
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanfattning  
 

I ”Förordningen om statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med personliga ombud för  

Personligt ombud 

Verksamhetsrapport 2017 



Sammanfattning  
 
I ”Förordningen om statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med personliga ombud för 
personer med psykiska funktionsnedsättningar” (SFS 2013:522) ger verksamheten i uppgift att påtala 
systemfel och förbättringsområden. Verksamheten syftar även till att få myndigheter, kommuner och 
landsting att samverka utifrån den enskildes önskemål och behov ge underlag samt åtgärder som kan 
förebygga brister i fråga om att den enskilde kan få tillgång till samhällets utbud av vård, stöd och 
service. 
 

Regeringsbeslutet om landsomfattande verksamhet med personligt ombud möjliggör för 

kommunerna att frivilligt avgöra om sådana verksamheter ska inrättas. Verksamheten grundas 

därmed på kommunalt ansvar vilket innebär att kommunen ansvarar för att statsbidraget används 

för verksamhet med personligt ombud enligt Socialstyrelsen1 samt övriga villkor som utarbetats av 

Länsstyrelsen som även är den instans som utövar tillsyn. 

  

Inom verksamheter med personligt ombud ingår en ledningsgrupp med representanter från 

kommunen, landstingets specialistpsykiatri, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Patient-, 

brukar- och anhörigorganisationer ska erbjudas att delta i ledningsgruppen, i Göteborgs Stad deltar 

två representanter från brukarorganisationen NSPHiG (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i 

Göteborg och Västra Götaland) samt brukar/intresseföreningen SHEDO (ideell förening med syfte att 

sprida kunskap om ätstörningar och självskadebeteende). Ett syfte med ledningsgruppen är att ta 

emot de brister och goda exempel som verksamheten personligt ombud uppmärksammar för 

möjlighet till förändring genom att representanterna tar med sig dessa till sina respektive 

verksamheter.  

 

I år har vi fokuserat på följande områden: 

Tillgänglighet, delaktighet, rätten till högsta möjliga hälsa, utanförskap, kontinuitet, bemötande och 

kommunikation, samverkan, rehab koordinatorer, lagstiftning/regelverk, kontantprincipen, 

högkostnadsskydd, läkarintyg vid ansökan om sjukskrivning och sjukersättning samt vårdgarantin.  

Se Erfarenhetsrapporten för en fördjupning. Tillsammans med riksdagsledamot Shadiye Heydari (S) 

anordnade verksamhetschefen för Personliga ombud Bräcke diakoni och chefen för personliga 

ombud i Kronoberg, ett seminarium ”Psykisk ohälsa och vägen till ett bra liv” i Riksdagen den 22 

februari. Alain Topor, leg psykolog och docent vid Institutionen för socialt arbete vid Stockholms 

Universitet, Ingemar Ljungqvist, projektledare vid institutionen för socialt arbete vid 

Linnéuniversitetet, och Mårten Jansson, mobiliseringsansvarig vid NSPH (Nationell samverkan för 

Psykisk hälsa), deltog i seminariet. Presentationerna följdes av en paneldebatt där föreläsarna samt 

riksdagsledamöterna Emma Henriksson (KD), ordförande i socialutskottet och Anna-Lena Sörensson 

(S) vice ordförande i socialutskottet deltog. Seminariet var välbesökt med deltagare från riksdag, 

kommuner och idéburna organisationer, socialstyrelsen, länsstyrelsen, psykiatrin och 

brukarföreningar. 

 

Detta är ett exempel på hur personligt ombud är röstbärare för uppdragsgivarna, på nationell nivå 

utifrån det som de personliga ombuden ser i sin vardag. Verksamhetschefen har även varit inbjuden 

                                                           
1 ”Förordningen om statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med personliga ombud för vissa 
personer med psykiska funktionsnedsättningar” (SFS 2013:522) 



till Justitiedepartementet angående lagstiftningen om godeman- och förvaltarskap, som nu ses över, 

samt varit med Länsstyrelsen nationellt för att se över och kartlägga hur det ser ut i landet med 

ovanstående, även Riksrevisionen var närvarande under dessa möten. 
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Inledning  
 

I maj 2000 beslutade regeringen om att införa landsomfattande verksamhet med personligt ombud, 

för personer med psykisk funktionsnedsättning2. Personligt ombud vänder sig till personer från 18 år 

som till följd av psykisk ohälsa har psykiska funktionsnedsättningar. Dessa ska vara betydande och 

personen ska ha väsentliga svårigheter att utföra aktiviteter på olika livsområden.  

