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Sammanfattning 

Verksamheten Personligt ombud (PO) erbjuder stöd till personer med psykiska funktions-
nedsättningar i deras kontakter med vård och myndigheter. Den årliga erfarenhetsrapporten är en 
beskrivning av de brister som PO, tillsammans med de personer vi stödjer, möter i välfärdssystemet. 
Syftet är att göra personernas röster hörda, belysa bristerna och bjuda in till samtal kring 
förbättringsmöjligheter. 

I årets rapport lyfter vi återigen brister inom tillgänglighet, delaktighet, samverkan, bemötande och 
kommunikation samt hur de leder till utanförskap och försvårar återhämtning för de personer med 
psykiska funktionsnedsättningar som vi stödjer. Personer missgynnas när information/språk och 
kontaktmöjligheter inom offentlig verksamhet inte är tillgängliga för alla. Svårigheter uppstår när 
personer inte får möjlighet att vara delaktiga i insatser och beslut som rör deras liv och hälsa. När 
utbudet av vård och stöd är begränsat försvåras personers möjligheter till att ta del av sina 
rättigheter. En konsekvens blir att många upplever ett socialt och ekonomiskt utanförskap vilket i sin 
tur leder till försämrade möjligheter till återhämtning. I rapporten beskrivs mer ingående vad ovan 
nämnda brister kan ta sig för uttryck och vad det kan få för konsekvenser i personens vardag. 

Rapporten avslutas med reflektioner som har uppkommit under året med förhoppning om att de kan 

bidra till fortsatt samtal.  

  



 

 

Inledning ......................................................................................................................... 1 

Tillgänglighet ................................................................................................................... 2 

Delaktighet ...................................................................................................................... 3 

Rätten till högsta möjliga fysiska och psykiska hälsa .............................................................. 3 

Delaktighet i vården ................................................................................................................ 5 

Oenighet gällande vårdansvar ........................................................................................................ 5 

Behov av stöd i vardagen ........................................................................................................ 6 

Utanförskap ............................................................................................................................ 6 

Digitalt utanförskap ........................................................................................................................ 6 

Ekonomiskt utanförskap .................................................................................................................. 7 

Bostadslöshet.......................................................................................................................... 8 

Kontinuitet .............................................................................................................................. 8 

Återkommande uppdragsgivare ..................................................................................................... 9 

Bemötande och kommunikation .................................................................................... 9 

Barnperspektivet .................................................................................................................. 11 

Samverkan ............................................................................................................................ 11 

Rehabkoordinatorer inom hälso- och sjukvården ......................................................................... 12 

Lagstiftning/regelverk ................................................................................................... 13 

Juridisk kompetens ............................................................................................................... 13 

Kontantprincipen .................................................................................................................. 13 

Högkostnadsskydd ................................................................................................................ 14 

Uteblivna ersättningar från Försäkringskassan .................................................................... 14 

Reflektioner ................................................................................................................... 16 

 

Verksamhetschef  
Anna-Lena Slibar 
Edvard Rodhes väg 36  
418 04 Göteborg Tel: 031-21 72 15  
E-post: anna-lena.slibar@brackediakoni.se 



1 

 

Inledning 

En utsatt grupp i välfärdssamhället  

Verksamheten Personligt ombud (PO) i Göteborg har i uppdrag från Socialstyrelsen, Länsstyrelsen 
samt Göteborgs Stad att stödja enskilda personer med psykiska funktionsnedsättningar till den vård 
och det stöd som de har behov av och rätt till enligt gällande lagstiftning. PO:s uppgift är att hjälpa till 
att finna rätt vägar i samhället och vårt arbetssätt präglas av att stärka personens egenmakt och 
delaktighet. Innehållet i varje enskild kontakt utgår ifrån vad personen själv uttryckt att hen vill ha 
stöd med, således kallar vi dem vi har kontakt med för uppdragsgivare.  

I vårt arbete möter vi uppdragsgivare som drabbas hårt av de brister som finns i välfärdssamhället. 
Det kan handla om åtstramning av stöd eller invecklad byråkrati. Många uppdragsgivare har svårt att 
klara sig i ett allt mer komplicerat och för dem otillgängligt samhälle. Många lever på 
existensminimum år efter år. De lever med ständig oro över att inte ha pengar till mat månaden ut 
eller pengar till hyran. Att få tillgång till den vård och rehabilitering som behövs är av olika skäl svårt 
för de vi möter och resulterar inte sällan i utanförskap och sämre livskvalitet. Vår uppfattning är 
dessutom att det, utöver det lidande som orsakas, även finns stor risk att dessa åtstramningar 
långsiktigt skapar kostnader i andra led och därmed får negativa samhällsekonomiska konsekvenser.  

Utöver att ge individstöd har PO även i uppdrag att arbeta på en strukturell nivå genom att samla in, 
dokumentera och framföra de brister som PO, tillsammans med de personer vi stödjer, möter i 
välfärdssystemet. Syftet med erfarenhetsrapporten är att beskriva några av dessa brister. Därmed 
lämnas inte heller särskilt stort utrymme i rapporten till de goda exempel på bemötande och 
välfungerande samverkan som förstås också förekommer. Inte heller ryms beskrivningar av PO:s eget 
förbättringsarbete med frågor som till exempel tillgänglighet och bemötande. Av naturliga skäl 
kommer vi i kontakt med de delar som oftast är icke-fungerande eller på olika sätt brister. PO har 
därmed ingen möjlighet att uttala sig om hur verksamheterna i stort fungerar – inte heller är det 
syftet.  

PO möter ofta frustration hos många uppdragsgivare som upplever att deras erfarenheter inte 
respekteras eller som till och med förnekas. Verksamheten Personligt ombud hoppas att skildringen 
av erfarenheter i denna rapport kan bidra till förbättring av stödet framöver.  
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Tillgänglighet  

Tillgänglighet lyfts fram i FN:s konvention för mänskliga rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. Där beskrivs att personer med funktionsnedsättning ska få tillgång på lika 
villkor som andra till den fysiska miljön, transporter, information och kommunikation, IT, och andra 
anläggningar och tjänster som är tillgängliga för, eller erbjuds, allmänhet i både stad och landsbygd. 1 

Konventionen är antagen i Sverige sedan 2009 och all offentlig verksamhet ska följa den. 
Tillgänglighet kan således handla om fysisk miljö, men också att information lämnas på ett sätt som 
är tillgängligt och möjligt att förstå för alla. Personligt ombud möter oftast personer där 
tillgängligheten brister avseende information och kommunikation. Om detta står i konventionen 
bland annat att information och olika slags service ska vara tillgänglig och att det ska finnas regler för 
hur en service för alla ska vara tillgänglig. Den som ger service ska också tänka på att den ska vara 
tillgänglig för personer med olika slags funktionsnedsättningar.  

Sedan 2015 innefattas även bristande tillgänglighet som en form av diskriminering i 
Diskrimineringslagen.2 Det gäller när en person med funktionsnedsättning missgynnas genom att 
sådana åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att den personen ska komma i en jämförbar 
situation med personer utan denna funktionsnedsättning. Vad gäller information eller 
kommunikation kan det exempelvis handla om att erbjuda olika former av kontaktmöjligheter. 

