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FÖRORD	  

 
En brukarrevision bygger alltid på brukarens aktiva deltagande. För att kvalitetssäkra 
verksamheter och ge verksamheter ett verktyg och ett diskussionsunderlag för framtiden 
behöver en brukarrevision således få ta del av brukarnas erfarenheter och åsikter om hur 
verksamheten fungerar. Vi vill därför särskilt tacka alla de boende för deras välvilja att 
dela med sig av sina erfarenheter och synpunkter på verksamheten. Vi vill också tacka 
personal och ledning för deras information och bistånd till att genomföra revisionen. Vår 
förhoppning är att denna revision kan tydliggöra utvecklingsområden samt inspirera till en 
fortsatt verksamhetsförbättring. 
Brukarrevisorerna, 2015 
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SAMMANFATTNING 
	  
	  
Våren 2015 fick FoU-panelen vid Socialpsykiatriskt kunskapscentrum i uppdrag från 
socialpsykiatrin i Umeå kommun att genomföra en brukarrevision vid en av kommunens 
särskilda boende med stödverksamhet. FoU-panelen består av personer med egen 
erfarenhet av psykisk ohälsa och därigenom unik erfarenhet av från vård- och 
stödsystemen ur ett brukarperspektiv. Panelenmedarbetarna har en stor bredd i utbildning 
och yrkeserfarenhet med ett särskilt intresse för forsknings och utvecklingsfrågor. Panelens 
medlemmar har genomgått en brukarrevisionsutbildning och utgör även stöd för forskare 
inom det socialpsykiatriska fältet. 

      
     Under april-maj 2015 genomfördes revisionen med ett team av tre brukarrevisorer från 

FoU-panelen. Intervjuer med boende och personal genomfördes på boendeområdet vid tre 
tillfällen, boende informerades även om att det gick bra att intervjuas på telefon eller via  
e-post. En av de boende föredrog att svara på frågorna i en enkät. Analys av materialet 
ligger till grund för denna rapports innehåll. 
 
Sammanfattningsvis visar revisionen att det särskilda boendet är uppskattat bland de 
boende och har varit viktig för den egna utvecklingen och måendet. Boendet ligger i ett 
lugnt och centralt område med naturen nära inpå. Lägenheterna är oftast placerade högt  
upp i husen och är ljusa och luftiga. Stämningen är god mellan de boende och personalen. 
De boende har stort inflytande i den individuella planen som alla har och en enkät skickas 
ut ett par gånger om året med syfte att öka delaktigheten kring aktiviteter. Dock finns det 
områden som bör ses över och förbättras. 

 
Verksamhetens gemensamma lokal är för liten för att kunna rymma alla boenden och 
begränsar vilka aktiviteter som kan genomföras. Lokalens lilla utrymme medför också 
mindre plats för att kunna samtala ostört med varandra eller personal. Hög ljudnivå och 
trängsel uppstår också lätt. Möjligheten för de boende att påverka verksamheten kan 
utvecklas. Att återinföra husmöten men i en annan form kan öka boendes delaktighet.    
Till sist bör samverkansformer kring samordningen av LSS och SoL insatser i en och 
samma verksamhet utvecklas.	  
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INLEDNING	  

	  
Revisioner där personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa granskar verksamheter har 
visat sig framgångsrika och värdefulla som ett viktigt instrument för brukarinflytande i 
verksamhetsutveckling. Brukarrevisorernas intervjuer har karaktären av ett samtal, men 
förankras i väl genomtänkta frågor som lyfter fram ett brukarperspektiv. Genom att 
brukarrevisorerna har egen erfarenhet skapar också dennes frågeställningar, synsätt och 
bemötande en bra grund för att brukarens erfarenheter och önskemål ska kunna tillvaratas 
på ett effektivt sätt.	  
	  
	  
	  
Uppdrag	  
	  
Våren 2015 fick FoU-panelen vid Socialpsykiatriskt kunskapscentrum i uppdrag från 
Socialpsykiatrin i Umeå kommun att genomföra en brukarrevision vid en av kommunens 
särskilda boende med stödverksamhet. Revisionen genomfördes under april-maj 

     månad 2015 av ett team bestående av tre brukarrevisorer, som har egen erfarenhet av 
     psykisk ohälsa. Granskningen har genomförts i samarbete med Erfarenhetsforum 
     (www.erfarenhetsforum.se) i Västernorrland som är ett socialt företag med lång erfarenhet  
     av brukarrevisioner. 

	  
Brukarrevisionens uppdrag var i första hand att se närmare på möjligheter till inflytande, 
individuell planering, bemötande, miljö, verksamhetsutveckling, önskemål, framtid och 
aktiviteter för de boende. Enligt önskemål från uppdragsgivaren ställdes även frågor kring 
det enskilda stödet för de boende för att få information hur de boende uppfattar det stöd 
man får.	  
	  
Brukarrevisionen vill poängtera att det inte finns något intresse av att peka ut eventuella fel 
eller brister i verksamheten som granskas. Det övergripande syftet är istället att bidra med 
unik information och skapa en dialog som kan leda till kvalitetsförbättringar i 
verksamheten.	  
	  
	  
	  
Brukarrevision – Vad är det?	  
	  	  