 

Personligt ombuds verksamhet syftar till att den enskilde ska 

 

1. få bättre möjligheter att påverka sin livssituation och vara delaktig i samhället 

2. få möjligheter att leva ett mer självständigt liv och få en förbättrad livssituation 

3. få tillgång till samhällets utbud av vård, stöd och service på jämlika villkor samt rådgivning och 

annat stöd utifrån sina egna önskemål och behov. 

 

PO finns för de kommuninvånare med psykiska funktionsnedsättningar som har störst behov av 

personligt stöd – i första hand genom olika samhällsinsatser; från hälso- och sjukvård, socialtjänst, 

socialförsäkring, arbetsmarknadsåtgärder mm. De personliga ombuden skall således vara en tillgång 

för personer med psykiska funktionsnedsättningar, inte en tillgång för kommunen eller regionen. 

 

Verksamheten har även i uppdrag att identifiera och påtala systembrister i samhället som berör 

målgruppen.  

 

Sedan 2002 har Bräcke diakoni bedrivit verksamheten med personligt ombud enligt avtal med 

Göteborgs Stad. Årligen upprättas en verksamhetsrapport samt en erfarenhetsrapport. I 

verksamhetsrapporten beskrivs organisation och arbetssätt. I erfarenhetsrapporten lyfts några av de 

iakttagelser som de personliga ombuden har gjort under året i kontakterna med de enskilda personer 

som de har mött.  

                                                           
2 ”Förordningen om statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med personliga ombud för vissa 
personer med psykiska funktionsnedsättningar” (SFS 2013:522) 
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Verksamhetens uppdrag 
 

Personligt ombuds målgrupp är personer som till följd av psykisk ohälsa har psykiska 

funktionsnedsättningar vilket medför väsentliga svårigheter att utföra aktiviteter på viktiga 

livsområden samt omfattande behov av vård, stöd och service. Verksamheten utgår från den 

enskildes upplevda behov, inte diagnoser eller sjukdomsbilder. Den övergripande uppgiften för ett 

personligt ombud (PO) är att bistå den enskilde så att hen kan återta kontrollen och makten över sitt 

liv. De personer som erhåller stöd från verksamheten kallas uppdragsgivare. Benämningen är ett sätt 

att förtydliga att arbetet utgår från den enskildes önskemål och behov. Arbetet tillsammans med 

uppdragsgivaren ska utmynna i upplevelse av högre livskvalitet och att rättigheter tillgodoses. PO 

arbetar på uppdrag av uppdragsgivaren och fungerar som ett redskap för att stärka personen till att 

få bättre tillit till sig själv och därmed få bättre kontroll och makt över sin vardag och sin livssituation. 

 

I verksamhetens uppdrag ingår, utöver att stödja personer med psykiska funktionsnedsättningar, att 

identifiera brister i välfärdssystemet och rapportera dessa. Samtliga PO dokumenterar händelser som 

kan betraktas som brister. Några av bristerna beskrivs i erfarenhetsrapporten. Även uppsökande 

verksamhet ska bedrivas för att uppdragagsgivare ska få kontakt med personligt ombud så att det 

kan möjliggöra en framtida kontakt. 

 

Personligt ombud inom Bräcke diakoni - på uppdrag av Göteborgs Stad 
Göteborgs Stad har sedan 2002, då verksamheten infördes i kommunen, avtal med Bräcke diakoni 

för personligt ombud. Nuvarande avtal gäller t o m 2017. Ett nytt beslut kom från Social resursnämnd 

22 november 2017. Social resursnämnd har beslutat om ett nytt avtal med Bräcke diakoni om 

personliga ombud för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Avtalet gäller från årsskiftet, 

när nuvarande avtal löper ut, och tre år framåt. Avtalet ingår i ett så kallat idéburet offentligt 

partnerskap (IOP). 

