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Inledning 

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

personer med psykisk funktionsnedsättning1. 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 inom olika livsområden.  

Personlig ombudsverksamhet 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. 
 

Personligt ombud 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. 

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

personer med psykiska funktionsnedsättningar” (SFS 2013:522) ges 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. 

Personligt ombud i Göteborg 

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

verksamheten Personligt ombud Göteborg organiserad inom det övergripande området ”Rehab och 

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

Sedan januari 2018 har Personligt ombud en överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap 

(IOP) med Social resursförvaltningen-Göteborgs stad.  Det finns en styrgrupp med representanter 

från Bräcke diakoni och Social resursförvaltning som träffas två gånger per år. 

Avtalet gäller 2018-01-01-2020-12-31, med möjlighet till förlängning efter 24 månader, som kan ske 

vid flera tillfällen.  

 

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

personer med psykiska funktionsnedsättningar” (SFS 2013:522) 
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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. Verksamheten har även i uppdrag att identifiera och påtala systembrister 

i samhället som berör målgruppen. De rapporteras årligen till Länsstyrelsen som i sin tur rapporterar 

till Socialstyrelsen, där det finns en beredningsgrupp som årligen sammanfattar de systemfel som 

identifierats till regeringen. 

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). 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. 

 

Fokusområden i år 

I årets rapport har vi fokuserat på psykiatrisk vård, boendestöd, godmanskap, Försäkringskassan och 

Arbetsförmedlingen. Vi vill särskilt uppmärksamma det glapp vi ser, mellan de förväntningar på vård 

och stöd som formuleringar i lagstiftning och riktlinjer väcker och den verklighet vi möter. De 

perspektiv vi utgår från är brister gällande tillgänglighet, delaktighet, samverkan, kommunikation, 

bemötande, kontinuitet och tillit. Vi har även tittat på hur många uppdragsgivare som står inför 

vräkningshot, vilket var 17 personer. Detta är ett område som vi kommer lägga till i vår statistik 

under 2020. 

Sammantaget riskerar allt detta att leda till utanförskap och försämrad möjlighet till återhämtning 

för de personer med psykiska funktionsnedsättningar som vi stödjer. Och oron blir tyvärr större med 

tanke på pågående nedskärningar inom välfärdssystemet. 

Se Erfarenhetsrapporten 2019 för en fördjupning.  

Sänder även med bilagor: 

Differentierad uppdragsgivarstatistik på respektive stadsdel. se bilaga 1. 

Redovisning av aktiviteter/marknadsföring Personligt ombud 2019. se bilaga 2.       
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Verksamhet 

Verksamhetens uppdrag 
Som enhet har Personligt ombud tillgång till verksamhetsstöd inom organisationen 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 medlemskap i FAMNA, en rikstäckande intresseorganisation för non profit-

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

Kvalitetsfunktionen inom Bräcke diakoni 
Bräcke diakonis kvalitetsavdelning består av kvalitetschef, verksamhetsutvecklare, medicinskt 

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

samordnare (SAS) och kvalitetssamordnare inom området Hälsa & vård. 

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

arbetet 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 2019 genomfört en kvalitetsdialog. Inom Personligt 

ombud finns det två kvalitetsombud. De deltar i ett kvalitetsnätverk som samordnas av kvalitets-

avdelningen. 

Kvalitetsdialogen resulterade 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 bra arbetssätt som är väl implementerade i 

verksamheten. Nytt kvalitetsledningssystem har införts under 2019. 

Ledningssystem   

Under åren har rutiner för att säkerställa kvaliteten i verksamhetens arbete etablerats och 

utvecklingen av ledningssystemet sker kontinuerligt. Exempel på ledningsdokument som arbetats 

med under 2019 är förhållningssätt i mötet med uppdragsgivare baserat på metoden empowerment, 

vägledning av suicidnära uppdragsgivare, vägledning vid våld och utsatthet i nära relationer, och 

avslut med uppdragsgivare. De ledningsdokument och rutiner som finns 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 kvalitet. 2019 bildades 

en lokal arbetsmiljögrupp med medarbetare, skyddsombud och verksamhetschef.  



