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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 

Lindebo stöd- och serviceboende startades av en föräldragrupp som under många 

år var starkt involverade. Sedan 2008 bor tre boende kvar och det är två nya. De 

boende äter gemensam frukost, och kvällsfika. De boende kommer dagligen hem 

runt tretiden. Alla får vara med och hjälpa till med maten om man vill. På helgerna 

blir det mer involvering i mat och bak än vardagarna. Alla är födda 1951-1959. 

Föräldrarna har blivit äldre, dragit sig tillbaka och några har gått bort. En följd 

som visat sig är att någon/några boende blivit mer ensam drar sig tillbaka. De har 

tillgång till buss och åker ut på helgerna. 

 

Bemötande 

De boende trivs ”det går bra” och ”jag får frukost in på mitt rum om jag vill” 

någon menar att det är för mycket folk. De boende trivs med personalen och menar 

att de möts med respekt. De flesta trivs med sina grannar förutom någon som 

menar ”det är tragiskt, det är många som har gått bort, vi får unna oss lite extra 

då”. Boende menar att de får vara ifred när de önskar. Det finns en hög grad av 

tillit. 

 

När det gäller stöd är de flesta nöjda någon tycker det är tillräckligt, snudd på för 

mycket ”inte för mycket sånt”. Några menar att personalen har tid att lyssna men 

någon upplever att det inte finns tid ”de har inte riktigt tid men ja jag får se framåt 

nu”. De boende uppfattar att personalen bryr sig om dem. 

 

 Boende menar att det ”varit stökigt men att man löser det bättre nu på boendet 

innan har jag varit rädd men det är bättre nu”. De boende menar att de löser 

konflikter direkt. 
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Teamet observerade också under besöket. Observation ingick i arbetssätt för att 

samla information eftersom det fanns boende som inte kunde tala. Vid 

observationerna såg vi att boende skrattar och pratar fritt och naturligt. De lyssnar 

och ler vid ögonkontakt. Vi observerade ingen ilska eller irritation. Vid matning 

sker det med respekt och frågan då och då ”hur mår du?”. Det finns en närhet 

och uppmärksamhet. 

 

Delaktighet 

Teamet ser det som positivt att de boende får tydlig information när personal är 

borta. Det finns en tavla i hallen med bilder på de som arbetar och det är tydligt 

när de är sjuka eller har ledigt. 

 

Det verkar som att de boende är hemmastadda i omgivningen och känner till fika 

ställen exempelvis. De tycker att rutinerna fungerar och att de kan påverka 

innehållet. Ibland blir aktiviteter inställda då personal inte räcker till. De boende 

uppfattar att det är personal som bestämmer när aktiviteter sker och vilka 

aktiviteter som sker. Teamet undrar om husmöten skulle vara värt att pröva? Kan 

det ge de boende något? 

 

När det gäller den egna planeringen var det både och, några kände till att det görs 

och någon visste inte. Det var inte tydligt att kunna ge egna förslag. Kan brukarnas 

egen kapacitet undersökas ytterligare? 

 

När det gäller arbete var det viktigt för de som hade daglig verksamhet. De hade 

tydliga tankar om framtiden och önskade förändringar som kunde handla om att 

gå ner i tid eller att det skall vara lugnare på arbetet. Teamet undrar om kontakten 

är tillräckligt nära och öppen mellan boende och daglig verksamhet för att kunna 

föra ram önskemål och finna lösningar för de boende. 

 

Det verkar som de boende är aktiva de som kan och de har flera fritidsintressen 

de är nöjda med.  Dessutom verkar det bli en del semesterresor. Om man känner 

att man vill prata med någon så vänder sig de boende till personalen.  

 

Teamet använde sig av en checklista hämtad från Myndigheten för tillgänglighet 

(finns på deras hemsida). Detta då det fanns flera boende som inte förmedlade sig 

via tal och som verkade ha funktionsnedsättning i större grad. Det var positivt att 

utrymmen var anpassade, sinnena tilltalades och gemensamhetslokalen var 

inbjudande för alla. Det som man kan titta mer på är dörröppnare, trösklar, 

markeringar för synnedsatta. 
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När teamet frågade runt mat och matlagning så var det ingen av de boende som 

lagade mat. de menade att de inte bestämde rätterna heller. Här tror teamet att 

enheten kan testa lite andra arbetssätt om det är möjligt. 

 

Teamet undrar om det är så att arbetssättet kan vara olika i personalgruppen. Om 

det är så undrar teamet om gruppen har reflektionstid för att nå samsyn? 

Hur påverkar oron att inte få personal då det behövs arbetsron? Hur påverkas 

personalen vidare av långa arbetspass? 
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BEMÖTANDE 

Styrkor (+) 

 De flesta trivs på boendet 

 De boende trivs med personalen 

 De boende möts med respekt 

 De flesta är nöjda med det stöd de får 

 Personal bryr sig menar de boende 

 De boende ser förbättringar över tid i hur konflikter löses 

 Konflikter tas direkt 

 Vid kontakt med AKK visade personal närhet, respekt och omsorg 

 Boende menar att de får vara ifred när de önskar 

 Det finns en hög grad av tillit 

Förbättringsområden (-) 

 Någon av de boende verkar nedstämd hur kan man stödja om det är så? 