Under året har vi sett flera olika brister som vi tolkar som bristande tillgänglighet. Det kan handla om 
att informationen eller språket inte anpassas efter personens behov för att kunna förstå innebörden 
av vad som sägs eller att kunna förstå ett beslut. Det kan också handla om att socialsekreterare på en 
viss enhet inte tar emot en muntlig ansökan om bistånd riktad till en annan enhet. Vi menar att 
samtliga socialsekreterare representerar socialkontoret i sin helhet och har ansvar för att 
vidareförmedla eventuella ansökningar som dyker upp under ett möte, oavsett om den berörda 
socialsekreteraren arbetar med den typen av handläggning som ansökan gäller.3 Det kan vara en stor 
ansträngning för en person att behöva söka sig till ”rätt” enhet inom socialtjänstens organisation. 
Sådana hinder som uppstår försvårar tillgängligheten för personer att kunna söka andra former av 
stöd inom socialtjänsten. 

Vi ser också svårigheter när det gäller telefontider, bland annat på socialkontoren. Telefontid endast 
mellan klockan 9-10 för försörjningsstöd – en tid på dygnet som är synnerligen svår att hålla för flera 
av de som vi möter, på grund av svårigheter med sömn och dygnsrytm. Flera har också överlag svårt 
för att ringa telefonsamtal och är i behov av stöd för att genomföra det.  

                                                           

1 Artikel 9 ur ”Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version” 

http://www.regeringen.se/49bbc4/contentassets/53c8b616da1b488c81fac6602820746c/konvention-om-rattigheter-for-

personer-med-funktionsnedsattning-lattlast-svenska  

2 http://www.do.se/om-diskriminering/former-av-diskriminering/bristande-tillganglighet/  

3 Med hänvisning till att hela socialförvaltningen lyder under samma nämnd. Se 2 kap. 4 § socialtjänstlagen, 4 § och 7 § 

förvaltningslagen, samt resonemang i avgörandet från Kammarrätten i Jönköping mål nr 364-09. 

http://www.regeringen.se/49bbc4/contentassets/53c8b616da1b488c81fac6602820746c/konvention-om-rattigheter-for-personer-med-funktionsnedsattning-lattlast-svenska
http://www.regeringen.se/49bbc4/contentassets/53c8b616da1b488c81fac6602820746c/konvention-om-rattigheter-for-personer-med-funktionsnedsattning-lattlast-svenska
http://www.do.se/om-diskriminering/former-av-diskriminering/bristande-tillganglighet/
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Vi har tidigare år skrivit om Kontaktpunkten, Sahlgrenska Universitetssjukhusets växel för bland 
annat psykiatrisk öppenvård i Göteborg. Vi ser fortsatta svårigheter med att personer måste kontakta 
Kontaktpunkten och inte kan nå sina mottagningar direkt. De problem som uppstår handlar oftast 
om att man vänder sig till Kontaktpunkten men inte får återkoppling från sina mottagningar, 
behandlare eller läkare. Vi har sett exempel på att personer får ringa Kontaktpunkten flera gånger 
om samma ärende då ingen återkoppling sker. Detta leder naturligtvis till stor oro och stresspåslag 
utöver den psykiska ohälsa som är skälet till att personen överhuvudtaget har kontakt med 
psykiatrin. Frågorna kan gälla saker som receptförnyelse och behov av intyg för förlängd 
sjukskrivning. Detta får alltså personen själv bevaka och sedan upprepat försöka få ordnat – en 
uppgift som vi kan se ofta är utöver personernas förmåga. Att inte få återkoppling påverkar inte bara 
personens mående utan kan även innebära negativa konsekvenser för försörjning och betalning av 
hyra. Möjligheten till direktkontakt med sin mottagning eller behandlare skulle vi se som gynnsamt – 
att få prata med sin behandlande kontakt istället för ett antal olika personer på en växel tror vi skulle 
underlätta för många som har svårt att prata med okända i telefon. Inom socialtjänsten finns i vissa 
stadsdelar direktnummer till olika funktioner tillgängliga på internet, vilket ökar tillgängligheten. 

Slutligen har vi under året sett att nästan samtliga personer som vänder sig till PO, bland annat, 
efterfrågar stöd i myndighets- och vårdkontakter. Bara det faktumet i sig anser vi talar för hur 
tillgängligheten brister för de vi träffar. Önskvärt vore om möjligheten att söka vård och stöd 
förenklades. Ett gott exempel är de servicekontor som Försäkringskassan, Skatteverket och 
Pensionsmyndigheten har gemensamt med generösa öppettider och möjlighet till snabb hjälp. Att 
kunna gå till servicekontoret ”när som helst” och få svar på frågor direkt ser vi är något som 
underlättar för många, som då kan välja att gå dit när det fungerar utifrån mående och andra 
omständigheter. 

 
Delaktighet  
 

”Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i 

samhället och för att barns rätt ska tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av 

människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös 

tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den 

enskilde personen.” 

      1 kap. 2 § 5 Regeringsformen 

Rätten till högsta möjliga fysiska och psykiska hälsa  

Rätten till högsta möjliga hälsa utgör en av de grundläggande mänskliga rättigheterna och Sverige 
har skrivit under och ratificerat ett flertal internationella deklarationer och konventioner som 
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innebär att all offentlig verksamhet aktivt ska främja personers rätt till högsta möjliga hälsa.4 
Offentliga verksamheter kan inte garantera att personer är friska och vid god hälsa, de har dock ett 
ansvar för att det finns möjlighet för personer att uppnå sin personliga högsta möjliga hälsa. I dessa 
internationella dokument betonas vikten av icke-diskriminering och jämlik behandling inom vården 
särskilt för sårbara och marginaliserade grupper i samhället. Rätten till fysisk och psykisk hälsa är 
intimt sammankopplad med andra grundläggande rättigheter och de är ömsesidigt beroende av 
varandra vilket definieras i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, artikel 25, där 
det beskrivs att: 

 ”Var och en har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och 

välbefinnande, inklusive mat, kläder, bostad, hälsovård och nödvändiga sociala tjänster samt rätt till 

trygghet i händelse av arbetslöshet, sjukdom, invaliditet, makas eller makes död, ålderdom eller 

annan förlust av försörjning under omständigheter utanför hans eller hennes kontroll.”5 

PO möter personer som, på grund av att de inte har tillgång till den vård som de har behov av, inte 
kan förverkliga sina rättigheter. Det kan handla om personer som, på grund av att de inte får tillgång 
till den samtalskontakt som de har behov av, inte kan klara av sitt arbete eller studier och i 
förlängningen kan hamna i en svår ekonomisk situation. Det kan också handla om personer som blir 
utskrivna från psykiatrimottagningar utan att ha varit delaktiga eller ens ha informerats om beslutet, 
vilket ofta resulterar i upplevelser av utanförskap och diskriminering. PO ser att möjligheten till 
återhämtning försvåras för dessa personer liksom möjligheten att ta del av sina rättigheter. Vi ser 
också att när behovet av framförallt psykiatrisk öppenvård, och då specifikt samtalskontakt, inte 
möts, kan det innebära en risk för försämring av uppdragsgivarnas hälsa och livssituation.     

