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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 tex. 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 inflytande/delaktighet 

respektive bemötande. 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 

August Barks gata är ett boende för personer med psykisk funktionsnedsättning i 

kombination med pågående missbruk och har 19 lägenheter om ett rum och 

kokvrå. Personalen består av nio behandlingsassistenter och en gruppchef. Det 

finns en gemensam matsal, en gemenskapslokal och lite gymutrustning att tillgå.  

 

Slående hos så gott som alla intervjuade är att det finns en god stämning på 

boendet och att det boende uppskattar personalens goda bemötande. Det finns 

mycket tid och flera olika forum att träffas på mellan brukare och personal. 

Brukarna var till största delen mycket nöjda med det stöd de får i boendet och med 

sina möjligheter att påverka hur det stödet ska se ut. Kontaktmannaskapet verkar 

vara en viktig del i stödet och då personaltätheten är hög finns goda förutsättningar 

för personalen att lära känna brukarna och deras önskemål och behov. 

 

Boendet har vissa stående gemensamma aktiviteter, som det är frivilligt att delta 

i, och utöver det finns det på veckodagar goda möjligheter att ordna spontana 

aktiviteter i och utanför boendet. Brukarna kan komma med förslag och även hålla 

i och genomdriva dessa, till exempel att hålla i en studiecirkel. Det finns även 

exempel på förslag och förbättringar som gjorts i boendet på förslag av brukare. 

Exempelvis finns det nu början till ett gym. Dock finns det visst missnöje med att 

det ofta är svårt att få till aktiviteter utanför boendet på helgerna då 

personalbemanningen är låg då. Går det att göra förändringar i personalschemat 
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så att fler kan jobba helg och därmed öka möjligheterna att göra något utanför 

boendet på helgen? Personalen kan även bli bättre på att återkoppla och ge 

motivering om givna förslag inte går att genomföra. Det är inte alla brukare som 

önskar någon form av sysselsättning eller arbete men för dem som gör det har 

boendet lite att erbjuda utifrån de resurser som finns.  

 

August Barks boende ligger i ett industriområde vilket kan uppfattas som ”isolerat 

och kyligt” som en brukare uttryckte det. Alla var dock nöjda med möjligheterna 

att ordna i sitt hem som de vill ha det och att personalen endast går in med nyckel 

efter överenskommelse eller av orosskäl. Brukarna känner också stor trygghet i 

sitt boende och är nöjda med de åtgärder som sätts in för att hålla oönskade 

besökare borta. Det finns besökstider och nattgäster måste anmälas i förväg. 

Reglerna kring övernattning väckte frågor hos oss i revisionsteamet om 

rimligheten i att personalen ska avgöra vem som får sova över.  

 

Matavgift ingår för alla och det serveras tre mål mat om dagen på veckorna och 

två mål om dagen på helgerna i den gemensamma matsalen. Det senare fanns det 

visst missnöje med då tre mål om dagen även på helger hade föredragits. 

 

Brukarna var nöjda med den information gällande boendet och samhället som 

tillhandahålls, till exempel genom Augustbladet. Revisionsteamet funderade ändå 

kring om tillräckliga informationskanaler finns för alla oavsett vilket psykiskt 

mående man befinner sig i. En annan fundering som dök upp är om Augustbladet 

kan innefatta även tips på externa aktuella aktiviteter och om brukarna kan vara 

med och utforma bladet. Det råder viss oklarhet vad som gäller ifall en brukare 

bryter mot någon av boendets regler och detta kan skapa förvirring och otrygghet. 

Alla brukare känner heller inte till vilka vägar som finns att gå om det råder 

konflikt eller andra problem med kontaktmannen eller annan personal.  

 

När det gäller brukarnas möjligheter att komma till tals i frågor som rör 

verksamheten är det synpunktshantering och husmöten som är främsta forum 

utöver kontaktmannaskapet. Vi fann vissa frågetecken kring synpunktshantering 

då alla inte känner till det eller ärendegången och vi undrar även om personal 

tillsammans med brukare kan se över formen för husmöten så att de blir mer 

meningsfulla. 

 

Brukarrevisionsteamet har fått ett fint mottagande på August Barks gata. Överlag 

verkar både brukare och personal trivas väldigt bra på boendet och de har 

tillsammans lyckats skapa en god atmosfär. 
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BEMÖTANDE 

Styrkor  (+) 

+ God stämning och en välkomnande atmosfär.  

+ Personalen har ett gott bemötande gentemot brukarna. 

+ Brukarna känner förtroende för personalen. 

+ Personalen lyckas hålla oönskade besökare borta vilket skapar trygghet. 

