
1 

 

Redovisning av aktiviteter Personligt ombud 2016 
          

Aktivitet Syfte Frekvens Innehåll      
Möte med boendestödjarna 
I AFH 

Informations och 
erfarenhetsutbyte 

 Informerade om PO. Visst       

Möte referensgruppen 
Aktivitetshuset C 

Informations och 
erfarenhetsutbyte 

16/2, 26/4, 13/9, 22/11 Erfarenhetsutbyte. Info om PO´s 
verksamhetsrapport o Erfarenhetskonf. 

     

Huldas hus Uppsökande arbete En gång per månad 
3/2, 2/3, 6/4, 4/5, 8/6, 
7/9, 5/10, 9/11 

Att vara tillgängliga för de besökande 
kvinnorna genom att svara på frågor, 
hänvisa, ge information. Det har även gett 
oss nya uppdragsgivare. 
Eva-Lotta, Jenny och Mirella som altinerar 

     

Göteborgsfontänen Uppsökande arbete och 
informationsutbyte 

En gång per månad 
29/1, 26/2, 1/4, 27/5, 
1/7, 26/8, 30/9, 28/10, 
25/11 
 

Att vara tillgängliga för medlemmarna genom 
att svara på frågor, hänvisa, ge information. 
Det har gett oss nya uppdragsgivare. 
Eva-Lotta, Jenny och Johan som altinerar 

     

Aktivitetshus Hisingen 
Referensgruppen 

Informations- och 
erfarenhetsutbyte 

24/5, 31/10 Erfarenhetsutbyte      

Aktivitetshus Centrum 
(AHC) 

Uppsökande arbete och 
informationsutbyte 

En gång per månad 
7/1, 4/2, 3/3,7/4, 
12/5,9/6, 27/10, 22/11 

Information till besökare om vår verksamhet, 
hänvisa, finnas tillgänglig och svara på 
frågor, tillsammans utföra vissa 
punktinsatser. LL o MM. Fr april LB o EF 

     

Aktivitetshus Hisingen Uppsökande arbete och 
informationsutbyte 

En gång per månad 
5/2, 4/3, 8/4, 13/5, 
10/6, 9/9, 7/10, 4/11, 
9/12  
 

Att informera besökare om vår verksamhet, 
hänvisa, att finnas tillgängliga och svara på 
frågor. Det har ofta gett oss nya 
uppdragsgivare. 
Hisings kontoret som altinerar 

     

Aktivitetshus Hisingen Informations och 
erfarenhetsutbyte 

5/2, 4/3, 8/4 Att få information från 
brukarorganisationer(Ibis, ÅSS, IFS) som var 
inbjudna till aktivitetshuset 

     

RFHL  Uppsökande arbete  Informationsutbyte  
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Chefsmöte Väster enheter-
psykiatri/socialtjänst 

Info och samverkan  Information om Pers ombud, samtal om 
behov av samverkan 

     

Möte med Ayande 
(samordningsförbundet i 
väster) 

Utbyte av erfarenheter och 
information om PO 

 Berättade om PO och fick info om Ayande      

Boendestöd Lundby: 
-Boendestöd för personer 
med psykiska 
funktionsnedsättningar 
-Lundby motivationsteam 
-Resursteamet 

Informationsutbyte  Ömsesidigt informationsutbyte om aktuellt 
läge och förändringar inom respektive 
verksamhet. Diskuterar förbättringsområden 
för målgruppen. 
Hisingskontoret 
 
 

     

Anhörigcenter Centrum Ge information  Minimässa info till föräldrar med barn 16-25 
år som har olika funktionsnedsättningar. 

     

Aktivitetshuset Frölunda  
 

Referensgruppsmöte  Information om verksamheten      

Gunnareds Gård Måndadsmöte. 
Informationsutbyte och 
uppsökande arbete. 

En gång per månad 
1/2, 7/3, 4/4, 2/5, 13/6, 
5/9, 7/11 
 

Informationsutbyte om vad som är aktuellt 
inom respektive verksamhet. 
Vara tillgänglig för besökarna genom att bla 
svara på frågor, ge information, hänvisa, 
hjälpa till med enklare frågor på plats. 

     

Mötesplatsen Lövgärdet Uppsökande arbete 3-4 gånger per termin  
17/4, 17/5, 13/9, 18/10, 
5/12  

Information till besökare om vår verksamhet. 
Vara tillgänglig för besökarna genom att bla 
svara på frågor, ge information, hänvisa, 
hjälpa till med enklare frågor på plats. 