Senast 2016 rekommenderade FN att Sverige ska fortsätta arbeta för att säkerställa full respekt för 
de mänskliga rättigheterna för patienter inom psykiatrisk vård i Sverige. En annan rekommendation 
var att svenska staten ska vidta åtgärder för att tillhandahålla alternativa former av psykisk hälso- 
och sjukvård.6 

                                                           

4 FN:s Allmänna Förklaring om de Mänskliga Rättigheterna, Artikel 25, http://www.manskligarattigheter.se/sv/vem-gor-

vad/forenta-nationerna/fn-s-allmanna-forklaring, Internationell Konvention om Ekonomiska, Sociala och Kulturella 

rättigheter, Artikel 12, http://www.manskligarattigheter.se/Media/Get/526/ladda-ner-dokument-pdf, Office of the high 

commissioner for human rights, General comment nr 14: The Right to the Highest Attainable Standard of Health, 

http://www.refworld.org/pdfid/4538838d0.pdf, Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, 

Artikel 25, http://www.regeringen.se/contentassets/0b52fa83450445aebbf88827ec3eecb8/fns-konvention-om-rattigheter-

for-personer-med-funktionsnedsattning-ds-200823 

5 FN:s Allmänna Förklaring om de Mänskliga Rättigheterna, Artikel 25, http://www.manskligarattigheter.se/sv/vem-gor-

vad/forenta-nationerna/fn-s-allmanna-forklaring 

6 ESCR-kommitténs slutsatser och rekommendationer, 6:e rapporten (juni 2016), 
http://www.manskligarattigheter.se/Media/Get/824/escr-kommittens-slutsatser-och-rekommendationer-6e-rapporten-
juni-2016 

 

http://www.manskligarattigheter.se/sv/vem-gor-vad/forenta-nationerna/fn-s-allmanna-forklaring
http://www.manskligarattigheter.se/sv/vem-gor-vad/forenta-nationerna/fn-s-allmanna-forklaring
http://www.manskligarattigheter.se/Media/Get/526/ladda-ner-dokument-pdf
http://www.refworld.org/pdfid/4538838d0.pdf
http://www.regeringen.se/contentassets/0b52fa83450445aebbf88827ec3eecb8/fns-konvention-om-rattigheter-for-personer-med-funktionsnedsattning-ds-200823
http://www.regeringen.se/contentassets/0b52fa83450445aebbf88827ec3eecb8/fns-konvention-om-rattigheter-for-personer-med-funktionsnedsattning-ds-200823
http://www.manskligarattigheter.se/sv/vem-gor-vad/forenta-nationerna/fn-s-allmanna-forklaring
http://www.manskligarattigheter.se/sv/vem-gor-vad/forenta-nationerna/fn-s-allmanna-forklaring
http://www.manskligarattigheter.se/Media/Get/824/escr-kommittens-slutsatser-och-rekommendationer-6e-rapporten-juni-2016
http://www.manskligarattigheter.se/Media/Get/824/escr-kommittens-slutsatser-och-rekommendationer-6e-rapporten-juni-2016
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Delaktighet i vården  

Socialstyrelsen uttalar sig om delaktighet bland annat på följande sätt: ”Patienters, klienters och 
brukares delaktighet, inflytande och självbestämmande är bärande principer för all vård och 
omsorg.”7 Under 2017 har PO konstaterat att för flera uppdragsgivare har medicinordination i sig 
fungerat men justering av medicineringen har inte alltid föregåtts av att det har diskuterats med 
uppdragsgivaren, vilket strider mot medbestämmandet över sin egen vård. Exempelvis har PO erfarit 
att uppdragsgivare vid uthämtning av sin medicin har upptäckt att läkaren har justerat 
medicineringen, utan att på något sätt kommunicerat detta med patienten (se exempel på sida 11). 
Även om det kan finnas fog för medicinjustering bör detta på något sätt ha kommunicerats med 
patienten. Trots att uppdragsgivare och läkare kan ha olika åsikter kring den medicinska 
behandlingen anser PO att det är av yttersta vikt att uppdragsgivaren är delaktig i sin vård. 
Konsekvenserna med plötsligt utebliven/ändrad medicinering är självklart individuella, men av det 
allvarligare slaget har rösthallucinationer, självskada och suicidtankar berättats. Svåra biverkningar 
som uppstår kan leda till att uppdragsgivare på egen hand avslutar medicineringen eftersom någon 
direktkontakt med behandlande mottagning eller läkare inte kan tas och att återkopplingen brister 
(se sida 4, Tillgänglighet). 

PO har under året vid flera tillfällen erfarit att uppdragsgivare blivit utskrivna från 
specialistpsykiatriska mottagningar utan att detta kommunicerats med uppdragsgivaren. Utskrivning 
har exempelvis skett under en planerad rehabiliteringsperiod med arbetsträning, där läkaren efter 
ett första möte med uppdragsgivaren skriver ut denne ur mottagningen och avbryter 
sjukskrivningen. Konsekvenserna blir att uppdragsgivarens ekonomi drabbas på grund av utebliven 
sjukpenning, och att den planerade rehabiliteringsinsatsen plötsligt avbryts. Omorganisationer inom 
specialistpsykiatrins öppenvård har även medfört bristande kontinuitet i behandlingen, då patienten 
efter omorganisationen plötsligt tillhört ett annat team. I det nya teamet saknas sedan professioner 
som varit tillgängliga i det ursprungliga teamet. Uppdragsgivaren kan inte ha kontakt med den 
tidigare vårdkontakten då ”teamöverskridande” behandling är mycket begränsad, och nästintill 
omöjlig. Det har även handlat om situationer där läkare plötsligt ändrar en uppdragsgivares diagnos 
vid ett första möte och ifrågasätter alla tidigare bedömningar kring personens funktionsförmåga. 

Vidare vad gäller den psykiatriska öppenvården vill vi också lyfta bristande tillgång på 
samtalskontakter och behandlingar som inte enbart avser psykofarmaka. Många får möjlighet till att 
genomgå neuropsykiatriska utredningar. Många får också läkemedelsrecept förskrivna, men 
väntetiden för behandlande samtal fortsätter att vara mycket lång trots stor efterfrågan. 

 
Oenighet gällande vårdansvar  

Trots övergripande överenskommelser mellan primärvård och specialistpsykiatri vad gäller 
ansvarsområden, vårdnivåer och remisser så ser vi fortfarande fall där personer hamnar mellan 
stolarna. Uppdragsgivare hamnar i kläm när primärvård vill remittera till specialistvård och vice versa.  

                                                           

7 http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19469/2014-6-18.pdf  

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19469/2014-6-18.pdf
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När parterna inte kan enas om vilken instans som har vårdansvaret lämnas personen utan adekvat 
vård och utan möjlighet att påverka situationen. Vi menar att sådana följder och maktlöshet har en 
hämmande effekt på möjligheten till återhämtning. PO har noterat problematiken i flera år och 
efterfrågat ett forum med mandat att besluta vilken vårdgivare som ska ha vårdansvar i situationer 
där oenighet uppstår. Sedan en tid tillbaka har en ledningsgrupp för primärvård och psykiatri (LPP) 
skapats med uppgift att besluta om sådana principfrågor. Det återstår att se om och på vilket sätt 
gruppen kan underlätta för de personer vi möter att erhålla kontinuitet i sin vård. 