Frågor (?) 

 Någon tycker det är för mycket stöd, hur kan individuell nivå hittas? 

 Vilken hjälp får boende i sorg när man mist en anhörig? 

 Hur kommer det sig att de boende inte styr valet av mat? 

 Hur kommer det sig att ingen av de boende lagar mat? 

 Teamet undrar om personalgruppen har reflektionstid i grupp? 

 Hur påverkar oron att inte få personal då det behövs arbetsron? 

 Hur påverkas personal av långa arbetspass? 

Färgbedömningar 

Trivsel Brukarna trivs bra i bostaden. 

Stöd och lyssnande Stödet från personalen är ganska bra, men 

förbättringsområden finns.  

Konflikter problem Konflikter och problemsituationer hanteras bra 

Totalbedömning 

bemötande 

Bemötande är ganska bra i bostaden, men 

förbättringsområden finns. 
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DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE 

Styrkor (+) 

 På boendet visas tydligt via en tavla när personal är sjuk eller ledig 

 De boende verkar bevandrade i omgivningen (närmiljö kaféer etcetera) 

 De boende är nöjda med rutinerna 

Förbättringsområden (-) 

 De boende uppfattar inte att de tar del i att bestämma aktiviteter 

 Det finns några förslag för att tillgänglighetsanpassa boendet än mer 

Frågor (?) 

 Det har hänt att aktiviteter ställts in för att det saknats personal hur kan det 

hanteras så att boende inte blir besvikna 

 Hur kan husmöten komma de boende tillgodo? 

 Kan kontakten mellan boende och daglig verksamhet säkerställas? 

 Kan brukarnas kapacitet undersökas för att inte ”missa” förmågor? 

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. 

Forum för påverkan Brukarna ges få möjligheter för att kunna påverka 

den egna situationen såväl som verksamheten. 

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 till viss del påverka hur de använder 

sitt stöd i boendet.  

Arbete och 

sysselsättning 

Brukarna ges goda möjligheter och stöd att vara del 

av en sysselsättning eller komma i arbete.  

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

mat och möbler i sin bostad. 

Totalbedömning 

Inflytande/delaktighet 

Brukarna har till en viss del inflytande och är 

ganska delaktiga i boendets verksamhet.  
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Jämförelse med 2008 
 

Bemötande 
 

2008 

God stämning, trivsel, man bryr sig, tid att lyssna och prata, visar respekt. 

 

2016 

God stämning, trivsel, man bryr sig, tid att lyssna och prata, visar respekt. Känner 

tillit. Hur stöttas boende vid nedstämdhet? 

 

Trivsel Brukarna trivs bra i bostaden. Brukarna trivs bra i 

bostaden. 

Stöd och 

lyssnande 

Stödet från personalen är 

ganska bra, men 

förbättringsområden finns.  

Personalen ger ett gott stöd. 

De lyssnar och pratar med 

brukarna på ett bra sätt. 

 

Konflikter 

problem 

Konflikter och 

problemsituationer hanteras 

bra. 

Konflikter och 

problemsituationer hanteras 

ganska bra. 

Totalbedömning 

bemötande 

Bemötande är ganska bra i 

bostaden, men 

förbättringsområden finns. 
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Delaktighet 
2008 

De boende har bra fritidsaktiviteter, möjligt allt för hög omhändertagandenivå, 

kan de välja mer själva? Pröva husmöten? 
 

2016 

De boende får information om vem som arbetar, har bra fritidsaktiviteter, 

möjligt allt för hög omhändertagandenivå, kan de välja mer själva? Pröva 

husmöten? Inbjudande lokal.  
 

I tabellen nedan är inte alla bedömningar jämförbara eftersom frågematerialet har utvecklats 

sedan 2008 och brukarrevisorer har tillsatt fler temaområden (information, forum för påverkan, 

planering, arbete och sysselsättning). 

Rutiner Rutinerna fungerar bra. 

Brukarna har stor möjlighet 

att påverka rutinerna.  

Rutinerna bör utvecklas. 

Brukaren har liten möjlighet 

att påverka rutinerna. 

Information Brukarna får den information 

de behöver runt boendet och 

samhälle för att kunna leva 

ett gott liv. 

Forum för 

påverkan 

Brukarna ges få möjligheter 

för att kunna påverka den 

egna situationen såväl som 

verksamheten. 

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. 

Brukarna har stor möjlighet att 

påverka sin fritid och får 

tillräckligt stöd att göra det de 

tycker om att göra. 

Planering Brukarna kan till viss del 

påverka hur de använder sitt 

stöd i boendet.  

Arbete och 

sysselsättnin

g 

Brukarna ges goda 

möjligheter och stöd att vara 

del av en sysselsättning eller 

komma i arbete.  

Mat kläder 

möbler 

Brukarna har viss möjlighet 

att påverka val av kläder, mat 

och möbler i sin bostad. 

Brukarna har liten möjlighet 

att påverka val av kläder, mat 

och möbler i sin bostad. 

Totalbedöm

ning 

Inflytande/d

elaktighet 

Brukarna har till en viss 

del inflytande och är 

ganska delaktiga i boendets 

verksamhet.  

 