Verksamhetsrapport 2019 – Personligt ombud, Bräcke diakoni 

 

7 

 

Kompetensutveckling 

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

bedrivs introduktion för nyanställda samt erbjuds möjligheter till fortbildning i olika former. Under 

2019 har de personliga ombuden genomgått följande utbildningar och seminarium. Våga Fråga, 

Suicidprevention, Delat beslutsfattande, Regnbågsfamiljer i väntan, Utbildningsdag om hatbrott, 

Mäns heder om hedersrelaterat våld och förtryck, Spelberoende, Normmedvetet arbetssätt i 

brukarnära verksamheter och Hur kan vi bättre bemöta migranter med psykisk ohälsa. 

 

Arbetssätt/metod 

Personligt ombud 

Verksamheten med personligt ombud leds av en verksamhetschef. Verksamheten består av 21 

personliga ombud, 6 män och 15 kvinnor, fördelade på 19 heltidstjänster och utgår från två kontor 

i olika delar av Göteborg. Samtliga Personliga ombud har högskoleexamen eller likvärdig utbildnings-

nivå. Exempel på utbildning är socionom, sjuksköterska, arbetsterapeut och beteendevetare. 

Ett Personligt ombud från Bräcke diakoni arbetar på uppdrag av den enskilde och helt fristående från 

myndigheter. Samarbete och kontakter med myndigheter sker endast med uppdragsgivarens med-

givande. Kontakten med Personligt ombud bygger helt på frivillighet från uppdragsgivarens sida. 

Huvudsakliga arbetsuppgifter för ett Personligt ombud är att tillsammans med uppdragsgivaren 

identifiera och formulera hens behov av vård, stöd och service. Arbetsmetoden är empowerment 

som avser och syftar till att öka graden av självbestämmande hos den enskilde. Det är en process att 

bli starkare och mer självsäker, särskilt när det gäller att kontrollera sitt liv och hävda sina rättigheter 

och som leder till ett ökat självförtroende. Motiverad intervju (MI) är också en metod som används. 

Metoden bygger på att man håller i åtanke och accepterar att människor som behöver förändra sitt 

beteende har varierande förutsättningar och vilja till förändring . Bräcke diakonis vision om ett 

medmänskligare samhälle innefattar även verksamheten Personligt ombud. Detta innebär en vilja att 

bidra till ökad medmänsklighet och befästa människors lika värde i vårt samhälle. 

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 hand-

lingar 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 Personligt ombud på olika sätt, så som 

att följa med som stöd vid möten hos sjukvård eller myndigheter, och att telefonkontakter i 

möjligaste mån genomförs tillsammans med hjälp av högtalartelefon.  

Personligt ombud beaktar barnperspektivet i kontakter med uppdragsgivare som har barn, genom 

att till exempel stödja till att söka stöd för föräldraförmåga. Personligt ombud informerar även om 

stödverksamheter riktade till barn vi, exempelvis Gyllingen. Personligt ombud anmäler misstankar vid 

oro om att barn far illa till socialtjänsten. Tre anmälningar är gjorda under året. 
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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 

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 Personligt ombud.  

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 Personligt ombud där. Information om personligt 

ombud finns på 1177.se. På Bräcke diakonis hemsida finns utförlig information under fliken 

”Personligt ombud”, 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 Personligt ombud kan innebära.    

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

Under 2019 har Personligt ombud fortsatt att vara aktiva på Facebook för att öka tillgängligheten och 

förhoppningsvis nå fler personer. 

Vi ser även att vår verksamhet har fortsatta förbättringsområden inom tillgänglighet. Det är ett 

område vi fortsätter att fokusera på internt. 

 

Kontakter 2019 

Under året har totalt 585 uppdragsgivare i hela Göteborg tagit del av verksamheten för personligt 

ombud i Göteborg. I snitt har ett Personligt ombud, per heltidstjänst, kontakt med cirka 31 upp-

dragsgivare under ett år. 238 uppdragsgivare har avslutats under året.  

347 uppdragsgivare var aktuella vid årsskiftet 2019/2020. Antalet uppdragsgivare har ökat och under 

året har det funnits kö i verksamheten. Detta är en trend över hela landet som beror på att stadens 

invånare ökar i antal samt att byråkratin inom de myndigheter uppdragsgivaren har kontakt med blir 

mer komplex och svårtillgänglig. Behovet ökar då av att få ett personligt ombud som kan stödja i den 

processen, och som under tiden, blir en kontinuitet och trygghet. Inom de professioner i 

verksamheter som uppdragsgivaren har behov av är det inte sällan stora personalomsättningar, det 

ökar sårbarheten för våra uppdragsgivare och behovet av personliga ombud.   