En brukarrevision är enligt Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) och 
Schizofreniförbundets definition ”en granskning av en enhet eller verksamhet som ger 
vård, stöd eller service till personer med psykiska funktionshinder som utförs av 
brukare/eller närstående” (www.rsmh.se). Syftet med en brukarrevision är att förbättra en 
verksamhet och stärka brukarnas ställning, med hjälp av brukarnas och närståendes 
erfarenheter.	  
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Arbetssätt	  
 
Brukarrevisionens arbete består i huvudsak av fyra olika delar och avslutas med en 
uppföljning i den granskade verksamheten. När revisionsteamet har fått ett uppdrag börjar 
planeringsfasen. Under planeringsfasen inhämtar brukarevisorerna information om den 
aktuella verksamheten och förbereder ett intervjuunderlag.  
 
I nästa fas genomförs gruppintervjuer och/eller individuella intervjuer med brukare. För att 
få en bred bild av verksamheten sker ofta intervjuer också med personalgruppen. Dessa 
intervjuer ger dels information om hur personalen uppfattar brukaren och dennes behov, 
dels en inblick i hur de uppfattar sitt arbete och vilka hinder och utvecklingsmöjligheter de 
ser i sin verksamhet när de får chansen att diskutera vård, omsorg och rehabilitering med 
personer med egen erfarenhet av psykiska funktionshinder. Intervjuerna genomförs på 
plats i de aktuella verksamheterna.  
 
Under den tredje fasen analyseras och diskuteras materialet i revisionsteamet och en 
skriftlig rapport utformas. Revisionsteamet redovisar där sitt arbete samt lämnar 
reflektioner och slutsatser. Intervjuunderlaget är anonymt i rapporten.  
 
Slutligen överlämnas och presenteras rapporten för den aktuella verksamheten. Vid det 
tillfället ges det även goda möjligheter att diskutera och ställa frågor kring materialet. Ett 
år efter att rapporten överlämnats genomförs ett uppföljningsbesök. Under perioden mellan 
att rapporten överlämnats och uppföljningsbesöket finns brukarrevisorerna tillgängliga för 
en fortsatt dialog om så önskas. 

	  
	  

	  
Rapportens innehåll 
	  
Rapportens innehåll bygger huvudsakligen på samtal som genomförts med boende och 
personal. Utöver detta kompletteras rapporten med noteringar och iakttagelser som 
revisionsteamet gjort i samband med besöket. I rapporten refereras det till om källan är 
boende, personal eller revisionsteam. Under vissa delar av rapporten inleder 
revisionsteamet med en allmän beskrivning av den aktuella rubriceringen. Detta utgör 
revisionsteamets utgångspunkt eller förhållningssätt till det område av verksamheten som 
har granskats.	  
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METOD OCH MATERIAL 

   
   Urval, genomförande och analys	  
	  

Utifrån de boendes önskemål genomfördes alla intervjuer enskilt utan någon anhörig eller 
närstående person närvarande. Samtliga boende intervjuades en och en, med ett undantag 
då två boende intervjuades tillsammans, samt att en person föredrog att få svara på 
frågorna i enkätform. Av totalt 18 boende deltog 8 personer vid 6 intervjutillfällen. Fem av 
totalt sex personal deltog i en gruppintervju. Revisorerna genomförde intervjuerna i lika 
stor utsträckning ensamma eller i par. Vid intervjun av personalgruppen deltog samtliga tre 
revisorer.	  

	  
    Inledningsvis informerade revisorerna de personer som tackat ja till att delta i 
    undersökningen om syftet med brukarrevisionen, att det var helt frivilligt att delta och att  

de när som helst under intervjun kunde avsluta sitt deltagande om de ångrat sig, samt att 
    resultatet i största möjliga mån skulle anonymiseras i rapporten och redovisningen till 
    verksamheten.	  
	  
    Insamlingen av data följde sedan och bestod av enskilda intervjuer med de boende, en  

enkät och intervjuer av personal samt observationer. Observationerna följde ett redan  
färdigt schema bestående av: arbetsrutiner, omgivande miljö och socialt samspel. 

	  
    En intervjuguide bestående av fyra frågeområden användes. Dessa var: verksamhet och 
    miljö, inflytande, möjlighet till utveckling samt utveckling av verksamhet. På 
    uppdragsgivarens önskemål fanns även frågor kring hur de boende upplevde det stöd som 
    gavs till den enskilde. Intervjuerna genomfördes på plats i de boendes lägenheter samt i 

gemensamhetslokalen vid det aktuella boendet. Samtliga intervjuer bandades med de 
boendes godkännande. Personalen intervjuades i grupp i gemensamhetslokalen och 
spelades in med deras godkännande. Alla intervjuer skrevs sedan ut ordagrant.	  

	  
Materialet analyserades utifrån redan förutbestämda områden. Dessa områden var miljö, 
bemötande, inflytande och valfrihet, stödåtgärder och individuell planering, aktiviteter, 
verksamhetsutveckling önskemål och framtid. För att öka tillförlitligheten har revisorerna 
gemensamt diskuterat och summerat allt insamlat data. Revisionsteamet har därtill 
diskuterat revisionen tillsammans med FoU-panelen. Efter avslutad revision raderades allt 
material. 