 

Bräcke diakoni bedriver non profit-verksamhet inom vård och omsorg. Inom Bräcke diakoni är 

verksamheten med personligt ombud organiserad inom det övergripande området ”Rehab och 

funktionshinder” och inom underliggande driftområde ”Psykiatri och daglig verksamhet”. Som enhet 

har personligt ombud tillgång till organisationens verksamhetsstöd och interna utbildningsprogram. 

Vidare involveras samtliga inom organisationen av mångfaldsarbetet på Bräcke diakoni. 

Arbetsklimatet ska präglas av respekt och acceptans där alla medarbetare tillsammans ska bidra till 

ett icke-diskriminerande synsätt och agerande. I det gemensamma arbetet kan förutsättningar och 

en bra grogrund för sunda värderingar skapas. Genom Bräcke diakoni har verksamheten med 

personligt ombud medlemskap i FAMNA, en rikstäckande intresseorganisation för non profit-

verksamheter. FAMNA är remissinstans i frågor som berör vård och omsorg.  

 

Verksamheten med personligt ombud leds av en verksamhetschef. Verksamheten består av 22 

personliga ombud, 6 män och 16 kvinnor, fördelade på 19 heltidstjänster och utgår från två kontor  

i olika delar av Göteborg. Samtliga PO har högskoleexamen eller likvärdig utbildningsnivå. Exempel 

på utbildning är socionom, sjuksköterska, arbetsterapeut och beteendevetare.  
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Kvalitetsarbete 
 

Kvalitetsfunktionen inom Bräcke diakoni 
Bräcke diakonis kvalitetsavdelning består av kvalitetschef, kvalitetsutvecklare, medicinskt ansvarig 

sjuksköterska (MAS), medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) samt socialt ansvarig samordnare 

(SAS), kvalitetssamordnare inom området Hälsa & vård, utvecklingssjuksköterska samt 

verksamhetskontroller.  

 

Avdelningen har som sin främsta uppgift att stödja organisationen i det systematiska 

utvecklingsarbetet genom att driva gemensamma och övergripande frågor inom kvalitets- och 

miljöområdet. Avdelningen bistår exempelvis i utvecklingen av ledningssystemet där egenkontroller, 

riskanalyser och avvikelsehantering tillsammans med omvärldsbevakning ingår som hörnstenar för 

att säkra att organisationen erbjuder insatser av god kvalitet och hög patientsäkerhet. Likaså 

genomför avdelningen årligen en Kvalitetsdialog med alla verksamheter för att strukturerat driva 

utvecklingen av kvalitetsarbetet framåt. Kvalitetsavdelningen har även i uppdrag att främja lärande 

och utveckling och erbjuder kompetensutvecklingsprogrammet Förbättringskraft i hela 

organisationen. 

 

Verksamheten med personligt ombud har under 2017 genomfört en Kvalitetsdialog vilket har 

resulterat i identifiering av utvecklingsområden inom verksamheten samt planering för fortsatt 

utvecklingsarbete med stöd av kvalitetsavdelningen. Resultatet visade att verksamheten har en 

mycket god kvalitet samt ett bra arbetssätt som är väl implementerat i verksamheten. Nytt 

datorsystem Sharepoint har påbörjats och kommer träda i kraft från 2018. 

 

Ledningssystem   
Under åren har rutiner för att säkerställa kvaliteten i arbetet för verksamheten etablerats och 

arbetet med ledningssystemet sker kontinuerligt. Verksamheten har under året fortsatt att utveckla 

och säkerställa arbetet med ovanstående. Exempel på ledningsdokument som arbetats med under 

2017 är etiska principer och barnperspektiv. Ledningsdokument och rutiner följs upp kontinuerligt på 

arbetsplatsträffar (APT). 

 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet är väl inarbetat på Bräcke diakoni och består av många delar.  

Medarbetarna är av stor vikt för att verksamheten ska utvecklas samt ha bra kvalité. 2016 

genomförde organisationen en medarbetarenkät. Resultatet var positivt och påvisade ett gott 

samarbete i arbetsgruppen, ett gott ledarskap och engagerade medarbetare. Verksamheten har följt 

upp resultatet under året. 