Differentierad statistik redovisas separat, se bilaga 1.   
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Uppdragsgivare                                                                                                                                                                                  

Antal uppdragsgivare som fått stöd av personligt ombud 2019.     

   Kvinnor Män   

Totalt antal uppdragsgivare 374 211 

därav mellan 18 och 29 år 62 39 

därav mellan 30 och 49 år 187 115 

därav mellan 50 och 64 år 106 51 

därav 65 år och över 16 9 

 

Antal nya uppdragsgivare  165 91 

därav mellan 18 och 29 år 29 19 

därav mellan 30 och 49 år 85 53 

därav mellan 50 och 64 år 39 18 

därav 65 år och över 12 1 

 

Antal avslutade uppdragsgivare 153 85 

därav mellan 18 och 29 år 28 17 

därav mellan 30 och 49 år 79 44 

därav mellan 50 och 64 år 37 23 

därav 65 år och över 9 1 

 

 

  



Verksamhetsrapport 2019 – Personligt ombud, Bräcke diakoni 

 

10 

 

Uppdragsgivare med hemmavarande barn 

   Kvinnor           Män     

Antal uppdragsgivare som, helt eller delvis, har 
hemmavarande barn under 18 år2 vilka är kända för 
verksamheten. 

96 46 

                                                                         
 

Kontakt med verksamheten  

Ange orsaken/orsakerna till att nya uppdragsgivare tar kontakt med verksamheten. Ange antalet 

orsaker. 

Flera orsaker kan anges per person. 
  

Kontaktorsak             Kvinnor  Män 

Ekonomi 36 18 

Bostad 23 23 

Sysselsättning 24 22 

Struktur i vardagen 15 11 

Stöd i kontakten med myndighet 112 50 

Stöd i kontakten med sjukvården 56 35 

Annan orsak 

Överklagningar, samordna insatser, rådgivning, personligt 
stöd, annat. 

 

114 53 

 

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 Personligt ombud.  

 

2 Inkluderar även barn till maka/make/reg. partner/sambo som är hemmavarande hos klienten.  
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Samskapande 

Brukarundersökning 

Personligt ombud genomför regelbundet brukarundersökningar för att säkerställa att verksamheten 

håller en god kvalitét. Under 2019 genomfördes en brukarundersökning, dels i form av en enkät, dels 

i form av intervjuer med ett antal uppdragsgivare.  

Brukarenkäten 

Under februari 2019 anlitade Personligt ombud på Bräcke diakoni Improveit, en extern utförare av 

brukarundersökningar. Enkäter lämnades personligen eller skickades per post till våra 

uppdragsgivare. Förutom frågorna i enkäten fanns möjlighet att lämna synpunkter på verksamheten. 

På en skala 0 – 10 visade enkäten på en brukarnöjdhet på 9,4. 

Bland det som uppdragsgivarna var särskilt nöjda med kan nämnas följande:  

”Alltid vänlig, respektfull och hjälpsam. Känner ett stort förtroende (för mitt ombud). Mycket bra 

kunskap som rör Försäkringskassan och andra myndigheter.” 

”Att de kan kontakta myndigheter och förklara mina frågor till dem.” 

”Att de (ombuden) visar medlidande och respekt samt förståelse för min situation. Att de är måna 

om fortsatt kontakt och uppföljning.”  

Några förslag på förbättringar: 

”Att det fanns mer resurser så att väntetiden att få ett PO blev kortare.” 

”Jag hade aldrig skaffat en PO om min vän inte hade tipsat om det. Sjukvården och socialtjänsten 

(t.o.m. FK) borde informera om det konstant, om samhällets behandling av psykiskt sjuka ska 

fortsätta som idag.” 

Intervjuundersökningen 

Undersökningen genomfördes av en brukarrevisionsgrupp från Social resursförvaltning i Göteborgs 

Stad, fristående från Personligt ombud. De tog fram frågorna till intervjuerna, genomförde dessa 

samt sammanställde och kommenterade resultatet. Sammanlagt genomfördes 15 intervjuer. 

Resultatet visade på att respondenterna var nöjda med mycket av Personligt ombuds arbete men att 

det också fanns utrymme för förbättringar. 