 
Behov av stöd i vardagen  

För många av de personer vi möter är det svårt att passa tider, kunna prioritera vad som är viktigt, 
komma igång med olika uppgifter, komma utanför dörren etc. Insatsen boendestöd är viktig och gör 
skillnad för många när det gäller att skapa rutiner, struktur och bryta isolering. Den enskilde 
boendestödjarens kompetens och relationen mellan boendestödjaren och personen i fråga är av stor 
betydelse. PO har under året märkt att detta ibland brister, likaså saknas ibland en tydlig och 
fungerande genomförandeplan. Detta får konsekvenser för uppdragsgivarens möjlighet att få det 
stöd i vardagen som behövs. Vi har noterat en ökning av att enskilda boendestödjare tillsammans 
med personen vänt sig till PO för konsultation i specifika ärenden. PO ser att insatsen fungerar väl 
när det finns en arbetsplan med mål och delmål och en tydlig genomförandeplan samt när 
uppföljningen sker regelbundet och då både uppdragsgivare, socialsekreterare samt 
boendestödspersonal deltar. Det är förstås också viktigt att boendestödjare har god tillgång till 
internt metodstöd. 

Vi ser att även aktivitetshusen fyller en viktig funktion för många som vi träffar. Genom deltagandet 
finns möjlighet till sociala sammanhang, sysselsättning och att bryta ensamhet och isolering. Det kan 
vara viktigt att få komma på ett studiebesök till aktivitetshuset snabbt när personen väl har bestämt 
sig för att komma dit. En längre väntetid kan göra att man inte längre vågar eller orkar, vilket kan 
göra att ett eventuellt deltagande fördröjs ytterligare. 

 
Utanförskap  

De brister vi har beskrivit när det gäller tillgängligheten och delaktigheten inom samhällets olika 
instanser resulterar i att de personer vi möter ofta uppfattar att de står utanför samhället som det 
ser ut idag. De upplever ett socialt och ekonomiskt utanförskap trots att de borde skyddas av de 
lagar och konventioner om icke-diskriminering som finns i Sverige.  

 
Digitalt utanförskap  

Den digitala utvecklingen i samhället påverkar många centrala samhällsfunktioner och många av de 
personer vi möter har svårt att hantera den nya tekniken. Personer vi möter som inte kan hantera en 
dator, gå ut på nätet för att skaffa information eller förstå det digitaliserade språket ställs utanför. De 
får ett ökat beroende av andra och mindre möjligheter att delta i samhällslivet. Vi ser att viktiga 
tjänster för uppdragsgivare blir alltmer svårtillgängliga och det skapas ett digitalt utanförskap. Fler 
upplever svårigheter med att ringa telefonsamtal till olika myndigheter vilket kan vara kopplat till de 
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ökade kraven på personen som behöver kunna förstå de olika knappvalen och vad de betyder eller 
kunna uttrycka sig verbalt till en telefonsvarare. För att kunna logga in på Mina sidor på 
Försäkringskassans hemsida så behövs det ett Bank-ID. Är man inte inloggad så kan man till exempel 
inte få tillgång till alla de blanketter som finns på hemsidan utan behöver ta kontakt med 
Försäkringskassan på andra, mer tidskrävande sätt vilket skapar ojämlika förutsättningar. Datorer, 
smartphones och Bank-ID krävs idag för att kunna vara fullt ut delaktig och kunna ta del av de 
tjänster som myndigheter, banker, kollektivtrafiken, vårdinrättningar och andra samhällsaktörer 
erbjuder. För att ha tillgång till dessa verktyg krävs resurser, inte minst ekonomiska sådana.  

Regeringen har som mål att alla människor, oavsett social bakgrund, funktionsförmåga och ålder, ska 
erbjudas förutsättningar att ta del av digital information och tjänster från det offentliga och delta på 
ett likvärdigt sätt i samhället.8 Vi ser dock att dessa förutsättningar idag saknas för den grupp vi 
möter. Vi ser också ett tydligt samband mellan det digitala utanförskapet och personer med låg eller 
ingen inkomst och deras upplevelse av bristande egenmakt och delaktighet. 

 
Ekonomiskt utanförskap  

Vi träffar personer som lever i relativ fattigdom, vilket innebär att de inte har råd att leva det liv som 
de flesta andra i samhället lever. Många saknar löneinkomster och får ekonomiskt bistånd för att 
klara sig samtidigt som de har betydande utgifter för hälso- och sjukvård, läkemedel och olika 
hjälpmedel som till exempel sjukresor. Trots att dessa utgifter ska ingå i biståndet ser vi att det i 
praktiken inte fungerar på grund av att kraven på redovisning är svåra att uppfylla. Vi ser att följden 
blir att personer ibland avstår från att ta sig till inbokade möten i vården eller att hämta ut sina 
mediciner av rent ekonomiska skäl. Detta finns också dokumenterat i en rapport från Socialstyrelsen 
där det även framgår att det är dubbelt så vanligt att personer med funktionsnedsättning har 
ekonomiskt bistånd jämfört med befolkningen i stort. Undersökningen stämmer på flera punkter 
med uppdragsgivares berättelser om deras ekonomiska situation och utsatthet. Precis som PO erfarit 
så visar den att personer med funktionsnedsättning, jämfört med andra, betydligt mer sällan har 
någon löneinkomst under året, och den är i så fall lägre än övrigas.  De har betydligt oftare sjuk- eller 
aktivitetsersättning, oftare sjukpenning, men sällan arbetslöshetsersättning eftersom många inte har 
arbetat, eller arbetat tillräckligt länge, för att ha rätt till en sådan ersättning.9  

Precis som i föregående års erfarenhetsrapporter så upplever både PO och uppdragsgivare att budget- 

och skuldrådgivningens verksamhet är både tillgänglig och inkluderande för den som vill ha hjälp att 

göra en budget, reda ut skulder eller bara ha någon att bolla sina ekonomiska frågor med. Rådgivarna 

upplevs som mycket kompetenta i sitt bemötande och uppdragsgivare känner sig delaktiga och stärkta 

                                                           

8 ”För ett hållbart digitaliserat Sverige – en digitaliseringsstrategi”: 

http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2017/05/for-ett-hallbart-digitaliserat-sverige---en-digitaliseringsstrategi 

9 ”Inkomster och utgifter för vissa personer 20 - 64 år med funktionsnedsättningar”, specialbearbetning av Statistiska 

Centralbyråns (SCB) undersökning HEK: http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/17904/2010-1-

12.pdf 

 

http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2017/05/for-ett-hallbart-digitaliserat-sverige---en-digitaliseringsstrategi/
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/17904/2010-1-12.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/17904/2010-1-12.pdf
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i kontakten. Uppdragsgivare har även positiva upplevelser från kontakten med kyrkans diakoner som 

ibland får ersätta både socialtjänstens handläggare och samtalskontakter inom vården.  