 
Under revisionen uppmärksammade revisionsteamet att det fanns oklarheter kring 
lagstiftningen om beslut för insatser. För att öka förståelsen av SoL-bistånd respektive 
LSS-insats, inhämtade revisionsteamet information från medarbetare vid Socialtjänsten. 
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RESULTAT 

 
Beskrivning av verksamheten 
 
Verksamheten, som är en boendeform för vuxna med beviljad insats enligt LSS (Lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade) eller enligt SoL (Socialtjänstlagen). Vid 
denna revision inrymmer verksamheten 18 personer, varav fyra är kvinnor och 14 män i 
åldrarna ca 18-40 år. Nio av de 18 boende har beviljats insats om bostad med särskild 
service för vuxna enligt LSS. Övriga har beslut om särskilt boende enligt SoL. Det finns 
för närvarande 6 personal. 
 
Verksamheten har en gemensamhetslokal med anställd personal som finns tillgänglig 
dygnet runt. Gemensamhetslokalen, där även personalen har sitt kontor och 
övernattningsrum, är avsedd för aktivitet och umgänge för boende och personal. 
Gemensamhetslokalen är en tvårumslägenhet på bottenplan i ett av flerbostadshusen. De 
boende har egna lägenheter i kringliggande bostadshus i det aktuella bostadsområdet. 
Bostadsområdet är beläget centralt med tio minuters bussresa in till Umeå centrum. 
Boendet startade april 2008 med 6-7 boende.	  

	  
	  
I boendet ingår insatser för stöd och träning utifrån den enskildes behov såsom personlig 
omvårdnad, stöd för att självständigt kunna utföra vardagssysslor och stöd till meningsfull 
sysselsättning. Insatserna skiljer sig i utformning, innehåll och omfång beroende på 
individuellt stödbehov och om den boende beviljats insats via LSS eller SoL.	  
	  
”Målet är att den boende ska känna trygghet och ha makt och medbestämmande över sin 
egen situation.” 
(Umeå kommuns hemsida)	  
	  
	  

	  
	  
	  
    Miljö	  
	  

De boende och personalens uppfattningar/erfarenheter 
Överlag uttrycker sig samtliga av de intervjuade boende positivt om bostadsområdet. Flera  
säger sig vara mycket nöjda med bostadsområdets centrala läge, andra nämner det 
storleksmässigt mindre bostadsområdet som bra, och några uppskattar naturen runt 
omkring. Lägenheterna är ljusa och fina och merparten ligger högt eller högst upp i 
bostadshusen, vilket flera boende tycker är bra, dels för att slippa insyn utifrån, dels för att 
slippa störande ljud ovanifrån. Någon uppskattar också den moderna standarden och att t 
ex vitvaror fungerar väl. 
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Vad gäller gemensamhetslokalen i bostadsområdet tycker de boende att den 
storleksmässigt är alldeles för liten i förhållande till antal boende. Många upplever att det 
blir väldigt trångt och stimmigt när flera vistas där samtidigt, och drar sig för att gå dit. Vid 
otrivsamma situationer som någon gång har uppstått eller när åsikter gått isär är det också 
svårt att gå undan. Därtill uppger många av de boende att det inte finns någonstans att prata 
ostört med personalen eller med andra boende. 

 
”Alltså om man vill prata i enrum med någon så… det är jättesvårt, liksom om man mår 
piss och det är en massa andra människor där. Det är svårt att dra sig undan.” 
 
De boende uttrycker att de känner sig trygga i sina lägenheter och i gemensamhetslokalen. 
Dock säger några av de boende att de känner av att det är en viss skillnad i vardagen 
utifrån om en insats beviljats enligt LSS eller SoL. Insatser med stöd av SoL upplevs som 
mindre rättvist. Dessutom uttrycker de boende som har beviljats lägenhet enligt LSS stor 
oro för att tvingas flytta om stödet i framtiden skulle upphöra.	  
	  
	  
Personalen säger sig trivas bra på sin arbetsplats, och menar att boendet ligger bra till, då 
det är centralt och lugnt. Personalen uttrycker också att man trivs med sina arbetskamrater. 
Den gemensamma lokalen, som också inhyser personalens kontor och övernattningsrum 
anser man vara för liten och trång.  
 
Även om inte alla boende vistas i lokalen samtidigt blir det ändå väldigt trångt och hög 
volym med bara 4-5 stycken besökare och personal. Att det inte finns möjlighet att dra sig 
undan med någon som behöver tala i enrum med personalen gör det också besvärligt. 
Personalen tror att de boende drar sig för att komma till den gemensamma lokalen på 
grund av att den är så liten.	  
	  

	  
	  
	  
Brukarrevisorernas observationer och reflektioner 
Bostadsområdet ligger centralt, med närhet till busshållplats och med flera cykel- och 
gångvägar till Umeå centrum och andra faciliteter. Det är nära till natur och stora 
grönområden finns i närliggande områden. Många av de boendes lägenheter ligger högt 
eller högst upp och är ljusa och fina. Lägenheterna är ett rum med kök och två rum med 
kök. Vilken storlek de boende har beror på vilket stödbeslut den boende beviljats.  
 
