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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 

INLEDNING 

Teamet från brukarrevision besökte boendet under tidig vår 2019. Teamet blev 

mycket väl mottagna, på personalens arbetsplatsträff (APT) de boendes husmöte 

och vid de enskilda besöken vid 3 tillfällen för intervjuer. Vi gjorde fyra intervjuer 

med boende och två med personal. 

 

Det är 5 i boendet vid tillfället för revisionen totalt sju lägenheter. En lägenhet är 

tom och en boende bor för tillfället på kortidsboende. Det är 1:or och 2:or, 2 män 

4 kvinnor. Olika typer av intellektuell funktionsnedsättning. Stödbehovet handlar 

om städ, åka med på aktiviteter, handla laga mat, utifrån behov. De har alla 

bestämda dagar. De kan göra individuella saker med personal om de vill och när 

de vill. Personal tillgänglig dygnet om sovande jour från och med 22.00. Alla i 

boendet har dagliga verksamheter. I gemensamhetslokalen finns alltid någon 

personal från och med 18.00. De handlar egen mat gemensamma middagar om 

man vill lördag och söndag. En del handlar själv en del får hjälp. 

 

BEMÖTANDE 

Trivsel  

Alla boende säger att de trivs på boendet och med sitt boende. Alla trivs också 

med personal. De trivs med sina grannar ”jag har många vänner bland grannarna 

det är väldigt bra” kunde en boende säga. De tycker personalen visar respekt och 

”de går inte in utan att knacka” sa en boende. 

 

 

Stöd  
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Brukarna är nöjda med stödet de får. De tycker personalen tar sig tid och lyssnar 

och pratar ”ja de pratar och vi har också kontakt via mobil” och ”en gång ringde 

jag nattetid och de kom, det var bra”. De boende känner och tycker att personalen 

bryr sig ”de är jättegulliga, snälla och hjälpsamma” sa några och ” personalen 

lyssnar och ger mig tid till mina behov” ”Jag känner trygghet med personalen” 

och ” vi gör aktiviteter och när vi gör det så känner man sig genast bättre”. De 

boende tycker de kan påverka och lägga fram klagomål om de har några. 

Personalen verkar vara anpassningsbara utifrån brukarnas behov. 

 

Vi vill gärna sätta ljuset på några områden som vi tror kan vara värt att bevaka 

och prata om. Det handlar dels om att inte bli stelbenta vilket en hög grad av 

trygghet + gemensamt arbetssätt kan bidra till. Det kan leda till att bli för 

omhändertagande och otydliga att det inte är flexibla regler. 

 

Konflikthantering 

De boende tycker konflikter hanteras bra och de kan vända sig till personal. 

Personalen är tillgänglig och det är bra, menar en. Om man känner sig ledsen så 

finns det personer att vända sig till. 

 

DELAKTIGHET 

Information  

Teamet frågar hur de får information om personalbyten eller sjukdom bland 

personal eller omvärlden. Två svarade att personal ger all information. Någon sa 

”jag får inte information om förändringar som personalbyten och sådant”. När 

det gäller närmiljön och röra sig där och få reda på vad som finns var de nöjda ” 

personal följer med” och ”personal ger den information jag behöver”. 

 

I teamet pratade vi om personal kan exempelvis ha en; 

• Tydlig framträdande tavla i basen 

• Återupprepning av information som rutin 

• Förstärka det muntliga med bildstöd 

 

Eller annan förstärkning av information och kommunikation som man finner 

fungerar. 

 

Rutiner 

De boende tycker de får den hjälp de behöver. De är nöjda med sina 

kontaktpersoner. 

 

Planering 

Teamet frågade om brukaren var med vid planering av det som händer på boendet, 

delaktig? Boende menade att ”jag litar på personalen”, ”jag är delvis med och 

planerar vi har brukarråd var 14:e dag”, ”jag tror personalen bestämmer” och 
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”jag och kontaktmannen planerar aktiviteter”. De boende hade inte samma tanke 

om hur ofta mötena var. Teamet tror personal behöver arbeta mer med 

delaktigheten (se under ?). En säger att ”ibland är jag med och bestämmer”. De 

boende är nöjda med sina genomförandeplaner och hur ekonomin sköts. 

 

Arbete  

De boende tycker de får den hjälp och det stöd de behöver för att det ska fungera 

på arbetsplatsen. 

 

Fritid  

De boende är nöjda med öppettiderna i gemensamhetslokalen och de tycker om 

gemensamhetsmiddagarna på helgen. Några säger att de kan ha önskemål om vad 

som händer i gemensamhetslokalen (2 av 4). Någon har tankar som teamet inte 

riktigt vet om det finns något sätt att göra sig hörd och påverka brukaren säger 

”jag vill påverka mer” och exempel gavs på inredningstips. 

 

Det verkar positivt att erbjuda en semestermöjlighet genom att enheten hyr ett 

hus. Någon sparar till en resa. 