     

Mötesplatsen 
Hammarkullen 

Uppsökande arbete 4 gånger per termin 
 

Information till besökare om vår verksamhet. 
Vara tillgänglig för besökarna genom att bla 
svara på frågor, ge information, hänvisa, 
hjälpa till med enklare frågor på plats. 

     

Brukarinflytande region Arbetsgrupp inför ny 
förordning. 

1 gång per månad 
 

Skapa riktlinjer för brukar- och 
anhörigsamverkan i VGR. 

     

Samverkansmöte Nordost Informations och 
erfarenhetsutbyte 

3 gånger per termin Kort information ifrån vardera verksamhet om 
aktuellt läge och vad som är på gång inom 
verksamheten. Erfarenhetsutbyte. 
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Sekelhuset Husmöte. Informationsutbyte 

och uppsökande arbete. 
1 gång under vt, 25/5. 
1 gång per månad 
under ht 26/9, 30/10, 
28/11 

Informationsutbyte om vad som är aktuellt 
inom respektive verksamhet. Samtal med 
besökare. Svara på enklare frågor på plats. 

     

Nätverket Kyrka-Psykiatri          

Aktivitetshuset i Väster Referensgruppsmöte 2016-10-10 Kort info av deltagare från olika 
verksamheter 

     

Anhörigcenter Frölunda 
kulturhus 

Informationskväll, tema 
psykisk ohälsa 

 Presentation av Personligt ombud, 
tillsammans med psykiatrisjuksköterskor från 
hemsjukvården i Väst 

     

Aktivitetshuset i Väster Uppsökande och information 
om po 

Sista fredagen i varje 
månad, ca 10ggr 

Presentation av po      

Gyllenkroken Information och 
erfarenhetsutbyte. 

 Informationsutbyte om vad som är aktuellt 
inom respektive verksamhet. 

     

Anhörigcenter Centrum 
”Mini-mässa” om stöd 

Information till föräldrar till barn 
med f.n 

 Berättade om PO för föräldrar som var 
intresserade av vår verksamhet. BJ och YJ 

     

Alma Info om PO till personal och 
boende på husmöte 

2016-03-14 Berättade om PO och utbytte info. Endast 1 
boende närvarande. 

     

Stödteamet 
Örgryte/Härlanda 
   

Informationsutbyte  Ömsesidigt informationsmöte och planering 
för nytt möte ht -16. 

     

Kunskapsdialog 
Samordningsförbundet 
Centrum 

Information och mingel med 
representanter från olika 
myndigheter 

3/3,1/6,1/9,  Forum för info och nätverkande. Försöker gå 
ett par Po varje tillfälle 

     

Studium, yrkeshögskola för 
stödpedagoger 

Information om Personligt 
ombud 

160310 BJ och LL Presentation av Personligt ombud.      

Axet, daglig 
verksamhet/sysselsättning 
för personer med psykiska 
fn 

Info om PO  Ömsesidigt informationsutbyte oss personal 
emellan samt kort info om PO till några av 
deltagarna. 
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Brukarstödcentrum 
Göteborg 

Informationsutbyte 20/1, 22/9 Informationsutbyte om vad som är aktuellt 
inom respektive verksamhet. 

     

Stadsmissionen, fältgrupp 
för unga 

Info om PO 24/2 Info om PO, kartläggning vad det finns för 
stöd för unga i GBG.  Info-utbyte. 

     

Psykiatrisamordning,  Info från PO ang. erfarenheter 
av boendestöd.  

25/2 + 7/4 Försök hitta basnivå för boendestödens 
insatser.  

     

Försörjningsstöd 
Lergöksgatan 

Info om PO 25/2 Presentation av Personligt ombud.      

Stödteam 
vräkningsförebyggande. 
Västra GBG 

Info om PO 25/2 Utbyte av info kring verksamheterna      

Samordningsförbundet 
Centrum 

Info om PO 26/2 Presentation av Personligt ombud.      

Familjevårdsstiftelsen/Det 
utvidgade terapirummet 

Infoutbyte 2016-03-02 Marklandsgatans PO samtalar och byter info 
om våra verksamheter och idéer, tankar. 