Den gemensamma lokalen upplever brukarrevisorerna vara alldeles för liten med endast 
två rum och kök, och där personalen även har sitt kontor och ett litet rum för övernattning. 
Det finns en uteplats men den är liten och välexponerad med stor insyn från flera håll. 
Brukarrevisorerna ställer sig frågande till huruvida gemensamhetslokalen kan erbjuda en 
anpassad miljö för den här gruppen? En liten notering är svårigheten att hitta till rätt 
bostadshus som besökare eftersom husens nummer är placerade så att de inte syns från 
gångvägen.	  
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  Bemötande 
     

De boende och personalens uppfattningar/erfarenheter 
De boende tycker att bemötandet från personalen oftast är mycket bra. De boende känner 
att man kan säga vad man tycker och känner sig trygg med personalen. En del av 
personalen omnämns av några boende som mer pedagogiska än andra. Några upplever 
ibland bemötandet som stelt, och någon nämner brister i kommunikation efter uppkomna 
konflikter, men överlag upplevs bemötandet positivt av de boende. 
 
”Att personalen är glad och trevlig – då blir man själv glad och på bra humör” 

 
Vad gäller bemötandet från vikarier nämner några att det oftast fungerar bra, om än att det 
är svårare att lära känna dessa då de kommer och går hela tiden. Stämningen mellan de 
boende upplevs överlag god och man säger att man själv kan hålla den distans man vill ha. 
Om konflikter uppstår mellan de boende tar man upp det med boendeteamet och en del 
väljer att själva lösa konflikter då man tycker att det uppstår mindre missförstånd då. 
	  

	  

Personalen uppfattar en god stämning mellan de boende och nämner att en del umgås 
privat. Om en konflikt uppstår tar man upp det direkt med personen och den personal det 
gäller och man har även samtal mellan den boende, boendehandledaren och enhetschefen. 
Personalen tror att de boende uppfattar bemötandet från personalen lite olika men att de 
flesta känner sig trygga med personalen.	  

	  
      
 
 
     Brukarrevisorernas observationer och reflektioner 

Revisorernas intryck är att de boende generellt uppfattar personalens bemötande som 
mycket bra och att de känner sig trygga med personalen. Bra är att man genast tar tag i 
konflikter som uppstår och försöker lösa det på bästa sätt.  
 
Revisionsteamet märkte dock en frustration över bristande kommunikation vid specifika 
händelser och ställer sig frågande till om personalen alltid förvissar sig om att den boende 
har förstått vad som sagts. Revisionsteamet önskar uppmärksamma personal om vikten av 
anpassad kommunikation utifrån individuella behov och förutsättningar. Innebörden av 
olika händelser kan uppfattas olika för olika boende, och därför måste en händelse och 
situation hanteras individuellt.	  
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Inflytande och valfrihet	  
	  
De boende och personalens uppfattningar/erfarenheter 
En del av de boende uppger att de endast erbjudits plats i det aktuella boendet. Någon har 
fått fler boendeerbjudanden men valde det aktuella boendet då väntetiden var flera 
månader för andra alternativ.  
 
De flesta boende uppger att var och en har två kontaktpersoner vilka är anställda vid det 
aktuella boendet. Kontaktpersoner tilldelas de boende vid inflyttning. De boende berättar 
att de har möjlighet till byte av kontaktperson.  
 
De boende tycker att de har stort inflytande i sin egen vardag. Vistelse och aktiviteter i 
gemensamhetslokalen uppger de boende planeras av personalen, och regler nämns av en 
del vara anpassade efter kommunala riktlinjer som ska följas. 
 
”De ser precis likadana ut som för andra kommunala sociala verksamheter” 
 
Det förekommer inga gemensamma husmöten och det efterfrågas heller inte av de boende. 
Vill man framföra något gör man det till sin kontaktperson eller annan personal. De boende 
säger att det oftast är personalen som kommer med förslag till gemensamma aktiviteter och 
att de boende ibland blir tillfrågade om att ge egna förslag. Enligt de boende inbjuds alla 
till aktiviteter ca en gång i månaden vilka ofta består av middag eller något spel.  
 
Det är frivilligt att delta i de gemensamma aktiviteterna, men en mindre summa pengar tas 
ibland ut för t ex mat eller fika, säger de boende. Inbjudan och information får man via en 
lapp i sin brevlåda. Tidigare har aktiviteter ordnats flera gånger i månaden men enligt de 
boende har personalen tagit beslutet att dra ner på träffarna eftersom inte så många kom.	  
 
 
Personalen uppger att det inte alltid är personen själv som sökt boendet utan att det ibland 
kan vara en anhörig. Arbetet som kontaktperson åt de boende är uppdelat mellan all 
personal och alla har fyra personer var att vara kontaktperson åt. Personalen säger att de 
boende har möjlighet att byta kontaktpersoner om så önskas.  
 
Några husmöten har man inte längre då intresset från de boende att delta var lågt, istället 
har man valt att emellanåt skicka ut en enkät till de boende där de kan få tycka till om bl a 
aktiviteter. Personalen uppger att de trivselregler som gäller i lokalen är uppsatta av 
personalen tillsammans med enhetschefen och reglerna har även att göra med personalens 
arbetsmiljö. 
 
