
 

 
 

Brukarrevision 
 

Alelyckans boende 
Stöd och habilitering 

Boendeverksamheten 
 

2019 
 

 

  

 



 1 

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 

Det bor 34 personer på Alelyckans boende. Maten tillagas och kommer från 

Tillfället. De har boende som har gått vidare till andra typer av boendeformer. De 

bor där från fyra upp till 25 år cirka. Några fåtal har sysselsättning som 

arbetsträning eller på aktivitetshusen. Det finns en oro över att behöva flytta. Nu, 

i dagens läge är det ökat tryck på de boende från socialtjänst att de boende ska 

sätta upp sig på Boplats och vara aktiva i att söka lägenhet. 

 

Under dagen intervjuade vi fyra boende och två personal. Rapporten visar på 

många förbättringsområden och det kan vara viktigt att tänka på att det bara var 

fyra som gav sina synpunkter.  

 

Teamet uppfattade att det finns stor omtanke om boendet de som bor på Alelyckan 

vill verkligen ha kvar och vill utveckla Alelyckan. Det är en mycket bra grund 

och utgångsläge för förändringsarbete. Speciellt att förändra i samarbete och 

samverkan (högt upp på ”delaktighetstrappan”). 

 

BEMÖTANDE 

Trivsel   

Vi frågade om man kände sig välkommen på boendet. Vi fick två olika svar dels 

att trivsel och välkomnande fanns i början men inte efter ett litet tag. De två andra 

sa tvärtom. Som; ”Det var olustigt i början men okej nu”, ”det har bantats mycket 

över tid och personalen är inte tillgängliga nu”.  När det handlar om nöjdhet är 

det en spretig och ganska negativ bild ”bra nu men jag har fått byta många 

kontaktpersoner”, ”de vet vad de ska göra men de gör det inte”. Majoritet säger 

att de trivs (3 av 4) och av olika skäl; möjlighet att använda droger utan tillsägelse, 
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tak över huvudet och att det är ok men vill ha mer aktiviteter. Hälften tycker 

kontaktpersonerna är förberedda inför mötena och hälften inte. Atmosfär under 

möten är beroende på person någon säger att ”ja det är lugna möten” någon säger 

”det är inte bra när det avbokas, det har avbokats så mycket för mig att jag blivit 

besviken och inte vill ha de samtalsmöten som erbjuds varje vecka med 

kontaktperson”. 

 

Någon känner sig förstådd och att det man säger tas om hand men flertalet tyckte 

inte det. 

 

Hänsyn och omtanke  

Boende säger sig vara otrygga. Hälften tycker sig bemött med respekt hälften inte 

”det är olika upp och ner…” och någon visste inte. Två av de intervjuade menar 

att personal förstår och är sympatiska.  Hälften tycker personalen Tar sig tid att 

lyssna och hälften säger att de gör det ibland och ”jag vet inte vad jag kan 

berätta”. Förtroendet sviktar då ”en del är pressade och stressade och då kan 

personalen höja rösten då blir det svårt för mig”. En säger att man kan mötas av 

omtanke men inte förståelse. Någon kan säga ”jag har berättat men ingenting 

händer” och ”jag vet inte om de förstår jag har förklarat”.  

 

Teamet tror att vikarier kan introduceras än bättre för en ökad trygghet med 

personal. 

 

Tillgänglighet  

Boende önskar alla intervjuade, mer tillgänglighet. Någon säger ”jag har fått 

kanske 20-25% av vad det är vad jag vill ha i tillgänglighet”. Det märks då 

personal inte är tillgänglig boende tolkar att läsa tidningen som ett exempel på att 

inte vara tillgänglig. Eller att de säker ”jag måste ta disken nu” då den boende 

vill prata. De boende undrar om personal är stressade? Det är viktigt att diskutera 

vikten av kroppsspråk. 

 

De boende uppfattar ett starkt stöd av sina kontaktpersoner. Men inte av de övriga 

i personalgruppen. Teamet undrar om man kan ha ett tvåmanna- 

kontaktmannasystem?  De flesta säger att de är ensamma ” jag känner mig mycket 

ensam och isolerad”. 