 

Kompetensutveckling 
Bräcke diakoni har en intern utbildningsenhet vid namn Speranza. Inom utbildningsenheten bedrivs 

introduktion för nyanställda samt erbjuds möjligheter till fortbildning i olika former. PO har tillgång 
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till professionell arbetsledning, metodhandledning och extern processhandledning. Nyanställda PO 

erbjuds även introduktionsutbildning via Socialstyrelsen. Två PO har genomfört Socialstyrelsens 

utbildning i år. Fyra PO har fått utbildning i Motiverande samtal via Göteborgsregionens 

kommunalförbund. Vi gästades av före detta riksdagspolitikern Siw Wittgren Ahl som berättade om 

arbetet i riksdagen, om hur en motion skrivs och om hur olika lagförslag kommer till. Vi fick även tips 

på hur vi ombud ska kunna påverka våra politiker. 

 

Verksamheten har under året genomgått fyra utbildningar: 

Våld i nära relation. Arrangerades av Dialoga, ett kompetenscentrum i Göteborgs Stad om våld i nära 

relationer. Det är en resurs för de som i sitt arbete möter barn, kvinnor och män som lever med våld i 

nära relationer.  Upplägget var på två halvdagar. Teman som belystes var; Vad är våld? (våld i nära 

relationer och mäns våld mot kvinnor, definitioner, omfattning, förklaringsmodeller), Våldsutsatthet 

och särskild utsatthet, Konsekvenser av våld, Uppbrottsprocess, Våldsutövande, Barns utsatthet, 

Konsekvenser av våld, Anmälningsskyldighet, Bemötande (respons och motstånd), Våga fråga, 

PTSD/Trauma togs upp och även våld i andra relationer än man/kvinna. Verktyg och resurser (ex 

FREDA och resurser i staden). Det var en mix av föreläsningar och gruppdiskussioner. 

 

Barnperspektiv vid två tillfällen. Gyllingen, Bojen och Utväg, var inbjudna för att delge sin syn på 

barnperspektivet. Tid avsattes för gruppdiskussioner, samt frågestund till respektive verksamhet. 

Genomgång av FN:s konvention om barnets rättigheter – Barnkonventionen. 

 

Tvångssyndrom. En föreläsning som hölls av Eva Sandberg från OCD-förbundet. 

 

Traumabehandling - den försummade försummelsen. Denna utbildning hölls av psykolog Hans 

Lindqvist. 

 

Förutom ovan har PO varit på flera föreläsningar kopplade till målgruppen. 

 

Klagomålshantering 
Samtliga nya uppdragsgivare ska informeras om hur synpunkter och klagomål kan lämnas in. 

Informationen finns på personligt ombuds hemsida samt på synliga anslagstavlor i verksamhetens 

lokaler.  

 

Under året har verksamheten tagit emot fyra klagomål varav två har berört avslut och två som har 

berört önskemål om att byta PO.  

 
Balanserade styrkort  
Inom Bräcke diakoni används balanserade styrkort, en modell för styrning och utveckling samt metod 

för planering och uppföljning av på vilket sätt ledning och medarbetare vill styra en verksamhet. 

Inom modellen upprättas, utifrån målsättningar, aktiviteter som planeras genomföras under 

kommande år. Under 2017 har målen gällt:  
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Dialogmöten två gånger per år med möjligheter för uppdragsgivare att framföra synpunkter på PO:s 

verksamhet, PO:s erfarenhetskonferens, seminarium i Riksdagen, utbildning kring trauma, diskussion 

under två tillfällen i processgrupper om teman "Etiska principer" och ”Barnperspektivet", dialog med 

ledningsgruppen för att utveckla metoder för arbetet med systembrister och för att öka ombudens 

upplevelse av att det arbete de utför gör skillnad, informera om PO på Komvux och 

Socionomprogrammet på Göteborgs universitet. Verksamheten har under året genomfört de 

aktiviteter som knutits till dessa mål och uppfyllt målen.  