Personalen säger att man arbetar utifrån varje individs individuella plan som uppdateras 
minst en gång i halvåret eller efter den boendes önskemål. Personalen tror att en del av de 
boende kan tycka att personalen går på för mycket ibland och att man mer fungerar som en 
förälder än som en stödhandledare. 
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Brukarrevisorernas observationer och reflektioner 
Revisionsteamet ser det som mycket positivt att de boende upplever ett stort inflytande i 
sin egen vardag. Upplevelse av inflytande främjar återhämtning från psykisk ohälsa och 
stärker individens självständighet. Revisorernas intryck är att det finns valfrihet när det 
gäller att delta i aktiviteter och att det även finns möjlighet att själv påverka vilka 
aktiviteterna ska vara. Däremot är det begränsade möjligheter att välja boendeform och 
område. Det är också lång väntetid till boende.  
 
De boende har stort inflytande i sin individuella plan och de är väl medvetna att de kan 
byta kontaktpersoner om de så önskar. De regler som finns i den gemensamma lokalen har 
revisionsteamet förståelse för. Men reglerna bör utformas tillsammans med de boende. 
Information ska ges till de boende varför de finns och utformats som de gjort. Detta kan 
öka förståelsen för reglerna. Man bör också klargöra vad som händer om reglerna inte 
följs, och se över om det finns något att åtgärda som bidrar till att reglerna enklare 
efterföljs.	  
	  
Revisionsteamet tycker att det kan vara en god idé att på nytt införa husmöten. Att 
husmöten inte fungerar beror många gånger på att de boende inte ser någon verklig 
möjlighet att påverka. Det kan bero på att personalen styr frågor som ska tas upp, att 
återkoppling till husmötet om genomförda förändringar missas eller att de boende inte 
involveras i beslut och genomförande? 

 
Husmöten ökar möjligheten för de boende att känna sig delaktiga i de beslut som rör hela 
verksamheten. T ex borde beslutet att dra ner på antalet aktiviteter vara ett gemensamt 
beslut även att de boende inte brukade delta i önskad utsträckning. Husmöten är en bra 
kanal där både information om det som sker i boendet kan ges och möjlighet till diskussion 
med andra boende finns i syfte att påverka verksamheten. 
 
Revisionsteamet, såväl de boende och personal, upplever det snårigt och försvårande att 
boendeinsatser som beviljats enligt LSS respektive SoL inordnas under samma funktion. 
Revisionsteamet vill även uppmärksamma att boende med beviljad insats enligt LSS kan få 
en mindre anpassad boendesituation, mindre inflytande och sämre möjlighet att få sina 
rättigheter tillgodosedda under rådande förutsättningar.	  
	  
	  
	  
	  
Stödåtgärder och individuell planering	  
	  
De boende och personalens uppfattningar/erfarenheter 
De boende säger sig vara nöjd med det stöd man får idag. Alla har en individuell plan som 
uppdateras minst en gång i halvåret eller efter den boendes önskemål. Man uppger att man 
har stort inflytande över innehållet i sin individuella plan och att det är ganska lätt att 
variera nivån i stödet. Det finns boende som uttrycker att man utvecklat sig väldigt mycket 
under den tid man bott i boendet och känner att personalen varit engagerande. 
 
“Jag tycker det känns bra att man har tanken om att en dag kanske vara så självständig, 
att man ändå alltid jobbar mot det för annars tror jag man skulle stagnera” 
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Men många av de boende upplever även en viss oro över det ständigt ökande antalet 
boende vilket man tror kommer att påverka, eller redan upplever har påverkat, kvaliteten i 
stödet. Flertalet boende tycker att det redan är alldeles för många boende och för lite 
personal samt att kompetensen bland personal behöver höjas. 
 
”Jag tror att mer personal gör det lite enklare att genomföra och variera vilket stöd folk 
behöver individuellt” 
	  
	  
Personalen uppger att alla boende har en individuell plan som uppdateras minst en gång i 
halvåret eller så ofta den boende önskar. I första hand ses den individuella planen som ett 
instrument för stödet åt varje enskild individ. Man arbetar mycket med motivation för att 
stärka de boende i deras vardagliga liv, att de ska känna sig trygga och hitta strategier för 
att kunna leva ett mer självständigt liv.  
 
Personalen säger att det ökade antalet boende med insats enligt både LSS och SoL har gjort 
arbetet mer komplicerat och gjort det svårare att tillmötesgå alla de boende. Det uttrycks en 
oro för att inte alltid räcka till och man behöver handledning för att kunna möta 
individuella behov. Man har aktivt och vid upprepade tillfällen sökt handledning generellt 
och i specifika fall, men har än inte fått någon sådan.	  

	  
	  

	  
Brukarrevisorernas observationer och reflektioner	  
Revisorerna uppfattar det som att de boende har stort inflytande i det stöd man har. Genom 
den individuella planen kan de boende förändra stödet och anpassa det till framsteg, 
förändrade yttre förhållanden eller perioder av sämre mående.  
 