När det gällde området ”Hänsyn och omtanke” framkom bland annat följande: 

En majoritet av respondenterna menade att ombuden aldrig gjort dem ledsna eller fått dem att må 

dåligt.  ”…ombudet får mig att tänka till, de vänder på frågan, ombudet ger mig ett annat 

perspektiv”.  
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De flesta respondenter uppgav att de vågade säga till om något var fel.  ”…det är lyhört och finns en 

öppenhet, ombudet ger återkoppling, ombudet säger ”kör jag på för fort så stoppa mig”, och de 

ringer tillbaka med en gång om jag hört av mig om något.” 

13 av 14 respondenter tyckte att ombuden tog hänsyn till kroppsspråket samt dagsformen. ”De kan 

bryta ett möte, de har ögonkontakt och de accepterar mig som jag är”. En respondent menade att 

”…ombudet bara kör på och kör över mig, bryter möten för snabbt och jag får ingen återkoppling”. 

9 av 12 respondenter tyckte att de blev bekräftade. ”De (ombuden) kommer ju hem till mig det är 

bekräftelse, ombudet är engagerad och bryr sig, ombudet kommer ihåg personliga händelser jag 

berättat och delar min glädje och framgångar”.  

3 av 12 uttryckte missnöje med sitt ombud. ”Ombudet kommer inte ihåg och kör på för snabbt”.  

När det gällde frågor kring tillit uppgav 10 av 12 respondenter uppgav att de kände sig trygga med 

sitt ombud. ”De lyssnar, de stöttar, ombudet är lugnt, förstår och är kompetent, har bidragit till 

mycket” och ”är flexibla”. Två respondenter sade att de inte känner sig inte trygga.  

Brukarinflytande  

Att ge brukarna inflytande innebär nya sätt att tänka och skapar en attitydförändring i verksamheten. 

Det utmanar och förändrar etablerade tanke- och arbetssätt, ökar medvetenheten om egna och 

andras fördomar och motverkar stigmatisering. Personligt ombud arbetar aktivt med samskapande 

genom brukardialoger, seminarier, utbildningstillfällen och vår erfarenhetskonferens. Arvode utgår 

till de brukare som är med på konferenser, seminarium eller får liknande uppdrag. Och i år anlitade vi 

en av våra uppdragsgivare att fotografera omslaget på vår erfarenhetsrapport.  

Brukarorganisationer 

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

Den vanligaste vägen till kontakt är att Personligt ombud tar initiativ till minst en årlig träff med 

representanter från brukarorganisationens styrelse eller att Personligt ombud 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 Personligt ombud. 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. 

Dialoggrupp  

Under 2019 har dialoggruppen/uppdragsgivarinflytandegruppen som består av tre personliga 

ombud, erbjudit deltagare på aktivitetshusen i Göteborg att träffa oss för erfarenhetsutbyte. Vi har 

träffats vid två olika tillfällen under hösten på Aktivitetshuset Hisingen. Vi ville ta del av deltagarnas 

erfarenheter av kontakter med vården, kommunens hjälp och stödinsatser, Försäkringskassan, 

arbetsförmedlingen, skatteverket, hyresvärdar med flera. Hur har deltagarna upplevt att det har 

fungerat? Hur skulle dom vilja att det var? Och slutligen vad skulle behövas för att det ska fungera. 
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Erfarenhetskonferens  

Varje år anordnas en erfarenhetskonferens vars syfte är att belysa ett aktuellt tema. Årets konferens 

genomfördes 13 maj med temat ”Återhämtningens vägar - vad gör skillnad?”. Föreläste gjorde Alan 

Topor, docent, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet med rubriken ”Vad hjälper i 

återhämtningsprocessen? Hur kan professionella bidra? Personligt ombud presenterade då också sin 

Erfarenhetsrapport för 2018. Det var stort intresse för konferensen och högt deltagande.  

Presentation av erfarenhetsrapporten  

Den 10 juni bjöd Personligt ombud in till en dialog och presentation av vår årliga Erfarenhetsrapport 

på Arena: Första Lång. (Arena: Första Lång är en mötesplats i Göteborg för samtal, kunskapsutbyte, 

innovation och organisering för hem, trygghet och samhällsutveckling.) 

Vi beskrev då de brister som vi, tillsammans med de personer vi stödjer, möter i dagens 

välfärdssystem. Vi belyste även vad det får för konsekvenser i uppdragsgivarens vardag. Vårt syfte 

var att få till ett samtal och inge hopp kring förbättringsmöjligheter för de uppdragsgivare vi möter 

och deras stödfunktioner i samhället. Medverkade gjorde, förutom Personligt ombud, också 

personer med egen erfarenhet. Bland annat föreläste Ulrika Selenius om vikten av gott bemötande. 