 
Bostadslöshet  

PO möter allt fler personer som av olika anledningar saknar bostad, endast har tillfällig bostad eller 
riskerar att förlora sin bostad. Den ovissa och otrygga boendesituationen är psykiskt påfrestande och 
försvårar återhämtningen. Det sker att man inte får hjälp av socialtjänstens boendeenhet eftersom 
man varken har missbruksproblem eller betalningsanmärkningar och förväntas ordna sin 
boendesituation på egen hand, vilket många i praktiken inte gör. Ofta saknas ett socialt nätverk som 
kan vara behjälpligt. Den ekonomiska situationen kombinerat med psykiska funktionsnedsättningar 
gör att situationen kan upplevas som oöverstiglig med mycket oro som följd, såväl för ensamstående 
vuxna och framför allt för barnfamiljer. Barnen drabbas hårt av bostadslöshetens följder. 

PO möter också personer som beviljas tillfälligt boende av socialtjänsten. Besluten är tidsbegränsade 
och oron är ofta stor över vad som sker när beslutstiden går ut. Att behöva ”flytta runt” medför 
också många uppbrott. Andra svårigheter innefattar vräkningshot av ekonomiska skäl. Det kan bero 
på att befintliga stödkontakter brister i att stötta personen när hen ska betala sin hyra. Det kan också 
bero på att utfärdandet av läkarintyg gällande sjukpenning inte kommer till Försäkringskassan i tid 
eller att det inte godkänns, med konsekvens att personen står utan inkomst. 

Något som kan komma att underlätta för några av de som vi möter, är att allmännyttans 
bostadsbolag i Göteborg i år har tagit bort inkomstkraven för bostadssökande. Personer med 
oreglerade skulder som har ordnad ekonomi får möjlighet till bostad via allmännyttan. Dessutom tas 
kravet på boendereferenser bort. Det är dock krav på att man som sökande under de två senaste 
åren inte har fått fler än tre betalningsanmärkningar. Man kan reflektera över ifall lättnaderna i 
reglerna samtidigt kan göra det svårare för personer att beviljas boende från socialtjänsten. Det 
återstår att se vilka effekter förändringarna får för de personer som PO träffar. 

 
Kontinuitet  

Även i tidigare års rapporter har vi beskrivit bristande kontinuitet som bekymmersamt för de vi 
träffar. Inom exempelvis socialtjänsten är personalomsättningen hög, med täta byten av 
socialsekreterare.  Vidare visar statistik att sjukfrånvaron för närvarande är som störst för anställda 
inom just kommun, tätt följt av landsting10. För den som är i behov av långvariga kontakter med 
sjukvård och andra myndigheter kan personalbyte och -frånvaro innebära problem. Det är vanligt att 
personer vi möter känner brist på tillit. Vikten av en tät, kontinuerlig och förtroendefull kontakt med 
myndighetspersonen eller behandlaren kan inte underskattas. Att gång på gång behöva byta kontakt, 
upprepa sin historia och på nytt påbörja arbetet med att bygga upp en förtroendefull relation, 
upplevs ofta krävande och kan försvåra för återhämtning. Att inte klara av detta kan få till följd att 

                                                           

10 SCB, Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 1:a, 2:a och 3:e kvartalet, 2017 http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-

efter-amne/arbetsmarknad/sysselsattning-forvarvsarbete-och-arbetstider/kortperiodisk-sysselsattningsstatistik-ks/. 

http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/sysselsattning-forvarvsarbete-och-arbetstider/kortperiodisk-sysselsattningsstatistik-ks/
http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/sysselsattning-forvarvsarbete-och-arbetstider/kortperiodisk-sysselsattningsstatistik-ks/
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man inte får det stöd eller den vård man är i behov av – just för att man inte alltid orkar berätta allt 
som är väsentligt på nytt, eller kanske inte minns vad som sagts. Inte sällan sker det att personer 
träffar nya läkare vid varje tillfälle, trots att personen kan ha varit patient på mottagningen en längre 
tid. En följd blir att personen behöver beskriva sitt hjälpbehov på nytt, samt att viktig kunskap 
riskerar att gå förlorad. Även vid andra professionella kontakter är kontinuiteten viktig, som med 
boendestöd som fungerar som stöd i vardagen. När kontinuiteten brister ser vi en ökad risk för att 
samverkan uteblir. Något etablerat professionellt nätverk hinner inte byggas upp.  

 

Återkommande uppdragsgivare  

Vi har noterat en trend de senaste åren där personer som tidigare varit i kontakt med PO åter söker 
sig till oss, med viss ökning år efter år. Kan det tyda på brister i samhällets stödsystem, eller har 
stödsystemen blivit svårare att navigera i? Man kan fundera på om det kan handla om kontinuitet 
och en önskan om att åter ha kontakt med någon som känner till situationen sedan tidigare.  

 
Bemötande och kommunikation  

I Sverige finns förbud mot diskriminerande bemötande från offentliganställdas sida gentemot den 
enskilde i våra grundlagar11 samt på flera ställen i diskrimineringslagen12. Trots detta är ett bristande 
och diskriminerande bemötande en av de mest frekvent rapporterade bristerna som uppdragsgivare 
upplever i mötet med myndigheter och sjukvård. Uppdragsgivare upplever att de utsätts för 
individuell diskriminering på grund av sin funktionsnedsättning där bemötande och beslut innebär att 
de missgynnas i jämförelse med en annan person i en jämförbar situation. 

Flera brister som har dokumenterats av personligt ombud handlar om uppdragsgivares upplevelser 
av att inte bli sedd eller tagen på allvar och att bemötas med nonchalans: 

Uppdragsgivaren träffar en socialsekreterare för första gången för att ansöka om boendestöd. Efter 
hälsningsfraserna säger socialsekreteraren: "Jag ser att du har ätstörningar." Uppdragsgivaren säger 
efter en lång paus: "Nej, det har jag verkligen inte." Samtalet fortgår, uppdragsgivaren är dock så 
besvärad att hen vill lämna rummet. Uppdragsgivaren blir sedan beviljad boendestöd men är inte 
längre intresserad av insatsen. 

Den här typen av diskriminerande bemötande kan ske omedvetet. Vi menar att det är av yttersta vikt 
att man som offentligt anställd (och som PO för den delen) är medveten om sina egna föreställningar 
och fördomar som kan bidra till att diskriminering sker. En reflektion som uppstår är huruvida 
okunskap om lagstiftning och omedvetenhet om egna värderingar hos myndighetsutövare kan leda 

                                                           

11 1 kap. 2 § 5 stycket regeringsformen https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/kungorelse-1974152-om-beslutad-ny-regeringsform_sfs-1974-152 

12 1 kap. 1 § samt 2 kap. diskrimineringslagen (2008:567) https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/diskrimineringslag-2008567_sfs-2008-567 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kungorelse-1974152-om-beslutad-ny-regeringsform_sfs-1974-152
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kungorelse-1974152-om-beslutad-ny-regeringsform_sfs-1974-152
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/diskrimineringslag-2008567_sfs-2008-567
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/diskrimineringslag-2008567_sfs-2008-567


10 

 

till diskriminerande strukturer som kan förstärka utsattheten hos personen. Vi menar att sådana här 
möten mellan myndighetsutövare och klient försvårar ett inkluderande arbetssätt där personen får 
möjlighet att utöva inflytande och vara delaktig i frågor som rör hens liv.  