 

Arbetssätt/metod 
 

Personligt ombud 
Formuleringar som används i verksamheten är exempelvis ömsesidighet, jämbördighet, en 

horisontell relation, fokusering på möjligheter och det friska, ett rehabiliterande perspektiv, 

empowerment, MI, stödja och uppmuntra. Bräcke diakonis vision om ett medmänskligare samhälle 

innefattar även verksamheten med personligt ombud. Detta innebär en vilja att bidra till ökad 

medmänsklighet och befästa människors lika värde i vårt samhälle. 

 

 Personligt ombud är ett stöd i vardagen för den som har en omfattande och långvarig psykisk 

funktionsnedsättning.  

 Syftet är att hjälpa personen, uppdragsgivaren, att få den service och de insatser hen kan 

behöva.  

 Det personliga ombudet kan till exempel följa med personen till läkare och/eller vara ett stöd 

vid kontakter med olika myndigheter. 

 Det personliga ombudet är en hjälp till hjälpen. 

 Den som behöver ett personligt ombud kan själv kontakta oss, men även anhöriga, 

myndigheter eller andra kan hjälpa till att förmedla kontakten.  

 De personliga ombuden arbetar även uppsökande.  

 Det är bara personen själv som avgör om hen vill ha ett personligt ombud. 

 Personen gör tillsammans med ombudet upp en plan över vilket stöd som behövs.  

 Personligt ombud är kostnadsfritt för den enskilde.  

 Personligt ombuds tjänster är ingen rättighet, vilket innebär att det personliga ombudet kan 

säga nej till vissa uppdrag.  

 Personligt ombud har tystnadsplikt. 

 Vad som ska dokumenteras beslutas tillsammans med uppdragsgivaren och dokumentationen 

överlämnas till denne (eller förstörs) efter avslutad kontakt. 

Arbetet innebär att tillsammans med uppdragsgivaren skapa en förbättring av hens livssituation.   

Av den anledningen är det viktigt att stärka den enskilde så att personen får makt över beslut och 

handlingar som rör hens liv. Att ha makt och kontroll över den egna vardagen är en viktig 

förutsättning för att kunna återhämta sig. För att stärka den enskilde arbetar PO på olika sätt, så som 
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att följa med som stöd vid möten hos sjukvård eller myndigheter, och att telefonkontakter i 

möjligaste mån genomförs tillsammans med hjälp av högtalartelefon. 

 

PO beaktar barnperspektivet i kontakter med uppdragsgivare som har barn, genom att stödja till att 

söka stöd för föräldraförmåga vid behov. PO informerar även om stödverksamheter riktade till barn 

vid behov, exempelvis Gyllingen. PO anmäler misstankar vid oro om att barn far illa till socialtjänsten. 

En anmälan är gjord under året.  

 

På det individuella planet arbetar PO med empowerment som grundmetod och förhållningssätt. 

Empowerment är en evidensbaserad delaktighetsmodell som kan beskrivas både som en process och 

ett resultat som fokuserar på egenmakt och lösningar i stället för hinder och problem. Utifrån den 

enskildes egen kraft, egenkontroll och egna medvetna val utformas ett mer självständigt liv. Målet är 

att man som uppdragsgivare stärks efter att man har fått kontakt med PO. 

 

Fristående från myndigheter 
Ett PO från Bräcke diakoni arbetar på uppdrag av den enskilde och helt fristående från myndigheter. 

Samarbete och kontakter med myndigheter sker endast med uppdragsgivarens medgivande. 

Kontakten med PO bygger helt på frivillighet från uppdragsgivarens sida. 

 

Brukarinflytande  
Brukarinflytande innebär ett sätt att tänka och medför en attitydförändring i verksamheten. 

Brukarmedverkan utmanar och förändrar etablerade tanke- och arbetssätt. Brukarmedverkan ökar 

medvetenheten om egna och andras fördomar och motverkar stigmatisering. PO arbetar aktivt med 

frågan. Verksamheten har brukardialoger, brukardeltagande på seminarium, utbildningstillfällen och 

erfarenhetskonferensen. Arvodering utgår till brukare som är med på konferenser och seminarium.  

 

Brukarorganisationer 
Verksamheten med personligt ombud har kontakt och samarbete med flera brukarorganisationer. 

