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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. 

 

Den här rapporten är speciell då den ingår i ett antal pilotrevisioner som gjordes 

under 2016 med hjälp av medel från Allmänna arvsfonden. Modellen är 

omarbetad med utgångspunkt av beskrivningen ovan och deltagarna i teamet har 

använt sig av metoder från AKK (Alternativa Kompletterande Kommunikation). 

Teamet har använt sig av observationer, intervju med personal, checklista för 

tillgänglighet och tecken som stöd. 

Sammanfattning – helhetsbedömning 

Om stöd- och serviceboendet Hundraårsgatan 
Personalen består av sex personer (fyra kvinnor och två män). De har vaken natt 

(tre personal). Enheten har haft viss personalomsättning den senaste tiden. Det 

är möjligt att det bidragit till att de vid tillfället för besök från brukarrevisionen 

pratar om roller och uppgifter i personalgruppen. Alla har lite olika typer av 

utbildning (stödassistent, undersköterska) förutom en person som nu går 

utbildning. De går exempelvis utbildning i miljö, hygien och lyftteknik. 

 

Vid besöket från teamet var det dagliga arbetet på boendet som påklädning 

toalettbesök. I bostaden, på grund av de boendes behov verkar det inte vara så 

mycket aktiviteter utan mer rutinstyrt.  

 

Observationerna och besöken gjordes mitt på dagen och under eftermiddagen. 

Det innebär att en del situationer inte har kunnat observeras som frukost. 

 

Teamets samtal och reflektioner utifrån besöket  
Trivsel och trygghet 

Teamet fick uppfattningen att brukarna trivs men det teamet finner att det är 

svårt att uttala sig om vad de boende tycker. Teamet tycker att de boende verkar 
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trygga. Teamet såg inte mycket irritation förutom en gång då en av de boende 

visar irritation då hon/han fick en fråga flera gånger. Oro visas vid ett tillfälle av 

en boende och teamet får en förklaring att det blivit oro då rutiner brutits. Den 

boende hade fått bryta sina veckorutiner genom att stanna hemma från sin 

dagliga verksamhet. 

 

Relation och samtal/möte personal och brukare 

Personal verkar tala till de boende med respekt, de tilltalar direkt och tittar i 

ögonen. Det bekräftas av personalen att de skämtar lite grann, på ett positivt sätt 

och inte pratar till brukarna som om de vore små barn. Om det verkar vara ett 

missförstånd på gång så upprepar personalen sig, anstränger sig. Det var tydligt i 

ansikte och kroppsspråk. 

 

Det är positivt att personal är noga med att knacka innan man går in. Personal 

betonar att om de ser att en boende inte mår bra försöker de ta reda på orsaken. 

Personal tycker emellertid att de inte alltid är så tillgängliga som de vill vara. 

Det är viktigt att enheten tar upp varför inte personalen uppfattar sig tillgängliga 

och på vilket sätt det påverkar brukarna. Det är viktigt att finna en lösning. 

 

Det är positivt att personalen tog en aktiv roll i kontakten med anhöriga. Positivt 

att stötta boende i sin hälsa och habilitering. 

 

Den fysiska miljön 

Teamet hade med sig 24 frågor som handlade dels om tillgänglighet (taget från 

Myndigheten för Tillgänglighet/Checklista+ om utrymmen som 

gemensamhetsutrymmen). Nedan visas resultatet. 

 

+ Positiva delarna  

• Gemensamhetslokalen är ett ganska färgglatt rum. Rummet gav ett lugnt 

intryck. 

• Gott om plats 

• Lätt att komma till och från (handikapparkering, hiss, dörröppnare) 

• Stor rymlig balkong 

• Stort fint gemensamt kök 

 

? och – Delar att samtala om 

• Det teamet kan lyfta fram till enheten är om utrymmena är anpassade till 

de med nedsatt syn, teamet var osäkra.  

• I checklistan finns en fråga om glasytor som är öppna är markerade, det 

såg inte teamet att det fanns markeringar.  

• Teamet såg inga skyltar med extra stor stil. 
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• Det fanns tankar hos personal att det kunde vara lite rörigt med att 

exempelvis dela kök med andra grupper.  
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BEMÖTANDE 

Styrkor (+) 

 Teamet tycker att de boende verkar trygga 

 Personal verkar tala till de boende med respekt 

 Personal tilltalar direkt och tittar i ögonen 

 Personalen skämtar lite då och då på ett positivt sätt 

 Positivt att personalen tog en aktiv roll i kontakten med anhöriga 

 Positivt att stötta boende i sin hälsa och habilitering 

Förbättringsområden (-) 

 Är utrymmena anpassade till de med nedsatt syn, teamet var osäkra. 

 I checklistan finns en fråga om glasytor som är öppna är markerade, det 

såg inte teamet att det fanns markeringar.  

 Teamet såg inga skyltar med extra stor stil. 

 Det fanns tankar hos personal att det kunde vara lite rörigt med att 

exempelvis dela kök med andra grupper 

 Personal tycker att de inte alltid var så tillgängliga som de ville vara detta 

kan undersökas mer 

 

Frågor (?) 

 Vad betyder det för brukarna att personalen har arbetskläder? 

 Är det så att brukarna bör lägga sig vid 17.00 - 18.00? 
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DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE 

Styrkor (+) 

 Teamet tycker att de boende verkar trygga 

 Personalen anstränger sig för att nå förståelse  

 Det var tydligt i ansikte och kroppsspråk att personal anstränger sig att 

förstå och undvika missförstånd 

 Enheten bjuder in företrädare för brukaren (anhöriga god man) till möten 

som rör den enskilde 

 