Personalen engagerar sig med att försöka motivera de boende och hitta möjligheter för dem 
att kunna göra det som de önskar. Revisorerna vill ändå väcka frågan om skillnaden på 
insats enligt LSS eller SoL bland de boende får betydelse för det särskilda stöd och 
särskilda service som avses i enlighet med respektive insats. Till vilken boendeform är 
verksamheten riktad, och kan verksamheten riktas?	  
	  
 
 
 
Aktiviteter 
 
De boende och personalens uppfattningar/erfarenheter 
De boende uppger att det hålls återkommande gemensamma aktiviteter. Dock har man inte 
samstämmiga uppgifter om hur ofta. Någon anger två gånger i månaden, andra boende 
säger en gång i månaden. De berättar att det är personalen som bestämmer aktiviteterna 
men de boende får gärna komma med egna förslag. Det är frivilligt att delta men att det är 
väldigt liten uppslutning.  
 
Några av de boende anger krockar med egna aktiviteter som skäl till att man väljer bort de 
gemensamma. Andra tycker att den gemensamma lokalen är liten och inte ändamålsenligt 
när många ska träffas där och drar sig därför för att gå dit och stannar istället hemma eller 
gör något annat. För andra boende passar inte de aktiviteter som erbjuds eller finns. 
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“Det känns ju mer inspirerande, det gör det för vem som helst att komma om du vet att det 
kommer så många som möjligt, då känns det mer väsentligt, det känns mer betydelsefullt” 
 
”Jag vill träffa folk men är oftast ensam. Tycker inte om vissa typer av sociala 
sammanhang.” 
 
De boende tror själva att fler skulle komma om den gemensamma lokalen var större. Man 
berättar att på personalens initiativ har verksamheten startat tjejkvällar två gånger i 
månaden. Man försöker samarbeta med andra verksamheter för att få fler tjejer till 
träffarna. De boende tycker dock att aktiviteterna blivit sämre, är mindre nöjd över att 
behöva betala en summa på ca 20 kronor för att delta och nämner vidare att aktiviteterna 
tidigare var roligare då man gjorde korta utflykter och resor. 
 
 
Personalen uppger att man har gemensamma aktiviteter varannan vecka då man grillar, 
spelar spel eller går på bio men att det max deltar åtta personer. Man tror att de flesta av de 
boende har egna sociala umgängen och aktiviteter och därför uteblir från de gemensamma 
aktiviteterna. Samtidigt säger man att det är tur eftersom lokalen knappast skulle rymma 
alla. Men man tror inte att storleken på lokalen i sig är orsaken till att färre kommer till 
den, utan man tror att de boende utvecklats och funnit andra sammanhang.  
 
Personalen säger att de ger förslag på aktiviteter men ser gärna att de boende själva 
kommer med idéer. De boende tillfrågas om idéer och uppmanas att komma med förslag. 
Personalen startade tjejträffarna eftersom det var få tjejer eller inga alls på de ordinarie 
aktiviteterna. Personalen tror att tjejkvällarna har varit väldigt uppskattade. Personalen 
berättar att en kostnad på 20 kronor tas ut för middag eller andra aktiviteter och 
information skickas med en lapp till alla i brevlådorna och ges även muntligt.	  

	  
 
      
Brukarrevisorernas observationer och reflektioner 
Revisorerna ser positivt på att man i verksamheten erbjuder aktiviteter för de boende. 
Positivt är också att man startat tjejkvällar för de få tjejer som finns i boendet. Det är också 
positivt att man försöker samarbeta med andra verksamheter. Det är även glädjande att de 
boende tycker sig utvecklats och att många har egna aktiviteter. Trots att de boende har 
egna aktiviteter och umgängen finns önskemål och vilja till att vara i gemensamhetslokalen 
och delta i anordnade aktiviteter. 
 
Revisionsteamet undrar om man reflekterar över syftet att ha aktiviteter i verksamheten 
och om allas behov verkligen tillgodoses? Även om många av de boende har egna 
aktiviteter finns det ändå de som behöver någonstans att gå för att umgås och aktivera sig. 
Revisorernas reflektioner är om de boende verkligen bjudits in att påverka aktiviteterna 
och att de får det stöd de behöver i att utveckla sina idéer eller tankar kring aktiviteter? 
Mer tillgång till fler aktiviteter behövs dock för att tillmötesgå behovet 
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Verksamhetsutveckling, önskemål och framtid	  
	  
De boende och personalens uppfattningar/erfarenheter 
En del av de boende upplever att kommunikationen mellan de boende och personal är 
mindre bra vilket gör att missförstånd ibland uppstår eller att irritation över sakfel skapas. 
Man nämner också en känsla av att inte bli förstådd och att personalen har mindre tid nu då 
fler personer finns i boendet.  
 
Flera av de boende påtalar att personalen behöver både handledning och utbildning samt 
att personalen borde bli fler till antal. Man har även en större gemensamhetslokal som 
önskemål till verksamheten samt fler, roligare och varierande aktiviteter. Även om flertalet 
är tillfreds med de egna aktiviteterna och det egna umgänget, finns en vilja till att vara och 
träffa andra boende i lokalen. 
 
“Det känns bra de få gånger som jag varit hit. Att jag varit här.” 
 