Det vanligaste sättet till kontakt är att PO tar initiativ till minst en årlig träff med representanter från 

organisationens styrelse eller att PO medverkar vid ett medlemsmöte. Syftet med dessa träffar är att 

öppna upp för samarbete, föra en dialog samt ömsesidigt informationsutbyte. Det är viktigt för 

verksamheten att ha kännedom om vilken resurs som brukarorganisationerna kan vara för 

uppdragsgivare, det är även ett betydelsefullt forum att sprida information om möjligheten till 

kontakt med PO. Det långsiktiga målet med kontakterna med brukarorganisationerna är att med 

gemensamma krafter kunna belysa livsvillkoren för personer som lever med psykisk ohälsa och på 

sikt kunna skapa bättre förutsättningar för återhämtning. 

 

Under året har dialoggruppen som skapades förra året av uppdragsgivare samt fyra PO, som träffas 

en gång i månaden två timmar. Gruppens syfte är att hitta mottagare till uppdragsgivarnas 

berättelser och att stärka den enskilde att få sin röst hörd. Det har lett till att Patientnämndens 

ordförande och vice ordförande kom på ett möte och träffade gruppen. Patientnämnden var 

intresserade av att få höra uppdragsgivarnas berättelser om vården i Göteborg. Intresset från 
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nämndens sida var att de årligen kommer att träffa uppdragsgivarna med stöd av de personliga 

ombuden. I det arbetet är brukarorganisationerna en viktig del. Syftet med gruppen är att undersöka 

vilka metoder som finns för brukarinflytande/brukarsamverkan och att se vilket som kan fungera 

inom verksamheten för personligt ombud.  

 

Erfarenhetskonferens 
Varje år anordnas en erfarenhetskonferens vars syfte är att belysa ett särskilt tema.  

Årets konferens genomfördes 30 mars med temat ”Psykisk ohälsa och fattigdom”. Deltagare 

innefattade representanter från Länsstyrelsens enhet för Social hållbarhet Ylva Freden Engvall, 

NSPHiG, Jenny Ahto och Mary-Anne Jakobsson, Budget och skuldrådgivare Göteborgs Stad, Per-

Christian Stene, Samordningsförbundet DELTA, Christian Brunsson, Projektledare Linnéuniversitetet, 

Institutionen för socialt arbete, Ingemar Ljunqvist och Jerry Bylund. Dagen avslutades med 

reflektioner och en blick in i framtiden av Social resursnämnds ordförande Marina Johansson (S) samt 

ovanstående. 
 
Kontakter och forum under 2017 
Samverkanspartners under året 
PO har kontinuerligt kontakt med verksamheter som har gemensamma syften och arbetssätt. Några 

av de samarbetspartners som PO har haft kontakt med under året, Störningsjouren, HSB Nabo, 

Stödteamet Västra Göteborg, Psykosociala teamet Angered, Mobila Resursteamet samt Mobila 

Fältteamet inom Social resursförvaltning, Kyrkans psykiatrinätverk, Stadsmissionen, Stiftelsen 

Gyllenkroken, Fontänhuset, Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH), Riksförbundet för mental 

hälsa (RSMH) samt Göteborgs rättighetscenter. Verksamheten har även besökts av enskilda 

riksdagsledamöter. Myndigheten för Delaktighet var på besök, generalsekreterare Malin Ekman 

Aldén höll ett seminarium på eftermiddagen i samverkan med driftområdet Psykiatri Bräcke diakoni 

på Arena 17, inbjudna gäster var brukare, tjänstemän samt politiker. Seminariet var fullbokat.  

 

Verksamheten har nätverk med andra verksamheter med personligt ombud i landet för att utveckla 

gemensamma metoder och dokument. Erfarenhetsutbyte sker med Kronobergs läns verksamhet 

med personligt ombud kontinuerligt. Bräcke diakoni medverkar vidare till att PO blir delaktiga i 

regionala och nationella nätverk med andra verksamheter med personligt ombud i landet. 