 

Konflikthantering  

De boende menar att personalen lyssnar men att de inte tar åt sig. Med det menar 

de att det inte blir någon förändring direkt. Vid oenighet vänder de sig till 

kontaktpersonen. Teamet uppfattar att kontaktpersonen är viktig, de boende är 

nöjda med sina. Två visste inte hur de skulle gå vidare med synpunkter en menade 

gruppchefen. 
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DELAKTIGHET INFLYTANDE 

Information  

De boende tycker att de fått viss information. Däremot har de inte förstått vidden 

av mat och betalning av mat. Teamet fick flera önskemål att kunna ha en 

valmöjlighet om man ville ha mat över huvud taget eller enbart frukost och så 

vidare. Det verkade lite rörigt och vissa boende fick nej på frågan och vissa hade 

fått till en överenskommelse. Det hade varit fint att klargöra inkomster och 

kostnader. 

 

Hur får de boende information vart och hur de skall bära sig åt för att flytta? 

 

De som bott längre menar att de var insatta runt reglerna som att det för några år 

sedan var noll tolerans och nu får man missbruka på sina rum. Någon nämnde att 

de inte fått reda på det nya kring personuppgiftshantering. D et uppskattas mycket 

att ha personal med sig vid läkarbesök. Någon vill ha mer erbjudande kring att 

reda ut sin ekonomiska situation. 

 

Forum för påverkan  

Hälften av de intervjuade uppfattade inte att de kunde påverka och bidra till 

förändring. De önskar tydligare återkopplingar. 

 

Hur är samarbetet mellan kontaktpersonen och övriga i personalgruppen? Teamet 

funderar på om ett förbättrat samarbete kan ge effekt på flera områden både 

påverkan och inom bemötandet. 

 

Planering  

Det fanns en osäkerhet när teamet frågade hur planeringen går till; ”vet inte 

riktigt…de säger att ”vi jobbar på det””, ”jag vågar inte säga allt”. De boende 

finner det mycket svårt att planera vidare för nästa boende och någon vill inte 

flytta vill gärna bo kvar. Det är dock svårt att planera menar en person då han 

känner sig isolerad. 

 

Även om få går till husmötet så förstod vi att det är centrala frågor som tas upp, 

aktuella för alla boenden; ”varför är inte tvättstugan öppen under helger? Varför 

kan vi inte få egna brevlådor?” 

 

Aktiviteter sociala kontakter fritid 

Både boende och personal skulle önska mer lokaler för socialt umgänge. 

Teamet undrar om de boende kan få förtroende att hålla i vissa aktiviteter, det kan 

vara grillning…promenader något inom hälsovård? 
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De boende kunde säga att de ser på anslagstavlan men sedan glömmer de. De vill 

gärna bli påminda av personalen, personal kan åka med. de boende önskar mer 

aktiviteter och de som bott ett par år menar att det var mer tidigare. 

 

Arbete och sysselsättning 

Flera är sugna på att få ett arbete. De nämner olika möjligheter allt från 

aktivitetshus till arbetsträning. Ett tips till personalen är att de kan skjutsa 

inledningsvis så att man kan känna sig säker och trygg. Kanske följa med på buss 

och spårvagn de första gångerna också. Någon vill ha skuldsanering. 

 

2019  2011 

Trivsel Brukarna trivs dåligt i boendet.  

Hänsyn och 

omtanke 

Stödet från personalen är ganska bra, men 

förbättringsområden finns.  

 

Tillgänglighet Personal behöver finna sätt att öka tillgängligheten.  

Konflikter 

problem 

Konflikter och problemsituationer hanteras ganska 

bra. 

 

Totalbedömning 

bemötande 

Bemötande är dåligt och måste förbättras i 

boendet.  

 

 

Information Brukarna får bristfällig information 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 liten möjlighet att påverka sin fritid 

och får otillräckligt 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. 