I exemplet ovan har socialtjänsten ett formellt övertag och ansvar för mötet och det råder en 
maktobalans. Detta innebär att det vilar ett stort ansvar på den professionelle att skapa en 
förtroendefull relation och att vara medveten om sin egen maktposition och vad den kan skapa hos 
personen. Vi träffar ofta personer som berättar att den professionelles bemötande är avsevärt 
mycket mer inkluderande och respektfullt när PO är närvarande i rummet och även vid 
telefonsamtal. Detta antyder att det finns en omedvetenhet eller okunskap om den egna 
maktpositionen och vilka eventuella konsekvenser detta kan få. Vi ser en risk för att personen 
förlorar sin tillit till myndigheter och myndighetsutövare. I Göteborgs Stads statistik över skillnader i 
tillit, framgår det tydligt att personer med funktionsnedsättning i lägre grad litar på sina 
medmänniskor jämfört med personer utan funktionsnedsättning.13  

I Sverige är målet att alla ska kunna erbjudas en behovsanpassad och effektiv hälso- och sjukvård av 
god kvalitet, och att denna ska vara jämlik, jämställd och tillgänglig.14 Som tidigare nämnts bör det 
ingå att patienten ska informeras och samtycka till de beslut som tas kring hens vård och behandling 
och att patienten ges möjlighet till delaktighet och självbestämmande. Trots detta möter vi ofta 
uppdragsgivare som upplevt att hälso- och sjukvårdspersonal brustit i bemötande och 
professionalitet, där personens behov eller synpunkter förbisetts. Brister som, även om de sker 
oavsiktligt, upplevs som kränkande och orsakar ett onödigt lidande hos personen. Nedan följer två, 
av personligt ombud, dokumenterade brister:  

Uppdragsgivaren vill efter flera års sjukskrivning kunna ta sig ut i arbetslivet igen och för att få rätt 
stöd när hen gör detta så behöver en neuropsykiatrisk utredning göras då det från olika håll finns 
starka misstankar om ADHD. Uppdragsgivaren ber sin läkare på vårdcentralen om en remiss för 
utredning om eventuell ADHD-diagnos. Läkaren bemöter förfrågan med ”du är för gammal för en 
sådan utredning” och ”det kostar för mycket pengar.”   

Uppdragsgivaren har varit patient på en psykiatrisk öppenvårdsmottagning i många år och upptäcker 
plötsligt att det saknas mediciner när hen ska hämta ut sin APO-dos. Uppdragsgivaren ringer till 
Kontaktpunkten som bekräftar att medicindoserna har sänkts av ansvarig läkare. Läkaren har gjort en 
läkemedelsförändring utan att kommunicera med eller ens ha träffat sin patient. När 
uppdragsgivaren en månad senare ringer till Kontaktpunkten för att förnya ett recept får hen veta att 
hen inte längre är registrerad som patient på mottagningen utan hänvisas till sin vårdcentral. 
Uppdragsgivaren har flera gånger, via Kontaktpunkten, bett läkaren att ringa upp men läkaren har 
aldrig ringt tillbaka. Uppdragsgivaren har ett möte med enhetschefen på mottagningen och läkaren, 
som skulle ha varit med på detta möte, dyker aldrig upp.  

                                                           

13 Sammanfattning av jämlikhetsrapporten 2017, s. 16 http://goteborg.se/wps/wcm/connect/1c7c56fb-9ec5-4995-821e-

9fda232cec06/jamlikhetsrapporten2017_sammanfattning.pdf?MOD=AJPERES 

14 Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter, ”Vilka rättigheter finns det?”: 

http://www.manskligarattigheter.se/sv/de-manskliga-rattigheterna/vilka-rattigheter-finns-det 

http://goteborg.se/wps/wcm/connect/1c7c56fb-9ec5-4995-821e-9fda232cec06/jamlikhetsrapporten2017_sammanfattning.pdf?MOD=AJPERESE
http://goteborg.se/wps/wcm/connect/1c7c56fb-9ec5-4995-821e-9fda232cec06/jamlikhetsrapporten2017_sammanfattning.pdf?MOD=AJPERESE
http://www.manskligarattigheter.se/sv/de-manskliga-rattigheterna/vilka-rattigheter-finns-det
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De personer vi möter känner sig ofta sårbara och utlämnade i mötet med hälso- och 
sjukvårdspersonal som de upplever inte lyssnar på deras behov eller har förståelse för deras 
situation. De upplever att maktaspekten där de som patienter är underordnade och vårdpersonalen 
överordnad tar sig olika uttryck, som att vårdpersonalen är nonchalanta eller till och med otrevliga 
och nedlåtande i sin kommunikation och i sitt bemötande. De goda exempel som PO har tagit del av 
när det gäller bemötande och kommunikation har som gemensam nämnare att uppdragsgivarna har 
känt sig lyssnade på. Oavsett sammanhang eller typ av professionell kontakt så ser vi en röd tråd i att 
upplevelsen av att bli lyssnad på gör mycket för hur mötet i stort upplevs, oberoende av vilken 
information eller besked som ska lämnas. PO ser en koppling mellan goda kunskaper i att anpassa 
språk och bemötande utifrån individuella förutsättningar och möjligheterna för mötet att upplevas 
som gott.  

 
Barnperspektivet  

En tredjedel av de personer vi möter lever med minderåriga barn. För dessa barn kan det innebära 
att de befinner sig i en miljö med vuxna som brister i sin föräldraroll, vilket kan påverka barnets 
vardag och utveckling. Forskning och kartläggningar har också visat att det finns ett samband mellan 
psykisk funktionsnedsättning hos förälder och psykisk ohälsa hos barnet.15 Trots etablerade 
riktlinjer16 där det tydligt framgår att barnombud eller motsvarande funktion ska finnas på alla 
vårdmottagningar och särskilt uppmärksamma och kartlägga barnets behov av hjälp, så tillfrågas 
många uppdragsgivare inte om barnets situation eller om de känner oro för barnet. PO ser att ett 
fokus på barnets behov ofta saknas på de vårdmottagningar uppdragsgivarna kommer i kontakt med 
och funderar på om det kan vara kopplat till okunskap eller brist på tydliga rutiner för hur barnet ska 
uppmärksammas.  

