 

Brukarna har stor möjlighet att påverka sin fritid och 

får tillräckligt stöd att göra det de tycker om att göra. 

Planering Brukarna kan påverka hur de använder sitt stöd i 

boendet.  

Mat kläder möbler Brukarna har stor möjlighet att påverka val av kläder, 

mat och möbler i sin bostad. 

Hälsa Brukarna har regelbunden kontakt med sjukvården 

Totalbedömning 

Inflytande/ 

delaktighet 

Brukarna har till en viss del inflytande och är 

ganska delaktiga i boendets verksamhet.  

 

 