 

Instanser/myndigheter som personligt ombud har kontakt med     
I arbetet för och tillsammans med uppdragsgivare har PO ett upparbetat kontaktnät. För att belysa 

bredden av kontakter i samband med uppdrag ges här några exempel. Vid sidan av kontakter med 

socialtjänsten, specialistpsykiatrin, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen innefattas även  

brukarorganisationer, Stadsmissionen, Förvaltningsrätten, Kammarrätten, Polisen, Migrationsverket, 

Patientnämnden där ordförande Carina Liljesand (L) och vice ordförande Dragan Dobrimirovic (S) 

kom till verksamheten och förde en dialog med de uppdragsgivare som är med i 

dialog/brukarinflytandegruppen. Andra verksamheter: Socialstyrelsen, Budget- och 

skuldrådgivningen, Brukarstödcentrum, Tingsrätten, Sveriges kommuner och landsting, Kronofogden, 

Skatteverket, Inspektionen för vård och omsorg, Överförmyndarförvaltningen, Förvaltarenheten, 
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Inspektionen för socialförsäkringen, enskilda politiker i riksdagen och regionpolitiker i specifika 

frågor.  

 

Det sker även att professionella inom olika verksamheter kontaktar PO för att rådgöra kring hur de 

ska gå vidare i kontakten med sina klienter/patienter/brukare.  

 

Referens- och samverkansgrupper      
Verksamheten för personligt ombud är representerad i flera viktiga nätverk som rör frågor gällande 

livsvillkoren för personer med psykisk funktionsnedsättning. Nätverken är oftast sammansatta av 

personer från flera myndigheter och verksamheter som i sitt arbete träffar personer med psykisk 

funktionsnedsättning. Nätverken träffas ca två gånger om året för informations- och 

erfarenhetsutbyte, som exempel kan nämnas referensgrupper på aktivitetshus, kyrkans 

psykiatrinätverk, samverkansgruppen Nordost samt nätverk via samordningsförbunden. Två PO och 

en uppdragsgivare deltar även i en arbetsgrupp om regional brukar- och närstående-

medverkansstruktur kring patienter med psykisk ohälsa. PO har lagt märke till att det ibland saknas 

brukarrepresentanter i nätverken, vilket påtalats och som har lett till förändring i flera fall.  

 

Uppsökande verksamhet 
Uppstarten för uppdraget föregås av en aktivt uppsökande verksamhet – en viktig del av 

verksamheten där PO systematiskt arbetar för att informera om verksamheten och få kontakt med 

personer som inte själva tar kontakt med PO. PO arbetar uppsökande genom att bland annat aktivt 

uppsöka arenor där personer ur målgruppen vistas så som kommunala verksamheter, exempelvis de 

fyra aktivitetshusen i staden, medborgarkontor, bibliotek men även intresseorganisationer, 

föreningar och religiösa samlingsplatser så som kyrkor och moskéer. De personliga ombuden sprider 

på så vis information om verksamheten, medverkar på informationsträffar med andra verksamheter 

och genomför olika föreläsningsuppdrag. Ett annat sätt att nå personer inom målgruppen är att 

verksamheten med personligt ombud blir känd inom de organisationer och myndigheter som möter 

personer med psykisk funktionsnedsättning. Detta görs genom regelbundna träffar och deltagande i 

nätverk. Verksamheten marknadsförs även i lokaltidningar samt sociala medier så som Facebook och 

Instagram. Verksamheten har även en egen hemsida. 

 

Det är av betydelse att PO även deltar i sammanhang där människor möts utifrån andra behov och 

roller än att man har en psykisk funktionsnedsättning. Ett exempel på ett sådant sammanhang är 

Hälsoteket där vi bedriver uppsökande verksamhet. PO deltar även i nätverk med myndigheter, 

anhörigkonsulenter, diakoner och vårdpersonal. När det gäller att sprida information och skapa 

dialog är samarbetet med anhöriga viktigt. Verksamheten har därför även kontakt med 

anhörigcentrum. För mer information om marknadsföring, se bilaga 2. 

 

Tillgänglighet  
En betydande del i arbetet att nå personer är att arbeta med verksamhetens tillgänglighet och 

möjliggöra kontakt på olika sätt för att möta olika personers behov. Verksamheten är tillgänglig per 

telefon mellan 09.00 - 15.00 varje vardag, övrig tid finns möjlighet att lämna meddelande via 
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telefonsvarare och e-post. Verksamheten erbjuder även möjligheten att kommunicera via sms vilket 

är uppskattat av många uppdragsgivare. 