+ Hög personaltäthet. 

+ Brukarna är delaktiga i planering som rör dem själva. 

+ Möjlighet finns att flytta vidare. 

Förbättringsområden (-) 

- Läget på boendet, i ett industriområde, kan ge ett kyligt och isolerat intryck. 

- Små möjligheter att göra aktiviteter på helgerna. 

Frågor (?) 

? Hur upplevs det att komma till och bo i ett industriområde?   

? Hur vet man att alla kommer till tals vad gäller gemensamma angelägenheter? 

? Finns det möjligheter att göra förändringar i personalschemat så att fler kan 

jobba helg? 

? Vilka vägar finns att gå för brukaren om det råder konflikt med kontaktpersonen 

eller annan personal och känner de boende till dessa vägar?  
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Färgbedömningar 

 

Trivsel Brukarna trivs bra i bostaden. 

Hänsyn, omtanke 

och lyssnande 

Personalen ger ett gott stöd. De lyssnar och pratar med 

brukarna på ett bra sätt. 

Tillgänglighet Personalen är tillgänglig på olika sätt utifrån behov. 

Problem- och 

konfliktlösning 

Konflikter och problemsituationer hanteras ganska bra 

Totalbedömning 

bemötande 

Bemötande är bra i bostaden. 
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DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE 

Styrkor  (+) 

+ Bra informationskanaler; Augustbladet, informationsbord och anslagstavla. 

+ Bra information och hjälp kring samhällskontakter.  

+ Möjlighet att ordna i sitt hem efter egen smak. 

+ Möjligheter att komma med idéer till verksamheten. 

+ Möjligheter att göra aktiviteter, både spontant och planerat och för brukarna att 

hålla i dem. 

+ Personalen går in med nyckel i lägenheterna endast efter överenskommelse eller 

om det finns skäl för oro. 

+ Brukarna får vara med i planering av stöd och skrivande av genomförandeplan. 

+ Kontaktmannaskapet ett viktigt forum för påverkan. 

Förbättringsområden (-) 

- Oklart vad som gäller kring varningar eller vid regelbrott.  

- Finns det informationskanaler som passar alla oavsett var man befinner sig i sitt 

psykiska mående? 

- Struktur och form för husmöten kan bli bättre.  

- Alla känner inte till synpunktshantering och hur den fungerar.  

- Små möjligheter att ordna aktiviteter på helgerna.  

- Alla tycker inte att de får gehör för förslag på aktiviteter och sysselsättning. Svar 

och motivering kan förbättras. 

- Boendet har små möjligheter att erbjuda eller vägleda till sysselsättning och 

arbete.  

- Få mål mat på helgerna. 

- Det finns önskemål om längre öppettider i gemenskapslokalen på kvällarna. 

Frågor (?) 

? Kan även externa aktiviteter, som till exempel tips på kulturella arrangemang, 

tas upp i Augustbladet?  

? Kan de boende vara med och utforma Augustbladet? 

? Vart går posten? Får brukarna välja själva om de vill ha reklam (och därmed få 

impulser och information från omvärlden)? 

? Kan man prata mer om rättigheter och möjligheter och inte bara om skyldigheter 

och regler för brukarna? Kan minska vi/dom-känslan.  
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? Kan formen för husmöten utvecklas ihop med brukarna för att göra mötena mer 

välbesökta och meningsfulla? 

? Kan man se över reglerna för övernattning så att den boende själv får avgöra 

vilken relation som är viktig nog för att få stanna över natten och utan att den 

boende måste uppge för personalen vad för slags relation det rör sig om? 

? Kan man skapa en grupp med både brukare och personal som arbetar med frågor 

kring boendet? 

Färgbedömningar 

Information Brukarna får bristfällig information runt boendet och 

samhälle för att kunna leva ett gott liv. 

Forum för påverkan Brukarna ges goda möjligheter för att kunna påverka 

den egna situationen såväl som verksamheten. 

Aktiviteter, sociala 

kontakter och fritid 

Brukarna har stora möjligheter att komma till social 

gemenskap. De får tillräckligt stöd att engagera sig i 

olika sammanhang för den egna utvecklingen. 

Planering Brukarna har stor möjlighet att påverka hur de 

använder sitt stöd i boendet. 

Arbete och 

sysselsättning 

Brukarna ges viss möjlighet att vara del av en 

sysselsättning eller komma i arbete. De får till viss del 

stöd för att nå arbete eller sysselsättning men 

förbättringsområden finns. 

Totalbedömning 

Inflytande/delaktighet 

Brukarna har stort inflytande och är delaktiga i 

hur boendet utformas.  

 

 