 
Samverkan  

I tidigare års rapporter har vikten av samverkan lyfts som en betydande faktor i möjligheten för 
uppdragsgivare att komma vidare i sin situation. Det är inte ovanligt att personer vi möter har flera 
olika myndighets- och vårdkontakter och det kan vara svårt att förstå vem som ska göra vad, och till 
vem man ska vända sig till med olika frågor. Av den anledningen underlättar det om parterna har 
kontakt sinsemellan för samordning av hjälpen och vården som personen får. Personen i fråga ska 
inte behöva vara budbärare mellan olika professionella eller bollas fram och tillbaka med sina frågor. 
Vi har dock uppmärksammat att det fortsatt sker för många av de personer som vi träffar. Många har 
svårt att klara den uppgiften varför de söker sig till oss för stöd med just myndighets- och 

                                                           

15 Socialstyrelsen: Barn som anhöriga, konsekvenser och behov när föräldrar har allvarliga svårigheter eller avlider, 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19114/2013-6-6.pdf 

16 Regional medicinsk riktlinje: Barn som anhöriga 

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/22194/Barn%20som%20anh%c3%b6riga%20(t%20

o%20m%20september%202019).pdf?a=false&guest=true 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19114/2013-6-6.pdf
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/22194/Barn%20som%20anh%c3%b6riga%20(t%20o%20m%20september%202019).pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/22194/Barn%20som%20anh%c3%b6riga%20(t%20o%20m%20september%202019).pdf?a=false&guest=true
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vårdkontakter. Vi ser också en koppling mellan personalomsättning och möjlighet till samverkan (se 
sida 10, Bemötande och kommunikation). 

Det har under året vid flera tillfällen skett att öppenvårdsmottagningar hänvisat personer till 
personligt ombud om de vill ha hjälp med att kontakta socialtjänsten och vice versa. Detta trots att 
det sedan 2010 står i både hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen att båda parter ska 
upprätta en individuell plan (kallas samordnad individuell plan, SIP) för den enskilde i samverkan med 
den andra huvudmannen, om sådant behov föreligger.17 Utbildningssatsningar gällande detta har 
skett inom såväl sjukvård och socialtjänst, mycket information finns också tillgänglig på internet för 
både personal och personer som kan vara berörda.18 Ändå ser vi att det brister i att personer inte 
alltid får information från sina professionella kontakter att en SIP kan upprättas. I en SIP ska tydligt 
framkomma vilka insatser som behövs och vilken huvudman som står för vilken insats. Av lagarna 
framkommer att socialtjänsten och sjukvården också är skyldiga att delta vid upprättandet av SIP. 
Om den som kallas har förhinder ska en ersättare delta istället. Även detta har vi sett exempel på att 
det inte följs. Samtidigt märker vi att det har hållits fler SIP-möten för våra uppdragsgivare i år 
jämfört med tidigare år. Vi har också uppmärksammat att Göteborgs stads aktivitetshus hållit 
informationsmöten om SIP för sina besökare, vilket vi ser som ett bra sätt att försöka sprida 
informationen på.  

Även samverkan inom en och samma verksamhet har vi skrivit om tidigare år. Även i år har vi sett 
brister där enheterna inom ett socialkontor inte kommunicerar när så är behövligt eller önskas av 
personen i fråga. Det kan handla om förhållanden som kan vara viktiga att känna till oavsett vilket 
handläggningsområde på socialtjänsten det gäller, exempelvis förekomsten av en hotbild. Vi har 
också märkt att ansökningsprocessen för boendestöd har försvårats för personer i vissa stadsdelar, 
då man numera först träffar en socialsekreterare i mottagningsgruppen och kort därefter en 
socialsekreterare på funktionshinderenheten. Många vi möter har svårt för nya kontakter och ett 
extra steg i processen kan göra att man väljer att avstå. Att få det stöd man behöver blir därmed 
svårare. 

 
Rehabkoordinatorer inom hälso- och sjukvården  

I föregående års rapport nämnde vi att vi såg en satsning inom primärvården på 
rehabiliteringskoordinatorer vilket vi ville följa utvecklingen av. Under 2017 har PO inte träffat många 
uppdragsgivare som har haft kontakt med rehabkoordinatorer, men vi ser att det har gjort skillnad i 
de ärenden där det har funnits. Vi har också i år upptäckt att rehabkoordinatorer även finns inom 
specialistpsykiatrins öppenvård. Tjänsterna varierar i omfattning och tjänstgöringsgrad. PO ser att 
uppdragsgivare i kontakt med rehabkoordinatorer får möjlighet till snabb och praktisk hjälp med 
samordning så väl internt som externt vad gäller t ex sjukskrivning, sysselsättning och samordning av 
professionella kontakter. Beroende på arbetsplats varierar innehållet i rehabkoordinatorernas 

                                                           

17 3 f § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) samt 2 kap. 7 § socialtjänstlagen (2001:453) 

18 Den intresserade kan läsa mer på www.uppdragpsykiskhalsa.se/sip  

http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/sip
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tjänster (vissa inom primärvården arbetar bara med personer med fast anställning), det framgår inte 
heller alltid att en rehabkoordinator finns på mottagningen. Otydligheten och olikheten ser vi som en 
risk för missförstånd. Under våren 2018 planerar PO för ett informationsutbyte med 
rehabkoordinatorerna inom specialistpsykiatrin, för att få reda på mer om vad insatsen innebär och 
vilket stöd som kan erbjudas uppdragsgivare. Vi har också sett att en arbetsgrupp inom 
Socialdepartementet har utrett formerna för en permanent rehabkoordinatfunktion inom hälso- och 
sjukvården, redovisning av utredningen skedde december 2017.19 PO ser positivt på möjligheten till 
att en sådan funktion permanentas – kanske leder det till bättre möjligheter för kontinuitet och 
återhämtning.  

 
Lagstiftning/regelverk  

Juridisk kompetens 

I föregående års rapport beskrev vi svårigheterna som uppstår för många när det gäller att överklaga 
beslut från myndigheter som socialtjänsten eller Försäkringskassan. Vi ser fortsatta svårigheter inom 
området. Många har svårt att förstå innebörden av brev med avslagsbeslut. I många fall saknas också 
tydlig motivering till beslutet, vilket gör det ännu svårare att försöka bemöta i ett överklagande, eller 
för att enbart förstå grunden till varför man nekats en viss insats eller ersättning. Många vi möter har 
också svårt med telefonkontakter varför det inte är så enkelt att ringa och fråga handläggaren vad 
beslutet betyder, även om kontaktuppgifter oftast finns med. Det kan vara svårt att veta hur man ska 
formulera sig eller våga ta kontakten. Vi ser att överklagningsprocesser kräver mycket av de vi träffar, 
och i samhället finns begränsade resurser att få stöd i detta, särskilt om man har en ansträngd 
ekonomi vilket många vi möter har. Detta har uppmärksammats även i media.20 Det är inte heller 
ovanligt att man tror att vi som personliga ombud kan bistå med juridisk kompetens vilket inte är 
fallet. Många vänder sig till oss just för stöd med överklagningar. Vi ser ett problem med att man som 
enskild förväntas argumentera emot en större myndighet som ofta har tillgång till jurister på olika 
sätt. Sammantaget leder det till att flera inte klarar av att överklaga och låter bli, trots att de 
egentligen velat. Vi ser att rättssäkerheten brister på detta område då många vi möter saknar de 
förutsättningar som verkar krävas för att delta i dessa processer som de ser ut idag.  