 

Totalbedömning 

Inflytande/delak

tighet 

Brukarna behöver få mer inflytande och 

bli mer delaktiga i boendets verksamhet.  
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BEMÖTANDE 

Styrkor (+) 

+ Det uppskattas att personal följer med till exempelvis läkarbesök. 

+ Personalen är sympatisk. 

+ Kontaktpersonen är central. 

Förbättringsområden (-) 

− De boende uppfattar inte att kontaktman alltid är förberedd inför möten. 

− Hur kommer det sig att flera inte trivs. 

− Boende vill ha fler aktiviteter. 

− Kontinuitet för avstämningsmöten. 

− Hur kan man försäkra sig att boenden känner sig förstådd? 

− Boende behöver ökad trygghet. 

− Bråk och rörighet nattetid behöver minskas. 

− Personal behöver ha möjlighet att göra sig tillgängliga lyssna ta sig tid. 

− Personal behöver mer tid för omtanke och stöd till boende. 

− Flera boende känner sig ensamma. 

Frågor (?) 

 Hur kan man förändra röriga och stökiga nätter av otrygghet? 

 De boende uppfattar att man jobbar olika inom personalgruppen hur kan 

det ändras? 

 Kan vikarier introduceras bättre och tydligare? 

 Kan ett system med två kontaktmän testas? 

 De boende önskar en tydligare återkoppling på sina synpunkter. 

 Det är bra om de boende tydligare vet vart de ska vända sig med synpunkter 

och klagomål. 
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Trivsel Brukarna trivs dåligt i boendet. 

Hänsyn och 

omtanke 

Stödet från personalen är ganska bra, men 

förbättringsområden finns.  

Tillgänglighet Personal behöver finna sätt att öka tillgängligheten. 

Konflikter 

problem 

Konflikter och problemsituationer hanteras ganska bra. 

Totalbedömning 

bemötande 

Bemötande är dåligt och måste förbättras i 

boendet.  
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DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE 

Styrkor (+) 

+ Reglerna för boendet uppfattas ganska tydliga. 

+ Personal följer med till läkarbesök. 

+ De boende vill finna sysselsättning och arbete. 

+ Mycket bra med närvarande gruppchef vid husmöten 

Förbättringsområden (-) 

− Det uppfattas negativt av en del att inte ha valmöjlighet kring mat betalning. 

Kan det diskuteras? 

− Flera uppfattar att de inte kan påverka boendet? 

− De boende behöver veta hur den egna planering går till. 

− Informationsmaterial behöver ses över. 

Frågor (?) 

 Förväntningar på boendet möts för en del och för en del inte varför? 

 Hur kan ni arbeta för att alla uppfattar att de alltid får en återkoppling? 

 Kan man klargöra genom en skiss eller modell olika vägar vidare? Och 

vilka beslut från vem som krävs. 

 Husmötena verkar ha rätt innehåll hur kan man locka fler? 

 De boende önskar skjuts till exempelvis arbetsträning, går det att få? 

 Någon vill ha hjälp med skuldsanering går det att få? 

 Hur kan personal möta behovet av kontakt vid frukosttider? 

 Får de ha husdjur? 

 Varför får de inte röka inomhus? 
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Färgbedömningar 

Information Brukarna får bristfällig information 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 liten möjlighet att påverka sin fritid och får 

otillräckligt 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. 

Totalbedömning 

Inflytande/delak

tighet 

Brukarna behöver få mer inflytande och bli 

mer delaktiga i boendets verksamhet.  

 

 

PÅSTÅENDE (ifyllt av 2 personer)  1-10 

Jag blev lyssnad på 4 6 

Jag blev förstådd 7 6 

Jag vet hur jag kan gå vidare i min planering 3 5 

Jag känner till boendet 9 8 

Det jag får är jag nöjd med 3 6 

Hur tycker du maten är? 4 8 

Hur tycker du tvätten fungerar? 3 8 

Hur fungerar tillgången till samtal och stöd 2 6 

Hur fungerar det på natten? 1 4 

Hur fungerar det med vakterna på natten 1 4 

Hur fungerar det med vård och sjukvård? 2 6 

 