 

En viktig tillgänglighetsfråga för personer med psykisk funktionsnedsättning är möjligheten att mötas 

där det fungerar bäst för uppdragsgivaren. Svårt att lämna sin lägenhet eller inte våga släppa in 

någon i sitt hem ska inte utgöra hinder för att träffa PO.  

 

Då många söker information på internet rörande frågor om den egna hälsan är det viktigt att se över 

att det finns tydlig och tillgänglig information om PO där. Information om personligt ombud finns på 

1177.se. På Bräcke diakonis hemsida finns utförlig information under fliken ”Personligt ombud”, bl a 

under rubriken ”Vanliga frågor och svar”. Tanken är att det ska bli enklare för den enskilde att få en 

klar bild av vad kontakten med PO kan innebära.    

 

På Bräcke diakonis hemsida finns även information om personligt ombud på tio olika språk.  

Under 2017 har PO fortsatt att vara aktiva på Facebook och har även skapat ett konto på Instagram 

för att öka tillgängligheten och förhoppningsvis nå fler personer. 

 
Personligt ombud under 2017 
Under året har totalt 600 uppdragsgivare tagit del av verksamheten för personligt ombud i Göteborg. 

I snitt har PO, per heltidstjänst, kontakt med cirka 32 uppdragsgivare under ett år. 240 

uppdragsgivare har avslutats under året.  

 

360 uppdragsgivare var aktuella vid årsskiftet. Antalet uppdragsgivare har ökat under året har det 

funnits kö i verksamheten detta är en trend över hela landet, detta beror på att stadens invånare 

växer samt att byråkratin inom de myndigheter uppdragsgivaren har kontakt med blir så komplex 

och svårtillgänglig. Behovet ökar då av att få ett PO som kan stödja i den processen, och som under 

tiden, i väntan på, blir en kontinuitet och trygghet. Inom de professioner i verksamheter som UG har 

behov av är det ofta stora personalomsättningar beroende på olika skäl, vilket blir sårbart för den 

enskilde och efterfrågan av PO likaså. Vi har en prioriteringsordning när kö uppstår: 1. UG med barn 

samt 2. Risk för vräkning. Nedan redovisas ålders- och könsfördelning. Siffrorna gäller för 

verksamheten i hela Göteborg. Differentierad statistik redovisas separat, se bilaga 1. 

 

Åldersgrupp Kvinnor Män Annat Totalt 

18 – 29 år 72 38 3 113 

30 – 39 år 96 65 1 162 

40 – 49 år 88 57  145 

50 – 59 år 83 41  124 

60 – 64 år 20 15  35 

65 år –  14 7  21 

Totalt 373 223 4 600 
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Var finns Personligt ombud? 
 

De personliga ombuden är organiserade i två grupper utifrån geografiska områden. Verksamheten 

utgår från två kontors- och möteslokaler. En möteslokal finns också tillgänglig på Bräcke diakonis 

område på Hisingen. 
 

Under 2017 såg det ut på följande sätt:  

 

Kontoret på Marklandsgatan 3 vänder sig till:  

Centrum, Majorna- Linné (sex PO)  

Västra Göteborg, Askim-Frölunda-Högsbo (fem PO)  

 

Kontoret på Norra Ågatan 10B vänder sig till:   

Angered, Östra Göteborg, Örgryte-Härlanda (sju PO)  

Lundby, Norra Hisingen, Västra Hisingen (fyra PO)   

Verksamhetschefen (0,25 % PO) 

 

Verksamhetschef 

Anna-Lena Slibar 

Edvard Rodhes väg 36 

418 04 Göteborg 

Tel: 031-21 72 15 

E-post: anna-lena.slibar@brackediakoni.se 

http://www.brackediakoni.se/personligt-ombud/ 

 

 Facebook: Personligt ombud Göteborg 

 Instagram: @personligtombudgoteborg 

mailto:anna-lena.slibar@brackediakoni.se
http://www.brackediakoni.se/personligt-ombud/