 
Kontantprincipen  

Sedan 2014 har PO i tidigare rapporter beskrivit hur hårt många personer drabbats ekonomiskt efter 
att ha fått en retroaktiv utbetalning av exempelvis sjukpenning. Detta på grund av hur skattelagen 
och kontantprincipen är utformad. En av konsekvenserna vi tidigare beskrivit är att flera av de 
uppdragsgivare vi träffat under åren har blivit återbetalningsskyldiga för bostadsbidrag de beviljats 

                                                           

19 https://skl.se/halsasjukvard/sjukskrivningochrehabilitering/funktionforkoordinering.1033.html  

20 https://www.dn.se/debatt/vara-framgangar-visar-att-vanligt-folk-ar-rattslosa/  

https://skl.se/halsasjukvard/sjukskrivningochrehabilitering/funktionforkoordinering.1033.html
https://www.dn.se/debatt/vara-framgangar-visar-att-vanligt-folk-ar-rattslosa/
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under åren de väntat på beslut om t ex sjukpenning. Detta trots att de under tiden uppburit 
försörjningsstöd och den retroaktiva utbetalningen gått direkt som återbetalning till socialtjänsten.  

 

PO har med anledning av rapporten kontaktat ISF (Inspektionen för socialförsäkringen) som tidigare 
år fått ta del av problematiken beskriven ovan. ISF kontaktade regeringskansliet som föreslog att PO 
skickade underlaget direkt till Socialdepartementet inför utredning om bostadsbidrag. I oktober 2017 
fick PO följande svar från Socialdepartementet: ”Regeringen har i budgetpropositionen för 2018 
uttalat att den avser att göra en översyn av regelverket för underhållsstöd och bostadsbidrag så att 
dessa moderniseras och i högre grad får en förbättrad fördelningsmässig träffsäkerhet. Regelverket 
behöver även bli mer neutralt i förhållande till olika typer av boenden och utformas så att risken för 
skuldsättning minskar. Frågan bereds vidare inom Regeringskansliet.” 

 
Högkostnadsskydd  

I tidigare års rapporter har PO påpekat den komplexa administrativa processen som 
högkostnadsskyddet kräver, bland annat när en faktura från sjukvården ska betalas via 
försörjningsstöd. Det ställs stora krav på en person för att kunna utföra de steg som krävs för att 
nyttja högkostnadsskyddet. Flera uppdragsgivare har räkningar från sjukvården som har hamnat hos 
inkassoföretag och Kronofogdemyndigheten. I andra landsting har ett digitaliserat system för frikort 
redan införts och enligt uppgift till PO så är det även på väg att införas i Västra Götalandsregionen 
med förhoppning att det kan starta under första eller andra kvartalet av 2018. Enligt besked från 
ansvarig projektledare i VG-regionen verkar merparten av vårdgivarna vara intresserade att ansluta 
sig till tjänsten e-Frikort (elektroniskt frikort) som det digitaliserade högkostnadsskyddet kallas. 

 
Uteblivna ersättningar från Försäkringskassan 

Även under 2017 har PO kontaktats av uppdragsgivare som önskat stöd efter att deras rätt till 
sjukpenning plötsligt dragits in när Försäkringskassan gjort en ny bedömning av arbetsförmågan på 
ett sätt som känts främmande för både uppdragsgivare och läkare. Följderna har bland annat varit 
att uppdragsgivare behövt ansöka om försörjningsstöd i avvaktan på beslut under omprövning och 
överklagande, eller prövning i arbetsåtgärd. PO har tagit del av många berättelser som 
överensstämmer med medierapporteringen kring frågan under 2017.21  

Möten där personen i fråga tillsammans med läkare och representant från Försäkringskassan 
gemensamt planerar framåt, sker sällan för de uppdragsgivare PO träffar. Därmed uppstår risk att 
viktig information uteblir, eller att det inte blir tydligt vilken information Försäkringskassan 
efterfrågar för att fatta sina beslut. Vid flera tillfällen under året har PO hört läkare uttrycka att det är 

                                                           

21 https://www.svt.se/nyheter/inrikes/lo-rasar-mot-okade-avslag-pa-sjukpenning 

https://www.vk.se/1934476/forsakringskassan-forsvarar-rehabilitering-av-utmattade 

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/malin-forlorar-sjukpenningen-trots-kroniskt-trotthetssyndrom 

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/Xmae7/sluta-jaga-de-sjuka-forsakringskassan  

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/lo-rasar-mot-okade-avslag-pa-sjukpenning
https://www.vk.se/1934476/forsakringskassan-forsvarar-rehabilitering-av-utmattade
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/malin-forlorar-sjukpenningen-trots-kroniskt-trotthetssyndrom
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/Xmae7/sluta-jaga-de-sjuka-forsakringskassan
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svårt att skriva rätt och tillräckligt i de medicinska underlagen, varför gemensamma möten vore 
önskvärda. Alltmer tid har också fått avsättas till administrativt arbete istället för att träffa patienter. 
Dessa problem gäller ersättningsformerna sjukpenning, aktivitetsersättning och sjukersättning. 
Uppdragsgivare drabbas vidare av kontakter med läkare vars kunskaper i svenska är bristande, vilket i 
vissa fall leder till utebliven ersättning på grund av bristfälliga utlåtanden. Vi ser att uppdragsgivare 
drabbas av stor oro som i kombination med plötsligt indragen försörjning försvårar möjligheterna till 
återhämtning.  
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Reflektioner  

Under året har vi märkt att läkare uttrycker en viss hopplöshet när intyg och utlåtanden gång på gång 
inte bedöms tillräckliga av Försäkringskassan. Man kan fundera över vad det får för konsekvenser - 
vad används läkarnas tid till och hur drabbas uppdragsgivarna? 

Vidare har vi under året märkt en ökning av antal personer som söker sig till vår verksamhet. Det har 
resulterat i längre väntetid för ett första möte med PO. Det kan vara värt att reflektera kring vad 
ökningen beror på och om det har någon koppling till de brister som vi ser i samhällets stödsystem 
samt den rapporterade ökningen av psykisk ohälsa i landet. 

Vi har också funderat på i vilken utsträckning information lämnas om vårdgarantin. Hur kan man 
bevaka sin rätt till vård om kommunikationen med behandlande verksamheten brister på det sätt 
som vi har beskrivit i rapporten? 

I rapporten har vi beskrivit olika sorters brister. Vi frågar oss i vilken utsträckning dessa brister kan 
bero på okunskap hos den professionella kring ansvarsområde, gällande regelverk och i bemötandet 
av personer med psykiska funktionsnedsättningar. Kanske är det något som skulle kunna åtgärdas 
genom kompetensstärkande åtgärder? 

Många av de vi träffar har diffusa symtom och oförklarlig smärtproblematik vilket leder till 
upplevelser av att inte tas på allvar i vården. Under 2017 har vi fått tillfälle att fortbilda oss i PTSD 
och komplex PTSD vilket har lett till diskussion om huruvida det uppmärksammas i tillräcklig 
omfattning inom vården.  

Genomgående uppfattar vi en ständig oro hos många av de vi träffar kring deras vård- och 
myndighetskontakter. Många upplever att kontakterna saknar ett rehabiliterings- och 
återhämtningsperspektiv. Vi skulle gärna vilja se ett större fokus hos professionella på vad som 
möjliggör återhämtning för varje enskild person. 