Deltagare var tjänstemän för de olika myndigheter som målgruppen kommer i kontakt med, 

brukarorganisationer, samt våra uppdragsgivare. 

 

Kontakter och forum under 2019 

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, 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).   

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

gemensamma metoder och dokument. Erfarenhetsutbyte sker med Uppsala och 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     

Skatteverket, Inspektionen för vård och omsorg, Överförmyndarförvaltningen, Förvaltarenheten, 

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.  
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Referensgrupper och nätverk 

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.   

Uppsökande verksamhet 

Uppstarten för uppdraget föregås av en aktivt uppsökande verksamhet, en viktig del av 

verksamheten där Personligt ombud systematiskt arbetar för att informera om verksamheten och få 

kontakt med personer som inte själva tar kontakt med Personligt ombud. Personligt ombud arbetar 

uppsökande genom att bland annat besöka arenor där personer ur målgruppen vistas, så som 

kommunala verksamheter, exempelvis de fyra aktivitetshusen i Göteborgs stad, 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. Verksamheten har även en egen hemsida. 

Det är av betydelse att Personligt ombud 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. Personligt ombud 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 kontakt 

med anhörigcentrum. För mer information om våra aktiviteter/marknadsföring, se bilaga 2. 

Kontakt med politiker – på regional nivå 

Verksamhetschefen och ett personligt ombud träffade i höstas politiker i presidiet Göteborgs hälso- 

och sjukvårdsnämnd för att berätta hur vardagen ser ut med personer med psykisk 

funktionsnedsättning. Hälso- och sjukvårdsnämnden gör behovsanalyser och prioriteringar för vår 

målgrupp och vi ville visa hur personer med psykisk funktionsnedsättning ofta kommer i kläm mellan 

specialistpsykiatri och primärvård, då den senare inte är rustad för att möta patientgruppen. 

Konsekvenserna kan bli långsam handläggning av sjukskrivningar och ersättning men även få 

ekonomiska konsekvenser för såväl samhället som den enskilde vilket i sin tur ökar i den psykiska 

ohälsan. Just samverkan och tillgänglighet är två av våra fokusområden i år. 

– Det är viktigt att politikerna har kunskap om vilka behov som finns då den styr beställningar och 

avtal om primärvård, tandvård, sjukhusvård, folkhälsoinsatser och insatser för personer med 

funktionsnedsättning, säger Anna-Lena Slibar, verksamhetschef för personligt ombud. Vi fick 

omedelbart gensvar. Presidiet sa att vi ska närvara i psykiatriberedningen framöver för att presentera 
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vår rapport, samt att de ska se över om de kan hitta en primärvårdskontakt som kan sitta i vår 

ledningsgrupp, något vi saknat under många år.  

Kontakt med politiker - på nationell nivå 

Den 4 oktober 2019 samlade nära 50 personliga ombud på kurorten Mösseberg för att utvecklas och 

samverka ihop med personliga ombud från hela Kronobergs län. Vi gästades även av 

riksdagsledamoten Pia Steensland KD), från socialutskottet. 

– Om vi ser till att hålla politikerna uppdaterade och insatta i våra verksamheter och utmaningar är 

det också lättare att få gehör för det vi vill säga. Glädjande nog ser vi att statsbidraget till personliga 

ombud ökar i regeringens budget, det är ett steg i rätt riktning, säger Anna-Lena Slibar. 

Inför år 2020 finns planer på ett riksdagsseminarium ihop med Pia Steensland, som uppmanat oss att 

komma och redovisa för riksdagsledamöter hur vardagen ser ut för personer med psykisk 

funktionsnedsättning.  

2017 höll vi ett välbesökt seminarium för riksdagsledamöter under rubriken ”Psykisk ohälsa och 

vägen till ett bra liv”. Medverkade då gjorde forskare, Nationell samverkan för Psykisk ohälsa och 

brukare.  
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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 2019 såg det ut på följande sätt:  

 

Kontoret på Marklandsgatan 3 vänder sig till:  

Centrum, Majorna- Linné  

Västra Göteborg, Askim-Frölunda-Högsbo  

 

Kontoret på Norra Ågatan 10B vänder sig till:   

Angered, Östra Göteborg, Örgryte-Härlanda   

Lundby, Norra Hisingen, Västra Hisingen   

 

Verksamhetschef 

Anna-Lena Slibar 

Diakonivägen 10 b 

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 
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