 

De boende uppfattar att de kan prata om viktiga saker i livet med personal, 

anhöriga eller vänner. De säger att de får det stöd de behöver för att hålla kontakt 

med god man och anhöriga. De boende vet inte om de får ha husdjur, någon vill 

ha men vet inte. 

 

Mat 

Vi frågade runt hur det går till när man lagar mat under veckorna. Vi fick inte 

riktigt grepp om hur det går till. Är det så att köps till största delen färdiglagade 

rätter? Hur arbetar man i personalgruppen och vilken riktning vill man gå? Två 

boende säger att de lagar med stöd, hur är det med de andra?  

 

De gemensamma måltiderna verkar vara mycket populära. Teamet undrade kring 

att delta och vara delaktig i matlagning vid gemensamma måltider. En boende sa 

”man får inte det, men det är okej”. Hur är det med köket i det gemensamma? 

Bjuds brukare in att också använda det?  

 

Hälsa  

Alla boende säger att de får bra stöd att personal följer med på läkarbesök 

exempelvis. 
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BEMÖTANDE 

Styrkor (+) 

+ Alla boende säger att de trivs med sitt boende.  

+ Alla trivs med personal.  

+ De trivs med sina grannar. 

+ De tycker personalen visar respekt. 

+ Brukarna är nöjda med stödet.  

+ De tycker personalen tar sig tid och lyssnar och pratar.  

+ De boende känner och tycker att personalen bryr sig.  

+ De boende kan påverka och lägga fram klagomål om de har några. 

+ Anpassningsbar personal. 

+ Personalgruppen verkar stabil. 

+ Personalgrupp verkar ha gemensamt synsätt. 

+ Personalgruppen verkar vara trygga som grupp. 

+ Konflikter hanteras bra. 

+ Det finns någon att prata med om man är ledsen. 

Förbättringsområden (-) 

− Personalgruppen kan diskutera hur de ska bevaka att inte bli stelbenta. 

− Det kan finnas en risk att bli för omhändertagande. 

− Gemensamt synsätt kan bidra till otydliga inte flexibla regler. 

Frågor (?) 

?  

Färgbedömningar 

Trivsel 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. 
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DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE 

Styrkor (+) 

+ De boende är nöjda med sina rutiner. 

+ De boende är nöjda med sina kontaktpersoner. 

+ Nöjda med hur ekonomin sköts. 

+ Nöjda med sina genomförandeplaner. 

+ Öppettider i gemensamhetslokal fungerar. 

+ De boende trivs i gemensamhetslokalen. 

+ Bra att enheten tänker på semestermöjlighet. 

+ De boende har någon att prata om när det handlar om relationer och livet. 

+ Personal stöttar att hålla kontakt med anhöriga. 

+ Personal följer med vid hälsokontroller. 

Förbättringsområden (-) 

− Boendet bör finna sätt att involvera brukarna mer i planeringen om 

aktiviteter på boendet. 

Frågor (?) 

 De boende får inte reda på förändringar i boendet på ett tydligt sätt. 

 Hur kan personal fånga upp synpunkter från de som inte kommer på 

husmötena? 

 Hur kan man locka fler till husmötena? 

 Hur ofta är enhetschefen med på husmötena? 

 De boende hade inte koll på hur ofta mötena var. 

 Kan de boende få information innan om vad som kommer tas upp på 

husmötet? 

 Boende vill påverka mer i gemensamhetslokalen. 

 Får de boende ha husdjur eller inte? 

 Hur tillagas mat i respektive lägenhet? Målsättning? 

 Kan de boende bli mer delaktiga i gemensamhetslokalens köksarbete? 

 Hur går det till när det handlas mat? matlista innan? Nätet? Används appar? 

Hur kan man som boende förändra stödet vid matlagning från gång till 

gång? 

 Hel eller halv fabrikat? Vem bestämmer det? 

 Har de lunchlådor med till arbetet? 
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Färgbedömningar 

Rutiner Rutinerna fungerar bra. Brukarna har stor möjlighet att 

påverka rutinerna i sin bostad.  

Information Brukarna får bristfällig information runt boendet och 

samhälle för att kunna leva ett gott liv. 

Aktiviteter, sociala 

kontakter och 

fritid 

Brukarna kan ganska bra påverka sin fritid och får visst 

stöd att göra det de tycker om att göra. 

Planering Brukarna kan påverka hur de använder sitt stöd i 

boendet.  

Arbete och 

sysselsättning 

Brukarna ges goda möjligheter att vara del av en 

sysselsättning eller komma i arbete. De får tillräckligt 

stöd för att nå arbete eller sysselsättning. 

Mat kläder möbler Brukarna har viss möjlighet att påverka val av kläder, mat 

och möbler i sin bostad. 

Totalbedömning 

Inflytande/delaktig

het 

Brukarna har till en viss del inflytande och är ganska 

delaktiga i boendets verksamhet.  
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