Om framtiden säger några av de boende sig inte fundera så mycket på just nu då annat står 
i fokus för tillfället. Andra boende ser familj som en del av sin framtid eller kanske bara att 
bo själv utan stöd, eller att bo kvar med någon form av stöd. 
	  
	  
Personalen säger sig inte räcka till med det ökande antalet personer i boendet. Blandningen 
av LSS och SoL beslut gör det också svårare att särskilja och tillmötesgå behov. Man 
upplever att beslut om insatser inte alltid stämmer med verkligheten. Personalen tror att 
informationen till de boende brister om vad som är syftet med boendet.  
 
Personalen tror att de boende som har LSS beslut upplever en stor oro för att behöva flytta 
från lägenheten om stödet försvinner eftersom lägenheten är kopplad till beslutet.  
Personalen uppger också att det blivit mer komplicerat med den stora bredden vad gäller 
behov och funktion och man säger sig därför behöva både handledning i bemötande, 
kommunikation och mer kunskap om olika diagnoser och tillstånd.  
 
Vidare säger personalen att man saknar riktlinjer för hur man ska förhålla sig i vissa frågor 
som rör konflikter med de boende. Ett önskemål är också en större gemensamhetslokal för 
att alla besökare ska kunna känna sig trygga vid ett besök och kunna gå undan vid enskilda 
samtal.	  
	  
	  
	  
Brukarrevisorernas observationer och reflektioner 
Majoriteten av de boende är tillfreds över mycket i sin situation och vill inget hellre än att 
fortsättningsvis ta del av verksamheten och boendeformen. Några av de 
utvecklingsområden som revisionsteamet ringat in, t ex handledning och fortbildning, 
omnämns av de boende och personal och är relativt överkomliga åtgärder.  
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Revisionsteamet reagerar över att de boende uttrycker en viss förvirring och ifrågasättande 
vad gäller skillnaden mellan LSS och SoL beslut. De olika stödformerna upplevs ibland 
som orättvisa och obekväma. Även om innehållet i beviljade insatser och bistånd varierar 
finns det sådant som förenar de boende. Men att utveckla en verksamhet riktad mot det 
specifika och det gemensamma kräver dock plan och handling, förankrat hos såväl boende 
som personal.	  
 
Den boendeform och verksamhet revisionsteamet fått inblick i utgör en mycket viktig och 
ytterst central plats i ett stort antal individers liv. Personalen är navet i att få enskildas 
vardag och allas verksamhet att fungera och har ett gediget arbete med att stödja 
grundläggande funktioner, ge vardagsstruktur, skapa tillit och delaktighet i umgänge och 
aktivitet, samt förhålla sig till faktiska ramar och överväganden av vad verksamhetens alla 
uppdrag består av. 
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SAMMANFATTNING 
 

Område Positivt Utvecklingsmöjligheter 
	  
Miljö	  

	  
• Bra miljö,  centralt bostadsområde, 

naturen nära, närhet till flera faciliteter 
• Gemensamhetslokalen ligger 

lättillgängligt i området 
• Ljusa fina lägenheter, många ligger högt 

upp i husen, ingen insyn	  
	  

 
• Större gemensamhetslokal 
	  

	  
Bemötande	  

	  
• Generellt ett gott bemötande från 

personalen 
• Ofta lyhörda 
• Engagerad personal 
• Bra stämning 

 

 
• Adekvat och specifikt anpassad information 

till enskildas behov 
 

	  

	  
Inflytande 
och Valfrihet	  

 
• Stort inflytande i den individuella planen 
• Frivilligt deltagande vid alla aktiviteter 
• De boende har möjlighet att byta  

kontaktpersoner 
 

 
• Husmöten saknas 
• De boende deltar inte vid upprättandet av 

boendets regler 

	  
Stödåtgärder 
Individuell 
planering	  

 
• De boende är nöjda med stödet och säger 

sig har utvecklats mycket 
• Personalen arbetar mycket med att 

motivera de boende 
• Den individuella planen är personalens 

arbetsinstrument för varje enskild 
individ 

• Uppdatering av den individuella planen 
sker minst en gång i halvåret eller efter 
den boendes önskemål 
 

 
• Anpassad information och kommunikation 

utifrån individuella förmågor och behov.  
• Följa upp beslut och åtgärder i nära 

anslutning till dessa. 

	  
Aktiviteter	  

 
• De flesta av de boende har egna 

sysselsättningar eller arbeten utanför 
boendet 

• De gemensamma aktiviteterna är 
frivilliga 

• Bra med tjejkvällar 

 
• Inventering bland de boende om vilka 

intressen som finns 
• Reflektion över vilka tänkbara hinder och 

ytterligare strategier som kan behövas för att 
alla aktiviteter verkligen blir tillgängliga för 
alla 

 
	  
Verksamhets
utveckling, 
önskemål 
och framtid	  

 
• Handledning och utbildning i bemötande, kommunikation och diagnoser till personal 
• Större resurser till personal 
• Boende önskar utökat stöd för aktiviteter 
• Större och/eller fler gemensamhetslokal(er) 
• Försöka ta upp husmöten 
• Orka vara uthållig i ambitionen om att engagera och göra fler delaktiga 
• Bättre rutiner hur adekvat information kring privata händelser ska förmedlas 
• Reda ut LSS vs SoL bistånd 
• Tydligare och anpassad information om syfte och mål med verksamheten 
• Montera upp en förslagslåda 
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Avslutande reflektioner 
 
Den bostadsform vi tagit del av är ett bra boende med stora utvecklingsmöjligheter. 
Personalen arbetar aktivt med att motivera de boende till ett mer självständigt liv utifrån de 
boendes förmåga och önskemål. Det finns dock funderingar kring verksamheten vad gäller 
utformningen och innehållet i det riktade stödet, huruvida det är förenligt med beviljade 
beslut enligt LSS respektive SoL och vilken påverkan både fattade beslut och faktisk insats 
respektive bistånd får för de berörda.  
 