     

Frivilligcentralen Oskar Informationsutbyte 4/3 Utbyte av info kring verksamheterna      

Nätverksmöte; Nabo, 
Mobila fältteamet, Mobila 
resursteamet, 
Störningsjouren, Po 

Informationsutbyte 2016-03-11 
2016-10-07 

Presentation av de olika verksamheterna och 
samtal kring gemensamma erfarenheter 

     

Frukostmöte på 
Marklandsgatan med 1:e 
socialsekreterare 
Försörjningsstöd C, M/L 

Informations- och 
erfarenhetsutbyte 

2016-04-08 Samtal kring våra verksamheter och 
erfarenheter 

     

Fontänen Information om psyk-

 Behandlingsbilen 

160422  Presentation om psyk. behandlingsbilen      

PO Växjö Utbyte av erfarenheter av 

Arbeta som PO 

160428/29       
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Frukostmöte på 

Marklandsg. med 1:e 

soc.sekr. funktions-

hinder, C, AFH, VGbg 

Informations- och 

erfarenhetsutbyte 

160520 Samtal kring våra verksamheter och 
erfarenheter 

     

Möte med statsråd Wiwi-

Anne Johansson, V, EF o 

A-L S 

Hur/vilket stöd kan PO få 

från regeringsnivå ang. 

systemfel 

160523 Informationsutbyte ang. kontantprincipen 

som ex på systemfel. Behov av 

lagändring? 

     

Frukostmöte på 

Marklandsgatan med 

Psykiatrisamordningen 

Informations- och 
erfarenhetsutbyte 

161018 Samtal kring våra verksamheter och 
erfarenheter. Vägar för systembristarbete. 
 

     

Hälsoteket Väster 

 

 

Information/ rådgivning/ 

hänvisning 

Ca 10 ggr/ år Information, rådgivning, hänvisning      

Nätverksträffar (Väster) Informationsutbyte/ 

planering av aktiviteter 

(diakoner/ 

intresseföreningar mm) 

Ca 2 ggr/ år Infoutbyte och planering av aktivteter      

Angereds närsjukhus Studiebesök 8/2 Presentation av närsjukhuset med fokus på 
psykiatriverksamheten. Information om PO. 

     

Anhörigkonsulenter för 

personer under 65 

Örgryte/Härlanda, 

Angered 

Ömsesidigt 

informationsutbyte 

15/3 Samtal kring våra respektive verksamheter 
och erfarenheter. 

     

Hälsoteket i Angered Studiebesök 15/4 Ömsesidigt informationsutbyte.      

Medborgarkontoret i 

Angered 

Studiebesök 15/4 Ömsesidigt informationsutbyte.      

Stödpedagoger, Daglig 

verksamhet, Angered 

Ömsesidigt 

informationsutbyte 

24/5 Samtal kring våra verksamheter. 
Inbjudan till PO att informera om 
verksamheten till personal på daglig 
verksamhet/rehabilitering. 

     

Personal Daglig 

verksamhet/rehabilitering 

Angered 

Information om PO 6/9 Information om PO.      
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Dino Invigning av nya lokaler 10/6 Mingel      

 

          

       

 

     

     

Rättighetspicknick 

PNO: Att komma till sin 

rätt 

Information om PO 25/8 Information om PO, mingel med deltagarna.      

Gyllenkroken: 

Kvinnoafton 

Information om PO. 

Mingel 

5/10 Information om PO, samtal med deltagarna.      

Gyllenkroken: 

Kulturafton 

Mingel 28/10 Pratat med deltagarna.      

Sekelhuset  . Studiebesök. Planering av 

PO:S uppsökande arbete.

  

6/4, 25/4. Ömsesidigt informationsutbyte och 

planering för PO:s deltagande vid 

husmöten 

     

Steg-ett ut: 

Föräldrautbildning 

Minimässa 

Informera föräldrar till unga 

personer med 

funktionsnedsättning om PO 

8/12 Information om PO, mingel.      

Mänskliga 

rättighetsdagarna, 

Malmö 

Inhämta 

information/kunskap 

Mingel 

17-19/11 Föreläsningar, Seminarium, Mingel      

Besök på Nå-utteamet, 

öppenpsykiatrisk 

psykosvård 

Utbyte av info, erfarenheter 

och frågor 

12/12  Utbyte av info, frågor och erfarenheter      

Information från 

Fältgruppen för unga - 

Stadsmissionen 

Drottninggatan 

Maria Svalander 

(Jag har ingen info här/ 

Martin 161213) 

9/2 Utbyte av info, frågor och erfarenheter      
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Psykistriska 

mottagningen Centrum  

 

Information och 

erfarenhetsutbyte på PMC s 

APT ca 35 medarbetare 

15/12 Samtal kring våra verksamheter och 
erfarenheter 

     

Riksdagsledamot besök 

Personligt ombud 

Utbyte av info, erfarenheter 

och frågor 

30/8 Samtal kring våra verksamheter och 
erfarenheter 

     

         

         

 

 


