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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” tycker om verksamheten. Brukarrevisionsmetoden utgör 

ett komplement till metoder såsom tex. enkäter. Brukarrevisionsarbetet bör 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.  Samtalet som förs då är kanske den viktigaste 

delen av metoden. Den muntliga rapporteringen sker via ”Akvariemodellen” där 

man sätter stort fokus på lyssnande. Den här rapporten är en sammanfattning av 

teamets slutsatser.  

Sammanfattning – helhetsbedömning 

Vidkärrs dagliga verksamhet är avsedd verksamhet för personer med 

intellektuell och fysisk funktionsnedsättning, med särskild inriktning mot döva, 

dövblinda samt multihandikappade. Verksamheten innehåller bland annat 

hantverk, service, kök och sinnesupplevelser. Brukarrevisionen genomfördes på 

två avdelningar. 

Den första avdelningen, har brukare med hörselnedsättningar samt någon 

ytterligare form av funktionsnedsättningar. 3 av personalen där kommunicerar 

enbart med tecken, övriga med tecken och tal. De lokaler vi ser är dels ett större 

gemensamt rum samt ett par mindre rum för särskilda arbetsuppgifter som 

”ljusrummet”, där arbetsuppgiften är att stöpa ljus.  

 

Brukarna har en särskild kontaktperson och av det vi ser så är relationen mellan 

kontaktperson och brukare mycket bra. Det är stora individuella skillnader i 

vilka funktionshinder som de har. Det innebär att planeringen av arbetet är helt 

individuell. Det innebär också att brukarna har mycket olika behov. Dessa behov 

kan komma i konflikt med varandra. Det kan till exempel handla om att bli störd 

när man vill titta på TV och det samtidigt pågår andra aktiviteter i rummet. 
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Fika gör man gemensamt, men i övrigt kan vi inte bedöma om det finns någon 

gruppgemenskap. Av intervjuerna berättas att personalen går och röker och 

pratar i telefon. Ingen av personalen på den här avdelningen blev intervjuad så 

brukarrevisionen saknar uppgift om på vilket sätt man gör tydligt för brukarna 

när de har rast och paus.  

 

Alla brukare är inte teckenkunniga och kan inte kommunicera med den personal 

som är enbart kommunicerar med tecken.  

 

Tre av brukarna på avdelningen intervjuades. Vid en av intervjuerna 

medverkade en personal som tolk. Brukaren svarade på tecken och svaret 

tolkades av personalen samt till tal av en av teamets representanter Ingen 

personal från avdelningen fanns att tillgå för en intervju under intervjudagen. 

 

Den andra avdelningen består av personer med mycket komplexa 

funktionshinder. Avdelningen har goda ytor och man har inrett ett antal olika 

”sinnesrum”. Arbetet för brukarna på den här avdelningen kan bestå i att få 

massage, gunga eller få andra sinnesupplevelser.  

Personalen är mycket engagerade i brukarna och visar stor vilja till att förstå och 

kommunicera med dem.  

Planeringen sker helt på individuell basis. Grundplaneringen är 

habiliteringsmötena. På dessa möten är inte brukaren en självklar deltagare. Man 

har också nära samarbete med de olika boendena. I den dagliga planeringen för 

brukaren försöker personalen att så långt som möjligt att planera tillsammans 

med henne eller honom  

 Den intervjuade personalen redovisar inte någon systematisk arbetsmetod för att 

säkerställa att alla blir korrekt bemötta.  

På avdelningen genomfördes en intervju med en brukare. Intervjun gick till så 

att intervjuaren pekade på bilder och därefter försökte revisorerna att avläsa 

reaktionen. Ytterligare en brukare försökte vi att genomföra en intervju med. 

Intervjuarna upplevde ganska snart att brukaren var obekväm i att bli intervjuad. 

Intervjun avbröts av det skälet. Två personal intervjuades på enheten och 

merparten av information om avdelningen kommer från dessa intervjuer. · 

Generellt sett så är teamet kritiska mot förberedelserna inför revisionen. Tolkar 

som enligt uppgift enheten skulle ha engagerat fanns inte på plats. Det uttrycktes 

tvivel från personal på vilket sätt som de intervjuade brukarna hade blivit 

utvalda. Teamet har också funderingar över på vilkets sätt personalen varit 

delaktig i förberedelserna inför revisionen.  



 3 

BEMÖTANDE 

Styrkor (+) 

+Lokalerna var trevliga och välkomnande 

+De intervjuade trivdes 

+Minst fyra av personalen på DU enheten var teckenspråkskunniga 

+På båda avdelningarna så visar omsorgerna om den enskilde på ett bra 

bemötande  

+Brukarna tycker om att man fikar med personalen  

+På sinnesavdelningen ser man inte mycket konflikter. De har resurser att låta en 

brukare ha ett eget rum om personen behöver vara själv.  

Förbättringsområden (-) 

-Rasterna är inte tydliga för brukarna. Det skapar bilder av att de smiter och röker.  

-Många olika aktiviteter i samma rum.  

-Stor spridning på brukarnas behov i synnerhet Du.-gruppen  

-Det saknas systematisk kontroll över att ingen blir kränkt utan man utgår från att 

de som arbetar där bemöter brukarna på ett korrekt sätt. 

Frågor (?) 

? Hur hanterar man att tre av personalen inte kan kommunicera med alla som är 

på den dagliga verksamheten 

?  Går det att utveckla system för regelbunden internkontroll av bemötandet 
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Färgbedömningar 

Färgbedömningar 

Trivsel Trivsel med personal och arbetskamrater är bra 

Stöd och omtanke  Brukarna får ganska bra stöd, men det kan bli bättre. 

Personalen lyssnar och pratar med brukarna allt som 

oftast 

Rast lunch och fika Brukarna tycker att bemötande vid fika, lunch och 

raster är bra 

konflikter 

problemsituationer 

Konflikter och problemsituationer hanteras ganska 

bra. 

Totalbedömning 

bemötande 

Bemötandet är bra på den dagliga verksamheten 
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INFLYTANDE/DELAKTIGHET 

Styrkor  (+) 

+Personalen på båda avdelningarna är engagerade i att lyssna in vad brukarna 

behöver.  

+Man vill ha så mycket medinflytande som man kan 

+Sinnesgruppen har väl tilltagna ytor.  

+Stort utbud av arbetsuppgifter.  

+Kontakt med boendet är bra. Flertalet är nöjda med sina arbetsuppgifter 

Förbättringsområden (-) 

- Ta fram en genomtänkt policy för delaktighet  

- Ta fram en genomtänkt ide om vilka möten som verksamheten behöver och 

möten. 

Frågor (?) 

? Hur kan man utveckla gemensamma möten för gemensamma frågor 

? Hur mycket vill man tydliggöra rollerna mellan brukare och personal 

? Hur utvecklar men medinflytandet när endast en begränsad grupp i personalen 

kan tolka vad brukaren vill.  

Färgbedömningar 

Färgbedömningar 

Arbetsuppgifter  Brukarna har ganska stort inflytande över sina 

arbetsuppgifter 

Arbetsplats Brukarna kan till en del påverka var och när de vill 

arbeta 

Möten och planering Brukarna är ibland delaktiga i möten 

Totalbedömning 

Bemötande 

Brukarna har till en del inflytande och delaktighet 

i den dagliga verksamheten 

 