LSS och SoL skiljer sig i vad man har rätt till vilket gör att de boende som har SoL beslut 
inte har rätt till eller kan tillgodose sig av det som verksamheten erbjuder utöver själva 
stödet som finns i den individuella planen. Ändå får de med SoL beslut tillgång till den 
gemensamma lokalen och aktiviteterna. Detta får i sin tur effekt för de som har LSS beslut 
där upplevelsen av minskat stöd ökat efter att boende med SoL beslut tagits emot i 
verksamheten.  
 
Anledningen till upplevelsen är i första hand att personalen inte utökats trots att de boende 
fortsätter att öka till antal. Individer med beviljat beslut om särskilt boende har oavsett om 
det benämns vid LSS insats eller SoL bistånd ett behov av stöd i vardag och boende. 
Praktiserande av stöd måste dock förenklas och tillförsäkras allas unika behov.	  

	  
     	  
	  
     Avslutningsvis vill vi skriva något om teamets reflektioner/slutsatser. Nedan följer 
     ett antal punkter som kan fungera som underlag i den fortsatta diskussionen kring hur 
     verksamheten kan utvecklas.	  
	  
 

• Trots personalens goda bemötande uppstår ändå brister i kommunikationen mellan 
personal och boende. Anpassad kommunikation utifrån individuella behov och 
förutsättningar efterfrågas. Finns möjlighet för personalen till fortbildning och 
handledning? 

 
• De boende har goda möjligheter till inflytande men saknar ändå ett gemensamt forum 

att delta mer aktivt i det som rör boendet. Nya försök med att motivera de boende till 
att delta i husmöten eller finns andra alternativ? Kan en förslagslåda öka de boendes 
möjlighet till inflytande? 

 
• Personalen ser utvecklingsmöjligheter för de boende – positivt! Vill de boende kanske 

ha mer egna ansvarsområden? Kan vissa aktiviteter delegeras till de boende i högre 
utsträckning t ex husmöten eller att leda aktivitet som personen själv kan och vill lära 
ut till andra? 

 
• Gemensamhetslokalen är alldeles för liten för det stora antalet boende och personal. 

Inget utrymme finns att bedriva enskilda samtal i den gemensamma lokalen. För att 
bättre kunna tillmötesgå olika individuella behov och förutsättningar behövs större 
utrymmen eller en till lokal i området. Finns möjlighet till ny lokal, eller fler lokaler? 
Eller kan ett samarbete med närliggande andra boenden öppna för alternativ? 
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• Positivt att personalen arbetar utifrån den individuella planen och att den uppdateras 
minst en gång i halvåret.	  

	  
• En viss förvirring och ifrågasättande vad gäller skillnaden mellan LSS och SoL beslut 

finns. De olika stödformerna upplevs ibland som orättvisa och obekväma. Hur kan 
man ge information kring de olika besluten?	  

	  
• Stämningen på boendet är bra. Kan det bli bättre? Gäller det alla?	  

	  
• Framtiden känns för många av de boende väldigt oroande då LSS besluten är kopplade 

till lägenheten. Oron kan påverka viljan att våga gå framåt i sin utveckling. Går det för 
boende att få bo kvar om stödet upphör?	  
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Brukarrevision

En granskning av ett särskilt boende 
inom socialpsykiatrin i Umeå kommun
Hösten 2014 fick FoU-panelen vid Socialpsykiatriskt kunskapscentrum i  
uppdrag från Umeå kommun att genomföra en brukarrevision vid en av  
kommunens särskilda boenden inom socialpsykiatrin. 

FoU-panelen består av personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och 
har en stor bredd i utbildning och yrkeserfarenhet. Panelens medlemmar har 
genomgått en brukarrevisionsutbildning och man arbetar även som stöd för 
forskare i olika forskningsfrågor.

Mer om FoU-panelen finns att läsa på: www.socialpsykiatri.se/

Brukarrevision

En granskning av ett särskilt boende inom 
socialpsykiatrin i Umeå kommun

Våren 2015 fick FoU-panelen vid Socialpsykiatriskt Kunskapscentrum i uppdrag 

från Umeå kommun att genomföra en brukarrevision vid en av kommunens 

särskilda boenden med stödverksamhet inom socialpsykiatrin. 

FoU-panelen består av personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och har 

en stor bredd i utbildning och yrkeserfarenhet. Panelens medlemmar har 

genomgått en brukarrevisionsutbildning och man arbetar även som stöd för 

forskare i olika forskningsfrågor.

Mer om FoU-panelen finns att läsa på: socialpsykiatri.se




